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AMERI KAI  HALAK

Aki a Balaton mellett 2—3 hetet 
eltöltött, bizonyára hallotta üdülők
től, horgászoktól a jóindulatú kíván
ságot, „miérit nem telepítenek új hal
fajokat a Balatonba“, hogy növeked
jék a halállomány és ezúton a ha
lász- és horgász-zsákmány. Nem is 
tudják, milyen rendkívül nehéz fel
adatot adtak ezzel a haltenyésztők
nek.

A Balaíton és a magyar természe
tes vizek halállományálnak növelésé
re már a múlt század nagy halte
nyésztői is gondoltak. Hallották hí
rét, hogy Amerikában a lazac 6—8 
kg-osra nő, a törpe harcsa sem olyan 
törpe, hanem több kilós. Be is sze
reztek egy keveset ezekből a híres 
halakból.

1880 tavaszán Migazzi Vilmos 15 000 
darab kaliforniai lazac (Ancorhyn- 
chus chomcha) ivadékot küldött 
aranyosmaróti telepéről a Balatonba. 
Az ivadékokat kísérő Ruffy Pál köz
lése szerint a mesterségesen keltetett 
ivadékok mind életerősek voltak. 
Keszthely és Balatongyörök között 
helyezték ki a Balatonba az új halfaj 
első példányait. A következő évben 
40 000 db-ot helyeztek ki ugyanoda. 
A kihelyezés márciusban történt. 
Akkor ívtak a csukák i s . . .  Azóta 
sem láttak lazacot a Balatonban, pe
dig milyen jó lett volna amerikai ha
zájában 6—8 kg-osra növő lazacot 
keríteni a nagy balatoni háló zsák
jába.

Ugyancsak északamerikai eredetű 
halunk a törpeharcsa is (Amiurus 
nebulosus). Ezt a halat Landgráf Já
nos helyezte ki a Balatonba. 1904- 
ben 2000 darabot, 1906-ban 22 400 da-

- a magyar vizekben
rabot, 1907-ben 7600 darabot hoza
tott az iharosi tógazdaságból, ahová 
valószínűleg Németországból került 
be ez a halféleség. Az akkori bérlő 
társaság nagy buzgalommal várta a 
kihelyezett halakból a hatalmas pél
dányokat, azonban a kilón felüli pél
dányok csak nem akartak jelentkez
ni. Â  30 dekás egyedek már nagynak 
számítottak és számítanak ma is. 
Ügy látszik ez a halfaj nem érzi 
olyan jól magát nálunk, mint Ame
rikában, ahol több kilósra nő. Azóta 
a Duna és Tisza mellékfolyóiban, a 
Körösökben nagyon elszaporodott a 
silányhallá degradálódott törpehar
csa. Most már azon gondolkozunk, 
hogy miképpen kellene kiirtani vi
zeinkből. Ügy látszik jobban meg 
kellett volna gondolni, vagy leg-

A WIELENBACH-i kísérleti tó
gazdaságban Dr. Probst még a há
ború előtt foglalkozott a pontyok 
nemének irányításával. Megállapí
totta, hogy a korai ívásokból jelen
tősen több ikrás, a nyári ívásokból 
viszont lényegesen több tejes lett. 
A háború idején még láthattam 
azt a sínre épített tologatható üveg
tetőt, mely hivatott volt az ívató ta
vacska vizét felmelegíteni és ezzel 
az ívás idejét előrehozni (a kísérle
tek azonban sikertelenek voltak). A 
Szegedi Halgazdaság a tenyészpon- 
tyok „melegítésével“ (ikmérés meg
gyorsítása) és a hipofizálással a leg
jobb úton jár a korai ívatás meg
oldásához. Eredményeit a többikrás 
termelés szempontjából is érdemes 
volna értékelni. (W)

alábbis próbát kellett volna tenni 
ennek a halnak a betelepítésével.

Nagyobb sikerrel és jobb ered
ménnyel telepítették be nálunk a 
pisztrángsügért (Micropterus salmoi- 
des). Ez is valószínűleg a Hirsch-féle 
somogyi tógazdaságokban nevelke
dett először, ahová Németországból 
hozták. Oda pedig Amerikából. A 
pisztrángsügér jól tenyészett nem
csak a folyókban, hanem a Balaton
ban is. Azóta is mindig fognak halá
szaink ebből a jó halból. Az elektro
mos halászok a Dráván haltalmJas 
példányokat „csalogatnak“ rá mág
neses varázsszerszámukra, aminek a 
húsos nyelvű, sárgászöld, nagyfejű 
halak nem tudnak ellent állni.

Sokkal rosszabbul sikerült viszont 
a szintén amerikai eredetű naphal 
(Lepomis gibbosus) betelepítése. A 
századforduló táján a Balatont bérlő 
társaság halivadékokat vásárolt a 
híres Hirsch-féle Somogy megyei tó
gazdaságokból zömmel ponty és tör
peharcsa ivadékot helyeztek ki a Ba
latonba. Feltehető, hogy ezekkel a 
szállítmányokkal került a naphal a 
Magyar Tengerbe, de lehetséges az 
is, hogy a Sión keresztül jutott be. 
Azóta nagyon elszaporodott ez a kis- 
tesitű színes halacska, a halászok nem 
kis bosszúságára. Irtása rendkívül 
nehéz, mert szaporodására nagyon 
ügyel. A hím erélyes farkcsapások
kal fészket készít, ahová az ikrás le
rakja az ikrákat. A megtermékenyí
tett ikrákat felváltva őrzik Ügy lát
szik nem is eredménytelenül. Ezzel a 
hallal is úgy vagyunk, hogy inkább 
maradt volna eredeti hazájában.

Az angolnát is nagyon jó volna 
elszaporítani a Balatonban és a fo
lyóvizekben. Régi híres haltenyész
tőinknek is nagyon ízlett ez a pom
pás húsú hal, telepítettek is belőle a 
Dunába 1881 és 1891 között jócskán. 
Csak 1887-ben 600 000 db 20—30 cm 
hosszú angolnát telepítettek a Duná
ba, részben a német, részben a ma
gyar és jugoszláv vizeken. Buda alatt 
300 000 darabot helyeztek ki a növe
kedésre kijelölt angolnákból. A ha
lászok fogtak is szép példányokat 
ebből a nemes halból. Még a Bala
tonba is eljutott kígyózó mozgásával 
ez a siklóra emlékeztető hal, de saj
nos, tömegesen nem ütött ott tanyát. 
A Sió zsilip most nem is teszi lehe
tővé, hogy a hosszú vándorúton Du
nába tévedt angolna a Balatonban 
kössön ki, hanem meg kell elégednie 
a Duna mellékfolyóival és holtágai
val. Pedig milyen jó volna a Bala
tonban ezt az értékes halat szaporí
tani még akkor is, ha ivadékot ál
landóan vásárolni kellene a tenger
rel rendelkező országoktól. Az NDK 
tavaiban és folyóiban nagyszerűen 
érzi magát az angolna, ez a tavak 
legértékesebb hala. Nálunk is meg 
kellene még egyszer próbálni a be
telepítést, hogy a halászati tudomány 
legújabb eredményeivel felfegyver
kezve felvegyük a harcot ennek a 
valóban nagyon értékes halnak a ma
gyar természetes vizekben való el- 
szaporítására.

(N.)
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Termeljünk több süllőt és harcsát
Varietas delec at, mondja a latin. 

Változatosságot a halellátásban, han
goztatják a ven déglátó ipari és üdül- 
tető vállalatok. „Mindig csak ponty 
és ponty. Miért nem kapunk több sül
lőt és harcsát." Azért, mert tógazda
ságaink javarésze a termelést még 
mindig öncélúnak tartja, s nem vál
lalja azt a többletmunkát, ami a ne
mes ragadozók tenyésztésével, illetve 
termelésével jár.

A Halgazdasági Tröszt kereken 
18 000 kh területről 1956—1957. gazda
sági évben mindössze 78 q süllőt és 
331 q harcsát hozott forgalomba.

Ez összesen 409 q nemes ragadozó. 
Kérdés, lehet-e fenti terüieten több 
nemes ragadozót előállítani, ha igen, 
mennyit? Ismeretes, hogy a táplálko
zási viszonyoktól tüggóen a ragadozó 
hozam rendkívül vaitozó lehet. Kh-an- 
ként 1 kg-tól akár 15 kg-ig is lehet a 
hozam. Véleményem szerint reálisnak 
mondható, ha átlagosan kh-ankint 5 
kg ragadozó szaporulattal számolunk. 
Ez azt jelenti, hogy fenti területen a 
megtermett 409 q-val szemben cca. 
900 q volna elérhető. Jelenlegi gaz
dálkodásunk mellett tehát cca. évi 
500 q-ról mondunk le, aminek értéke 
5—600 000 Ft.

Ezen a helyzeten sürgősen változtat
ni kell és változtatni is fogunk. Helyes 
ragadozó népesítéssel biztosítanunk 
kell, hogy — az ívatótavak kivételé
vel — mindenütt legyen nemes raga
dozó. Ez esetben nem fordul elő, hogy 
pl. a 4500 kh tóterülettel rendelkező 
Hortobágyi Hg. mindössze 585 kg 
árusüllőt adjon át a kereskedelem
nek. Néhány éve még ennek tízsze
resét adta), vagy a Baranya megyei 
sumonyi tógazdaságnak teljesen ki
vész a süllőállománya, holott azelőtt 
évenként 20—25 q süllőt termelt.

Az elmúlt év halterméséből a ne
mes ragadozó az 1%-ot sem érte el. 
Sajnos, még legnagyobb és legjobban 
vezetett tógazdaságaink is közömbö
sek a kérdést illetően. Ha története
sen rosszul sikerült a nemes ragadozó 
ívatása, egyik gazdaság sem hajlan
dó a másiktól tenyészanyagot vásá
rolni, mint ez pl. pontytenyészanyag 
hiánya esetén történik. Van olyan gaz
daság is, amely viszont rendelkezik 
felesleggel, de nem adia át, hanem 
áruhalnak Budapestre küldi fel. így 
Biharugra jelentős mennyiségű V2 kg 
körüli harcsát küldött fel értékesítés

re. Az ilyen kis súlyú ragadozó — 
bár eladható — de nem kívánatos 
áru.

A fogyasztónak a nemes ragadozó 
iránt is van igénye. Harcsát 1 kg-on, 
süllőt y2 kg-on alul nem szívesen vá
sárolnak. Helyes lenne — legalább is 
nagy gazdaságaink viszonylatában —, 
hogy harcsákat csak 1,5 kg-on felül, 
míg süllőket 1 kg-on felül adnának át 
a kereskedelemnek. Süllőből a bel
földi keresleten felül még nagy a 
külföldi kereslet is. A Balaton távolról 
sem képes ezen a téren a kívánalma
kat kielégíteni. Nagy gazdaságainknak, 
elsősorban Hortobágynak és Szeged
nek rá kell térniök, hogy export célra 
alkalmas minőségű süllőt termeljenek. 
Egyesek nem kedvelik a süllőt, mert

lehalászás közben nagy százaléka el
pusztul. Valóban a süllő lehalászása 
nem könnyű, de tisztább vizű tavak
ban jól megoldható. Ha a süllő el
pusztul, értékveszteség nincsen, mert 
azonnal jegelve teljes értékű áru.

A nyári lehalászásra kerülő tavak
ba is helyezzünk ki nemes ragadozó
kat. Ez a balatoni üdülőknek örömet 
és változatosságot jelent. .Az elmúlt 
kampányban egyedül a Tatai Hg. szál
lított nyáron igen szép piaci harcsát. 
Ez év tavaszán már több süllő és har
csa került kihelyezésre. így lényeges 
javulást várunk. Ezen a téren még so
kat kell tennünk, hogy ragadozó hal
termésünket a pontytermés arányában 
emeljük.

O. Gy.

A külföldi szakirodalomból már
évek óta ismeretes, hogy az ultra- 
hang-echográf műszerrel nemcsak a 
víz mélysége, a fenékiszap jellege 
deríthető fel, hanem a műszer a hal
rajokat is kimutatja. Hazánkban eddig 
halászati kutatásokhoz nem állott 
rendelkezésre ilyen műszer. A „Ba
laton" kutatóhajó felavatásakor meg
tett tanulmányúton a Vízgazdálkodási 
Tudományos Kutató Intézet egyúttal

bemutatta a hazánkban eddig egyetlen 
Atlas-Echográf műszert és Siófok— 
Balatonfüred között megtett úton a 
készüléket működés közben is megfi
gyeltük. A Haltenyésztési Kutató In
tézet lépéseket tett abban az irány
ban, hogy a természetes vizek vizs
gálatához echográf műszert kapjon és 
a következő években elvégzendő 
vizsgálatokat már ezzel a műszerrel 
hajtsa végre. (Dy)

A HALÉRT bárkái a pesti vásárcsarnok közelében várják a nagy őszi forgalmat
(Berke felv.)
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ötven éve cikkeznek, vitatkoznak, be
szélnek arról, hogy helyes-e pontyos tó
gazdaságban kacsát tartani. Németor
szágban már az 1911—1915-ös években ne
veltek kacsákat a tavak hozamának nö
velése végett a pontyos tavakon. Később 
kísérleti úton is bebizonyították a jó gaz
dasági eredményeket és azóta elterjedt 
a tavi kacsatartás nemcsak Németor
szágban, hanem Lengyelországban, Cseh
szlovákiában és kísérletképpen nálunk is.

A külföldi jó eredmények hatására ná
lunk az elmúlt 2—3 évben állami halgaz
daságainknál elrendeltük a kacsatartást. 
Foglalkoztak is vele, de — valljuk be — 
általában nem megfelelően. Részben nem 
nagyon értettek a kacsatenyésztéshez, 
részben pedig húzódoztak is tőle, mert 
nem volt jövedelmező. Ma sem az, külö
nösen akkor, ha az elszámolásoknál nem 
vesszük figyelembe a tavak halhozamára 
gyakorolt jótékony hatását. A gazdaságok 
megveszik a körülbelül háromhetes ka
csákat darabonkint 35—40 forintért és el
adják a felnevelt 2 kiló körüli súlyú 
pecsenyekacsákat 35 forint körüli áron. 
Nyilvánvaló, hogy ilyen szervezés és kü
lönösen ilyen árrendszer mellett a kacsa
tartás csak ráfizetéssel járhat. Pedig meg 
lehet ezt jobban is szervezni, amint ezt 
a Német Demokratikus Köztársaság pél
dája is mutatja.

Az NDK-ban is sokat tárgyaltak arról, 
hogy a kacsa káros, vagy hasznos-e a 
pontyos tóban. Az aggályoskodásnak két
ségtelenül volt is alapja, mert a kacsa 
kárt is tud tenni a halivadékban, ha 
hozzáfér. Ezért csak hizlaló tavakon tar
tanak kacsákat, amelyekben a piacra 
szánt 1—2 kilós halakat nevelik.

Felvetődött az is, hogy a kacsa táplá- 
lék-konkurrense a pontynak. Kétségtele
nül igaz, hogy a kacsák fogyasztanak ab
ból a természetes táplálékból, melyek
kel a ponty él, viszont a halak fejlődé
sére Káros növényzetet is irtják. Trágyá
juk hatására annyira fokozódik a tóban 
élő természetes haltáplálékul szolgáló 
szervezetnek mennyisége, hogy ehhez 
képest elenyészően csekély a kacsák fo
gyasztása.

Gondoltak arra is, hogy a két állatfaj 
együttélése állategészségügyi szempont
ból nem káros-e. Bebizonyosodott, hogy 
megfér együtt a hal és a kacsa. Sőt azt 
is tapasztalták, hogy a halak is odamen
nek, ahol a kacsák vannak, és a tó ily- 
egyik haszonállat szempontjából sem jár 
módon történő komplex hasznosítása 
semmiféle egészségügyi hátránnyal.

Az NDK egyik legnagyobb halgazda
ságában, a mintegy 2000 hektáros peitzi 
és a valamivel ennél is nagyobb, ugyon- 
ott levő tógazdasági szakiskolájáról is hí
res, königswarthai halgazdaság egyes 
tóegységeiben már néhány év óta jó 
eredménnyel foglalkoznak halastavakon 
történő kacsaneveléssel.

A látottak alapján mondjuk el tapasz
talatainkat.

A tógazdaságok a kacsákat napos ko
rukban szerzik be. Most rendezkednek be 
saját keltetésre. A napos kacsákat fűt
hető helyiségekben helyezik el. A fűtést 
eleinte cserépkályhákkal oldották meg. 
Később azt tapasztalták, hogy az infra
vörös lámpák jobb hatásúak, ezért a ka
csaszállásokat infravörös lámpákkal sze
relték fel. A kacsákat 50% zöld és 50% 
abrak-keverékkel etették. Az abrakban 
halliszt mellett még fölözött tej is volt. 
Ilyen feltételek mellett 2—3%-os veszte
séggel nevelték fel a kacsákat. A növen
dékkacsák 3 hétig nem mentek vízre. 
Előző ősszel rozsos keverékkel vetették 
be a kifutót és ott tartották az állatokat. 
A negyedik héten kezdték szoktatni a ka
csákat a vízhez. Eleinte 1—2 órára, ké
sőbb hosszabb időre ráengedték azokat 
a tónak egy elkerített részére. A fehér 
pekingiek hamar megszokták a vizet és 
a negyedik hét után kerültek ki a hizlaló 
tavakra. A kacsaszállás a hizlaló tó szé
lén, más helyütt a tóban épült, amint a 
kép is mutatja. A kacsák alá bősé
gesen almoznak. Az etetés a tóban tör
ténik. Különleges kapaszkodókkal ellá
tott, vízből kiemelkedő félköralakú etető
helyekre szórják a takarmányt. Amit a 
kacsák az etető helyről leszórnak, az nem 
vész kárba. A halak tömegesen várják a 
lehulló eleséget és tökéletesen eltakarít
ják a „kacsaasztal“ alját. Mintegy négy 
hétig maradnak a hizlalótavakon a ka
csák és 8—9 hetes korukban 2—2,2 kg-os 
súlyt érnek el, miközben kb. 10 kg abrak
takarmányt fogyasztanak.

Az értékesítés elfogadott időpontja a 
kacsák 60—65 napos, legfeljebb 70 napos 
kora és ha elkészül a kacsa, akkor nem 
kell a termelőnek úgyszólván házalnia 
és piacolnia a kész pecsenyekacsákkal, 
mint most nálunk, hanem szabályos köt- 
béres szállítási szerződés biztosítja az 
áru átvételét. Volt alkalmunk meggyő
ződni arról, hogy az NDK tógazdaságai
ban nevelt kacsák ebben a korban a 
magyar ízlés számára is feltétlenül elég 
zsírosak.

A kacsatartás eredményességének titka

Jó eredményeket értek el a tóba épített kacsaszálláson is. Előtérben a vízbe
épített kacsaetető

(Nagy László felv.)

az NDK-ban két tényezőre vezethető 
vissza. Egyik a jó jövedelmezőség, a má
sik pedig az, hogy a kacsákat az első 
vedlés előtt mindig értékesítik. Nézzük 
a jövedelmezőséget. A napos kacsákat 
darabonként 2,32 DM-ért veszik. Ugyan
akkor az I. o. kacsáért (2,20 kg felett, 
kiváló külemmel) 6,50 DM-t;

n. o. kacsáért (2,10 kg felett, kevés 
külemi hibával) 6,10 DM-t;

m . o. kacsáért (2,— kg felett nagyobb 
hibával) 5,70 DM-t kapnak kg-onként. Az 
önköltség kg-onként kb. 4,— DM, így az 
átlagos 30—35%-os haszon biztosított. Ez 
a legfőbb serkentő erő, amely sarkallja a 
gazdaságokat a kacsanevelésre.

A felnevelés során a kacsák fehérjeigé
nyét teljes mértékben kielégítik. Az egy 
kacsa felneveléséhez számított 10 kg ab
rakmennyiségben 1 kg a fehérje kon- 
centrátum (halliszt, szója, stb.), amit még 
az árpa és napraforgó fehérjéje haszno
san egészít ki. Ilyen takarmányozással 
a kacsák 60 napra a 2—2,10 kg-os súlyt 
könnyen elérhetik, így az első vedlés 
előtt értékesíthetők. Arra rájöttek ők is, 
hogy ha a vedlés időszakát végig kell ta- 
karmányozni, akkor már nem gazdasá
gos a kacsanevelés.

A kacsák gondozását mindkét gazda
ságban egy személy látja el, 2—300 db-os 
állomány mellett. Csak vasárnap volt ki
segítő, akit szintén órabérben fizettek. A 
teljesítménytől függően a dolgozók még 
prémiumot is kapnak, cie az nem jelen
tékeny.

A tavakra holdanként mintegy 100 db 
kacsát helyeznek ki. Tapasztalatunk az, 
hogy a kacsás tavakban a természetes 
hozam 20—30%-kal nagyobb, mint a szom
szédos tavakban. Ez pedig rendkívül je
lentős eredmény. Képzeljük csak el, ha 
a magyarországi hizlaló tavak természe
tes hozamát 30%-kal lehetne növelni, az 
maga 5—6000 q hal költség nélküli meg
termelését jelentené. Ennek az értékét 
kb. 11 millió forintra tehetjük fogyasztói 
áron. Ugyanakkor lehetőség nyílnék kb. 
1—1,5 millió forint értékű pecsenyekacsa 
felnevelésére is. Ilyen mennyiséget az 
állami szektorban még sohasem termel
tek. Ezzel nemcsak az export szükségle
tét, hanem a belföldi ellátást is biztosí
tani lehetne.

A kacsák részére az NDK-ban bizto
sítják a tartózkodási igényüknek megfe
lelő elhelyezést. Mivel a kacsák a lapos, 
enyhén lejtő partokat kedvelik, ilyeneket 
építenek a tóban, vagy a tó partján. El
lenkező esetben a kacsák a tavak tölté
sét „képezik ki“ enyhe lejtésűvé és ez
zel tetemes kárt okoznak.

Néhány kutató nyilvánosságra hozott 
adata azt mutatja, hogy a kacsatartás a 
pontyos tavakon többlethozamot ered
ményez.

kacsák
kai

Wellsmann 188 kg 
304 „

Wohlgemuth 103 „ 
Weller 837 „
Probst 554 „

Évi hozam/ha
kacsák- 
nélkül

112 kg etetés nélkül 
226 „ pontyetetéssel 

30 „  etetés nélkül 
367 „ etetés nélkül 
177 „ pontyetetéssel

Nálunk is megoldható a tavakon való 
kacsatartás, csak az árakat kell rendezni. 
Amíg ráfizetéses a kacsatartás a halgáz- 
daságokban, addig nem kívánhatjuk, 
hogy foglalkozzanak ezzel a szép és hasz
nos állattenyésztési ággal. Tudomásul 
kell azonban vennünk azt is, hogy ezzel 
évente legalább 4—5000 q haltöbblet ter
meléséről mondunk le. Ezért hal- és ba
romfitenyésztőink már most üljenek ösz- 
sze és beszéljék meg a jövő tennivalóit. 
Közigazgatási dolgozóink pedig a szük- 
széges hatósági szabályozások útján has
sanak oda, hogy 1958-ban mi is úgy szá
molhassunk be a demokratikus országok
nak: „Magyarországon is sikeres és 
gazdaságos a tógazdasági kacsatenyész
tés.“ Nagy László

Sivó Emil

A TIHANYI Biológiai Kutatóin
tézet halászatbiológiai kérdésekkel 
foglalkozó kutatói és a Balatoni Ha
lászati Vállalat vezetői, minden má
sodik hónapban, előre meghatáro
zott időben találkoznak és megbe
szélik a legfontosabb kutatási és 
gyakorlatban végrehajtandó fel
adatokat.
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l̂ ft „Tttea" tciig&KjáKÓ dajó?.,.^
A második világháború után két 

évvel ezelőtt újjáépült állatkerti ten
geri-akváriumnak megnyitása óta ál
landó problémája az állatok beszer
zése és fotyamatos utánpótlása. A 
legnagyobb nehézség a devizagon
dokból adódik, hiszen érthető, hogy 
az ország gazdasági jelentőségű im
portigényei mellett ma még nem ál
dozhat komolyabb ö&szeget kiállítási 
állatok vásárlására. A háború előtti, 
jugoszláv tengerpartokon rendszere
sített gyűjtő és bevásárló kiszálláso
kat ezideig fenti okokból megismé
telni nem lehetett.

Az, hogy a tengeri részleg az épít
kezése befejezése után nyomban 
megindulhatott, s hogy Budapestnek 
ma is létezhet egyáltalában tengeri 
akváriuma, a Földközi-tengeren köz
lekedő magyar folyam-tengerjáró ha
jók személyzete gyűjtőkészségének és 
ügyszeretetének köszönhető. Ök hoz
zák (rendszeresen egyiptomi és 
íkis ázsiai útjaikról a kikötők
ben szabad óráikban begyűjtött apró 
állatokat s ballaszt-tartályaikban a 
friss tengervizet és így az Állatkert 
félévenként rendszeresítve valuta
mentesen tudja tőlük beszerezni a 
szükséges anyagot.

Ez a megoldás elég volt a kezdet
hez. Űj életre hívta a sok éven át 
üresein áílló tengeri medencéket és 
a természetes tengervízellátás révén 
lényegesen olcsóbbá s jobbá tette az 
állatok vizének megoldását is. Saj
nos, azonban az egyetlen tengeri 
teknős esetétől eltekintve, nagyobb 
állatokat ez a beszerzési mód nem 
eredményezett. Tervek, elképzelések 
születtek már ugyan az egykori faj- 
gazdaság eléréséhez, de az utolsó 
pillanatban közbeszóltak a múlt év 
őszének minden szép elgondolást ke
resztülhúzó eseményei.

Ugyanakkor a meglévő itthoni 
anyagunk is egyre fogyott, hiszen 
a legtöbb tengeri apró állat fogság- 
bantartásának ideje meglehetősen 
korlátolt. Az édesvízi és melegvízi 
díszhalak legtöbbjét rendszerint sok-

A csikóhal (Hyppocampus guttulatus) 
is megérkezett a Tisza tengerjáró 

legújabb szállítmányával
CTelepy József raj_za)

kai hosszabb ideig lehet életben tar
tani. A múlt évi tergervíz készlet is 
ugyancsak rászorult már a felfrissí
tésre. Gyér népességű medencék és 
elöregedett tengervíz gondjai között 
üdvözöltük a szeptember első nap-

A tűhal (Syngnatus Acus) is megér
kezett az állatkerti akváriumba

(Telepy József rajza)

jaiban végre állatkerti szállítmány
nyal befutó Tiszát.

A hajó sajnos, ez alkalommal sem 
tudta érzékeny veszteség nélkül vég
ső rendeltetési helyére juttatni a 
gyűjtött tengeri anyagot. Közbejött 
rendelkezések miatt az eredeti ter
veknél hosszabbra nyúlt a lent töl
tött idő s ráaadásul még egy alapos

A „Tisza" hajóból tartálykocsiba szi
vattyúzzák át a tengervizet

(Sterbetz felvj

vihar is megtáncoltaitta a tengeri ha
jók közt bizony nagyon szerény mé
retű Tiszát Az apró tengeri állatok 
szállításának legnagyobb problémája 
az etetés. Menet közben vontatott 
planktonhálóval tengeri planktont 
gyűjteni nem lehet, mert a gyors me
nettől minduntalan felszínre ugrik a 
zsákháló, ha meg lesúlyozzák, a víz 
ellenállása tépi szét a finom szövésű 
anyagot. így azután a hosszúra nyúlt 
utazási idő, meg a vihar viszontag
ságai miatt meglehetősen nagy volt 
az elhullási százalék.

Utolsó darabig elpusztultak a ten
geri uborkák, sok csikóhal s tűhal- 
ból-fonálhalból is érzékeny volt a 
veszteség. Tengeri csikóból (Hipo- 
campus hipocampus) mégis sikerült 
néhány darabot épségben kiállíta
nunk. A közönség mindig nagy ér
deklődéssel szemlélte ezeket a köz
kedvelt kis sakkfigura állatokat, 
amelyek születésük pillanatában bo- 
hókás kedvében találták a mindent 
alkotó Természetet. Csikófejű, kamé- 
leonfarkú kis állatfurcsaságok ezek 
a 4—5 cm-es tengeri halacskák. XJszni

sem igen iszeretnek, /a nap legna
gyobb részét farkukkal a szellőztető
csövekbe kapaszokdva töltik s csak 
akkor elevenednek meg, ha üvegcső
vel pipettázva egy-egy szippantás 
planktont fújunk az orruk elé. Akkor 
azután hátúszójuk villámgyors per- 
getésével egyenként kapdossáik el a 
tengervíztől megrészegedett kóvály- 
gó édesvízi planktonokat.

Velük egy medencében élnek a 
vékonyka, féregszerű tűhalak és fo
nálhalak. (Synghnatus acus és Ne- 
rophis ophidion.) Ök is kizárólag 
planktonevők, csak gyorsabb mozgá
sukkal és állandó táplálék keresé
sükkel a csikóhalaknál élelmesebb 
vadásznak bizonyulnak. Néhány ki
sebb tengeri géb-tele (Göbius spec) 
is volt a szállítmányban, azonkívül 
többféle ajakoshal (Crenilabrus) mér
gező úszósugarairól ismert sziklahal 
(Scorpena) egy fiatal, ötforintos 
nagyságú Jepényhal (Rhombus) és 
még néhány meghatározásra váló 
halféleség.

Szép tűzvörös tengeri rózsa, bíbor
csigák, meg egyéb tengerparti apró
ságok, csigák, kagylók, kis rákok tar
kították még a szállítmányt.

A balszerencsével érkezett, megfo
gyatkozott állatok mellett elsősorban 
a tengervíz utánpótlás volt a leg
szükségesebb. A hajó tartályaiból a 
Tejipari Vállalat tank-kocsijai 21 500 
1 kristálytiszta tengervizet szállítot
tak be az akvárium tárolóiba. Az 
új víz sűrűsége s a régi készlet kö
zött nem volt lényeges különbség, így 
azt minden keverés nélkül be lehe
tett kapcsolni a medencék napi víz
körforgalmába.

Néhány napi tatarozás és rakodás 
után ismét útrakelt a Tisza. A kis- 
ázsiai partok mentén ellátogat a Szí
riái kikötőkbe s Egyiptom területén 
Port SaidJben és Alexandriában rako
dik. Hosszú útjára ezúttal alaposan 
felkészült az akvárium. Jónéhány 
kisebb-nagyobb gyűjtőmedencével, 
nagyméretű terrénumokkal, gyűjtő 
eszközökkel s szellőztető technikai 
berendezéssel, meg Tubifex- és 
Daphnia-készlettel frissítették fel a 
hajó felszerelését. Dr. Wiesinger 
Márton, az akvárium osztályvezetője 
is elkísérte a Tiszát mostani útjára.

S.

A hajó mentőcsónakján sorakoznak 
a Földközi tengerre induló új 

akváriumok
(Sterbetz felv.)
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A HALGAZDASÁGI TECHNIK

Légmeghajtású készülék, mely kb 20 
m2 területen megakadályozza a tó 

befagyását
(Kuőera felv.)

Í& l prágai Halgazdasági Fejlesztési 
Központ első ízben szervezett meg 
nagyobbarányú nyári halgazdasági be
mutatót, melyen a nehéz testi munkád 
megkönnyítő gépesítés eddigi fejlő
dését, az új halszállítási eszközöket 
és sok egyéb újítást mutdftott be.

A Benesov melletti Papirna nevű, 
festőién szép fekvésű tó partján jöt
tek össze a halászat különböző te
rületein dolgozó szakemberek képvi
selői, hogy figyelemmel kísérjék a 
bemutatót.

Bevezetőül a ma már elavult mód
szerű, lapáttal való műtrágyázást, 
mint múzeális mutatványszámot látták 
a résztvevők. Ezt azután soron követte 
a csónakra szerelt, pallóról való trá- 
qyázási módszer bemutatása vízsugár 
segítségével.

A fémpontonos trágyázási módszer 
abból áll, hogy nagyméretű ponton 
elején három ventilen beáramló víz
ben föloldódott trágyaanyagot egy 
szennyvízszivattyú a ponton végén el
helyezett 15 cm átmérőjű bordás qu- 
mivászoncsövön löveli ki.

A Dr. Woynárovich rendszerű, ná
luk Aquacultnak nevezett trágyaágyú, 
melyből mind a tizenkilenc Állami Hal
gazdaság NV-nak egy-egy darabot 
bocsátottunk rendelkezésére, azzal az 
eredetitől eltérő szerkezeti változás
sal, hogy az oldatot lövellő csővel 
ellenkező oldalon egy közönséqes víz
csappal szabályozható, tisztavizet lö
vellő cső tartja egyenes irányú moz
gásban a csónakot, már mint jó is
merős mutatkozott be.

A kétpontonos trágyaszóró négy
zetalakú iecsavarozott padlóval van 
ellátva, melyről a meszet, műtrágyát 
vagy a szalmás trágyát a vízijármű 
végén lévő vályúba kotorják. Innen 
a föloldott trágyalevet a járművet

Kétpontonos trágyaszóró
(Kuőera felv.)

mozgásban tartó lapátoskerék okozta 
vízáramlás sodorja széles sávban a 
vízi jármű mögé. Ez a trágyaszóró 
készség 18 q teherbírású, könnyen 
szétszedhető és szállításkor minden 
részét, a vékony pléhlemezből ké
szült ballonos pontont is, két ember

Csukóhálós transzportőr
(Kuőera felv.)

könnyen kezelheti. A trágyaanyag 
vályúba juttatását futószalaggal auto
matizálni fogják.

Egy csónakalatti lapátoskerékkel 
ellátott 4 q teherbírású trágyaszórót 
is bemutattunk, mely tölcséres faga
rattal volt felszerelve. Ezt a trágya
szórót műtrágyázáskor és meszezés-

Iszapkotró báger
(Kuőera felv.)

kor lehet használni kisebb tavakon, 
de a trágyát lapátolni kell a garatba.

A trágyaszórók sorozatában utol
sónak az Ing. Dr. Bena-féle öblítő
kamrás alumíniumcsónakot szemlélték 
meg a halásznap résztvevői. Ennél a 
típusnál a víz sodróereje szolgál se
gítségül, ugyanis a kinyitható és 
szabályozható öblítőkamrákba be
áramló víz magávalragadja a trágya
anyagot és felhígítva kiöblíti azt a 
hátsó öblítőnyílásokon. Az alumínium
csónak közepén egy hosszában le
fektetett és rögzített háromszög ke
resztmetszetű prizma van elhelyezve, 
mely száraz szilonhabbal telített. A 
prizma ferde oldalfalairól az alámo
sott trágyaanyag önmagától csúszik 
a vízárba, különben ez a szilonhab
bal telített prizma tartja biztonságo
san vízen a fölnyitott kamrákkal ha
ladó csónakot. "Az öblítőkamrák nyí
lásszabályozása pákák segítségével 
történik a csónak farmotorát kezelő 
személy üléséről, tehát egyetlen ülő

munkát végző munkaerő eleqendő a 
csónak kezeléséhez. Ez az öblítőrend
szerű csónak sertéstrágya, mész és 
műtrágya tóba juttatására alkalmas, 
befogadóképessége a kezelőszemé
lyen kívül öt métermázsa, amely 
mennyiség hétre emelhető. Nézetem 
szerint takarmányozáskor is használ
ható lesz ez a csónak-típus, mivel 
egyhelyben is képes forogni. Ezt a 
típust azonnal gyártani kezdtük.

A különböző trágyaszórók bemu
tatása után a kétéltű Esox nádkaszáló 
kötötte le a jelenlevők figyelmét. A 
jármű elején elhelyezett vízszintesen 
és függőlegesen vágó kaszarendszer 
a magyar halgazdasági dolqozók és 
halász szakemberek előtt ismeretes, 
újszerű azonban az a változtatás,

Gerebes futószalag
(Kuőera felv.)

hogy a lapátok a régi rendszertől el
térően a jármű elején elhelyezett két 
dobszerű kerékre vannak szerelve. Ez 
a két dobkerék a jármű végén el
helyezett harmadikkal együtt lehetővé 
teszi a vízijármű közlekedését száraz
földön. Fölmászik a meredek töltésre 
a lehalászóhelyen és átgördül a kö-

Az oxigénellátást biztosító hajlékony 
alumíniumcső

(Kuőera felv.)
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vetkező tóhoz. E jármű használható 
vízen, jégen és sáros tószéleken is. 
A harmadik dobkerék a vizen lévő 
járműnek kormánylapátul szolgál. A 
meghajtóerőt egy 9 HP-s kéthengeres, 
négyütemű, léghűtéses motor szolgál
tatja.

A bemutatott iszapkotró báger tel
jes vízen működtetve előnyösen hasz
nálható fel tófenék tisztítására, vaqy 
árkolásra, az egész produkciós idő 
alatt.

A bemutató programjának sorrend
jében most a mészporfúvó készülék 
következett, mely vontatott csónakra 
szerelve -erős légáram segítségével 
véqezte a meszezést.

A vízben mozqó alkalmatosságok 
munka közben való bemutatását so-

A fémpontonos trágyaszóró
(Kuőera felv.)

ron követték a különböző típusú, hal- 
gazdasági használatra készült futó
szalagok. A résztvevők tanulmányoz
hatták a csukóhálós transzportőrt, 
melynél a szilonhálóval ellátott föl
szedőkeret a hal vízből való kieme
lése után becsukódik, úgyhogy a futó-

Halszámlálógép
(Kuőera felv.)

szalagon ficánkoló hal nem eshet a 
sárba.

Ügyes megoldás a gerebes futó
szalag is, melynek visszahajlított kb. 
30 cm-es fém gereblyefogait a végü
kön léccel burkolják és kötik össze.

36 megoldás a kosárba rakott hal

Mészporfúvó készülék működés 
közben

(Kuőera felv.)

nagyobb áruházakban működtetett 
lépcső-szállítószalaghoz hasonló al
kalmatosságon történő áthelyezése 
meredek töltésekre, vagy akár egé
szen a teherautón lévő szá!Iítólá- 
dákig.

Igen előnyös megoldás a kistávú 
halszállításkor a tasakos transzpor-

A tasakos transzportőr előnyeiről 
beszél ing. Dr. Béna

(Kuőera felv.)

tőr használata, amely a tárolóban el
helyezett halat vízhatlan ponyvából 
készült és a!umíniumcső keretre sze
relt tasakokban sérülésmentesen 
emeli a teherautón lévő szállítólá
dákba.

Szakembereink véleménye szerint 
az alumínium szállítóládáké a jövő, 
mely nézetet az egyszerű alumínium
ládán kívül a kettősaljú alumíniumláda 
képviselte. Ennél a típusnál könnyű 
kallantyúmozgatással emelhető a lyu- 
kacsozott belső alumíniumlemez, 
amely a víz visszacsorgása közben 
fölemeli a halat a láda felső nyílá
sához, ahonnan a csúzdára kerül ko- 
sarazás és nehéz izommunka nélkül. 
A ládának alul is van nyílása, ahon
nan esetleg vízzel együtt engedhető 
le a hal.

A ládában szállított hal oxigénellá
tásának biztosítására igen alkalmasa 
teherautó légfékének nyomástöbble
tét felhasználó, gumicsuklóval ellátott

Oxigénellátásra átalakított farmotor
(Kuőera felv.)

ovális alakú glumíniumcső, mely a 
láda aljára van helyezve.

Említésre méltó még a halszámoló
gép, amely csúzdavégre szerelhető 
és amely elektromos érintkezés köz- 
beiktatásával följegyzi az U alakú 
szűkített csúzdavégen lejutó hal da
rabszámát.

Érdeklődést keltett még a külföl
dön már használatos jelző etetőláda, 
amely úgy van kiegyensúlyozva, hogy 
a takarmány elfogyasztása után föl
merül a vízből a fehér vagy festett 
habszilon jelzőgomb.

Az oxigénellátásra átalakított far
motor, mely egy időben csónakmeg
hajtásra és oxigénellátásra is használ
ható, megérdemelt figyelem közép
pontjában állott.

A haltárolók befagyását megaka
dályozó légmeghajtású és vízmeg
hajtású készülékekkel Csehszlovákiá
ban már minden halgazdaság el van 
látva, mégis sok nézője akadt a ké
szülékeknek.

Érdekes volt a miniatűr szilonháló- 
kat, vászonkosarakat, fényképeket, 
gépmodelleket és rajzokat tartalmazó 
kiállításszerű rész is, amelyben a lá
togatók tudomást szereztek a piszt
rángkeltetés szabályozható rács se
gítségével való új módszeréről, a mű
anyagok jövőbeni kihasználásának 
lehetőségeiről, a halnemesítés mun
kájáról, a prágai halelosztó gépesí
téséről, a tóépítésről, nádfelhaszná
lás új lehetőségeiről és méq egyéb 
halgazdaságot érintő kérdésről.

Másnap megbeszélésre ültek össze 
az összes állami halqazdasáq szakem
berei, ahol megvitatták az egyes 
prototípusok jó, vagy rossz tulajdon
ságait és arról határoztak, hoqy mi
lyen típusokat foqunk a jövő évben 
qyártani.

Kucsera Szilárd 
Prága

Kétéltű „Esox" motoroskasza
(Kuőera felv,)
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L IR A REGI

Auszxr?
A „ Halászat“ 1900. február 15-i 

száma 50. oldalán1 olvashatjuk a 
„ Süllőikra és tenyészrákok kiosz- 
tása(c c. közleményben, hogy a 
„földművelésügyi kormány felha
talmazta az országos halászati fel
ügyelőséget, hogy közvizek bené
pesítésére 45 millió megterméke
nyített süllőikrát és 150 ezer db 
tenyészrákot szerezzen be és ossza 
ki a tavasz folyamán a jóváha
gyott tervezetnek megfelelően. A 
szállítással egy helybeli céget bíz
tak meg, mely a süllőikrdkat Si- 
montornyán, saját halasgazdaságá
ban termeli. E tényt annál szíve
sebben regisztráljuk, mert örven
detes haladásunkról tanúskodik, te
kintve, hogy ezt az anyagot eddig 
külföldön termelték. A folyton 
emelkedő szükséglet kielégítésére, 
valamint a termelési rizikó lehető 
csökkentésére ugyanaz a cég társult 
a Ferenc-csatorna halászatának 
hasznosításával foglalkozó közkere
seti társulattal, hogy közösen állít
sanak fel egy nagyszabású süllőfia- 
sító telepet{c.

Érdemes felfigyelni az 57 év előtti 
állapotokra. Azóta a Haltenyésztési 
Kutatóintézet tolnai és szajoli Hal- 
tenyésztő Állomásai megépültek ab
ból a célból, hogy természetes 
vizeink halállományát minőségileg 
megjavítsák. Érdemes volna a Du
na és mellékágainak dús szeméthal 
állományát a Tolnán ponty helyett 
előállítható ragadozóhal ivadékokkal 
megtizedelve, harmad-, sőt negyed
rangú halhús helyett, első, másod 
osztályú halhúst termeli. Érdemes 
volna foglalkozni avval a gondolat

tal, hogy fenti célok gyorsabb eléré
sére kormányzatunk a természetes 
vizek halászati haszonbérleti díjai
ból befolyt összeg jelentős részét ter
mészetes vizeink behálasítására for
dítaná. Ha nem vetünk nemes ma- ♦ 
got, csak gazt arathatunk.

A fél évszázad előtt híres magyar 
rákászat is a múlté. Érdemes volna 
természetes vizeink rákállományá
nak növelése érdekében a halászati 
haszonbérleti díjakból erre a célra is 
áldozni.

A  pézsmapoc okról.
Erről az állatról dr. Bertóti István 

a „Halászat“ 1957. 65-ik lapján a 
vízire épített fészekkel kapcsolatban 
a következőket írja: „Cseih megtele
pülésének első két esztendeiében 
miég épített ilyen kupaoszerű lakást, 
de később felhagyott véle; hazánk
ban ezt az „építési módját“ nem ész
lelték.“ Ez nem egészen van így. 
Mert éppen a (megtelepedés után 
pár éviig, sem Csehországban, sem 
nálunk kunyhóépítést nem észlelték. 
Csak később. De akikor már az ösz- 
szes tenyészterületein! Hiszen Ull> 
rich: „Die Bisamratte“ 1930, a jugo- 
szlávokl „Onjdrata“ 1931, s én a 
„Pézsmajpocok“ c. munkámban, le is 
írtuk. Nálunk először Kisbodokon, a 
soroksári Dunában és a Velencei ta
von észlelték. Később én a Hámori 
tavon, a lillafüredi pisztrángos tó
gazdaságban, a Hortobágyon, és né
hány nagyobb kiterjedésű tiszai holt 
ágban, míg Beretzk Péter a szegedi 
Fehér tavon. (Vásárhelyi)

A „Halászat“ 1901. március 15-én 
megjelent II. évf._ 14. száma 96. old.

„V  íz  f  é r t  ő z é  s. Németh János, 
a Sopron megyei gazdasági egyesü
let kiküldöttje, a halászati kongresz- 
szuson szóvá tette a cukorgyárak 
okozta vízfertőzések kérdését. A 
Répce és Ikva patakokban ugyanis 
bőven volt egykor a rák, amely 
közkedveltségnek örvendett kiváló 
minősége és fejlettsége miatt. Az 
epidémia után többen, köztük ő 
maga is, kísérletet tettek a rákok 
újbóli betelepítésére. Két év óta 
folytatott kísérletek alapján meg
győződött, hogy a dolog menne is, 
ha az itt működő cukorgyárak 
szennyes vizei nem pusztítanák ki 
e vizekből a rákokat és halakot. 
Évről évre, amidőn a Campagne 
megindul, sőt évközben is, néhány 
heti időközben ismétlődőleg annyira 
beszennyezik a gyárak a patakok 
vizeit, hogy színe és szaga miatt 
egyaránt undorító emberre, állatra 
nézve. Minden ilyen alkalommal bő
ven látni döglött halat és rákot, je 
léül annak, hogy a kérdéses szeny- 
nyék, mint savakból és egyéb ké
miai anyagokból eredők, mérgező 
hatásúak is. A gyárak ugyan ható
ságilag vannak kötelezve szennyes 
vizeik előzetes megtisztítására, kö
zömbösítésére; vannak is e célra 
külön berendezéseik, ámde vagy 
elégtelenek ezek, vagy pedig a gyár 
nem úgy végzi a tisztítás kötelezett
ségét, amint kellene, s így minden 
marad a régiben. Akár a kivitel cél- 
szerwtlenségén, akár pedig, ami va
lószínűbb, a gyárosok lelkiismeret
len eljárásán múljék a vízfertőzés 
ténye, kétségtelen, hogy a panasz 
jogosult és itt az ideje, a gyárakkal 
szemben a legerélyesebben köve
telni, végre respektálják mások jo
gait, tulajdonát. Végre is a víz nem 
azért van csak, hogy a gyárak 
szennyét a gyárosra nézve költség 
nélkül, avagy olcsón eltakarítsa a 
gyártelepről, hanem hogy vagyon 
sok más érdeket is kielégítsen. Ezen 
általános érdekek szempontjából 
tűrhetetlen a gyárosok eljárása s 
éppen ezért hisszük is, hogy a 
kongresszus idevonatkozó határoza
tának lesz is foganatja, s akad majd 
hatóság, amely meggyőzi a hatal
mas gyárakat arról, hogy másoknak 
károsításával magokmak hasznot 
biztosítani sem nem igazságos, sem 
nem méltányos követelés

Fenti cikket mintha ma írták vol
na. Iparüzemeink rohamos elszapo
rodásával a vízszennyezések sokkal 
nagyobb károkat okoznak napjaink
ban. mint 50—60 év előtt. Nem len
ne népgazdasági szempontból ér
dektelen, hogy ha természetes vi
zeink ismét bővelkedhetnének hal
ban, rákban egyaránt.

A vízszennyezések problémája a 
kapitalista rendszerben nem volt 
megoldható, mert hisz sok magán
érdek hatása érvényesült, s akadá
lyozta azok összehangolását. Sokkal 
alkalmasabb erre a szocialista 
rendszer, amikor a gyárak is, — a 
természetes vizek hálállománya is 
állami tulajdon. Sárfy EdeTáplik „glédában" a lágymányosi „kopaszi” gáton

(Berke felv.)
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Igen értékesek Liebmannak 1956. 
évi megállapításai, nevezetesen, 
hogy a pontyok hasvízkórja elsődle
gesen táplálékzavarokra, helytelen 
tartási és tenyésztési tényezőkre 
vezethető vissza és csak másodlago
san a mikroorganizmusok a kór 
okozói. A halastavak természetes 
életviszonyai komoly mértékben be
folyásolhatják a ponty szervezeté
nek ellenállóképességét. Jelenleg 
csak a halastavak túliszapolódásá- 
nak és a továbbtenyésztésre szánt 
halak tartásának és kiválogatásának 
egyes kérdéseivel foglalkozunk rö
viden.

Sok dunántúli tógazdaság (vala
mennyi völgy záros rendszerű) az 
első világháború előtt létesült és a 
szakadatlan üzemeltetés során vas
tag iszapréteg rakódott le az altala
jon. Hogyan alakultak ki ezek a vi
szonyok és mit kell annak kiküszö
bölésére tenni?

Sok tógazdaság táplálóvize éven
te nagymennyiségű hordalékanyagot 
visz a tavakba. Ez a körülmény és 
az, hogy az egyes tavakat a telelők 
táplálására kénytelenek télen is víz 
alatt tartani, hozzájárult ahhoz, 
hogy a tó iszapvastagsága évről év
re fokozódott. Az 50 cm-nél vasta
gabb tóiszapréteg zavarja az anya
gok körforgalmának egyensúlyát, 
így a víz nem képes valamennyi 
tápsót a talajból kioldani. Egyes 
szervezetek teljesen eltűnnek, mások 
túlszaporodnak — beleértve a hinár- 
féléket is — vízvirágzás léphet fel 
és ezek mind a halak ellenállóké
pességének csökkenését okozhatják. 
Megfigyeléseink szerint az ilyen ta
vakban tenyésztett bármilyen szár
mazású pontyok idővel legyengül
nek és legtöbbször hasvízkórban 
megbetegednek. Ha különböző tó
gazdaságokból származó pontyte- 
nyészanyagot népesítünk az ilyen 
jellegű tavakba, tapasztaljuk, hogy 
a már betegen érkező állomány te
kintélyes százaléka ugyanez év fo
lyamán elpusztul, a szűz-tavakból 
és egyéb tógazdaságokból származó, 
jó kondíciójú hal pedig két év el
teltével ugyancsak pusztulni kezd. 
Mindez bizonyítja, hogy sok körül
ményre kell figyelni, ha azt akar
juk, hogy a továbbtenyésztendő 
anyagunk minden tekintetben meg
felelő legyen.

Ezideig nálunk a halastavak fel- 
töltődésének ellensúlyozására a tó 
kereszt- ■ és oldaltölté&eit, rendsze

rint felújítási keretből, 50—120 cm- 
rel emelték fel, hogy a víz az idő
közben feltöltődött partszéleket újra 
elborítsa. Érmek előnyeiről és hát
rányairól is beszélnünk kell. Az új
ból víz alá került területek két
ségtelenül új tápforrásokat jelente
nek a halaknak, aminek hatását — 
mint megfigyeltük — két évig ész
leltük. A következő években már

ismét csökken a természetes hozam. 
Az iszap vastagsága tovább nő, a 
bajon lényegében nem sokat segí
tettünk. Érdemes hát ennyi költsé
get, munkaidőt befektetni? Másik 
nagy hátránya ennek az eljárásnak, 
hogy a táplálóvizet ilyen módon a 
táplálócsatoma hosszában sokszor 
két-három kilométerre is felduz
zaszt ják és különösen árvizek ide
jén gyakran megtörténik, hogy a 
közvetlenül vízfolyással érintkező 1. 
és 2. tó halai a vízfolyás irányával 
szemben elvonulnak és vagy az ár 
viszi őket tovább vagy az orvhalá
szok zsákmányául válnak.

Milyen megoldást kellene alkal
mazni, hogy ezek a hátrányok ki
küszöbölődjenek és olcsóbb mód
szert találhassunk? Helyesen csele
kednének az illetékes hatóságok, ha 
iszap szivattyúzó gépeket importál
nának. (Dr. Fóris Gyula a „Halá
szat“ 1956. szeptemberi számában 
írja, hogy Csehszlovákiában már 
gyártanak ilyeneket.) Ezeknek hasz
na még a jól bevált Esox kaszákét 
is messze felülmúlná. A kiszivattyú
zott iszap kitűnően használható 
szántóföldek trágyázására, mert köz
tudomású, hogy a tóiszap szerves és 
szervetlen anyag minősége gazda
gabb, mint az istállótrágyáé. Másik 
megoldás volna az ilyen tavakat egy 
idényen át szárazon tartani. Ireg- 
szemcsei kísérleteim azonban azt 
mutatták, hogy a dunántúli tógaz
daságok esetében az utóbbi eljárás 
nem mondható tökéletesnek. Ugyanis 
ezek zöme lóvos, tőzeges területen

épült és különösen a kimondottan 
mederrész még a nyár folyamán is 
latyakos marad, a levegő, a napfény 
nem tud behatolni és nem tudja re
generáló hatását kifejteni. Az iszap
szivattyú használata tehát célrave
zetőbbnek látszik.

Nem nevezhető szerencsés megol
dásnak az sem, hogy a betegség tü
neteit mutató halakat azzal az 
ürüggyel, hogy ősszel lehalászáskor 
ne törjük, tóban teleltetjük. Számos 
megfigyelés igazolta, hogy ha az 
ilyen állományt vastag iszaprétegű 
tavakban teleltetjük, akármilyen 
mértékben is lékeltünk, tavasszal, 
kihelyezés után gyakran hasvízkór 
lép fel benne. Tóban teleltetni 
csak abban az estben célszerű, ha 
azt a tavat bőséges és állandó pa
tak-, vagy folyóvízzel tudjuk táp
lálni és az iszap vastagsága kicsiny, 
tehát a halak nincsenek kitéve az 
iszap és a vízinövényzet rothadása 
káros következményeinek.

Most, amikor a lehalászások ideje 
van, fokozott gonddal válogassuk ki 
a továbbtenyésztésre szánt tény ész
anyagot. Az olyan állománnyal, 
amelyik évente megbetegszik, nincs 
sok értelme kísérletezni, mert a leg
csekélyebb gyengítő hatásokra is 
erősen reagál. A továbbtenyésztésre 
szánt anyagnak származás tekinte
tében kifogástalannak kell lenni. 
Kísérleteink alapján ajánlhatjuk, 
hogy csak olyan tavak halait te
nyésszük tovább, amelyekben nagy
arányú vízvirágzás, túlhinárosodás, 
vastag iszapréteg a tenyészév folya
mán nem volt, illetőleg ahol a kal- 
lódás a legcsekélyebb volt.

A haltermelés növelésénél tehát 
két szempont az irányadó: szárma
zásikig garantált tény észanyaggal 
rendelkezzünk és azt a legjobb tó
viszonyok között tenyésszük.

Dr. Jászfalusi Lajos

Mérlegelés előtt a halakat kosárba számolják Somogyfajszon
(Jászfalusi felv.)



A víz színére felfekvő hínárt érdemes porozni
(Veszprémi felv.)

káros mértékben elszaporodott 
vízinövényzet fékentartási, áll. 

irtási módozatait vizsgálva három fő 
irányzatot találunk: 1. Szárazforgós 
gazdálkodás. 2. Kaszálással történő 
irtás. 3. Vegyszerekkel történő ir
tás. A szárazfongós gazdálkodásban 
a vízinövényzet legfontosabb élet- 
elemének, a víznek periodikus hiá
nya és a talajművelés a legjobb 
biztosítók a tavak nagymértékű el- 
gyomosodása ellen.

Sajnos ezt a lehetőséget hazánk
ban egyáltalán nem, vagy csak he- 
lyenkint, és igen kis mértékben ak
názzuk ki.

Annál elterjedtebb a kaszálással 
történő növényirtás. Ennek .alap
elve a többnyire évelő növényzet

A mérgezett Farkasfogon erős 
görbülések mutatkoznak

(Veszprémi felv.)

gyökérzetének elsorvasztása, azzal, 
hogy a tápláléktermelő zöldrészeket 
rendszeres levágással sorozatosan 
eltávolítjuk és így a .gyökértörzset 
befojtjuk.

Ez a mechanikus irtási módszer a 
csehszlovák Esox és az NDK Biberé- 
nek megkonstruálásával lényegében 
elérte fejlődése csúcspontját.

A külfölddel lépést tartva na
gyobb tógazdasági egységeink ma 
már abban a szerencsés helyzetben 
vannak, hogy a régi jó csuklóska
szát szögre akaszthatták, és tavai
kon vígan duruzsolnak a motoros 
Esox gépek.

De meddig?
A tudomány fejlődése mind köze

lebb hozza egy új, az eddigieknél 
egyszerűbb, gazdaságosabb és radi
kálisabb módszer alkalmazási lehe
tőségét: a vegyszerekkel történő nö
vényiirtást.

Az 1930-tas években az eddigi ás
ványi vegyületek helyett különböző 
szerves vegyületek kerültek előtér
be, mint az anilin származékok, 
petróleum termékek stb. Ezek is ún. 
kontakt hatású perzselő szerek. 
1942-ben a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav 
(2,4—D) növekedést serkentő, tehát 
hormonszerű hatásának felfedezésé
vel döntő fordulat állt be a vegy
szeres növényiirtás történetében.

A 2,4—D, és a hozzá hasonló szer
ves vegyületek, melyeknek hosszú 
sorát ismerjük ma már, kis meny- 
nyiségben felszívódva belsőlegesen 
hatnak a növény szervezetében. Lé
nyegében a sejtek anyagcserefolya
matait módosítják, és olyan súlyos 
élettani elváltozásokat okoznak, 
melyek a növényi szervezet egészé
nek, tehát a gyökérnek, szárnak és 
levélzetnek elpusztulására vezetnek. 
Érdekességük ezeknek a belsőleges 
ún. sz’sztémdkus hatású vegysze
reknek, hogy igen kis mennyiség

ben kedvezően hatnak a növény 
életműködéseire, valamivel nagyobb 
adagban viszont erősen mérgezők. 
További érdekes sajátságuk a nagy
fokú szelektivitás, ami azt jelenti, 
hogy nem egyformán mérgezők 
minden növényre, növénycsoportra, 
Nagy előnyük az is, hogy állati é$ 
emberi szervezetre mondhatni ártal
matlanok.

Szárazföldi viszonylatban gabona- 1 
földek, rétek, legelők stb. gyomnö
vény irtására külföldön is, hazánk-* 
bán is évről évre mind nagyobb te
rületekre terjed ki alkalmazásuk.

Vegyiparunk 1955-ben berendez
kedett a 2,4—Dnalapú vegyszerek 
gyártására. A külföldi szerekké 
azonos hatásfokú első készítmé
nyünk „Dikonirt‘‘ néven vonult be 
a gyakorlatba.

A Haltenyésztési Kutatóintézet az 
előző években különböző vegysze
rekkel végzett dózis-kereső biológiai 
hatásvizsgálatai után ezévben mai 
üzemi jellegű kísérleteket folytatott 
a hazai gyártmányú Dikonirttal.

Ez a vegyszer sajátságos szelekti-

A könnyű porozó̂

vitása folytán csak a kétszikű n 
vényeket károsítja, míg az egysz 
kdeikre hatástalan.

A vízben és vízparton élő gyak 
ribb növényfajaink közül a köveik
zőkre ártalmas:

Hin ár növények :
Nymphea’ alba =  Fehér tavirózsa 
Nuphar luteum =  Sárga tavirózsa 
Nymphoides peltaita =  Tündér- 

fátyol
Trapa natams =  Súlyom
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v e g y s z e r e s
irtása

isi

Polygonum amphibium =  Vidra- 
kaserűfű

Geratophyllum =  Tócsagaz fajok 
Myriophyllum =  Süllőhínár fajok 
Utnicularia =  Rence fajok 
Hippuos vulgáris =  Vízilófark 
Ranunculus =  Boglárka fajok 

Parti növények: 
Polygonuim =  Keserűfű fajok 
Rum,ex =  Lóromsóska fajok 
Rorippa =  Kámyafű fajok 
Nasturtium officináié =  Vízitorma 
Cardamine =  Käkuktorma fajok 
Lythrum =  Füzény fajok 
Cicuta virosia =  Osomorika 
Sium =  Békabonsó fajok 
Oenianthe aquatica =  Mételykóró 
Veronica =  Veronika fajok 
Badens tripartius =  Farkasfog 
Salix =  Fűz fajok.
A Ddkonirt vízben jól oldódó fehér 

por. Kísérleteinkben kétféleképpen 
alkalmaztuk. Parti növényeknél, me
lyek a vízből magasan 'kiállnak, vagy 
a száraz parton, gátakon nőnek, a 
Dikonirtot vízben oldva permetezést 
végeztünk. A permetlé készítés éthez 
10 liter víziben 3 dkg port oldottunk

's beépítve a ladikba
(Veszprémi felv.)

fel és ezzel fcb. 40 négyszögöl terü- 
ktet permeteztünk le. Ez az adago- 

I las ‘nagyjában azonos a szárazföldi 
Inkgyomirtásnál használatossal.

könnyen hordozható gép vas- 
f jg^ől épített négylábú hordsarog- 

szerelt UKL 125/1 típusú, 2400 
jordulatú benzinmotorból, a főtenge- 
>€>re közvetlen kapcsolódó zárt szek- 

I tényben forgó 6 lapátos ventillátor
ral 20 kg port befogadó fémtár
gyból áll.

Dikonirt felhő hömpölyög a sulyommező felett
(Veszprémi felv.)

A gép kezelése különösebb szak
értelmet nem igényel, üzemeltetését 
parton, gáton, kézben szállítva kát 
ember, a vízen ladikból egy ember 
is végezheti.

Teljes fordulat mellett a porozó
gép kb. 10—15 méterre lövelli iki a 
porfelhőt, melyet kis lengedező szél 
körülbelül ugyanolyan távolságra 
képes továbblebegtetni.

A kísérleteinkben összefüggő su- 
lyommezők, továbbá a víz felszínére 
felfekvő alámerült hínárnövények
ből alkotott hínármezők, vidrakeserű- 
fűből álló kisebb-naigyobb foltok ir
tására alkalmaztuk a porozóigépet a 
soroksári Dainaág vízterületén.

A tapasztalataink jók. A  porozás 
igen hatásos, csak megfelelő időben 
és alkalmiakkor kell végezni. A fia
tal, fejlődésben lévő növények ér é- 
kenyebbek, azért virágzás előtt, vagy 
alatt: érhetünk el biztos eredménye
ket. A július hrvi és augusztus eleji 
kis érietekben egyetlen porozás ele
gendő volt a növényzet elpusztulá
sához, a későbbi 'kísérletekben két
szer, sőt háromszor is megismétel
tük, míg eredmény mutatkozott. Kü
lönösen a Myriophyllum és Cerato- 
phyllum fajoknál vált szükségessé 
újabb porozás. Az ilyen alámerülve 
élő hínárnövényeknél meg kell várni, 
míg nagyobb sűrűségű az állomá
nyuk és hajtáscsúcsaik szigetszerű 
foltokban felfekszenek a víz felszí
nére. Ilyenkor a növények ugyan 
már kevésbé 'érzékenyek, viszont a 
hígulásd lehetőség csökkenése miatt 
kevesebb vegyszerrel, legfeljebb is
mételt porozást alkalmazva elpusz
títhatok.

Kísérleteink szerint a Dikondrtból 
porozáshoz 2—3 kig-ot kell adagolni 
kát. hoMankint.

A permetezés, vagy porozás ered
ményességét 23 nap múlva már ész

lelhetjük. A mérgezett növények a 
meggyorsult anyagcserefolyamatok, 
rendszertelen növekedés miatt eltor
zulnak, a száron és levélen görbü
lések, csavarodások, helyenként duz
zadások, vastagodások, esetleg hasa
dások mutatkoznak. A zöld szín
anyag megfogy, a növény sárgul, 
vagy kifehéredik. A parti növények 
megfonnyadnak és elbamulnak, a 
hínár növények ízekre esnek s^ét. A 
szervezet teljes pusztulásai 1—2 hét 
alatt lezajlik.

Kísérleteink során károsodást sem 
a h alakban, sem a hal táplálék-szer
vezetekben nem észleltünk az emlí
tett adagolásokkal. A laboratóriumi 
kísérletekben megállapítoH letális 
dózisok lényegesen magasabbak.

Dr. Veszprémi Béla

Eredeti csomagolás
(Veszprémi felv.)



Miután az elmúlt néhány hónap
ban mint elektromos halász dolgoz
tam, talán nem lesz érdektelen, ha 
saját tapasztalataim alapján eláru
lok egyst-mást az „ördöngős masi- 
nacc titkaiból.

A felszerelés lényegében egysze
rű. A halfogáshoz szükséges szag
gatott egyenáramot a csónakban el
helyezett agregátor termeli. Az 
áramforrás negatív pólusa gumiká
bellel a csónak aljára erősített fém
lemezhez, pozitív pólusa pedig hosz- 
szú farúdra rögzített fémkosárhoz, 
rt halfogó elektromos szákhoz csat
lakozik.

Az elektromos halász felszerelés 
használatához általában három em
ber kell. Egyikük evezővel, vagy 
csáklyával hajtja a csónakot, a má
sik az elektromos szákkal dolgozik, 
a harmadik pedig a szakosnak segít 
az áram hatása alatt lévő halat ki
emelni a vízből.

Amikor az elektromos szákot a 
vízbe merítik az áramkör záródik 
és a vízben elektromos tér kelet
kezik, melynek erővonalai gömbalak
ban helyezkednek el, a szák (pozi
tív elektróda) és a csónak alatt lévő 
fémlemez (negatív elektróda) kö
zött. Az elektródák körül kialakult 
elektromos tér erővonalai az elekt
ródáktól távolodva ritkulnak és így 
a távolságtól függően a térerősség 
hatása is csökken. A halászat 
szempontjából a pozitív elektróda 
körül 2—3 m a hatótávolság, ezen 
túl az áram riasztja a halakat, 
czenbelül pedig látszólag a pozitív 
elektródához vonzza. A hál testfe
lületén ugyanis nagyságának ará
nyában feszültségkülönbség lép fel. 
A kellemetlen érzéstől szabadulni 
szeretne. Először az erővonalakra 
merőlegesen helyezkedik el, mert 
alakjának megfelelően így kisebb a 
feszültségkülönbség által okozott 
inger. További enyhülést érez ha a 
pozitív elektróda, illetve annak kö-

elektromos árammal?
zelében egyre sűrűsödő erővonalak 
felé úszik. De itt rendszerint annyi 
áramot kap, hogy elkábul. A ha
lász ilyenkor azt mondja: „A  hal 
ráúszik a szákra

A halászat egyik legfontosabb kö
vetelménye az áramerősség helyes 
beállítása. A gyenge áram hatásta
lan, az erős pedig „fejreállítja“ , fe
nékre süllyeszti a halakat. A meg
felelő áramerősséget nem könnyű 
beállítani, ugyanis minden víznek 
a kémiai összetételétől, nagyságától, 
mélységétől, fenék- és talajminősé
gétől, valamint a növényzettől füg
gően más az elektromos vezető ké
pessége. Figyelembe kell venni azt 
is, hogy különbözően nyilvánul meg 
az elektromos hatás az egyes hal
fajoknál, és ezen belül is másként 
reagálnak a kisebb és nagyobb pél
dányok.

Mint már tudjuk a vonzóhatást 
kiváltó inger, mely a hal testén 
fellépő feszültségkülönbségből adó
dik, annál nagyobb, minél nagyobb 
a hal. A nagyobb testfelület több 
elektromos erővonallal érintkezik 
és érmék megfelelően több áramot 
kap. Ha például a gép úgy van be
állítva, hogy a 2—3 kg-os ponty 
szépen ráúszik a szákra, ugyanak
kor az 5—10 dkg-os kárász csak 
megriad és menekül, viszont egy 
15—20 kg-os harcsa sokat kap az 
áramból és legfeljebb egy pillanat
ra tud megmutatkozni a felszínen, 
rendszerint a fogóeszköztől távo
labb. Ilyen esetben a halásznak 
szemfülességét, gyors cselekvőkész
ségét és ügyességét kell bebizonyí
tania. Tekintve, hogy az eshetősé
geknek igen széles skálája mutat
kozik, lehetetlen előre minden kö
vetkező halhoz a pontosan szüksé
ges áramot beállítani. Csak az át
laghoz tudunk igazodni. így azután 
a halak sokszor kiszámíthatatlanul 
érdekesen viselkednek. Előfordul, 
hogy egyik-másik körülszaladja a

csónakot és azután szinte belerohan 
a szákba, némelyik kiugrik a part
ra, vagy hosszú éket húzva a víz 
felszínén elmenekül.

Normális esetben a hal ráúszik a 
szákra és több-kevesebb időre el
fekszik a víz tetején.

A hal csak addig viselkedik a le
írt módon, amíg az áram hatása 
alatt van. Ha megszakad az áram
kör (a szákot kikapcsolják, vagy ki
emelik a vízből), vagy túljut a ha
tótávolságon, néhány pillanat és 
mintha misem történt volna, vígan 
elúszik. Az esetleg kábultan fenékre 
süllyedt halak is rövidesen maguk
hoz térnek.

Az általunk használt megfelelően 
beállított és előírásszerűén kezelt 
gépekkel a halakon az áram sem
miféle elváltozást, élettani utóha
tást nem okozott. Erről a kísérletek 
és a gyakorlat egyaránt meggyőztek 
bennünket.

A halászatnak ez a módja külö
nösen sekélyebb növényzettel sűrűn 
benőtt, gödrös, tuskós vizeken ered
ményes, ahol hálóval nem lehet jól 
hozzáférni a halhoz. Szó sincs arról, 
hogy a jelenleg használt elektromos 
géppel valamelyik vízből minden ha
lat ki lehet fogni. Viszont tény az, 
hogy ahol alkalmas a terep, ott 
egy mázsányit is ki lehet termelni 
néhány óra alatt.

Érdekes az, hagy a működésben 
lévő gép nagy zajt csinál, mégis le
het vele halat fogni. Köztudomású, 
hogy más halfogási módoknál még 
a hangos beszédet sem tartják meg
engedhetőnek. Tény az, hogy az oko
zott zaj előnyt itt sem jelent, sőt 
valóban a halak egy részét elriaszt
ja, a legtöbb azonban a helyszínen 
marad. Ennek magyarázata, hogy 
megszokja az erős, de ütemes mo
torzajt, mely az egyéb esetleg riasz
tó hatású zörejeket is bizonyos 
mértékig elnyomja. Másrészt ennek 
a halászatnak úgyis csak halbúvó 
helyekben gazdag, egyébként hozzá
férhetetlen területeken van létjogo
sultsága, ahol a hal biztonságban 
érzi magát. Most az egyszer azonban 
ráfizet, mert az áram „előcsálogat- 
ja“ , akár tetszik neki, akár nem.

Bizonyos, hogy az elektromos ha
lászat már mostani fejlettsége mel
lett is alkalmas termelésre. Vannak 
azonban további elgondolások a ha
zai viszonyoknak megfelelő, zajtala
nul működő akkumulátoros, mély 
vizeken is hatásos, ősi szerszámok
kal kombinált és nagyobb teljesít
ményű halfogó készülékek, valamint 
halterelő berendezések kikísérlete
zésére.

Az elektromos halászat jelenleg a 
Földművelésügyi Minisztérium Ha
lászati Kísérleti Üzemének privilé
giuma: a Dráva és a Mura folyón, 
a Fertő-tál határvizein és a bala
toni befolyákon. Az üzem feladata 
amellett, hogy az ősi szerszámokkal 
és a jelenlegi elektromos gépekkel 
termel, főként az, hogy az új hal
fogási módszereket dolgozza ki és 
nem utolsósorban, hogy tapasztala
tait mielőbb az egész magyar halá
szat közkincsévé tegye.

Berke László
A Mura folyón is eredményes az elektromos halászat

(Berke felv.)
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Erich Roy, az ismert 'keletnémet 

haltenyésztő leglűjaibb sikeres jelö
lési módszeréről számol be a DFZ 
augusztusi száméban. Az értékes és 
tenyésztési célokra tartott törzspon
tyok jelölése ugyanis nem 'könnyű 
feladat, hiszen olyan módszert kell 
alkalmazni, mely a halak identifiká
lását tévedés nélkül teszi lehetsé
gessé, ugyanakkor pedig kizár min

den károsodást. 
Roy a sebészek ál
tal használt elekt
romos kést hasz
nálja, melyet ma

gasfrekvenciás 
áram hoz izzásba, a kés platinahurka 
igen alkalmas arra, hogy jól látható 
felületi jeleket égessenek be vele a 
hal bőrébe, természetesen csak a 
pikkelymentes felületbe. A b .'ége
tést festókinjekciókkai is kombinálja 
a neves NDK kutató, aki eure a cél
ra injekciós tűvel juttat fekete tust, 
illetve metiiénkéket a hal bőre alá. 
Roy szerint igen jól vált be a fény
képezési eljárás, mely a hal ipikke- 
lyérettségének képét rögzíti. A pik- 
kelyezettség jellemző ugyanis a hal
ra, két azonos pikkelymintájú hal 
nem létezik, a fénykép alapján a hal 
tehát mindenkor könnyen és meg
bízható módon azonosítható.

*
A Deutsche Fischerei Zeitung 1957 

augusztusi számában dr. H. Müller 
foglalkozik azokkal a Hubertushőhe-i 
kísérletekkel, amelyekkel a magyar 
kutatók által kidolgozott és siker
rel alkalmazott félmesterséges süllő
tenyésztési módszereket próbálták ki. 
A szabad vizekre kihelyezett fész
kekre lerakott süllőikra permetkel- 
tetése igen jó eredménnyel járt, az 
ikrának csak igen kis százaléka pe
nészedéit el. A szokásos csüka^el- 
tető edényekben elhelyezett süllő
ikra a kontrőllkisérletek során igen 

tekintélyes száza
lékban pusztult el 
penészedés követ
keztében, amitiel 
sikerült igazolni a 

permetkelietés
előnyeit

Igen érdekes medencékben végez
ték az ikrából kikelt süllőlárvák 
nyújtását, erre a célra kb. 2 méter 
széles, 60 cm mély, vasbádogból, be
tonból, illetve műanyagból készített 
körkörös medencéket állítottak be, 
melyek vize állandó lassú körkörös 
mozgásban volt. A Daphniával ete
tett ivadék ezekben a medencékben 
igen jól fejlődött, ez nagyrészt an
nak tulajdonítható, hogy a körme
dencékben nagyobb volt a mozgási 
lehetőségük, mint az általában hasz
nált szegletes tartályokban. A süllő
lárvák megfelelő etetéssel alig hat 
hét alatt érték el a 2—3 cm-es nagy
ságot, ami a körmedence használha
tóságának bizonyítéka.

A washingtoni Progressive Fisih 
Culturist idei júliusi számában szer
kesztőségi cikk számol be azokról a 
kísérletekről, melyekkel az elektro
mos halászat ered
ményeinek foko
zására a víz ve
zetőképességét só
adagolással sike
rült fokozni. A kí
sérleteknél kb. 20 kg-os sókockát 
használtak, mely az áramló vízben 
lassan oldódva annak vezetőképessé
gét igen lényegesen emelve, határo
sabbá tette a berendezést, annak 
elektromos mezejét alaposan kiszéle
sítette, a halak erősebben kábult ik, 
így összeszedésük könnyebb volt. A 
víz sózása különösen a hideg évsza
kokban előnyös, amikor a víz elekt
romos ellenálása emelkedik. A kísér
letekben olcsó marhas ó-kockákat
használtak, egy-egy 20 kg-os kocka 
körülbelül négy órán át vo’t hatásos 
a víz áramlási sebességétől és hő
fokától függően.

*

Phillips és Brockway a PFC 3-as 
számában a pisztráng takarmányozá
sának problémáival foglalkozva mu
tat rá airra, hogy az értékes halfaj 
étrendjének tíz, (különféle vízben ol
dódó vitamint 'kell tartalmaznia, el

lenkező esetben 
növekedése csök
ken és hiánybe
tegségek léphetnek 
fel. A zsírban ol
dódó vitaminok 

(D, E, K és A) hiánya bajt nem okoz, 
a pisztrángnak nyilván nincsen szük
sége ezekre az anyagokra. A két ku
tató rámutat arra, hogy a vízben ol
dódó vitaminok mennyisége csökken, 
ha a kész keveréket sok vízzel ké
szítik, vagy azt a keverés után nem 
etetik fel haladéktalanul. Még arány
iéig alacsony hőmérsékleten is oxi
dációs folyamat indul meg, mely a 
vitaminokat elroncsolja és hatásta
lanítja. Igen jó módszer a takar
mánykeverék mélyhűtése, de a leg
célszerűbb naponta friss keveréket 
nyújtaná.

*
W. J. Scidmore a Progressive Fish 

Culturist 1957. júliusi számában a 
befagyott vizekben észlelt halpusz
tulások kutatásainak eredményeiről 
számol be. Megállapítja, hogy bár a 
jégtakaróval borított tavak vizében 

emelkedik a szén
dioxid, az ammó
nia és kénhidro- 
gén koncentráció, 
a pusztulások leg
főbb okozója nem 

ezekben keresendő, hanem az oxigén- 
tartalom csökkenésében. A CO2, az 
ammónia és kénhidrogén mennyisé
gének emelkedése arra vall, hogy a 
vízben bomlási folyamatok játszód

nak le, melyek oxigénfogyasztással 
járnak. A téli pusztulás meggátlásá- 
ra igen fontos a víz oxigéntartalmá
nak állandó ellenőrzése és szükség 
esetén az azonnali beavatkozás léke
léssel, szivattyúzással stb.

*
A PFC 1957. 3nas számában érde

kes ismertetést olvashatunk újabb 
olyan bódítószer alkalmazás áról, 
mely a halszállí ásnál jelenthet nagy 
előnyt. Ha kevés vízben sok halat 
kívánunk szállítani, úgy célszerű 
csökkenteni a szállított hal metaibo- 
lizmusát, az életjelenségek leféke
zése csökkenti az 
oxigénhiányt, a 
halak mozgását, 
aminek következ
tében a hódított 
hal szállításánál 

kevesebb károsodással számolhatunk. 
F. H. Bezdek nátriumseconiál bódí
tással próbálkozott, melyből 5 cg-nyit 
oldott másfél liternyi víziben, az ol
datba 45 db 5—7 cm hosszúságú ha
lat helyezett el. Fél óra leforgása 
alatt a halak mozgása lelassult, lég
zésük gyengébbé vált és egyensúlyi 
zavarok is jelentkeztek. Tíz kísér • 
ieti halat egy óra múltán friss vízb \ 

helyezett át, ahol 3 óra múlva telje
sen frissekké váltak, a többi 35 hal 
három órai bódítás után öt óra múl
tán mutatott normális élet jelensége
ket. A kísérleti halak közül egyet
lenegy sem hullott el vagy károso
dott.

*
Horton és Pritchard a Rauwolfia 

Serpentine B. gyökerében található 
alkaloidának a halakra gyak rolt 
hatásait kutatva ismerteti kísérletei
nek érdekes eredményeit a Prog. 
Fish. Cult. júliusi számában. Ez a 
hatóanyag azonos azzal a nyugtató
val, mely az em
ber gyógy ászatb %n 

sűrűn alkalmazott 
külföldi reserpin- 
ben és honi gyárt
mányú rausedil- 
ben adagolva tesz igen jó szolgála
tokat idegkonvülziők esetében, álmo- 
sítás nélkül nyugtat és csökkenti le 
az idegfeszültséget. A kísérleti ered
mények szerint a melegvérűekre jó 
hatású szer a halaknál tökéletesen 
csődöt mondott, nem csökkentette a 
metabolizmust, az oxigénigényt, a 
pisztráng fa jók szállításakor sokszor 
sokkban jelentkező „idegességet“ .

*
A Schweizerische Fischerei Ztg. 

idei augusztusi számában foglalko
zik a német szövetségi köztársaság
ban végzett helikopteres halasítás- 
sal. A szélmalom- 
repülőgépek Mün
chen mellett ra
kodtak és a tartá- 
nyok pisztráng
ivadék tartalmát a 
nehezen hozzáférhető hegyi tavak és 
patakok vizébe szállították, közöttük 
a Kar wen dél hegység nem egy 1700 
méternél is magasabb szintű víz
tárolójába. A hipermodern módszer 
jól vált be a gyakorlatban.
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NÉHÁNY S2Ö-
“  a halászati tevmeloszövethezeiehvol

A termelőszövetkezetek nemcsak a 
mezőgazdaságban alakultak, hanem 
valamennyi őstermelő gazdálkodási 
foglalkozás körében. így került a 
szövetkezeti mozgalomba az egyik 
legősibb magyar foglalkozás: a ha
lászat.

A felszabadulás előtt a magyar 
halászok a nagybérlők kezében vol
tak. Fáradságos, verejtékes munká
juk eredményeit ők vágták zsebre. 
A halászok régi vágya a felszabadu
lással teljesült. Népi demokráciánk 
leválasztotta a halászati jogot a parti 
-birtokokról, a természetes vizek ha
lászatát önálló gazdasági ágazattá 
tette és jsl vízterületeket a dolgozó 
halászokból alakult szövetkezeteknek 
juttatta.

Az 1945-ben létrejött szövetkeze
tek a nagyüzemi gazdálkodásban 
rejlő előnyöket felismerve, 1952-ben 
alakultak át halászati termelőszö
vetkezetekké.

Azóta nagy utat tettek meg előre 
a fejlődés útján. A halászati ter
melőszövetkezetek száma 27, taglét
számuk kib. 1100 fő, nem nagy. An
nál nagyobb azonban gazdasági je
lentőségük. A 27 htsz. mintegy 90 000 
kát. holdnyd vízterületen (Dunán, Ti
szán, Velencei tavon, Körösökön, 
holtágaikon és tavakon) végez halá
szati termelő munkát. Az eredmény 
•— a kifogott mennyiséget tekintve — 
meghaladja a 15 000 kát. holddal na

gyobb kiterjedésű Balaton halterme
lését.

Termelésük választékos, 12 féle ha
lat adnak piacra, azonkívül hézag
pótló is, mert azokra a hónapokra 
esik, amikor a tógazdaságok nem ad
nak anyagot (halat) a halételek ked
velőinek.

A  htsz-ek évi bruttó bevétele meg
haladja a 40 millió forintot, de ta
lán az anyagiaknál is nagyobb ered
mény, hogy a htszek az októberi el
lenforradalomban ás kiállották a tűz- 
próbát. Egy sem oszlott fel közülük, 
senlkinek sem jutott eszébe széthor
dani a közös erőfeszítéssel szerzett 
közös vagyont.

Az előző évekhez viszonyítva az 
állami szervektől is sokkal több se
gítséget kapnak, hogy csak egy pá
rat említsek közülük: megtörtént a 
vízterületek évek óta vajúdó végle
ges juttatása, ami nagy lendületet 
adott az ivadékolásnak, pl. a velen
cei htsz. 320 000 Ft-ot fordított Iva- 
dékolásra ebiben az évben. Üzem- 
anyagellátás területén is az ÁFORT 
kiküszöbölte a bürokráciát úgy, hogy 
htsz-eink az illetékes tanács igazo
lása alapján akadálytalanul juthat
nak üzemanyaghoz. A hálófelszereié^ 
sek korszerűsítéséhez ebben az év
ben 200 000 Ft értékű perion-fonalat 
juttattak a szövetkezeteknek. A me
zőgazdasági gépimport keretében pe
dig gépkocsikat és motorokat kap
nak.

Az említett állami segítség nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy a htsz-ek 
különféle beruházásokat végeztek, 
például az ercsi htsz. 35 000 Ft-ért 
motorokat vett, a paksi htsz. beru
házott vagyona 600 000 Ft, a velen
cei htsz-é 500 000 Ft, a szolnokiaké 
sem kevesebb, — de lehetne sorolni 
tovább ás az eredményeket.

Komoly nehézség mutatkozik azon
ban a horgok beszerzése terén és az 
illetékes szerveknek gyors és sür
gős segítséget kell adniok e téren.

A htsz-ek intézőbizottsága néven 
Budapesten központi szakképvisele
tet létesítettek a szövetkezetek ha
lászati ügyeinek gyors lebonyolítá
sára.

A megnövekedett termelői kedv 
meglátszik a htsz-ek eredményeiben. 
Ez év első felében máris — „rekord“ 
termést értek él, pedig erre az időre 
esett a tilalmi idő és sok esetben a 
vízállás sem kedvezett a munkának. 
A jó termeléssel megváltoztak a 
gondok is. Hosszú évek óta először 
panaszkodtak a halpiacok zsúfolt
sága miatt és ez is egyike azoknak 
a kérdéseknek, amelyen sürgősen se
gíteni kell.

A megoldás útja a gépesítés foko
zása és a tárolás fejlesztése. Gon
doskodni kell arról, hogy a könnyen 
romló hal eljusson a távolabbi vá
rosok és községek dolgozóinak asz
talára. A népi demokráciában nincs 
helye a termelés korlátozásának, a

termelést minden vonatkozásban, a 
szükségletekre figyelemmel fokozni 
kell és egyidejűleg biztosítani kell 
a termelt javak ésszerű elosztását. 
A htsz-ek ilyen irányú gondjait bu
dapesti központi szervük talán meg
szüntetheti.

Nem volna teljes a kép, ha nem 
emlékeznénk meg a természetes ví
zi halászatot sorvasztó ipari szeny- 
nyeződésről és az orvhalászat el
burjánzásáról. Mindkét téren sok 
tennivaló vár a szakigazgatási szer
vekre. Meg kell mondanunk őszin
tén, hogy a halászaink eddig inkább 
csak „ígéreteket“ kaptak ezen a té
ren, pedig az ipari szennyezés és 
súlyos következményei közismertek.

Nem is olyan régen ha természe
tes vízi halászat fejlesztéséről volt 
szó, hallani lehetett olyan hango
kat, hogy erre nem érdemes áldoz
ni. A természetes vízi halászat ha
lálra van ítélve, mert igaz, hogy a 
htsz-ek bölcsője a népi demokrati
kus rendszer, de — úgymond — a 
halászat szempontjából a nagyará
nyú iparosítás és az öntözéses gaz
dálkodás egymagában is veszedel
mes. Az igaz, hogy vizeink nagy
mértékben elszennyeződtek és bizo
nyos előnyök mellett a vízkivétel 
is hátrányos a halászatra, a „jósok
nak“ azonban nem lett igazuk.

A szövetkezetek termelése állan
dóan fejlődik, s ez elsősorban a 
szövetkezetek szervezettségének* a 
munkafegyelem megszilárdulásának 
és a nagyüzemi módszerek alkal
mazásának tulaj doni tható. A vég
leges siker azonban attól függ, hogy 
a szövetkezetek termelésével lépést 
tart-e a halállomány utánpótlása, 
illetőleg növekedése.

Hetesi Imre
(Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa)

,fó voína u
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Mivel a hal többnyire nem ott ta- 
nyázik, ahol keressük: okosabb ott 
keresni ahol — van! Ez az arany- 
szabály a balinnak nevezett ragado
zó önre is vonatkozik, melyet a rá
galmazók többsége azzal gyanúsít- 
gat, hogy a vizek felszínét szántó, 
kizárólag a vizek tükrén rábolgató 
hal. Hát igaz, balinunk a mélyebb 
rétegekben szorgalmaskodó süllővel 
ellentétben valóban látható a fel
színen, azaz a felszínen — is. Még
pedig akkor jár a vizek padlásán, 
akkor rabol a vizek tükrén, amikor 
a zsákmányhal-had is ott tartózko
dik. Ha ebből arra következtetnénk, 
hogy a balint kizárólag a felszínen 
kell keresni, akkor ugyanezzel a 
vaslogikával azt is megállapíthatnák, 
hogy például fizetőpineért csakis a 
tisztes vendéglátóipar különböző ka
tegóriákba sorolt munkahelyein le
het észlelni. Ez pedig tévedés, hi
szen a „főurak(c túlnyomó része éle
tének egyik felét — ágyban tölti, 
tehát ott is előfordul. Sőt gyakran 
az ügetőpálya tribünjén is . . .

A bálin ott jár, ahol a zsákmány
had tartózkodik, legkedvencebb fa
latja a szélhajtó küsz, azt hajtja 
többnyire a felszínen. De ha az idő
járás, a szél, a légnyomás stb. a mé
lyebb rétegekbe, vagy akár a fenék
hez közel készteti a kishalat, ott set
tenkedik a nyomában a bálim, is. 
Amiből következik: nemcsak akkor 
lehet balint fogni, amikor látjuk 
rabolni, de akkor is, amikor rabol, 
de mivel ezt a tevékenységét a mé
lyebb vízrétegekben gyakorolja, 
nem látjuk mozgalmas tevékenysé
gét. Vagy azt képzeljük tálán, hogy 
ha a közismerten bálinos vízben na
pokon át nem észlelünk bálinráb- 
lást, éhségsztrájkot folytatnak a 
külüfejűek? {Itt kell megjegyeznünk, 
hogy a rábláhal elnevezés bálmi 
vonatkozásban is erősen sántít. A 
balin pontosan olyan rabló, mint mi 
vagyunk, akik — kedvelői vagyunk 
a hagymásrostélyosnak. És attól 
cseppet sem vagyunk szelidebbnek 
minősíthetők, hogy az evésünket 
megelőző öldöklést nem személye
sen, hanem szakképzett mészárosok 
közbenjöttével, tehát közvetve vé
gezzük el, ami kétségtelenül csak 
viszonylag humánusabb eljárás. De 
különben is, a ponty ugyancsak ra
bol, amikor rendre gyilkolja a ké
részálcák, a szunyogjelöltek, a 
kagylók tízezreit, ezek is élőlények, 
miért kapta tehát a ponty a békés 
hál elnevezést?)

A bálint csak akkor keressük a 
felszínen, ha felszíni rablást látunk. 
Ha nem látunk semmit, törődjünk 
bele, hogy a bálinak ugyan megvan
nak, csak éppen mélyen szántanak. 
Ilyenkor tehát indokolt mélyebben 
pergetni a villantónkat és nem ba- 
linólommal paskolni a bálintalan 
vízszintet.

Hogy ez a megállapítás mennyire 
helytálló, idézzünk három megtör 
tént esetet, kettő Tasson, a harma

dik pedig a Balatonon esett m eg.. .
Még a harmincas évek derekát 

írtuk, ott horgásztunk a tassi vizen, 
az úgynevezett halparadicsomban. 
Augusztus eleje volt, vákmeleg ká
nikulai idő, fű sem rezzent és a víz 
olyan volt, mint vájdling mosogatás 
után. Bálinráblásnak nyoma sem 
volt, a turbina alatt süket csend 
honolt, nem jártak a gépek két he
te. Mit tesz ilyenkor a változtatha- 
tatlanba belenyugodni nem tudó 
horgász? Elővette akikor divatos 
multiplikátor orsós egykezes rövid 
botját és elkezdett nehéz villantó- 
vál csapkoládni az osztósziget köz
ismerten balinmentes északi csú
csán, ahol rablást már akkor sem 
lehetett látni, amikor Honthy Han
nát éppen hogy megbérmálták. A 
mélyen járó villantó el is akadt, de 
nem a fenéken, hanem balinszáj- 
ban, egymásután többször is, a leg
kisebb sem adta alább a kilónál. A 
közismerten balinmentes „döglött“ 
vízszakasz mélye tehát nem is volt 
annyim döglött. . .

A másik eset színhelye Balaton- 
szemes volt. Semmi mozgás, semmi 
kapás a móló táján, még dr. J. M. 
horgásztársunknak sem volt kapása, 
aki pedig többek között arról is ne
vezetes, hogy lukas lavórból is ki
fogja a maga balinját. A Balaton 
vize volt vagy huszonhat fokos, 
szélcsend uralkodott, az irgalmatlan 
déli napsütés csak úgy aszalta a 
jobb sorsnak fittyet hányó, tántorít- 
hatatlanul optimista horgászt koba
kokat. Amikor minden fondorlat 
csődöt mondott, dr. J. M. egy reggel 
óta a napon keményre múmiásodott 
félarasznyi küszt döfött horgára és 
ezt az egyáltalában nem ínycsik
landó csemegét vagy ötven méterre 
a mólótól jobbra elterülő álig két- 
arasznyi mély, kilométeres lagúna 
langyos vízébe hajította. El is fe
ledkeztünk erről a horgászati ab
szurdumról, amikor csak elkezdett 
kerepelni a boton levő kiérdemesült 
Viktória orsó és csakhamar szákba 
került a minden józan gondolkodást

és elméletet megcsúfoló kétkilós ba
lin, azaz bocsánat, balatoni nyelve
zettel — cm/

A harmadik jellemző eset csak 
a minap esett meg Tasson, ahol az 
alsó vizen úgy unatkoztak egymás 
mellett a horgászok néma, hosszú és 
eredménytelen pontylesen, akár a 
sorbanállák citromosztogatás napján. 
Persze nagyvígan folyt a dús ete
tés, a közeli kukoricás tépett széle 
mutatta, hogy ugyancsak sokan jár
ták az ingyenpiacra. Néhány ponty
kapás ugyan akadt, volt aki meg 
is fogta a zsinegrezgetéssel jelent
kező étvágytalan potykáját, miköz
ben a túlnyomó többségnek apró 
tyúkszemek nőttek leértékelt di
csőségű térfelein. Az egyik horgász
társ jó példával járt elő, megúnva 
a meddő iparkodást, kihúzta „ceig- 
játec a vízből. És mivel az ered
ménytelenség vagy inkább a lihegve 
érkező kémek jelentései szerint el
érkezett friss sörcsapolás a szerszám 
kissé erőszakos kihúzásában nyil
vánult meg: valami visszahúzta. Az 
a valami pedig nem volt más, mint 
egy szép, kilós bálin, mely a fené
ken vonszolt kukoricát nézte valami 
élőlénynek, rárabolt és ezt az erő
szakos tettét másnap már tepsiben 
fizette meg. Horgásztársunk nem 
vonta le az esetből a szükséges kö
vetkeztetést és eltűnt a sörök irá
nyában, akadt azonban silány epi- 
gon, aki csak elkezdett a tetthe
lyen, a fenékhez közel villantózni és 
több balint fogott egymaga, mint az 
egész gárda egy álló héten át. Ügy 
hírlik, hogy másnap öt liter ecetet 
vásárolt, hogy legyen miben rusz ivá 
nemesítenie élelmessége pikkelyes 
eredményét. Persze hagymával és 
csipetnyi cukorral, á la Berényi . . .

A három eset igen tanulságos, ne 
a felszínen keressük a balint, ami
kor nem látni a rablást. Ha nem 
hajt szelet a felszínen a küsz, nem 
hajtja a küszt a balin sem. Ilyenkor 
vontassuk a csalit vízközt, vagy 
akár a fenékhez közel. Nem lesz 
meglepetés, ha megfogjuk a ma
gunk megérdemelt balinjait, akár
mit is mondanak a horgász-szak- 
könyvek. Hiszen ki tudja, hátha 
nem is olvasta őket a — bálin.. .

(Farkasiházy)
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hoqyan Állunk —
y — a pisztrángnemesítéssel?,

A „Halászat" 1957. augusztusi szá
mának 88. oldalán beszámol egy rö
vid közleményben a német piszt- 
rángos tógazdaságok nemesítő mun
kájáról, hol a kétéves üzemről a 
másfélévesre térnek át s azzal fejezi 
be, hogy „amelyet hazai pisztráng - 
tenyésztőink figyelmébe ajánlunk".

Mivel, ha jól sejtem „pisztrángte- 
nyésztőink" 1957. IX. 1-ig egyedül 
magam voltam (azért csak voltam, 
mert ekkor megszűntem pisztráng
tenyésztő lenni!) jogosan gondolom, 
hogy nekem kötelességem a ma
gyarországi pisztrángnemesítés szo
morú, de tanulságos történetéről 
beszámolnom.

Ezen a téren igenis, nálunk is 
történt kezdeményezés — ha nem 
hivatalosan is —, de egyénileg. Hogy 
azonban 24 év alatt, — míg a lilla
füredi, az országban egyetlen ko
moly pisztrángtenyésztő telepet ve
zettem, — maradandót alkotnom 
nem sikerült, az egyáltalán nem a 
nemakarás, vagy szakértelem hiá
nyán múlott.

Az első nemesítést kísérletet már 
1941-ben megkezdtem. Ekkor a te
lep üzemeltetője a F. M. Halászati 
Főosztálya volt. A kísérletezés nem 
hivatalosan, csupán egyéni kezde
ményezésből folyt. Ekkor ui. Jugo
szláviából hozatott 500 000 db szi
várvány os ikrából kelt ivadék kö
zött a költőedényekben 2 db rend
ellenesen gyors fejlődésűt találtunk. 
Amikor ui. az átlagos ivadék nagy
sága 1 cm-es, ezek már 2,5 cm-esek 
voltak. Hogy a további pontos meg
figyelést elvégezhessük, 2 db kontroll 
állattal együtt, először akvárium
ban, majd később egy kisebb tóba 
helyeztem el, teljesen azonos táp
lálék- és vízviszonyok között.

A kísérleti idő 1941. áprilistól 
1944. december 12-ig tartott, mikor 
a két darab gyorsfejlődésű 4,5, míg 
a két kontroll állat csupán 0,5 kg-ra 
fejlődött.

Mind a két állat nőstény volt. 
1943-ban már ikrát is adott. Mivel 
gyorsfejlődésű hímem nem volt, 
egy 2 kg-os, tógazdasági hím tejé
vel termékenyítettem a cca. 10 000 
db ikrát. Az ivadék 50%-ban örö
költe a jó fejlődést. Egy világrekord 
fejlődésű törzs válhatott volna be
lőle! Sajnos 1944. december 12-én, 
mikor a front elérte a tógazdaságot, 
mind a tenyészállatok, mind az iva
dék, a 14 q egyéb állománnyal 
együtt kézigránáttól elpusztult.

A második nemesítési kísérlet 
1947-ben kelt ivadékkal kezdődött s 
tartott 1956-ig.

Ez időbenf az őszi lehalászáskor 
mind a sebes-, mind a szivárványos- 
pisztráng ivadékból az átlagosnál 
jobb fejlődésű egyedeket kiválogat
va külön neveltem. A kiugrás elég 
szembetűnő volt, mert az átlag 1, 
míg a jó fejlődésűé 8—10 deka volt.

1947-ben már 200 db ilyen gyors
fejlődésű tenyészanyagom volt. 1948- 
ban már ezek közül 120 db érte el

Csökkentették a htsz-ek forgalmi 
adóját. Lapunk augusztusi száméiban 
rövid tanulmány jelent meg a htsz-ek 
jövedelmezőségéről, különös tekin
tettel arra, hogy a halásszszövetkeze
tek közterheinek jelenlegi mértéke 
indokolatlanul magas.

Örömmel közöljük ezúttal, hogy 
pénzügyi kormányzatunk gyorsan or
vosolta a htsz-ek sérelmeit, amennyi
ben a Halászati Szövetkezetek In

a fogható, illetve fogyasztható, 25 
dekás súlyt. Ezenkívül ikrát, tejet 
is adott. Az ezektől származó ivadé
kot természetesen elkülönítve nevel
tem. 75—80°/0-ban örökítette a gyors
fejlődést. 1956-ban már elértem, 
hogy tenyészanyagom tisztán ilyen, 
válogatással nemesített egyedekből 
állott. A gyorsfejlődést is sikerült 
90°/0-ban rögzítenem. Ez nemcsak a 
tóban, de a szabad patakokban is 
megmaradt. Közülük 2 éves korban 
a Sédből, Jolsva-, Csenkő-, Sze
rencs-, Tolcsva-, Gavadna-, Szinva- 
patakokból és a Hámori-tóból 25— 
30 dekás példányokat is fogtak.

Sajnos, nemtörődömségből 1956- 
bon élelmezési nehézségek miatt a 
tenyészállatok egymást falták. Kerí
tés hiánya következtében az orvha
lászat elharapódzott így, az állo
mány igen lecsökkent. Mivel a te
lep vezetésétől meg kellett válnom, 
a nemesítés sorsa igen bizonytalan.

Még csak azt legyen szabad meg 
említenem, hogy ezzel a nemesítés
sel, mind a szabadvízi, mind a tó
gazdasági kihasználást, 25%-ról 
50%-ra sikerült emelnem.

A képen bemutatott négy egy
korú szivárványos pisztrángivadék 
adatai: Keltek 1956. III. 26-án. 
Nevelő tóba helyezve: 1956. IV. 20- 
án. A fénykép készült: 1956. IX. 
10-én, 130 napos korukban. A na
gyobb súlya 10, míg a három ki
sebbé 1—1 deka volt.

Vásárhelyi István

tézőlbizottsáigának előterjesztésére a 
pénzügyminiszter a halászati htsz-ek 
forgalmi adóját az eddigi 10%-rói 
5%-ra mérsékelte.

A gyors intézkedésért köszönet il
leti a Pénzügyminisztériumot, vala
mint a javaslatot támogató szak
hatóságokat: az Országos Halászati 
Felügyelőséget, a Tsz. Tanács Tit
kárságát és az F. M. Szövetkezetpoli
tikai Főosztályát, és nem utolsó sor
ban a Halászati Szövetkezetek In
tézőbizottságát

Helytelen álláspont. — Illetékes 
szervektől hallottuk azt, hogy mivel 
a természetes vízi halászat (a Ba
latont kivéve) eredménye csak mint
egy 14%-át képezi az országos hal
termésnek, a tudományos kutatás 
csak ilyen irányban foglalkozzék a 
természetes vízi halászat tudományos 
kérdéseivel. Ez az álláspont rövid
látó. Egyes jól kezelt természetes 
vizünk példája azt bizonyítja, hogy 
igen sok rejtett tartalék van termé
szetes vizeinkben, aminek felszínre- 
hozása nem kis mértékben a hozzá
értő tudományos kutatóra vár. Ilyen 
álláspont alapján nem volna szabad 
foglalkoznunk pl. a szikes javítás
sal sem, mert az ma igen keveset 
terem. Nagy jövő várhat a természe
tes vízi halászatra, ha lesz olyan 'ku
tató, aki az itt rejlő lehetőségeket 
feltárja és olyan halászszövetkezet, 
mely ezt maradéktalanul megvaló
sítja. A természetes vi 7ek megér
demlik a kutatást, legalább is elma
radottságuk arányának mértékében.

(w)
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M I es k A RÉTISAS?

Aranyszínű nyárfalevél, tűzvörösben 
játszó szederlombok, kék ég végte
lenére visszamosolyó kék tavak. Ok
tóber. Termésbetakarítás hónapja. Az 
öregháló félkörben öleli a partoldalt 
és sekély vízbe szorult, ívelő ponty
hátak húznak keresztül-kasul csillogó 
fénybarázdákat a vízben. Fenn a ma-

Fiatal rétisas a saséri rezervátumban
(Sterbetz felv.)

gasban sötétruhás, hófehérfarkú nagy 
madár kering. Aranysárga csőrén né
ha meg-megcsillan az őszi ragyogás. 
Mozdulatlanra feszített szárnyai mind 
kisebb és kisebb ívet rajzolnak a le
csapolt halastó fölé.. Azután hirtelen 
megbicsaklik az eleven vitorlázóre
pülő útja-karikája. Lehulló kő módjára 
súlyos zuhanással vág a vízre, frecs- 
csenés-loccsanás és pilanattal később 
már karmaiban jókora halat marko- 
lászva emelkedik újra ég felé a réti
sas. A halászok fogcsikorgatva nézik. 
Szidják a dézsmaszedő madarat, szid
ják a természetvédelmi törvényt, 
amely szigorú tilalmat biztosít a réti
sasnak és sűrűn emlegetik azokat a 
madarászokat, hogy most lennének 
itt, hadd látnák saját szemükkel, hogy 
védelem ide — védelem oda, leta-, 
qadhatatlan tény, hogy mégis csak a 
tógazdaság tartja el a védett raga
dozómadarakat.

Hát ez a rétisas esetében kb. így 
is igaz. Az a néhány még nálunk köl
tő rétisas valóban az év legnaqyobb 
részét rendszerint valamelyik nagyobb 
tógazdaság közelében tölti, oda is jár 
táplálkozni, csak ne felejtsük el, hogy 
a ha'astó egyéb más táplálékot is 
tud nekik nyújtani, nem csupán halat. 
Hogy valójában a haltenyésztőnek 
milyen rezsit jelent egy-egy területén 
vendégeskedő sasmadár.

Először is: Mi lehet a hazai Ha- 
liaetus albicilla-állomány? A Madár
tani Intézet nyilvántartása szerint ma 
mindössze négy vagy öt rendszere
sen lakott fészekről tudunk az ország
ban, amelyekre, ha egyenként 2 öre
get +  1—2 kirepített fiókát számí

tunk, igazán nem mondhatjuk gazda
sági tényezőnek a rétisast. Ősszel és 
télen, ha a vadlibavadászatok idején 
a Hortobágyon, Ugrón, vagy Fehér
tón többen is összeverődnek, való
színű, hogy ezek között idegenben 
költött átvonulókat is találhatunk.

A rétisas fészkét többnyire folyóár
téri nyárfásokban, vagy nagyobb vi
zek közelségében lévő erdőkbe rak
ja. A malomkeréknyi fészekóriást sok 
éven át lakja, nem egyszer ugyanaz 
a saspár két-három fészket is hasz
nál évente váltakozva.

A rétisasnak — legnagyobb-legerő- 
sebb hazai sasfaiunknak — táplálko
zása nagyon változatos. Táplálékszer
zése inkább a keselyűéhez hasonlít, 
mint a saséhoz, lomhasága és gyá
vasága miatt nem tudja kihasználni 
hatalmas csőrének s karmainak ere
jét. Mezei pocoktól a nyúlig, vad- 
libáig mindent elfog, amit el tud érni 
ez az ügyetlen raqadozó, de étrend
jét legtöbbször sérült, beteg vagy 
fiatal állatok képezik. A halat is szí
vesen megfogja, sokkal ügyesebb ha
lász, mint vadász.

Sokévi tógazdasági megfigyeléseim 
alatt mindinkább bizonyossá vált előt
tem, hogy eleven, egészséges halat 
ő sem tud könnyű szerrel karmába 
kaparintani. Hasvízkór pusztítása ide
jén, vagy kora őszi baromfivészkor, 
amikor százszámra hull a halastavak 
vadmadárállománva, a beteg halak 
és madarak összeszedésével közis
mert a köztisztasági tevékenysége. 
Az őszi-tavaszi vadlibázások során a 
sebzett liba úgyszólván a rétisas ki
zárólagos eledele. Alábbiakban az 
évek során személyesen összegyűj-

A rétisasok legszívesebben a folyó
ártéri ősnyírfásokban költenek

(Sterbetz felv.)

tött rétisas táplálkozási adataimat 
szedném az albicillák igazolására be
mutatni. A ritka madarakból természe
tesen nem állhatott rendelkezésemre 
olyan mennyiség, ameLynek alapján 
kiszázalékolt táplálékvizsgáíati táblá
zatot lehetne felállítani, hiszen mind
össze 6 madár gyomrába nyílt alkal
mam betekinteni. A hat rétisasból négy 
tógazdaságból, vagy annak közvetlen 
közeléből származik, egy folyómenti, 
egy pedig réti vadvizek között ke
rült begyűjtésre. Az anyaq megosz
lása:

Hazánk legnagyobb, legerősebb 
ragadozómadara a rétisas

(Sterbetz felv.)

Ponty cca 70—80 dkg 3 esetben
Csuka cca 1 kg 1 esetben
Békacsontok 2 esetben
Sikló 1 esetben
Nyúlmaradványok 1 esetben
Mezeipocok maradványok 2 esetben
Vadliba csont és toll 2 esetben
Vadkacsa csont és toll 1 esetben
Varjúfióka 1 esetben

A Szegedi-tógazdaság közelében 
lévő tiszaártéri Saséri-rezervátumon 
egy költési idény során rendszeresen
figyeltem a rétisasok fészek körüli
életét. Erős nagyítású távcsővel vé-
gignézett etetéseknél, valamint a fé-
székben vagy annak környékén ta-
Iáit maradványokból tizennégy féle
táplálékot észleltem.

Ponty 0,5—0,6 kg között 8 esetben
Süllő cca 20 dkg i
Kölyökkutya i
Nyúlfióka í
Ürge i
Hörcsög i
Gémfióka 3
Sirályfióka i
Vadréce 3
Szárcsa és f. ii
Házikacsa i
Csirke i
Sikló 4
Béka 2

Fenti anyagot IV. 15. és VI. 10. kö
zött jegyeztem fel. A két tájékoztató 
jellegű táblázatból adatszerűén is lát
szik mindaz, amit természetvédelmi 
szerveink is hangsúlyoznak a rétisa
sok védelmében. Tarka, változatos ét
rendjén normális körülmények között 
a hal csupán egyetlen kis tétel a sok 
más, a tógazdaságra káros, vagy kö
zömbös fajok között.

Sterbetz István
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Mintegy 5 évvel ezelőtt Bonok
ban. a Szovjetunió által megbecsült 
polihisztor Morozov akadémikus volt 
birtokán új kutatóintézet kezdte 
meg működését. Borok kis, fenyő- 
és nyírfaerdők és füves rétek kö
zött fekvő község, a hatalmas 450 000 
hektár (796 000 kát. hold) kiterjedé
sű Volgán épült Ribinszki víztároló 
partján. Az Intézet ma virágzó, lük
tető életű, két utcás lakóteleppel és 
gyönyörű kultúrházzai, valamint 
épülő iskolával rendelkező tudós
falu. Viszont a legközelebbi város 
közel 100 km-re fekszik, és Moszkvá
ba az utazás 14 órát vesz igénybe.

Az Intézetnek, ilyen „félreeső'- 
helyen való elhelyezése egybeesik 
azzal a törekvéssel, hogy a tudomá
nyos intézetek a kutatási terület köz
vetlen közelében helyezkedjenek el 
és a tudományos munkát ne ter
helje több órás, esetleg napokig 
tartó utazás, míg a kutatási terüle
tet elérik.

Sokakban felvetődik a kérdés, 
miért van szükség a víztárolók bio
lógiájának ilyen részletes tanulmá
nyozására a Szovjetunióban. A napi 
sajtó az elmúlt időben sokszor be
számolt a beltenger-nagyságú víz
tárolók építéséről. Ez a munka az 
egész Szovjetunióban olyan gyors- 
ütemű, hogy néhány év múlva nem 
lesz folyó, melyen néhány víztá
roló ne lenne, sőt egyes folyók tel
jes egészében víztárolók láncolatá
vá válnak. így pl. a Volgán már 
megépült az ivankovói, uglicsi, 
ribinszki, gorkiji, kujbisevi víztá
roló és még háromnak kell meg
épülnie (cseb okszári, szaratovi, 
asztrahány!), hogy a Volga, mint 
folyó megszűnjék.

A Boroki Intézel jelenleg a Szov
jetunió legnagyobb hidrobiológiái 
intézete. Igazgatója és Északi-sark 
kutató I. D. Papányin a Szovjet
unió kétszeres hőse. Az Intézetnek 
40 tudományos dolgozója van, ezek 
közül 8 doktor és 18 kandidátus. A 
kutatógárdát mintegy 60 asszisztens 
és laboráns egészíti ki. 60—70 em
ber szolgálja az Intézet [flottáját, 
mely Papányin igazgató szavai sze
rint „majd akkora, mint a cár flot
tája“ volt. Ez 10 nagy kutatóhajó
ból, 2 szállító és 1 tankhajóból áll. 
Ezeken kívül sok kis motorcsónakja 
is van az Intézetnek. Az Intézet 
összes alkalmazottainak a száma 
eléri a 300 főt, persze ebben az ét
kezde dolgozói, utcaseprők, kerté
szek is benne vannak.

Az Intézetben jelenleg hat tudo
mányos osztály működik:

Hidrobiológiái Osztály (vezető: 
Mondohai-Boldovszki j).

Halbiológiai Osztály (vezető: 
Osztroumov),

Halfiziológiai Osztály (vezető: 
Krajuhin),

Állattani Oosztály (parazitológus, 
rovarász és madárkutató tagokkal), 
(vezető: N. Izjmova),

Botanikai és Bakteriológiai Osz
tály (vezető: Kuznyecov),

Kémiai Osztály (vezető: Ruttkov- 
szki), és végül Hidrológiai Osztály.

Az Intézet maga (a kutató labo
ratóriumok, dolgozószobák), (gyűjte
mények) elhelyezése még ideiglenes, 
de már tető alatt áll a modern új 
kutatópalota, remélik, hogy jövőre 
már át is költözhetnek.

Nehéz volna cikkben összefoglalni 
azt a szerteágazó kutatómunkát, 
amit a Boraki Intézet végez, illető
leg amit már elvégzett. Igen rész
letesen tanulmányozzák például azt 
a kérdést, hogyan alakul ki a folyó 
felduzzasztása után fokozatosan a 
víztároló élővilága. Milyen külső és 
belső tényezők siettetik vagy kés
leltetik a teljes biológiai élet meg
indulását. Természetesen ezeken a 
kérdéseken kívül vizsgálják a víz 
és fenék élővilágát, annak mennyi
ségi és minőségi összetételét. Fog
lalkoznak továbbá haltáplálék^áila- 
tok betelepítésének kérdésével is.

A Halbiológiai Osztály a halállo
mány kialakulásának és mestersé
ges kialakításának a kérdését vizs
gálja. A víztárolók zárózsilipjeire 
ugyanis hallépcsőt nem építenek. 
Nem is számítanak ezek halászatá
nál a folyón felfelé vándorló halak
ra, hanem a halállományt a termé-

Kitűnő halászlé készíthető a jól be
irdalt tógazdasági pontyból

(Woynárovich felv.)

szetes úton betelepedett fajokon kí
vül mesterséges telepítésekkel és 
szaporításokkal alakítják ki. Ezen 
kívül pikkelyek alapján figyelem
mel kísérik az egyes halfajok nö
vekedését is.

Számos halon táplálékuk minő
ségi és mennyiségi megállapítása 
végett táplálékvizsgálatokat végez
nek.

Fontos kérdés az ívások sikeré
ből, a növekedés üteméből, időjá
rásból, stb. a következő évek fogás- 
prognózisának a megállapítása.

Az Intézet halfiziológusai a táp
lálkozás, emésztés és a táplálék ér
zékelésének fiziológiájával foglal
koznak.

Az Állattani Osztály parazitoló
gus vezetője nemcsak a halak, ha
nem a haltáplálék-állatok (árvaszu- 
nyoglárvák) parazitáival is foglal
kozik. A víztárolók rovartani és 
madártani kérdéseit külön kutató 
vizsgálja.

Intenzíven foglalkoznak ezen kí
vül a pézsmapocok víztárolókban 
történő meghonosításaival és egy 
amuri és egy vele rokon kanadai 
rizsnövénnyel rokon takarmánynö
vény (Zizanea fajok) meghonosítá
sával.

Az Intézet munkáit évkönyvben 
adja ki, amiből eddig már kettő 
látott napvilágot.

Végezetül néhány szót magáról a 
ribinszki víztárolóról.

Ez a hatalmas „tengerszerű“ tó, 
a Volga legmagasabb pontján az 
58. szélességi fokon épült, lfdl^ben 
árasztották el. A terület kitelepíté
se után azonban a városokat és fal
vakat nem rombolták le, hasonló
képpen az erdőket sem irtották ki, 
ezek az akadályok nagymértékben 
gátolják a halászatot. Talán ezért 
is, a halászat igen gyenge eredmé
nyű, hektáronként 8 kg. Ez azt je
lenti. hogy a Balatonnál hét és fél
szer nagyobb víztároló csak annyi 
halhúst ad évente, mint a legered
ményesebb, 180 vagonos balatoni 
halfogási évek (1952, 1953) kétsze
rese (360 vagon). Az óriási víztároló 
benépesedése azonban még nem fe
jeződött be, erőteljesen szaporodik 
az üveglazac, — a süllő tápláléka — 
és ettől a süUőálIamány jelentős 
növekedése várható. De új halfajok 
(Coregondák) betelepítése is hozzá
járulhat a halfogás emelkedéséhez.

Dr. Woynárovich Elek

A BALATON éghajlattani kutatá
sa a múlt évben igen nagy lépéssel 
haladt előre a siófoki obszervató
rium megépítésével. A viharjelző 
szolgálattal igen sok ember életét 
mentik meg. Az obszervatóriumban 
jelenleg a viharjelző szolgálaton kí
vül napsugárzásmérések folynak és 
léggömbös szélmegfigyeléseket vé
geznek.

A csehszlovák gyártmányú sugár
zásmérő műszerrel a teljes napsu
gárzást, a diffúz égsugárzást és a 
vörös, sárga és kék színszűrők se
gítségével különböző hullámhosz- 
szúságú sugárzásokat tudnak mérni. 
A műszer a népi Kína ajándéka.
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Kurt Schräder hamburgi pontyimportőr és felesége gyönyörködve nézi Simongáto:i 
a nyugatnémet piacnak szánt magashátú egysoros tükrösöket

(Sivó felv.)

A süllőt és compót termelő tó
gazdaságok telelőit az őszi lehalászás 
alkalmával rendszeresen látogatva 
feltűnik, hogy mennyi beteg süllő 
és compó úszkál a víz felszínén. 
Egyes, erősen beteg példányok a te
lelők szélén álldogálnak és akár 
kézzel is kifoghatok. Itt-ott elhullott 
példányok is mutatkoznak. Ezeket 
a halakat megvizsgálva megállapít
hattuk, hogy azok a halpenész 
(Saprolegnia) áldozatai. A penész
gomba elágazó fonalakból áll, me
lyek behatolnak a bőr, kötőszövet 
és izomzat sejtjei közé. A gombafo
nalak felső részei vattaosomószerű 
bevonatot képeznek. A megbetege
dett halon nagyfokú nyugtalanság 
vesz erőt. Dörzsölödzik, hogy sza
baduljon a penésztől, de hiaba. A 
penész nedvet szív ki a hal testéből, 
másrészt mérges toxint termel, mely 
gyengíti, végül megöli a halakat.

A penészgomba megjelenésének 
fő oka a lehalászás során elkövetett 
műhiba, a hallal való durva bánás
mód. Számos tógazdaságban a dolgo
zók még mindig nincsenek kellő 
mértékben annak tudatában, hogy 
a hál érzékeny élőlény. Kiszállásaink 
során állandóan figyelemmel kísérjük 
a lehalászás menetét és ennek kere
tében a hallal való bánásmódot. Itt 
találom meg a magyarázatát annak, 
hogy pl. Szegeden szórványosan 
fordul elő penészes megbetegedés, 
míg a Somogy megyei tógazdaságok 
túlnyomórészében az jellemző. Ezek
ben évről évre tekintélyes mennyi
ségű süllő és compó hullik el.

Nézzük meg, milyen hibák is tör
ténnek a lehalászás folytán e halfé
leségekkel. Mindkét halfajta testét 
apró pikkelyek borítják, melyek 
dörzsölésre, horzsolásra, nyomásra 
könnyen leválnak és utat nyitnak 
a penészgombáknak. A süllő rend
kívül oxigénigényes hal, így a háló
ból törekszik mielőbb tiszta vízre 
kerülni. Vagy a háló előtt úszik, 
vagy a háló öble felé tart. Mindkét 
esetben először a süllőt kell menteni 
és kiemelni a hálóból. A kiemelt 
süllőt óvatosan kell az odatartott 
szákra helyezni, amikor is káros kö
vetkezmény nem lesz. Sok helyen 
azonban az a gyakorlat, hogy mesz- 
sziről, gyakran több méter távolság
ról is dobják a süllőt az odatartott 
szákba. A süllő megütődik, megsérül 
és napokon belül megjelenik a pe
nész. Más helyeken szákba, vagy ko
sárba nagyobb mennyiségű süllőt 
gyűjtenek egybe és azután viszik 
kádba% vagy tartóhálóba. A süllő az 
izgalomtól hátúszóját kimerevíti és 
társát megszúrja. Ezzel utat enged 
a penészgomba behatolásának. Szok
tassuk rá dolgozóinkat, hogy a sül
lőket ne dobálják, és a szállító esz
közt ne terheljék túl. Ha ezeket a 
szempontokat betartjuk, a süllőel
hullás minimumra fog csökkenni. A 
magam részéről ajánlanám azt is, 
hogy a süllőt ne mérlegeljük le a

hazánkban és azóta is hívek marad
tak a magyar pontyhoz. A háború 
és a külkereskedelmi nehézségek 
okozta kényszerszünet után állan
dóan fokozzák piacunk régi, kedvelt 
halának hazánkból történő behoza
talát. A nagymúltu és egyre növek
vő forgalmat. lebonyolító cég jelen
tékeny szállítási szerződést kötött a 
Terimpex-vel, miután a helyszínen

HÁTIZSÁK, oldalzsák,
viharkabát javítása és készítése
BELLÁK ERNŐ Budapest,
V., Nagy S. u. 4. Tel.: 312-086

DOBÓ-HÁLÓ, varsa, merítő-háló, 
halzsák, úszó kapható: Krigovszky 
Lajosnál, Kalocsa.

állítja. Képeinken a Schräder há
zaspár örömmel tartja kezében és 
elismeréssel szemléli a hamburgi 
piacon közkedvelt 2 kg-on felüli ma
gashátú egy sor pikkely es tükrösöket, 
melyek az Alsó-somogymegyei Hal
gazdaság simongáti üzemegységének 
több tavában most kerülnek lehalá
szásra.

S. E.

Hirdetéseket
a mezőgazdasági szaklapokba fel
vesz a

MEZŐGAZDASÁGI KÖNYV- ÉS 
FOLYÓIRATKIADÓ VÁLLALAT,

Budapest, V., V é c s e y utca 4. 
telefon: 311-578.

bb e\Uu llá s l!...
halászat alkalmával, hanem próba
mérés, vagy az elhullottak lemérle- 
gelése révén állapítsuk meg a meg
közelítő súlyt. (No, noIII A szerk.)

Egyesek elkövetik azt a hibát is, 
hogy az erősen bágyadt süllőket a 
többiek közé teszik. Az ilyenek, ha 
átmenetileg magukhoz is térnek a 
telelőkben, utóbb többnyire elhulla
nak. A telelői berakodásnál soha se 
segítsünk a süllőknek elúszni, óva
tosan helyezzük őket a partszélek
re, de úgy, hogy vízzel teljesen bo
rítottak legyenek. Várjuk meg míg 
teljesen magukhoz térve elúsznak. 
Néhány óra múlva pedig a berako- 
dási helyekről szedjük össze a még 
ott lévő süllőket, akár mozognak, 
akár már elpusztultak. Jól bejegelve 
azonnal adjuk fel.

Ha fentiek ellenére még mindig 
látunk bolyongó, tehát beteg süllő
ket a telelőkben, úgy sűrűbb háló-

SZEPTEMBER ELEJÉN feleségével 
együtt Magyarországon járt Kurt 
Schräder, a hamburgi Möller & Rei
chenbach halnagykereskedő cég tu
lajdonosa. Schraderék több mini 
húsz évvel ezelőtt már voltak együtt

val húzzuk meg azt és a beteg pél
dányokat, — amelyek a víz felső 
rétegében tartózkodnak, és így jól 
láthatók — vegyük ki.

A compók a pontyokkal együtt 
kerülnek kosárba és a pontyok nyo
mása és csapkodása következtében 
sérülnek meg. Ezért ajánlom, hogy 
az olyan tavakat, amelyekben arány
lag nagy mennyiségű compót vá
runk, a tavakat először 50—60 mm 
szembőségű hálóval húzzák meg, 
ritkítsanak és végül a compót sűrű 
hálóval húzzák ki. így elmarad a 
compóknák az ún. benyáklása is. 
Megsérülhetnek a compók a rosszul 
gyalult válogató asztalon is. Ezért a 
válogatást vagy ponyvával bélelt 
asztalon, vagy ponyvából készült 
asztalon végezzük. Természetes, a 
már osztályozott hal dobálását is 
kerülni kell, ezért célszerű, ha a 
válogatást kádak felett végezzük.

Ha a felsorolt szempontokat gaz
daságaink betartják, lényegesen ke
vesebb süllőt és compót számolnak 
el a telelőkönyvekben az elhullás 
rovására.

O. G.

megtekintette és kitűnő minőségű
nek találta az exportra szánt pon
tyokat a Halgazdasági Tröszt gazda
ságaiban. A Halértékesítő Vállalat 
apparátusát az export emelkedése 
szívesen vállalt fokozott feladat elé
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Á NYÁRI HALELLÁTÁS —— frwblímáiáU&<z
A Halászat szeptemberi számának 

„A nyári haMlátás problémája“ cí
mű cikkétől örömmel értesültünk, 
hogy a Halértékesítő Vállalat egyes 
tógazdaságok példamutató áldozat- 
vállalása folytán augusztus hóban 
2790 q tógazdasági pontyot tudott 
fcrgaiomibahozni, messze túlhaladva 
az előző évek megfelelő kontingen
seit. Igen érdekes a cikknek az a 
megállapítása is, hogy egész Euró
pában nincs egyetlen olyan ország 
sem, ahol a nyári hónapokban még 
megközelítőleg is annyi tógazdasági 
hal kerülne forgalomba, mint ha
zánkban. Ennek ellenére mégis csak 
kis részben tudjulk a nyári hónapok 
haisziükságletét .kielégíteni.

Úgy hiszem, mindezzel kapcsolat
ban nem felesleges, ha a fenti kép 
kiegészítéseként rámutatunk a ter
mészetes vízi halászat szerepére. A 
természetes vizeinkben működő ha
lászati szövetkezeték jelentősége a 
tógazdasági hal termeléshez viszo
nyítva nem a kitermelt mennyiség 
nagyságában, hanem hiánypótló sze
repében van. Hadd mutassunk reá 
ezúttal is, hogy a htsz-ek termelésé
nek jelentős hányada esik arra az 
időperiódusra, amikor a tógazdasá
gok szolgáltatása nagyrészt szünetel, 
vagyis a II. és III. negyedévekre.

Ennek jellemzésére álljon itt a

Szeptember 7-én délután a siófoki 
belső kikötőben ünnepi zászlódíszt 
öltött egy új hajó, a Balaton nevű 
első magyar tudományos kutatóhajó. 
A Magyar Meteorológiai Társaság 
Vándongyülésének keretében történt 
az avató ünnepség. Ihrig Dénes, a 
VITUKI igazgatója adta át ünnepé
lyesen a hajót a Balaton kutatóinak 
és Fazekas Károly főmérnök ismer
tette a hajó berendezését, szerkeze
tét. A Siófok—Balatonfüred—Tihany 
—Siófok útvonalon megtett tanul
mányúton megismerkedtünk a haja 
berendezésével. Tágas laboratórium, 
hálószoba, konyha áll a kutatók ren
delkezésére. A hajó sokféle feladat 
megoldására alkalmas. A laborató
rium bútorzata tetszés szerint vál
toztatható, műszerek, eszközök a ku
tatás céljának megfelelően rendez
hetők el. A Balaton kutatói nagy- se
gítséget kaptak az új hajóban. (Dy)

htsz-ek II.—III. negyedévi termelési
kimutatása:

1953. II. negyedév 3695 q
III. 3266 „

1954. II, 3284 „
III. 3369 „

1955. II. 2549 „
III. J} 4128 „

1956. II. 4768 „
III. )} 3764 ,.

1957. II. j’ 4512 „

Szeptember 6—8-án tartotta meg 
vándorgyűlését Siófokom a Ma
gyar Meteorológiai Társaság. A Ba
laton, mint gyógy tényező, — a Bala
ton és a magyar éghajlatkutatás kér
dései, — a balatoni vihar jelentés 
voltaik azok a témák, melyeket a 
vándorgyűlés megvitatott. A vízi élet 
szempontjából is fontos sugárzás-

A siófoki obszervatórium
(Donászy felv.)

H A L Á S Z A T
Felelős szerkesztő: Pékh Gyula

Szerkesztőség és kiadóhivatal. 
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 123-410
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi 
Hírlapiroda, Budapest, V., József nádor 
tér 1. Telefon: 180-850, csekkszámlaszám: 

61.268
Felelős kiadó:

A Mezőgazdasági Könyv- és Folyótra í- 
kiadó Vállalat igazgatója 

Az előfizetés díja: Egy évre 36.— Ft.
Egyes szám ára: 3.— Ft 

41314-689 '5 — Révai-nvomda. Budaoest

Fentiek szerint kb. 7000 q az a 
mennyiség, amivel a halászati szö
vetkezetek a halpiac ellátásához 
hozzájárulnak az év április—szep
tember hónapjai közötti időszakban.

Ha még hozzávesszük, hogy az egy 
ponttyal szemben a természetes vi
zek több mint 10 fajta hallal szere
pelnek a piacon és ezáltal biztosít
ják a fogyasztásban a változatossá
got, a választók bőségét, — nyilván
valóvá válik, hogy természetesvízd 
szövetkezeti halászatunk nem is 
utolsó szerepet játszik a fogyasztói 
igények kiegészítésében, így megér
demli a legmesszebbmenő támoga
tást. (Faragó)

mérő módszerekről és a hidroklíma- 
kutatás feladatairól is megemléke
zett a vándorgyűlés. Halászati vona
lon a vizek életének kutatása terén 
két problémát kell megoldánunk. 
Az első probléma a tavak vize só
koncentráció változásának és az idő
járás tényezőknek egymásra hatása. 
A második gyakorlati probléma a 
halak ívási ideje és az időjárási té
nyezők közötti összefüggés kutatása. 
Az ívási tilalmi idők megállapítását 
exakt tudományos kutatásokra kell 
helyeznünk. Meg kell kezdenünk 
halfaj onkint az egész ország terüle
tén az ívási idő kezdetének regiszt
rálását és az ívási idők időjárás kö
rülményeinek tanulmányozását. Meg 
kell szerkesztenünk az ívási éghaj
lattani ténképet és az ívási idők 
előrejelzésének tudományos módsze
rét ki kell dolgoznunk. Szükségünk 
van továbbá a balatoni hidroklíma- 
kutatásokon kívül az ország más tá
ján működő hidroklíma kutatóállo
másokra is. A Haltenyésztósi Ku
tató Intézet az Országos Meteoroló
giai Intézettel szoros együttműkö
désben kívánja a következő évek
ben ezeket a feladatokat megoldani.

(Dy)

Több halgazdaság augusztus folya
mán megkezdte az 1 nyaras pon y- 
ivadék antibiotikumos etetését a has- 
vízkóros megbetegedés elhárítása 
céljából. (O)

*
AZ ORSZÁG tógazdaságai halállo

mányának fejlődése azt mutatja, 
hogy az idei haltermés a várakozá
son felüli lesz. Eszerint tógazdasá
gaink zöme termelési tervét túltel
jesíti. (O)

A H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T
(Budapest, V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím: Halértékesítő Buda
pest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és halászattal foglalkozó 
állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszö
vetkezetek haltermését is részben vagy egészben megvásárolja. — Budapesti nagyker. telepek: IX., 
Csarnok tér 5. (tel.: 180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark: 
Budapest-Kelenföld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kapos
vár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Veszprém.

Balatoni kirendeltség: Siófok.
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