


A halászati üzemterv mint a halászat 
gyakorlását szabályozó előírás nem új 
keletű törekvés. Répássy Miklós Édesvízi 
halászat és halgazdaság című, 1909-ben 
kiadott könyvében a halászati üzemterv 
tartalmi követelményeivel részletesen fog
lalkozik. Érdemes felidézni a halászati 
üzemterv célját meghatározó megfogal
mazást :
„A z üzemterv célja a halászat gyakorlásának 
oly módon való szabályozása, hogy az illető 
vízszakasz halnépességének fenntartása, s 
gyarapodása a törvény szellemében biztosít- 
tassék, ezért a törvény általános intézkedései
hez képest rendesen részletesebben szabja meg 
a célravezető megoldásokat.”

Lényegi tartalmát illetően a halászati 
üzemterv célját ma sem fogalmazhatnánk 
meg szabatosabban.

Az üzemterv készítése során megyénk
ben is arra törekedtünk, hogy az adott fel
tételek között a halászati üzemterv a 
„halnépesség gyarapodását” , a nagyobb 
halzsákmányt, az eredményes gazdálkodást 
segítse az üzemterv eszközeivel.

A MÉM Vadászati és Halászati Főosz
tálya által összeállított „Útmutató” meg
felelő segítséget nyújtott és egységes szem
léletet biztosított az üzemtervet készítő 
halászatra jogosultak számára és az üzem
terv előkészítésével megbízott és a jóvá
hagyást végző megyei szakigazgatási irá
nyítók részére is.

Az üzemterv készítés módszerét a követ
kezők szerint alakítottuk ki:

Valamennyi halászatra jogosultnak 
tanulmányozás céljából kiadtuk a MÉM 
útmutatóját.

A vizeket hasznosítási típus szerint 
csoportosítottuk: kizárólagos üzemi halá
szattal, üzemi halászattal és horgászattal 
valamint kizárólagos horgászattal haszno
sított vizekre.

A hasznosítók számára ilyen csopor
tosítással konzultációt szerveztünk, ahol 
részleteiben megtárgyaltuk a tennivalókat. 
Ezekre a konzultációkra felkészülve, víz
területenként értékeltük:

az adott vízszakasz, vízterület halá
szati értékmérőit (vízellátás, lecsapolha- 
tóság, szennyezettség, benőtt ség, felisza- 
poltság stb.):

— elemeztük a halzsákmány ötéves ala
kulását, összefüggéseket keresve az elmúlt 
tervciklus üzemtervi előírása (a telepített 
hal mennyisége, faja, évjárata, a korlátozó 
intézkedések, a halvédelem és egyéb té
nyezők), illetve a tényleges eredmények 
között;

— az üzemtervet készítőkkel ismertet
tük a tudományos megállapításokat, szak
mai és főhatósági állásfoglalásokat, gya
korlati tapasztalatokat, amelyeket java
soltunk alkalmazni;

— megjelöltük azok körét, akikkel a 
szükséges egyeztetéseket el kellett végezni;

— irányelvként mondtuk ki, hogy a gaz
dálkodás aktív eszközeit elsősorban a 
telepítések intenzitását és nem a pasz- 
szív intézkedéseket — különböző korláto
zásokat - kell alkalmazni.

Munkában a balatoni halászok
(Tóth Árpád felv.)

Ilyen előkészítés után az üzemterv ké
szítésre kötelezettektől egy példányos elő- 
terv benyújtását kértük, amelyet szükség 
szerint kiegészítettünk, módosítottunk és 
véglegesítésre ajánlottunk.

Megyénkben összesen 32 halászati üzem
terv készült:

— Egy a Balaton 61 047 hektáros víz
területére,

— hét üzemterv a 400 ha kizárólagos 
üzemi halászattal hasznosított vízre és

— huszonnégy üzemterv az 1370 ha ki
zárólagos horgászvízre.

Az új üzemtervek összesített adatai hűen 
tükrözik azokat a változásokat, amelyeket 
célul tűztünk és bizonyos prognosztizálást 
is lehetővé tesznek, amelyet a VI. ötéves 
terv küszöbén célszerű áttekinteni.

A Balatonon az átlagos éves ponty tele
pítés 142 tonnáról 192 tonnára, 35%-kal 
nő. Az előnevelt süllő kihelyezésre terve
zett darabszáma több mint kétszeresére, 
340 ezerről 720 ezerre növekszik. Az elő
nevelt csukaivadék 100 ezerről 230 ezerre 
emelkedik. A busa 20 tonnáról 40 tonnára, 
az angolna 33%-kal növekszik. A Balaton 
1 ha vízterületére átlagosan 15 db, 3,8 kg 
súlyú kétnyaras tenyészanyag és 80 db 
előnevelet ivadék kerül kihelyezésre.

A zsákmányban teljes egészében az érté
kes halfajok növekedésével számolhatunk, 
összességében hektáronként 1— 1,5 kg-mal 
emelkedhet az üzemi halászat és a horgá
szok együttes zsákmánya.

Megítélésem szerint az üzemterv kielé
gíti azt az elénk tűzött hármas követel
ményt, ami a tó vízminőségének javítását, 
a halászat gazdaságosságát, a horgászok 
nagyobb zsákmányszerzési lehetőségét biz
tosítja.

A kizárólagos üzemi kezelésű vizek
üzemtervi előírásai a gazdálkodás intenzív 
feltételeit magas szinten biztosítják azzal, 
hogy egy- és kétnyaras tenyészanyagból 
2500 db, 125 kg súlyú és 1000 db előnevelt 
ivadék hektáronkénti kihelyezését irá
nyozzák elő. E vizek reálisan várható 
hozama hektáronként meghaladja a 800 
kg-ot.

A kizárólagos horgászvízck üzemtervei 
hektáronként átlagosan 140 db, 40 kg 
súlyú kétnyaras tenyészanyag és 60 db 
előnevelt ragadozó ivadék kihelyezését 
tartalmazzák. Négy olyan intenzív hor
gászvíz alakult ki, ahol a hektáronkénti 
kihelyezés meghaladja a 200 kg-ot és in
tenzív víznek minősíthető.

A prognosztizálható hektáronkénti ho
zam a horgászvizeken meghaladja a 80 
kg-ot és 35%-kal több az előző tervciklus 
zsákmányánál.

Az ötödik üzemtervi ciklus előkészítését 
végeztem 1963 óta Somogy megyében. 
Kellő összehasonlítási alapom van ahhoz, 
hogy összegzésként megállapíthassam: 
a kezdő évekhez képest vizeink halnépes
ségének fokozására korábban elképzelhe
tetlennek tűnő anyagi eszközöket mozgó
sítottuk és teremtettünk. Vizeinkben meg
sokszoroztuk a kihelyezések nagyságái.

Mindez egyaránt nagy anyagi áldozat- 
vállalást követelt a halászati üzemektől 
és valamennyi horgásztól. A vizeinket ért 
környezeti károsodás ellenére ez minden
képpen biztató halasvizeink jövője és a ha
lászat egésze szempontjából egyaránt.

összességében az üzemtervekben meg
fogalmazott szabályozások megvalósítá
sával a megye természetes vizein mintegy 
35%-os hozamnövekedéssel számolhatunk 
az elkövetkező tervciklusban. Ehhez azon
ban a jóváhagyott üzemterveket nem le
het statikus eszköznek tekinteni. A körül
mények folyamatos figyelemmel kísérése, 
a változtatások és korrekciók időbeni el
végzése adhatja meg a fejlődés dinamiz
musát és biztosíthatja a megfogalmazott 
célok elérését.

GICZI FRIGYES
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A magyar halászat V. ötéves tervének 
értékelése, a VI. ötéves terv népgazdasági

szintű elképzelései
Az 1976—80-as időszak ágazati tevékenysége igen fi

gyelemre méltó volt. Számos tapasztalattal, eredmé
nyekkel. A termelésnövekedés az igen magas tervekhez 
képest ugyan mérsékeltebb ütemű volt, de lényegesen 
magasabb, mint az előző ötéves időszakoké. Fontos er
jedésen ment át az ágazat. Kezdeti felélénkülés, majd 
megtorpanás, végül ismét kisebb mértékű fellendülés 
jellemezte a termelők magatartását. Jól lemérhető volt 
az állami intézkedések hatása, melyek sok egészséges 
folyamatot indítottak el, de a teljes kibontakozáshoz 
kiegyensúlyozottabb megítélés kell.

ELŐZMÉNYEK
Az V. ötéves terv előkészületei során megállapítást 
nyert, hogy halászatunk közgazdasági környezete — az 
árak, támogatások, szabályozók — igen kedvezőtlen, 
hogy nem érzékelhető pontosan a fogyasztói igény, mert 
a jórészt monopolizált halkereskedelem sajátos érdekei 
szerint cselekszik. Így alakulhatott ki az a látszólagos 
helyzet, hogy az alacsony árak mellett sem volt igénye 
a fogyasztónak a hazai halra. Ebben természetesen olyan 
tényezők is közrejátszottak, mint az ártámogatások, me
lyet az importhalra és más hazai húsokra kiterjesztet
tek, a halra viszont nem. Az olyan hal, mint a növény
evők, melyek olcsóbban termelhetők, nem kaptak helyet 
a kereskedelemben. Az exportfeltáró munka is mérsé
kelt és egyirányú, szűk keresztmetszetben néhány kül
földi kereskedőre kiterjedő volt ebben az időszakban. 
A külkereskedelm által megszabott extra igényeket vi
szont, az ajánlott árakon nem lehetett gazdaságosan ki
elégíteni.

FŐBB JELLEMZŐK
Ilyen helyzetben fogalmazódott meg az ágazati ötéves 
terv, mely kétségtelenül merésznek tűnt az előbb em
lített körülmények között. A tervek a hazai természeti 
adottságok mellett, feltételezték és kezdetben tartalmaz
ták az új közgazdasági feltételeket, melynek hatása 
nem is maradt el. Ezt az első évek időarányos terv
túlteljesítése is bizonyítja.

Bár a termelés figyelemre méltóan növekedett, jelen
leg nem tudja a magasabb árakon is jelentkező hazai 
és exportigényeket kielégíteni. Ez természetesen minő
ségileg egészen más helyzet, mint 5 évvel ezelőtt volt. 
Ezt a változást a termelők nem sejthették, hiszen ta
pasztalataik erre nem adtak biztatást, érdekeltségük 
sem úgy alakult.

Az időjárás kedvezőtlensége és az azzal is összefüg
gésben előállt halegészségügyi problémák jelentős te- 
nyészanyag-kiesést eredményeztek és ez szintén hátrá
nyosan befolyásolta a terv teljesítését. Figyelemre méltó 
mégis az évi mintegy 5%-os termelésemelkedési ütem, 
mely meghaladja a mezőgazdasági átlagot, sőt a hús

termelő ágazatok ütemét is. Ez azonban ma mégis ke
vés. Közismert, hogy a feszített tervekhez törésmentes, 
optimális feltételek kellenek. A halászati ágazat 12%-os 
termelőalap-bővüléssel számolt, melynek fontos ténye
zője, előmozdítója az állami támogatás. Sajnos alig 2 
éves érvényesség után ezt felfüggesztették, majd 1981- 
től megszüntették. Bár a tervek jórészt a tartalékok fel
tárására épültek, ezért is a termelőalap-bővülést jóval 
meghaladó ütemű termelés valósult meg, mégis a ter
melők szemléletét súlyosan zavaró volt az intézkedés. 
A tervidőszak kezdetén jelentkező lendület megtört, az 
egyébként is bizonytalankodók pedig gyorsan kiálltak 
a sorból. Több mezőgazdasági termelőszövetkezet elha
nyagolta halastavait, néhány állami gazdaság leállt a 
rekonstrukciós program folytatásával, a termelés inten
zitásának fokozásával.

Ekkor, 1978-ban pedig már látszott, hogy növekszik 
az exportlehetőség és a hazai igény is. Szinte hihetet
lenül gyors fordulat állt be a kereslet-kínálat helyze
tében. A korábbi kínálati pozíció keresletivé alakult.

A  m agyarországi bruttó haltermelés és az élőhal felhasználás 
alakulása (az ötéves időszakok halmozott m ennyiségei)
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Mivel a halászat 3 éves termelésű üzem, sajnos csak 
időeltolódással lehetséges reagálni az új igényekre. Az 
5 éves terv számolt az igénynövekedéssel, miután az

Halexportunk fejlődése az V. ötéves tervidőszakban

ágazat vezető szakemberei a várható nemzetközi hatá
sokat és az ebből eredő változásokat is számításba vették. 
A termelést befolyásoló feltételek azonban nem marad
tak összhangban a termelési tervekkel, melynek számos 
népgazdasági szintű oka is van.

Az ötéves terv végére a termelésnövekedést meghaladó 
export bonyolódott, mely érintette azt az elképzelé
sünket, hogy a hazai halfogyasztás 3,5 kg-ra emelked
jék. A magasabb árak, melyek a termelői érdekeltséget 
hordozzák, bizonyára kialakítják, hogy milyen mértékű 
reális hazai igénnyel lehet számolni. A termelőkedv 
fokozódása jelentősen befolyásolhatja a hazai fogyasz- 
tóiszint-emelkedést, hiszen több termékből több kerül
het a piacra. Meggyőződésünk, hogy a hazai fogyasztás 
emelkedése indokolt és fontos célkitűzés maradhat. Jó
részt a hazai termelésből, de áruválasztékként az im
porttal számolva is.

AZ ÉRTÉKESÍTÉS BEFOLYÁSOLJA A FEJLŐDÉST
A tervidőszak közepén komoly értékesítési nehézségek 
keletkeztek, főleg növényevő halból. A Belkereskedelmi 
Minisztériumban folyt többszörös tárgyalás megoldást 
nem hozott, ezért a Külkereskedelmi Minisztérium se
gítségével jelentősebb exporttal sikerült a látszólagos 
többletet levezetni.

A halfaj összetétel alakulása bruttó halterm elésünkben (ponty: 
84 -  83 — 66%; n övén yevő: 1 — 4 — 20%, nem es ragadozó: 

1 -  1 -  3%

Az is zavaró, hogy egyesek még ma is nehezen isme
rik el a hal több csatornás értékesítésének jogosultságát. 
Ugyanakkor az élet és az általános gazdasági lehetősé
gek új helyzetet teremtettek. Él és erősödik a forgalma
zás új irányzata.

Az új értékesítési pozíciók nagymértékben járultak 
ahhoz, hogy a haltermelés 1980-ra nyereségessé vált va
lamennyi szektornál. Nőtt a termelési érték. Jelentősen 
nőtt az export. A feldolgozottság új helyzete, tömegessé 
válása a fogyasztói igényeket kedvezően elégíti ki, hi
szen a folyamatos ellátás és az áruválaszték bővítésének 
fontos tényezője. A megépült feldolgozók a termelés biz
tonsága és az integráció tekintetében is előnyösek.

A halfajösszetétel is kedvezően változott, hiszen nőtt 
a nemes ragadozók aránya; ma már üzemel a több mint 
300 tonna/év termelésű pisztrángos, az angolnacsapdák, 
fokozódott a harcsatermelés. Mindezek fontos export
tényezők is. Ugyanakkor exporttényezővé vált a nö
vényevő hal is. A termelésnek ma közel 30%-a növény
evő halfaj.

A TERVTELJESÍTÉSRE HATÓ TOVÁBBI TÉNYEZŐK

Az OVH—MÉM-megállapodás eredményeként ma már 
valamennyi hazai vízterület különböző intenzitású ha
lászati hasznosítása lehetséges, sőt további összehangolt 
program alapján bővül a víztározók, holtágak, bánya
tavak halászati bevonhatósága. A halászat termelési fo
lyamatainak gépesítése halastavi vonatkozásban vala
mennyi, a természetes vizek esetében pedig a legtöbb 
munkaterületen megoldódott. Felgyorsult és szélesedik 
a korszerű technológia és a gépek bekapcsolása. Bár az 
ipar nem vállalta a kis széria miatt a halászati gépek 
gyártását, elsősorban a Bikali ÁG, de más termelők is 
vállalták a gyártást. Sok új típust fejlesztettek ki. Jól 
használták ki az erre adott MÉM műszaki fejlesztési 
forrásokat. A haltakarmányozás, a táplálkozásélettani

Üzembe állították a szegedi Tisza HTSz-nél a szivattyús hal
kiem elő rendszert (Tahy B. felvétele)

és hidrobiológiai kutatások eredményeként biztonságo
sabbá, gazdaságosabbá válik. Ebben is figyelemre méltó 
módszer a víz fehérjeprodukciójának és az ehhez igazí
tott kiegészítő takarmányozásnak a rendszere, mely 
biztosítja az optimális táplálék-összetételt. De jól ki
dolgozott tápreceptúrákat is ad a HAKI. Egyidejűleg 
kevező módszerként terjed a polikultúrás halfajnépesí- 
tés és így különösen előnyös a vízi táplálékszervezetek 
műtrágyás stimulálása, azaz a „vízi táp” mennyiségé
nek fokozása.

Új halfajhibridek, új halfajok kerültek köztenyész
tésbe. Különösen kiemelkedő értékű a szarvasi 215-ös 
pontyhibrid, mely állami elismerésben is részesült. Ki
került a kutatóintézeti keretek közül a ketreces halter
melés technológiája és beindult annak adaptációja, to-
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Előnevelő vályúk Ódörögdön (Keve J. felvétele)

A halászati szakmérnök-, az üzemszakmérnök-képzés 
mélyítette szakembereink szaktudását. A technikus
minősítés és a szakmunkásképzés elősegítette az egyre 
igényesebb halászati munka szakember-ellátottságát. 
A meredeken felfutó horgászlétszám mellett nagy je
lentőségű az országos horgászrend érvényesítése, a hor
gászvizek gazdálkodásának célkitűzése és beindult gya
korlata. Kiterjedt feltáró munkát végeztek a megyei ta
nácsok a további tartalékok bevonása és a fejlesztések 
érdekében. Ez a jövőben igen jól használható kiindulási 
anyag.

Az elért eredmények értékét az irányítók és termelők 
szorosabb kapcsolata növeli, az együttes fellépés a ne
hézségeket mérsékelte.

A HALÁSZAT VI. ÖTÉVES TERVE
A VI. ötéves terv első évében vagyunk. Az „üzemi szin
tű” középtávú tervek napjainkban elkészülnek. A most 
bemutatásra kerülő „népgazdasági szintű” elképzelések 
kiindulási alapját jelentik a lehetőségeken alapuló tel
jesítéseknek, melyek így az életszínvonal és a nemzeti 
jövedelem tényezői is. A népgazdaság pénzügyi lehető
ségei, melyek az üzemekre is jelentősen hatnak, korlá
tozzák a fejlesztéseket. Bár a haltermeléssel szemben 
mind hazai, mind exportvonatkozásban nőttek az igé
nyek, jól látható, hogy a tervidőszak során nem tudunk 
olyan mértékben előrelépni, mint az kívánatos lenne. 
Az intenzív termelőalap-bővítés lehetőségei pénzügyi 
okok miatt minimálisak. A tartalékfeltárásban rejlenek 
továbbra is a nagyobb lehetőségek; mint az intenzitás 
fokozása, a termelés korszerűsítése, a másodlagos halá
szati hasznosítás kiterjesztése, a jobb munka- és üzem- 
szervezés, a magasabb színvonal kialakítása és ezzel is 
a termelési színvonal üzemek közötti differenciáltságá
nak csökkentése. A dinamikus termelésnövelés továbbra 
is cél, mint az 1. táblázatból is jól látható, de az az ed
diginél is komolyabb erőfeszítéseket kíván.

A terv szektorális differenciáltsága összefügg a felté
telek alakulásával. Például a rekonstrukció révén ma
gasabb színvonalú lesz a termelés, vagy termelésre ed-

1. táblázat

Haltermelés terve szektorok szerint
Étkezési halterm. 1981 1982 1988 1984 1985 növekedés %

Szektor ezer tonna (1980. évi
bázishoz)

vábbi tökéletesítése bányatavi, nagycsatornás, átfolyó
vizes körülmények között. Az intenzívebb termelés fel
tételeiként számos oxigéndúsító eszköz, vízstabil haltáp 
gyártása indult meg. Sokféle önetető technológia került 
kidolgozásra és részben alkalmazásra.

A HAKI jelentős felszereltségű elismert intézetté fej
lődött. A Bikali ÁG az első haltermelő rendszerként je
lentős szerepet játszik a termelésszakosítás és az integ
ráció kibontakozásában. A Bikali ÁG, a Balatoni Hal- 
gazadság teljeskörű, korszerű halfeldolgozója, a Tatai 
ÁG és a Gyomai Htsz nagyüzemi méretű feldolgozó, 
valamint a soponyai erdőgazdaság egyszerű halfeldol- 
gozó tevékenysége pedig fontos új vertikális elemek 
haltermelésünkben. Ugyancsak ide sorolható jelentőségű 
a nagy teljesítményű halkeltetők körében a TEHAG ka
pacitásához hasonló hortobágyi keltető-nevelő rendszer 
kiépülése, mellyel az ország halkeltetése jó ideig kor
szerű körülmények között megoldható. 5 év alatt a ha
lastavi terület 25%-án történt korszerűsítés, mely már 
égetően szükséges volt és egy folyamatot — a tavak 
kikapcsolását, tönkremenését — állítottunk meg ezzel és 
az ehhez kapcsolódó további korszerűsítési program
mal. Több víztározó és holtág került berendezésre kor
szerű halászati technológiával. A halegészségügyi prob
lémák homloktérbe kerültek, részben az intenzitás nö
vekedése, de más okokból is.

Az 1977. évi halászati törvény a halászat egészére vo
natkozó jogi szabályozást ad. Ebben a természetes vizek 
halállományának védelme, a termelés és horgászsport 
érdekei egyaránt szerepelnek.

Állam i 15,1 16,6 17,0 17,4 17,6 30,0
Szövetkezeti 9,9 10,2 10,5 10,8 11,2 16,6
Kistermelő (kisszer- 
számos, horgász stb.) 5,0 5,2 5,5 5,8 6,2 30,0
ö ssz esen : 30,0 32,0 33,0 34,0 35,0 25
Bruttó term elés : 41,0 42,5 44,0 46,0 48,0 28

Fertő-tavi halászok
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H alfeldolgozó vonalak a Balatoni Halgazdaság új üzemében

dig alkalmatlan halastavak üzembe lépnek, intenzívebbé 
tehetők egyes víztározók és holtágak stb. A feldolgozók 
üzembe lépése, az exportlehetőségek helyzete és a hazai

2. táblázat

Termelő alapok szektorok szerint
m. e . : ezer ha

Üzemelő halastavak 1975 1980 1985
(várható)

állami 14,3 13,6 16,8
szövetkezeti 5,5 5,7 6,7
kistermelő 0,1 0,3 0,3
összesen : 

Term észetes vízek
19,9 19,6 23,8

állami 61,0 63,7 65,2
szövetkezeti 45,0 46,4 46,0
kisterm elő 16,5 20,3 30,0
összesen : 122,5 130,4 141,2

piac igényei növelik a termelés biztonságát. A halfor
galmazás terén részben kialakult termelő-fogyasztó vo
nal rövidülései, a több csatornás értékesítés kedvező ha

tása remélhetőleg tovább szélesedik és a termelői ér
dekek erősödése a termelési többletben is jelentkezni 
fog.

A valamelyest kedvezőbb közgazdasági környezet az 
ágazat fejlődését elősegítheti.

KÜLÖNÖSEN FIGYELEMRE MÉLTÓ!
Fokozni kell a ketreces technológia bevezetését, a bá
nyatavak és bányavizek, víztározók, geotermikus vizek 
halászati kihasználását. A természetes vizek — folyók, 
tavak — halnépesítését, egyrészt mesterséges úton, más
részt a természetes szaporodás feltételeinek alakításá
val, „rehabilitációjával” célszerű biztosítani. Egyes rizs
telepek halastóvá fejlesztése, tekintettel a főművek je
lenlétére előnyös lehet, úgyszintén a nagyobb méretű 
öntözőcsatornák is bevonhatók. A halastavak korszerű
sítésével a magasabb szintű technológia befogadását se
gítjük elő. Időszerű és lehetséges az új, nagy biológiai 
értékű pontyhibridek köztenyésztésbe vonása, elterjesz
tése. A biztonságos termeléshez optimális összetételű 
haltáp áll rendelkezésre, emellett a növénytermelésünk 
haltakarmánynak alkalmas termékeket biztosít. Egyre 
nő a malomipari, konzervgyári, húsipari hulladékok sze
repe a haltakarmányozásban. Egyes halfajoknál — 
pisztráng, angolna, harcsa — a monokultúrás, nagy in
tenzitású módszer, a tömeget jelentő ponty és növény
evő halaknál a polikultúrás módszer a célszerű to
vábbra is.

Az extenzív és félintenzív termelésnél a halfogás 
módszereit tovább kell fejleszteni.

Fokozni kell a gyors vízvizsgálati módszereket, szük
ség esetén a vízlevegőztetést alkalmazni. A műtrágya, 
szerves trágya és a hígtrágya jól segíti elő a táplálék
szervezetek képződését, mint a természetes hozam 
tényezőit.

Várhatóan tovább szakosodik a termelés, a halkelte
tés és tenyészanyag-termelés koncentrálódása, valamint 
a nagy teljesítményű feldolgozók által. Hasznos tényező 
továbbra is a Bikali Haltermelési Rendszer. Elképzelhe
tő további rendszer működésbe lépése is, hiszen a fel
tételek tovább alakultak Szegeden és Hortobágyon is.

A HTSz-ek és a MOHOSz kezelésében levő vízterü
letek hasznosítását az optimális szintre kell emelni.

Az ágazati terv tartalmazza azokat a célkitűzéseket, 
melyet lehetőségeinek jobb kihasználásával a halászat 
elérhet, egyidejűleg érdemi módon hozzájárulhat az ex
portbővítéshez, a hazai ellátáshoz magasabb szinten, 
azaz hogy többet, választékosabbat, jobb minőséget adjon.

Dr. Dob r ai  La j o s

Indul az
elektrom os
halászgép
m otoros
egysége
(Tahy B. felvételei)
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A tógazdasági takarmányozás 
néhány kérdése

A hazai és exportszükségle
teknek a jelenleg megtermelt étke
zési halmennyiséget meghaladó mér
téke gyors termelésnövekedést in
dokol. Ehhez kedvező feltétele
ket teremtenek az 1980-tól érvény
ben levő termelői árak, amelyek az 
ágazat jövedelmezőségét jelenleg a 
mezőgazdaság átlaga fölé emelték. A 
termelés gyors növelésének módja 
mindenekelőtt a területegységre jutó 
hozamok fokozása. Könnyen belát
ható, hogy a hozamnövelés alapkér
dése a hal számára szükséges táp
lálék minél magasabb szintű bizto
sítása. Bármilyen technológia mel
lett, a halastóban csak annyi hal
hús megtermelődésére számíthatunk, 
amennyihez a szükséges táplálék 
(természetes táplálék és takarmány) 
mennyiségét biztosítani tudjuk.

A jelenlegi termelői árak általá
ban elviselnek egy magasabb takar
mányköltséget is, üzemi szinten nem 
teszi gazdaságtalanná a termelést 
egy romló keményítőérték-értékesí
tés sem. A haltakarmányozásban 
felhasznált gabonafélék jó export
ára, a szabályozórendszer takaré
kosságra, hatékonyabb gazdálkodás
ra ösztönző rendelkezései azonban 
szükségessé teszik a haltakarmányo
zás helyzetének elemzését.

A PONTY TÁPLÁLKOZÁSÁNAK 
PROBLÉMÁI

Ivadékhalászat Császárszálláson (Tahy 
B. felvétele)

mértékben gazdasági abrak — csak 
egy részét képezi a hal tápláléká
nak. Mennyiségében — de különö
sen összetételében — jelentős az a 
természetes táplálékmennyiség, amely 
a halastóban terem. Jelentőségét nö
veli, hogy ez a mennyiség a drá
gább fehérjetakarmányt pótolja.

Legfontosabb tógazdasági halfa
junk a ponty, melynek emésztésére, 
tápanyagigényére, takarmányértéke
sítésére vonatkozóan viszonylag ke
vés kísérleti adat áll rendelkezésre. 
Valamivel több az irodalomban kö
zölt gyakorlati tapasztalat és az 
ezekre támaszkodó ajánlás. Gyakor
lati haltenyésztők szerint a termé
szetes táplálék — gazdasági abrak 
optimális aránya 40 :60%. Ruttkay 
kísérleteiben ennél valamivel tá- 
gabb; 26,4 : 73,6%-os arányt állapí
tott meg optimálisként. A termé
szetes táplálék mérési, illetve szá
mítási nehézségei, a termelődést be
folyásoló tényezők változásai alap
ján azonban a 40 : 60%-os arány ki
elégíti a gyakorlati igényeket..

Néhány évvel ezelőtt — sok he
lyen még ma is — a halastó hoza
mát két részre, természetes és ta
karmányozási hozamra bontották. A 
haltakarmányozási kutatások újabb 
eredményei alapján ezt az értékelési 
módot nem tartom szerencsésnek. 
Vitathatatlan, hogy nagy időinter
vallumot véve figyelembe, a termé
szetes hozam bizonyos támpontot ad
hat a halastó természetes táplálék
készletének alakulására, különösen, 
ha az adatok esetenként indokolt 
korrekcióját elvégezzük. A takar
mányhasznosítás, illetve takarmá
nyozási technológia színvonalát 
azonban nem mutatja. A ponty ta
karmányhasznosításánál optimum
ként a Ruttkay kísérleteiben kapott 
értéket — 1,52 kg keményítőértékű 
gazdasági abrak/1 kg élősúly — fo
gadhatjuk el, amely fölött fehérje
hiányos, alatta pedig energiahiányos 
takarmányozásról beszélhetünk. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez 
csak biológiai optimum, s jelentő
sen eltér az ökonómiai optimumtól.

A  tógazdaság nélkülözhetetlen gépe, az 
önürítős takarm ányozó csónak (Tóth A. 

felvétele)

A természetes táplálékkészlet a ha
lastóban a tenyészidőszak alatt nem 
egyenletesen képződik, sőt külső be
avatkozásokkal is módosítható. 
Ugyanakkor az ezt hasznosító hal
tömeg ez alatt az idő alatt a ki
helyezett mennyiségnek 2—6-szoro- 
sára növekedhet, amivel a táplálék- 
igény növekedése is együtt jár.

A HALTAKARMÁNYOZÁS
JELENLEGI HELYZETE
Tógazdaságaink jelenleg — szél

sőséges esetektől eltekintve — 2,0— 
3,5 kg keményítőértékből állítanak 
elő 1 kg halat. Az 1976/1979. évek 
átlaga az 1961/1965. évek átlagához 
viszonyítva, a következők szerint 
alakult:

Megnevezés
1961/1965

(1.)

1976/1979.
évek átlaga

(2.)
Nettó hozam kg/ha 630 834
1 kg súlygyarapodáshoz fel

használt keményítőér
ték, kg 2,14 2,33

F orrás: 1. K ukovics 1968; 2. MÉM—STAGEK adatai

Ezen időszak alatt 1% hozamnö-            Régi tapasztalat, hogy tógazdasági 
vekedésre 0,3% takarmányértékesü- körülmények között a tenyészidő-
lési romlás jut. Az átlag önmagá- szak alatt a takarmányértékesülés
bán véve elfogadhatónak tekinthető, nem egyenletes. Ezért egy átlagos-
de az adatok nagy szórása gondot nál gyengébb körülmények között,
okoz. eredményesen gazdálkodó tógazda-
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1. táblázat

A próbahalászatok eszköze a dobóháló 
(Tóth A. felvétele)

Ságban 3 év átlagában vizsgáltuk a 
keményítőérték-hasznosulás alakulá
sát a tenyészidőszak alatt, összeha
sonlítva két, régebbi irodalmi adat
tal (1. táblázat).

Az eredmények között tendenciá
jukban elsősorban az augusztus utá
ni időszakban van lényeges különb
ség. Jelentős eltérés van az átlagos 
keményítőérték-értékes ülésben is. 
Magyarázatát abban adhatjuk meg, 
hogy az irodalmi adatok döntően 
az 1960-as évek helyzetét tükrözik, 
amikor tógazdaságaink kisebb népe- 
sítési sűrűséggel dolgoztak, így a hal 
táplálkozásában a jelenleginél na
gyobb volt a természetes táplálék 
jelentősége. Ezt támasztja alá az 
áruhaltermelés és a nyújtás össze
hasonlítása is. Elméletileg a nyúj
tás fázisában nem lehetne rosszabb 
a takarmányhasznosítás, mint az 
áruhalnál. A gyakorlati eredmények 
azonban három, kiemelten vizsgált 
gazdaságnál is ezt a tendenciát mu
tatják, még akkor is, ha előfordul
nak jobb eredmények. Nyilvánvaló, 
hogy ez az eltérés is összefüggésbe 
hozható azzal, hogy a nyújtás népe- 
sítési sűrűsége a halastó eltartóké
pességéhez viszonyítva általában na
gyobb, mint az áruhal-előállításé. 
Emellett a tóban levő haltömeg is 
gvorsabban növekszik, mert a nyúj
tás szaporulati mutatója lényege
sen nagyobb.

Végső következtetésként megálla
píthatjuk, hogy a népesítési sűrűség 
növelésével előbbre hozzuk azt az 
időszakot, amikor a halastóban levő 
haltömeg fehérjeigénye és a halas
tóban termelődő haltáplálék fehér- 
jemennyisége egyensúlyba kerül. Ez
zel korábbra hozzuk azt az idősza
kot is, amikor az egyesúly megbom-

1 kg halsúly előállításához felhasznált takarmány 
kem ényítőérték alakulása a tenyészidőszak alatt

m. e . : kg

Áruhal Tasnádi Antalfi—
Időszak termelés Nyújtás adatai —Tőig

adatai

Május végéig göngyölítve 1,48 1,82 0,58—1,11 1,0
Június 1,45 1,31 1,16—1,85 1,5
Július 1,95 2,38 2,64—2,85 2,0
Augusztus 3,62 4,01 2,44—2,79 2,8
Szeptem bertől lehalászásig 9,72 8,68 1,68—2,11* 1,8**
Kihelyezéstől lehalászásig 2,27 2,46 1,82—2,26 1,8
* Csak szeptem beri adat 

** Szeptemberi adat, később mérsékelten rom lik

2. táblázat
A súlygyarapodás és a takarm ányfelhasználás arányának alakulása 

a tenyészidőszak alatt áruhal előállítással
m. e . : százalék

Takarm ány Súlygyarapodás
Időszak felhasználás Súlygyara- a testsúly %-ában

rapodás áruhal nyújtás

Május végéig (göngyölítve) 13,9 21,9 48,1 134,2
Június 17,6 26,7

31,1
42,2
32,8

103,8
Július 26,2 39,6
Augusztus 26,0 16,4 13,1 17,6
Szeptembertől lehalászásig 16,3 3,9 2,7 4,6

3. táblázat
A  szervestrágya- és m űtrágya-felhasználás helyzete

1 kg halhús Szerves Műtrágya..
Megnevezés Hozam hoz felhasz trágya hatóanyag

kg/ha nált kéé. kg kg/ha kg/ha

1977
Állam i gazdaságok 891 2,08 728 31,5
Mg. term előszövetkezetek 800 2,61 686 13,0
Halászati tsz-ek 

1979
1039 2,04 234 45,1

Állam i gazdaságok 822 2,27 833 26,9
Mg. term előszövetkezetek 712 2,73 253 7,5

19,8Halászati tsz-ek 916 3,28 377
A ntalfi—T ölg javaslata 59—178
Ruttkay által használt 3000—5000 478

lik, azaz a fehérje—energia arány egyik formája a természetes tápiá-
egyre kevésbé elégíti ki a hal bio- lékkészlet növelése. A természetes
lógiai igényét. Következménye a ta- 
karmányértékesülés romlása. Az 
egyensúly nagyobb mértékű meg
bomlása olyan helyzetet is előidéz
het, amikor a hal energiafelhaszná
lásában az életfenntartásra és a 
súlygyarapodásra felhasznált táplá
lék aránya is eltolódik a súlygyara
podás rovására. Ezt támasztják alá 
a 2. táblázat adatai is. Az összes 
súlygyarapodás 48,6%-a a június 30- 
ig terjedő időre esik, addig a ta
karmányfelhasználás ebben az idő
szakban csak 31,6%-ot tesz ki. A 
szeptembertől a lehalászásig terjedő 
időszakban a takarmány döntő mér
tékben életfenntartásra fordítódik.

A súlygyarapodásnak a testsúly 
százalékában (tárgyhavi súlygyara
podás : tárgyhavi kezdősúly) kifeje
zett adatsoraiból az áruhal és a 
nyújtás adatainak összehasonlítása is 
alátámasztja azokat az irodalmi ada
tokat, melyek szerint a súlygyara
podást elsődlegesen a halastavi kör
nyezet befolyásolja. Ugyanis a kö
zel olyan nagyságú hal, amelyik 
augusztusban csak 17,6%-ot gyarap
szik, júniusban 42,2% súlygyarapo
dást is elér. Nyilvánvaló tehát, hogy 
a súlygyarapodás csökkenéséért el
sősorban a takarmányozás, ezen be
lül is, kiemelten annak táplálóanyag
összetétele a felelős.

A súlygyarapodás — ezzel össze
függésben a hozam — növelésének 
kulcskérdése a táplálóanyag—fehér
je energiaarányának javítása. Ennek

táplálékkészlet növelésének módja a 
halastavak szerves trágyázása és 
műtrágyázása. Vizsgáltuk, hogy az 
időjárás szempontjából kedvezőnek 
mondható 1977. és 1979. években 
termelőszövetkezeteknél, állami gaz
daságoknál és halászati termelőszö
vetkezeteknél hogyan alakult a fel
használt szerves trágya és műtrá
gya hatóanyag-mennyisége. A 3. 
táblázatban összehasonlításként kö
zöljük az Antalfi—Tölg által aján
lott, illetve a Ruttkay kísérleteiben 
alkalmazott mennyiségeket is.

Az adatok összehasonlítása jelzi, 
hogy tógazdaságaink átlagban még 
messze vannak a természetes táplá
léknövelés lehetőségeinek kihaszná
lásától. A műtrágya-felhasználás ve
szélyei és kockázata azonban — kü
lönösen a rossz műszaki állapotú, a 
kénhidrogén- és ammónia-felszaba
dulás veszélyének is kitett tavak
ban — rendkívül nagy. Ezért e té
ren csak a jó műszaki állapotú, il
letve rekonstrukció alá vont halas
tavakban várhatunk — halastó-, ta
laj- és víztípusonként pontosan ki
dolgozott és az adott halastóra adap
tált technológia esetén — lényeges 
előrelépést. Megítélésem szerint 
azonban a jelenlegi műszaki szín
vonal is tartalmaz egy 20—30%-os 
kihasználható tartalékot.

Ruttkay vizsgálatai szerint poli- 
kultúrás népesítésben a halastóba 
bevitt N 27%-a, a P 23%-a, vissza
mérhető a tó természetes hozamá-
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ban. Ha a hatóanyag-hasznosítást a 
gyakorlatban ennek 80%-a körüli 
mértékben fogadjuk is el, az N-ha- 
tóanyag 21, a P-hatóanyag 18%-os 
értékes ülésével számolhatunk. Ez 
esetben — a szükséges N : P arány 
mellett — 1 tonna természetes táp
lálékfehérje műtrágyaköltsége 8920 
Ft-ra tehető. Ugyanakkor 1 tonna 
halliszt fehérje belföldi nagykereske
delmi ára 29 000 Ft körül, 1 tonna 
szójafehérje ára 21—22 000 Ft kö
rül alakul, tehát ökonómiai szem
pontból a természetes táplálék nö
velésének addig a határáig indokolt 
elmenni, ameddig csak biológiailag 
lehetséges. E területen jelentős elő
relépés azonban csak a biológiai, 
technológiai, élettani és halegészség
ügyi kutatások fokozásával, szigorú 
összehangolásával, célratörő feladat
meghatározásával és végrehajtásá
val lehetséges.

Látszólag könnyebben járható és 
kevésbé veszélyes megoldás a fehér
jetartalmú táppal való takarmányo
zás. E tápok, a hal biológiai igé
nyének megfelelően — más állat
fajokhoz hasonlóan — magas fe
hérj etartalmúak. Az áruhal előállí
tásához javasolt 3 féle pontytáp 20 
—28,1% fehérjét tartalmaz. Ennek 
megfelelően, ára is magas. A kizá
rólag tápon történő halhústermelés 
számításba vételét nem tartjuk in
dokoltnak, mivel a tenyészidőszak 
első részében bőséges mennyiségű 
természetes tápláléktömeg áll a ki
sebb halmennyiség redelkezésére. 
Ezért ebben az időszakban célsze
rű az olcsóbb gazdasági abrakkal 
beállítani a természetes táplálék és 
abrak kívánatos fehérje—energia 
arányát. A fehérjetartalmú takar
mány etetése akkor indokolt, ami
kor megnő a haltömeg és ehhez vi
szonyítottan — sőt abszolút mérték
ben is — csökken a természetes táp
lálék mennyisége, a vízhőmérséklet 
viszont olyan, hogy a hal táplálék
felvétele még elég nagy. Ez az idő
szak az időjárástól, népesítési sű
rűségtől, a haltömegtől függően, ál
talában augusztusban, esetleg július 
és szeptember hónapokban van.

Az egyensúly visszaállításának 
két módja lehetséges. Vagy a fe
hérjét pótoljuk takarmányban, vagy 
pedig a tóban levő haltömeget csök
kentjük. Az előbbit takarmányozás
sal, az utóbbit pedig ritkítóhalászat
tal érhetjük el. Mindkét módszer 
esetén várható, hogy a rendelkezés
re álló táplálék és a tóban levő hal
tömeg táplálószükségletének össz
hangja javul. A felvett táplálékon 
belül nő a súlygyarapodásra fordí
tott mennyiség aránya. Ennek kö
vetkeztében a takarmányértékesülés 
romlásának mérséklődésével és a ho
zam mérsékelt emelkedésével szá
molhatunk.

összegezésként megállapíthatjuk, 
hogy a haltakarmányozás egy olyan 
feladat, amelynél egyszerre kell a 
növénytermesztés módszereivel a 
fehérjetakarmányt megtermelni, a 
takarmányipar módszereivel több té
nyező (kiemelten a tóban levő hal
tömeg, hullámzó természetes táplá
lékmennyiség és ingadozó étvágy)

Halválogatás a Héki Állam i Gazdaságban (Tahy B. felvétele)

változása mellett a hal élettani igé
nyének megfelelő takarmány-össze
tételt kialakítani, végül pedig az ál
lattenyésztés módszereivel a táplá
lékot kiegészíteni.

A haltakarmányozást tehát egy 
olyan rendszernek foghatjuk fel, 
amelyben a technológiailag növelt 
természetes táplálékkészletet figye
lembe véve, a népesítési sűrűséggel 
beállíthatjuk azt az időpontot, ami
kor a haltömeg és a rendelkezésre 
álló fehérje mennyisége között az 
egyensúly megbomlik, s az egyen
súly helyreállítása érdekében be
avatkozásra van szükség. Tógazda
sági haltenyésztésünknek — az ál
lategészségügy mellett — legjelentő
sebb minimumban levő tényezője a

takarmányozás. Az ágazatfejlesztés 
fontos feltétele ezért a takarmányo
zás színvonalának emelése, ami az 
eddigieknél lényegesen nagyobb fe
lelősséget jelent. Ez a felelősség an
nál inkább megnövekedett, mivel az 
ágazat jövedelempozíciója elviseli a 
takarmányozás költségeinek ésszerű 
növelését.

Dr. Ráki Zoltán

MEGJEGYZÉS
A gond ott k ezdődik, hogy a jó  m i

nőségű takarm ányt nem  a halnak ad
ják. Ezért a hulladékok beltartalmi ér
tékei alapján kellene gondolkodni, m ert 
így az olcsó takarm ányozás elérhető és 
ez adhat versen yképességet.

A  pillanatnyi nyereségpozíció  bárm ikor 
romolhat. Sajnos nem  lehet kiindulás 
a mai nyereség  szint. (A  szerkesztő)

Hálóketrecben nevelt harcsák
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A szövetkezetek 
VI. ötéves tervének irányelvei

A középtávú koncepciók célja a termelésfejlesztés le
hetőségeinek minél szűkebb határok közötti felvázolása, 
elsősorban egyeztetett irányok kialakítása.

A Halászati Termelőszövetkezetek Szövetsége össze
állította a VI. ötéves tervidőszak halászatfejlesztésére 
vonatkozó, általános jellegű, a tagszövetkezetek felé 
iránymutató szándékú ajánlását.

Az „Ajánlást” az 1980. december 19-i Elnökségi ülés 
és 20-án a szövetkezetek Küldöttgyűlése megvitatta és 
elfogadta. A tagszövetkezetek tervük készítésénél az el
fogadott irányelveket felhasználják.

A HTSz Szövetség ajánlása a VI. ötéves tervidőszak 
alatt 16,5%-os átlagos termelésfejlesztést tartalmaz. Ez 
mérsékeltebb fejlesztést ütemez, mint a most záródó 
tervciklus, amikor is a központi irányelveknek megfele
lően a szövetkezetek is vállalták az ágazat egészére vo
natkoztatott — szektorálisan nem differenciált — 46%-os 
termelésfokozást.

Az V. ötéves terv készítését megelőzte egy — az egész 
ágazatra kiterjedő — részletes felmérés, mely alapján meg
fogalmazódott a „Magyar halászat 15 éves fejlesztési 
koncepciója” . Az ebben meghatározott ágazatfejlesztési 
célkitűzéseket a „Mezőgazdasági vízgazdálkodás hosszú 
távú fejlesztési terve” is átvette.

A 15 éves ágazatfejlesztési koncepció, tekintve, hogy 
a lehetőségekhez képest viszonylag reális bázisokból in
dult ki, megfelelő alapot adott az ötéves terv főbb para
métereinek és a fejlesztést meghatározó irányelveinek 
kialakításához. A tervezést segítette, hogy a közgazda- 
sági szabályozórendszer többnyire ismert volt. A szövet
kezetek ilyen körülmények között vállalták a 46%-os 
termelésfejlesztést, hozzátéve, hogy az 1974—75-ös évek
ben meglevő termelőalapok, illetve a tervidőszakban 
belépő új, vagy korszerűsített területek egy ilyen ará
nyú termelésfelfutás csíráját, valójában, majdnem ön
magukban hordozták. Mondhatni tehát, hogy az V. öt
éves tervidőszakot megelőző években a szövetkezetek
ben már megvolt a progresszív fejlesztés potenciális bá
zisa, melyhez a szakmai vezetés-szervezés magasabb 
színvonalának és nem utolsósorban a termelésbizton
ság színvonalának kellett kapcsolódnia. Mindazonáltal 
az V. ötéves tervelőirányzat a szövetkezetek vetületében 
is olyan megfeszített terv volt, melynek sikeres telje
síthetőségét illetően — elsősorban gazdaságossági meg
fontolások alapján — kétségek támadtak. Visszatekintve 
az elmúlt évekre, úgy tűnik, hogy egy ilyen arányú 
fejlesztés realizálásához az ágazat pénzügyi forrásokkal, 
megfelelő termelőalapokkal, tenyésztési technológiákkal, 
tenyészanyagháttérrel és hatékony egészségügyi hálózat
tal nem volt felkészülve. És bár e cikk témaköréhez 
nem tartozik az elmúlt időszak eseményeinek elemzése, 
vázlatos említésükre elsősorban a tanulság miatt van 
szükség.

A Halászati Termelőszövetkezetek Szövetségének je
lenleg 16 halászati és 17 mezőgazdasági szövetkezet 
tagja, kezelésükben összesen 42 000 ha extenzív vízte
rület. 2000 ha belterjes holtág és tározó, valamint 3071 
ha tógazdaság van. Előzetes, nem végleges adatok sze
rint 1980-ban az összes termelés 8300—8400 tonna kö
zött várható. Ebből a tógazdaságok 4300—4350 tonnát, 
a belterjes vizek 2700—2750 tonnát, az extenzív kezelésű 
területek 1300—1350 tonna körüli halmennyiséget adnak.

A VI. ötéves tervidőszak alatt a tógazdaságok terme
lése 16%-kal, a belterjes holtágaké és tározóké átlag 
25%-kal nő. Az extenzív halászat eredményét az öt év 
átlagában a jelenlegi szint körülire várjuk. A tervezett 
16,5%-os növekedés 1350—1400 tonna többlettermelést 
jelent. Ez az emelkedés valójában töretlenül folytatja 
az V. ötéves terv ütemét, holott, korlátozottabbak a 
területbővítő beruházási lehetőségek, a technológiai fej
lesztés anyag- és eszközköltségei majdnem kivétel nél
kül nőttek, és sem az értékesítési helyzettől, sem a 
pénzügyi, vagy egyéb adminisztratív intézkedésektől

nem várható, hogy az ágazat gazdaságpolitikai helyze
tét képesek legyenek stabilizálni.

1. táblázat
Összesített termelési terv 

1981—1985
(1980 bázis, becsült)

Tervezett termelés N övekedés az előző évhez
t % t %

1980 8300 100 — —
1981 8720 105 420 5,1
1982 8970 108 250 2,9
1983 9190 111 220 2,4
1984 9520 115 330 3,6
1985 9670 116,5 150 1,6

2. táblázat
Az összesített term elési terv területi bontása 

1981—1985
(bázisév 1980 , becsült)

Tervezett Extenzív Belterjes Tó össz. tv. növ.
ÉV t t t t t

1980 8300 1300 2700 4300 —
1981 8720 1300 2950 4470 420
1982 8970 1300 3100 4570 250
1983 9190 1300 3270 4620 220
1984 9520 1300 3320 4900 330
1985 9670 1300 3370 5000 150
össz . növ. tonnában — 670 700 1370
% -ban : — 125 116 116,5

3. táblázat
Term elésfejlesztés a jelen legi területeken

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Tógazdaságok t 4300 4320 4370 4420 4520 4620
Évi növekedés t 20 50 50 100 100
Holtágak, tározók t 2700 2750 2800 2850 2900 2950
Évi növekedés t 50 50 50 50 50
össz . évi növekedés t 70 100 100 150 150
össz . term elés t 7000 7070 7170 7270 7420 7570

% 100 101 102 104 106 108

4. táblázat

A  tervezett term elésnövekedéshez szükséges területbővítés 
1981—1985 között

T ó g a z d a s á g  

összesen ha új ha

B e l t e r j  e s  
(holtág, csatorna, tározó) 
összesen ha új ha

1980 m eglevő 3071 — 2000 —
1981 3191 120 2222 222
1982 3225 34 2315 93
1983 3225 — 2420 105
1984 3352 127 2420 —
1985 3352 — 2420 —

ö s sz es e n : 281 420

5. táblázat

1981—1985 között üzembe álló új területek termelése
(tonna)

1981 1982 1983 1984 1985

Tógazdaságok (tonna) 150 200 200 380 380
Szükséges terület (ha) 120 154 154 281 281
Bttó. term., kg/ha 1250 1300 1300 1350 1350
Holtágak, tározók, 
csatornák  (tonna) 200 300 420 420 420

Szükséges terület (ha) 222 315 420 420 420
Bttó. term., kg/ha 900 950 1000 1000 1000
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A  tervezett termelés szerkezete
6. táblázat

Összes
B e l t
ossz.

e r j e s 
étk. II. ny. ossz.

T ó g 
étk.

a z d a s á g 
II. ny. I. ny

ö s s z e s e n  
II. ny.  I. ny.

1980 termelés t 7000 2700 2400 300 4300 2200 1900 200 2200 200
(db/millió) 1,2 8,6 10,0 9,8 10,0

1981 termelés t 7420 2950 2650 300 4470 2250 1930 290 2230 290
(db/millió) 1,2 8,8 14,5 10,0 14,5

1982 termelés t 7670 3100 2800 300 4570 2300 1980 290 2280 290
(db/millió) 1,2 9,0 14,5 10,2 14,5

1983 termelés t 7890 3270 2970 300 4620 2300 1980 340 2280 340
(db/millió) 1,2 9,0 17,0 10,2 17,0

1984 termelés t 8220 3320 3000 320 4900 2450 2110 340 2430 340
(db/millió) 1,2 9,6 17,0 10,8 17,0

1985 termelés t 8370 3370 3050 320 5000 2500 2150 350 2470 350
(db/millió) 1,2 9,8 17,5 11,0 17,5

Az adott tényekből kiindulva, a szövetkezetek ötéves 
gazdálkodási programjuk megfogalmazásánál a jelenlegi 
termelési adottságaik jobb kihasználását, a rentábilitás 
fokozását tartották szem előtt.

Az ötéves terv „stratégiáját” meghatározó szempon
tok közül kiemelünk néhányat.

A termelés növelésének alapfeltétele a biztonságos te- 
nyészanyagháttér. A szövetkezeti szektor szaporító, iva
déknevelő kapacitása a növekvő igények kielégítésére 
maradéktalanul nem képes. Ezért, lehetőleg a teljes 
tervidőszakot áttekintő, szerződéses kapcsolatokon ke
resztül kell a folyamatos ellátást biztosítani, illetve biz
tosíttatni. Döntő kérdés tehát, hogy az alkalomszerű fel
vásárlások, üzletkötések helyett sikerül-e megtalálni a 
„hosszú távú” és egyben megbízható partnereket.

A gazdaságoktól kapott információk szerint a meglevő 
területeken — részben az alkalmazott technológia javí
tása, részben a termelésszerkezet megváltoztatása révén 
— mintegy 550—600 tonnával fog növekedni a termelés. 
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 3071 ha tógazdaság 
4300—4350 tonnás bruttó termelése 1985-ben 4600—4650 
tonna lesz. A 2000 ha holtág és tározó 2700—2750 tonna 
helyett 2950—3000 tonnát fog produkálni. Területegység
re vetítve ezek szerint: tógazdaságoknál 1400 kg/ha-ról 
1500 kg/ha-ra, belterjes vizeken 1300 kg/ha-ról 1470 
kg/ha-ra nő a termelés. Ilyen mértékű fejlesztésekhez 
elengedhetetlenül szükségesek olyan berendezések, me
lyek a viszonylag nagy sűrűségű állomány biztonságos 
tartásával és tenyésztésével kapcsolatban felmerülő koc
kázatot csökkentik. A szövetkezetek VI. ötéves tervi 
beruházási programjában éppen ezért az eddigieknél lé
nyegesen nagyobb hangsúlyt kap a gépesítés. Minde
nekelőtt a vízszintes tengelyű forgólapátos szellőztető 
berendezések, az úgynevezett „japánmalmok”, illetve a 
különböző ejektor rendszerek széles körű elterjedése 
várható. A takarmányozás gépesítése — önetetők, auto
matikus vezérlésű etetők iránti kereslet — ezzel pár
huzamosan emelkedik.

A szövetkezetek használatában levő természetes vizek 
közt mintegy 3000 ha mentett oldalon elterülő holtág 
és vízállás van. Ebből jelenleg belterjes, tógazdaság
szerű hasznosítás alig 1000 hektáron folyik. A halászati 
szövetkeztek 1983-ig további 420 ha holtág, tározó és 
csatornaszakasz belterjesítését tervezik. Ezek az új te
rületek 400—450 tonna halhústermelést tesznek lehetővé. 
A tervteljesítéshez ezek után még hiányzó 350—400 
tonna hal megtermelése a tervciklus ideje alatt felépülő 
és üzembe álló 281 ha új tógazdasági terület feladata. 
A belterjes kezelésbe vont természetes vizek mindenek
előtt áruhaltermelésre alkalmas területek. így a holt
ágak, tározók és legújabban a csatornaszakaszok fej
lesztése az étkezésihal-termelés növelését célozza. A kö
zéptávú koncepció, az 1980-ra várható mintegy 6000— 
6500 tonnát kitevő áruhaltermelés 1000 tonnával való 
növelését irányozza elő. A megnövekedett tenyészanyag- 
igény kielégítése a tógazdasági termelés szerkezeti meg
változtatását kívánja. A szövetkezetek tógazdasági fej
lesztését tehát még inkább a tenyészhaltermelés felé 
szükséges orientálni. Ez tükröződik a középtávú koncep
cióban, ahol a tógazdasági kétnyaras termelés 13%-os, 
az egynyaras ivadékelőállítás 75%-os növelése szerepel.

Fel kell tételezni, hogy a tervidőszak alatt, és az azt 
követő években sem várható a közgazdasági helyzetben

olyan lényges változás, amely előmozdíthatná a magas 
ráfordítást igénylő tógazdasági beruházások eddiginél 
nagyobb ütemű fejlesztését. Ebből kiindulva egyértel
művé válik, hogy a belterjes hasznosításra alkalmas 
természetes vizekből olyan termelési egységeket kell ki
alakítani, melyek nem ideiglenes szükségmegoldások, ha
nem a halhústermelés szerves, távlatilag is fejleszthető 
és figyelembe vehető bázisai. Ennek alapvető feltétele 
a még gyakran ma is szempontként hangoztatott — 
horgászigényeket előtérbe helyező — szemlélet revidiá- 
lása. Ez egyben azt is jelenti, hogy a belterjes terület
fejlesztés lehetőségeit majdnem kizárólag adminisztra
tív intézkedések határozzák meg.

A VI. ötéves tervre vonatkozó ajánlás évi átlagban 
1300 tonnában prognosztizálja a külterjes halászat ered
ményét. Az alapvetően természeti viszonyok által be
folyásolt és ma is döntő részben egyéni halászaton ala
puló extenzív gazdálkodás az utóbbi években egyértel
mű csökkenő tendenciát mutat. Feltehető, hogy az ezt 
előidéző okok, mint a vizek minőségének romlása, az 
állomány majdnem teljes egészét érintő csökkenése, a 
halászati lehetőségek korlátozottsága a jövőben is fenn
állnak. A természetes vízi halászat zsákmánya jelentős 
tényező a szövetkezetek értékesítő hálózatának folya
matos ellátásában és a választék skálájának bővítésé 
ben. A gazdaságok érdeke — ebből eredően — elsődle
gesen az értékes nemes ragadozó fajok hányadának nö
veléséhez fűződik. A tömegben szezonálisan megjelenő 
keszegfélék fogására gazdálkodási tervet alapozni nem 
lehet és nem is szabad. A természetes vízi halászat terv
száma, a horgászcélú halasítások feltételezhető hatását 
is visszatükrözi. Ezeken a területeken, a halászat ered
ményességének javítására kézenfekvő lehetőség a kor
szerű, nagy hatékonyságú fogóeszközök elterjesztése. 
Az extenzív halászatot segítő gépesítés és eszközkorsze
rűsítés a manufakturálisnak minősíthető munka fokoza
tos felszámolásának egyedüli lehetséges útja, mely egy
ben a halászat rentábilitásának növelését, a nehéz, 
egészségrongáló fizikai igénybevétel csökkentését egy
aránt szolgálja. A gazdaságosság fogalomköréhez kap
csolódik az érvényben levő adózási rendszer, a munka
díj adó is, mint a termelésfokozás egyik meghatározó 
tényezője. A szövetkezetekben kifizetett bérek jelentős 
hányadát a kereskedelemben nehezen elhelyezhető má
sodrendű fehérhal-zsákmány köti le, melyen a gazda
sági nyereség minimális vagy éppenséggel nulla. A ne
mes ragadozó halak — harcsa, süllő, csuka, angolna — 
korlátlan exportpiacot élveznek. Paradox helyzet, hogy 
ezek exportfelár utáni bértömegvonzata szintén munka- 
díjadó köteles. A kiragadott példákból is összeáll az a 
kép, melyből kitűnik, hogy az extenzív halászat fejlesz
tését sem lehet egysíkúan mennyiségi oldalról meghatá
rozni, hanem átfogó üzem- és munkaszervezési, vala
mint összehangolt eszközfejlesztési feltételeknek kell 
alárendelni. A természetes vízi halászat fejlesztésekor 
tehát nem lehet kizárólagos cél a termelés mennyiségi 
növelése, hanem a munkakörülmények javítását és a 
jövedelmezőség feltételeinek megteremtését kell bizto
sítani, és mindezt annak a jogos igénynek szem előtt 
tartásával, hogy a halászság életszínvonalát, jövede
lemszintjét a szükséges intézkedések hátrányosan ne 
érintsék.

Gönczy János
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A haltermelés fejlődése a szegedi 
Tisza Halászati Termelőszövetkezetben

Csongrád megye közigazgatási te
rületén, egymással határos vizeken 
három halászati termelőszövetkezet 
gazdálkodott, majdnem kizárólag 
extenzív termelési körülmények kö
zött.

A 70-es évek új gazdasági kör
nyezetében az egyes szövetkezetek 
fejlődése nem tudott olyan ütemessé 
válni, hogy külön-külön biztosíthat
ták volna a csoporttulajdon növe
kedése mellett a tagság életszínvo
nalának folyamatos és egyenletes 
fejlődését.

A megye párt- és állami vezetői
nek kezdeményezésére a csongrádi 
„Haladás”, a hódmezővásárhelyi 
„Ady” és a szegedi „Kossuth” HTSz 
összevonásából, területileg is kielé
gítő nagyságú vízrendszeren 1975. 
január 1-én megalakult a „Tisza” 
Halászati Termelőszövetkezet.

Az egyesült szövetkezet összes 
vízterülete 3512 ha extenzíven kezelt 
folyóvíz, illetve holtágterület volt, 
melyen a termelés nem érte el a 
200 tonnát. Induláskor az összevont 
nyereség, a kiegészítő tevékenység
gel együtt 1733 mFt volt.

A dolgozói létszám 219, ebből 175 
aktív, ezeknek viszont több mint 
fele alkalmazott volt. Szakképesítés 
terén is rosszul álltunk. Nem értük 
el sem a megyei, sem az országos 
átlagot. Felsőfokú képesítéssel ren
delkező dolgozó az egyesüléskor egy 
sem volt.

Az egyesült szövetkezettel szem
ben, mind a párt-, mind a tanácsi 
szervek magas követelményeket tá
masztottak. Elsődleges feladatul 
szabták, hogy a HTSz váljon a szo
cialista mezőgazdasági szektor szer
ves részévé, tevékenysége legyen 
összhangban a társadalmi, csoport- 
és egyéni érdekekkel.

A megválasztott új vezetőség ne
héz körülmények között kezdte mun
káját. 1975-ben a szövetkezet ter
melőalapjai csökkentek. A 'Kurca 
folyó, a Mártélyi holtág és még 
több kisebb vízállás horgászkezelés
be került. Mindezt súlyosbította, 
hogy az egyesülést követően — vélt, 
vagy valós sérelmek miatt — nem
várt ellentétek kerültek felszínre, 
és így az új szövetkezet tagsága 
nem volt egységes.

A kialakult helyzetet elemezve, a 
vezetőség felismerte, hogy a szövet
kezeti gazdálkodást nem lehet csak 
a nyíltvízi halászatra, fejletlen, el
avult módszerekre és eszközökre ala
pozni. Ezért célul tűzte ki, hogy a 
halászati ágazatban a mentett oldali 
holtágak fokozatos belterjesítésével, a 
termelőterületek gazdaságosabb ki
használásával, nagyarányú angolná- 
sítási és ragadozótelepítési program
mal, átfogó fejlesztési tervet való

sít meg. Ezzel egyidejűleg fokoztuk 4. 
a belterjes vizek növényevő hala- 
sítását is. A vendéglátó egységeink
ben a nyereség növelése és a meg
felelő színvonalú üzlethálózat kiépí
tése, illetve a meglevők bővítése és 
jobb ellátása volt a fő feladat. A 
kereskedelem területén meg kellett 
szervezni a kifogott hal gyors érté
kesítését, ehhez kapcsolódóan növel
ni kellett a hűtőtároló kapacitást is.
A halbegyűjtést rendszeressé és szer
vezetté tettük. Komoly előrelépés 
volt, mikor Tápén felépített új tele
pünkön saját és társszövetkezeteink 
igényeinek kielégítésére létrehoztuk 
központi halászati anyag- és esz
közraktárunkat. Egyidejűleg növel
tük szállítóparkunkat, bővítettük 
szolgáltató tevékenységünket.

A termelési feladatok megoldásá
hoz elsődleges feladat volt:
— a megfelelő munkakörülmények 

megteremtése,
— az irányítási szervezet és rend

szer kiépítése,
— a megfelelő szakemberellátás biz

tosítása,
— a politikai nevelő munka javítá

sa, a kádertartalékok és után
pótlás feltárása.

1979-ben elért eredményeinkből

A  halászat term elési értéke, mFt 

A vendéglátás termelési értéke, mFt 

A m űanyagüzem  term elési értéke, mFt 

Árbevétel, mFt 

Nyereség, mFt

100 Ft m unkabérre jutó nyereség 

100 Ft term elési értékre jutó m unkabér 

Á llóeszköz bruttó értéke, mFt 

Állóeszköz nettó értéke, mFt

Több éves gazdaságszervező mun
ka után kialakult a szövetkezet ága
zatszerű gazdálkodási formája, meg
felelő szakképzettségű vezetőgárda 
irányítása mellett. Ma már a fő
mérnök irányítása alatt négy ágazat 
áll:

1. a halászati ágazat (folyóvízi ha
lászat, holtággazdálkodás és tó
gazdasági termelés)

2. a vendéglátóipari ágazat (meleg
konyhás üzletek, halászcsárdák 
Szegeden, Hódmezővásárhelyen, 
Szentesen, valamint hidegkony- 
hás presszó)

3. a műanyagüzem (fröccsöntés, sor- 
jázás, saját használatra műanyag- 
ipari gépek és szerszámok készí
tése)

az áruforgalmi ágazat (halforgal
mazási csoport: kiskereskedelem, 
csarnokok ellátása, nagykereske
delmi halértékesítés; szolgáltatási 
csoport: tmk-műhely, karbantar
tó kőműves részleg és gépkocsi
irányítás)

A főkönyvelő irányítása alatt áll 
a főkönyvelő-helyettes, akinek köz
vetlen hatásköre kiterjed a számvi
tel irányítására, a pénzügyek intézé
sére, az árképzés és üzemgazdasági 
tevékenység felügyeletére.

Az elnök közvetlenül ellenőrzi a 
szövetkezet igazgatását, irányítását 
és az adminisztrációs szervezetet. 
A jogi képviseletet önálló főállású 
jogtanácsos látja el.

A szövetkezet ma 302 fős dolgozói 
létszámmal, 241 aktív taggal műkö
dik. 8 felsőfokú, 32 középfokú képe
sítésű és több mint 100 szakmunkás 
dolgozik a termelési célok megvaló
sításán. Az utóbbi években jelentő
sen csökkent a fluktuáció. Kulturált 
körülmények között egyre több fia
tal dolgozik szövetkezetünkben. Je
lenleg 44 fő 30 éven aluli, és nincs, 
aki ne rendelkezne 8 általános is
kolai végzettséggel. A szövetkezeti 
tagság átlagéletkora 45 év.

1975 1979 %

5 917 17 903 303

7 113 11 406 160

6 067 9 000 169

29 597 56 908 192

2 202 6 070 277

27,00 53,00

40,— 28,—

13 955

10 734

A megváltozott személyi és szerve
zeti körülmények figyelemre méltó 
gazdasági eredményeket produkál
tak. Tekintettel arra, hogy az 1980. 
évi zárszámadási mérleg még nem 
készült el, az alábbiakban összeha
sonlító értékelést adunk 1979-ig el
ért eredményeinkről.

A  Tisza HSz term elésének alakulása
Haltermelés

Év tonna %
1975 230 100

1976 282 123

1977 362 157

1978 459 199

1979 543 236

1980 816 355
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Az egyesülés óta jelentős beruhá
zásokat hajtottunk végre. 3840 mFt 
értékben a röszkei holtág mellett 
építettünk egy öt egységből álló, 
korszerű tároló rendszert. Jelenleg 
épül, illetve 1981-től üzemel 220 ha- 
os halastavunk Csanyteleken, mely
re 45 millió Ft-ot áldoztunk.

A halászati termelés fejlődését jól 
tükrözi, hogy az 1974. évi 189 tonnás 
termelésünkkel szemben 1979-ben 
már 543 tonnát értünk el, és az 
1980. évi összes haltermelésünk, a le
halászási adatok szerint, 816 tonna!

Annak ellenére, hogy az összes 
termelésből a folyami egyéni halá
szat termelése csökken, erre a gaz
dálkodási formára továbbiakban is 
feltétlen igényt tartunk, mert ez 
biztosítja a minőségi halat, főleg a 
ragadozókat szövetkezetünk csárdái
nak, csarnokainak folyamatos ellátá
sához és a választék bővítéséhez.

A holtági haltermelés dinamikusan 
fejlődő tevékenységünk. Az elmúlt 
években az intenzív kezelésbe vont 
holtágak átlagban 1265 kg bruttó 
eredményt adtak, a szaporulat 992 
kg/ha volt. Ezeken a területeken fő
leg növényevő halakat termelünk és 
nem takarmányozunk. A számok 
egyértelműen bizonyítják, hogy a 
holtágakon a jövőben is tógazdasá
gi szintű eredményeket várhatunk. 
Az átlagosnál is jobb termelési ered
ményt adott két holtágunk. A 108 
ha-os Atkai holtágon 1572 kg/ha-os, 
a nagytehenesi holtágon 1802 kg/ha 
szaporulatot értünk el 1979 évben. 
Jó munkánk elismerése a szövetke
zet felé is tükröződik. Az elmúlt öt 
évben 30 fő részesült kitüntetésben, 
ebből 17 miniszteri és két kormány
kitüntetés. A szövetkezet gazdálko
dásának elismeréseként 1976—77-ben 
Kiváló Szövetkezet cím, majd 1978— 
79-ben a MÉM Miniszter Elismerő 
Oklevele került szövetkezetünk bir
tokába.

További célkitűzéseink eddigi ered
ményeinkből fakadnak. A fejlődés fő 
területének a halászatot tekintjük. 
Tovább akarjuk folytatni folyóink 
fokozott ragadozótelepítését. A fo
lyókkal érintkező átfolyástalan ku- 
bikok, holtágak ivadékmentését, — 
mivel ezeken a szennyeződés, illetve 
az eutrofizálódás erősebben jelentke- 
zik —, úgy kívánjuk megvalósítani, 
hogy a jövőben, fokozatosan össze
kötjük ezeket az élővízzel. Sajnála
tos módon sok szakember nem ér
tette meg a holtági műtrágyázás 
szükségességét és hasznosságát. Az 
ATVIZIG-gel együttműködve vizein
ken már 1981-ben konkrét mérések 
alapján kívánunk műtrágyázni, és 
reméljük, hogy a gyakorlat meggyőzi 
az illetékes szerveket e tevékenység 
fontosságáról és szükségességéről. 
Csongrád térségében intenzív keze
lésbe kívánjuk venni a majd 100 
ha kiterjedésű mentett oldali holt
ágat. Igen fontosnak tartjuk vizeink 
alapos hidrobiológiái megismerését, 
ezért együttműködési megállapodás 
keretében teljes területünkre kiter
jedő kémiai és biológiai vizsgálati 
sorozatot készíttetünk.

A csanyteleki tógazdaságunk tel
jes gépesítésének elvégzését a VI. 
ötéves tervre irányoztuk elő. Anyagi 
eszközeinktől függően ezt a tógazda
sági egységet további kétszáz hek
tárral szeretnénk bővíteni. Terme
lési alapjaink bővítése érdekében 
megkíséreljük a ketreces halnevelés 
bevezetését, és részt kívánunk venni 
úttörő szerepet vállalva a szövetség 
által kezdeményezett holtágrehabili
tációs programban.

Már 1980-ban jelentős sikereket 
értünk el, kezdetben csak saját víz
területeink, majd később társszövet
kezeteink holtágainak, csatornáinak 
elektromos halászatával. Ezt a tevé
kenységünket új, saját fejlesztésű 
gépeinkkel tovább kívánjuk folytat

ni, bővítve ezzel szolgáltatásainkat. 
Műanyagüzemünk 1981-től gyárt jó 
minőségű, nagy ellenállású „pará
kat”, ezt a fogóeszközök korszerűsí
tését célzó szolgáltatásunkat más 
termékekkel is bővíteni kívánjuk.

Tovább kívánjuk erősíteni mind 
a termelési, mind gazdasági együtt
működési kapcsolatainkat partner- 
szövetkezeteinkkel és érdekképvise
leti szerveinkkel.

Eredményeinket egy dolgozókol
lektíva lelkesedésének és tagjainak 
odaadó munkájának köszönhetjük. 
Erre vagyunk büszkék és ehhez fo
gadjuk a segítségnyújtó támogatást 
és a jó tanácsokat.

Pelle László
a TISZA HTSz elnöke

Ketreces haltermelő üzem Bulgáriában

(Tóth A. felvétele)
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Adatok a lápi póc (Umbra krameri Walbaum) 
szaporodásbiológiájához

A lápi póc — népies nevén póchal 
vagy kutyahal — a csukaalakúak 
(Esocifermes) rendjébe, az Umbri- 
dae családba tartozó, védetté nyil
vánított halritkaságunk. A Duna és 
a Dnyeszter vízrendszerében elter
jedt. Ezenkívül Európában a felső
sziléziai Pogórze Tógazdaság, a Ma- 
zuri-tavak és az NDK-ban levő 
Peitz környéki tőzeglápok is ismer
tek mint lelőhelyek. Ez utóbbi há
rom előfordulási helyen a faj ősho
nossága vitatott. A Bécs melletti 
Moosbrunn nem tekinthető sziget- 
szerű élőhelynek, mivel a Duna víz
gyűjtő területéhez tartozik és régeb
ben a Fertő-tóval is összeköttetés
ben lehetett. A Kárpát-medencében 
endemikus halfaj.

Hajdani tömeges előfordulására 
ma már csak az egykorú leírások
ból tudunk következtetni. A páká- 
szatnak és a csíkászatnak ez a já
rulékhala kesernyés, élvezhetetlen 
mellékíze miatt emberi fogyasztásra 
ritkán került. A felesleget helyen
ként disznókkal és kacsákkal etet
ték fel. Magyarországi megritkulása 
és visszaszorulása a nagy kiterjedé
sű mocsarak, a Duna—Tisza-közi 
láprétek lecsapolása és a folyósza
bályozások miatt következett be. 
Kipusztulásától azonban nem kell 
tartani, mivel az utóbbi évek kuta
tásai alapján egyre inkább bebizo
nyosodik, hogy hazai elterjedése

miég mindig nem vált szigetszerűvé, 
illetve nem szorítkozik néhány izo
lált élőhelyre. Lelőhelyeit kirajzolva 
láthatjuk, hogy a fajnak az Alföl
dön való előfordulása szinte össze
függő. Ezt a tényt támasztják alá 
Zilahi (1938), Wiesinger (1956), Vá
sárhelyi (1961), Sterbetz (1963), Bot
tá, Keresztessy és Neményi (1980) 
gyűjtési adatai. 1980. évi gyűjtése
ink során a Csaroda-patak több 
pontjáról is előkerült. A Dunántú
lon a Fertő-tó, a hansági csatornák, 
a Kis-Balaton, a Nagy berek és a 
balatoni lelőhelyek ismertek régeb
bi munkák nyomán (Geyer, 1939).

Biotópiáját kifejezetten a lápré
tek állóvizeihez, tőzeggödrökhöz, 
szikes tavakhoz és holtágakhoz kö

tötték, tiszai előfordulása, valamint 
patakokból és csatornákból való elő
kerülése a tágabb ökospektrumra 
utal. Ez azonban csak részben igaz. 
Gyűjtéseink során tapasztaltuk, hogy 
legtöbb lelőhelyén a faj megjelené
se, illetve mennyiségi előfordulása 
évszakos ingadozást mutat. A fel
hagyott tőzegfejtőkkel, eutrofizálódó 
kubikgödrökkel, lápos tavakkal kap
csolatban levő csatornákban és pa
takokban a nyár végén — ősszel je
lennek meg első példányai, ame
lyek javarészt egynyarasak. Ugyan
ezeken a helyeken az időjárás hide
gebbre fordultával kerülnek elő az 
idősebb példányok is. Márciustól

kezdve ezekben a kisebb folyóvi
zekben rohamosan csökken a szá
muk, május közepétől kezdve már 
csak elvétve lehet ott találni, ahol 
októbertől áprilisig tömegesen vol
tak. Ennek a jelenségnek a magya
rázata, hogy a lápi póc a számára 
optimális vízhőmérsékletet követve 
vándorol és eközben a kisebb hő
ingadozásnak kitett vizeket keresi. 
Teleltetésüknél tapasztaltuk, hogy a 
hazai halfajok többségének még 
megfelelő 4—5 °C-os vízhőmérsék
leten rövid idő alatt elpusztul. A 
zártvizű tözeggödrök, láprétegeg ma
gasabb hőmérsékletű iszapjában való 
telelését, illetve a télen kiegyenlí
tettebb hőmérsékletű csatornákban 
való tartózkodását ez a hőtűrési mi
nimum is magyarázza. Tavasszal és 
nyáron viszont a nagyobb tavak és 
lápvizek hőmérséklet-ingadozása ki
sebb. Így itt a számára optimális 
hőmérsékleti körülményeket egy 
napszakos vertikális mozgással is 
biztosíthatja. Ez különösen a repro
duktív időszakban fontos, mert az 
ikra és az ivadék a nagyobb hő
mérsékletingadozást nem viseli el 
(Geyer, 1940).

Szaporodásának körülményeiről és 
akváriumi szaporításáról elsősorban 
Geyer valamint Balon (1967) mun
kái alapján tudunk. A Fővárosi Ál
lat- és Növénykertben 1977-ben sza
porítottuk először. Az irodalom sze
rint az ivarérettségét kétnyaras ko
rában éri el. Az egyéves példányok 
3,4—4,5 cm-es nagysága alapján az 
ívás elképzelhetetlen.

Az általunk 1976 októberében 
gyűjtött egynyaras egyedeket feb
ruárig 20—22 C°-os akváriumokban 
tartottuk. Így a tenyészidőszak meg
nyújtással értük el azt, hogy febru
ár közepéig elérték a kétnyaras pél
dányokra jellemző 5—6 cm-t. Feb
ruár 20-án helyeztük a szaporításra 
kiválasztott példányokat teleltetni. 
Egyedenként szétválasztva, szálas 
tőzegaljzattal ellátott 2 1-es akvá
riumokba kerültek. Először 6—8 C°- 
on tartottuk. Innen április 4-én ke
rültek lassú szoktatás után 18 C°-os 
hőmérsékletű akváriumokba. 1—1 
párt elkülönítve, 5 példányt társa
sán helyeztünk el. Az akváriumok
ba a mosott folyami homok fölé 
szálas tőzegmulmot tettünk 2—3 cm 
vastagságban és pénzlevelű lizinká- 
val (Lysimachia numullaria), vala
mint forrásmohával (Fontinalis anti- 
piretica) növényesítettük be. A vi
zek pH-értéke 8 volt.

Az első pár április 16-án ívott a 
hajnali órákban, 20 C°-os vízhő
mérséklet mellett, további két pár 
pedig 22-én és 25-én. A ikrások 
75—80 db, kb. 2 mm átmérőjű ik
rát raktak le. Geyer az ívási hőmér
séklet intervallumát saját kísérle
tei alapján 12,5—16 C°-ban, Balon

A  lápi póc (Pintér K. felvétele)
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12—18 C°-nál állapítja meg. Megfi
gyelése szerint egy 8 cm hosszú nős
tény 214 db ikrát rakott. Heckel 
(1858) 600—700 db ikrát ír, ami
azonban szerintünk elképzelhetet
len. 3—4 párnak azonos helyre való 
ívása esetén lehetséges ekkora ikra
mennyiség, amely csak erősen túl
népesedett medencében jöhet létre.

Pintér megfigyelése az akvári
umban tartott lápi pócok között 
kialakult csipkedési hierarchiáról és 
az állatkerti tapasztalatok is terri
tóriumtartást, a soliter életmódot, 
valamint a párás ívást támasztják 
alá. A reproduktív időszakban való 
eltűnése és szétszóródása a kisebb 
vizekből is arra engednek következ
tetni, hogy ilyenkor a nagyobb 
egyedsűrűséget sem tűrd.

Az ikrák őrzését egyedül az ik- 
rás végezte. Valódi ikragondozás 
egyiknél sem volt megfigyelhető. Az 
ikrák fölött való lebegés viszont két
ségtelen, hogy bizonyos mértékű víz
cserélődéssel jár. Ez azonban nem 
valószínű, hogy elegendő ahhoz, 
hogy pl. agyagkolloiddal szennyezett 
vízben lepedékmentesen tartsa őket. 
Az ideális ívási környezet a szabad
vizekben is a tiszta vizű láprétek, 
tőzegfej tők nyílt vizei.

Az ikrák kelése 22 C°-on 7 nap 
volt. Geyer 12—16 C° mellett 10 na
pot ír. A frissen kelt lárvák 5—6 
mm nagyságúak. Megfigyelések sze
rint 18—20 C°-on 7 nap után töltik 
meg levegővel úszóhólyagjukat. Az 
ivadék fejlődését Geyer munkái 
alapján ismerjük. 3 hetes fejlődési 
idő alatt éri el a teljes hossz a 
12 mm-t.

Úszói közül először a mellúszó, 
majd a farokúszó, később a hát
úszó fejlődik ki, követi ezt az aná- 
lis és a legvégén a hasúszó kialaku
lása. Az ekkor 4—5 hetes példá
nyok 14 mm-esek. Az általunk jú
nius végén szabad vizekben gyűj
tött ivadékok 20—22 mm nagyságú
ak voltak. A szemek 48 óra után, a 
test csak később kezd pigmentálód- 
ni. Ezalatt az idő alatt az ivadék 
rendkívül fény- és hőérzékeny. Szo
baakváriumban a hajnali órákban 
az üveglapot borító algarétegben, a 
vízfelszín közelében tartózkodtak, 
később a fokozatosan erősödő fény 
elől az akváriumok aljzatát képező 
tőzegmulmba húzódtak. A kifejlett 
példányok akváriumban tartva na
gyobb hőingadozást, a 30 C° körüli 
hőmérsékletet is elviselik, szemmel 
látható károsodás nélkül. Gyűjtési 
és tartási tapasztalatok alapján a 
faj számára kedvező vízhőmérsékle
ti optimum csak egy szűkebb inter
vallumban valósul meg. A víz hid
rogénion koncentrációjára viszont 
kevésbé érzékeny. Akváriumunkban 
a 6 pH érték is kedvező életteret 
jelentett. Sterbetz (1963) több élő
hely 7,3—9,2 közötti pH-értékeit ta
pasztalta.

Üzemi szaporításának megvalósí
tását indokolja, hogy természetvé
delmi szempontból a nagyobb, zárt 
térben tartott populációk tartása és 
szaporítása is biztosíthatja a termé
szetes populációk utánpótlását. Más
részt a Hankó által már régebben

felvetett szúnyogirtási célokból tör
ténő telepítése célszerűbbnek tűnik, 
mint más kistermetű, gazdasági ha
lakra nézve esetleg táplálék konkur- 
rens, vagy faunaidegen fajok ter
jesztése. Mivel Nyugat-Európában 
akváriumi díszhalként keresett, for- 
galombahozatala, esetleg exportálá-

örvendetes, hogy gyakorlattá vált; 
az országos mezőgazdasági kiállítá
sokat képzőművészeti tárlat is kí
séri, ezúttal is a Mezőgazdasági Mú
zeumban, 1980 augusztusában, szep
temberében. Az is felemelő, hogy az 
idei bemutatkozáson festőink, szob
rászaink, grafikusaink igen komoly 
mértékben foglalkoztak a halászat 
témakörével. Az sem lekicsinylen- 
dő, hogy nem kuriózumnak vették 
tárgyválasztásukat, hanem komoly 
elmélyüléssel kívánták elemezni ezt 
az ősi és rendre új elemekkel bő
vülő foglalkozást, életmódot, hiva
tást.

Kustár Zsuzsa „A víz világát” ku
tatja gyapjúszőnyegén. Nagy hullám 
a föld, nagy hullám a levegő, nagy 
hullám a víz — e színes rétegek
ben nap, házak, és halak csilog- 
nak a létezés egységeként. Rozsos 
Janka halai is applikált textilen je
lennek meg — siklók, kagylók kö
zött. Rendkívül érdekes Várady 
Sándor hal alakú Cousteau kapitá
nya, akinek vízben úszó alakját gé
pi fonadék fémhínárja veszi körül.

Dabóczi Mihály fába faragott hal
csoportjának jellegzetessége, hogy a 
két nagy halhoz kicsik társulnak, s 
együtt alakítanak nemcsak közös 
csoportot, hanem egységes formát — 
mintha egy test lenne az öt hal!

Papi Lajos „Hal” ábrázolása olyan 
szempontból jelentős, hogy a víz
hullám, csónak alakú hal érzékelte
ti azt is, hogy az ember tőlük köl
csönözte a bárkák alakzatát. A fog
lyul ejtett hal szorong a halászfiú 
kezében ifj. Szabó István és Kirch- 
mayer Károly alkotásán. Mindkét 
szobor sikeres műalkotás, különösen 
Kirchmayer művén érezzük He-

sa csak mesterséges, üzemi tenyész- 
háttér mellett valósulhat meg.

(A tanulmányhoz tartozó irodalom- 
jegyzéket a szerző kérésre megkül
di.)

Botta István
Fővárosi Á llat- és N övénykert

mingway jó értelemben vett örök
ségét. Duray Tibor triptichonján is 
megjelenik a hal egy asszony erős 
kezében. Annál gyöngédebb Jets 
György halászhálójának áttetsző, 
gyöngyház derengése. Fejes István 
halászbárkáinak tudatos szerkesztése, 
Gádor Emil hálóhúzói, Doór Ferenc 
mártélyi halászai is, egy-egy fontos 
festői elemmel járulnak hozzá ezen 
életforma törvényeinek megfejtésé
hez, hajnali hangulatok, emberi 
helytállás, párás fűzfák érzékelteté
sével.

A jó átlagból is kiemelkedik Ju- 
ris Ibolya halászokat áblázoló ba- 
tikja, ahol az ember napglóriát kap 
és a halak gravitációs térben fo
rognak — szálló úszással. M. Szűcs 
Ilona festményén idézi a hálóvetés 
mindig friss izgalmát élénk kék 
tónusokkal, Egrynél is látható köny- 
nyed vízkanyarral. A sor teljessé
géhez tartozik, hogy Janzer Frigyes, 
Lantos Györgyi és Szabó Gábor is 
érinti a halászat témáját alapos ki
dolgozásban — érmen, fadombormű 
felületén és szoborban.

Ez az intenzitás régi gondot érint, 
azt, hogy itt az ideje annak, hogy 
a halászattal foglalkozó, kiemelke
dő képzőművészeti alkotásokat va
lamelyik fővárosi, vidéki múzeu
munkban rendszeresen gyűjteni 
kellene — nehogy elillanjon ez a 
létrejött érték. Nemcsak problémát 
oldana ez az intézmény, önmagá
nak is karaktert, értéknövekedést 
okozna. Úgy érzem, hogy ezen kér
dés megoldása nem halasztható to
vább.

Losonci Miklós
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nak. Jelenleg hétféle termék nyi term előszövetkezet halásza- 
készül. ti társaságot hozott létre. Mint

*

HÍREK A BALATONI HAL
GAZDASÁGBÓL. — Elkészült 
az ódörögd-pusztai pisztráng
telepen az N SZK -ból importált 
hat darab, egyenként 50 m á
zsa kapacitású pisztrángnevelő 
siló. A  silókban 5 hónap alatt 
fe jlődn ek  áruhallá a pisztrán
gok, s így az eddigi 250 ton
nával szem ben 350 tonnát ex 
portálnak a tőkés piacokra. 
(SOMOGYI NÉPLAP) — A 
gazdaság hagyom ányosan gon
doskodik a tó állom ányának 
szakszerű és m egfelelő m eny- 
nyiségű pótlásáról. N ovem ber 
hó közepén m integy 300 m á
zsa kétnyaras pontyot helyez
tek ki Révfülöp, Balatonfüred 
és Balatonalmádi térségében. 
(NAPLÓ, VESZPRÉM) — M eg
kezdődött a próbaüzem  a gaz
daság irmapusztai halfeldolgo
zójában. Az ötvenm illió forin 
tos költséggel létesített üzem 
ben a Balaton és a tógazdasá
gok term ését: pontyot, busát, 
keszeget, pisztrángot, amurt 
és angolnát — m integy ezer 
tonna halat dolgoznak fel 
évente. Tavasszal átadják ren
deltetésének az angolnák és 
más halak füstölésére alkalmas 
berendezést is. K ésőbb, a vá
laszték bővítése érdekében, 
halhúspogácsát, -pástétom ot is 
készítenek. (NÉPSZAVA)

*

JÓ EREDMÉNYEK. — A G yőr  
m egyei P ér község  tsz-tározó- 
járól készített riportot a KIS
ALFÖLD. Néhány szem elv én y : 
32 hektáros a B akonyér vizét 
fe lfogó  tó. Egy hektár term e
lési értéke je len leg  70 ezer fo 
rint. — A  term elés zöm ét hor
gászvizek részére  adják el, 230 
mázsát az N SZK-ba exportá l
nak. — P éren  az állattenyész
tés legjövedelm ezőbb ágazata 
a halgazdaság. — A  S z i g e t -  
f ő  szövetkezetiek  (Pest m e
gye) specialitása a Duna sza
lámi, am elyet önálló húsüze
m ükben  állítanak elő. Ered
m én yes kísérletek  igazolták a 
k e t r e c e s  h a l t e n y é s z 
t é s, gazdaságosságát is. — A 
TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG
BÓL: A z utóbbi évek  legjobb  
term ését érte el és tette te le 
lőbe a paksi V ö r ö s  C s i l 
la  g H i s z .  K özben term é

a veszprém i Napló közli, a 
Vas m egyei S z a r v a s k e n d  
község  term előszövetkezete  is 
csatlakozott a társasághoz. — 
M a y e r  I s t v á n  halászmér
nök, halászati ágazatvezető el
mondotta, hogy a 71 hektáros 
tóban ebben  az évben  (1980) 
12 vagonnyi halat term eltek , 
m elyből az exportra  m inősí
tett m ennyiség meghaladja a 
9 vagont. További terv ü k : vad- 
réceten yésztés. — És álljon  
m ég itt egy kirívó, m ondhat
nánk óriás ered m én y : a BÉ
KÉS MEGYEI NÉPÚJSÁGBAN  
P á s z t o r  B é l a  kérdezi 
G e r g e l y  A n d r á s t ,  a 
Békéscsabai Sporthorgász E gye
sület 33 év  óta tagját: „M en y 
nyi általában az évi fogási 
ered m én ye?”  — „150—200 kiló 
hal, m égpedig a legtöbb har
csa, aztán a p onty és a süllő 
következik . Sok a keszeg  is.”

*
ÜJABB TÁJMÚZEUM. — Dé- 
gen megnyílt Fejér megye 
mezőgazdasági tájmúzeuma. A  
Festetich féle kastélyt a Me
zőgazdasági Múzeum, a helyi

termelőszövetkezet és több 
Fejér megyei vállalat segítsé
gével teljesen felújították. A  
múzeumban megtalálhatók a 
hagyományos paraszti gazdál
kodás munkaeszközei, a h a 
l á s z a t ,  a gyékényfonás, a 
fűzfafeldolgozás és a vízivi
lág emlékei. Az épület kiállí
tási lehetőséget nyújt a me
gyei népművészetnek is. (MA
GYAR MEZŐGAZDASÁG)

*
KACSAFARM OKAT épít Viet
namban — állam közi szerző
dés alapján — a Palotási Á l
lam i Gazdaság irányításával 
m űködő kacsatenyésztési rend
szer. A  távoli baráti ország-

ÚJ TÓÉPÍTÉSEK, NAGY TER
VEK. — A  garai V örös Csillag 
Tsz-ről írja a Petőfi N épe: 
„  . . .  a halárak arra ösztönzik 
a gazdaságot, hogy évről évre 
gazdagítsák állom ányukat. Er
re azért is szükség van, mert 
szinte kiapadhatatlan a keres
let. A  tsz tervében szerepel, 
hogy a jelenlegi 44 hektárról 
300 hektárra növelik a v ízfelü
letet a VI. ötéves terv idősza
ka alatt. — A  szatmári or
szágrész még halászati érté
keket rejteget. Kiaknázásuk 
sürgős. A  Rákóczi Htsz-szel 
kapcsolatban m ondja K ároly  
László, a fehérgyarm ati járás 
pártbizottságának gazdaságpo
litikai titkára, hogy az V. öt
éves tervidőszakban szerettek 
volna tógazdaságot kiépíteni, 
de ezt a következő 5 évben 
meg kell valósítani. (Magyar 
Hírlap) — A  kiskörei V örös 
Hajnal Tsz elhatározta, hogy 
56 hektáros tógazdaságát 400 
hektárra bővíti. A  tanulm ány- 
terv és a geodéziai terv is el
készült (NÉPÚJSÁG, HEVES)

*

A  BIKALI ÁLLAM I G AZD A
SÁGRÓL írt terjedelm es cik 
ket a DUNÁNTÚLI NAPLÓ. 
Ebből három érd ekesség : 1. — 
A  nagyobbik, a 90 hektáros tó 
partján ezernyi, kopott gum i
abroncs védi a töltést a víz
m osástól. Sokkal olcsóbb, mint 
a rozsé és hasznosabb is. — 
2. — A gépi szák — olyan, 
mint egy  óriási, sárga gém  — 
nyakát a m élybe nyújtja, hor
gán kapaszkodó acélperem es  
háló a vízbe m e r ü l. . . ,  m ajd  
felem elkedik , a válogatókocsi 
fö lé  fordul, kiönti terhét, ezer 
nyi kétnyaras p onty hányko
lódik m ost a gumiasztalon, és 
a 3. — Am it m ost itt látunk 
— mondja K o v á c s  J ó z s e f  
a gazdaság term elési igazga
tóhelyettese  — a legkorsze
rűbb lehalászási m ód. Főként 
a fo lyók  holtágaiban haszno
sítható jól, de itt a tavakon  
is kiváló eredm énnyel alkal
m azzuk. A m ikor a tavakról a 
vizet leeresztjük, a halak éle t
tere csökken , az előtározó f e 
lé igyekeznek . Itt két csónak  
között drótra erősített e lek tró 
dákat eresztünk a vízbe (az 
áramot kis aggregátorok ter 
m elik), ezek  valóságos háló
ként terelik a halakat a csa
torna felé, ahol m ég ellenára
mú vízzel is a gépi szák fe lé  
csalogatjuk őket. A z elek tro 
m os im pulzusok szakaszosak, 
em berre nem  veszélyesek . — A  
Bikali Halterm elési Rendszer
hez már négy állami gazdaság 
és tizenhét term előszövetkezet  
tartozik.

*

MEGKEZDŐDÖTT az üzem
szerű termelés a bikali hal- 
feldolgozóban — írja a Magyar 
Nemzet január 5-i számá
ban. — A  mecseki Hegyháton 
a múlt év végén elkészült 
halfeldolgozóban megkezdődött 
az üzemszerű termelés. Az 
idén 5000 tonna élőhalból ké
szítenek konyhakész terméket 
és az év folyamán megindul 
az exportszállítás is. A ma
gas fokon automatizált üzem
ben mindössze százan dolgoz-

szetesen  el is adott nagyobb  
m ennyiséget. A  paksi Duna- 
parton a bárkánál állandó az 
árusítás. — Budapest ellátásá
nak javítására fe jleszti halá
szati ágazatát az Ó b u d a  
T s z .  A  táci, enyingi, kará- 
di és lengyeltóti halastavak
ból, valamint a Dunából az 
idén száz tonna halat fognak  
ki, 1981-ben m egkétszerezik  ezt 
a m en nyiséget
(M AG YAR MEZŐGAZDASÁG) 
— Korábban hírt adtunk ró 
la, hogy a m onostorapáti, a 
nyárádi és a veszprém varsá-

ban épülő telep a tenyésztés 
teljes vertikumát magába fog 
lalja, a keltetéstől a készter
m ék-előállításig. Az egyenként 
ötezer kacsát tartó első öt te
lep építését 1981-ben kezdik 
m eg és két év alatt helyezik 
üzem be. A  repülőgépen kiszál
lított tojásokat már a helyszí
nen keltetik ki. A  rendszer 
átadja a kiváló tulajdonságú, 
gyorsan növő, ízletes húsú 
hibridkacsa tenyésztéséhez
szükséges tápok receptúráit 
is. Vietnamban m agyarok köz
rem űködésével korszerűsítik a 
kacsatenyésztést. A  jelenlegi, 
gazdaságtalan parlagi fajtákat

fokozatosan felváltják a ha
zánkból kapott hibridekkel. 
(M AGYAR M EZŐGAZDASÁG) 
„ A  balatoni halgazdálkodás”  a 
cím e d r . D o b r a i  L a j o s  
MÉM főosztá lyvezető -h elyettes  
cikkén ek  a M AG YAR NEMZET 
1980. ok tóber 21-i számában. A  
tanulmány m inden szava lé
n yegbe vágó, kivonatolni nem  
lehet, azt m indenkinek, aki a 
Balaton rendeltetése és term e
lése iránt érdeklődik, aki a 
Balatonért aggódik, el kell o l
vasnia. — A z egyik  befe jező  
m ondatot id ézzük: „S zeretn én k  
m indenkit m egnyugtatni, hogy  
nem csak tudjuk, de érezzük  
is a Balaton elsőrendű fo n 
tosságát és úgy kívánunk a 
halászati hasznosítással fogla l
kozni, hogy ez hasznára le
gyen  nagy tavunknak.” .

*

Ugyancsak d r. D o b r a i  L a 
j o s a  MAGYAR HÍRLAP no
vember 11-i számában a sza
bad halár bevezetésének kez
deti tapasztalatait így összege
zi: „A  hal iránti kereslet vá
ratlan növekedése egy koráb
ban kialakított kereskedelmi 
irrealitását mutatja. Kialakult 
a termelő gazdaságok saját 
értékesítési hálózata — bolto
kat, halsütőket építettek — s 
bebizonyosodott, hogy a nö
vényevő hal is kesett cikk. 
A kereslet növekedése jól tük
röződik a szabadárak kereté
ben kialakított új árakban is. 
Ez az ár olyan, amely bizto
sítja a gazdaságok tisztes nye
reségét. — Az újságíró kérdé
sére: És nem drágálják a ve
vők? — Nem, hiszen számuk

ra is kedvező az új árrend
szer. A  gazdaságoknak már 
érdemes halat vinniük a pi
acra, ahol a jövőben — bí
zunk benne — nem kell majd 
érte sorba állni. A  vevő érde
keit szolgálja az új árrend
szer azért is, mert nem a hi
ány előidézte magas ár mi
att apad a pénztárcája.

* *
A  M EZŐGAZDASÁGI VILÁG
IRODALOM 1980/3—4. számá
ból : H alnevelés m egvilágított 
ketrecekben . — A  m egvilágí
tott ketrecekben a halivadék 
gyorsan felnevelhető. Ez kü

lönösen vonatkozik marénára, 
csukára, süllőre, de a ponty
ra és a növényevőkre is ér
vényes. Marénát ilyen m ódon 
egész étkezési nagyságig lehet 
eredm ényesen nevelni. (Z.
Binn. FSCH. DDR 1979:26,
2:38—41.)

Pöschl Nándor



Vízszennyezés okozta 
halpusztulások 1979-ben

Az év folyamán 38 halpusztulási 
esetről kaptunk bejelentést. Ezekből 
18 eset volt olyan, ahol a kiváltó 
ok kétségtelenül külső eredetű víz- 
szennyezésnek bizonyult.

A vizsgálati adatok szerint a 18 
esetből 12 volt ipari szennyezés kö
vetkezménye, ezen belül 5 eset vegy
ipari, 3 eset élelmiszeripari, 4 eset 
pedig egyéb ipari és részben kom
munális eredetű.

Mezőgazdasági tevékenységgel kap
csolatos vízszennyezés 6 esetben 
okozott halpusztulást, ezekből 5 eset 
nagyüzemi állattartással függött ösz- 
sze.

A több éve ismétlődő jelleggel 
előforduló szennyezések közül ez év
ben is a közép-dunántúli vegyipari 
üzemek Nádor-csatorna—Sió szeny- 
nyezése emelkedik ki, mely kis víz
hozamok esetén a Dunán is észlel
hető volt.

Külföldi eredetű, jelentős halásza
ti károsodással járó vízszennyezés a 
Szamoson fordult elő.

A halpusztulások időbeni megosz
lását tekintve megállapítható, hogy 
azok többsége a nyári időszakra 
esettt, területileg pedig döntően a 
Dunántúl vizeit érintette.

Az év folyamán vizsgált halpusz
tulások fontosabb adatai:

1. Vízterület: fehérvárcsurgói telelő
tavak.
Irőpont: 1979. január közepe.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Mór, Bodajk kommu

nális és ipari szennyvizei.
Szennyvíz: Rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: néhány mázsa hal 

elhullása.

2. Vízterület: biai telelőtavak.
Időpont: 1979. január vége.
Halászati jogosult: Tatai Állami

Gazdaság.
Szennyező: Herceghalmi Kísérle

ti Gazdaság.
Szennyvíz: Sertéstelepi hígtrágya.
Okozott kár: Több mázsa hal el

hullása.

3. Vízterület: gréci, 1. tó.
Időpont: 1979. március 18.
Halászati jogosult: villányi Űj Al

kotmány Mgtsz.
Szennyező: újpetrei sertéstelep.
Szennyvíz: sertéstelepi hígtrágya.
Okozott kár: kb. 5 mázsa ponty 

elhullása.

4. Vízterület: gréci, 2. tó.
Időpont: 1979. április 9.
Szennyező: újpetrei sertéstelep.
Halászati jogosult: villányi Űj Al

kotmány Mgtsz.
Szennyvíz: sertéstelepi hígtrágya.
Okozott kár: kb. 25 mázsa ponty 

elhullása.

5. Vízterület: Nádor-csatorna—Sió.
Halászati jogosult: MOHOSZ és 

tolnai Béke Htsz.
Időpont: 1979. április 25.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyi üzemei.
Szennyvíz: Vegyipari szennyvi

zek.
Okozott kár: Több mázsa vegyes 

hal elhullása.

6. Vízterület: hárosi Duna-öböl.
Időpont: 1979. május 13.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: hárosi üzemek.
Szennyvíz: Ipari és kommunális 

szennyvizek.
Okozott kár: Néhány mázsa ve

gyeshal elhullása.

7. Vízterület: Abodi-patak.
Időpont: 1979. május 20.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Szikszói Állami Gaz

daság.
Szennyvíz: Permetlé-bemosódás.
Okozott kár: Néhány mázsa ve

gyeshal elhullása.

8. Vízterület: Holt-Marcal.
Időpont: 1979. május 26.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: ÁHV, győri sertés- 

hizlalda.
Szennyvíz: Sertéstelepi trágyalé.
Okozott kár: kb. 25 mázsa ve

gyeshal elhullása.

9. Vízterület: tatai vízfolyás.
Időpont: 1979. június 4.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Tata kommunális és

ipari szennyvizei.
Szennyvíz: Rothadó szervesanyag- 

tartalmú víz.
Okozott kár: Néhány mázsa ve

gyeshal elhullása.

10. Vízterület: Mosoni-Duna győri
szakasza.
Időpont: 1979. június 12.
Halászati jogosult: győri Előre 

Htsz.
Szennyező: Győr kommunális és 

ipari szennyvizei.
Szennyvíz: Rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 30 mázsa ve

gyeshal elhullása.
11. Vízterület: Nádor-csatorna—Sió.

Időpont: 1979. június 14.
Halászati jogosult: MOHOSZ és

tolnai Béke Htsz.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyi üzemei.
Szennyvíz: Vegyipari szennyvi

zek.
Okozott kár: Több mázsa vegyes

hal elhullása.

12. Vízterület: Lókos-patak—Ipoly. 
Időpont: 1979. június 27.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Sertéstelep.
Szennyvíz: Sertéstelepi hígtrágya. 
Okozott kár: Néhány mázsa ve

gyeshal elhullása.
13. Vízterület: Szamos.

Időpont: 1979. június 28.
Halászati jogosult: fehérgyarmati

Rákóczi Htsz.
Szennyező: Romániai üzemek. 
Szennyvíz: Rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa ve

gyeshal elhullása.
14. Vízterület: serházzugi Holt-Tisza. 

Időpont: 1979. július 5.
Halászati jogosult: szegedi Tisza

Htsz.
Szennyező: csongrádi vágóhíd. 
Szennyvíz: Rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 20 mázsa ve

gyeshal elhullása.
15. Vízterület: Nádor-csatorna—Sió. 

Időpont: 1979. augusztus 5. 
Halászati jogosult: MOHOSZ és

tolnai Béke Htsz.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyi üzemei.
Szennyvíz: Vegyipari szennyvi

zek.
Okozott kár: Több mázsa vegyes

hal elhullása.
16. Vízterület: Nádor-csatorna—Sió. 

Időpont: 1979. szeptember 24. 
Halászati jogosult: MOHOSZ és

tolnai Béke Htsz.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyi üzemei.
Szennyvíz: Vegyipari szennyvi

zek.
Okozott kár: Több mázsa vegyes

hal elhullása.
17. Vízterület: Nádor-csatorna—Sió. 

Időpont: 1979. november 6. 
Halászati jogosult: MOHOSZ és

tolnai Béke Htsz.
Szenyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyi üzemei.
Szennyvíz: Vegyipari szennyvi

zek.
Okozott kár: Több mázsa vegyes

hal elhullása.

18. Vízterület: tunyogmatolcsi Holt- 
Szamos.
Időpont: 1979. november 14. 
Halászati jogosult: fehérgyarma

ti Rákóczi Htsz.
Szennyező: Porcsalmai Konzerv

gyár.
Szennyvíz: Rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 25 mázsa hal 

elhullása.
Dr. Veszprémi Béla
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Az V. ötéves terv halegészségügyi 
tapasztalatai és a közeljövő 
feladatai a HTSz-Szövetség
taggazdaságaiban

A HTSz Szövetség tagszövetkeze
tei az V. ötéves terv feszített ütemű 
termelésfejlesztését körültekintő, jól 
szervezett gazdálkodással, a fejlett 
technológiák alkalmazásával érték 
el. Az ez időszak alatti lehalászási 
eredmények növekvő tendenciájúak, 
bár az 1979. évben bekövetkezett 
termékszerkezet-váltás — eltolódás 
az ivadék- és tenyészanyag-előállí- 
tás felé — a tógazdaságokban ezt a 
képet kissé torzítja.

A termelés alakulását országszerte 
befolyásolta a halegészségügy hely
zete.

Szerencsére ez a szövetkezeti szek
tor termelésében nem jelentkezett 
súlyos formában, de szembe kellett 
nézni váratlan és sokszor megold
hatatlannak tűnő problémákkal is. 
Már 1973 óta küzdenek az ország 
tógazdaságai egy kopoltyúnekrózis- 
ként emlegetett betegséggel, mely a 
klasszikus hasvízkór okozta hal- 
pusztulások nagyságrendjét megkö
zelítő veszteségeket okozott, elsősor
ban a pontyivadéknál.

Természetesen ez a betegség, me
lyet valószínűleg kedvezőtlen külső 
körülmények váltanak ki, a szövet
kezeti gazdaságokat sem kerülte el.

Sajnos konkrét adatok nem állnak 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 
mi az a veszteség, ami valóban hal
egészségügyi okokra vezethető visz- 
sza, de ugyanakkor az is felbecsül
hetetlen, hogy a többlettermésből 
mennyi köszönhető a sikeres hal- 
egészségügyi beavatkozásoknak.

Szakembereink többsége ma már 
viszonylag kielégítő halegészségügvi 
és halbiológiai ismeretekkel rendel
kezik. A halbetegségek nagy része 
jól felismerhető és rendszerint, meg
határozott időszakban fordul elő, 
ilyen módon előrejelzésük és meg
előzésük megoldható. A halegészség
ügyi technológia beépíthető a hal
tenyésztési munka folyamatába.

A technológiai fegyelem betartását 
segítette elő a központi gyógyszer- 
rendelés is, melynek alapján szö
vetkezeteink a szövetség segítségé
vel szerezhették be gyógyszerszük
ségleteiket. Így a szövetségben kö
vetni tudtuk gazdaságaink ellátott
ságát és felkészültségét a halbeteg
ségek elleni küzdelemre. A kihelye
zési tervek birtokában a gyógyszer- 
készletek módosítására is lehetőség 
nyílott. A gyógyszerfelhasználás évek 
óta abszolút számokban nőtt, ará
nyaiban a kezelendő haltételek 
mennyiségeihez igazodott. A halbe
tegségek elleni küzdelemben fel

használható gyógy- és vegyszerek 
választéka nem nőtt, de a meglevők 
helyes alkalmazásával a betegségek 
nagy része megelőzhető, illetve gyó
gyítható.

1977-ben a kopoltyúnekrózis vá
ratlanul súlyos kártétele fokozottan 
ráirányította a figyelmet a halegész
ségügy helyzetére. Bár még ma sem 
egyértelmű, hogy a bántalmat kór
okozó vagy környezeti ártalmak, il
letve a kettő együttes hatása idé
zi-e elő, talán éppen ezért, egy igen 
progresszív folyamat indult a hal
egészségügyi kutatásban.

Az Országos Állategészségügyi In
tézet mellett — mely három szak
állatorvosával, igen szerény felsze
reléssel akkoriban csaknem egyedül 
látta el a halegészségügyi szolgála
tot — komoly kutatómunka kezdő
dött meg a HAKI-ban, sőt a na
gyobb halgazdaságokban állatorvos 
irányítása mellett, hidrobiológiai és 
halegészségügyi laboratóriumok kezd
tek működni.

A MÉM állategészségügyi és élel
miszer-higiéniai főosztálya körlevél
ben utasította a megyei állategész
ségügyi állomások és állategészség
ügyi intézetek szakállatorvosait e 
szakterület jobb ellátására. Ehhez 
kapcsolódva született az a főosztá
lyi leirat, hogy a nagyobb jelentősé
gű halelhullásokat a körzeti állator
vos köteles a megye felé jelenteni, 
és a megyei szakállatorvos vagy 
szükség esetén intézeti szakállator
vos bevonásával, az elhullás körül
ményeit tisztázni.

Ezen túl, a megyei szakállatorvo
soknak évente legalább két alka
lommal meg kell látogatniuk a te
rületükön működő halgazdaságokat. 
A halgazdaságokat ellátó állatorvo
sok nagy része nem rendelkezik 
megfelelő halegészségügyi szakisme
retekkel, ezért az Állatorvostudo
mányi Egyetem és a MÉM megyei 
és országos továbbképző tanfolya
mokat szervezett.

A Debreceni Agrártudományi 
Egyetem halászati szakmérnökkép
zésében is egyre több állatorvos vesz 
részt — a diploma körüli bonyodal
mak ellenére.

1980 elején a MÉM kiadta a „Hal
hústermelés állategészségügyi irány
elvei” című összeállítását, melyből 
elsajátíthatók az alapvető, technoló
giába beilleszthető halegészségügyi 
beavatkozások.

Hazánkban 1980-ban két alka
lommal ülésezett halászati szakem
berekből, kutatókból, állatorvosok

ból álló nemzetközi testület — 
EIFAC és állatorvosok világkong
resszusa —, mely megvitatta a hal
egészségügy helyzetét és szerepét.

örvendetes, hogy megindult egy 
folyamat a halegészségügyi felada
tuk hatékonyabb ellátása érdekében. 
Ennek eredményeiről azonban most 
még korai lenne szót ejteni.

A jelenleg még nyitott kérdések 
tisztázására megoldásokat kell ke
resni. Még szorosabbra kell fűzni a 
kapcsolatot a haltenyésztők és a hal
egészségügyi szolgálat között. A hal
egészségügyi szakembereknek tovább 
kell bővíteni haltenyésztési ismere
teiket és sokkal alaposabban kell 
foglalkozniuk a vízi élettérrel, a 
vízminőség változásaival és annak 
hatásaival. Ugyanakkor feltétlenül 
szükséges, hogy a haltenyésztők is 
szélesítsék halegészségügyi ismere
teiket. Minthogy igen sokoldalúan 
képzett, széles körű tájékozottsággal 
rendelkező szakgárdával még nem 
rendelkezünk, a meglevő lehetősége
ket jobban ki kell használni.

Már sok gazdaságban van önálló, 
ún. termelésbiológiai laboratórium, 
ahol folyamatosan regisztrálják a 
hidrobiológiái történéseket. Ahol 
nincsenek megfelelő feltételek, fel 
lehet venni a kapcsolatot a MÉM 
NAK és a vízügy laboratóriumaival, 
és az általuk mért vízminőségi ada
tok birtokában lehet értékelni az 
ún. felderítetlen halelhullások és 
hozamkiesések okait.

Erre nyilván minden gazdaságban 
nyílik lehetőség, sőt talán még ész
szerűbb lenne tájegységenként az 
azonos vízrendszert hasznosítóknak 
közös vizsgálatokat és értékeléseket 
kérni.

A halegészségügy nem korlátozód
hat csak a szorosan vett halbeteg
ségekre, hiszen a veszteségek nagy 
része a ma ismert kórokokkal nem 
magyarázható. Olyan ökológiai szem
léletet kell kialakítani, melynek se
gítségével a haltermelés nehézségei 
előre láthatókká és ezzel együtt ta
lán kivédhetőkké válnak. Emellett 
okszerűbbé és tervszerűbbé kell 
tenni a természetes hozam fokozá
sát, a műtrágya és szerves trágya 
felhasználását.

A haltenyésztés eredményeit erő
sen befolyásoló tényező a takarmá
nyozás, mely csak az utóbbi évek
ben vált valóban egzakt technoló
giai tényezővé. A magas népesítés- 
sel dolgozó tógazdaságokban ma már 
vitathatatlanul szükség van a hal 
tápanyagigényét nemcsak megköze
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lítőleg kielégítő, hanem a teljes ér
tékű takarmányok alkalmazására is.

A magas színvonalon levő gene
tikai kutatások eredményeit nem le
het átültetni a gyakorlatba a hal- 
tápanyagigényének ismerete és tö
kéletes kielégítése nélkül. Igen biz
tatóak az ilyen irányú szarvasi, 
százhalombattai, kaposvári kísérle
tek. A szarvasi takarmánykeverő 
mellett a Környei Mg. Kombinát is 
vállalkozik hazai alapanyagokból a 
kikísérletezett receptúrák alapján, 
különböző haltakarmányok gyártá
sára.

Összefoglalva: a VI. ötéves terv
időszak feladatainak megvalósítása 
érdekében szükséges, hogy:
— a szaporítóbázisok mellett lehető

leg minden ivadék- és tenyész- 
anyag-előállító gazdaság rendel
kezzen a legalapvetőbb halegész
ségügyi (parazitológiai) és vízké
miai vizsgálatok elvégzésére al
kalmas felszerelésekkel;

— elsősorban a természetes vizeket 
hasznosító gazdaságok építsék ki 
a kapcsolatot a megfelelő víz
ügyi szervek vízminőségi labora
tóriumaival;

— támogatást élvezzenek a halta
karmányozással kapcsolatos ku
tatások és a gyógytakarmány- 
gyártás;

— a halegészségügyi szakembereket 
vonják be a haltenyésztési mun
kákba és ezt a gazdaságok kez
deményezzék ;

— az állatorvosok továbbképző tan
folyamokon ismerjék meg a ha
lászat és a halegészségügy aktuá
lis problémáit, a gyógyítás leg- 
korszerűb módozatait.

Dr. Turkovics Olga
HTSz Szövetség

A  szilvásváradi keltetőház

A szilvásváradi 
erdészet pisztrángtelepe

„KEVÉS ORSZÁGNAK VAN ANNYI PISZTRÁNGNAK 
VALÓ VIZE, MINT MDE AZT IS 
HOZZÁTEHETJÜK, HOGY KEVÉS ORSZÁGÉ VAN ANY- 
NYIRA ELNÉPTELENEDVE, MINT A MI ORSZÁGUNKÉ...”

(Herman Ottó, 1887)

Újítsa

meg

előfizetését

a

Halászatra

A magyar pisztrángos vizek egyik 
legszebb, természetes úton települt 
képviselője a Bükk hegységi, Szil
vásváradon átfolyó Szalajka-patak- 
rendszer. A Szalajka-völgy karszt-

forrásai (alsó vagy Szikla-, felső 
Szalajka-forrás) biztosítják azt az 
optimális hőmérsékletű (7,5—10,0 
°C), oxigéndús, 6,7—7,5 pH-jú, kris
tálytiszta, igen jó természetes táp-

A  tenyészpisztrángok lehalászása
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láléktermő képességű vizet, ami 
szinte évszázadokon át élőhelye volt 
a sebes pisztrángnak. A kedvező 
ökológiai tényezők szinte parancso
kban megkövetelik, hogy az adott
ságokhoz alkalmazkodva, Szilvásvá
radon pisztrángtenyésztéssel is fog
lalkozzanak.

A Szalajka-völgyben őshononsak 
tekinthető a sebes pisztráng (Salmo 
trutta morpha fario L.). Fényes Elek 
Magyarország Geográphiai Szótárá
ban — melyet 1851-ben adtak ki — 
olvashatjuk, hogy a három völgy
ben három forrás van, melyek kö
zül kettő „télen sem fagy be; vanés

rajtok két vízrekesz, melyek képe
zik a kis és nagy tavat, melyek 
mindenike sok pisztrángot táplál” . 
A szilásváradi uradalomban a fel- 
szabadulás előtt Király Lajos volt 
az erdőmérnök, a halász Fejes Já
nos. Az uradalom tavaiban tartott 
pisztrángot helyileg hasznosították.

A bükki Szinva-, Garadna-patak- 
ba a szivárványos pisztrángot (Sal
mo gairdneri Rich) 1910-ben Znió- 
váraljáról származó ikrákkal tele
pítették be. A szilvásváradi urada
lomban 1935-ben még kizárólag se
bes pisztrángot tenyésztettek, a szi
várványos pisztráng csak a későb
bi években kerülhetett a Szalajka- 
völgybe. Az első, majd a második 
világháború pusztításai után a piszt- 
rángos vizek túlnyomó része elnép
telenedett, csupán a bükki vizek
ben, a Szinva-, Garadna, szilvásvá
ráéi patakban és a Hámori-tóban 
maradt némi állomány. Az orszá
gos jellegű telepítés a garadna-völ
gyi tógazdaságból indult el, melyet 
1932-ben és 1933-ban az Országos 
Halászati Felügyelőség anyagi támo
gatásával építettek ki.

Szilvásváradon Hibey Albert erdő
mérnök tervei szerint, 1948-ban ké
szült el a mesterséges tenyésztés 
céljait szolgáló keltetőház. Az ő ne
véhez fűződik a „Nagy-tó” kiépítése

felduzzasztása pisztrángtenyész-

Az ikrás szivárványos pisztráng fejése A  tej elvétele (Dr. Kiss O. felvételei)
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tés céljára. A tenyészanyagot a 
Szikla-forráshoz kapcsolódó tó hal
állománya és a garadna-völgyi tó
gazdaság szolgáltatta.

Az 1953—54-es években alakítot
ták ki a törzsállományt, és indítot
ták el a pisztrángtenyésztést az er
dőgazdaság szükségletére és a hoz
zá tartozó vizek betelepítésére. Bel
terjes tenyésztés 1956 óta folyik. 
1957-től fokozatosan fejlesztették a 
telepet, növelték a tavak számát, 
megépítették a „központi épületet” 
is, a telep vezetője Simon Károly 
volt, a jelenlegi irányítást Sáfrány 
Géza végzi.

A szilásváradi telep négy nagyobb 
egységre osztható: Alsó-kert, tófel
színe 2418 m2, Középső-kert, 900 m2, 
a Felső-kert 1531 m2 A külső tavak 
összterülete: 1375 m2. Az összes ete
tett terület 6224 m2

A sebes pisztráng decemberben, a 
szivárványos pisztráng februárban 
ívik. Az anyákat és a tejeseket 6 
éves korig használják szaporításra, 
utána leselejtezik. A közös meden
céből csak a megtermékenyítés ide
jén különítik el az ikrásokat és a 
tejeseket. A lehalászás a tavakból 
húzóhálóval, a patakból elektromos 
géppel történik.

A szilvásvárad! pisztrángtelepen 
kétféle keltetőrendszer működik. Az 
egyik: a kaliforniai tálcás, egy tál
cában 1000 db ikrával, a másik a 
Szilvásváradon kialakított szekré
nyes keltető, melynek táljaiban 
ugyancsak 1000 db ikra helyezhető 
el. A tálak polcszerűen vannak el
helyezve, így kisebb alapterületet 
(% m2) igényelnek, míg a kalifor
niai rendszerben 36 tálca 12 m2-t 
tesz ki.

Az ivadékneveléshez a szarvasi 
Haltenyésztési Kutatóintézet által 
előállított pisztrángnevelő tápot 
használnak. A táp nyersfehérje-tar- 
talma 40%, zsírtartalma 7%, az ösz- 
szes fehérjetartalomnak kb. 70%-a 
állati fehérje. 1979-ben kb. 601 ton
na, Szarvason előállított tápot hasz
náltak fel. A pisztrángtelep a gyön
gyösi vágóhídról kapja a hulladék
húst, amelyet darálás után szórnak 
ki. A pisztrángtelep évi 10—12 t ét
kezési halhúst termel, melyet Eger, 
Miskolc, Budapest vendéglátóipari 
vállalatai kapnak. Igen nagy jelen
tősége van az ivadékeladásnak, te- 
nyészanyag-nevelésnek.

Hazánkban még távlatilag sincs 
teljesen felmérve a középhegységi 
pisztrángos vizeink halhústermelő 
képessége, így szükségessé válna a 
minden irányba kiterjedő, alapos ku
tatómunka, mely eldöntené egyes 
hegyi patakok pisztrángtenyésztésre 
alkalmas vagy alkalmatlan voltát, 
a telepítés és a majdani kihaszná
lás lehetőségeit. A jól benépesített 
pisztrángos vizeknek halászati, hor
gászati és idegenforgalmi jelentősé- 
ségét népgazdasági érdek is indo
kolja.

Dr. Kiss Ottó
adjunktus, 

tanárképző főiskola 
állattani tanszéke, Eger

Üzemel a levegőztető berendezés a szilvásváradi pisztrángosban

A Szalajka-völgy természeti adott
ságai optimális élőhelyet biz
tosítanak a pisztráng számá
ra. A mesterséges tenyésztés 

a keltetőház megépítésével kezdő
dött. 1957-ig rendszeres etetés nem 
folyt, a patakba kihelyezett ivadék 
természetes táplálékon nőtt fel.

1957-ben elkezdődött a rendszeres 
etetés is. Ebben az időszakban fon
tos feladat volt a törzsállomány ki
alakítása, ill. az állomány mennyi
ségi gyarapítása, fejlesztése. Az 
1960-as években már mintegy 1,—1,5 
millió db ikrát állítottunk elő mint
egy 1500—2300 db-os törzsállomány 
állandó fenntartása mellett (1. táb
lázat).

A kikeltetett pisztránglárvákat 1— 
2 hetes, keltetőházon belüli, vályús 
előnevelés után, az ivadéknevelő ta
vakba helyeztük ki. A korai kihe
lyezés kényszerűsége miatt — ami
kor a tavak vízhőmérséklete a te- 
nyészidőszak első hónapjaiban ala
csony (5—6 °C) — a kihelyezett lár
vák növekedése rendkívül lassú volt, 
kallódása egynyaras ivadék korig 
elérte a 75—80%-ot (2. táblázat).

1978-ig a fent leírt technológia 
szerint folyt a pisztrángtenyésztés a 
Szalajka-völgyben. Ez a technoló-

A pisztrángos 
gazdaság 
műszaki 
fejlesztésé
nek
tapasztalatai
gia túlzott nagyságú törzsállomány 
fenntartását, jelentős ikra-, illetve 
lárvatöbblet előállítását tette szük
ségessé. Mindez többletköltséget je
lentett mind a munkabért, mind az 
anyagköltségeket illetően.

1. táblázat

A tenyészpisztráng állomány alakulása, illetve a kifejt ikra mennyisége

Év
A  tenyészpisztráng 

m ennyisége 
db

A  kifejt ikra 
m ennyisége 

ezer db

1968 2320 1500
1969 2310 1310
1970 1824 1280
1971 2145 1520
1972 2110 1230
1973 1840 1460
1974 1730 1110
1975 1550 1185
1976 1957 1010
1977 780 670
1978 850 520
1979 810 630
1980 800 420

A kikelt és m eg
maradt lárva
m ennyisége Megmaradási

ezer db %

1010 67
1024 78
870 68
976 64
780 63
993 68

1005 91
1035 87
785 78
484 72
340 65
294 47
244 58
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Kel a pisztrángikra Szilvásváradon Pisztrángnevelő kád
(U jpál L. felvételei)

2. táblázat

A  felnevelt egynyaras ivadékok mennyiségének alakulása az etetett tavakban

összes lárva Szabad vízbe
Év m ennyisége Értékesítés kihelyezve 

ezer db ezer db ezer db

Felnevelt egynyaras
etetett tavakba ivadék az m egm aradási 

kihelyezve etetett %
tavakban

ezer db ezer db

1968 1010 453 440 117 23,7 20
1969 1024 464 450 110 23,4 21
1970 870 544 206 120 30,6 25
1971 976 388 475 113 31,2 28
1972 780 320 350 110 40,2 36
1973 993 80 800 113 36,3 32
1974 1005 155 742 108 38,6 36
1975 1035 390 530 115 34,1 30
1976 785 330 343 112 38,0 34
1977 484 124 250 110 35,9 33
1978 340 90 255 105 45,3 43
1979 294 74 226 104 60,0 58
1980 244 80 54 110 85,0* 77
M egjegyzés : A  *-gal jelölt adat leltár előtti, becsült m ennyiség.

1979- ben az összes ivadék 10%-a (30 ezer db) előnevelt ivadék volt.
1980- ban az összes kihelyezett ivadék előnevelt.

Erdőgazdaságunk 1978. október 9- 
én MÜFA-szerződést kötött a piszt- 
rángos gazdaság felújítására, a MÉM 
vadászati és halászati főosztállyal. 
A szerződés célja a MEFAG szilvás- 
váradi erdészetének pisztrángnevelő 
telepén a termelés hatékonyságának 
jelentős növelése volt. A műszaki 
fejlesztés megvalósításához 1978 ok
tóberében kezdtünk hozzá és 1980 
első félévében fejeztük be.

A fejlesztésre összesen 489 ezer 
Ft-ot fordítottunk, a következők 
szerint: 1978-ban 159 mFt, 1979-ben 
162 mFt, 1980-ban 168 mFt. Az ösz- 
szes bekerülési költségből 250 mFt-ot 
fordítottunk a meglevő keltetőház 
rekonstrukciójára, illetve az épület 
bővítésére, 239 mFt-ot pedig a víz- 
gépészeti berendezésekre, ill. a víz
ellátó hálózat kiépítésére.

A kivitelezési munkákat úgy kel
lett ütemeznünk, hogy az a folya
matos termelést (fejést, keltetést) ne 
akadályozza. A megvalósult műsza
ki fejlesztés keretében a meglevő 
keltetőház 28 m2 hasznos alapterüle
tű előnevelővei bővült, az eredeti 
épülettel megegyező kivitelben, az
zal egybeépítve. Megépült egy új 
vízellátó hálózat, mely a Szikla-for
rásból közvetlenül, gyakorlatilag hő
veszteség nélkül szállítja a forrás 
10—11 °C-os vizét a keltető- és 
előnevelő épületbe. Elkészült saját 
kivitelezésben az előnevelő épület 
felszerelése. 12 db, köráramlásos 
rendszerű ivadéknevelő medencét 
helyeztünk el. Ezzel egyidőben meg
oldottuk az épület belső hőellátá
sát (elektromos olajradiátorokkal), 
ami kiküszöböli az előnevelés alatt 
a víz hőmérsékletének csökkenését, 
ugyanakkor óvja az épület és a be
rendezések állagát, ugyanis meg
szűnt a keltetőházban korábban ta-

Lehalászás keretre erősített hálóval egy 
csehszlovák pisztrángos gazdaságban
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pasztalt, nagymértékű páralecsapó
dás.

A befejezett fejlesztés eredménye
ként a kitűzött célok megvalósul
tak. Lehetővé vált a törzsállomány 
csökkentése, kb. 800 db-ra. Ezzel a 
korábbi anyanevelésre fenntartott 
halastóterület mintegy fele felsza
badult árupisztráng-termelés céljá
ra.

Az előnevelő épületben lehetővé

vált a kikelt lárvák kb. 4 hónapos 
előnevelése optimális (11 °C-os) 
vízhőmérsékleten. Ezáltal az előne- 
velési veszteség 20—25%-ra, a ki
keltetett lárvák mennyisége a szük
séges kapacitás fenntartásához a ko
rábbi 1—1,5 millióról 500 ezerre 
csökkent (1. táblázat).

Az optimális vízhőmérsékleten fo
lyó előnevelés a megmaradás javu
lása mellett lehetővé tette az irá-

A  Szlovák Horgász Szövetség pisztrángos 
gazdasága

(Tóth Á. felvétele)

nyitott takarmányozást, valamint a 
felhasznált takarmány intenzívebb 
hasznosítását. Mint a bevezetőben 
már utaltunk rá, a kényszerűségből 
január—februárban kihelyezett lár
va a hidegebb (5—6 °C-os) vízben 
nem tudja a számára biztosított táp
anyagot olyan intenzíven hasznosí
tani, így visszamarad a fejlődésben. 
Ezzel szemben a 4—5 cm nagyságú
ra előnevelt pisztrángivadék átlag
súlya kihelyezéskor 4,6—5,5 g/db és 
az első év őszén háromszorosa az 
előnevelés nélkül kihelyezett iva
dékénak (30 g/db).

A piaci súly (200—250 g/db) eléré
séhez a korábbi, átlagosan 30 hó
napos tenyészidővel szemben, a kí
sérleti időszak alatt 18—20 hónap 
elegendőnek bizonyult.

Mindemellett az előnevelt ivadék 
nagyság szerinti válogatása, külön 
tavakba való elhelyezése is megold
ható, s ezzel csökken a tenyészidő- 
szak alatti szelektáló válogatás élő
munka-ráfordítása is.

A megvalósult létesítmények a 0,6 
ha etetett tófelületű, hagyományos 
pisztrángos gazdaság termelési ha
tékonyságát megduplázták. Emellett 
lehetővé vált a korábban éves át
lagban kibocsátott 6,5 tonna áru
pisztráng helyett 12 tonna árupiszt
ráng megtermelése.

Simon Károly—Gál Sándor

Kísérletek automatikus halastavi 
vízvizsgáló rendszer kialakítására

A MÉM vadászati és halászati fő
osztálya megbízásából gazdaságunk 
fokozatosan kiépítette az automati
kus vízminőség-vizsgáló műszercsa
ládot. Ennek a műszaki fejlesztési 
témának a célja az intenzív ter
melés biztonságának megteremtése 
mellett a veszélyhelyzetek felméré
se, illetve a károk elkerülése volt.

A mérési módszer meghatározása
A műszercsalád megbízhatóan, az 

ben első feladatunk a hazánkban 
már működő, hasonló rendszerek 
megismerése volt. Tekintettel arra, 
hogy halastóban ilyen jellegű mé
rést korábban nem folytattak, így 
az alábbi, egyéb helyen működő 
vízvizsgáló berendezéseket tanulmá
nyozhattuk kiindulási alapul:
— a fonyódi szennyvíztelepen;
— a szobi monitorállomáson, cső

vezetéken keresztül szállítják a 
vizet a mérőhelyre, ahol a mű
szereket elhelyezték.

A szarvasi HAKI-nál ismerked
tünk meg olyan műszerekkel, ame
lyek a paramétereket elektródák
kal mérték és a műszerház regiszt
rálóegységeibe elektromos jelet to
vábbítottak a mérőponttól. A tapasz
talatok összegezéseként ez utóbbi 
látszott legalkalmasabbnak halasta
vi telepítésre, mert a vizsgálat mé
rőpontjai így helyezhetők el leg
messzebb a mérőháztól (1500 m-ig). 
A víz továbbítása esetén a veze
ték sötét palackként viselkedik, így 
a csővezetékes megoldásnál az ol
dott oxigéntartalom megváltozhat.

A vezetékek lefektetése halastó

ba igen körülményes. Az áramlást 
biztosító szivattyú elhelyezése és an
nak energiával való ellátása nehe
zen megoldható.

A tógazdasági körülmények között 
alkalmazható módszer kiválasztásá
ban, a mérőhelyek és mérőállomás 
tervezésében segítséget kaptunk 
Szabó Pál HAKI-osztályvezetőtől, 
akinek ezúton is köszöntetet mon
dunk.

A mérőműszerek kiválasztása
Az általunk alkalmasnak ítélt 

módszer igényeit legjobban a RA- 
DELKIS Elektrokémiai Műszergyár-

M érőcella
típus

Illesztő- 
egys. típ. Vezeték Analóg

kijelző Színíró

Oxigénm érés RA 253 RA 330
Árnyékolt

kábel RA 420 PD 6

pH-m érés RA 223 RA 320
Árnyékolt

kábel RA 420 PD 6

Hőm érséklet TÉP 132 _ Árnyékolt
kábel Pca 6
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tó Szövetkezet által gyártott ipari 
mérőműszerek elégítették ki:
— a méréshez nem szükséges a víz 

mozgatása, az érzékelők közvet
lenül a mérési ponton helyezhe
tők el, és az elektromos jel ve
zethető a műszerházba;

— könnyen telepíthetők.
Valamennyi egység a halastóban

kijelölt mérési ponton elhelyezett 
mérőcellából és erősítőegységből, a 
jel vezetésére szolgáló árnyékolt ká
belből és a mérőházba telepített 
analóg kijelzőegységből áll. A kijel
zőegységhez kapcsolódik a regiszt
ráló, többpont-színíró, amely az 
adatokat rögzíti.

Az egyes műszercsaládok értékelése
Oldott oxigéntartalom mérése
A műszer által megadott értékek 

alkalmasak voltak a halastóban vég
bemenő oxigéningadozás napi ten
denciájának rögzítésére és lehetővé 
teszik a statisztikai feldolgozást. Fel
hívjuk a figyelmet a regisztráló 
színszalag sebességének jó beállítá
sára, hogy a kapott adatok köny- 
nyen leolvashatók legyenek és ne 
mosódjanak egybe. Javasoljuk a 4 
—6 centiméter/óra közötti szalagse
bességet.

Az oxigénmérő elektródának bi
zonyos önfogyasztása is volt, ezért 
a műszer által jelzett érték általá
ban alacsonyabb volt a titráláskor 
mért értéknél. Nagyon fontos az 
elektródák rendszeres, 3 naponkénti 
tisztítása és kalibrálása.

pH-mérő rendszer

1. táblázat

Időszak Hőm érséklet 
°C

pH
Oh

Oldott oxigén, 
4h 7h

mg/liter
12h 19h

V. 1—10-ig 13 7,9 4,8 2,9 3,2 6,8 7,4
V. 11—20-ig 15 7,8 6,1 4,3 4,3 5,7 6,1
V. 21—31-ig 15 7,8 5,3 2,1 2,8 5,8 6,3

VI. 1—10-ig 16 7,9 7,1 4,5 4,8 9,0 9,6
VI. 11—20-ig 19 7,7 5,9 2,5 1,7 5,7 8,2
VI. 21—30-ig 18 7,6 4,3 3,7 3,2 5,7 7,8

VII. 1—10-ig 19 7,7 6,4 4,5 3,5 7.6 9,3
VII. 11—20-ig 20 7,5 3,5 2,0 1,3 4,6 6,8
VII. 21—31-ig 22 7,7 4,1 2,5 2,1 6,8 7,8

VIII. 1—10-ig 24 7,5 2,6 1,2 0,9 3,9 5,4
VIII. 11—20-ig 21 7,2 1,3 1,0 1,2 1,3 2,1
VIII. 21—31-ig 20 7,5 4,5 3,2 2,8 3,2 5,7

IX. 1— 8-ig 17 7,3 6,7 3,9 3,2 8,4 9,7

2. táblázat

Atlaghőm érs.
°C

7h
Oldott
oxigén pH

Oldott
oxigén

12h

PH

16h
Oldott
oxigén pH

V. 10. 14 3,8 7,4 6,3 7,8 8,5 8,0
V. 13. 17 6,3 7,8 8,8 8,2 10,0 8,3
V. 14. 17 6,7 8,0 8,1 8,1 9,0 8,2
V. 15. 15 4,5 7,8 6,9 8,0 7,5 8,0
V. 16. 15 3,8 7,8 4,4 7,8 5,1 7,9
V. 29. 20 3,1 7,3 6,4 7,5 6,7 7,6
V. 30. 20 4,8 7,6 6,1 7,6 6,0 7,5
V. 31. 18 3,6 7,5 4,5 7,6 6,3 7,6

A  vizsgálati eredmények bemutatása
A műszereket az Attalai VH-es, 

13 ha-os tavunkon helyeztük el, ahol 
V. 10 és szeptember 10. között, fo
lyamatosan üzemeltek. Az oldott 
oxigén pH és vízhőmérséklet-méré- 
se két ponton történt. Az egyik mé
rőpont a kijelzőműszerektől 20 m- 
re helyezkedett el és a víz paramé
tereit a 0,3 m-es mélységben mér
te. Itt az átlagos vízmélység 1,7 m 
volt.

A másik mérőpontot a központi 
mérőházban levő regisztrálóműsze
rektől 60 méterre telepítettük. Ezen

Az automata berendezés 
érzékelői és a kontroll 
vegyszerek 
(Tóth Á. felvételei)

A műszercsalád megbízhatóan az 
ellenőrző mérések szerint pontosan 
működött, és színíróval összekap
csolva folyamatosan regisztrálta a 
pH értékét.

Hőmérsékletmérő rendszer
A műszercsalád megbízhatóan, az 

tékét a beállítástól függő pontos
sággal mérte.

Az automatikus víz
minőség vizsgáló 
berendezés műszerfala

■
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a ponton a paraméterek mérése 0,4 
m vízmélységben történt, és itt a tó 
átlagos mélysége 1,1 m volt.

Tekintettel arra, hogy a két mé
rőpont között tendenciájában lé
nyeges különbség az egyes paramé
tereknél nem mutatkozott, így az 
1. táblázatban foglaljuk össze a ka
pott vizsgálati eredmény átlagait.

Mint a táblázatból is látható, a 
pH értéke tendenciájában fokozatos 
csökkenést mutat, de a két szélső 
érték sem túlzottan ad nagy szó
ródást.

A vizsgálati eredményekből jól 
látható az a tendencia, amely az 
oxigéntermelés és -fogyasztás cikli
kusságából következik. A tavaszi hó
napokban (május, június) ugyanis 
az oldott oxigén mennyisége az ala
csonyabb vízhőmérséklet és egyéb 
biológiai környezeti tényezők követ
keztében magasabb. Július 10. után 
a felszaporodó anyagcsere-mellék
termékek bomlása és a magasabb 
vízhőmérséklet (20—24 °C) miatt 
meggyorsult fiziológiás folyamatok 
több oxigént fogyasztanak. Így 0 
órakor július 11. és augusztus 20. 
között az oldottoxigén-tartalom át
lagos értéke 3,5—1,3 mg/liter között 
változott. Erre az időszakra jellem
ző, hogy a 4 órai oxigénminimumra 
igen kritikussá váltak az életkörül
mények a halak számára a vizsgált 
tóban, mivel az adott C>2-tartalom 
augusztus 1—20. között átlagosan 
1,0—1,2 mg/liter volt.

Az elhullás megakadályozására az 
oxigénkijelző egységet RA 500 típusú 
határérték-kapcsolóval láttuk el, 
amely 1,5 mg/liter oxigéntartalomnál 
vészjelző szirénát szólaltatott meg. 
A jelzésre működésbe hoztuk a tó
levegőztető berendezéseket.

A határérték-kapcsoló nemcsak 
vészjelző megszólaltatására alkal
mas, hanem a levegőztetők automa
tikus működtetését is lehetővé teszi.

Az oldottoxigén-tartalom és pH 
napi változását a 2. táblázatban mu
tatjuk be.

A táblázatból, amely csak kis tö
redéke a rendelkezésünkre álló ada
toknak, leolvasható a hőmérséklet, a 
pH és az oldottoxigén-tartalom kö
zötti összefüggés:
— Az oxigéntermelés napközbeni 

fokozódásával egyidejűleg a pH 
megemelkedik;

— az abszolút értékben magasabb 
oldottoxigén-termelés magasabb 
pH-t is eredményez.

A műszerek segítségével igen sok 
adatot rögzíthettünk halastavunk 
fontos paramétereiről, amelyek kö
zül ezen cikk keretében a tendenci
ák érzékeltetésére mutattunk be 
néhányat.

Jövőbeni tervünk a kialakított au
tomatikus mérőműszercsalád megbíz
hatóságának további vizsgálata, és 
segítségével az intenzív haltermelés 
biztonságának megteremtése.

Balogh József 
Szövényi András

Bikali Á llam i Gazdaság

Már régóta aggaszt az ún. szórvány halastavak sorsa. Mik azok a 
szórvány halastavak? A két világháború között sok nagy- és közép
birtok tulajdonosa, kihasználva a haltermelésben rejlő biztos lehetősé
geket, más termelésre alig vagy egyáltalán nem használható területein 
Kisebb-nagyóbb halastavakat létesített. Ezek a tavak egyéni kezelésben, 
a gazdájuk legbiztosabban termelő egységei voltak, es az akkori ter
melési szinthez viszonyítva, átlagon jóval felüli halterméseket bizto
sítottak.

Jött azután a nagy fordulat és a halastavak államosítása. A szórvány 
halastavakat beosztották a nagy halgazdaságok szervezeti egységeibe. De 
ezekkel a halgazdasági állami vállalatok aligha tudtak a központtól 
való távolságuk, aránylagos kicsinységük miatt foglalkozni. A kezdő 
halászmesterekre, halcsőszökre bízott szórványtavak a szakszerű kezelés, 
karbantartás hiányában igen hamar lezüllöttek. A valamikor nagy ter
mést ontó, intenziven kezelt tavak, a magángazdaság szeme fényei, a 
töredékét sem hozták a régi termeseiknek. Mert magától — természe
tesen — a haltermelés sem megy.

Megjött a szórvány halastavaktól való menekülés korszaka. Jó ré
szük átkerült az időközben megerősödött helyi tsz-ekhez vagy más 
profilú állami gazdaságokhoz. A gazdacsere azonban nem mindig volt 
szerencsés, az új gazda vagy szakértelem hiányában, vagy más, fonto
sabb gazdasági teendői miatt, nem tudott a kis halasegysegekkel meg
felelően foglalkozni. A kezdeti nagy remények után — hogy a hal majd 
kihúz minket a csávából —, amikor a csoda nem történt meg, a szór
vány halastó ismét háttérbe szorult, mostohagyermek lett.

A várt termések elmaradásának a szórvány halastavakban sok-sok 
oka lehet. Ezt itt nem is akarom bogozni. Az elhanyagolás, a szak
szerűtlen gazdálkodás, a nem törődés, a tavak műszaki állapotának a 
leromlása magában és kombináltan is elégséges oka lehet a termés 
elmaradásának. Azonban ok-e mindez arra, hogy végérvényesen fel
adjuk azokat? A múltkor az ország-világ hallhatta, láthatta a tv-ben 
néhány szórvány halgazdaság szomorú sorsát és azt, hogy mint gazda
ságtalanul termelő egységektől, hogyan akarnak tőlük megszabadulni. 
Elszörnyedve hallottam, hogy az egyik tsz nyárfát akar telepíteni a ha
lastóba, hogy így szabaduljon meg örökre a haltermelés gondjától, 
bajától.

Merném remélni, hogy az illetékesek ezt nem fogják engedélyezni. 
De ezzel még nem oldódik meg a kérdés. Aki nem tud vagy nem akar 
halat termelni, előbb-utóbb megtalálja a módját annak, hogyan lehet 
ezt a „nyűgöt" levetni. Lehet, hogy újabb gazdacsere jön vagy átadják 
a közeli város horgászainak, ami aligha ígérhet gyökeres termelésiszint- 
emelkedést.

A napokban láttam szintén a tv-ben, hogy egy nagy állami gazdasá
gunk, két budapesti fiatalemberrel megállapodva, szinte középüzemi 
sertéshizlaldát üzemeltet, maszek munka és tisztes maszek jövedelem 
alapon, messzemenő állami gazdasági, anyagi támogatással. Szórvány 
halastavaink esetében miért ne lehetne ilyesfélét bevezetni? Meggyőző
désem, hogy a legtöbb ilyen halastóban nem egyedül a tavak műszaki 
állapotának a leromlása (mivel évtizedeken keresztül elhanyagolták azo
kat, természetesen ez is fennáll), hanem a hozzá nem értés és a szív- 
vel-lélekkel való törődés hiánya okozza a gazdaságtalan termelést.

Ezen pedig lehetne segíteni. Meggyőződésem, ha vállalkozó szakem
berek, akik értik, szeretik a halat, üzemeltetnék a szórvány halastava
kat, néhány éven belül visszaállítanák azok régi fényét, természetesen 
a birtokló tsz vagy ÁG anyagi segítségével és becsületes hozzáállásával. 
Ilyen, ma még merésznek tűnő úttörő lépés biztosan segítene először 
a valamikor nagy értéket képviselő szórvány halastavaknak, mint nem
zeti értéknek a visszamentésében, haltermelésük fokozásában, a helyi 
piacok hallal való ellátásában. A maszek kezdeményezés a haltermelé
sünk színvonalának fokozásában is sok új, ötletes megoldást eredményez
hetne, amiből haltermelésünknek és államunknak csak haszna származ
na. Itt felvirágoztathatnánk a teljesen lezüllött süllőtermelésünket is.

Vízgazdálkodásunk óriási fejlődésével a felszabadulás után, igen nagy 
lehetőség volna újabb szórvány halastavak építésére olyan területeken, 
amik ma semmit sem termelnek. Ilyen szórvány halastavakban lehetne 
megoldani például a nagy és közepes állattartó telepek hígtrágyájának 
korszerű tisztítását is. Mert hozzáértéssel és lelkiismeretes felügyelettel, 
120—140 sertés hígtrágyáját lehet egy hektár halastóban nyáron meg
tisztítani és mellette 2—2,5 tonna halhúst olcsón termelni. Erre a te
vékenységre „tisztviselő haltermelő” aligha vállalkozik, de egy ügyes 
magántermelő igen. Szóval, ha lazítanánk a haltermelés eddigi merev 
kötelékein — ugyanúgy, mint ahogyan ezt a sertéshústermelés terüle
tén már megtettük — újabb területeket is bevonhatnánk a haltermelés 
felvirágzásának szolgálatába.

Dr. Woynarovich Elek
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ŰJABB ÁLLAMOK KÉSZÍTENEK 
HALLISZTET. Újabban olyan álla
mok is foglakoznak halliszt előál
lításával, amelyek korábban alig, 
vagy egyáltalában nem készítették 
ezt a nélkülözhetetlen takarmány
alapanyagot. íme, néhány példa: 
Thaiföld 142 000, Ecuador 70 000, 
Mexikó 46 000 tonna hallisztet gyár
tott egyetlen év alatt! MILLING 
FEED FERT., 163(1) 18, 37 (80).

*

IMPORTSTOP. Az Egyesült Álla
mok felfüggesztette az Indiából szár
mazó rákimportot. Az ok: a rákok 
Salmonellával voltak fertőzve. (In
dia 1980—1981. évi tengerirák- és 
halexportja várhatóan 174 millió an
gol font értékű lesz.) WISH NEWS 
INT., 19(8), 14 (80).

*

MAGYAR SZERZŐK — NÉMET 
KÖNYVE. Tölg István szerkeszté
sében — Horváth László és Hor- 
váthné Tamás Gizella közreműkö- 

désével — 1981 el-
 ső félévében meg-
 jelenik a „FORT-
 SCHRITTE IN

DER TEICH-
 WIRTSCHAFT”
 (=  Fejlődés a tó- 
 gazdaságban) c. 

könyv, az Akadémiai Kiadó gondo
zásában. A 180 oldalas, 36 ábrával 
és 28 táblázattal ellátott, németnyel
vű mű a ponty, a növényevő hal
fajok, a süllő, a compó és a harcsa 
mesterséges szaporításának legmo
dernebb módszereit és eszközeit is
merteti. A 17X25 centi méretű, vá
szonkötésben megjelenő újdonságot a 
szocialista országokban a KULTÚ
RA Külkereskedelmi Vállalat, egyéb 
államokban a Paul Parey Verlag 
forgalmazza.

*

NAGYSZABÁSÚ SÓTALANÍTÓ 
KÉSZÜLÉK. Napi 25 millió gallon 
(=  kb. 100 millió liter) kapacitású 
tengervíz-sótalanító üzemet avattak 
fel Szaúd-Arábiában, Medinától 180 
kilométerre. Ez a berendezés a -leg
nagyobb a királyság területén, ahol 
köztudomásúan rendkívül csekély az 
éves csapadék mennyisége. A sóta- 
lanított tengervizet — mármint ivó
vizet — csővezetéken juttatják Me
dinába, ahol évente több millió mo
hamedán hívő, zarándok tartózko
dik. MTI.

*

AZ AMUR SÓTŰRŐ KÉPESSÉGE. 
H. Mann professzor összehasonlító 
vizsgálatokat hajtott végre az amur 
sótűrő képességével kapcsolatban. 
Ennek során megállapította, hogy a 
halak (melyeknek testhossza 10—12 
cm volt) — 96 órás tesztidő alatt — 
elviselik a 14 ezrelék sót tartalmazó 
vizet, jóllehet, az állatok testsúlya

csökken az ilyen körülmények közt 
—, amely az izomszövetek víztar
talmának csökkenésével magyaráz
ható. Mann professzor szerint az 
amurok hozzászoktathatok a sótar
talmú brakk (félsós) vízhez. FISCH 
UND FANG, Jahrg. 21. (80) N° 12.

*

KÖZÖS PIACI TÁMOGATÁS — 
HALASÍTÁSHOZ. A Közös Piac or- 
szágai megszavazták a Keleti-ten
ger halasítási programját. Ennek 
keretében jelentős mértékben fokoz
zák a lazactelepítést. FISCH UND 
FANG, Jahrg. 21. (80) N° 12.

*

KORALLBÓL MŰFOG? Japán szak
emberek véleménye szerint a mű
fogak, protézisek egyik legjobb alap
anyaga a korall. Egy japán szto-

•
 matológiai tudo

mányos társaság 
konferenciáján 

többen is hangoz
tatták, hogy a ko- 
rallból készített 
műfogak minden 
eddiginél tartó- 
sabbnak bizo

nyultak. Nem beszélve arról, hogy 
a korall vegyi összetétele nagymér

tékben hasonlít az eredeti fogak 
szerkezetére, alapanyagára. MTI

*

VÉGRE, VAN ELLENSZER! Afri
kában, Ázsiában és Dél-Ameriká- 
ban emberemlékezet óta fenyegető 
veszélyt jelent a vérmétely vagy 
más néven a bilharziózis, melyet — 
ismereteink szerint — négy élősködő 
faj okozható: Schistosonum haena- 
tobium, S. intercalatum, S. manso- 
ni, S. japonicum. Az Egészségügyi 
Világszervezet, a WHO, legfrissebb 
nyilvántartása szerint jelenleg föl
dünk 200 millió lakója szenved eb
ben a betegségben. Mivel ennyi em
bert érint, ezért a malária után a 
leggyakoribb trópusi betegségként 
ismerik. A bilharziózist a folyó- és 
állóvizek közvetítik: elegendő pl. a 
Nílusba gázolni vagy ott halászni — 
a kórokozó máris meglepheti az em
bert. A fertőzöttség lappangási ide
je hosszú, így a betegség már csak 
a kései stádiumban észlelhető. Egy 
most érkezett hír szerint, a világ
hírű „BAYER” gyógyszer árugyárban 
sikerült egy rendkívül hatásos 
gyógyszert létrehozni, mellyel ered
ményesen felvehető — már egysze
ri kezeléssel is — a küzdelem. Az 
új preparátum neve „BILTRI- 
C1DER”. Gerd Eggers, DATZ, Jahrg. 
34. (81) N° 1.

*

KOMMENTÁR NÉLKÜL. J. Deufei 
tanulmányt írt a Bodeni-tó eutro- 
fizálódásáról. Adataiból csak a fősz-

Miről 
a külföldi

fórt említjük, mely köztudottan 
egyik legfontosabb tápeleme a ví
zinövényeknek. 1—1 köbméternyi víz 
1940-ben 1,0 mg, 1950-ben 1,0—2,0 
mg, 1960-ban 10,0 mg, 1970-ben 50,0 
mg, 1975-ben már 75,0—80,0 mg 
foszfort tartalmazott. DÉR FISCH- 
WIRT, Jahrg. 30. (80) N° 12.

*

RADIOAKTÍV IZOTÓP ÉS A HA
LAK. Az Azovi-tenger partján le
vő halászati kutatóintézet dolgozói 
arra voltak kíváncsiak, hogy mi mó
don halmozódik fel a halakban a 

stroncium 90 ra- 
 dioaktív izotóp, 

mely az uránha- 
sadáskor keletke- 

 zik- A vizsgálatok
arra is kiterjed-  tek, hogy a fel-
halmozódási fo
lyamat a sókon

centráció növekedésével és egyes 
növényvédő szerek vízben való je
lenlétével milyen mértékű? A ku
tatók többek között megállapították, 
hogy a sókoncentráció emelkedésé
vel csökken a stroncium—90 beépü
lése. Ugyancsak kisebb a felhalmo
zódás, ha a vízben olyan növény
védő szerek is jelen vannak, me
lyek köztudottan csökkentik az ál
latok — ezen belül a halak — 
anyagcseréjét. (Különben a stron
cium—90 felezési ideje 20 év, a nö
vények és az állatok egyaránt fel
halmozzák szervezetükben. Az álla
tokban elsősorban a csontban kon
centrálódik — sugárzásával a vér
képző rendszert károsítja, roncsol
ja!) HIMIJA I ZSIZNY, (80) 11, 43.

MEGSZEGETT EGYEZSÉG. Újabb 
heringháború veszélye fenyegeti a 
közös piaci országokat. Az előz
mény: 1978-ban elhatározták, hogy 
meghatározatlan időre felfüggesztik 
a hering halászatát, hogy elejét ve
gyék az értékes halállomány továb
bi csökkenésének, lehetőségük le
gyen a szaporodásra. A gazdasági 
társulás egyik bizottsága most tu
domást szerzett arról, hogy francia 
halászok illegális heringhalászatot 
folytatnak az Atlanti-óceán adott 
térségében. A bizottság figyelmez-
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számol be 
sajtó?

tette Franciaországot — eljárást in
dítanak ellenük, ha halászaik hala
déktalanul nem hagyják abba a ke
ringek fogását. A holland és az an
gol halászok (akiket korábban jelen
tős pénzbírsággal sújtottak, mert 
ugyancsak illegális heringhalászatot 
űztek) most azzal fenyegetőznek, 
hogy késlekedés nélkül ők is meg
kezdik a hering zsákmányolását, ha 
nem hoznak erélyes intézkedést a 
franciákkal szemben. MTI (81) 1. 11.

*

A LAZAC ÖNKÖLTSÉGI ÁRA. A 
legújabb adatok szerint a norvégok 
30—40 n. koronáért állítanak elő 1 
—1 kiló lazacot és 20—30 n. koro
náért 1—1 kiló pisztrángot. Norvé
gia 1985-ben 15—20 000 tonna laza
cot és pisztrángot exportál majd — 
főleg Svédországba, Dániába, az 
NSZK-ba, Franciaországba, továbbá 
Svájcba, Japánba és az Egyesült Ál
lamokba. DÉR FISCHWIRT, Jahrg. 
31. (81) N° 1.

*

ÚJ POLIKULTÜRA. Az Egyesült 
Államokban kedvező tapasztalatokat 
szereztek a Délkelet-Ázsiából szár
mazó növényevő halak (amur, fehér, 
és pettyes busa), a csatornaharcsa és a 
fekete pisztrángsügér vegyes népesí- 
tésével kapcsolatban. A vizsgálat
ról S. H. Newton tanulmányt írt az 
ARKANSAS FARM RÉS. c. folyó
irat 29(1), 8 (80) számában.

*

KI A TETTES? Tengeri madarak — 
sirályok, vészmadarak, búvárok,

tengeri récék — 
tízezrei pusztultak 
el 1981 januárjá
nak első felében, 
Dánia és Norvé
gia között. A ten
ger felszínére ki
ömlött olaj okoz
ta végüket: a víz 

felszínén lebegő olaj rátapadt a ma
darak tollazatára, így valósággal re
pülésképtelenné váltak. Az, hogy a 
mintegy 60 km?-nyi olajfolt honnan 
származott — nem sikerült kiderí
teni. MTI (81) I. 8.

FELROBBANTOTTÁK! Ismeretlen 
tetesek a lisszaboni kikötőben fel
robbantották és elsüllyesztették a 
„Sierra” nevű bálnavadászhajót. 
1979-ben már támadás érte a „Sier- 

ra”-t, vérmes ter
mészetvédők ro
hamozták meg és 
felszerelését meg
rongálták, nehogy 
újabb bálnák el
ejtésére alkalmas 
maradjon. A nyo
mozó hatóságok 

most két irányban kutatnak: a tet
teseket a természetvédők és a hajó 
üzemeltetői között egyaránt keresik 
— ugyanis nincs kizárva, hogy a 
nagy összegre biztosított „Sierra” 
biztosítási summájára áhítoznak a 
megfáradt, pénz nélküli bálnavadá
szok . . .  DAS TIER, Jahrg. 21. (81) 
N° 1.

*

A KARDHAL MAJD JELZI? A ja
pán kormány, úgy tűnik, komolyan 
veszi a földrengés szakértőinek 
prognózisát. Ezzel kapcsolatban je
lentős pénzösszeget bocsátottak az 
illetékesek rendelkezésére, hogy To

kiótól száz kilo
méterre, délre le
vő Szurga-öböl- 
ben — ahol a 
soron következő 
földrengés epi
centruma várható 
— 70 észlelőmű
szert helyezzenek 

el. Ezek a műszerek komputerekkel 
ellátottak és éjjel-nappal üzemelnek, 
folyamatosan értékelik a föld és a 
tenger mélyéről érkező, „árulkodó” 
jeleket. A műszerek arra is alkal
masak, hogy egyes állatok — így a 
kardhalak — viselkedését is figye
lemmel kísérjék. A választás nem 
véletlenül esett ezekre a halakra: 
régi tapasztalat, hogy a kardhalak 
már két-három nappal a földmozgás 
előtt, a megszokottól eltérőleg vi
selkednek! MTI (81) I. 8.

MEGJELÖLTÉK A CÁPÁKAT. A 
Szovjetunióhoz tartozó északi vízte
rületeken a közelmúltban fehér- és 
grönlandi cápákat láttak a szovjet 
tengerészek. A nagy testű állatok 
vándorlási irányának, sebességének 
megállapítása miatt, több tucatnyi 
halat megjelöltek és szabadon en
gedtek. TASZSZ, (81) I. 8.

vagyis amelyekre ezeknek az álla
toknak nélkülözhetetlen szükségük 
van. A „Tetra Cichlid” elsősorban 
a különféle díszsügéreknek a táp
ja. AQUARIEN MAGAZIN, Jahrg. 
15. (81) N° 1.

*

3 NAPIG LEBEG! A nyugatnémet 
INTERQUELLE STARKECHEMIE, 
hosszas kísérletezés után előállított 
és forgalomba hozott egy olyan hal

tápot, mely 3 na
pig lebeg a víz 
felszínén. A 40% 
proteint, 7,5% 
zsírt, 0,33% rostot 
tartalmazó újdon
ságot ivadék- és 
étkezési hal ta

karmányozására 
egyaránt ajánlja a gyártó. A tesztek 
szerint az új, lebegő tápot a halak 
kedvelik, jól fejlődnek tőle és ke
vés megy veszendőbe. AFZ FISCH- 
WAID, Jahrg. 106. (81) N° 1.

*

SZÉNSAV — A PISZTRÁNGOS 
TAVAKBAN. K. Bauer behatóan 
vizsgálta a pisztrángos tógazdaságok 
vizében előforduló széndioxid és a 
szabad szénsav jelenlétét — külö
nös tekintettel a halak egészségi ál
lapotára. A szerző módszereket, át
számítási képleteket ajánl az olykor 
veszélyessé válható anyagcsereter
mék meghatározásához. DER FISCH
WIRT, Jahrg. 31. (81) N° 1.

*

A HALASÍTÁS NEM VOLT HIÁ
BAVALÓ. A hetvenes évek elején 
átlagosan mintegy 21 000 tonna to
kot, vizát fogtak a szovjet halászok. 
Mivel a zsákmányt nem sikerült 
növelni, így számottevő halasítási 
programot kezdeményeztek a Don, 
a Volga, az Azovi-tenger térségé
ben. Milliószámra helyeztek ki elő
nevelt vértes-porcos halakat. A ha- 
lasítás nem volt hiábavaló. A het
venes évek végén átlagosan 29 000 
tonnányit fogtak az említett értékes 
húsú, ikrájú halakból! FISH. NEWS 
INT., 19(8), 7 (80)

*

*

TÁP SÜGÉRFÉLÉKNEK. A világ
hírű Tetra cég (NSZK) új, pelyhe- 
sített tápot hozott forgalomba „Tet
ra Cichlid” néven. Az újdonság tar
talmazza a legfontosabb fehérjéket 
(aminosavakat), zsírokat, szénhidrá
tokat, ásványi anyagokat, vitamino
kat, nyomelemeket és rostokat —

MEXIKÓI SIKER. A közép-ameri
kai állam, Mexikó, eredményesen 
fejleszti tengeri halászatát. 1976-ban 
még „csak” 628 587, 1979-ben már 
1 007 446 tonna halat zsákmányoltak 
a világtengerekben. Tec. Pesq. 18— 
23. (80).

Dr. Pénzes Bethen
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Sütő Ferenc igazgatóhelyettes ismerteti a gum ifóliás part
védelm et a m űszaki fejlesztési szerződés realizáló értekezle

tén m egjelenteknek

Halastavaink töltéseinek megóvása halászatunk 
egyik legfontosabb problémája. Az elmúlt évti
zedekben mind az új tavak építésénél, mind a 
rekonstrukciónál legtöbb vitát a partvédelem 

váltott ki. Az intenzív haltermelés csak úgy képzelhető 
el, ha megfelelő vízmagasság és víztömeg áll az adott 
tóterületen a halállomány rendelkezésére. A töltésvé
delmek és vele együtt a töltések leromlása ellen leg
egyszerűbb úgy védekezni, hogy csökkentett üzemvíz- 
szinten tartjuk a tavat. Ez a megoldás azonban kizáró
lag a termelés csökkenését eredményezi és a termelés 
növelésében várt előrelépés objektív feltételét zárja ki.

A régmúlt időkben használt partvédelmi megoldások 
közül ismerünk olyat, amit már több mint 200 éve épí
tettek és ma is rendeltetésszerűen üzemel, az ilyen meg
oldás azonban jelenlegi beruházási árelképzeléseinket 
messze meghaladja. Ezért új megoldást kerestünk és 
ebben komoly erkölcsi és anyagi támogatást kaptunk 
a MÉM Vadászati és Halászati Főosztályától.

Halastavaink igen változatos földrajzi környezetben 
helyezkednek el Komárom, Fejér és Pest megyében. 
Az építési mód is az adott környezeti tényezőtől függő
en igen változó (körtöltéses, fél- vagy teljes völgyzáró
gátas), a töltések megépítésére engedélyezett helyi vagy 
hordott anyag is más és más, de az alkalmazott építési 
módtól függetlenül, a hagyományosan alkalmazható töl
tésvédelmek rendkívül rövid élettartamúak és költsé
gesek, megépítésük munkaigényes és egyes változatok
ban gyakran kell javítani (pl.: nádhurka, rőzsefonat).

Partvédelmi
T A U R U S

fóliával

Gum ifólia partvédelem  a Biai II. tónál
(Tóth Á. felvételei)

Ezért gondoltunk olyan anyag felhasználására, amely 
nem túl drága, iparilag előállítható, könnyen beépíthető 
és tartós. A választás így esett a Taurus Gumiipari 
Vállalat W-fóliájára, amely úgy látszott, hogy fenti kö
vetelményeknek megfelel, ezenkívül a töltés szivárgá
sát is gátolja, és a káros növényzet fejlődését 
akadályozza.

A partvédelmi modell megvalósítására a Bia II. és 
III-as számú tavak kereszttöltéseit jelöltük ki, amely 
•töltések megfelelnek a gazdasági átlagnak, kivéve azt, 
hogy a Benta-patak völgye egybeesik az uralkodó szél
iránnyal, és így a töltések fokozott hullámverésnek 
vannak kitéve.

A kivitelezés munkáit 1977-ben az őszi lehalászást 
követően kezdtük és a következő évben fejeztük be. 
A kivitelezést a töltés földmunkáival kezdtük. A föld
munkát kotrógéppel végeztük és kialakítottuk a töltés
profilt. A rézsű finom lesimítása kézzel történt, majd 
a Taurus vállalat szaktanácsadása mellett elkészítettük 
a fólialemezek leplesítését és a töltésrézsűre való 
beépítést.

Ezt a fóliát kisszelvényű csatornáknál már alkalmaz
ták, úgyhogy teljes szelvényben átterítették a bevédeni 
kívánt szakaszon. Nagy vízfelületeknél (tavak, tározók) 
semmilyen tapasztalat nem volt a beépítésre és a be
építés utáni helyzetre. A szaktanácsadás alapján épí
tettük be a fóliát úgy, hogy a töltéslábazatnál és a töl
téskoronában végigfutó bujtatóárokba került befogásra 
a két fóliavég.
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A fólia leplesítését előzetesen zárt helyen végeztük, 
míg az 5 m széles leplek összehegesztése a töltésoldal
ban volt csak elvégezhető.

1978 tavaszán az első feltöltés alkalmával nyilván
valóvá lett, hogy a fólia beépítését és rögzítését nem 
sikerült tartósan megoldanunk. A hullámzó víz és a 
szél hatására a fólia alá bekerült levegő szinte felfújta 
az összefüggő leplet és a légáram növekedésével a fel
hajtóerő is nőtt és a fóliából kialakult légpárna kiemelte 
a töltéslábazati rögzítést, és csak ezután következett a 
gát földanyagának elhabolása. A további nagyobb kár
tétel megakadályozása érdekében a fóliát visszaigazí
tottuk a töltésrézsűre és betongerendával nehezékeltük, 
így a töltés anyagának további elhabolása gyakorlatilag 
minimálisra csökkent.

Az anyagár, a beépítés költségei az alábbiak szerint 
alakultak, 1980. évi árszintre átszámítva:

1 m2-re felhasznált anyagok 185,— Ft
Kiépítési költségek 13,— Ft
Általános költségek __20,— Ft

2 1 8 Ft

1977 óta az anyagár átlagban 8°/0-kal csökkent!
A fólia a gyártó cég tanúsítványa szerint 10—25 év 

időtartamra megfelelő időjárás-állóságú, a beépítés mód
jától függően. A beépítés óta eltelt 3 évben a garancia 
beigazolódása egyértelműnek látszik, az anyag minő
sége változatlan, paramétereit tartja. A garantált idő
járás-állóságon belül, figyelembe véve a környezeti vi
szonyokat, 15 évre számítva az élettartamot, egy évre 
14,50 Ft/m2 bekerülési költség esik.

Ha ezt összehasonlítjuk a már ismert és alkalmazott 
partvédelmekkel, akkor időtartam alapján egy évre eső 
költséget számolva, a Taurus W fóliás partvédelem köz
vetlen a szárazon rakott, kőzúzalékos partvédelemmel 
vetekszik. A költség-összehasonlítás nem ad tiszta ké
pet, mivel a kő beszerzésének lehetősége és egységára 
rendkívül változó országunkban.

A hagyományos partvédelmek és egyéb új anyagok, 
pl.: mezőgazdasági fehér lágy fólia beépítése. rendkívül 
rövid életűek, és sok esetben egy termelései ciklust 
sem bírnak ki jelentős javítási munkák nélkül.

AZ ÚJONNAN VÁLASZTOTT PARTVÉDELMI
MÓDSZER ÉRTÉKELÉSE
Az 1977 őszén választott 1,2—2,0 mm vastagságú 

fólia partvédelemhez nem szükséges, elegendő és jelen
leg már kapható a 0,8—1,0 mm vastagságú fólia. A 
rögzítés ugyanis nem elégséges a töltéslábazatnál és a 
töltéskoronában, hanem szükségesnek tartjuk az üzem- 
vízszintig való rögzítést előregyártott betonlapokkal 
vagy betongerendával. A terhelés mértéke függ a ré
zsűhossztól és a fólia vastagságától. így a már emlí
tett légpárnaképződés megelőzhető.

A fólia anyaga rendkívül erős, az elmúlt 3 évben 
semmit sem változott, a mi esetünkben még csak 1,20 
m széles lemezeket tudtak gyártani, és az akkor alkal
mazott ragasztás és vulkanizálás sem volt megfelelő. 
Ma már a Taurus Gumiipari Vállalat 1,20 m. 2,60 m, 
4,00 m és 8,00 m szélességben gyártja a fóliát, így a 
leplesítés jóval egyszerűbb és a végtelenítésnél a vul
kanizálás is megoldott. A végtelenített fólia hosszúsá
gának a helyszínre juttatás és térítés műszaki igénye 
szab határt.

A töltés méreteinek ismeretében fenti anyagokból a 
legkedvezőbb méretű szerezhető be és minimális mun
kával végezhető a leplesítés.

Tapasztalatunk alapján, ezen módosításokkal kiala
kítható egy olyan típusú partvédelem, amely a beépítés
kor drágább, mint a hagyományos, de tartósságában azo
kat a megoldásokat felülmúlja, így mindenképpen gaz
daságos. Mivel a beépítéskor semmilyen tapasztalat nem 
volt az ilyen nagy méretű és nagy felületű megvalósí
tásra, az akkor elkövetett hibák kiküszöbölése után ez 
a módszer szélesebb elterjesztésre kerülhet halasta
vainkon.

Hazai hírek
A  M AGYAR M EZŐGAZDA
SÁGBÓL: „A m int lapunk elő
ző szám ában is hírt adtunk 
róla, a korm ány meghívására 
hazánkba látogató E d u a r d  
S z a u m á t  az ENSZ Élelme
zési és Mezőgazdasági Szerve
zetének (FAO) főigazgatóját a 
Gödöllői Agrártudom ányi Egye
temen díszdoktorrá fogadták. 
A  főigazgató itt-tartózkodása 
során m eglátogatta a M ező- 
hegyesi Állami Gazdaságot és 
a kondorosi Egyesült Tsz-t, 
ahol elismeréssel nyilatkozott 
a Tisza II. öntözőrendszerre 
épült és több évig a FAO tá
mogatását élvező m odell-gaz- 
daságok eredm ényeiről. — A 
főigazgató eredm ényes tárgya
lásokat folytatott hazánk és a 
FAO kapcsolatainak bővítésé
ről, valamint M agyarország és 
a fe jlődő országok közötti 
m ezőgazdasági együttm űködés 
elm élyítéséről.

*
A lelem ényesség netovábbja, 
amit a TEHAG igazgatója  p ro
dukál. Ott jártunkban láttuk a 
finom  gyapjas, kitűnő kondí
ciójú  juhokat, mint a tótölté
sek fűhozam ának hasznosítóit. 
T öbbször írtunk a jelentékeny 
jövedelm et biztosító díszhalak
ról. Most a PEST MEGYEI 
HÍRLAP elm ondja, hogy jön 
nek a dísznyulak, a díszmada
rak, galambtenyésztés, mind 
m egannyi háztáji foglalatos
ság, m elyhez a TEHAG m in
den segítséget megad. A  dísz
halra szerződött tenyésztők 
például egy év alatt, ha gon
dosan, lelkiism eretesen fog la l
koznak velük, 15—20 ezer fo 
rintot m egkereshetnek. — A 
dísznyúltenyésztés gyorsfor

dulós, csak az anyát kell tar
tani és 5—6 hét alatt pénzt 
hoz a házhoz. És a m ennyi
ség? Százhalombattán 50—60 
ezer. Érden m egközelítően

ugyanennyi kisnyulat tenyész
tenének. Ennyit lehetne ex 
portálni. — Gratulálunk!

*

Három új halaskönyvről kell 
m egem lék ezn ü n k : Pénzes B e- 
then—Tölg István: A  halak 
ösztönei és szokásai; Szász 
Im re: Halakról és vad akról; 
dr. S zékely Á dám : A  harcsa 
és horgászata.

*

Vadászati, halászati és term é
szetvédelm i kiállítást rende
zett Debrecenben a M AVOSZ 
m egyei intéző bizottsága, a 
MOHOSZ m egyei intéző b i
zottsága, a H ajdú-Bihar m e
gyei Tanács és a K ölcsey M ű
velődési Központ. A  kiállítás 
tulajdonképpen előhírnöke a 
M AVOSZ centenárium i évében 
1981-ben m egrendezendő or
szágos kiállításnak.

Pöschl Nándor

A  bogyiszlói holtág (Tóth A. felvétele)

Sütő Ferenc 
Lukács Gyula 

Tatai Á llam i Gazdaság
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A tógazdasági ponty vérparamétereíre 
vonatkozó vizsgálatok értékelése

Mint arról a Halászat 1978. évi 2. 
számában beszámoltunk, gazdasá
gunkban 1976 tavaszán megkezdtük, 
majd 1977-ben és 1978-ban is foly
tattuk a vérszérumvizsgálatokat. Ar
ra a véleményre jutottunk, hogy a 
halbetegségek elleni eredményes vé
dekezés érdekében szükség van ki
egészítő laboratóriumi vizsgálatok 
végzésére Mivel kevés irodalmi adat 
áll rendelkezésre, úgy gondoltuk, 
hogy először a vérszérum néhány 
fiziológiás paraméterét határozzuk 
meg, majd ebből kiindulva, külön
böző megbetegedések esetén diag
nosztikai célra szeretnénk felhasz
nálni a kapott értékeket.

Vizsgálataink kiterjedtek a vér
cukor, az összfehérje, illetve fe
hérjefrakciók vizsgálatára, továbbá 
a SGOT, a koleszterin, valamint 
egyes plazmaelektrolitok meghatáro
zására.

Munkánk során 3 év alatt több 
ezer vizsgálati adat jutott birtokunk
ba. Az eredmények értékelésére az 
Állatorvostudományi Egyetem élet
tani tanszékét, név szerint dr. Kutas 
Ferenc egyetemi docenst és dr. Ve- 
resegyházy Tamás, egy. tanársegé
det kértük fel.

Megjegyezzük, hogy objektív ér
tékelésre csak két tó, a Sumony I. 
és az Attala I. esetében nyílt lehe
tőség. E két tó esetében mindegyik 
paraméterre vonatkozóan 133 vizs
gálati eredménnyel rendelkezünk. 
Vizsgálataink egynyaras pontyra vo
natkoznak.

Az értékelésnél figyelembe kell 
venni, hogy a halaknál a homeo- 
sztázis szabályozómechanizmusa ke
véssé fejlett, így egyes vérparamé- 
terek (pl. vércukor) vonatkozásában 
nagyok a szóródások, emiatt csak a 
szélső értékek adhatók meg.

ÖSSZ PLAZMAFEHÉRJE
TARTALOM

Irodalmi adatok alapján halakban 
a vérplazma összfehérje-tartalma 
diagnosztikai szempontból rendkívül 
fontos paraméter. Bizonyított tény, 
hogy a halak a fehérjék viszonylag 
nagyobb százalékát használják fel 
energiatermelésre, mint az emlős ál
latok. Hoar és Randall (1969) sze
rint különösen fokozott a fehérje- 
bontás abszolút vagy relatív szén
hidráthiány esetén. A vérplazma 
összfehérje-tartalma normális körül
mények között Field és mtsai (1943), 
valamint Altman és Dittmer (1961) 
szerint, 3,6 g/100 ml, míg Rónyai és 
mtsai. (1980) szerint harmadnyaras 
pontyokban 4,1 és 4,6 g/ml. Houston 
és Madden (1968) szerint a vízhő
mérséklet csökkenésével a plazma 
összfehérje-tartalma is kisebb lesz. 
Csépai (1980) PAGE-módszerrel 3,27

g/100 ml összfehérje-értéket kapott, 
feltehetőleg harmadnyaras pontyok 
esetében.

Az említett számú vizsgálati ered
ményünk alapján a vérplazma össz
fehérje-tartalma a két tó egyesített 
átlagában, egynyaras halra vonat
koztatva 2,64 g/100 ml volt. Megje
gyezzük, hogy az értékek a többi 
vizsgált paraméterhez viszonyítva 
kisebb szórást mutatnak.

Annak oka, hogy értékeink nem 
egyeznek az irodalomból vett ada
tokkal, feltételezhetően abban is ke
resendő, hogy az utóbbiak részben 
vagy esetleg teljes egészében labo
ratóriumi körülményekre vonatkoz
nak.

Figyelemre méltó, hogy Houston 
és Madden (1968) vizsgálataival el
lentétben, a vízhőmérséklet és az 
ossz plazmafehérje-koncentráció kö
zött szignifikáns összefüggés nem 
mutatkozott:

Vízhőmérséklet össz fehérje 
Időpont °C g/100 ml

1976. jún. 17,4 2,4

j úl. 24,0 3,0

aug. 23,0 2,5

1977. m áj. 17,0 2.4

jún. 28,0 2,4

j úl. 20,5 3,1

1978. m áj. 17,0 2,3

jún. 24,5 2,2
júl. 24,5 2,3

aug. 22,0 2,8

Az egyes frakciók közül irodalmi 
adatok szerint az albumin mennyi
sége magasabb, mint a globulinoké, 
azonban egyértelműen nem adható 
meg az albumin/globulin hányados 
optimális értéke. Említett két vizs
gált tavunk esetében lényeges kü
lönbség volt az albumin/globulin há
nyados értékét illetően. A Sumony 
I. tóban 1,16; az Attala I-ben 2,09 
volt a hányados átlagértéke, jelen
tős szórás mellett.

VÉRCUKOR

A vércukorszint értéke, ellentét
ben az emlősökkel és madarakkal, 
a halakban nem áll olyan szigorú 
szabályozás alatt. Ezt bizonyítják 
vizsgálataink is, melyek az irodalmi 
adatokkal megegyezően, nagyfokú 
szórást mutattak, ezért e paraméter 
meghatározása diagnosztikai-prog

nosztikai célra csak fenntartással ja
vasolható. Az egyedi adatokat te
kintve, a szélső értékek kb. har
mincszoros különbséget mutatnak.

SGOT

A plazmaenzimek közül a GOT 
(glutaminsav-oxálecetsav-transzami- 

náz, új nevén aszparginsav-transz- 
amináz) enzimaktivitását vizsgáltuk. 
1977 és 1978 márciusában magas ér
téket kaptunk, 175 NE/l-t. Április, 
május folyamán lecsökkent 40—60 
NE/1 értékre és ezen a szinten ma
radt a teljes vizsgálati szakasz folya
mán. Megjegyezzük, hogy Nemcsók 
(1980) szerinti, 20—40 NE/1 fizioló
giás értékkel szemben, értékeink 
magasabbak voltak, viszont a vizs
gált halak klinikai tünetektől men
tesek, egészségesek voltak.

KOLESZTERIN

A koleszterintartalom vizsgálata 
során túl nagy szórást nem tapasz
taltunk. A márciusi magas átlagér
tékekről (200 mg/100 ml) csökkenve 
április, augusztus folyamán 107—186 
mg/100 ml közötti átlagértékeket 
kaptunk.

Említést érdemel, hogy a kolesz
terintartalom és a GOT-aktivitás ér
téke hozzávetőlegesen párhuzamosan 
alakultak.

PLAZMAELEKTROLITOK

A Pellérdről származó kétnyaras 
pontyokból meghatározott kalcium
koncentráció 2,1 mmol (8,4 mg/100 
ml)/l megegyezik az irodalomban 
megadott 2,12 mmol/1 értékkel. A 
vizsgált magnéziumkoncentrációt 1,42 
mmol/l-nek találtuk (megfelel 3,45 
mg/100 ml), ami hasonló az iroda
lomból vett 1,23 mmol/1 értékkel. Az 
anorganikus foszfát értékét 5,7 
mmol/l-nek találtuk, ami többszörö
sen meghaladja az irodalomban 
megadott, 0,39 mmol/1 értéket.

Munkánkat a jövőben is folytatni 
kívánjuk, elsősorban a hemoglobin
tartalom, az össz plazmafehérje-tar- 
talom (ezen belül a különböző frak
ciók, valamint az albumin/golbulin 
arány), a GOT-aktivitás (esetleg 
egyéb plazmaenzimek) meghatározá
sát kívánjuk végezni különböző ko
rú, egészséges, valamint beteg halak 
esetében. Tervezzük továbbá egyes 
szövetekből (máj, vese, izom) bioló
giai fontosságú szerves összetevők, 
enzimek meghatározását és a nyert 
adatok diagnosztikai célra történő 
felhasználását.

Balogh József 
Dr. Südi Mihály
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A hal bel- és külföldi 
értékesítése a középkorban

Takáts Sándor, a középkor nagy
szerű ismerője írta: „A halásznak az 
a szerencséje, hogy a középkorban 
nagy a böjti napok száma. Az év 
365 napjából 166 böjti nap.”

„A kántorböjt — szerda, péntek, 
szombat — megtartásától csak a 
gyermek, s a beteg ember mentes!” 
Szent István úgy rendelkezik, hogy 
azt, aki megszegi a böjtöt — tehát 
pénteken húst és bort fogyaszt — 
egy hétre elzárják! Szent László ki
rályunk pedig a szabolcsi zsinaton, 
a XI. század utolsó éveiben, meg
erősíti ezt.

A halakat azonban nemcsak meg 
kellett fogni, hanem forgalomba is 
kellett hozni. Ezt a feladatot telje
sítették mindenütt, Pozsonytól Eger
ig és Budáig a halászcéhek tagjai, 
a halászok és a halárusok.

Halkereskedőkkel már a XIII— 
XV. században számos alkalommal 
találkozunk. Így 1434-ből ismerjük 
Halárus Antal, 1456-ból Haláros 
István nevét.

Persze, a halkereskedelem nem
csak belföldön, hanem külföldön is 
zajlik. S nemcsak magyar, de kül
földi kereskedők is bonyolítják.

Így pl. tudják, hogy I. Károly ki

rály 1328-ban oltalomlevelet ad a 
német halkereskedőknek a magyar- 
országi halak kivitelére. De külö
nösen nagy mennyiségben vásárol
nak halat külföldi kereskedők a 
Balatonról, ezenkívül igencsak ked
velik a nagy folyóinkon „termett” 
nagyhalat, a vizát. Magyar halász
céhek és halkereskedők látják el 
Bécs és az ausztriai nagyvárosok la
kosságát hallal. Böjti napokat ma
gyar hal nélkül nehezen lehetett vol
na elképzelni a középkori Ausztriá
ban.

A halászat a középkori Magyar- 
országon nemcsak a lakosság ellá
tásában játszott fontos szerepet, de 
nagy része volt a halászati export
nak a nemzeti jövedelem gyarapí
tásában is.

Így azután végeredményben a kö
zépkori magyar halászatról össze
foglalóan azt is megállapíthatjuk, 
hogy halászaink magas fejlettségi 
színvonalon művelték, ahogyan ma 
fogalmaznánk, „európai” színvona
lon elégítették ki a fogyasztók és 
a kereskedelem igényeit.

PISZTRÁNG
Szalajka

módra
Anyagszükséglet 
6 személyre:
6 db 20— 25 dkg-os piszt

ráng,
15— 20 dkg füstölt szalonna,
5— 10 dkg zsír,
15— 20 dkg vöröshagyma, 
kb. 1 kg burgonya,
1 dl jó minőségű fehér bor, 
só,
törött bors, 
paprika,
„piros arany”, 
télen zsírnélküli lecsó, 
nyáron zöldpaprika, 
paradicsom, 
ízlés szerint.

A  kockára vágott füstölt
szalonnát megpirítjuk. Any- 
nyi zsírt adunk még hozzá, 
hogy a karikára vágott bur
gonya megsüljön, párolód
jon. A  műveletet meggyor
sítja és biztonságossá teszi, 
ha a burgonyát előre, héjá
ban megfőzzük. Mikor a 
burgonya pirul, az apróra 
vágott vöröshagymát hozzá
adjuk, majd együtt párol
juk, míg a hagyma üveges 
nem lesz.

A pisztrángot megmosás, 
tisztítás után bors, paprika, 
só keverékkel fűszerezzük, 
majd a fenti módon elké
szített köretbe hátával be
helyezzük és zsírnélküli le
csóval, „piros arannyal” —  
nyáron zöldpaprikával, pa
radicsommal —  ízesítjük. A  
hal belsejét is. Sütőben süt
jük tovább, a halat megfor
dítjuk, villával figyeljük, 
hogy megsült-e. Ha a hal 
szeme fehér, biztosak lehe
tünk benne, hogy megsült. 
Körülbelül 1 dl jó minőségű 
fehér borral meglocsoljuk, 5 
percig még visszatesszük a 
sütőbe.

Melegen tálaljuk.

SIMON K Á ROLY
halászmester,
Szilvásvárad

Varga László

Nagy halak fogásának m agyar eszköze: a szegye Herm an Ottó elképzelése szerint



A kérgesteknős
hatékony védelme

A kérgesteknősfélék családjába 
tartozó Dermochelys coriacea ked
velt tartózkodási helye a meleg tró
pusi tenger. A kérgesteknős, a „hül
lők nagy világvándora”, azonban né
ha a közép-amerikai vizekről el
úszik az óceánban egészen Európa 
partjaihoz.

A tudomány szemszögéből nézve, 
a kérgesteknős a teknősfélék között 
a legérdekesebb állat. Nehéz „súly
csoportja” ellenére, tökéletlen pán
céllal ajándékozta meg a természet.

Mondhatnánk úgy is, hogy gyen
ge fegyverzettel áldotta meg. A cson
tos hátpáncélból csak a lepkére em
lékeztető, nagy nyaklemeze maradt 
meg. Haspáncélja keskeny és ová
lis alakú. Kiszélesedő bordái és a 
gerincoszlopa teljesen szabadok. A 
hátpáncélt a kérgesteknősnél a fel
ső bőrrétegben mozaikszerűen egy
más mellé illeszkedő, vékony csont- 
lemezkékből álló páncél képezi.

Mellső végtagjait, amelyek szár
nyak benyomását keltik, jókora eve
zőként használja, amikor a tenger
ben halad. A kérgesteknős bőre, 
kötőszövete, csontja, belső szervei, 
sok zsírt tartalmaznak.

TENGERI SZÖRNYEK?
A halász- és a tengerésznép fan

táziája mindig élénk volt és a „ten
geri szörnyek” históriái az ókorig 
vezethetők vissza. Ma már tudjuk, 
hogy a múlt és a jelen századokból 
származó, több „tengeri szörny” -le- 
írás mögött az óriás méretű kérges
teknős volt az értelmi szerző. 1824 
—1964 közötti időszakban Űj-Fund- 
land vizein összesen 88 alkalommal 
láttak ,tengeri szörnyet” , „tengeri kí
gyót” . Napjainkig azonban a kutató 
tengeralattjárók, hajók, filmkame
rák segítségével sikerült bizonyíta
ni, hogy ezeken a vizeken gyakori
ak a kérgesteknősök. Az utóbbi más
fél évtizedben már nem is beszél
nek „tengeri szörnyekről” ebben a 
térségben.

1965 októberében Stralsund és 
Hiddensee között 450 kg súlyú és 
2,15 méter hosszú kérgesteknőst fog
tak ki a halászok a Prohni-öblöcs- 
kében. A teknős a Skagerrakon és 
Kattegaton keresztül beúszott a 
Hiddensee mögötti sekély kis öböl
be, ahol akkor a tengervíz hőmér
séklete csak 12 °C volt. Belegaba
lyodott a halászok varsájába, akik 
kiemelték a tengerből. Néhány napig 
még élt a rostocki állatkertben, az
után légszomj miatt elpusztult.

A kérgesteknős régóta izgatja a 
zoológusok fantáziáját. Ezt az álla
tot ma sem ismerik annyira, mint 
„kollégáját”, a szintén hatalmas 
méretű, zöld tengeri teknőst, a 
Chelonia mydast, amelynek húsá
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ból kitűnő leves készül. Életében 
számos homályos pont képezi kuta
tások tárgyát. Mi készteti ezeket a 
hatalmas testű és súlyú állatokat, 
hogy több ezer kilométeres utakat 
tegyenek meg a tengerben? Hogyan 
tájékozódnak? Azt már tudjuk, hogy 
a trópusi meleg vizet szeretik és 
arra is fény derült, hogy a 10 °C 
hideg tengervizet is kibírják. így 
megél még a norvég partok mellett 
is.

Az utóbbi évtizedekben Norvégia 
mellett; Tunisz, Algéria, Jugoszlá
via, Egyiptom partjai mentén fi
gyeltek meg kérgesteknősöket. 1978 
augusztusában francia halászok a 
Lyoni-öbölben fogtak ki egy 120 kg- 
os példányt. Egyes kutatók úgy vé
lik, hogy a kérgesteknős a közép
amerikai vizekről a Golf-áramlás 
segítségével sodródik Európa part
jaihoz. Ennek a sebessége segíti 
őket hosszú vándorútjukon, de az 
áramlás vizének hőfoka és sótartal
ma is megfelelő számukra.

A jelenleg földünkön élő teknő
sök közül a kérgesteknős a legna
gyobb és a legnehezebb. Hossza el
érheti a 3 métert. A 600 kg-os súly 
nem ritka ezeknél az állatoknál. 
1961-ben Kalifornia partjainál 845 
kg-os példányt fogtak ki a halá
szok. A kérgesteknősök egyik fő 
élőhelye Francia-Guayanában van. 
Francia kutatók az elmúlt években 
834 db nőivarú kérgesteknőst je
löltek be és mértek meg súlyra és 
hosszúságra egyaránt. A méréseknél 
a 600 kg-os súly nem volt ritkaság, 
bár zömmel 400 kg volt az állatok 
súlya. A maximális hosszúságuk 1,92 
méter volt, a minimális 1,35 méter.

Francia zoológusok a kérgestek
nős szaporodását, életmódját is meg
figyelték a hetvenes évtized máso
dik felében Francia-Guayanában. Itt 
a fészekrakás időpontja februárban 
kezdődik és a szaporodás augusz
tusban fejeződik be. Tojások lera
kására általában éjjel vonulnak fel 
a teknősanyák. A Museum de Paris 
és a World Wildlife Found munka
társai az elmúlt években 10 000 je
lölt, nőivarú kérgesteknős szaporo
dását figyelték. A nőstények egy 
szezonban hét ízben raknak tojást, 
általában 10 napos időközökben. A 
tojások átmérője 50 mm. Egy-egy 
alkalommal 50—60 darab a tojások 
száma. Az inkubációs idő: 70—80 
nap. Az újszülött, amikor kibújik a 
tojásból 45 g súlyú, és hihetetlen
nek hangzik, hogy végső fejlődése 
során eléri a 600—800 kg-ot is.

A növendék gyorsan fejlődik, ha
mar vízre kél és ügyesen és gyor
san lapátol a tengerben. Pritchard 
biológus szerint sebessége úszás 
közben elérheti a 35 km/órát. Mi

vel táplálkozik? A kérgesteknős 
csaknem mindenevő, algát, kisebb 
halat, rákot fogyaszt. A medúzát is 
megeszi, számára ez könnyű zsák
mány, bár tápértéke alacsony.

VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Brehm már a múlt században azt 

írta, hogy a kérgesteknős kihaló- 
félben van. A Francia-Guayanában 
és Holland-Guayanában végzett 
számlálások és felmérések szerint, 
ez az állítás túlzott, de az tény, 
hogy ez az állat fokozott védelem
re szorul. A kérgesteknősre többfé
le veszély leselkedik. Első számú el
lensége az ember. A Guayanában 
élő indián törzsek húsát szerencsére 
nem nagyon kedvelik. Zsírját a má
sodik világháború idején főzési cé
lokra és csónaktömítésre egyaránt 
felhasználták az indiánok. Napjaink
ban az indiánok a kérgesteknős to
jását fogyasztják, ez jelentős táp
lálékuk.

A kérgesteknősnek kikelés után a 
természetben élő ragadozókkal is 
szembe kell néznie. Francia felmé
rések szerint a megtermékenyített 
tojások kikelési aránya 50%-os. A 
kis ivadékokat Guayanában a fe
kete keselyűk pusztítják. Később, 
amikor már a nyílt tengeren evez
nek a kérgesteknősök, gyakran a 
cápák és a kardszárnyú delfin ál
dozatává válnak. Ezek sikerrel tá
madják a nagy testű állatot, annak 
viszonylag gyenge páncélzata miatt.

Francia-Guayanában 1969 óta tör
vény védi a tojásokat, megtiltja a 
gyűjtést, a kereskedelmet, bár az 
indiánok ezt a tiltást ma is kijátsz- 
szák. 1978 óta ugyanitt, szintén fran
cia törvény tiltja a kérgesteknős hú
sának fogyasztását, zsírjának fel- 
használását.

Holland-Guayanában (Suriname)
kb. 10 év óta élvez védelmet a kér
gesteknős. A Nemzeti Állatvédelmi 
Szolgálat kis számban engedélyezi 
a tojások gyűjtését, és ezeknek el
adását csak egy paramaribói, kije
lölt piacon engedélyezi.

Franciaország ratifikálta azt a 
washingtoni konvenciót, amely aki
pusztulás szélére került állatfajok 
kereskedelmét szabályozza. A kon
venció listáján a kérgesteknős 1., 
tehát a legszigorúbb védettségi he
lyen szerepel, így a francia törvé
nyek a kérgesteknősökkel történő ke
reskedelmet csak kivételes esetben 
teszik lehetővé.

(IRODALOM: Fretey—Paillard:
La survie des tortues luths.
SCIENCES & AVERNIR, 1979.)

Endresz István



K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Mindig öröm, de most meglepetés is, ha folyóvizeink halászatá
nak múltjáról a szakértő, hivatásos kutató munkájának eredmé
nyeit megismerhetjük. Ez történt most is, amikor a Herman 
Ottó Múzeum 1980-ban megjelentette Szilágyi Miklós korábbi, 
de most sajtó alá rendezett munkáját a Borsodi Kismonográfiák 
10. füzetében. (Ára: 15,— Ft.) (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mú
zeumi Igazgatóság, Miskolc) — Térképvázlat tünteti fel azokat 
a helyeket, ahol a szerző felkutatta azokat az embereket, akik 
segítették megmenteni vagy legalább utólag leírni az egykor 
használt eszközöket, módszereket, halászati szokásokat és tulajdon- 
jogi viszonyokat.

A gyűjtőmunkát 1959—61-ben, a debreceni egyetemi néprajzi 
intézet zempléni tervmunkája alapján végezték a Hernád ma
gyarországi szakaszán, az Alsó-Hernádtól Vizsoly községig. A fo
gási módszerek és eszközöknek csak egy része volt akkor köz
vetlenül megfigyelhető, jelentős része már csak a múlt emlékeként 
maradt fenn az adatközlők, szemtanúk elbeszélése alapján. En
nek ellenére sikerült számos fényképet készítenie a szerzőnek az 
akkor alkalmazott fogóeszközökről és módszerekről; de adatközlők 
elbeszélése alapján, csak utólag lehetett rajz alapján megörökíteni 
pl. olyan eszközöket és módszereket, mint a sűrű fonású vessző- 
tapogató, a kaparóháló, a meriszák, a jégvágó üsztöke, a vidlás- 
háló és a nyári hajtóhalászat, a kötéllel emelgethető csempely, 
őrökkel felszerelt csempely, kétközháló, fenékhorog alkalmazása, 
borítás emelőhálóval.

Ismerteti a Hernád halászati lehetőségeit a magyarországi sza
kaszon, a Hernád menti halászok társadalmi helyzetét és a halá
szattal kapcsolatos hiedelmeit, a halászati technikát. Végül a fo
gási módok és eszközök összehasonlító elemzését adja, különös 
tekintettel a Tisza közeli mellékfolyóinak és a Tiszának halá
szatára.

— dE —

H a lt e r m e lő k !  >0
Zsenge, előnevelt, 
egy- és kétnyaras ponty, 
amur, fehér és pettyes busa 

valamint különböző korosztályú
ragadozó halak tenyész- 
anyagának szállítására

Megrendelést felvesz:
a H A L É R T É K E S Í T Ő  VÁLLALAT
Beszerzési osztálya

B U D A P E S T  V., M Ü N N I C H  F E R E N C  U T C A  26.
TELEFON: 117-232 TELEX: 22 5466
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Művelődés-
történetünk

halászati
emlékeiből

Kiskunhalas pecsétrajza

Annyit bízvást tudunk, hogy 
amikor népünk finnugor környe
zetben élt a Volga és Káma vidé
kén évezredekkel ezelőtt, halá
szattal és vadászattal foglalko
zott. A  halászat háttérbe szorult 
a továbbiakban, hiszen a vándor
lás más életmódot követelt, s 
amikor a honfoglalás megtörtént, 
akkor is a vadászat, a ló- és te
héntartás, továbbá a földművelés 
maradt, lett a fő foglalkozási ág. 
Innen, hogy a népköltészetben 
és a képi ábrázolásokban megfo
gyatkozik a hal és a halászat, pon
tosabban nem válik általánossá, 
mint a madarak, lovak jelenítése. 
Különös, hogy akkor sem sokszo- 
szorozódik a költői vagy képi 
jegyzet, amikor őseink a Kárpát- 
medencében letelepedve újra foly
tatták ezt az ősi mesterséget, 
hiszen a folyók bővelkedtek ha
lakban, s így megélhetésük for
rása, egyik lehetősége lett újból 
ez a gyűjtögető életforma. Talán 
a vízben rejtőzés ténye indokolta 
a halakról való megfeledkezést, ki 
tudná ma már ezt megmondani, 
de annyi tény, hogy viszonylag 
ritkábban fedi fel vers, dal és kép, 
—  hideg háttér marad. Igaz, egyik 
regősénekünk egy keletkező „ha
lastó állás” -ról beszél, és a török 
korban írt „Komáromi szép 
lány” -t idéző ballada annál szeb
ben alkalmazza ezt a motívumot:

,,Dunának habjai: az én szemfedelem, 
Dunának halai: koporsóm szögei.

Dunai halacskák: az én siratóim,

Az égi madárkák: az én éneklőim. 
Halászok, halászok, dunai halászok! 
Csütörtökön délre engem kifogjatok, 
Engem kifogjatok, el is temessetek/ ”

Másik népdalunk gunyoros 
hangra vált a kezdeti komolyság 
után, igaz ez a lánycsúfolódás a 
női kerítés szükségletéből rongálja 
meg kissé az eredeti kedvességet:

„H ej halászok, halászok!
Mit fogott a hálótok ?
Nem fogott az egyebet,
Piros szárnyú keszeget.

Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik ?
Nem eszik az egyebet,
Petrezselyem gyökeret.

Elment a hal lefelé,
Török-Kanizsa felé;
Nem is jön többet vissza,
Most arra van az útja.

Hej halászok, halászok!
De szennyes a ruhátok ;
Talán nincsen babátok,
Aki mosna reátok?

Halász legény hallod-e ?
Mért meg nem házasodsz te ?
Mért nem veszel él egy lányt,
Akár engem, akár mást ?"

E csöndes foglalkozás csöndet 
teremt, de azért nem annyira, 
hogy időnként ne jelenjen meg 
ábrázolatokon. Igaz, hal nélküli 
tengeri hajót mutat Szent Simeon 
zárai ezüstkoporsója és Kolozsvári 
Tamás garamszentbenedeki oltá
rán, sőt a nagyszalóki Szent 
Miklós oltáron is 1503-ban víz és 
hajó látható, —  csupán ennyi. 
Érdekes azonban az, hogy Kiskun
halas pecsétrajza halakat ábrázol 
a X V I. században, annak ellenére, 
hogy a közelben sincs tenger, fo
lyó. Zrínyi Miklós, a kiváló költő 
és hadvezér Bécsben adta ki az 
„Adriai tengernek Syrénaia” című 
lírai versgyűjteményét 1651-ben, 
ahol a címlap két sellőt mutat, 
akik tükörben nézik magukat, s 
a költő a hajóban ül nyakig pán
célban. Ismeretes az a metszet a 
X V III. század közepéről, mely 
Komáromot mutatja be, a Dunát 
is számtalan csónakkal, közöttük 
halászbárkákkal is. Nagyon érde
kes a kiszántott hal meséje a X I X .  
századból, ahol a képen ökrök 
húzzák az ekét és az ostort tartó 
paraszt átadja a halat a kosarat 
tartó feleségének. A rajzon hegyek 
látszanak, friss szántás, kerítés 
és fa, alatta a következő szöveg: 
„Csudálatossan a száraz földbül 
ki szántott hal —  —  —  ! Mind 
az ember, mind az asszony azon 
csudálkozának leginkább, hogy 
sehol víz közel nem lévén, hogyan 
támadt a száraz földbe a halmiglen 
az ember által adá a feleségé
nek, hogy vacsorára készítse el.” 
Ebben a gesztusban a magyar 
paraszt csodavárása és józansága 
nyilvánul meg, hisz bármennyire 
hihetetlen az eset, ha már adódik 
hal, el kell fogyasztani estebédre.
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