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Ismét a Chloricid oltásról —

— üzemi méretekben
A halgazdaságokban a hasvízkór
elleni védekezés egyik eszköze a
chlorocidos oltás. Egyes gazdaságok
ban (Alsósomogy 1958, 1959-ben) az
egész piaci halnak szánt állomány
beoltásra került. E beszámoló kere
tében az oltás hatásával nem fog
lalkozom, csupán a technikai ke
resztülvitelével, illetve annak szer
vezésével. A nagyarányú munka el
végzésekor nem közömbös a hasz
nált eszközök milyensége és a mun
ka megszervezése, mivel ezektől
nagymértékben függ az oltás időben
történő elvégzése.
Az oltás sikeres és gyors elvégzé
sének toob leltétele van. Ezek kö
zül kettővel foglalkozom részlete
sen, amelyek egyformán fontosak. 1.
Bánjunk Kíméletesen a halakkal. 2.
Biztosítsunk a dolgozók részére ké
nyelmes mun ka Körülmény eket, ami
a nagy teljesítménynek előfeltétele.
A kíméletes bánásmódon azt értjük,
hogy a halakat minél rövidebb ideig
tartsuk szárazon, a tárolóedények
ben a szükséges mennyiségű oxigént
biztosítsuk. Ezt elérhetjük a yízcserével, vízfrissítéssel, oxigénpótlással
vagy tartóhálós megoldással. A ké
nyelmes munkakörülmények bizto
sítása igen fontos. Eddig ennek ép
pen az ellenkezőjét láthattuk. Az
oltó és adogató dolgozók a válogátóasztal fölé görnyedve dolgoznak. Ez
csak egészen kis mennyiségű hal ol
tásakor engedhető meg, mert nagy
bani oltásnál a teljesítmény igen
alacsony lenne.
A következő módszer, amit a Ha
lászat V. évf. 3. száma is ajánl, már
biztosítja a dolgozók kényelmét, a
munkaerőfelhasználás azonban túl
zott és a teljesítmény ezzel nem ará
nyos. Ennek lényege röviden a kö
vetkező: az oltók ülnek és az előttük
levő asztalon végzik az oltást. Az ol
tandó halat két dolgozó adogatja
egy kosárból, mely a hátuk mögött
vízzel telt kádban áll. A fecskendőt
kezelő dolgozó beoltja a halat, ame
lyet utána egy másik kádba helyez
nek. Négy fecskendővel történő ol
tás esetén összesen 15 dolgozó szük
séges. A munkát lassítja a halnak az
adogatása, mivel egy oltónak ketten
adogatnak, egymást is zavarják. Ha
a kosárban sok a hal, akkor nem
kapja meg a szükséges mennyiségű
oxigént, ha kevés, akkor az adogató
dolgozó nehezen fogja meg. A mun
kát késlelteti a beoltott hal elhelye
zése is, mivel minden egyes darab
nál hátra kell fordulni, hogy a hal
ne a kád mellé essék. Ezenkívül ez
zel a felszereléssel keskeny töltése
ken felállni nem lehet, pedig sokszor
ilyen helyen kell dolgozni.
Ezeket a hátrányokat ki lehet kü
szöbölni és meggyorsítható az oltás.
A simongáti üzemegységben a kö
vetkező módon végeztük az oltást.
Az oltáshoz oltópadot és oltóvályút
készítettünk. Az oltópad harminc
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cm széles, két méter hosszú deszkalap, egyik hosszanti oldalán két-három cm magas peremmel. Az oltó
vályú ugyanilyen, azzal a különbség
gel, hogy körül 15 cm magas perem
mel van ellátva. A padot és a vályút
két, vízzel telt kádra állítjuk egymás
mellé (ahogy a válogatóasztalt szo
kás). A vályúba vizet teszünk. Ebbe
kerül a beoltandó hal, amit az itt
álló adogató a vályún keresztül
nyúlva a másik oldalon álló oltó elé
tesz az oltó padra. Közben másik
kezével mar a következő beoltandó
halat veszi a vályúból. A beoltott
halat kis mozdulattal lecsúsztatja a
pad végénél levő kádba. így minden
padnál két oltó dolgozhat. A követ
kező pad felállításához már csak
egy kadra van szükségünk, mivel a
másik vegét a már felállított kád
szélére tesszük. Ha a hely kedvezőbb,
akkor L alakban is felállíthatjuk a
padokat. Az oltóvályút használhat
juk víz nélkül is, ekkor azonban
mindig csak kevés halat tehetünk
bele, hogy ne legyenek sokáig leve
gőn. Ha vízzel használjuk, akkor az
adogatókat megfelelő védőöltözettel
kell ellátni, mert a berakott hal az
első másodpercekben fröcsköl, majd
megnyugszik. Az oltók néhány órás
gyakorlata után már nem kell az
adogatónak mindkét kezével fogni a
halat (csak az anyákat), sőt később
két oltónak egy adogató is készítheti
a halat.
Az oltó bal kézzel fogja a halat és
jobb kezével a szükséges mennyisé
gű oltóanyagot befecskendezi. Ha
nagyobb halakat oltunk, akkor állít
sunk be külön fecskendőtöltőt, mert
ilyenkor gyorsan ürül a fecskendő
(pl. 2 cm3/db). Apróbb hal oltásakor
az oltók a hátuk mögé készített oltó

anyagból maguk szívhatják tele a
fecskendőt. Ez az oltási munka egy
hangúságát csökkenti és nem csök
ken lényegesen a teljesítmény. Álta
lában négy fecskendővel dolgoztunk
és aZ oltáshoz szükséges legnagyobb
létszám 10 fő volt (4 oltó, 4 adogató,
1 fecskendőtöltő, 1 fő, aki a beol
tandó halat készítette a válogató
asztaltól vagy tartóhálóból). Pikke
lyes hal oltása esetén a munka las
súbb, mivel a tűt nem szúrhatjuk a
pikkelyen keresztül, hanem azt meg
emelve alatta kell beszúrnunk. Ek
kor fecskendőtöltő is szükséges, aki
az eltömődő tűket tisztítja.
Ilyen szervezéssel a kihelyezés
munkáját nem lassítja az oltás, az
ott dolgozókat nem lehet a kihelyező
brigádba számítani. Általában négy
fecskendővel dolgoztunk és a napi
teljesítmény 30 dkg-os halból is kö
zel 20 000 darab volt. Voltak olyan
halászok, halászmesterek, akik 1000
darabon felüli teljesítményt is elér
tek óránként, ilyen munkatempó
azonban egész nap nem tartható.
Másrészt egyéb munkában is részt
vettek (hálóhúzás, rakodás), ezért
napi
teljesítményként csak
kb.
3000—5000 darabot számíthattunk
fecskendőnként.
Felvetődhet az a kérdés, hogy
ilyen gyors munka nem megy-e a
minőség rovására. Az őszi lehalászás
igazolta a munka minőségét mint
legfőbb Meó-s. Az üzemegység 500
q-val teljesítette túl tervét (eredeti
terv) és a kallódás is az átlagos volt
az oltott halból, a nyújtásra kihe
lyezett hal kb. 50%-os elhullásával
szemben. A beoltottak között is sok
beteg volt.
Az előbb említett oltási módon
kívül még a következőképpen oltot
tunk. Az oltott halat tároló kádak
helyett
tartóhálóba
csúsztattuk.
Amikor nagy tóba helyeztünk ki, az
oltást a tó szélén felállított oltópadon végeztük el és a beoltott halat
mindjárt a vízbe csúsztattuk.
Marsai János

Az ilyen kifogott csukapéldányra szeretettel néz a halász
(Veszprémi felv.)
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H A L T E N Y É S Z T É S I K IL Á T Á S A IN K
Utódaink bizonyára így fognak
megemlékezni az elmúlt 1959-es év
ről: „Ebben az évben a magyar ha
lászat töretlen fejlődése folytató
dott.“ Vajon így volt-e? Az 1959. év
úgy indult, hogy 18 millió Ft (régi
áron) áll rendelkezésre az új tavak
építésére. Alig múlt el azonban a
hóolvadás, már 5 millió Ft-ot kapott
a Szegedi Halgazdaság, hogy bővítse
tóterületét, az addig kihasználatlan
fehértói rezervátum egy részén.
Űjabb néhány hónap és már a hor
tobágyi térségen indult be újabb tó
építkezés, mintegy 3, majd újabb 4
millió Ft-os értékkel. A termelőszö

vetkezetek ivadék-ellátásának megja
vítására az év második felében meg
indult a központi ivadéknevelő tó
gazdaság kijelölési, tervezési stb.
munkája. A termelőszövetkezetek
pedig folyamatosan építették pontyos
tógazdaságaikat.
A tóépítésre fordított összegek azt
mutatják, hogy ennyit még sohasem
ruháztunk be hasonló építkezésbe,
de egyben azt is, hogy nálunk meg
becsülik a halat és a legtöbb fóru
mon látják a halászat közgazdasági,
gazdaságossági, külkereskedelmi, nép
élelmezési és nem utolsó sorban jö
vedelmezőségi jelentőségét.

Húsféleségek várárlása különböző jövedelmű munkás és alkalmazott családoknál
E [iy főre jutó jövedelem
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0,43

17,93
4,50
9,04
1,55
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Ma már elmondhatjuk, hogy kivi
telünk a kapitalista idők legnagyobb
évi kiviteli mennyiségét (az 1942-es
háborús kizsákmányolást nem szá
mítva) meghaladta, hiszen tavaly
mintegy 16 700 ^q magyar halat ex
portáltunk az európai országokba.
Űgylátszik, hogy a magyar hal egy
re népszerűbbé lesz külföldön és
számíthatunk arra, hogy további
mennyiségeket kérnek tőlünk. Persze
most már a választék bővítésére is
kell gondolnunk, mert egyes helye
ken a compót, másutt a ponty mel
lett a süllőt vagy a harcsát vennék
meg szívesen.
A belföldi piac igényeire vagy a
fogyasztás irányzatára jellemzőbbet
nem lehet felhozni, mint azt, amit a
háztartás-statisztikai adatok mutat
nak. Az 1958. évi háztartás-statiszti
kai adatok szerint a húsfélék közül
a jxö v e d e l e m n ö v e k e d é s é 
vel
legjobban
a hal hús
vásárlása
növekedett.
Ez
azt jelenti, hogy minél nagyobb a
család jövedelme, annál inkább fo
gyasztanak halát.
Az életszínvonal növekedésével te
hát a halhúsra fordított kiadások nő
nek.
Nem kell attól tartanunk, hogy a
halhús iránti kereslet csökken, sőt. . .
ma még elég sok családnál jut egy
főre 600—800 Ft jövedelem. Ha ezek
nél is felemelkedik ez, akkor eset

leg olyan igény támad a halhús fo
gyasztás iránt, amit ki sem tudunk
elégíteni, hiszen a tavalyi mintegy
1400 vagonos termelés ellenére is
nyáron szűkében voltunk a halnak.
A feladat tehát a termelés továb
bi növelése. Erre lehetőség is lesz,
mert 1960-ban a termelő tavak szá-

Korán kell kezdeni a szakma tanulását
(Páskándy

mát tovább növeljük. Az állami
szektorban több mint 3000 kh új ha
lastavat építünk. A termelőszövetke
zetekben több mint 900 kh toterület
építéséi e hosszúlejáratú hitel áll
rendelkezésre. Ezen felül tovább
épült az ivadéknevelő tógazdaság és
termelőszövetkezetek sajat erőből is
építenek tavakat. A fejlődés tehát
olyan ütemű lesz, hogy az 1961-ben
kezdődő II. ötéves terv sokkal ked
vezőbb feltételek között indul, mint
az eddigi elképzelések szerint volt.
A beruházási keretek felhasználása
kor a gazdaságosság elvét mindenütt
figyelembe kell venni. Csak ott épít
sünk halastavat, ahol olyan terüle
tek vannak, amelyek másra nem
hasznosíthatók.
A halászat évekkel ezelőtti nagy
gondja a takarmányellátás, a köz
ponti keretből biztosított lesz. Nem
kell május-júniusban visszafogni a
takarmányozást
azzal
indokolva,
hogy „hátha nem lesz elegendő jú
lius-augusztusban“. A tervszerű, át
gondolt, helyes üzemvezetésnek ez
nem lesz akadálya.
A másik legnagyobb probléma, a
szakember utánpótlás megoldásában
is lépünk egyet az idén előre, Ez év
ben megindul az Agráregyetemen a
szakosított halászati oktatás. Remél
jük, hogy sokan tanulják ezt az egy
re fejlődő és egyre nagyobb mére
teket öltő szép szakmát.
Ez az év nagy követelményekkel
lép fel a termelési szakemberek felé
a nyári halellátás megjavításában.
Számítanunk kell rá, hogy nemcsak
a ponty, hanem a süllő és harcsa
iránt is egyre nagyobb érdeklődés
várható. A kereskedelemnek is fel
kell készülnie arra, hogy 1960-ban
az ország haltermése kb. 1470 vagon
körül várható, amiből az áruhal
mennyisége meghaladja az 1200 va
gont. A kulturált, ízléses és nem
utolsó sorban a szakszerű eladás sok
olyan embert is halkedvelővé tesz,
aki azelőtt nem fogyasztott halat.
Tovább kell növelni a szállítóparkot,
amihez azonban minden érdekelt fél
támogatása szükséges.
Fejlődés várható a természetes ví
zi halászatban is. Több és jobb hal
fogást várunk, természetes vízi ha
lászainktól. Ehhez az állam több tá
mogatással járul hozzá.
A tennivalók tehát sokrétűek. Oda
adó lelkes munkával azonban el
tudjuk érni, hogy Közép-Európában
az édesvízi haltermelésben (a romá
niai vegyesvizekét leszámítva) az elsők legyünk.
, Dr. Nagy László
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KÜZDELEM A VÍZSZENNYEZÉSEK ELLEN —
—

a

Múlt havi számunkban jeleztük,
hogy ismertetni fogjuk a Szovjet
unióban tett intézkedéseket a vízszennyezés meggátlása érdekében.
Előző cikkünkben már beszámol
tunk arról, hogy az utóbbi időben
milyen erélyes intézkedések szület
tek a vízszennyezés meggátlására.
írtunk arról, hogy törvényes ren
delkezések szabályozzák, hogy egyes
üzemek
milyen derítőt kötelesek
üzemben tartani és arról is, hogy a
vállalatok igazgatóit és főmérnökeit
az okozott kár megfelelő részének
megtérítésére kötelezik vízszennye
zés esetén.
Most azt a rendelkezést fogjuk is
mertetni, amely a szennyvizeknek
haltermelésre alkalmas vízrendsze
rekbe való bebocsátását szabályozza.
Amint az az alábbi szabályból lát
ható, igen szigorúan meghatározott
kereteket szabtak a szennyezésnek.
fentiek alapján pedig a rendelke
zés megsértése igen súlyos következ
ményeket vonhat maga után.
A szennyvizek halasvizekbe eresztésének ideiglenes szabálya. A vizek
osztályozása:
(tókategóriák). Első
csoportba tartozó vizek azok, ame
lyekben oxigénre nagyon érzékeny
értékes halfajok tenyésznek. Máso
dik csoportba tartoznak a többi vizek.
Oxigén: A szennyvíz a halasvízzel
való keveredés után nem csökkentheti az oxigén tartalmát a jégalatti
időszakban (lejjebb) mint az első
csoportban 6. mg/1; a második cso
portban 4 mg/1. Jégmentes időszak
ban elkeveredés után az oxigén tar
talomnak mindkét csoportba tartozó
vizekben többnek kell lenni, mint 6
mg/1.
Biokémiai oxigén felhasználás (ötnaponkénit): Az első csoportba tar
tozó olyan halasvizekben, melyek
ben téli időszakban az oxigéntarta
lom nem csökken a telítettség 60° ’0-a
alá és a második kategóriába tarto
zó olyan halasvizekben, melyekben
az oxigéntartalom a téli időszakban
nem csökken 40° 0 alá — a szennyvíz
és a halasvíz (tó vizének) keveredése
után BOF5 nem lehet több 2 mg/1nél. Ha téli időszakban a halasvizek
oxigéntartalma a normális telített
ség 40°'o-a alá esik, akkor csak annyi
szennyvíz beeresztés engedhető meg,
amennyi a víz BOF-át nem változ
tatja meg.
Lebegő anyagok: A szennyvíz ke
veredés után a halasvízben nem
szaporíthatja a lebegő anyagokat
többel, mint az első csoportban 0,25
mg/1, a másodikban 0,72 mg/1.
Aktív
reakció (kémhatás):
A
szennyvíz a beeresztés helyén nem
változtathatja meg a tó vizének pHját 6,5 alá és 8,5 fölé.
Szag, íz, szín: A szennyvíz keve
redés után a halasvíznek nem ad
hatja át az őt jellemző ízt, szagot és
színt.
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Mérgező anyagok: A szennyvíz
nem tartalmazhat oldható vagy old
hatatlan
mérgező és radioaktív
anyagokat, melyek közvetlenül vagy
közvetve káros hatásúak lehetnek a
halakra, más vízi szervezetekre és
azok fejlődésére. A halasvízben le
vő káros anyagok megengedhető leg
nagyobb töménységét a tudományos
szervezetek és a halvédelem szervei
állapítják meg.
Megjegyzés:
1. Halasvíz minden olyan álló
vagy folyóvíz, amelyet hal vagy más
vízi állat és növény tartására, ter
melésére, fogására használnak vagy
lehet felhasználni, vagy pedig az
utánpótlás termelésében jelentősége
van.
2. A tisztított szennyvíz beereszté
sét halasvízbe úgy kell megszervez
ni, hogy a beeresztés körzetében a
teljes keveredés történjék meg.
3. A szennyvíz beeresztésének he
lyét és feltételeit, bizonyos’ esetek
ben pedig a keveredés és hőmérsék
let kiegyenlítődés körzetének terje
delmét is a halvédelmi szervek ál
lapítják meg a helyi feltételek, a tó
egészségügyi állapota, vízbősége és
halgazdasági értékének figyelembe
vételével.
4. Szennyvíz beeresztése az 1. és 2.
Mrllcklet

Néhány káros anyag lialasvizckUcn
megengedhető koncentrációja

1. 1

2.

3.

Sorsz.

Vegyületek vagy
anyagok
megnevezése

A halasvíz tartal
maz mg/1 anya
got. A szennyvíz
keveredés
körzetében

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ólom .......................
Arzén .......................
Réz ...........................
Cink .........................
N ik k e l.......................
K a d m iu m .................
C ia n id á k ...................
M agnézium ...............
Ammónia .................
Ammónium sók . . .
Fenolok ...................
Szabad klór ...........
Nyersolaj
...............

14.

Kőólaj és kőolaj ter
mékek oldott és
emulgeált állapot
ban .......................
Furfurol ...................

15.
16.
17.
18.
19.

Szénkéneg.................
Tannidok .................
Tűlevelű fákból ki
mosható gyantás
anyagok ...............
Laktám és más szer
ves anyagok, spe
cifikusok a műszál
termelés szennyvi
zére .......................

20.

L ig n in .......................

21.

Lerakódás,
iszap
(szűrőprésből,
gipsz) ...................

0,1
0,05
0,01
0,01
0,01
0,005
0,05
50,0
0,1
5,0
0,001
Hiány
Nem ereszthető
be halasvízbe

0,05
5,0 (szenny
vízben)
1,0
10,0 kevesebb
2,0 kevesebb

Nem ereszthetők
be halasvízbe
Nem ereszthető
be halasvízbe
Nem ereszthetől?
be halasvízbe

csoportba tartozó vizek olyan részén,
ahol tömeges ívás és halhizlalás fo
lyik, nem megengedett. Az ilyen he
lyekhez közel történő szennyvíz
beeresztés lehetőségét minden egyes
esetben a halvédelem szervei álla
pítják meg.
5.
A szennyvíz halas vízben törté
nő felhigulási foka, valamint a nor
mák megállapításakor a lehetséges
legrosszabb higulás feltételéből kell
kiindulni — mégpedig a katasztro
fálisan kevésvízű év minimális víz
felhasználásából.
Mellékeljük néhány káros anyag
halasvízben megengedhető koncent
rációját.
Béres Sándor
A THE FISH BOÁT című folyó
irat V/27. száma érdekes cikkben
számol be a legfrissebb újításról, a
tengeri halrajok helikopterről vég
zett helymeghatározásáról, melyet
szovjet tudósok dolgoztak ki és he
lyeztek sikerrel üzembe. Az üzem
biztos ‘berendezés jó szolgálatokat
tesz a hering, szardínia, tonhal és
makrélavonulások felismerésére. Lé
nyege: a helikopter vagy 10—15 mé
ter magasan halad a víz felett és
úszótesttel ellátott elektronikus detektort tart drót^ öpOkötélre függesztve
4—6 méter méJ — ^ — £■
lyen a víz színe
alatt. A rendkívül érzékeny detek
tor nemcsak jelzi, ha a vízben hal
raj tartózkodik, de ha halat jelez,
megállapítható a rajok nagysága,
sőt az egyedek mérete is, amiből a
halfajokra is lehet következtetni. A
helikopter 10—20 km-es sebességgel
haladva tekintélyes területű víztü
kör lekémlelését teszi lehetségessé
és roppant előnye az eddig használt
hajóra szerelt detektorokkal szem
ben, hogy nem riasztja a halat és
erős hullámzáskor is használható,
olyan tengerjárásnál, melynél a ha
jóra szerelt detektor jelzései egy
általán nem megbízhatóak. Most
újabb módszert kísérleteznek ki, a
tengervíz hőmérséklete és színe
alapján végzett halraj, főleg ton
halraj meghatározást, a tapasztala
tok szerint ugyanis a vízhőmérsék
let igen kisfokú emelkedése na
gyobb halraj jelenlétére vall. Ed
dig a Kaspi- és Barents-tengeren,
Valamint a távol északi vizeken al
kalmazták sikerrel a szovjet tudo
mány legújabb vívmányát, az ered
mények főleg az őszi és téli hónapqkban jelentősek, amikor a krimi
és kaukázusi félsziget parthoz kö
zeli vizein szinte felmérhetetlen hal
rajok gyülekeznek.
A HALÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT
Budapest, V., Néphadsereg u.
10. sz. alatti helyiségéből 1960.
január hó 1-ével a Belkereske
delmi Minisztérium épületébe
költözött.
Űj címe: Budapest, V., Vigadó u.
6. II. em. Postai címe: Buda
pest 4. Postafiók 294. Telefon:
188-970.

M iért

Sokszor gyönyörködünk; a tó part
ján, zsilipek felett állva vagy kísér
leti akváriumunk előtt ülve, halaink
vízben való viselkedésében, élénk
mozgásában. Feltűnő minden szem
lélő számára, hogy a halak milyen
érzékenyen reagálnak a környeze
tükben történő legkisebb változásra
is. Örömteli tapasztalat ez a tógazda
számára, mert amíg élénk, éber a
hal, addig egészséges. De bizony na
gyon megnehezíti ez a tény a horvgász vágyainak teljesülését, hiszen
emiatt kell sokszor üres szatyorral
hazatérnie. Felmerül hát a kérdés,
vajon melyik az az érzékszerv,
amelynek segítségével halaink oly
gyorsan tudomást szereznek környe
zetük apró változásairól, sokszor
olyan parányiakról is, amelyeket mi
saját érzékszerveinkkel észre sem
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A

D
Tapintósejt vázlatosan. A — kötőszövet,
B — hámszövet, C — tapintósejt, D —
ideg

veszünk! Nyilvánvalóan a környezet
(közvetlenül a víz) ingerek továbbí
tása útján hatással van a halakra,
azok érzékszerveik útján szereznek e
hatásokról tudomást. A magyaráza
tot tehát az érzékszervek működé
sében kell keresnünk. Vegyük eze
ket sorra. A fénysugarakat a hal
szeme érzékeli. Ennek szerkezetét és
működését lapunk hasábjain már
megismerhettük (Halászat, 1959. ja
nuári szám, 7. oldal). Tudjuk, hogy
a legtöbb halnak gyenge a látó ké
pessége. Egyébként siem lehet ennek
döntő szerepe a halak magatartásá
ban, ha tekintetbe vesszük, hogy
ezek leginkább zavaros, lebegő szer
vezetekkel és anyagokkal telített víz-,
ben élnek, ahol a fényviszonyok
amúgy is kedvezőtlenek, a víz mé
lyebb rétegeibe pedig e kevés fény
nek is csak csekély hányada jut el.
A halak hallásáról még ma sem tu
dunk sokat. Mindenesetre az a tény,
hogy belső fülük a külvilággal nincs
kapcsolatban, rezgést esetleg közvet
ve az úszóhólyag és apró csontocskák közvetítésével foghat csak fel,
arra vall, hogy ez a szerv sem lehet
döntő a halak magatartásában. A
halak szagló-, illetve ízleilőszervei
kétségtelenül fontos szerepet játsza
nak a táplálkozásnál, ivari életben,

rajban élő halaknál egymás felisme
résében (lásd Halászat 1958. decem
beri szám, 229. old.), de e szervek
csak a vízben oldott kémiai anyagok
által előidézett kémiai ingereket ér
zékelik. Most már csak a tapintás
van hátra, amelyről ugyan keveset
hallunk, de amely talán a legfonto
sabb szerepet játssza a halak éber
viselkedésében. A halak tapintása
igen kifinomult és lehetővé teszi szá
mukra a tájékozódást a térben, köz
reműködik a táplálék megkeresésé
ben, a káros hatások elkerülésében,
a veszedelem felismerésében, mene
külésben az ellenség elől, különle
ges módon biztosítja a folyóvízi ha
laknak a vízáramlással szemben el
foglalt helyzetét (máskülönben az
erős sodrású folyókból „kifolyná
nak“ a halak!) s a víz jó hullámrezgés-vezetőképesisége révén lehetővé
teszi a halak távérzését is. Az eddi
gi kutatások során kiderült, hogy a
halak tapintó
képességét kétféle
szerv biztosítja. Az egyik a halak
testét borító bőr hámrétegében el
szórtan elhelyezkedő, csak mikrosz
kóppal látható tapintósejtek, ame
lyekhez érzőidegek ágazódnak szét
(1. ábra). Ezenkívül találunk a
halak bőrén érzéksejtekkel kapcsom
latban levő érzőbimbókat is (2.
ábra), amelyeknek egy része a test
felületén szétszórtan foglal helyet.
Ezért szétszórt oldalvonalként szok
ták emlegetni, más része a test két
oldalán szabályos sorba rendeződve
a szabad szemmel is látható oldal
vonal medrében vagy csatornájában
található meg. A test felületén el
szórt érzőbimbók
eloszlása nem
egyenletes. Különösen sűrűn talá
lunk ilyeneket a száj körül, a baju
szokon és az úszók bőrén. Ezzel ma
gyarázható az a közismert tapaszta
lat, hogy a száj vagy a bajusz bizo
nyos részének érintése a pontynál
vagy a harcsánál reflex-szerű nyelő
mozgást vált ki. A száj körüli érzék
bimbók tájékoztatják a halat az ész
revett zsákmány helyzetéről, és biz
tosítják, hogy pl. a csuka zsákmá
nyát mindig hosszirányban, fejével
előrefelé kapja be.
Igen érdekes azoknak az érzőbim
bóknak a működésié, amelyek az ol-
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Három szabad érzőbimbó a fürge cselle
bőréből. A — nyugalmi helyzetben, B —
áramló vízben eldöntve

dalvonalban helyezkednek el. Az ol
dalvonal alakja, hossza és szerke
zete halfajonként változó s arra jel
lemző lehet. Az oldalvonal lehet egy
kissé besüllyedt gödör, Ilyenkor &
benne ülő érzőbimbókat hasiadékszemölcsöknek nevezzük. Lehet nyi
tott hám-csatorna, de leggyakrabban
a bőr hámrétegének mélyén vagy az
irharétegben húzódó zárt csatorna,
amely a testfelülettel rövid csator
naágak segítségével közlekedik. Az
egész csatornarendszer üregét nyál
szerű váladék tölti ki. A kivezető
csatornák pikkelyes halakon a pik
kelyen is váj átok vagy átfúródások
formájában mutatkozik. Az oldalvo
nalról levett pikkely oldalvonal
okozta átfúródásá, illetve vájati képe
szintén fajra jellemző lehet (3. ábra).
Ha már most az oldalvonal mentén
végzett hosszanti bemetszés szövet
tani képét mikroszkóppal megvizs
gáljuk, akkor az oldalvonal csator
nája alatt, avval párhuzamosan ha
ladó ideg (az ún. oldalideg, nervus

Az oldalvonal hosszanti metszete vázla
tosan. Cs — csatorna, Ny — testfelületre
torkolló csatorna, N — oldalideg, A —
idegágak, p — részben átlyuggatott pik
kelyek, — irharéteg, S — érzőbimbók
(tapintásérző sejtek érzősertékkel)

lateralis) tűnik szemünk elé, amely
nek végágai az oldalvonal csatorná
jában ülő érzőbimbókhoz futnak (4.
ábra). Ezek után könnyű megérteni
az oldalvonal működését is. A csa
tornában levő nyálka átveszi a víz
által a test felületéire juttatott finom
rezgéseket, illetőleg a víz áramlása
által okozott súrlódást, avagy szívós
illetve nyomóhatást, s azt a csator
na medrében ülő érzékbimbóknak
adja át. Az érzékbimbókban ily mó
don keletkezett ingerületet azután
az oldalideg az agyközpontba továb
bítja. Ily módon a hal a víz legfino
mabb rezgésének természetét, irá
nyát és sebességét egyaránt jól tud
ja érzékelni. A ragadozó halak a
mellettük elúszó zsákmányt az álta
la okozott vízáramlásváltozás segít
ségével akkor is észreveszik, ha sze
mükkel nem vettek volna róla tudo
mást. Bár a csuka pl. viszonylag jól
lát, a kísérletek szerint a zsákmány
megszerzésében az oldalvonalnak na
gyobb szerepe van, kiváltképpen za
varos vizekben, rossz fényviszonyok
köpött. A megvakított akváriumi
hal sem úszik neki az üvegfalnak.
Mindezek alapján azt is mondhat
juk, hogy a halak tapintásszervei
azoknak távérző képességet biztosí
tanak.
Széky Pál

FOKOZOTT
VÉDELMET
Az elmúlt 12 évben a balatoni sül
lő védelmével kapcsolatban sokfélét
megpróbáltunk: véd tűk a nagy süllő
ket, fogtuk a kicsiket; fogtuk a na
gyokat, védtük a kicsiket. Védelmet
adtunk az egész állománynak, sze
rettük volna „tilalom nélkül“ fogni
őket ívási idő alatt is.
Az ívási védelem megállapítása so
rán a népgazdaság közvetlen érdekét
össze kellett egyeztetni a süllőszaporodájs érdekével. Innen adódott a
sokféle próbálkozás.
Időközben számos új tapasztalatot
szereztünk, mely sok szép elgondo
lást oszlatott széjjel. Előrehaladtunk
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a süllőívások sikeressé tételének és
a megmaradás fokozásának terén is.
Nagyon jól emlékszem az 1948—
50-es évekre, amikor az volt a leg
nagyobb gond, hogyan szedjük össze
a szükséges 1000—1500 fészket. Ak
kor ezt a mesterséges fészkek tízez
reinek ia kihelyezésével értük el, ma
7—8 ezer fészek kihelyezéséből nyer
hetünk 2500—3000 fészket. Régen
azokat a fészkeket is különös gond
dal dédelgettük, melyen az ívás vé
gén csak néhány szem süllőikra
volt, ma ezeket le sem oldják a kö
télről.
A táblázatunk mindennél világo
sabban tünteti fel az elmondottakat.

A balatoni süllő ívási védelmi*

Év

1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.

Ikrával
Kirakott
belepett
fészekszám fészekszám
31 000
10 700
12 700
11 100
7 500
6 000
7 150
7 500
6 200
7 700
8 000

1614
1924
1296
2178
3416
2659
2311
3984
2733
2992
3408

0/0

Kifogott
süllő, Cl

A süllőfészek anyaga

5,2
18,0
10,2
19,6
45,5
44,3
32,3
53,1
44,1
38,8
42,6

1086
953
1056
1456
1571
1367
1216
1097

Zsombék, cirok
Cirok, boróka, kötélbojt
Cirok, kötélbojt, hálóbojt, boróka
Kötélbojt, hálóbojt, boróka
Kötélbojt, hálóbojt, boróka
Hálóbojt, boróka
Hálóbojt, boróka
Hálóbojt, boróka
Hálóbojt, boróka
Hálóbojt, boróka

Ha megbecsüljük a Balaton süllő
állományát az ívási időben, feltéte
lezhetjük azt, hogy ott kb. 300 000 db
átlag fél kiló súlyú süllő ívik. Ezek
fele hím, az ikrások száma 150 000,
ezektől kb. 1 milliárd lerakott ikrá
ra számíthatunk. (Az ikrások súlya
75 000 kg testsúly, kghonként 150 000
db ikra.) Kérdés az, hogy ez az ikra
megfelelő helyre kerül, és megter
mékenyül-e? Sok millió ikra tűnik
el a sügérek és keszegfélék gyomrá
ban is. A mesterséges keltetés kb.
70—100 millió ikrát érinthet éviente
(bár véleményem szerint alábecsül
jük — helyesen — a keltetett ikra
számot), ez azt jelenti, hogy a ba
latoni. süllőikrának kb. 10%-át fógr
juk pártfogásunkba.
Évek óta figyeljük a kelés utáni
hónap zsienge süllőállományát. Az
szemmel láthatóan fokozódik. Mint
már más helyen írtam, május vé
gén, június elején a fenéken nem
lehet planktonhálót húzni anélkül,
hogy ne tennénk tönkre az apró sül
lők ezreit.
Az 1,5—2,5 cm-es süllőkből is a né
hány száz méteres hálóhúzás több
százat hoz felszínire. Ilyen nagyságú
süllőből is 40—50 millióra becsülhető
a Balaton állománya.
Azután megritkul a zsenge süllőnép, egyesek hirtelen nagyra nőnek
valószínűleg
testvéreik
rovására,
mások kicsik maradnak, 20—30 da
rabot azonban még ilyenkor sem ne
héz megfeleílő hálóval megfogni.
Ha a felsorolt számokat Összevet
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jük az évente kifogott 300—350 ezer
darabbal, elgondolkozhatunk. Min
denek előtt leszögezhetjük, hogy a
mesterséges szaporítás jó eredmé
nyű, de a hálóképes állomány to
vábbi szaporítását ez úton elérni már
aligha lehet.
Azt is megállapítottuk, hogy a ko
rábbi söllőívásból eredő fiataloknak
— a Balatonban — nagyobb esélyük
van a nagyra növésre. A késői utó
dait korban alig választja el 2—3 hét
a táplálékot biztosító vágódurbincs
és kősüllő ivadékoktól, ezek tehát
kevés eséllyel indulhatnak a ragado
zó életkorba.
A korai ívás van kitéve leginkább
az áprilisi viharok pusztításának,
ezt kell tehát a leggondosabban dé
delgetnünk. A kérdés megoldása
„versenyfutás a napokért“.
De térjünk vissza a tilalomra.
Igen egyszerű volna a tilalom meg
állapításakor azt mondanunk, hogy
a süllőre március 15—-április 20 kö
zött tilalom van. De vajon ezzel a
tilalommal eleget tettünk-e a meg
követelt maximum—minimum elv
nek. (Maximális szaporodás mellett,
minimális népgazdasági hátrány.^ Vé
leményem szerint az elmúlt évek
ben sokszor túl bőkezűek voltunk,
amiből felesleges hátrány szárma
zott.
Mivel a legértékesebb, legkorábbi
ivadékot a nagy, már többször ívott
fogasoktól várhatjuk, véleményem
szerint ezek megérdemelnék a vé
delmet már március 1-től. Gyakori

és szívfáj dító eset az, amikor pont a
tilalom megkezdése előtt egy-egy ha
lászbokor akadom halászik és má
zsaszám szedi ki az íviásra gyülekez
ni kezdő nagy pocakú fogasokat.
Ezt elkerülhetjük a március 1-i
tilalom kezdettel. Tapasztalat az,
hogy április 15-ike után az a fogas,
mely nem az akadókon tartózkodott,
már eleget tett szaporodási felada
tának. Az ekkor kifogott nagy foga
sok visszadohálást •
— véleményem
szerint — már fölösleges.
Az akadok halászatának tilalmát
— esetleg alsóparti halásztilalmat —
március 15-től a nagy tilalom végéig
szükségesnek tarttom. A hálózás itt
nemcsak az ívásra összeverődött ha
lak zavarásával vagy kifogásával
árt, hanem azzal is, hogy a lerakott
ikrát végigsepri a háló és nagyrészt
tönkreteszi.
De mi lesz a fél kg-on aluli súlyú,
IV. osztályú süllővel? A balatoni há
lók szembőségét a keszeg és IV. osz
tályú süllő nagysága határozta meg.
A IV. osztályú süllő feje befér a
hálószembe, de átjutni rajta már
nem tud. Halászat közben 100 db-on
felüli azoknak a süllőknek a száma*
melyek a hálószárnyak szemeiben
fennakadnak, melyeket a halász a
háló szemén áthúzva vesz ki. Tógaz
dasági tapasztalatból tudjuk, hogy az
ilyen „kegyetlen“ sorsú süllőre mi
vár: testét egészben vagy részben
belepi a penész. Az ilyen süllő csak
ritkán gyógyul meg, legtöbbször a
part közelében sekély vízben állva
várja sorsa beteljesülését. Miért len
ne ez másképpen a Balatonban? A
halászkézzel végigszorongatott süllő
sem várhat jobb jövőt a Balatonban,
mint a tógazdasági telelőben, azzal a
különbséggel, hogy a telelőből még
piacra lehet menteni, de a balatoni
nádas széléből nem veszi ki már
senki sem.
A IV. osztályú süllő visszadobálásakor tehát — azoknak legalább a
felét beteggé — legtöbb esetben ha
lálos beteggé — tesszük. Ez kár a
népgazdaságnak.
De van-e jelentős haszna a vissza
dob álásnak? Az ívóhelyen kívül ta
lált TV. osztályú süllő, vagy már le
ívott, vagy későn fog ívni. Első eset
ben „jogos“ a kifogása, a második
esetben pedig nem sokat ér az iva
déka.
Ezek helyett — bármilyen furcsá
nak hangzik — a kősüllőt védeném
április 1-től — a nagy tilalom vé
géig. A kősüllő április végén, május
ban ívik. Ivadéka tehát egy hónap
pal később indul és mivel ugyan
azon a helyen él, mint a süllőivadék
— szinte kínálkozó táplálék. Való
ban, Tőig István az eisőnyaras sül
lőkben igen sok kősüllő unokatest
vért talált. A ragadozásra áttért sül
lőivadék
táplálékában
mutatkozó
„hiányzó láncszem“ pótlására a kő
süllő ivadék igen alkalmas.
Korántsem állítom, hogy ez „utol
só szó“ a süllőtilalommal kapcsolat
ban. Gyarapítani kell évről évre a
tapasztalatokat, nem szabad a továb
bi módosítástól félni, hogy a fent
említett maximum—minimum elv
érvényre juthasson. D r Woynárovicli

A m agasatvís s z e r e p e
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- a mesterséges ikramegtermékenyítésben. ..
Valamikor, hajdanában, az állatszülészetből úgy tanultuk, hogy az
emlősöknél a magzatvíz három célt
szolgál: 1. a magzatot védi a külső
behatásoktól, 2. a szülőutat a szülési
nél kitágítja, 3. a szülést megkönnyí
ti azzal, hogy a szülőutat sikam
lóssá teszi.
A halaknál is megvan ez a folya
dék az ikra körül, a szakirodalom
azonban alig ismerteti. Csupán
Ilankó (Hal és halgazdaság, 1928, p.
181.) említi, hogy „az ikrával rende
sen savós, víz színű folyadék is
ürül“ . Ez .tényleg így is van! Mivel
ez a folyadék hasonló az emlősök
magzatvizéhez, ezt az elnevezést
használom.
A szakirodalomban sem mineműségéről, sem céljáról adatokat nem
találtam. 47 évi pisztrángtenyésztői
működésem alatt azonban volt mó
domban ezt behatóan tanulmányoz
ni. Eredményeimet tehát közreadom.
Közismetrt, 'hogy ia pisztráng ik
rája, lerakásra érés után a hasüreg
ben helyezkedik el s tárolódik a
természetes lerakásig, vagy mester
séges elvételig. Itt egy gyengén sár
gás és lúgos kémhatású folyadék, a
„magzatvíz“ veszi körül. Ennek cél
ja itt is hármas: 1. védi az ikrát a
külső behatásoktól, 2. .az ikra lera
kását megkönnyíti, 3. a terméke
nyülést elősegíti olyanformán, hogy
a természetes úton lerakott ikra kö
rül a vizet lúgosátja s ezzel az ondó
szálak mozgékonyságát növelve, a
termékenyülést eredményesebbé te
szi.
Ezt a tényt azonban a mesterséges
termékenyítéskor figyelembe sem
vették, sőt, egyes szerzők, az ikra
ettől való megszabadítását (szitán
való átszűréssel), egyenesen elő is ír
ják. Sajnos, kezdő pisztrángtenyész
tő koromban én is gyakoroltam, míg
ennek károis voltáról meg nem győ
ződtem. A magzatvíztől megszabadítot ikra ui. elég rossz termékenyü
lést ad. Hosszabb műveletnél az 'ikra
kiszáradhat, könnyen megsérülhet, a
ráfejt on'dószálcsák pedig vitalitá
sukból sokat veszíthetnek. Ezáltal
érthető is a rosszabb eredmény.
Egyébként a magzatvíznek a termékenyítetlen
ikra
szállításakor
nagy a jelentősége. Köztudomású,
hogy a frissen termékenyített ikra
akár vízben, akár keretekre helyez
ve, a szállítást igen rosszul bírja,
úgyhogy nem ritka a 100%-os elhul
lás sem. Ha azonlban a frissen fejt
ikrát mégis szállítani kell, magzat
vízben hagyjuk, és a tejet is külön
szállítjuk. Pár nap múlva is jó ter
mékenyülést kapunk. Én pl. piszt
ráng, csuka ikránál, ilyen szállítás
után, 7Ö—80%-as kelési eredményt
értem öl.
Ennek különösen nagy a jelentő
sége ott, ahol az ikrát és tejet a köl
tő helytől távol kell termelni, mert

mint igen fontos dolgot ismétlem,
hogy a frissen termékenyített, —
bármilyen hal ikrája, a mozgatásra
igen érzékeny, s nagyon rossz kelési
eredményt ad.
A magzatvízben és elkülönítve
szállított Ikránál és tejnél azonban
igen fontos, hogy víz még nyomok
ban sem juthasson hozzá, mert et
től az ikra mikropiléi bezáru^lnak, a
tej ondószálcsái mozgó képességü
ket elvesztik, s így a termékenyülés
lehetetlenné válik.
Az ikra és tej számítására legal
kalmasabb egy széles szájú, előző
leg a hal testhőmérsékletére (ami
egyenlő annak a víznek a hőmérsék
letével, amiből a halat kivettük), le
hűtött és teljesen szárazra törölt,
termoszpalack. De jól szigetelve,
Dr. H. MANN az Alig. F. Z. 1959.
decemberi számában azzal a kérdés
sel foglalkozik, hogy a pisztráng
nak nyújtott takarány zsírtartalma
mennyiben hat a
hal szervezetében
lerakódó Zsír kép
ződésére. Kiderült:
ha a pisztrángok
magas zsírtartal
mú takarmányhalakkal táplálkoz
nak, testük hamar elzsírosodik, kü
lönösen a beleken. Az elzsírosodott
pisztráng tenyészértéke csökken, a
nőivarú egyedekben kevesebb szá
mú ikra képződik. A kísérletek azt
mutatták, hogy az elhájasodott tenyészhalak ivadékainak kelési vesz
tesége is nagyobb.
nini

más edényben is eredményesen szál
lítható, csak a víztő] és a fölmelegedésitől kell óvni.
Ezzel a módszerrel, hosszú időn
keresztül igen jó eredményeket ér
tem el a pisztrángon kívül a csuka,
ponty, kele és koncér ikránál is.
Még itt akarok egy tévhitre rámu
tatni, ami az egész szakirodalmon
végigvonul
(Piszitrángtenyésztés,
1901., Répássy M. Édesvízi halászat
és halgazdaság, 1914., Hankó B. A
hal és halgazdaság, 1928., V. Cotta.
Vadgazdálkodás és pisztrángtenyészr
tés, 1957.), mind azt írják, hogy „az
ikra a nőstény testéből petyhüdten,
ráncosán, fonnyadtnak látszóan ke
rül ki és csak vízzel való megszívódás után gömbölyödik ki.“ Ez valót
lanság! Az egészséges és lerakásra
éretit ikra mindig gömbölyűén, fé
nyesen, feszülő héjjal és magzatvízben kerül ki az anya testéből. Vízrzel érintkezve, ha termékenyül, ha
nem, cca. 7% vizet vesz fel. Terje
delmében egészen a kikelésig, egyál
talán nem növekszik.
Vásárhelyi István
AZ ALLG. FISCH. ZEITUNG
1959/23-as számában érdekes cikket
olvashattunk, dr. H. W. Schmidt az
zal az egyre égetőbb problémával
foglalkozik: milyen hatásúak az
atomreaktorok égéstermékei a vízbe
jutott sugárzó anyagok az élőlények
re? A mérések azt
mutatták,
hogy
nem, elhanyagolha
tó fertőzéssel kell
számolni, ami az
emberre is veszé
lyes lehet, nemcsak a halakra és
azok táplálékszervezeteire. Különö
sem nagy veszedelmet jelent az a
körülmény, hogy az ivóvíz tekinté
lyes mennyiségét nyerik ma már a
folyóvizekből.

A jég alatti halászaton és a nád kihordásakor jó szolgálatot tesz a szánkó
(Veszprémi felv.)
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EXCENTER ETETETTÉL

A korszerű villantok megjelené
sével sokat veszített hajdani népsze
rűségéből a nemrég még nélkülöz
hetetlennek ismert
excenterólom,
ritka madár ma már az a horgász,
akinek pergető készségén ott látjuk
a villantótól vagy arasznyira a zsi
negbe iktatott lapos, vagy bab
alakú ólomsúlyt, hogy vele könnyű
kanalát is távolra hajíthassa, ugyan
akkor elejét vegye a kellemetlen
zsineg csavarodásoknak. Nem is volt
könnyű az ilyen szereléssel hajigálni, mert a nagyobb súlya miatt előre
siető ólom igen gyakran akadt el a
hátrább kullogó horogban, különö
sen akkor, amikor a szerény ólom
iránt melegen érdeklődő balinság
„ kedvéért” külön hármashorog is dí
szítette az excent er ólmot.
Ma már se szeri, se száma a ki
tűnő, cserélhető excent er ólommal
egybeépített villantóknak, melyek
nek még a kanalai, horgai is tetszés
szerint, illetve a követelményeknek
megfelelően
cserélhetők.
Mégis
szükségesnek mutatkozott olyan új
fajta excenterólom tervezése, mely
nem önsúlyos villantónál előtétként
használható, de egyéb célokra is fel
használható:
különféle
műcsalikombinációk rögtönzésére. Ennek az
igénynek kielégítésére kísérleteztem
ki az úgynevezett excenter-előtétet,
mely nemcsak egész sor műcsalikombinációt tesz lehetségessé, ha
nem egyben olcsó és jó villantok
összeállítását is kínálja a rablóhalhorgászat szerelmeseinek.
Az excenter-előtét minden hasz
nálhatósága és jó tulajdonsága elle
nére igen egyszerű, bárki által per
cek alatt elkészíthető hasznos apró
ság, nem egyéb hajtű alakban viszszahajlított rugalmas huzaldarabká
nál, melynek egyik szára hosszabb,
a másik rövidebb. Rövidebb szárá
nak a végén kis, ütköztetésre szol
gáló kihajlítással van ellátva, hoszszabb szára végén pedig a zsineg
felcsomózására kis fülecske kerül,
az ábrán jól látni az egyszerű drót
darabka alakját. Ha van kéznél la
pos és gömbölyű fogónk, néhány da
rabka vagy egy milliméternyi vas
tag, kemény sárgaréz drótdarabunk
és megfigyeljük az ábrán látható
alakot
pillanatok
alatt megbir
kózunk az egyszerű barkácsfeladattal. A fontos csupán az, hogy a sár
garéz huzaldarabka kemény és jól
rugózó legyen, ha ilyen nincsen,
megteszi az acélhuzal is, ennek azon
ban az a hátránya, hogy könnyen
rozsdásodik.
Az előtét két, egymással párhuza
mosan fekvő részére a szakboltok
ban kapható különféle színezésű és
háromféle
nagyságú
ólom-halfej
csúsztatható fel oly módon, hogy a
fej a zsineg felcsomózására szolgáló
hurok felé „nézzen” . Az ólom az
előtéthuzalról
nemcsak
hátrafelé
csúsztatható le, hanem előre is, ha
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a rövidebb száron levő kis ütköző
kihajlítást körmünkkel benyomjuk:
feltolhatjuk az ólomfejet egészen a
zsineg befűzésére szolgáló fülig.
Ilyenkor szabaddá válik a nyitott
hajtű-rész, melybe tetszés szerint
akaszthatunk villantót, vagy más
műcsalit. Ha az ólmot eredeti he
lyére visszacsúsztatjuk, a villantó
oldhatatlanul kerül rögzített álla
potba.
Az excenter-előtét hosszú huzal
szára nemcsak arra a célra szolgál,
hogy az ólmot az ütköző benyomása
után előre csúsztathassuk, hanem
arra is, hogy késleltesse az ólom

Hogyan használjuk az excenter-előtétet?
(Felülről lefelé) 1. Hármashoroggal komkinálva: balinólom. 2. Bojtos drillinggel:
önsúlyos balinlégy. 3. Ün. Farlow villantóval szerelve filléres: önsúlyos blinker.
A legalsó rajzon látjuk, hogyan csúsztat
juk előre, a buzalfülecske irányában az
excenterólmot, hogy a dróthurokba for
gókapcsot vagy horogkarikát akaszthas
sunk

előresietését hajlításkor, ami összeakadást idézhet elő. Persze még az
ilyen szereléssel sem szabad elmu
lasztani a bevált trükköt: a csali
vízbecsapódásának pillanata előtt
fél gondolattal mutatóujjunkkal, jazt
a peremorsó dobjának szélére szo
rítva, lefékezni a zsineg lepergését
és megállítani röptében a csalit. Ez
a módszer meggátolja a horog el
akadását a zsinórban vagy ólomban,
megszünteti a zsinór tőgyelését.
Lássuk milyen kombinációk lehet
ségesek ezzel az egyszerű excenterelőtéttel?
Ha a két nagyságban, négy forint
körüli árban vásárolható, helytele
nül Farlow-kanálnak
elkeresztelt
villantót akasztjuk reá: kitűnő, ön
súlyú és a zsineg csavarodással da
coló körforgó-villantót rögtönözhe
tünk, az egész a felébe sem kerül az
ugyanilyen típusú villantónak. Köz
tudomású, hogy ezek az úgynevezett
Farlowok dolgoznak a vízben a leg
jobban, a zsineg becsévélésére azon

nal megkezdik pergésüket minden
rántásszerű, bevágásnak is beillő
„indítás” nélkül. Fordulat számuk
rendkívül magas és ennek megfele
lően tekintélyes halvonzó vibrációt
keltenek és mivel horguk a kanállal
együtt forog, kitűnően vágódnak be
a halszájba akkor is, ha nem hár
mas, hanem csak egyes füles horog
gal vannak felfegyverezve. De nem
kell ragaszkodnunk a készen kap
ható Farlowokhoz sem, a boltokban
kapható
alkatrészekből
(kanál,
kulcskarika, forgókapocs és horog)
a legkülönfélébb nagyságú, az excenter-előtéttel összeházasítható villantókat készíthetünk, az alkatrésze
ket pontosan úgy kell összeszerelni,
akárcsak a Farlowoknál, arra azon
ban ügyeljünk, hogy a horog hegyé
vel kifelé kerüljön a kanál öblös ré
szére, ellenkező szereléskor, ha a
horog a kanál domború és nem a
homorú részére fekszik fel, a kanál
forgásában akadályozott. A két leg
kisebb nagyságú kanál, megfelelő
nagyságú füleshoroggal, vagy akár
kéthegyű horoggal szerelve nagy
szerű balincsemege, a nagyobbak
csukázásra is megfelelnek, de harcsázásra is. Ami pedig a legfonto
sabb, két ilyen csali sem kerül anynyiba, mint egyetlen kész villantó,
ami bukszái vonatkozásban sem
megvetendő előny, különös tekintet
tel a gyakori elakadásokra és beszakításokra.
Az excenter-előtétre két vagy há
romágú horgot kapcsolva, kész a ba
linólom, melynek súlyát a különféle
nagyságú ólomfejek cserélésével vál
toztathatjuk aszerint, hogy közeire
vagy távolra akarunk hajítani. Ez
zel a szereléssel megtakaríthatjuk a
szokványos balinólmok forgókap
csát, mert az ólomfej excenterhatása
következtében ennél a balinólomnál
nem fordulhat elő zsineg csavarodás.
Akaszthatunk az excenter-előtétre
nagyobb balinlegyet, fehér vagy pi
ros, esetleg barna gyapjú- vagy
gyapotszállal készített bojtos drillin
get. Ezt elkészíteni igen egyszerű
feladat, két, egymáshoz lazán fekte
tett ujjunk köré 10—12 menetnyi fo
nalat csévélünk, a tekercset lehúz
zuk ujjúnkról, egyik végét nekifek
tetjük a horogszárnak és szorosan
körülkötözzük cérnával, majd a cér
nát körömlakkal vagy nitrólakkal
fixáljuk. A fonalkötegecske másik
végét ollóval felvágjuk és már ké
szen is van a filléres bojtos horog,
mely felveszi a versenyt a legdísze
sebb balinléggyel is.
Ha a háziasszonyi textiltemetőben
akad valami régi glasszé, vagy
szarvasbőr kesztyűmaradvány, ebből
5—6 cm hosszú, vagy másfél cm szé
les, kissé keskenyedő szeleteket vá
gunk ki körömollóval, a szélesebb
végét felszúrjuk a kettes vagy hár
mas horog egyik hegyére: készen is
van az irhacsalink, mely a vízben
kígyózó mozgást végezve nagyszerű
balincsali excenter-előtétre szerelve.
Ha önsúlyú villantónkat távoli
nyerőhelyek elérésére külön ráadás
ként akarjuk súlyozni, erre is fel
használhatjuk az excenter-előtétet.
(farkasházy)

RÖNTGENKÉSZÜLÉK

Q

a süllő emésztésének kutaiásáb a n . . .

A M. T. A. Biológiai Kutatóinté
zetben végzett süllő-táplálékvizsgálatok (Woynárovich 1954) értékelé
sekor többek között a gyomor
emésztés időtartama is felvetődött.
Meddig marad az elnyelt táplálék
hal a süllő zsákalakú gyomrában?
Mennyi idő szükséges a gyomor tel
jes kiürüléséhez? Ha a kérdésekre
feleletet kannánk, úgy — a táplá
lékvizsgálatok adatainak birtokában
— hozzávetőlegesen
felbecsülhet
nénk a balatoni fogas különböző
nagyságcsoportjainak
táplálékfo
gyasztását. Irodalmi vizsgálódásunk
során nem találtunk közvetlen ada
tokat a kérdés megválaszolására.
Csak saját kutatásunk nyomán in
dulhattunk el. Módszert kellett ke
resni a fogassüllő gyomoremészté
sének — a bélben folyó emésztés
től elkülönített — vizsgálatára.
Legegyszerűbb az egyidőben kis
hallal megtömött süllők közül idő
szakosan néhány darabot felboncolni, vagy a gyomorszívóval (Woyná
rovich 1959) kiüríteni a gyomrát. A
soron következő időpontokban fel
dolgozott
gyomortartalmak képet
adnának a gyomor emésztés mecha
nikai (elpépesítés) folyamatáról. A
módszer hátránya, hogy az egyszer
már megvizsgált halak a további
vizsgálatokból, kísérletekből kies
nek, mert elpusztulnak. Ezért sok
süllő kell a párnapos kísérletek el
végzéséhez.
A külföldi szerzők gyomormosó és
részlegmintavevő eszközöket szer
kesztettek. Alkalmazásuk után a,
hal életben marad, de a gyomor
egészében, vagy részben kiürül, így
a hal a kísérlet további részéből ki
esik. Ismét nem nyílik lehetőség
ugyanannak a példánynak többszöri
vizsgálatára és az egész emésztési
folyamat végigkísérésére.
Az előző mondatban vázolt köve
telményre
legkézenfekvőbbnek a
röntgenfelvétel készítés látszott. Fo
lyóvizes, szellőztetett akváriumok
ban tartott kísérleti süllőket egyidő
ben tömtünk meg küsszel, vagy ke
szegivadékkal, néha kis gardánál. A
tömést követően sorozatos röntgenfelvételeket
készítettünk a teltgyomrú süllőkről. A röntgenvizsgá-

latokhoz legcélszerűbbnek az apró
növésű küsz ígérkezett. A 8—10
cm-es küsz jól elcsontosodott csont
váza kitűnő képet adott a röntgenfilmen. A fiatal garda, keszegivadék
porcos csontjai nem nyelik el, va
gyis jobban áteresztik a röntgensugarakat. A röntgenmódszer gon
dolata és az erre legmegfelelőbb
„táplálékhal” megkeresése után a
módszer fogásainak, a tömés mód
jának, a jelölések kivitelezésének,
a röntgen expozíció idejének és a
filmhívás technikájának a kidolgo
zása várt ránk.

kor az élő süllőket röntgenkazet
tákra helyeztük. Az 1—1,5 másod
perces exponálási idő alatt kézzel
tartottuk a kísérleti halakat és így
aránylag ritka esetben mozdultak el
a felvétel pillanatában.
Az előhívott röntgennegatívon az
üresgyomrú süllőnél az összehúzó
dott gyomor nem ad árnyékképet.
A megtömött gyomrú süllő oldalirá
nyú röntgenfelvételén a sértetlen
táplálékhal csontvázának és úszóhó
lyagjának képe szembetűnő. A gyo
moremésztés
előrehaladásával
a
táplálékhal röntgenképe
változik.
Először eltűnik az úszóhólyag vilá
gos foltja, majd a vékony bordák
árnyéka. A gerincet nyaláboló izomkötegek megemésztésével a . hátge
rinc meghajlik, majd mindinkább
rövidül a gerincoszlop. A helyesen

a röntgenképen nem ad árnyékot
(M olnár és T őig íelv.)

A 25—30 cm hosszú süllők kitű
nően tarthatók a Biológiai Intézet
akváriumaiban, a röntgenfelvételi
kazetták nagysága lehetővé teszi az
ilyen hosszúságú halak teljes has
üregének lefényképezéséi, így ez a
méret a legmegfelelőbb az emészté
si kísérleteinkhez. A begyűjtés után
kiéheztetett süllőket töméskor a
hátuszony alatt felerősített, számo
zott cédulával jelöltük meg. A „táplálékhalak” jelölése a farokúszó kü
lönböző formájú csonkításával, tör
tént. A kettős jelölésre azért volt
szükség, mert a tömést követő 3—10
órában néha hánynak az erőszakkal
„táplálkozó” süllők. A megjelölt be
tömött küsz és a kiürült gyomrú
süllő a kettős jelölés összevetésekor
azonosítható. így az ilyen példány
ról már nem készül röntgenfelvétel.
A röntgenfelvételek elkészítése

A süllő gyomrában a betömött küsz koponyája, otolitja, kétrészes uszóhólyagja
és gerincoszlopa jól látható

(Molnár és Tőig felv.)

exponált röntgenlemezen
még a
0,5—2 cm hosszú gerincdarab csigo
lyái is jól érzékelhetők. Ennek el
tűnésével a gyomor kiürül. A gyo
moremésztés lezajlásánál néha az elpépesedett táplálékkal telt belek
kanyarulatai tűnnek fel, de a gyo
mor helyén már semmiféle árnyékot
nem érzékelhetünk.
A röntgeneljárással megállapított
gyomor-kiürülést a módszer kidol
gozásakor boncolással is ellenőriz
tük. A gyomor felmetszése minden
esetben igazolta a röntgenfelvételen
látható kiürülést, így a módszer kí
sérletes vizsgálatokhoz megfelelő.
A kidolgozott eljárás segítségével
1959 nyarán kezdtük el a kísérleti
munkát. Célunk a fogassüllő gyo
moremésztés időtartamának labora
tóriumi vizsgálata. A halak, mint
változó hőmérsékletű állatok anyag
cseréjének gyorsasága, a környezet,
a víz hőmérsékletétől függ. Ennek
megfelelően eltérő hőmérsékleten a
gyomoremésztés időtartama keve
sebb, vagy több időt igényel. Jelen
leg folyó kísérleteinkben 5—25 C°-ig
vizsgáljuk a süllő gyomoremészté
sét. E kutatásaink még folyamatban
vannak, ezért előzetesen csak egy
érdekesebb adatot közlünk: pl. 15
C°-on a süllő gyomrának kiürülése
95—108 órát igényel, ez 4—4,5 napot
tesz ki. További részletadatokról, a
kísérletek eredményeiről majd ké
sőbb számolunk be a „Halászat” ol
vasóinak.
Molnár Gyula és Tőig István
o

.$■? Halászat augusztusi számában
Woynárovich a „Harcsatenyészté
sünk feladatai“ című cikkében „a
védetten nevelt, parazitamentes, 4—5
cm-ets harcisaiviadék“ előállítását je
löli meg célkitűzésként.
Woynárovich ,a tavakban való elő
nevelés helyett 4—5 cm-es korig me
dencékben történő tartást és táplá
lást javasol msenként 5—10 ezer
darabbal. Nézetem szerint az expressznövekedéshez a plankton mel
lett a mesterséges táplálék nem ele
gendő. A zsenge harcsaivadék már
4—5 cm-es kora előtt rátér a raga
dozó életmódra és szívesen vadászsza a ponty, compó, kárász, de a vágódurbincs zsenge ivadékát is. Eddig
végzett kísérleteim azt bizonyították,
hogy az akváriumban nevelt harcsa
ivadék (200—300 db/m3) két—három
héttel elmaradt az előnevelő tavak
ban .,félig védlve“ nevelt kisharcsáktól. A „félig védés“ kérdését az elő
nevelő tavak célszerű megépítésével,
azok bekerítésével, a fel töltéskor a
víz megszűrésével megoldhatjuk és
így előnevelő tavainkat kisharcsáink
védett bölcsődéivé változtathatjuk.
Még egy megdönthetetlen bizo
nyíték szól szerintem az apró előne
velő tavak mellett. A zsenge harcsaivadékokon végzett gyomortartalom
vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a
néhány hetes harcsa táplálékában a
plankton mellett a Chironomus dön
tő jelentőségű. Azok a harcsáink fe j
lődtek leggyorsabban, amelyeknek
tápláléka bővelkedett árVaszúnyoglárvaban.
Az elmúlt három évben a Horto
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bágyon kísérleteztem harcsanevelés
sel és az elért eredmények is mutat
ják, hogy a perionfalú ládákban tör
ténő védett keltetés és ugyanitt 1,5—
2 cm-ig tartás (szürke harcsa) után
a védett jellegű apró előnevelő ta
vakban, gyors növekedés és magas
százalékú visszafogás érhető el.
A keltetőláda 150 cm hosszú, 60
cm széles, 60 cm magas, lecsukható
tetővel ellátott faláda, melynek hoszszanti oldala perionból készül. Belül
a láda aljára fenéktől 2—3 cm ma
gason szintén perion van kifeszítve.
Ez elősegíti, hogy oz ikrából kieső
zsenge ivadék — ha a fűzgyökerek
között azonnal megkapaszkodni nem
tud — tiszta, nem iszapos fenékre
essék és így sokkal nagyobb a meg
maradás.
Vigyáznunk kell arra, hogy az ikra
ne zsúfoltan kerüljön a ládába, mert
zsúfoltság esetén igen nagy %-ban
bepenészedik. Általában, hogy ládáin
kat is kihasználjuk és a kelés is jól
sikerüljön 30—50 ezer ikra kelésre
helyezése a legmegfelelőbb. Egy fürt
megszámolása után kis gyakorlattal
az ikraszám 1000 db-os eltéréssel
igen jól becsülhető. A keltetést elő
re feltöltött, előzőleg lehalászott és
fertőtlenített telelőkben végezzük. A
keltető ládákat a befolyó műtárgyak
közelében helyezzük el. A telelőre
állandó vízcsorgást biztosítunk, de
csak oly mértékben, hogy a telelő
vízszintjét azonos magasságban tart
suk.
A zsenge harcsaávadék a kelés
után 4—5-ik napon kezd táplálkozni.
Erre az időpontra a ládákba töme

gesen kell planktont begyűjteni. A
tömeges begyűjtésen értjük, hogy
minden nap két alkalommal oly
mennyiségben gyújtsunk planktont,
hogy harcsáinknak ne kelljen a táp
lálékot keresniök, tehát a ládákban
úgyszólván sűrű legyen a víz az apró
Daphniától és Cyklopistól. A plank
tontáplálék mellett a 10. nap után
kezdjük meg a mesterséges táplá
lékhoz szoktatást. A mesterséges
táplálék halhús és egyéb állati frisis
belsőség kaparékából álljon. K ét-há
romszori. darálás után még préseljük
jól szét a táplálékot és 10 X 10
cm-es, feketére festett lemezből ké
szült tálcára felkenve helyezzük el a
fűzgyökerek közé és a láda alsó sar
kaiba. A tálcácskák feketére festé
se a takarmányközelbe szoktatást
segíti elő. A harcsa a kelés pillanatá
tól a sötét búvóhelyet keresi és a te
nyésztő folyamán e tény állandó
szem előtt tartása nagy segítséget
nyújt a nevelésben. Kétnaponként
friss mesterséges táplálékkal lássuk
él harcsáinkat, de a planktonbegyűj
tés a mesterséges táplálékra szokta
tás mellett se szüneteljen.
Előnevelő tavaink 100—150 négy
szögöl nagyságú, füves fenekű, 30—
60 cm vízborítású, a lecsapoló felé
igen enyhe lejtésű, két oldalt lecsa
poló árokkal ellátott tavak. Bekerí
tésük sűrű nádJ-> vagy gyékénysző
nyeggel történhet. A tó feltöltésére
az ivadék kihelyezése előtt 5—6 nap
pal kerül sor. Mind gravitációs,
mind szivattyús féltöltés esetében
3—4 mm-es rostát helyezzünk a táp
láló műtárgy csövéhez, hogy a ta
vakba semmilyen kártevő be ne jus
son. A feltoltés megkezdése előtt
érett istállótrágyából 5—6 kupacot
helyezzünk el és amint a vízborítás
megtörtént, begyűjtött planktonnal
oltsuk be tavainkat. Még a feltöltés
megkezdése előtt helyezzük el har
csáink búvóhelyeit. A teljes feltöltés
után a tó két oldalán levő lecsapoló
árok fölé szétbontott nád- és gyéké^vkévéket fektessünk és a szél
s^éthordáca ellen karókkal rögzít
sük. Tapasztalatom szerint az így
nyert árnyékos hely kedvenc tartóz
kodási helye harcsáinknak és ezek
alól ivadékkutatóval kifogva napon
ta vizsgálhatjuk fejődésüket. Ta
vaink megépítéslekor feltétlenül tart
suk szem előtt a teljes lecsapol ható
ságot. Bemutatom 8 db ideálisan
tölthető ás lecsapolható előnevelő
tó vázlatos rajzát.
A nyilak az építéshez a fö7dnve
rés irányát mutatiák és így p keresztgatak mindkét oldalán, lecsa
poló csatornát képezhetünk, melyek
fenékmagasságban elhelyezett eter
nit- vagy vascsöveken a víz teljesen
lecsapolható éis ugyanezeken a csö
veken. a harcsa ivadék <a fogóládák
ba kiszöktethető.
A vádolt r^nd^erű előnevelő tavpk egymástól függetlenül, tölthetők
é"i csapolhat ók 8 db os előnevelő tó-

yrcsaiva
módszerben közepes siker 'esetén is
0—50 ezer 4—6 cm-es zsenge har
sa állítható elő. Természetesen
len nagy gondosság és siker esetb
en e számnál sokkal több is elér
ető. Egy előnevelő tóban azonos
vben kétszeri előnevelés is megIdható. Az utolsó lehalászás után
ivaink szárazon maradnak és ha a
övetkező év tavaszán a tófenék
em zöldülne ki, vessük be jól esiízó fűmaggal, esetleg árpával vagy
Dzzsal és a vetést gondosan ápoljuk
feltölitésig.
Ha az előnevelő tavak keitetőherék közelében vannak, és lehetőség
serint ott kell megépítenünk, vízzel
?lt vödrökkel szállíthatjuk és herezhetjük ki zsenge harcsáinkat,
erek vagy ovális alakú, perionból
ószült ivadékkutatóval kezdjük a
idából a meregetést és a gyakorlott
éz és szem igen gyorsan számolja,
linden 100 db-nál jegyzi kisbar?áink számát. 100 négyszögölenként
) 000 db harcsát helyezünk ki. Nayon ügyeljünk arra, hogy ugyan
ion nevelőtóba csak azonos napon
mtt és azonos napon kelt harcsa^adékot helyezzünk. Ha a számláiskor az arányos állományban csak
ár milliméterrel is kiugró egyedeet találunk, dobjuk félre, sok bar
kánk életét mentjük meg!
Kihelyezés előtt már tömegesen
yűjtöttünk planktont és ha azok
saporodása is jó, kedvező élettérbe
erűinek kis harcsáink. A frissen fel
ütött előnevelő tavakban tömege
in szaporodik a Chirdnomus, ami a
lankton és a mesterséges táplálék
iellett a gyors és egyenletes növeedést biztosítja.
A további mesterséges táplálék
iztosítása csaknem úgy történik,
lint a ládákban. A búvóhelyek kö
dében helyezzük el a most márnasóbb tálcákra felkent összedarált
alhús és frissen lőtt vad (szárcsa,
ím) húsiának keverékét hús- vagy
altiszttel jól összedolgozva. A tál
ikra naponta friss táplálékot te
áink. 8 nap elteltéivé!. 3—4 nagyirzs anyapontyot, 10—12 pár compó
lyát, amennyiben ezzel nem ren
dkezünk, kárász is megfelelő, heezünk ki kisharcsáink mellé. A
>ntyívások megtörténte után dobóílóval —, ha nem sikerül a ponty
ra kelése után kerítőhálóval — kiüásszuk az anyapontyokat, hogy
í zavarják, de ne is ritkítsák haraállományunkat. Harcsaivadékaink
jlődését naponta kísérjük figyemmel. Ha szótnövést tapasztalunk,
kell szűrni tavunkat és kiválo>t o i a kannibálokat. A megfelelő,
hát tömeges plarnhtontáplálék, bőlges mesterséges táplálék, nagytöegű ponty, compó és kárász zsien--ivadék (hangsúlyozni kívánjuk, ez
óbbá is oly nagy tömegben álljon
ndetkezésre, hogy a harcsaivaidék
áj álból kinőni ne tudj on) biztosi
ba a szétnövés megelőzésének és

28 cm-es egynyaras harcsaivadék

az expressz növekedésnek és ez a
harcsatenyésztés egyik legfontosabb
alapfeltétele. Ha egyszerre több ivótavunkban van kihelyezve zsenge
harcsaivadék, a ponty-, compóu és
kárászívatást külön kis tóban nagy
számú anyával végezzük és a lekaiszált növényzettel az ikrát helyez
zük át harcsás tavunkba.
30—35 nap után, mikor kis har
csáink elérték az 5—6 cm-es nagysá
got, megkezdjük a vízlecsápolást. A
lecsapolok felőli töltést átvágjuk és
sűrű szitával ellátott csőnek a víz
szint alá való helyezésével lassan en
gedjük a vizet. A lecsapoló cső elé
töltéstől töltésig félkör alakban 5
mm-es szövésű dróthálót helyezünk
el a víz szívóhatásának csökkenté
sére, ezáltal kevesebb kis harcsánk
törődik össze. Amint a lassú vízeresztés mellett a tófenékről a vi
zünk elfogy és kis harcsáink a két
oldalsó lecsapoló árokba szorulnak
össze, kinyitjuk az alsó lecsapoló
csövek elzáróját és a cső végénél a
lecsapoló árokba helyezett szöktető
ládákba kiengedjük a harcsaivadé
kot. Ha az előnevelő tó lecsapoló ár
kának feneke egyenletes, lassú vízeresztés mellett 3—4 óra alatt az
utolsó darabig kiúsznak harcsáink.
A ládából a lecsapoló árokba he

(Antalfi felv.)

lyezett tartóedényekbe — zsákvá
szonnal bélelt kosár, perlonoldalú
szállít óláda, tartóhálónak kiképzett
sűrű szövésű neccháló — megkezd
jük a2 átszámolást.
A 4—6 cm-es harcsaivadék szállí
tása az eddigi megállapításokkal. el
lentétben igen nagy távolságra meg
oldható. Ponyvás teherautóban 50 000
db kisharcsa oxigénnel 10—12 óráig
4—5%-os veszteséggel szállítható.
Még biztonságosabb a ponyvában
elhelyezett ládákban való szállítás. A
víz mozgása megtörik a láda falán
és rossz úton nem dobálja oly mér
tékben az ivadékot, mintha annak
szállítása szabadon csak ponyvában
történnék.
Ha a harcsaivadék közeli tavakba
kerül kihelyezésre, a szöktetőládák
ból vedrekben, vagy nagyobb, vízzel
telt szállítóedényben szállíthatók azok
helyszínre.
A zsenge harcsaivadék kihelyezé
se zömmel pontyivadék nevelő ta
vakba kerül. Kataszteri holdanként
6—700 db 4—6 cm-es harcsa kihe
lyezése esetén, ha táplálék megfelelő
mennyiségben rendelkezésre áll, a
kihelyezett állomány 50—60%-át az
őszi lehalászáskor visszafogjuk 6—8
dg-os nagyságban.
Antalfi Antal

Keltetőládák a befolyózsilip körül

(Antalfi felv.)
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Lapunk VI. évf. 38. oldalán ismer
tettük a söirnyei tóegység 1958. évi
terméseredményeit, amelyeket a hasvízkor elleni küzdelem kapósán, tel
jes állománycsere során, nemesített
gödöllői tény észanyag gal népesítve
értünk el a sömyei tóegységben
1958-ban terméseredményeket. A tóegységben — a Fetsősomogymegyei
Halgazdaság igazgatóságának és a
buzsáki üzemegység dolgozóinak tá
mogatáséval, amit ezúton iis megkö
szönünk — 1959-ben további kísér
leteket végeztünk.
Közismert, de nem minden részle
tében tisztázott, ezért egyesek által
vitatott kérdés az életkörülmények
hatása a ponty testformájának vál
tozására. Következőkben ismertetett
kísérletünk erre vonatkozóan konk
rét adatokat szolgáltat, egyben vizs
gálja azt a kérdést is, hogy ugyan
abban az élettérben azonos átlag
súllyal kihelyezve az egy- va gy' kétnyarasok aidniak-e magasabb hoza
mot.
1958-ban a sömyei 14 holdas I/a
sz. tóban nyújtott halat neveltünk.
Az ivadékot tavasszal 3 dg-os átlag
súllyal, kifogástalan (2,30—2,60) pro
filindexszel szállítottuk Gödöllőről.
A próbahalászások során más tavak
ban piacra nevelt barmadnyarások
takarmány adagját kevésnek talál
tuk, viszont meghatározott takar
mánymennyiséget nem akartunk túl
lépni, ezért a takarmányozási ter
vet a harmadnyarasok javára mó
dosítottuk, iaz I/*a tó másodnyarasai
rovására. Ennek megfelelően, ősszel,
bár kifogástalanul egészséges, de
rendkívül megnyúlt, csökött benyoi

és a ponty küleme

mást keltő kétnyarasokat halásztunk
le, 25 dg átlagsúllyal, 2,88 (!) átlagos
profilindexszel. Már akkor tervbe
vettük, hogy ebből az anyagból a
legerősebben megnyúltakat, tehát a
legrosszabb küleműéket kiválasztva,
azokat igen jó életkörülmények kö
zött, ritka népesítéssel továbbnevel
jük, hogy megfigyeljük további fej
lődésüket és testformájuk alakulá
sát.
1959 tavaszán a népesítéskor válo
gattuk ki a szükséges 330 halat. Va
lamennyit speciális ívkörzővel, pon
tosan megmértük: 12 hal profilin
dexe meghaladta a 3,00 értéket, a
többié 2,80—3,00 között mozgott, 2,80
értéken aluliakat* a kísérlethez nem
használtunk fel. A gondosan kiválo
gatott halakat az 1,5 kát. hold nagy
ságú III. sz. tóba helyeztük ki.
A kísérletet összekapcsoltuk egy
másikkal:
A tóegység egyik tavában előző
évben igen szép, 19 dkg átlagsúlyú
ivadékot halásztunk le. Ebből 101
clb-ot válogattunk ki és a kétnyarasokkal azonos, 22 dkg-os átlagsúlylyal, ezeket is a III. sz. tóba helyez
tük ki, hogy a két különböző korcso
port
teljesítményét
összemérjük.
Hogy ősszel a két korcsoport bizto
san szétválaszthatóvá legyen, az egy
nyarasokat megjelöltük: egyik has
úszójukat tőből levágtuk.
Érthető érdeklődéssel vártuk 1959.
novemberében a lehalászást. Ennek
során a következő adatokat gyűjtöt
tük:
A háromnyarasok átlagsúlya 196
dkg, a kétnyarasoké 123 dkg volt. A
kétnyarasok megőrizték nagyon szép
i
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(Páskándy felv.)

testformájukat (átlagos profilindex
értékük lehalászáskor 2,40). Az át
lagosan több, mint 170 dkg-ot gyara
podó háromnyarasok küleme vára
kozásunkon felül is megjavult: a ki
helyezéskor még erősen megnyúlt
alakot mutató (2,92 középértékű) ha
lak átlagos profilindexe lehalászás
kor 2,54 volt! 2,80 értéken felülit
nem lehetett látni, noha — mint ír-e
tűk — kizárólag ilyeneket helyez
tünk ki.
(A kísérletben szereplő halak kallódása 10,6% volt. Néhány korán
érett ikrás ívása 170 kg 10 dkg át
lagsúlyú
ivadékot eredményezett.
Kukoricaértékben 626 kg/kat. hold
takarmányt etettek fel. A szaporulat
519 kg/kat. hold volt.)
A kombinált kísérlet tanulságai
bizonyítják tehát azt, hogy a ponty
nak nemcsak fejlődése, hanem test
formája is igen nagy mértékben a
környezettényezők és az életkörül
mények, tartási viszonyok függvé
nye, amelyekre rendkívüli alkalmaz
kodóképességével gyorsan reagál.
Az azonos átlagsúllyal kihelyezett
különböző korcsoportok teljesítmé
nyének összehasonlítása során je
lentős (43 dkg) különbség mutatko
zott a háromnyarasok javára, annak
ellenére, hogy az előző tenyészévben
a mostoha tartási viszonyok folytán
testformájuk,
kondíciójuk erősen
megromlott.
Kísérletünk ezirányú
eredménye a háromnyaras
üzem
mellett szólnak, ilyen értelmű hatá
rozott állásfoglaláshoz azonban az
adatok még nem elegendőek, továbbá
nem
hagyhatók figyelmen kívül
egyéb (egészségügyi, üzemgazdasági
stb.) szempontok sem. Nem valószí
nű viszont az sem, hogy beteg, ter
helt kétnyaras anyagok hasonló ja
vulásra és teljesítményre képesek
lennének. Arra a kérdésre, hogy a
teljesítményvizsgálat eredménye nem
függött-e attól a körülménytől is,
hogy csak az egyik korosztály halai
nál alkalmaztunk úszócsonkítást, il
letve eltávolítást, azt felelhetjük,
hogy ezirányú 1959. évi gödöllői kí
sérleteink eredménye megerősítette
a külföldi irodalom több közlését,
amelyek szerint egy úszó csonkítása,
(ez esetben a egyik hasúszó eltávolí
tása) a hal növekedési képességét
nem korlátozza.
dr. Jászfalusi-Páskándy
A Szarvasi Halászati Szakiskola az
Alsósomogy megyei Halgazdaságot
— bemutatási célra — 2 db szákke
ret, 10 db kampó, 2 db csáklya és 1
ib hálóakasztó villa elkészítésére és
utánvéttel elküldésére kérte fel. Az
Alsósomogy
megyei
Halgazdaság
nagyvonalúan 2796/1959. számú négy
soros levélben arról értesíti a Halá
szati Szakiskolát, hogy a kért halá
szati szerszámok legyártását nem
vállalja a kovácsműhely túlterhelt
sége miatt.
Azt képzeljük, hogy a mintegy
100 Ft értékű „szerszámok“1 elkészí
tése kis jóakarattal mégis megold
ható lett volna. Vagy ez már az or
szág egyetlen speciális iskolájának
túlzott segítése lenne?
pékh Gyula
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A HALAKNAK egyes ízekre és
zamatokra tanúsított érzékenysége
szinte megdöbbentő mértékben ér
vényesül, amiben nagy szerepük
van a bőr felületén nagy mennyi
ségben található ízlelő bimbóknak,
illetve idegvégződéseknek. Vannak
egyes halfajok — mutat reá cikké
ben az Outdoor California c. folyó
irat 1959/7-es száma —, melyek az
átlagnál is érzékenyebbek, így pl.
az ingola (Lampetra fluviatilis),
mely arról neve
zetes, hogy parazitikus életet él,
körkörös szájával
odatapasztja magát a zsákmányul
kiszemelt halra, kemény fűrészfo
gaival sebet ejt és azon át szívja ki
a testnedveit. A tengeri ingola néha
még bálnákra és más cetekre is
feltapasztja magát, amire az elej
tett óriásemlősök bőrén észlelt jel
legzetes sebzések vallanak. A kétol
dalt hét-hét kopoltyúnyílással ellá
tott kígyóforma hal látása rendkí
vül gyenge, nagyrészt szimatérzéke
segíti hozzá, hogy megtalálja zsák
mányát. Az ingolák szimatérzékeny
ségének fejlettségére jellemző, hogy
a leghosszabb hallétra kijáratánál
vízbe mártott emberi kéz okozta
szag hatására a létra bejáratánál
gyülekező ingolák pillanat alatt el
riadnak. Az Ingola rendkívül ve
szélyes a halállományra és mivel a
tengerentúli vizek erősen fertőzöt
tek ettől a kisméretű, de a halakat
erősen tizedelő vízilakótól, 'erős
szagú vegyi anyagokkal próbálják
távoltartani őket a vizek felső fo
lyásaitól és attól is, hogy a tenger
ből újabb példányok vándoroljanak
fel a folyókba.
DR. W. WUNDER a der Fischer
1959/9-es számában közölt igen rész
letes, a tavak meszezésével foglal
kozó tanulmányának keretében , a
mésznek a halpiócák leküzdésénél
tapasztalt használhatóságát hangsú
lyozza. Kísérletei
során legeredmé
nyesebbnek 20 gr
frissen
égetett
mésznek 100 liter
vízzel készített ol
data mutatkozott. Az égetett mész
tökéletes oldódása után a piócás
pontyokat 4—5 mp-ig kell hálóval
megmeríteni a fürdőben, utána azon
nal friss vízbe helyezni. A piócák
kiszürkülnek, megmerevednek, majd
lehullanak a halakról. A mészfürdő
a pontytetű pusztítására nem alkal
mas, erre a célra a „G ix“ nevű szert
ajánlja, melyből 2—3 cseppnyit old
egy-egy liternyi vízben. A halakat
három percig kell az oldatban füröszteni. majd azonnal friss vízbe
helyezni, a tetvek még órákig tapad

nak a halakra, de kivétel nélkül el
pusztulnak. A Gix rovarirtószer, me
lyet erre a célra széltében használ
nak.
MENNYIBEN HAT a vizek zooplanktonjára a meszezés — erre a
kérdésre válaszol Wunder professzor
a Fischwirt 1959. októberi számában.
A sorozatos kísérletek azt mutatták,
hogy a mésztrágyázás után egyes
esetekben
teljesen
eltűntek
a
Cyclops-ok, de rövid idő múltán
tömegesen szapo
rodtak el helyük
ben a Daphniák,
melyek tele vol
tak petékkel, a
mennyiségi meg
határozások azt mutatták, hogy a
meszezés után több mint tizenötször
volt annyi a Daphnia, mint előtte.
Ennél a kísérletnél 1000 kg/hamészmennyiséget juttattak a vízbe, az
ekkora adagnak már fertőtlenítő ha
tása is volt, a Daphniák mégsem
károsodtak, hanem soha nem látott
mennyiségben szaporodtak el.
A DER FISCHWIRT 1959/8. szá
mában Gerhard Klust tollából érde
kes tanulmányt olvashatunk a háló
kötésre használt különféle mű
anyagfonalak tulajdonságairól,
az
újabb típusú anyagok összehasonlí
tása a perion-nylon fonalakkal azt
mutatja, hogy ezek az anyagok más
képpen viselkednek, mint a poliamidbázisú szálak. A poly észter
alapanyagú fona
lak (Trevira és
Diolen)
szakító
szilárdsága
nem
marad el a nylono
ké mögött, ugyan
akkor sokkal kisebb a rugalmassá
guk, ami jobb csomótűrésben nyil
vánul meg. Egyedüli hátrányuk ki
sebb kopásállóságuk, amit azonban
kiegyenlít sokkal jobb fény ollós águk,
a polyészter bázisú műszál a fény
hatására csak elhanyagolhatóan kis
mértékben veszíti el eredeti szakító
szilárdságát. A polyvinylalkohol alap
anyagú szálak (PVA, Manryo, KúraIon, Trawlon stb.) mai típusai nem
érik el a gyapotfonalak teherbíróké
pességét, a polyetilén fonalak nagy
előnye, hogy kis fajsúlyúk következ
tében a vízben nem merülnek el, vi
szont ridegek, különösen hideg víz
ben.

A SPECIAL SCIENTIFIC RE
PORT
FISHERIES c. kiadvány
280-as száma az elektromos halászat
ban alkalmazott vízsózás módszerei
vel és eredményeivel foglalkozik. A

víz sózásának az a célja, hogy a nagy
elektromos ellenállású vizet jó veze
tővé változtassa, ami lehetővé teszi,
hogy kisebb elek
tromos energiafel
használásával biz
tosítsák a jó fogá
si eredményt. A
kísérleteket egye
lőre folyóvizekben végezték és meg
állapították, hogy aránylag kis menynyiségű só felhasználásával is jó
eredmények érhetők el. Egy-két,
egyenként 22 kg súlyú marhasó koc
ka felhasználásával sikerült a víz el
lenállását 207.000 ohmról 25—30 000re csökkenteni, egy-egy kocka négy
órán át fejtette ki lassú oldódása so
rán a kívánatos hatást, keskenyebb
pisztrángos patakokban 5—6 km víz
szakaszon.
RÉGI PROBLÉMA, a vízi élőlé
nyekre nem mérgező, de rovarokra
erősen ölőhatású irtószer megoldá
sának ígérkezik az új Thuricide ne
vű szer: írja a Journal of Agricultu
ral Chemistry 1959/5. száma. Az új
irtószer nem kémiai méreg, hanem
baktériumkultúra, a Bacillus thurin"
/
giensis
tenyésze
te. Ez a baktérium
gyorsan lejátszódó
fertőző betegséget
okoz a rovarok
nál, melyek szer
vezetében gyorsan elszaporodik, a
beteg rovar megfertőzi. azokat a
társait is, amelyek nem ettek az új
irtószerrel kezelt növényzetből. A
Thuricide korlátlan ideig tartós por,
a benne lévő baktériumok és spórák
igen ellenállók, virulenciájuk hoszszú tároláskor sem csökken, akár
vizes oldatban, akár pedig por alak
jában használható. Gyártása olcsó,
hiszen egyszerű cukros táptalajokon
is jól elszaporodik. Az új irtószer
nem minden rovarra fejt ki hatást,
legérzékenyebbek a sok kárt okozó
káposztahernyók sok másfajta roko
nukkal együtt.

A FISCHWIRT 1959/3-as számá
ban Liebmann professzor foglalkozik
a szén- és vasipar okozta vízszennye
zések egyre égetőbb kérdéseivel. A
szénbányászat savanyú, vas- és kénsavtartalmú szennyvizeket bocsát a
halasvizekbe,
a
szénmosók
szer
vetlen lebegőanyagokat, a kokszoló
művek ammóniák,
fenol- és ciántar
talmú anyagokat produkálnak, a vas
ipar ciánnal, savakkal és fémsókkal
járul hozzá a halpusztulásokhoz.
Különösen a különféle fenolok ke
veréke toxikus hatású, a keverék
anyagok mérgező hatása erősebb a
tiszta fenolénál, a cianidok különö
sen a meleg évszakban okoznak
pusztulást, hiszen egy század mg/liter cianidkoncentráció már tömeg
pusztulást okozhat, (f)

Az utóbbi évtizedek során az ál
lattenyésztő szakemberek különösen
felfigyeltek arra a jelenségre, hogy
két különböző
fajtából származó
szülők utódainak első nemzedéke
rendszerint a szülőket több vonatko
zásban felülmúló biológiai és gazda
sági tulajdonságokkal rendelkezik.
Ennek okát, vagyis a keresztezés ha
tásának biológiai magyarázatát a,
szovjet darwinisták abban látják,
hogy a keresztezésből származó iva
dék — egyesítve magában a kétféle
szülő tulajdonságait — örökletes
alapja fellazul s az állomány képlé
kennyé,
formálhatóvá válik.
Az
örökletes alap fellazításával egyút
tal a szülőfajtáktól sok esetben elté
rő tulajdonságokkal rendelkező jel
legvonások is kialakulhatnak. A ke
resztezésből származó állatok plasztikusabbak lévén, szervezetük job
ban tud alkalmazkodni a külső
környezeti feltételekhez.
A gyakorlatban a keresztezésből
származó előnyöket, az ún. heterózishatást, mivel nagy lehetőségeket
rejt magában, vagyis a gazdasági és
biológiai tulajdonságokat
javítja,
elsősorban az árutermelés önköltsé
gének csökkentése, és a termelé
kenység növelése érdekében hasz
nálják fel. A gyakorlati tenyésztők
heterózishatásnak tulajdonítják, ha
a keresztezett állomány szervezeti
szilárdságban, termékenységben, el
lenállóképességben, fejlődési erélyben, takarmányhasznosításban, álta
lában tehát termelőképességben fe
lülmúlja a szülőket. Heterózishatás
tehát a nagyobb életerőben és a
jobb termelőképességben jelentkez
het.

önként felvetődik a gondolat, tud
nánk e hasznosítani a heterózishatás
nyújtotta előnyöket ponty tenyészté
sünkben, elsősorban az áruhal elő
állításában. Jelentkeznék-e külön
böző
fajtaváltozatok
(biharugrai,
hortobágyi, tatai, varászlói stb.) ke
resztezés során az első nemzedékre
általában jellemző nagyobb életerő.
Vajon két különböző fajtaváltozat
ból származó első nemzedék terme
lőképességben felülmúlná-e a szülő
ket, hiszen hazai ponty állományunk
esetében nem élesen elkülönített tu
lajdonságú fajtákról van szó. Ezek a
kétségek felmerülhetnek. Viszont a
heterózis várható megjelenése mel
lett szól az a tény, hogyha a szülők
azonos
fajtájúak is, de típusuk,
örökletes alapjuk tekintetében nagy
különbség észlelhető köztük.
Sőt
genetikailag keresztezésnek tekint
hetünk és kedvező heterózishatást
várhatunk minden olyan párosítás
tól, ahol a szülők már egyetlen tu
lajdonságban is különböznek egy
mástól. Hazai ponty-fajtaváltoza
tainknak viszont éppen a meglevő
nagy változékonysága miatt számol
hatunk
előnyös heterózishatással,
hiszen keresztezésükkel lényegesen
eltérő környezethatás által kialakí
tott tulajdonságú változatokat hoz
nánk össze.
Lapunk több cikkében elhangzott
már olyan óhaj, jó lenne ha a ponty,
esetleg más halfajok nemesítését,
vagy egyes célravezető tenyésztési
módszerek kimunkálását egy köz
pontilag irányított szerv, vagy meg
felelően összehangolt bizottság ve
zetné. Ha ezt a már többek által ki
nyilvánított óhajt távlati tervnek is
vesszük, hiszen nem kétséges, hogy

a feltételek megteremtése nem megy
máról holnapra, addig is el kellene
indulnunk egy, az árutermelést leg
jobban szolgáló és viszonylag rövid
időn belül eredménnyel kecsegtető
vizsgálattal. Ez pedig a pontyte
nyésztés területén az eddig teljes
tervszerűséggel fel nem kutatott és
kellően ki nem aknázott heterózis
hatás felderítése és felhasználása
lenne.
Elgondolásom szerint az Állattenyészést Főigazgatóság és Állami
Gazdaságok Főigazgatóságának Ál
lattenyésztési Főosztálya hatásköré
ben 4—4 tógazdaságot kellene kije
lölnie e vizsgálat lebonyolítására. A
tógazdaságok kiválasztásakor szem
előtt tartandó, hogy azok egyúttal a
különböző tájegységek adottságai
nak megfeleljenek. Ezekben kellerte
még a kihelyezésig összevonni a ke
resztezésre kijelölt fajtaváltozatok
anyáit. A javasolt vizsgálat 3 évig
tartana, vagyis nyomon követné az
áruhal előállításának szabvány idő
tartamát. Az értékelni kívánt érték
mérő tulajdonságokat az egyes évjá
ratokra kellene megállapítani. Az
értékeléshez részben a helyi terme
lési eredményekkel való összeha
sonlítás, részben a vizsgált tulajdon
ságok egymás közötti összehasonlítá
sa adná az alapot. Jónak látszanék
esetleg a termelékenység tekinteté
ben kimagasló tulajdonságú egy-két
fajtaváltozatból keresztezést végezni
a tájegységekre kijelölt valamennyi
tógazdaságban. A kiszemelt 8 tógaz
daságban a vizsgálat során csupán a
legdöntőbb
azonos előfeltételeket:
népesítési darabszám stb. kellene
egységesen biztosítani. A javasolt
keresztezést kísérletek az érintett tó
gazdaságok tervezését, illetve ter
melését semmiben sem zavarnák,
ugyanakkor könnyen és eredménye
sen végrehajthatók lennének.
Tekintettel arra, hogy a Halte
nyésztési Kutatóintézet évek óta
folytat kutatásokat a megfelelő te
nyésztési
módszerek keresésében,
ezért egyrészt tőle, másrészt a halá
szatot irányító szerveinktől és szak
embereinktől, kiknek az egyes fajta
változatok keresztezését illetően biz
tosan vannak már eddig is értékes
'm egfigyeléseik, kellene javaslatokat
kérni a'keresztezésre szánt fajtavál
tozatok kijelölésében.
A haszonállat-előállító
kereszte
zéssel nyerhető előnyök kivizsgálása
úgy hiszem a ponty hizlalásában
fontos és indokolt feladat lenne. A
keresztezést kutatások végrehajtása
mellett szól még az a tapasztalat is,
hogy a keresztezésből származó első
generáció általában kitűnik még
nagy egyöntetűségével is. Ez a ked
vező előny pedig a áruhal termelé
sekor szintén nem lebecsülendő tu
lajdonság.
Mitterstiller József
Kérjük munkatársainkat, hogy kéz
irataikat két példányban a tárgyhót
megelőző hó 25. napjáig beérkezően
adják le.
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— a Lengyel Tudományos Akadémia —
I
A magyar történelmi emlékekben
gazdag Krakkó 700 éves utcáinak
egyikeben áll a lengyel Tudományos
Akadémia krakkói székháza. A III.
emeleten kapott helyet a lengyel
haltenyésztési és halgazdálkodási
kutatás egyik fellegvára a Hidrobio
lógiái Intézet. A létesítmény címe
talán nem árulja el azt a széleskörű
halászati kutatást, amit az Intézet
munkája felölel. Ne boncolgassuk
most az összhangot, a cím és a mun
katémák között, inkább beszéljünk
magáról az intézeti munkáról.
A lengyel Tudományos Akadémia
Hidrobiológiái Intézetén kívül az
egyetemek, a Földművelésügyi Mi
nisztérium, a tengeri halászat fel
ügyeleti szervei tartanak fenn ha
sonló intézményeket, így az akadé
miai intézet inkább a halgazdaság
alapvető, elméleti kérdéseinek tisz
tázásán dolgozik.
A közvetlenül
hasznosuló, gyakorlati kutatások fő
ként a többi halászati kutatóintézet
(Olfezityn, Gdynia, Éabinyec, Mydlnyki) témájába tartoznak. Ettől el
tekintve az akadémiai intézet kuta
tóinak többsége a halgazdálkodást
érintő kérdésekkel (táplálékszervezezetek, halastavak algológiai kutatá
sa, kémiai vizsgálata stb.), vagy köz
vetlenül a halászat problémáival
foglalkozik.
A munka a kutatási területek sze
rint 3 fő részre osztható: 1. tógazda
sági kutatások; 2. folyóvizek kuta
tása; 3. mesterséges víztárolók tu
dományos vizsgálata. A hármas té
macsoportosításnak
megfelelően
minden területen munkacsoportok
dolgoznak. Az együttes munkán kí
vül a kutatók egyéni témákat is
kapnak és az ilyen kisebb témákban
specialistává fejlődnek ki. Pl. a ha
lászait! kutató egy halfaj növekedését,
táplálkozását, életkörülményeit, egy
szóval teljes biológiáját kutatja. A
kémikus vízvizsgálati módszereket
dolgoz ki, a zoológus a táplálékszer
vezetek egy-egy családjával foglal
kozik, *a munkacsoportokban végzett
tevékenységén kívül.
A fő témacsoportokat sorba véve
a tógazdasági kutatásiokra térjünk
ki először. Ezen a témán dolgozik a
legtöbb kutató. A munka alapja az
intézet közel 2000 ha kiterjedésű kí
sérleti tógazdasága. Itt a halgazdál
kodás és a tudományos kutatás
tökéletes összhangot talál. A népesítés, a takarmányozás, a lehalászás
az egész termelési terv a kutatás si
kere érdekében működik.
A munkacsoporton belül a vízké
mikusok a műtrágyák közvetlen ha
tását elemzik. Előtérben van a mésztrágyázás, a foszforműtrágyák mel
lett. Az algológusok a tavak alga
vegetációjának minőségi és mennyi
ségi összetételét elemzik, míg a zoo
lógusok a ponty táplálkozásának
törvényszerűségeit kutatják. A ha
lászati kutatók a különböző mérték

—

Hidrobiológiái Intézetében

ben trágyázott, takarmányozott ta
vak halainak növekedését vizsgál
ják. A munkacsoportok így felölelik
az egész tógazdasági termelés tudo
mányos kutatását.
A kísérleti tógazdaságban az oldalpikkelysoros pontyot tenyésztik,
de foglalkoznak a dunai tőponty tó
gazdasági tenyésztésével is. A tő
ponty (szazán) tógazdasági viselke
dését, növekedését, táplálkozását a
nemes ponty hasonló adataival vetik
össze. így képet kapnak a vadponty
ból 100 év alatt kitenyésztett tógaz
dasági nemes ponty szelektálásának
eddigi eredményeiről. Kutatásaik a
kétféle ponty törzs anatómiájára is
kiterjednek és szép képet kapnak
arra, hogy a tógazdasági nemes
ponty szervezete mennyire alkal
mazkodott a belterjesebb tógazda
sági életmódhoz. Bélcsatornája, szá
ja, testformája már alkalmasabb a
tógazdasági életmódhoz. Mindezeket
pontos méretfelvételek alapján és
statisztikai számításokkal elemzik.
Tenyésztés végett keresztezést a két
ponty között nem végeznek, mivel
véleményük szerint erre csupán az
északabbra fekvő tógazdaságokban
van szükség, ahol a nemes ponty a
zord és hosszú telet gyakran nem
vészeli át.
A tógazdaságban sok kisebb té
mával is foglalkoznak, talán a leg
érdekesebbek a melléküzemágként
folytatott kacsa- és nutriatenyésztés,
vízinövényirtás, tógazdasági gépesí
tés.
A
halastavak mikroklimatikus
vizsgálata, a különböző ívatási, ivadéknyujtó eljárások, a haliszállító
eszközök módosítása, a szöktetéses
halászat legeredményesebb eljárá
sainak kidolgozása, a ragadozóhal
(süllő, pisztráng, sügér) tenyésztés
szintén helyet kapnak az intézet tó

gazdasági kutatásában. A tógazdaság
mellett végzett munkát nagyban se
gíti a 3 üzemegység közül 2-ben lé
tesített kutatólaboratórium, összesen
6 tágas, megfelelően berendezett he
lyisége és a hosszabb időt igénylő
kutatások céljaira épült vendég
szobák.
A folyóvizek kutatásának tekinté
lyes részét a hegyipatakok, kisebb
folyók vizsgálata képezi. Ez a mun
ka a pisztrángtenyésztés további fel
lendítése érdekében folyik.
A pisztrángtenyésztést segítő mun
kákon kívül a sziléziai és Krakkókörnyéki folyók halfaunájának ku
tatását végzik, különös tekintettel
azokra a vizekre, ahol víztárolók
építését tervezik. Érdekes munka a
legnagyobb lengyel folyó, a Visztula
halfaunájának vizsgálata, a forrás
vidéktől, a Balti-tengeri torkolatig.
Ebben a munkában több intézet
vesz részt és érdekes törvényszerű
ségeket találtak az egyes folyósza
kaszok és az ott élő halfajok minő
ségi, mennyiségi megoszlása, vala
mint testnövekedése között.
A harmadik témacsoport a víztá
rolók biológiai vizsgálata. Ez a
munka az előző kettőhöz kapcsoló
dik. A folyók kutatásával a víztáro
lók előtti állapotokat rögzítik, míg
a víztároló megépítése után a tele
pítendő halfajok egy része a tógaz
dasági kutatás nyomán kerül kihe
lyezésre. Innen kapják a süllőt, a
compót, a dévérkeszeg-anyákat. A
víztárolókban főként az új növény
zet és állatvilág kialakulásának üte
mét, minőségét, mennyiségét figye
lik és hasznos tanácsokat adnak a
tároló
jellegének
legmegfelelőbb
élőlények elszaporítására.
E rövid cikkben nehéz betekin
tést nyújtani a krakkói Hidrobioló
giái Intézet munkájára, ezért nem a
teljességre, csupán a rövid tájékoz^
tatásra törekedtem. Arra, hogy va
lami keveset átadjak abból a sok ta
pasztalatból, amiket a lengyel kollé
gáktól, az ő vendégükként kaptam.
Tőig István
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Dubisch-féle pontyívatási rendszer
ben a többszöri ivadék áthelyezésnek
azért van nagy jelentősége. A for
dító megjegyzése.)

NÖVEKEDÉST Q Á T L Ó TÉNYEZŐ —

— a p o n ty vála déka ...
A Yashouv (Israel) nyomán. (Bamidgeh vol. 10. 1958. dec.
Számos kísérlet és megfigyelés bi
zonyítja, hogy az állatok által kivá
lasztott váladékok exkrétumok (nyál
ka, húgyanyag, ürülék, izzadság
stb.) növekedést gátló anyagokat tar
talmaznak. Bár ennek a hatása még
nincs felderítve, részleteiben a té
nyek és megfigyelések határozott bi
zonyítékául szolgálnak.
Feltételezik, hogy a Bx vitamin
hatását gátolja ez az anyag, esetleg
más növekedést késleltető folyama
tokat idéz elő. Különösen megfigyel
hető ez a jelenség akváriumban,
ahol a vizet ritkán cserélik, és így
benne az oldott váladék anyagok fel
halmozódhatnak.
A kísérletekhez a váladékanyagot
úgy nyerték, hogy egy tartályba pom
tyokat tettek és azokat ott nyugtala
nították addig, míg az oxigéntarta
lom el nem fogyott. A három kísér
letsor tanúsága szerint az egyforma
ponty ivadék 50—275%-os növekedést
ért el a kontroliedényekben, míg a
pontyváladékkal
mesterségesen
szennyezett vízben testsúlyuk csök
kent, ugyanoly táplálkozás mellett.
A kísérletek bebizonyították, hogy
a növekedést gátló (lassító) ha

HASZNÁLJON

tás a váladékanyag töménységétől
nagymértékben függ. Feltételezhető,
hogy ez a bonyolult fiziológiai hatás
nemcsak a növekedést gátolja, ha
nem súlycsökkenésre is vezet.
Ivadéknevelő tavakban előfordul
hat olyan ivadékzsúfoltság, melynek
következtében a növekedést fékező
hatás már felléphet. (Ezt a jelensé
get hazánkban is megfigyelhettük. A
növekedéscsökkenés pedig bizonyos
korban végzetes lehet a hal további
fejlődése, életbenmaradása, betegsé
gekkel szembeni ellenálló képességé
nek megerősödése szempontjából. A
----------------- 4 ^
A Székesfehérvári Vízügyi Igaz
gatóság Fejér és Tolna megyék ha
lászati felügyelőivel nem kevesebb,
mint 12, illetve 13, összesen 25 tsz
területén kb. 600 kh új tó építését
vette tervbe. Ahogy a térkép mu
tatja, a szomszédos községeket, Fe
jérben: Tác, Csősz, Soponya, Kalóz —
Tolnában: Magyarkeszi, Nagyszokoly
tJjireg, Tamási — úgy üzemelnek,
vagy létesülnek a tsz tógazdaságok,
hogy már-már jelszóvá válhat: Tó
gazdaságot minden tsz-be!

Távolkeleten
a
halivadékokat
olyan ládákban nevelik, melyeket a
folyók és csatornák ágyában he
lyeznek el. Annak ellenére, hogy
m2-enként 50 hal is van, elérik a 300
g súlyt. A folyóvíz elsodorja a vála
dékanyagokat, melyek fékező hatást
fejthetnének ki
a
növekedésre,
ezért észlelhető ez a jó növekedés.
(A dolgozat eleven példa arra, hogy
alaposabban és részletesebben kell
foglalkoznunk a pontyok növekedé
sének belső tényezőivel a növekedés
és a környezet hatásaival is. Ez alap
vető, szinte elméleti jellegű kutatás,
aminek azonban igen nagy gyakor
lati jelentősége is van. Fordító meg
jegyzése.)
Dr. Woynárovich Elek

---------DR. H. MANN a D. F. 8/3-as szá
mában a járványos hasvízkóros pon
tyok leukomycinnel végzett gyógyí
tásáról számol be. Az antibiotikumot
a hasüregbe fecskendezték 1 mg 100
g halsúly mennyiségben. A kezelés
sel teljes gyógyulást értek el és azt
is tapasztalták, hogy a szer nem ká
ros a pontyok szaporodási képessé
gére.

ERRÄT! HASZNÁLJON

Term előszövetkezetek !
Állami Gazdaságok!
Állatorvosok !
FIGYELEM!

ERRÄT!

Gyártja és forgalomba hozza vállalatok,
állami gazdaságok, szövetkezetek részére
70 Ft-os kg-onkénti áron az

ÁLLAMI

VAKCINATERMELŐ
INTÉZET
Budapest, XIV., Zászlós u. 31—33
Egyéni vásárlók beszerezhetik a földmű
vesszövetkezeti boltokban,
vetőmagbol
tokban és baromfikeltető állomásokon
kg-onként

Az

ERRA

80 Ft-os lerakat! áron
Forgalomba kerül: 0,3, 1, 2, 10 és 20 kg-os
csomagolásban.

antibiotikum tartalmú takarmánykiegészítő a sertés és ba
romfi növekedését meggyorsítja,
a tojáshozamot és a kelési eredményt emeli,
az ellenálló- és életképességet növeli, a takarmány értékesí
tését javítja,
használatával az állati fehérje egy része olcsóbb növényi fe
hérjével helyettesíthető.
100 kg takarmányhoz (szárazanyagra számítva) 20—30 dkg.

ERRÁT
kell adagolni (elkeverni).

HASZNÁLJON
tfí

ERRÁT! HASZNÁLJON

ERRÁT!

HALTENYÉSZTÉS

vas beton
medencében

Ezzel a címmel számol be Movcsán prof. a RIR 1959. évi 6. számá
ban az irányítása alatt, az Ukrán
Tudományos Akadémia kísérleti te
lepén 1957-ben végzett kísérletekről.
A halaknak mesterséges meden
cékben való felnevelésének nagy je
lentősége van tudományos és gya
korlati szempontokból egyaránt. Ha
sonlít az ilyen eljárás az istállóban
történő jószágneveléshez. Ilyen eljá
rással a vízkémiai és takarmányo
zási feltételek teljesen a tenyésztő
kezében vannak. Ez viszont biztosí
ték arra, hogy igen sűrű népesítéssel
nagy mennyiségű hal legyen előál
lítható.
A vasbeton medence területe 18
ra2. A vizet egy felette fekvő tóból
kapta külön zsilipen át. A gyors
tisztítás céljából fenékleeresztő csap
ja volt a medencének, a felülről be
jutó víz levegődúsító berendezésen
folyt át. A medencékre lakattal zár
ható dróthálós tetőt tettek.
1957. júniusában
belehelyeztek
900 db, 40 g átlagsúlyú egynyarast,
630 db, 20 g átlagsúlyú ezüstkárászt
és 380 db ponty ivadékot, utóbbiak
átlagsúlya 2 g voH.
Négyzetméterenként 106 db és
ezek között 86 db évesnél idősebb
hal került behelyezésre, ami hektá
ronként 1 060 000 db-nak felel meg.
Az eredmény a következő volt: ,
2 nyaras ponty
805 db 368 kg,
ami ha-ra számítva
2 044 q
1 nyaras ponty
320 db 48 kg
ami ha-ra számítva
267 q
2 nyaras kárász
600 db
30 kg
ami ha-ra számítva________
167 q
összesen
1 725 db
ami ha-ra számítva

446 kg,
2 478 q

Látható tehát, hogy sikerült előál
lítani 18 m2 területen majdnem 5 q
halat, ami ha-ra számítva 2478 q.
Ezzel a szerző szembeállítja a kü
lönleges körülmények között kivé
telesen elért rekordokat, ami 41,3 q,
illetve 58 q/ha és megállapítja, hogy
betonmedencés felnevelésnél szinte .
határnélküli menyiségű hal állítható
elő. De kiemeli•azt is beszámolójá
ban, hogy ez a tény szöges ellentét
ben áll egyes nyugat-európai tudó
soknak a „tértényezőről” hangozta
tott feltevésével, mely szerint a ha
lak csak normális népesítés eseté
ben növekednek.
A felhasznált vízben Ca++, M g^+
és HCOz ionok voltak túlnyomó
többségben. A víz keménysége köze
pes volt. Az ionok mennyisége erős
v>áltozásoknak volt alávetve, a pH
érték a nyári időben 7,2—8,2 között
ingadozott. A tó vizének oxigéntar
talma a felső rétegekben 3—16,57
mg/l között mozgott.
A medence vizének oxigéntartal
ma az állandó vízátfolyás következ
tében a felső rétegekben soha sem
ment 180% alá. Az alsó rétegekben,
hova a halak ürüléke és a takar

mánymaradványok jutottak, a me
dencetakarítás utáni első napon 120
—150%, a másodikon 80—100%, míg
a harmadikon már csak 40—50%
volt.
Éppen ezért 2—3 naponta a me
dence összes vizét leeresztették,
megtisztították, kimosták és újra
megtöltötték. Havonta egyszer a fa
lakat klórmész oldatával mosták le.
A halakat erősen etették. Az ete
tési időszak első felében a takar
mánykeverék összetétele volt:
pogácsadara . . . . 75%
r o z s k o r p a ...................... 15%
kukoricaliszt . . . .
5%
csalán- stb. liszt . . 5%
Az etetési időszak második felében
a takarmány összetétele viszont kö
vetkezőképpen alakult:
kukoricaliszt . . . .
70%

A DER FISCHWIRT 1959. márciu
si számában azokról a Csehszlová
kiában lefolytatott kísérletek ered
ményeiről olvashatunk, melyek an
tibiotikumok halhozamfokozó hatá
sairól számolnak be. A kísérletek so
rán
a ponty takarmányba
kilo
grammonként 10,
illetve 100 mg prokain-penicillint ke
vertek, de próbál
koztak
klórtetracyklinnel is. Az
utóbbi hatásosabbnak mutatkozott 50
mg/kg takarmány összetételben. A
pontyhozam 10—15%-kal emelke
dett. Az eredményeket bizonyos
fenntartással kell fogadni, mert a
kontrolltavakban az egyedek erős
szétnövése volt megállapítható. Fi

csűlagfürt . . .
rozskorpa . . .
selyemhernyóbáb
csalán stb. liszt

10%

8%
5%
7%
Az egész etetési időszak alatt a
tényleges etetési együttható = 5 volt.
Figyelembe kell venni azt, hogy az
állandóan befolyó vízzel a tápláló vi
zet szolgáltató tóból planktonfauna is
jutott be, amit a halak felvettek. A
tóban a legnagyobb planktonfejlődés
július közepén volt.
Szerző szükségesnek látja egyes
biotechnikai kérdések tisztázása cél
jából a kísérletek megismétlését.
Movcsán prof. véleménye szerint
a Szovjetunió délibb fekvésű ré
szein üdülők, kórházak, vendéglők
mellett ilyen haltenyésztést nagy
mértékben kellene alkalmazni. Léte
sítésük alkalmából gondoskodni kel
lene különleges levegőztető beren
dezésekről is, melyek révén a fel
használt
víz
klórmentesíthető.
Ugyancsak nagy az ilyen halte
nyésztés jövője délen, ahol hegyi
patakok és tavak vannak, melyek
ben pisztrángtenyésztés folyik.
Németh Sándor

gyelemre méltó az a megállapítás is,
hogy az antibiotikum tartalmú ta
karmánnyal etetett pontyok jobb
egészségi állapotban voltak a leha
lászásnál mint a kontrollhalak. A
kísérletek azért is érdekesek, mert a
pisztrángokkal eddig folytatott kísér
letek teljesen negatív eredménnyel'
jártak.

OLVASÓINKHOZ!
Lapunk régebbi számai, 1959-es év
folyam fűzve kapható vagy meg
rendelhető a
Mezőgazdasági Könyv- és Folyó
iratkiadó Vállalat Terjesztési Cso
portjától (Budapest, V., Vécsey u.
4. Telefon: 311-578).

A zabinyeci kísérleti halgazdaság régi duzzasztója. Már épül helyette az új

Bizonyára még a „Halászat” ol
vasói közül is kevesen tudják,
hogy milyen anyagi előnyt jelent,
helyesebben milyent jelenthetne a
rákászat népgazdaságunknak. Fo
lyami rákunk igen keresett áru
cikk a külföldi piacokon és gya
korlatilag korlátlan mennyiségben
eladható. Exportálása esetén igen
előnyös feltételek mellett jutunk
valutához. Csak példaképpen em
lítem, hogy az 1959-ben begyűj
tött rák kilogrammja az összes
költségeket (felvásárlás, szállítás,
tárolás stb.), beleértve 20,60 Ft-ba
került, míg eladási ára 8 svájci
frank volt, tehát egy svájci fran
kot 2,58 Ft-ért szereztünk meg.
Fentiek előrebocsátása után sze
retném röviden ismertetni az 1955
óta összegyűjtött adatok felhasz
nálásával, rákászatunk jelenlegi
állapotát és a jövőben várható ter
melési eredményeket.
Tudnunk
kell, hogy rákos vizeink a Dunán
túlon, illetőleg Észak-Magyar or
szágon vannak. (A Duna— Tiszaközi és a tiszántúli vizekben folya
mi rák jelenleg csak elvétve for
dul elő, ezért ezeken a területeken
nem is folyik begyűjtés.)
Az elmúlt öt év folyamán a kö
vetkező mennyiségű rákot gyűj
töttük be:

19551956195719581959-

ben
ban
ben
ban
ben

8 890
12 870
7 436
8 037
5 971

kg
kg
kg
kg
kg

Mint a fentiekből kitűnik, a fel
vásárolt rákmennyiség 1956 óta
felénél kevesebbre csökkent. A ki
esésre magyarázatot keresve m eg
állapíthatjuk, hogy ez kizárólag a
dunántúli termelés visszaeséséből
adódik, m ely 1956 óta 7597 kgmal zuhant, míg Észak-Magyar or
szág termelése ez idő alatt csak
500 kg-mal ugyan, de emelkedett.
A dunántúli kiesés oka a Zala víz
rendszerét majdnem teljesen elnéptelenítő 1957. évi rákpestis
volt. Másik ok a kitermelés szer
vezetlensége, illetőleg az ismert
patakok
túlságos
kihasználása
folytán beállott állománycsökke
nés. A z utóbbi ellen felhozhat
nánk, hogy ez Észak-Magyar or
szágra is vonatkozik és itt mégis
többlet mutatkozik az 1956-os ter
meléshez viszonyítva. A helyzet
valóban az, hogy ezen a területen
is vannak vizek, amelyekben je
lenleg kevesebb rák van, mint 4
évvel ezelőtt, de itt már többé-ke vésbé szervezett kitermelés folyik.
A z 1957-ben felfektetett kataszter

14 napos kissüllő tele gyomorral
(Woynárovich felv.)
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alapján új, eddig ki nem használt
vizekből is termelünk ki rákot, így
a kiesést pótolni tudtuk, sőt még
valami többletet is elértünk. A
Dunántúl katasztere jó esetben
1960-ban készül majd el. Ennek
alapján az itteni termelést is emel
hetjük. Sajnos, lehetőségeink a je
lenlegi állapot mellett igen korlá
tozottak. Becslésem szerint az
egész országban, teljes kihasználás
mellett kitermelésünk legfeljebb
12 000 kg-ot érhet el. De ezt a
mennyiséget sem tudjuk
több
éven át biztosítani.
Ahhoz,
hogy
rákexportunkat
növelhessük, telepítenünk kell. Er
ről azonban külön cikket szeret
nék írni. Most csak annyit, hogy
kellő telepítéssel fenti m ennyisé
get 7— 8 év alatt ötszörösére emel
hetnénk. Ennek alátámasztására
csak annyit hozok fel, hogy ÉszakMagyar országon az összes vízterü
letnek mindössze 4°lo-a népes, míg
további 25°lo folyami rák telepíté
sére elsősorban alkalmas. A Du
nántúl vizei még nagyobb lehető
ségeket nyújtanak.
A fentiekből az következik, hogy
rákászatunk fejlesztése nem kö
zömbös feladat és a telepítések
minél előbbi megkezdése népgaz
daságunk elsőrendű érdekeit szol
gálja.

Dr. Thuránszky Zoltán
A szocialista segítés iskolapéldáját
mutatták 1959-ben is a Baranya és
Tolna megyei Halgazdaság vezetői
a halastóval rendelkező tsz-ek és
htsz-ek felé.
Gyakorlati és elméleti szaktanfo
lyamot rendezett a Tolna megyei
Tanács VB Mezőgazdasági Osztálya
a Tolna megyei tsz és htsz halász
mesterek, halfelelősök részére a Hal
gazdaság sumonyi üzemegységében.
A Halgazdaság jelentősen hozzájá
rult a tanfolyam sikeréhez a szer
vezés és előadások tekintetében.
Ezen a tanfolyamon a tsz és htsz ha
lászmesterek sikeresen sajátították
el a tógazdasági haltenyésztéshez
szükséges legfontosabb tudnivalókat.
A tanfolyam végeztével Heisler ha
lászmester — a Paksi Halászati Ter
melőszövetkezet tagja — meleg sza
vakkal köszönte meg a Tolna me
gyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya,
a Halgazdaság és külön Bartha
László üzemegységvezető felé a ta
nultakat, illetve a tanfolyam meg
tartását. A tsz halászmesterek nevé
ben kérte, hogy a jövőben is rendez
zék meg ezeket a szaktanfolyamokat,
mert ennek szükségét érzik.
Drabik

ÚJ F E L A D A T O K
Halászati
termelőszövetkezeteink
december 16-án tartották meg szo
kásos évzáró küldöttközgyűlésüket.
Ez alkalommal számba vették az el
múlt év jellemző eseményeit, az
eredményeket és a még fennforgó
hiányosságokat, ezek alapján foglal
koztak az új év soronkövetkező fel
adataival.
Az elmúlt év eredményeit végső
fokon a most készülő zárszámadások
alapján lehet majd csak értékelni,
de a rendelkezésre bocsátott előzetes
jelentések azt mutatják, hogy htszeámk beruházása 1959-ben az előző
évhez képest igen jelentősen, több
mint kétszeresére emelkedett. Igaz,
hogy az emelkedés globális és en
nek tetemes részét egy szövetkezet,
a hajdúszoboszilói Bocskai 210 hol
das tógazdaságának beruházásai al
kotják. Jól alakult a hitelből történő
és sajáterős beruházások viszonyszá
ma is, az utóbbi javára.
Htsz-eink nagy lépéssel haladtak
előre a gépesítés vonalán. A vízi
motorok számát 22-vel gyarapítot
ták és ez idő szerint a htsz-vizeken
90 motor üzemel. Könnyű tehergép
kocsit kapott 9 szövetkezet és így a
kocsipark jelenleg már 13 száraz
földi gépjárműből áll. Kenderháló
kat perion anyagokra mintegy há
rom és félszázezer Ft értékben cse
rélték ki, s ez fokozatosan újabb és
újabb összegeket szabadít fel a
htsz-ek gazdálkodásában.
Még néhány jellemző adat. 1959.
státusa szerint a 27 htsz közül 11
szövetkezetnek volt összesen 126 kát.
hold ívató- és ivadéknevelő tava, 5
szövetkezetnek összesen 555 kát. hoM
haltenyésztő tógazdasága, 7 szövet
kezetben az okszerű művelésbe fo
gott holtágak kiterjedése 1066 kát.
hold, 7 szövetkezet összesen 642 kát.
hold mezőgazdasági melléküzemet
tart fenn, 4 szövetkezet 6 telephe
lyen kagylót dolgoz fel és 22 szövet
kezetnek 25 halászcsárdája van.
Tagadhatatlan, hogy a fejlődést
termelőszövetkezetté
történt
át
alakulásuk tette lehetővé és az is,
hogy a fejlődés zöme, nagyobb ará
nyú lendülete az utóbbi 2—3 évre
esik. Meg kell azonban mondani,
hogy az említett fejlődés döntő rész
ben a kormányzat támogatásának, a
szervezeti megszilárdulásnak és a
technika alkalmazásának tulajdonít
ható, nem pedig a halállomány ha
sonló mértékű emelkedésének.
A decemberi „halászparlament“ben világossá vált, hogy htsz-einknek, ha fejlődésük fentebb említett
területeihez képest legfőbb felada
tuk tekintetében nem akarnak le
maradni, akkor további erőfeszítés
seiket a halállomány mennyiségi és
minőségi fejlesztésére kell összpontosítaniok. Ez egyszersmind az új év
legelső, legfontosabb feladata. A
teendő kétirányú: 1. a termelés leg-

jobb bázisainak, az okszerű halgaz
dálkodásra
alkalmas holtágaknak
karbahozatala, berendezése, 2. meg
felelő mennyiségű éis minőségű halivadék biztosítása. Utóbbi tekintet
ben a végleges megoldás már a látó
határon van: a központi htsz-ivadéknevelő tógazdaság megépítésére se
rényen folynak az előkészítő mun
kák.
Mint a természetes vízi halgazdál
kodás kiegészítő része, mindinkább
előtérbe kerül haltenyésztő tógazda
ságok létesítése. Ezek a gazdaságok
nemcsak a htsz-ek gazdasági meg
erősödéséhez járulnak hozzá, hanem
az idényszerűségből eredő termelési

szünetek áthidalásához, a piac folya
matos ellátásához, valamint a szövet
kezeti tagok állandó foglalkoztatott
ságának biztosításához s ily módon a
kétlakiság felszámolásához is. Ezen
a téren jó példával halaidnak az élen
a Paksi htsz., a gyomai Viharsarok
és a hajdúszoboszlói Bocskai.
Halászati tsz-eink
gazdálkodása
hosszú
ideig monokultúrás, azaz
egyoldalú, egyirányú volt: csupán a
hallal, a hal kifogásával törődtek,
de parlagon hevertetik a vízből ki
termelhető egyéb kincsek, a halászati
jogosultság körébe tartozó egyéb
hasznos víziállatok, a rák, a kagyló,
a béka stb.
Cikkünk elé azt a címet írtuk,
hogy „Űj év — új feladatok“ . . . Ami
azt illeti, a feladatok nem is egészen
újak már, csak újonnan jelentkez
nek, mert még nem oldottuk meg
őket teljesen. Kívánjuk: az új év
hozza meg, hogy mint „régiélőről“
beszélhessünk róluk ...
(F. S.)

---------VARSÓTÓL 20 KM-RE épül már
6-ik éve a lengyel édesvízhalászati ku
tatóintézet (Olsztyn) zabinyeci kí
sérleti tógazdasága. Két nagy tó ki
vételével teljesen új az egész hal
gazdaság. A tógazdasági kutatás
„paradicsoma”, hiszen az összes ter
vek a haltenyésztési kutatómunka
irányelvei szerint készültek. Közel
100 kicsi (0,3 ha) kísérleti halastó
épült. Ezek kizárólag ia kutatómunka
és nem a termelés szolgálatában áll
nak. Egymás mellett folynak e kis
tavakban a trágyázást, etetési kísér
letek a pontynemesítés mellett. Az
apró tavakban talált eredményeket
ugyancsak a tógazdaság kezelésében
levő nagy halastavakban ellenőrzik,
s itt dől el végképp, hogy a kísérle
tek eredményei beigazolódnak-e a
halgazdasági termelésben.
E kis tavakban foglalkoznak az
egyik legfontosabb tógazdasági táp
lálékszervezet, a Daphnia magna
tenyésztésével is. A trágyázás és
egyéb kérdések kutatása itt igen lé

nyeges, mivel e szervezetből szárí
tott formában tekintélyes mennyisé
get exportálnak nyugati államokba.
A kísérleti tógazdaság tavai kö
zött most épül az eddigit felváltó,
új kutatóépület. 30 tudományos ku
tató kap itt munkalehetőséget. A
legmodernebb felszerelés biztosítja a
korszerű kutatómunkát. Kémiai, bo
tanikai, zoológiái laboratóriumok
épülnek tágas és korszerűen felsze
relt akvárium-szobával együtt. Leg
büszkébbek a tógazdaság kutatói az
újonnan létesítendő izotóp-laborató
riumra. Ez lesz talán az első — ki
zárólag csak a tógazdasági kutatást
szolgáló — izotóp-laboratórium.
6 év kemény munkája során
1960-ra korszerű, kényelmes otthon
ra (talál a tógazdasági kutatás Zabinyecben és a látogató meggyőződhet
arról, hogy nem hiú remény az a
fellendülés, amit a kutató tógazda
ság munkájától a lengyel szakembe
rek a 60-as években várnak.

Tőig István
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A halak vándorlása döntőén há
rom zenyezózot jugg: 1. az etelemszerzés; 2. külső kényszerítő körül
mények; 3. faj fenntartási ösztön.
Halaink egy részé a víz színe
alatt, tiszta víz esete oen láthatóan,
más részé a víz mélyeoo rétegeiben,
vagy a jeneken tartózkodik. A tar
tózkodási helyet a jaj taplálékszuksegletenek lelőhelye szaoja meg.
Ugyancsak a megclhetösegi lehető
ségeknek megjelelően tartózkodik
e gyí r j aj inkauo a sebesen jolyó vi
zekben, másik a csendes jolyású he
lyeken, ismét mások a vízinövények
kel benőtt területeken. Bizonyos
időben egyes helyeken eljekszik a
hal es pihen. A békés természetű
halak (pontyj élék, Cyprinidae) a víz
hőmérsékletének süllyedésekor be
következő vándorlása a telelőhely
felkeresése. A tél beállta előtt a víz
mélyebb részeire vonulnak és elfek
szenek az iszapban. A pontyok na
gyobb csapatokba összeverődve fek
vőhelyet túrnak a fenéken és ott
összebújva helyezkednek el. Amint
kitavaszodik és megindul a folyókon
a jégzajlás, ismét megkezdik ván
dorlásukat a táplálék után, majd
később a fajfenntartási ösztön által
hajtva.
Az élelem után kisebb-nagyóbb
csapatban vándorló halak közül ki
vételek az öreg ragadozók, a „rem e
ték“ . A nagy ragadozók normális víz
álláskor állandó tartózkodási helyet
foglalnak el, e helyről úgyszólván
uralkodói a környéknek, búvóhelyü
ket csak ritkán hagyják el, akkor is
csak rövid időre. Leshelyükhöz ra
gaszkodnak mindaddig, míg külső
körülmények nem kényszerítik őket
annak elhagyására. Ez rendszerint
akkor következik be, mikor a rejtek
hely nem nyújt megfelelő biztonsá
got és a táplálékszerzés sem biztosí
tott. A rendkívüli állapot megszűn
tével ismét elfoglalja búvóhelyét a
nagy ragadozó és ha esetleg a halász
kifogja, helyét hamarosan birtokbaveszi fajtestvére.
Táplálékszerzés céljából a halak
a folyókban kisebb-nagyóbb terüle
ten barangolnak. Bizonyos esetek
ben kedvenc tartózkodási helyet ta
lálnak. Ezek a helyek azok, melyek
bővelkednek természetes,
esetleg
más táplálékban. Ha az ilyen helyet

'el is hagyják, mindig visszatérnek
oda (TÓ'gazdccs^fígokban az etetőkarók
környéke, a horgászok beetető he
lyei bizonyítják, hogy a halakat bi
zonyos ideig táplálékkal helyhez le
het szoktatni.)
A hal a folyóvízben mindig az ár
ral szemben áll, menekülés esetén
is az árral szemben úszik, Ha meg
riad, rézsut felfelé vagy lefelé az ár
ral szemben igyekszik elmenekülni.
A felsorolt helyváltoztatásokon kí
vül folyóvizeink lakóit vándorlásra
kényszeríti az árvíz és az apály. Az
árvíz idején kihúzódnak a folyókból
a csöndes holtágakba és árterüle
tekre, ahol bő táplálékot is találnak.
Apály esetén pedig a folyó medrébe
húzódnak vissza és a mély, széle
sebb szakaszokon sokszor a deltáig
vonulva keresik a táplálékban bő
vebb vizeket. A halak életében ván
dorlásnak nevezhető helyváltoztatáA D. F. idei augusztusi számában
dr. O. Bank foglalkozik azokkal a
kísérletekkel, melyek célja az átok
hínár (Elodea) irtása mésznitrogénnel. A Gerstner-féle kísérletek, me
lyek során holdanként 150 kg mésznitrogént szórtak a keményre fa
gyott tótalajra, nem
jártak eredmény- u.
nyel, az átokhínár
elttűnt ugyan, de a — —■ _
r
következő vegetá
ciós
periódusban
ismét dúsan burjánzott. Sokkal jobb
eredménnyel járt ammóniumszulfát
alkalmazása, ennek hatására az Elo
dea végleg kipusztult. Az irtószerek
H A L Á S Z A T
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sokat az íváson — a fajfenntartási
ösztönön — kívül a folyók szabályo
zása és a nagyarányú iparosodás
okozott. A lápok, nádasok évtizedek
előtti lecsapolása a halakat a folyó
mederbe kényszerítette és azokat
csak áradás alkalmával tudják el
hagyni, innen azonban az ár elvonu
lásával igyekeznek a folyómedrek
be visszajutni.
A halak vándorlásával kapcsolat
ban folytak és ma is folynak kezdeti
kísérletek.
Igen fontos volna, ha fő halunk
nak, a pontynak vándorlásáról pon
tos adatokat szereznénk. A halászati
termelőszövetkezetek
sokkal
na
gyobb kedvvel népesítenék termé
szetes vizeinket, ha tudnák azt, hogy
a kihelyezett pontyok visszafogha
tok.
A Dunakutató Állomásnak, a Ha
lászatfejlesztési Osztálynak egyik fő
feladata legyen az eddigi kísérletek
folytatása és a halak vándorlásának
pontos megállapítása. A folyóvizek
ben élő halak jelölésének nemzet
közi jelentősége ismeretes és ez az
összes dunai államokkal történő
megállapodással valósítható meg.
Hetesi Imre
hatása jelentős mértékben függ a ta
laj kémiai tulajdonságaitól, úgyhogy
végleges ítéletet mondani nem lehet.
o
TENGERALATTJÁRÓT használ
nak a Szovjetunióban a tengeri hal
élettani kutatásra — írja a D. F.
1959. márciusi száma. Az első merü
lési kísérletek során közel negyven
méteres mélységet
értek el, ennek ----- ----------során igen érdé- ^^r-%—
kés
és
értékes
megfigyelést végez
hettek. A kutató
tengeralattjáró elülső része vastag
üvegből készült, melyen át a vízalatti
világ nemcsak megfigyelhető, hanem
fényképek is készíthetők. Az érde
kes jármű első útja ötvenkétnapos
lesz, a heringes vizekben cirkálva ad
jelentéseket a halászhajóknak.
Dr. Bainbridge, a cambridgei egye
tem tanára — írja a Fishing Gazette
— a halak sebességének tanulmá
nyozásában megállapította: téves az
a vélemény, hogy a pisztrángfajok lényegesen gyorsabbak, mint
az egyéb halak.
Megállapították,
hogy egyes úgynevezett fehérhalak
semmivel sem lassúbbak.

( B u d a p e s t , V., V i g a d ó u. 6. T e l e f o n : 188-970, távirati cím: Halérté
kesítő Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztés
sel és halászattal foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermé
sének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermését is részben vagy
egészben megvásárolja. — Budapesti nagykor, telepek: IX., Csarnok tér 5. (tel.:
180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Buda
pest-Kelenföld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr,
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tata
bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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