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Heves megyének, — viszonyítva a 
többi nagy vízterülettel, tógazdasá
gokkal rendelkező megyékhez, így 
Tolna, Fejér, Hajdú-Bihar stb. — 
nincsenek halászati szempontból 
olyan kiterjedésű természetes és fő
leg mesterséges vízterületei, melyek 
a halászatot elsőrendű fontosságú 
üzemággá léptetnék elő. így csak ki
segítő üzemágként szerepel, — ki
véve a megyénkben működő egyet
len halászati termelőszövetkezetet — 
ahol fő üzemág.

1965. évi feladataink közül elsősor
ban kiskörei Vörös hajnal mg. terme
lőszövetkezetben meginduló 96 kh-as 
tógazdaságunk működését kísérjük 
hatványozott figyelemmel, mert 
szakszerűen vezetett, jól jövedelmező 
üzemágként akarjuk működtetni. A 
jó üzemeléshez minden feltétel: a 
felszerelések (csónak, hálók stb.) 
szakember, takarmány biztosítva 
van. E tógazdaságunkba összesen 
144 q egy- és kétnyaras pontyot tele
pítünk, melyből 32 q egynyaras és 
112 q kétnyaras. Az ivadékot a kun
madarast Kossuth mgtsz, tógazdasá
gából biztosíttattuk.

Tervünkben folyó év őszén 1,30 
kg-os átlagos súlygyarapodással 450 
q piaci hal lehalászását irányoztuk 
elő, mely minden valószínűség sze
rint meg is lesz.

E tógazdaságunk üzemelését annál 
is inkább szívügyünknek tekintjük, 
mivel a kiskörei Vörös hajnal mgtsz, 
tagsága minden figyelmével ennek 
működése felé irányul, s nem közöm
bös az, hogy milyen eredménnyel 
zár, — jövedelmező vagy deficites — 
tógazdaságunk. A jó működés érde

kében a Megyei Tanács VB. Mező- 
gazdasági Osztálya részéről minden 
segítséget meg fogunk adni ahhoz, 
hogy jó eredményekről számoljunk 
be.

Nem közömbös, és nem másod
rangú kérdésként kezeljük halászati 
termelőszövetkezetünk működéséi 
sem. Feladataink közé tartozik htsz- 
ünk még eredményesebb működteté
sének megszervezése. Célkitűzésünk, 
hogy htsz-ünkben még jobb eredmé
nyeket kívánunk elérni a meglevő 
vízterületek jobb kihasználása, terv
szerű halászati munka kialakítása, 
brigádok alakítása — területek sze
rint figyelembe véve a halászok ál
landó lakhelyét —, a vezetés további 
szilárdítása, s a munkafegyelem 
megjavításával.

Htsz-ünknek minden adottsága 
meg van arra, hogy még nagyobb 
eredményeket érjen el. Olyan vízte
rületek vannak birtokában, melyek 
kevéssé, vagy egyáltalán nem voltak 
eddig kihasználva. (Nagydarvas. 
Kundarvas pl.)

Ez utóbbi vízterületek legalább fél- 
intenzívvé tétele nagyban emelné az 
eredményességet, növelné termelő
szövetkezetünk jövedelmét. E vízte
rületek félintenzívvé tétele azonban 
sok objektív nehézségbe ütközik.

Feladataink közé sorolhatnám a 
meglevő s már működő víztárolók 
halasítását, mivel ezzel mezőgazda- 
sági termelőszövetkezeteinknél több
let jövedelmet érhetnénk el minden 
különösebb ráfordítás nélkül (takar
mányozni például nem kellene). A 
víztárolók halasítása azonban több 
problémába ütközik, ezek akadályoz

zák a benépesítést. Közöttük említ
hetném meg a tároló csökkenő víz
szintjét, halastavakétól eltérő techni
kai kialakítását, a lehalászás nehéz
kessé válik, halágy kialakítása is 
probléma. Mivel a tárolók elsősorban 
öntözési céllal épülnek, ez is meg
gondolásra késztet bennünket a ha
lasztás megszervezésében.

Halasítani mindenképpen kívá
nunk, de ennek kivitelezését még 
meg kell fontolni, mert a víztároló
kon halászati téren intenzív munkát 
végezni nem tudunk.

Feladataink a megyénk területén 
működő horgászegyesületek munká
jának fokozottabb ellenőrzése, segít
ségadás.

Az új vízügyi törvény megjelenése 
után a vízszennyezések elkerülése, 
sőt megelőzése egyik legfontosabb 
feladatunk, tekintettel arra, hogy 
csak szigorú intézkedésekkel tudjuk 
megvédeni halállományunkat a vize
inket oktalanul és felelőtlenül szeny- 
nyező intézményekkel szemben.

Fontos ez annál is inkább, mivel 
a nagy áldozat és költség árán bete
lepítésre került halállományunkat, 
halászati, horgászati érdekeinket csak 
így tudjuk fokozottan megvédeni.

Röviden foglalkozni szeretnénk 
Heves megye perspektivikus halá
szati fejlesztésével is. Megyénkben 
ez idő szerint összesen 85,5 kh víz
területtel létesült elsődleges öntözési 
céllal már működő víztároló.

Építésre kerül a közel és távolabbi 
jövőben mintegy 419 kh ossz. víz
tükrű víztároló, melyek halasítására 
feltétlen figyelmei fordítunk, termé
szetesen az adottságok .figyelembe
vétele mellett.

A távolabbi jövőben megépítésre 
kerülő II. tiszai vízlépcső megnöveli 
Heves megye halászati jelentőségét 
és megváltoztatja a halászati struk
túrát, s elsőrendű üzemággá lépteti 
elő. Megjegyezni kívánom, hogy en
nek megépítése után a megye terü
letén 2500 kh víztükörrel létesülne 
belterjes gazdálkodású tógazdaság és 
ivadéknevelő. Tehát mint látjuk He
ves megye a közeljövőben nagy lé
pést fog előre tenni a halászat fej
lesztése terén, tehát ezt figyelembe 
véve nagyon sok a tennivalónk ah
hoz, hogy meg legyünk elégedve 
eredményeinkkel és saját magunk
kal.

Röviden összefoglalva feladatain
kat az alábbiak szerint összegezhet
ném: Minden erőnkkel azon leszünk, 
hogy Heves megye a jelenlegi kisebb 
vízterülete ellenére, eredményessé
gét növelje és jó halászati és horgá
szati eredményekről számoljon be. 
Ehhez azonban szükséges megyénk 
összes halászattal-horgászattal fog
lalkozó szakemberének összefogása, s 
együttes erőfeszítése is, mely is
merve az emberek lelkes munkáját 
nem fog csalódást okozni sem ne
künk, sem országos szerveinknek.

Várkonyi Tamás 
megyei halászati felügyelőKorszerű keltetés Zuger-palackok nélkül ma már elképzelhetetlen

(Pékh felv.)
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A földművelésügyi miniszter és a 
MEDOSZ Elnöksége Élüzem címmel 
és a velejáró pénzjutalommal tün
tette ki a Halgazdasági Tröszt irá
nyítása alá tartozó Balatoni Halá
szati Vállalatot.

A Balatonon motoros és egyéb 
módszerekkel történő halászat m el
lett a vállalat feladatát képezi még 
az angolnásítás, továbbá a mester
séges és félmesterséges keltetés út
ján különféle halfajok ivadékainak 
kihelyezése az utánpótlás biztosítása 
érdekében.

Ha a halfogás összetételét az előző 
öt év átlagához viszonyítjuk, akkor 
arra a megállapításra jutunk, hogy a 
süllőfogás az átlagot csak egy száza
lékkal haladta meg, ezzel szemben 
a pontyfogás 81 százalékkal em elke
dett. Ez utóbbi az elmúlt évek in
tenzív telepítéseinek és a nyáron 
széles körben alkalmazott eresztőhá
lós halászatnak tulajdonítható. Fel
tétlenül a méretkorlátozások ered
ményének tudható be a csukafogás 
évek óta emelkedő mértéke. Érdekes 
megemlíteni, hogy a „B” csoport túl
nyomó többségét képező keszeg 
mennyisége 3 százalékkal az átlag 
alatt maradt. Ezzel szemben a gar
dafogás a Balaton ismert halterme
lésében 1945 óta a második legna
gyobb eredményt hozta.

Derekasan dolgozott a pikkelyező 
részleg is. Tervét 154 százalékra tel
jesítette. Ezen eredménynek az ad 
különös jelentőséget, hogy hulladék
anyagból olyan terméket állítanak 
elő, amit népgazdaságunk külföldön 
jól értékesíthet.

A keltetést és ivadékbehelyezést 
gátolta a kései kitavaszodás. A csu
kaállomány nagyrészt a jég alatt 
ívott el, s így mesterséges keltetés 
céljából csak kevés ikrát sikerült 
gyűjteni. Míg az így kikeltett csuka
lárvák mennyisége mindössze 50 
ezerre tehető, addig a süllők száma 
133 millióra becsülhető. A félm ester
séges süllőkeltetés során a vállalat 
halászai 2893 hálóbojt és 1365 bo
rókafészket szereltek fel. Sikerrel járt 
a garda mesterséges keltetési kísér
lete. A ragadozó őn félmesterséges 
szaporítása során 50 db ikrával telt 
borókafészket érleltek elő Alsógödön, 
majd helyeztek ki kelésre a Balaton
ba. Részben utánpótlás, részben az 
állomány növelése érdekében jelentős 
pontymennyiséget, többek közt 
390100 db ivadékot helyeztek ki.

Az eredményes munkát igazolják 
az 1964. évi mérleg adatai is. A 
2 447 000 Ft-os állami befizetési kö

telezettséggel szemben éves verseny
célként kitűzött 2 812 000 Ft helyett 
3 530 000 Ft tényleges vállalati ered
ményt értek el. A 8 041 000 Ft-ot ki
tevő állami értékesítési árbevételi 
tervét 8 357 000 Ft-ra teljesítette a 
vállalat. A halászok munkájára, a 
munka termelékenységének növeke
désére jellemző, hogy az egy halász 
munkaórára jutó fogási eredmény 
hal kg-ban számítva 1963-ban 9,21 
kg, 1964-ben 9,80 kg volt. Ugyanak
kor 1 q halfogás önköltsége az 1963 
évi 233,57 Ft-tal szemben 1964-ben 
230,27 Ft volt. A vállalat 1963. évi 
mérlege szerint a halmozott (bruttó) 
termelési érték 10 221000 Ft volt, 
1964. évben ugyanez 10 581 000 Ft-ot 
tett ki. Hasonlóan növekedett az egy 
dolgozóra számított halmozott ter
melési érték is, ami 1963-ban 71979 
Ft, s 1964-ben 73 479 Ft volt.

A vállalat 1964. évi kimagasló 
eredményeiben igen nagy része volt 
a siófoki és a tihanyi halászbrigádok 
által kezdeményezett szocialista bri
gád versenymozgalomnak. A leg
jobb eredményt a mozgalomhoz 
csatlakozott keszthelyi halász brigád 
érte el. A brigád 37 vagonos éves 
halfogási tervét 125 százalékra tel
jesítette. A vállalat vezetői és szak- 
szervezeti bizottsága nagy gondot

A zsákm ányt m arkoló balatoni halász
(Tölg felv.)

fordít a verseny feltételeinek meg
teremtésére, értékelésére és nyilvá
nosságának biztosítására. A verseny 
eredményességében nagy része van a 
63 fős törzsgárdának is. Nem marad 
el a jól dolgozók megbecsülése sem. 
Az utóbbi öt év során hét dolgozó 
kapott miniszteri kitüntetést, 51 pe
dig kiváló dolgozó kitüntetésben 
részesült. Az erkölcsi elismeréssel 
együtt jár az anyagi is. A vállalat 
dolgozóit az 1964. évi eredmények 
után átlagosan 24 napi munkabér 
illette meg nyereségrészesedés cí
mén. Reméljük, hogy jövőre még 
jobb eredménnyel zárják az évet. 
Ehhez kívánunk a Balatoni Halá
szati Vállalat minden egyes dolgo
zójának jó egészséget és sok sikert.

dr. Náhlik György

Mi újság a nyugati halpiacokon ?
A nyugati országok halpiacai k ö 

zül a müncheni és a kiéli m integy 
irányító ja  az európai kontinensbeli 
tőkés országok halkereskedelm ének, 
az ott k ia laku lt árak  érdeklődésre 
ta rth a tn a k  számot azokban az orszá
gokban, m elyek exportja nyugatra is 
irányul.

Az elm últ kem ény tél elhúzódása 
érthető módon béníto tta  a tavi és 
folyam i halászatot, am i a k íná la t 
csökkenésében és ennek következté
ben az árak  em elkedésében ny ilvá
n u lt meg. A m üncheni halpiacon 
csak m inim ális m ennyiségben szere
pelt az egyébként ott nagyon keresett 
és kedvelt dévérkeszeg, de kevés volt 
az importált harcsa, valam in t a tó
gazdaságokból származó pisztráng, 
ponty és compó. Az árak  em elkedése 
következtében az élő pisztráng 10— 
11, az élő harcsa 8—9 DM m árkás 
á ra t é r t el kilónként, a com pót 6,40— 
7, a pontyot élve 6,60 nyugati m árkás 
áron hozták forgalom ba. Meglepetés, 
hogy a harcsa ára állandóan emelke
dik és m a m ár m egközelíti a piszt
ráng ársz in tjé t is.

A kiéli piacon a következő árak  
szerepeltek félkilónként:

Dévér: nagy 0,81—1,08, kisebb 0,60— 
0,95. Sügér: nagy 1,40—2,07, közepes 
1,30—1,70, apró 0,30—0,64. Vörös
szárnyú koncér és egyéb fehérhal: 
0,20—0,50. Csuka: óriás 0,87, nagy
0. 95—1,23, elsőosztályú 2,05—2,41. 
Nemes maréna: 1,60—2,10. Ezüst- 
maréna: 0,72—1,02. Süllő: nagy 1,71,
1. oszt. 2,18—2,63, II. oszt. 1,90—2,07 
DM.
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Előnevelt pontyivadék-zsákm ány
(Pékh felv.)

A Velencei-tó hazánk halban leg
gazdagabb természetes vize. Értékét 
emeli, hogy ipari szennyeződésektől 
mentes és várhatólag a jövőben is az 
marad. A vízben élő halállomány 
bőséges természetes táplálékot és ki
váló életteret talál. A tó halai rend
kívül jól fejlődnek, fiatalon érik el 
a kifogható méreteket, húsuk pedig 
páratlanul ízletes. Pontya, süllője, 
angolnája és csukája — hogy csak a 
fontosabbakat említsem — a piacon 
keresett cikk.

Az eddig elmondottak nagy része 
közismert. A kitűnő halasvíz azon
ban beavatkozást igényel annak ér
dekében, hogy a tó jellegének és ter
mőképességének legmegfelelőbb és 
legproduktívabb halfajok legkedve
zőbb összetétele alakuljon ki. A cél 
elérése érdekében rászolgál a segít
ségre, gondoskodásra és nem utolsó
sorban a jelenlegi állapotok bírála
tára.

AZ ALLG. FIS CHEREI ZTG.
1965/7-es számához m ellékelt pros
pektus érdekes automata pisztráng
etető berendezést mutat be. A száraz 
haleleség egy 50 kg befogadóképes
ségű alul keskenyedő fémtartályban 
tárol, az önetetőket kábel köti össze 
a tógazdaság központjával. Központi 
irányító berendezés beállításával az 
önetető tetszőle
ges időpontokban 
200 g-tól 10 kg-ig 
terjedő adagokat 
szór szerte a 
vízben úgy, hogy 
az összes halak megkapják a maguk 
adagját, a készülék akár akkumu
látorral, akár hálózati árammal mű
ködtethető és nemcsak emberi mun- 
kaerőmegtakarítást eredményez, de 
a kellő időpontban adagolt kellő 
mennyiségek pontos betartásával a 
halak etetését racionálisabbá is 
teszi.

A jövő feladatait a ma határozza 
meg. Vizsgáljuk meg a tó hozamát a 
htsz fogási eredményei alapján. Az 
1963-as év 800 q-s kiugró eredmé
nyétől eltekintve, sajnos, a tervtel
jesítés évek óta nem kielégítő. Az 
átlag 600 q körüli termelés 4—500 q 
lemaradást jelent a legendás „bérlő 
idejében” elért eredményekkel szem
ben. A ragadozók fogáslemaradása 
nem oly szembetűnő, mint a pontyé, 
különösen a süllőé nem, amely las
san emelkedik (90 q). Feltűnő és ag
gasztó az 1964. év igen gyenge, 150 
q-s eredménye (45%-os tervteljesí
tés). Ez annál inkább elgondolkoz
tató, mert az új négyéves üzemterv
ben előírt évi 300 q pontyivadék ki
helyezési kötelezettség előírás szerint 
és „atyai” gondoskodással 1963-ban 
megtörtént. A halászok pedig ennek 
alig a felét fogták ki. A hal beke
rült tehát a vízbe! Pusztulás elha
nyagolhatóan jelentéktelen volt!

Kérdés, a nyomasztó kérdés: va
jon hová lett a ponty?

Mivel csodákkal és egyéb rejté
lyekkel nem számolhatunk, három 
eset lehetséges:

1. kiszökik, 2. bent marad, 3. nem 
halász fogja ki. A szökés gyakorlati
lag kizárt, az egyetlen kifolyó zsi
lip ugyanis úgyszólván egész évben 
csukott. Marad a tóban. Ez volna 
a legkedvezőbb eset, ezen lehet se
gíteni. Sajnos, ez is csak részben 
igaz. „Rengeteg a kisponty, veri a 
hal a nádat, mozog a hal” — rend
szerint túlzott megállapítások. Vala
hol a harmadik oknál kell keresni a 
valóságot. A htsz halászainak szor
galmas, ügyes és sok lelket számláló 
konkurrenciája van.

A htsz vezetésében, szervezésében 
és munkafegyelmében mutatkozó 
hiányosságokra itt nem akarok ki
térni. Ennek megváltoztatása a htsz 
belügye és egyben létkérdése is. 
Mindenesetre nehéz az olyan halász
gárdával termelni, amelynek 50%-a 
60 éven felül van. ők minden tisz

H ogyan látom  a Velencei-tó

teletet és mebecsülést megérdemel
nek, mert a 30 éveseknél — akikből 
a szorgalom hiányzik — háromszor 
többet termeltek. Sajnos, pár év 
múlva a munkából kidőlnek, az 
utánpótlás pedig késik. A kisszerszá- 
mosok munkáját lehetetleníti az ál
landó szerszámrongálás, lopás, ami 
természetesen mód felett keseríti 
őket. Munkaterületük a sporthorgá
szok állandóan szaporodó hely foglaló 
táblái miatt folyton csökken.

Nehéz a nagyhálósok helyzete is. 
Ha a jég alatti halászat kimarad, azt 
mondhatom, hogy a nyáron már nem 
tudják terméskiesésüket pótolni s 
ez keresetükön is meglátszik. A 
használt eszközök, az elektromos 
gép kivételével, ezer év alatt keveset 
fejlődtek. A gép használata is, elte
kintve a szabályozott működési idő
től, korlátozott. A tapasztalat ugyan
is azt mutatja, hogy a fogás kb. két 
hónapi használat után rohamosan 
csökken. Oka feltételezhetően az, 
hogy az a hal, amelyik ütést kapott 
hosszú ideig már a gép zajától is 
messze menekül. Ezek speciális ha
lászproblémák. A következők azon
ban mindnyájunk gondjai:

Az árterületeken történt építkezé
sek következtében a víz szintjét igen 
alacsonyra kell szabályozni. Ez gya
korlatilag azt jelenti, hogy a csuka 
és a ponty természetes ívóhelyeinek 
területe csökkent s emiatt jelentős 
természetes utánpótlással a jövőben 
számolni nem lehet. A tó szabad 
vízterülete részben az alacsony víz
szint, részben pedig az ezzel járó hí
nárburjánzás következtében erősen 
csökken, a fenék iszapolódik és las
san feltöltődik. Figyelmet érdemel a 
sporthorgászok létszámának ugrás
szerű emelkedése. 1964-ben létszá
muk az előző évhez képest közel a 
kétszeresére emelkedett. Sajnálatos, 
hogy ez az emelkedés főként a napi
jegyesek számában mutatkozik. Fel
tételezhetően ezek nem érzik a vizet 
magukénak. Egyesek minden áron, 
minden alkalommal sok halat akar
nak fogni. A súlyosabb szabálysérté
sek 80°/0-át ők követik el.

Ezzel szemben az éves területi 
jeggyel rendelkező horgászok kol
lektívája összeforrott, ismerik egy
mást, szeretik és magukénak tekin
tik a tavat. Zömük a szabályokat 
betartja. Velük könnyű az együtt
működés. Ha szükséges, szívesen és 
önzetlenül vállalják a társadalmi 
munkát. Tevékenyen kivették részü
ket az ellenőrzés hálátlan, de nélkü
lözhetetlen munkájából. Az IB elnö
ke és titkára nemcsak a halasítással, 
hanem a víz általános rendjével is 
törődik. Halász—horgász barátságról 
beszélhetünk.

Legnagyobb veszélyt és kárt a ma
gukat horgászoknak álcázó orvhalá
szok jelentik. Ezek nemcsak irtják a 
halat, hanem a halászok szerszámait 
is lopják, felnézik és tönkreteszik. 
Hasonló a gyerekek kártétele is. A 
nyaraló csemeték összefogva a hely
beliekkel, átvéve azok tapasztalatait,



H a l á s z a t á n a k  j ö v ő j é t ?

A V elencei-tóban ez a süllő sem  fogyaszt több pontyivadékot
(Tölg felv.)

a parti vizekben okoznak nagy káro
kat. Hasig beállva a nádszegélyen 
belül horgásznak kenyérbéllel, gi
lisztával és töméntelen nemes ivadé
kot pusztítanak. Ellenőrzésük úgy
szólván lehetetlen. A partról nem 
látni őket, a víz felől pedig már 
messziről észreveszik a feléjük köze
ledőt és pillanatok alatt eltűnnek. 
Legfeljebb a „füzért” hagyják hátra, 
amelyiken már egy ízben 22 db 
ponty- és 1 db angolnaivadékot ta
láltam.

Az eddig elmondottak korántsem 
tartalmazzák a hibák, a nehézségek 
4összességét. Mindenesetre kiküszöbö
lésük a Velencei-tó halászatának 
perspektíváját a jelenleginél lénye
gesen derűsebbé fogja tenni.

A htsz termelési eredményeinek 
növelését elsősorban azzal kellene 
kezdenünk, hogy a vezetésben és a 
tagságban jelenleg még meglevő és 
visszatartó hibákat igyekezzünk 
csökkenteni. Több erély, a munka 
jobb szervezése, új módszerek és 
eszközök bevezetése szükséges. A 
régi megszokottból a tapasztalatcse
rék mozdíthatják ki a tagságot. E 
tapasztalatcsere vagy tanulmány 
esetleg a határokon túlra is terjed
hetne, kölcsönös csere alapon. A 
tagság fiatalítása létkérdés, új erők, 
szakképzett fiatalok idetelepítése a 
megoldás.

A tagság részéről a munkafegye
lem megjavítása nélkülözhetetlen 
jeltétel. Át kell térni a már közpon
tilag kidolgozott bérezési rendszerre, 
amelyik a termelésben megszünteti 
az egyenlősdit, emelkedőén jutal
mazza a szorgalmast. Be kell lát- 
niok, hogy akkor is kell halászniok, 
amikor esetleg más munkával (szőlő
metszés) pillanatnyilag többet keres
hetnek. A nagy hálós brigád időjárás
tól és évszaktól erősen függő terme
lését kisszerszámok, horgok, angolna- 
uarsák állításával kell kiegyenlíteni. 
Segítséget fog jelenteni újonnan 
megnyíló keszegsütőnk, ahol a ke
szeget jobban lehet értékesíteni és a 
többletbevétel ösztönzően fog hatni 
a hálósbrigád tagjaira.

Az elektromos gép 3—3 hónapos 
szakaszos üzemeltetése a nagy raga
dozók irtása végett célszerű. Az ez 
évben géppel kifogott 25 db 30 kg 
körüli harcsa rengeteg kárt okozha
tott a kihelyezett ügyetlen ponty
ivadékok között. A bevezetésre ke
rülő csapóhorgokon kívül úgyszól
ván a gép az egyedüli, amelyiktől e 
kérdésben eredmény várható. Ez év
ben kísérletképpen a külföldön már 
bevált elektromos terelést is alkal
mazni szándékozunk. E módszerrel 
tervezzük az óriásharcsák kimozdí
tását a „szakadtak” alól.

Megoldásra vár a biztató eredmé
nyeket ígérő angolnaállomány kifo
gása. Ehhez, tapasztalatok hiányá
ban az OHF-től várunk szakirányí
tást.

Befejezésül hagytam a legfonto
sabbat, az ivadékolást és annak vé
delmét. Az üzemterv 300 q ponty

ivadék és 300 db süllőfészek évi ki
helyezését rendeli el. Ennek mara
déktalan teljesítése a természetes 
ívás visszaesése miatt döntő. Az ed
digi gyakorlat azt igazolta, hogy a 
300 q ponty ivadék-kötelezettség 200 
q kétnyaras és 100 q-nak megfelelő 
mennyiségű zsenge ivadék megosz
tással történő kihelyezése bevált. A 
kétnyaras állomány ugyanis hamaro
san eléri a méretet, nagyrészük még 
a kihelyezés évében kifogásra kerül
het, a zsengeivadék pedig meged
ződve, „kitanulva” gyarapítja a 
törzsállományt. Igen fontos, hogy a 
kihelyezés késő ősszel történjék, 
mert a tavaszi kiéhezett, tapaszta
latlan ivadék hamarosan a lelkiis
meretlen orvhalász könnyű zsákmá
nya lesz.

A süllőfészek gyűjtése, felvásárlá
sa és keltetése a htsz feladata.

A csuka gyakran a kiöntésekben 
és árkokban ívik. A sokszor mérhe
tetlen mennyiségű ivadék megmen
tésében a horgászok hathatós segít
séget tudnak nyújtani.

A vízszint szabályozás ésszerű 
megoldása túlnő hatáskörünkön. De 
szeretném, ha a felettesek tervei kö
zött ez is szerepelne.

A veszélyesen szaporodó hínár ir
tására a kínai növényevő halakat 
hívjuk segítségül. Türelmetlenül vár
juk az első szállítmányokat.

Kényes kérdés, de feltétlenül meg
oldásra vár a napi horgászjegyek 
számának korlátozása. Ha az emel
kedés ilyen ütemű marad, hamaro
san odajutunk, hogy vizünkön sem 
a halász, sem a horgász nem fogja 
örömét lelni.

Minden munkánk, igyekezetünk 
és a hatalmas anyagi befektetés hiá
bavaló, ha annak eredményét nem 
őrizzük. Ez nemcsak a htsz és né
hány horgász gondja. Az eddiginél 
lényegesen több segítséget kérünk a 
helyi tanácsoktól, a járási és me
gyei szabálysértési előadóktól, de a 
rendőrségtől is. A szabálysértők bün
tetése valamit emelkedett ugyan, 
azonban korántsem a kívánatos mér

tékben. Sajnos, a tó felülete eléggé 
áttekinthetetlen és így őrzése igen 
sok személyt kíván.

Bevált a társadalmi ellenőr gárda, 
munkájára a jövőben is számítani 
lehet.

A legtöbb szerszámrongálás éjjel 
történik. Az össze-vissza száguldó 
motoros és egyéb csónakok is még 
akaratlanul is összeszaggathatják a 
kitett drága műanyag hálókat. Ezek 
a kishalászok személyi tulajdonai s 
nem ritkák az ezer forint körüli ká
rok. Sokunk kívánsága teljesülne, ha 
az éjjeli motoros csónakázást betil
tanák, annál is inkább, mert ez 
előbb-utóbb halálos balesetekhez fog 
vezetni.

A Velencei-tó halállományának 
feljavítása szívós munkát követel 
Egy csapásra nem jön minden rend
be. Vizünkön van lehetőség arra, 
hogy a halász megkeresse a kenye
rét, a sporthorgász megtalálja a szó
rakozását s a termelt hal egyre na
gyobb mennyiségben kerüljön a fo
gyasztók asztalára.

Kablay Lajos

A  DÉR FISCHWIRT 1965 már
ciusi számában figyelemreméltó 
cikket közöl S. Kipnick halászmes
ter tollából, aki „reform” angolna
varsáját ismerteti. A szerző megál
lapítja, hogy „hála” az angolna test
formájának és karcsúságának olyan 

állóhalászati esz
köz nem létezik, 
mely száz százalé
kosan fogásbiztos, 
azaz nem bocsátja 
útjára ismét a be

lekerült angolnát. Kipnick újítása 
igen egyszerű, a varsa közepetáján 
alkalmaz résalakú kaput, mely az 
angolna kiszökését megnehezíti és 
benne tartja a tömlöcben a varsa 
felnézéséig. Az összehasonlító kísér
letek igazolták az újfajta angolna
varsa eredményességét: segítségével 
több halat lehet fogni.
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VAN-E SZÜKSÉG
a  ha l ászat i

A halászati szakmérnökképzés pár 
éves múltra tekinthet vissza. Kez
detben nappali tagozaton folyt egy
éves bentlakásos oktatással. A gya
korlatban dolgozó szakemberek ré
széről joggal merült fel az a kíván
ság, hogy levelező úton történjék az 
oktatás, mivel az a szakember, aki 
az életben megtalálta a maga he
lyét, munkáját szereti és felelősség
gel végzi, nem szívesen hagyja ott 
egy évre a munkahelyét, és bárki he
lyettesítse is, a termelésben minden
képpen kiesés jelentkezik.

Egyesek szerint az akkori képzés 
erős kifejezéssel élve „kontraszelek
ció” volt, felszippantotta azokat, 
akik helyet kívántak változtatni, 
akik egy évig az előző fizetés bizton
ságos védőfala mögött egy évig is
mét egyetemisták akartak lenni min
den felelősség nélkül. Ezt a nézetet 
látszik alátámasztani az, hogy a két 
évfolyamból alig öten-hatan dolgoz
nak a gyakorlatban a halgazdasá
goknál. Természetesen ez nem vo
natkozik rájuk.

A jelenlegi szervezeti felépítés 
mellett csak azok vállalják a to
vábbtanulást, akik a szakmában 
szeretnének jobban elmélyülni, el
méleti és gyakorlati értelemben. 
Nem kis áldozatvállalást jelent, mi
vel anyagi érdek tudomásom szerint 
nem fűződik a jelentkezéshez. A fi
zetésben semmilyen megkülönbözte
tést nem jelent, tehát az oklevél 
megszerzésének csupán erkölcsi ér
téke van. A képzés ilyen formában 
az államnak sokkal kevesebb pénzbe 
kerül, a munkahelyen kevesebb ki
esés jelentkezik, és csak azok vesz-

s zakmér nök - k  épzés re?

nek részt, akik a gyakorlatban hasz
nát is vehetik.

A szakmérnök képzés jelentőségét 
az alábbiakban látom:

1. Nem lehet közömbös, hogy aki a 
halászatban irányító tevékenységet 
vállal, az szerezze meg a jelenleg 
legmagasabb szakmai képesítést je
lentő szakmérnöki oklevelet. Tudom, 
nem könnyű akkor nekilátni a ta
nulásnak, amikor félig megfagyva 
bejön a halászatról, de legtöbb eset
ben az erre a célra rendelkezésre 
álló időt sem használjuk ki.

2. Aki a gyakorlatba került az 
egyetem után, bizony hajlamos arra, 
hogy bizonyos fokig „begyöpösöd
jék”. Ez nem jelenti azt, hogy a gya
korlatot leginkább érintő kérdések
ben nem fejlődik tovább, de vannak 
olyan, sokszor aprónak látszó kérdé
sek, melyeknek átvitele a gyakor
latba finomíthatná munkánkat. Az 
egyetemen egy összegyűjtött anyagot 
nyújtanak át, amiben mindenki ta
lál újat, a gyakorlatban is alkalmaz- 
hatót. Ki érne rá, hogy a halászatra 
vonatkozó szakirodalmat világvi
szonylatban átnézze és arról átfogó 
képet tudjon kialakítani magának.

3. A gyakorlatban nincs idő arra, 
hogy a halászat szakmai intelligen- 
cia-jellegű kérdéseit megismerjük, és 
a halászathoz tartozó, de azt csak ki
egészítő ismereteket megszerezzük 
(ilyen pl. a halhús ipari feldolgozása 
című tantárgyban feldolgozott téma).

4. Nem utolsó szempont az sem, 
hogy a már korábban megismert 
szakirodalmat a hallgatók vala
mennyien kénytelenek újra átismé
telni, azt rendszerezni és a jó pár

éves gyakorlat tükrében bizony más? 
tartalmat nyer a korábban elméle
tiesnek tűnő tananyag. Kénytelenek, 
voltunk pl. kissé alaposabban átnézni 
a véleményünk szerint nagyon érté
kes Kocylowski „Halbetegségek” c. 
könyvét és egyéb, a haltenyésztésre 
vonatkozó szakirodalmat.

Eddig a „Halászat”-ban több cikk 
is jelent meg, több javaslat született 
az oktatással kapcsolatban. Én any- 
nyit szeretnék mindezekhez hozzá
tenni, hogy egyes tárgyakon belül a 
tananyagnál kellene a gyakorlati al
kalmazhatóság érdekében némi áta
lakítás. Ilyen pl. a talaj- és vízkémia 
c. tárgy, melynél a halászat speciá
lis jellegére való tekintettel a víz
kémiára kellene a fő hangsúlyt fek
tetni. A legtöbb dolgunk a vízzel 
van, egész évben ahhoz tudunk 
nyúlni, annak a változását tudjuk fi
gyelemmel kísérni.

A halbetegségek oktatásánál vala
mivel nagyobb óraszám lenne az 
igény, főként a gyakorlatok vonatko
zásában. A halbetegségek gyakorlati 
bemutatására kellene nagyobb lehe
tőséget biztosítani a tanszék részérer 
ezen főként az anyag beszerzését 
értem. Úgy érezzük, hogy ezen a té
ren a legnagyobb a tájékozatlanság 
és még ahol mikroszkóp áll rendel
kezésre, ott sem végezzük el a vizs
gálatokat, mivel a gyakorlati fogá
sait nem ismerjük eléggé. Speciáli
san a halbetegségek vizsgálatára gon
dolok. Az Állategészségügyi Intézet 
komoly segítséget ad ugyan a beteg
ségek felismerésében, de az egysze
rűbben megállapítható betegségeket 
a tógazdának is fel kell ismernie.

Nem vitatható, hogy szükség van a 
szakmérnök képzésre, csupán az> 
hogy milyen formában, milyen eset
leges változtatásokkal, a termelésben 
részt vevő szakemberek munkájának 
hathatós segítésére.

Kovács József 
főagronómus 

Dombóvár, Halgazdaság

A  DÉR FISCHW IRT 1964. novem 
beri szám ában R. S teinberg ism ertet? 
azokat az új rendszerű, két ladikkal 
tovavontato tt húzóhálókat, m elyek 
különösen az angolnahalászatban 
váltak  be. A húzás m érsékelt sebes
séggel történik, kb. 2—6 km -es ó rán
kénti iram m al, de ez az angolna
halászatnál nem  döntő jelentőségű. 
A zsákform ájú háló felül m űanyag- 
parákkal van ellátva, alu l ólomsú
lyokkal. Az ú jfa jta  „sleppháló”-nak  
az az előnye, hogy az egészen ki? 
m otorral elláto tt ladikokkal is von
ta tható  annak ellenére, hogy kis- 
szemű, tehát nagy a vízellenállása 
A fogott angolna m ennyisége a v ilá 
gosságtól függ, nappal aránylag  k i
csiny a zsákm ány, az angolna elül 
búvóhelyén, de am in t beáll az é j
szaka, rab lóú tra  indul, ilyenkor az 
angolna „sleppháló” zsákm ánya je 
lentős, volt reá  eset, hogy az éjfél 
u tán i próbahalászatok során 105 per
ces vontatással nem  kevesebb, m in t 
335 angolna k erü lt a háló zsákjába.



T A P A S Z T A L A T A I M .
a halászati szakmérnök-képzésről

A gondolatm enetet azzal kell kez
deni, hogy mi te tte  indokolttá a 
szakm érnökök képzését a halászati 
vonalon. Az A grártudom ányi Egye
tem  célja az általános mezőgazdasági 
mérnökképzés. Ezért az egyes spe
ciá lis  terü leteknek  részletes o k ta tá
s á ra  kevés idő jut. A halgazdasági 
m unkakör eltérően a mezőgazdaság 
egyéb ágazatától, teljesen  speciális 
ism ereteket igényel. Bár szakm át a 
•gyakorlatban is el lehet sa játítan i, 
azonban nehéz és gyakran nagy ára t 
is követel.

Szakra csak olyan mezőgazdasági 
m érnökök, vagy hasonló értékű  dip
lom ával rendelkezők vehetők fel, 
ak ik  legalább kétéves üzem i gya
k o rla tta l rendelkeznek.

A halgazdasági szakm érnök kép
zés az A grártudom ányi Egyetem Me
zőgazdaságtudom ányi K ar Á llatte- 
-nyésztéstani Tanszéke keretében 
1960. évtől m egszakítás nélkül folya
matos. 1960. és 1961. években a kép
zést a m indennapos oktatás kere té
b e n  végezték. A hallgatók a 13 ta n 
tá rg y  anyagát egy év a la tt sa já títo t
ták  el. Az oktatás két félév kereté
ben  folyt és állam vizsga zárta  le. Az 
-államvizsgát két részre bontottuk, a 
tu la jdonképpen i állam vizsgára és a 
d iplom aterv védésre. A m ennyiben a 
je lö ltek  diplom atervet ír tak  és azt 
m egvédték, m entesültek az állam 
vizsga szaktárgyainak vizsgázása 
alól. 1963. évben a m indennapos 
szakm érnök képzést a levelező okta
tá s  vá lto tta  fel. Ezt az te tte  indokolt
tá, hogy a  hallgatók a m indennapos 
ok ta tás megkezdése u tán  m unkahe
ly ü k e t egy évre otthagyták. Ez a 
problém a a  többi szakok esetében is 
je lentkezett ezért született meg az új 
rendelkezés, am ely a m indennapi 
ok tatást levelezővel válto tta  fel.

A hallgatók az előírt anyagot a le
velező oktatás keretében m ár nem 
tu d ták  volna nagy m egterhelés nél- 
Tdil egy év a la tt elsajátítan i, ezért a 
szorgalmi időt két évre kelle tt á ta la 
k ítan i. A két félév ok ta tását négy 
félévre bontottuk. 4

Az elm életi ok ta tást tan tárgy i gya
korlatokkal és üzemi szem lékkel egé
szítjük ki. A tan tárgy i gyakorlatok 
célja az, hogy az elm életi anyagot 
közvetlen  gyakorlati bem utatókkal 
egészítsük ki és rögzítésüket ezzel 
m egkönnyítsük. Az üzem i szemlék 
célja pedig az, hogy a legjobban m ű
ködő tógazdaságokat, azok m űködé
sét a hallgatók m egism erjék.

A hallgatók félévenként 12 napos 
konzultációs m egbeszélésen vesznek 
részt. Ez a la tt az idő a la tt az előírt 
•anyagot ism ertetjük. M inden ta n 
tárgyból készültek jegyzetek, am e
lyek  az anyag e lsa já tításá t megköny- 
nyítik .

Az elm últ négy év szakm érnök 
képzés m unkájáró l az alábbi tapasz
ta la to k at vonhatjuk  le:

1. Szervezéskor a tan tárgyak  meg
választása és kijelölése helyesnek b i
zonyult, m elyet az is megerősít, hogy 
ezideig még új tan tárgyak  bevezeté
sére nem  kerü lt sor. Az ugyan felve
tődött, hogy a vizek növény- és á l
la tv ilága c. tá rgyat két részre kelle
ne bontani, azonban, ha ez meg is 
történne, a lényegen nem változtat
na, m ert a vizek növényvilága és a 
vizek állatv ilága is külön félévben 
kerü l ok ta tásra és a jegyzetek is m ár 
külön készültek.

2. Több ízben felvetődött az is, 
hogy az egyes tárgyak anyaga a kor
szerű igényeknek megfelelő-e? Az 
ok ta to tt anyag teljesen korszerűnek 
m ondható.

3. M ilyen a jegyzetek színvonala 
és terjedelm e. A jegyzetek 1960-tól 
folyam atosan kerü ltek  m egírásra. A 
te rjedelm et a tan tárgy  anyagához 
iparkodtunk  m éretezni.

4. A konzultációk és a  tan tárgy i 
gyakorlatok célja az, hogy a hallga
tóknak m egm agyarázzuk és meg is 
értessük az egyes tárgyak  anyagát.

5. Felvetődhet a gondolat, hogy az 
üzemi szem lék jelenlegi fo rm ája a 
célnak megfelel-e? A célunk az, hogy 
a  legm odernebb, legjobban gépesített 
tógazdasági üzemeket, valam in t a jól 
működő szabadvízi halászati egysé
geket bem utassuk, valam in t üzem el
tetésüket m egism ertessük hallga
tóinkkal. A Halgazdasági TRÖSZT 
és az Országos H alászati Felügyelő
ség a  vonatkozásban igen nagy segít
séget nyújto tt.

6. Az ok ta to tt anyag és a hallgatók 
viszonya. Ezideig a hallgatók lénye
ges m ódosítást nem  kértek.

H allgatóink az anyag e lsajátításá t 
nagy ügybuzgalom m al és szeretettel

végzik. Ezt m egerősítik az évközi és 
az évvégi vizsgák eredm ényei is. Az 
átlagos eredm ények általában  a jó- 
rendűséget m eghaladják. Szak
m érnök jelö lteink az állam vizsgákon 
a szakm ai elm élyülések kiváló pél
d á já t ad ták  felkészültségükön ke
resztül. Az állam vizsga bizottság 
m inden esetben az eredm ény h irde
téskor m egelégedettségét ezért kife
jezésre ju tta tta .

7. Figyelve a  gyakorlati élete t a 
szakm érnökeink tevékenységén, fe j
lődésén és term elésén keresztül, meg
állap íthatjuk , hogy helyüket m egáll
ják  és a  szakm a m indenkor tám asz
kodhat jó m unkájukra.

összefoglalva m egállapíthatjuk , 
hogy 1960. év óta m egindult szak
m érnök képzés a végzetteken keresz
tü l nagy segítséget nyú jt a halászat
nak és fejlődését elősegíti. 1960-ban 
14, 1961-ben 12, 1964. évben pedig 16 
szakm érnök végzett. Az 1965-ös évfo
lyam ra 21 hallgató iratkozott be. ö k  
1966. évben végeznek. Űj évfolyam 
1967 jan u árjáb an  indul. Jelenleg 42 
halászati szakm érnökkel rendelkezik 
a halgazdasági szakma.

Dr. Pacs István

VICTORIA CURE a Bul. Inst. 
Cerc. Piscic. 1964. decemberi számá
ban azokról az infúzórium tenyész
tési kísérletekről ír, melyek célja a 
pontylárvákat megfelelő eledellel 
ellátni életük első napjaiban. Az 
ázalékokat kisméretű, alig egy köb

méteres ta lá 
nyokban nevelték 
oly módon, hogy 
a vízbe szénát he
lyeztek, a vízből 
kiszűrt infuzó- 

riumokat a pontylárvák életének 
első öt napján szünet nélkül juttat
ták a pontyocskákat tartalmazó ká
dakba. A dafniák szaporítására irá
nyuló kísérletek azt mutatták, hogy 
ha a vízből háromnaponként szűrik 
ki a rákocskák egyrészét, a zsákmány 
sokkal nagyobb, mintha húsznapon
ként az egész állományt „ lehalász
nák

A  jövő halász-nem zedék
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NAGY VITÁK, sőt csaták dúlnak 
a kérdés eldöntésére: káros vagy 
ártalmatlan a vidra, természetesen 
a halászat szempontjából. A német 
természetvédelmi tanács úgyneve
zett Informations-Brief-je amellett 
kardoskodik, hogy a vidra nem kár
tevő és állítólag lengyelországi ta
pasztalatokra hivatkozik. Lengyel- 
országban ugyanis kérlelhetetlen 
harcot hirdettek meg és ennek so
rán mondhatni gyökeresen irtották 
ki a vidrának még az írmagját is. 
És az eredmény? A halpusztulás 
nem csökkent, hanem ellenkezőleg 
növekedett, aminek abban találták 
meg a magyarázatát, hogy a vidrák 
kipusztításával hiány állott elő az 

egészségügyi szol
gálatban, a beteg 
halakat már nem 
pusztította sem
mi, ami a fertő
zések terjedését 

idézte elő. Hogy a lengyel illetéke
sek a tapasztalatok nyomán üldözés 
helyett telepíteni fogják, a vidrát, 
még nem tudni, annyi azonban bi
zonyos, hogy a svájci hatóságok a 
lengyelországi tapasztalatokon okul
va törölték a vidrát az úgynevezett 
kártékony állatok listájáról és 
nyakló nélküli pusztítását beszün
tették. Gyakorlati szakemberek vé
leménye szerint a svájci lépés elha
markodott és arra hivatkoznak, 
hogy a vizekben éppen elég az 
olyan állat, mely a beteg halat eszi 
és ezzel elvégzi a szükséges egész
ségügyi munkát, ugyanakkor érté
kes halhússá alakítja át a vidra 
bendőjében haszontalanná váló ha
lat.

A BERLINER ZEITUNGBAN ér
dekes cikk jelent meg, mely az NDK 
haltermelésével foglalkozik. A cikk 
írója dr. Scheer akadémikussal foly
tatott beszélgetést, aki a következő
ket mondotta: az NDK-ban kereken 
120 000 ha a halászatilag kihasznált 
vízterület, mely 15 nagy állami 
gazdaság irányítása mellett termel. 
Az NDK legkeresettebb hala a 
ponty, termelésünk azonban nem  
éri el a szükséges szintet, ennek kö
vetkeztében évi 2000 tonna importra 
szorulunk, de 1965 végére az impor
tot leállítjuk, mert már az idei ter
melés olyan mértékű lesz, ami a ke
resletet ki tudja elégíteni, 1970-re az 

évi 10 000 tonnát 
éri el az NDK 
pontytermelése. A 
hatalmas többlet
hozamot különféle 
módszerekkel fog

ják elérni, egyre több kétnyaras 
pontyot helyeznek majd ki sekély 
tizekbe, ahol a halak fejlődése töké
letesebb lesz, ezeken a vizeken ka
csát tartanak, ami a természetes 
táplálék mennyiségének fokozását 
van hivatva elősegíteni. Rendszerré 
akarják tenni: minden egyes ponty 
megkapja antibiotikumos védőoltá
sát, amikor a telelőből a nyújtótóba 
kerül, az oltást természetesen me- 
chanizálják, hogy a rengeteg hal 
gyorsan és károsodás nélkül kapja

meg gyógyszeradagját. De nemcsak 
a ponty mennyiségének emelését 
érjük el, hanem az mostan évi 500 
tonnás angolnaprodukciót 800 ton
nára emeljük — fejezte be nyilat
kozatát Scheer akadémikus.

A NATURWISSENSCHAFTEN 
1964/16-os száma közli Kathe Seidei 
érdekes kutatási eredményeit, kide
rült ugyanis, hogy egyes vízinövé
nyek, így elsősorban a Scirpus la- 
custris pusztító hatást fejt ki egyes 
kórokozó baktériumokra, különös
képpen a coli csoport mikroorganiz
musaira. Coli-baktériumokkal erősen 
terhelt vizekből, melyekben ml-en- 
ként több mint hatmillió volt a mik
roorganizmus, két nap alatt eltűntek 
a kórokozók, a kutatók véleménye 
szerint nem antibiotikus hatásról 
van szó, hanem az erős oxigénképző
dés okozza a baktériumok pusztulá
sát.

A JAPAN FISHERIES ismerteti 
azokkal a svéd gyártmányú halfiléző 
gépekkel elért jó eredményeket, 
melyekkel teljesen gépesíteni lehet 
a heringfeldolgozást. A gép szinte 

hihetetlen telje
sítményre képes: 
percenként nem 
kevesebb, mint 
240—300 hering 
fejét távolítja el, 

lepikkelyezi a hal testét és azt két 
filére vágja szét, vagy akár össze
hajtogatja göngyölt ecetes hal ké
szítése céljaira. A gép kezelésére 
mindössze két munkaerőre van 
szükség, a kisebb típust, mely per
cenként „csak” 60 halat dolgoz fel, 
egyetlen dolgozó üzemeli.

ANT. JANŐ ARIK, a Prágai Zoo- 
technikai Intézet kutatója terjedel
mes tanulmányban foglalkozik a Z. 
Fisch. u. Hilfswiss. 1964. 8/9/10 szá
mában a keményítő, a növényi és 
állati fehérjék emésztésével a ponty 
béltraktusában. Bebizonyult, hogy a 
keményítő emésztését exogén és en
dogén anyagok biztosítják, de hoz
zájárulnak a folyamathoz a ponty 
bélnyálkahártyája által termelt ami- 
lolitikus anyagok is. A vizsgálatok 

során sikerült ki
mutatni azt is, 
hogy a ponty a 
felvett keményítőt 
csak abban az 
esetben képes tö

kéletesen megemészteni, ha ugyan
akkor kellő mennyiségű állati ter
mészetes táplálékhoz is jut. A szerző 
hangsúlyozza, hogy a természetes 
táplálék igen jelentős szabályozó té
nyező a ponty emésztésének folya
matánál, ez új megvilágításba he
lyezi a pontyos tó biológiai egyensú
lyának kérdését, hiszen ha az fenn
áll, úgy az üzemi kísérletek eredmé
nyeinek tanulságai szerint jelentősen 
fokozza a tó halhústermelését, pro
duktivitását.

A  RONCSAUTÓK „TEMETÉSE” 
Svédországban is problém a, legújab
ban azt tervezik, hogy a k iérdem e
sült járm űveket a tengerbe süllyesz

tik. A svéd ha lá
szok érdekképvi
selete óvást je len
te tt be azzal, hogy 
a tenger fenekén 
levő roncsok k á r t 

tehetnek a hálókban. A hatóságok 
m ost azzal a m egoldással foglalkoz
nak, mely csak a több száz m éternyi 
m ély vizekben engedi meg a „tem e
téseket”.

A Z. FISCH. U. HILFSWISSEN- 
SCHAFTEN 1964 decemberi szá
mában St. Zarnecky, a zatori len
gyel kutatóintézet munkatársa közli 
dolgozatát, melynek tárgya: a pon
tyos tavakban nevelt ivadék egye& 
példányainak a többieknél gyor
sabb, kiugró növekedése annak el
lenére, hogy a teljes állom ány  
ugyanazoktól a szülőktől származik* 
ugyanazon életkörülmények között 
fejlődik, azonos táplálék mellett. A  
szerző azt is vizsgálta, hogy ezeknek  
a kiugró növekedést mutató példá

nyoknak ivadé
kainál vajon fel
fedezhető ez a tu
lajdonság? Megál
lapítható volt* 
hogy a gyorsabb* 

növekedés megtartja tempóját a  
ponty második életévében is, a k ét- 
nyarasoknál 14—18%-os teljesít
ménybeli plusz volt mérhető, a már 
életük első napjaiban gyorsabban 
növekedő pontycsemeték kiváloga
tása tehát gazdasági előnyökkel jár* 
a kiválogatás akár megfelelő sziták
kal, akár pedig biológiai úton végez
hető annak a jelenségnek a felhasz
nálásával, hogy a nagyobb testíí 
pontyivadék már négyhetes korában 
is könnyebben úszik a vízáramlat
tal szemben. Bármennyire is beiga
zolódott, hogy a négyhetes ponty
ivadék „szortírozása” nagyobb hal
húshozamhoz vezet, csökkenti a 
szétnövést és jobban növekedő 
ponty törzsek előállításához vezet: fi
gyelembe kell venni, hogy a kérdés
sel kapcsolatban sok az olyan je
lenség, mely további vizsgálatokat 
tesz szükségessé.

WERNER STEFFENS a Z. Fisch. u . 
Hilfswiss. 1964. decemberi számában, 
rendkívül terjedelmes tanulmányban 
hasonlítja össze a Velencei tóból 
származó vadpontyok és a német vi
zekben honos tógazdasági nemespon
tyok legkülönfélébb tulajdonságait. 
Ismét igazolást nyert, hogy a vad
pontyok növekedése elmaradt a do- 
mesztikált nemespontyok mögött, a 
különbség még háromnyaras korban
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is feltűnő, különösen, ha a halak in
tenzív takarmányozásban részesül
nek, amikor is a nemespontyok átlag 
kétszer akkora súlyt érnek el, mint 
vad rokonaik. A halak vérének vizs
gálata során kitűnt, hogy a vadpon

tyok vérében több 
a vörösvérsejt, 
vér cukor szintjük 

is magasabb, de 
hemoglobinjuk is. 
Meglepő megálla

pítás: a nemesponty húsának nyers- 
protein tartalma határozottan ki
sebb, mint a vadpontyénak, de az 
utóbbiban jelentősen több az A-vi- 
tamin tartalom, a vadpontyok húsa 
ízletesebbnek bizonyult, fűszeresebb
nek. A tejes vadpontyok kétnyaras 
korukban ivarérettek, az ikrások há- 
romnyaras korukban, a nemespon
tyoknál az ivarérettség általában egy 
évvel későbben következik be, a be
tegségekkel, különösen a járványos 
hasvízkórral szembeni érzékenység 
szempontjából a két halforma között 
különbség megállapítható nem volt.

ÉRDEKES ÚJDONSÁGOT ismer
tet az Alig. Fischerei Ztg. 196575-ös 
számában dr. Rehbronn: „ambu
láns” csukakeltető berendezést. A 
mozgó keltetőállomás teljes felszere
lése elcsomagolható és tehergépko
csin szállítható, rövid idő alatt 
üzembe helyezhető bárhol a vízpar
ton, ahol lefejhető csuka található 
és a víz csukaállományát szaporí
tani akarják. Az elektromosan táp
lált szivattyú közvetlenül a tó vagy 
folyó vizét juttatja a Zuger-edé- 
nyekbe, ami azzal az előnnyel is 
jár, hogy a kikelt lárvák ugyanab
ban a vízben folytathatják életüket 
kihelyezésük után, mint amilyenben 

kikeltek. A kikelt 
lárvák etetését 
eternitből készült
körkörös meden
cékkel oldják 
meg, ahol a tóból 

kifogott plankton tárolható és min
dig rendelkezésre áll. Az „ambu
láns” keltető állomás rendkívül gaz
daságosan állítja elő a csukaivadé
kot, a berendezés költsége egy-két 
eredményes keltetéssel megtérül és 
ami a legfontosabb: a kikelt csuka
lárvák szállítása elmarad, az elhul
lás tehát minimális. A keltetéseknél 
átlagban 200 000 ivadékot sikerült 
előállítani és a két méter átmérőjű 
kádakban vagy 3 cm-esre felnevelni, 
de jól váltak be a sokkal olcsóbb, 
fából készült kádak, melyek szét
szed h etek  és szállításuk is sokkal 
egyszerűbb. Az igen érdekes és ér
tékes berendezés akár facölöpökre 
épített deszkákon is elhelyezhető, 
így mintegy rögzített szigetként te
lepíthető ott, ahol a part erre a 
célra nem megfelelő.

KÜLÖNFÉLE SZERVETLEN ÉS 
SZERVES m éreganyagok toxikus ha
tása it vizsgálta D. N ehring — a ta 
karm ányhoz keverve. A Z. F. u. 
Hilfswiss. tavalyi 8/9/10-es szám ában 
közölt tanu lm ányában  kísérleteinek 
eredm ényeit közreadva m egállapí
to tta, hogy a  m érgeket (réz, cinksók, 
ciánvegyületek, am m ónia, fenol) szá

jon á t adagolva 
csak kisebb tö
m énységeket b ír 
el a hal, m in tha a 
mérgező anyagot 
az életteréü l szol

gáló víz tartalm azná. A takarm ány
ban levő m érgek okozta károsodá
sok m eglehetősen ritkák , ú jabban 
azonban előfordul, hogy növényvédő
szerekkel kezelt táp lálék  feletetése 
u tán  jelentkezik  mérgezés, a hal táp 
m éregm entességének vizsgálata tehát 
néha szükségesnek látszik.

A MÜNCHENI ALLGEMEINE F. 
Z. apróhirdetés rovatában  is ta láln i 
érdekességeket, így például annak  a 
vállalkozónak a jelentkezését, aki 
elektrom os berendezésével lehalássza 
a vizet bárk i részére, sőt a  fogott 
h a la t a helyszínen meg is vásárolja. 
De akad a  rovatban olyan hirdetés 
is, m elyben sporthorgász keres sport
tá rsnő t házasság céljából, egy dán 
vá lla la t patak i és szivárványos piszt
ráng  ik rá t kínál, m elyet a  vásárló  sa
já t berendezésében ke lte thet ki.

AZ ÖSTERREICHS FISCHEREI 
idei februári számában G. Mundt 
tollából „értékes” tegzes szitakötőál
cákról olvashatunk. A Magas Tauern 
a geológusok körében közismert fél
drágakő, különösen smaragd előfor
dulásairól, az ezer méternél is maga

sabban folyó hegyi
patakok vízében 
nem ritka ez a zöld 
ékkő. A tegzes szi
takötőálcák eddig 
meg nem magya

rázott okokból előszeretettel épí
tik fel házukat oly módon, hogy az 
„építőanyagba” összehordják a vízfe
néken fellelhető apró smaragdokat. 
A napfényben vakítóan ragyognak 
ezek a csőalakú drágakő-házak, me
lyeket előszeretettel használnak fel 
apró dísztárgyak, melltűk készí
tésére.

U. LIEDER a DFZ idei januári 
szám ában a ponty fehérjeszükségle
téről ír, idézi a japán  M igita vizsgá
la tának  eredm ényeit, m elyek szerin t 
a pontynak testsúly-kilogram m on
kén t naponta 300 mg fehérjé t kell 
felvennie, hogy súlyát m egtartsa, 
ami annyi jelent, hogy az átlagos 

kétnyaras ponty
nak a vegetációs 
periódus folyam án 
30—40 gram m  pro
te in t kell kapnia, 
ez a  mennyiség 

azonban csak anny ira  elegendő, hogy 
a hal ne veszítsen súlyából. Figye

lembe véve a  megfelelően tárgyázott 
tavakban  fejlődő zooplankton m eny- 
nyiségét és a  takarm ányban  levő 
proteineket, kitűnik , hogy a  pontyot 
fehérje ta rta lm ú  erő takarm ány  okkal 
etetn i m erőben felesleges, sőt nép- 
gazdasági szempontból egyenesen ká
ros, am ikor az erő takarm ányokat az 
állattenyésztésnek olyan terü lete in  
kell felhasználni, ahol ezeket m ás
féle táppal pótolni nem  tudjuk.
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W. STEFFENS a Deutsche Fische
rei Ztg. 1965 januári számában arról 
számol be, hogy a legújabb kutatá
sok eredményeképpen a pisztrángos 
tógazdaságok produkciójának eme
lése és intenzívebbé tétele megkö
veteli, hogy széles körben vezessék 
be a granulátum formájú szárazele- 
séget, mely a hagyományos friss, vá
góhídi hulladékkal szemben jelentős 
előnyöket kínál. Három éve folytak 
nagyüzemi kísérletek az NDK-ban, 
megállapítást nyert, hogy a száraz

takarmányon tar
tott halak kitű
nően növekedtek, 
veszteségek nem  
léptek fel, a szem- 

— esés eleség takar
mányegyütthatója igen kedvezően 
alakult: 2,0 körül. Hogy a pisztrán
gok egészsége mindenképpen bizto
sított legyen előnyösnek látszik há
romhónapos száraztakarmányozási 
periódus után rövid időn át friss 
vágóhídi hulladékot etetni. A szá
raztakarmány etetésénél fokozottan 
kell ügyelni arra, hogy a halakat a 
túletetéstől megóvják és elkerüljék 
bélgyulladások és májbetegségek 
fellépését. A szárazeleségen tartott 
pisztrángállományt gondosan kell 
ellenőrizni, ha bármilyen zavar je
lentkeznék, azonnal át kell térni a 
hagyományos etetésre.

? r> ^

A DEUTSCH. FISCH. ZTG. 1965Í1- 
es számában M. L. Albrecht foglalko
zik a gyakorlatilag is fontos kérdés
sel: hogyan befolyásolja az alacsony 
vízhőmérséklet az algák asszimilá
cióját, fotoszintézisét? A kísérletek 
arra vallottak, hogy 0,5 C°-nál a nö
vények már alig „dolgoznak”, alig 
fejlesztenek oxigént, gondoskodni 
kell tehát arról, hogy a víz fenékhez 
közeli rétegei ne hűlhessenek le túl
ságosan. A víz oxigéndúsítására 
használt mechanikus módszerek 
nagyrészt azon alapulnak, hogy a fe
nék közelében levő melegebb vizet 
juttatják a magasabb vízrétegekbe, 
hogy ezzel a jégtakaró olvadását 
idézzék elő, a víz erős áramoltatása. 
átszivattyúzása, porlasztása stb. te
hát azzal az eredménnyel jár, hogy 
a fenéken levő vízrétegek is erősen 
lehűlnek és a zooplankton képtelen 
oxigént fejleszteni. A mechanikus 
módszerek tehát csak a legkritiku
sabb esetekben vezetnek célhoz, a víz 
oxigéntartalmának biztosítására a 
legjobb módszer: eltakarítani, vagy 
legalább is ritkítani a hótakarót.

<f.)
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A nyári napok közeledtével egyre 
többet verejtékezünk, egyre gyakrab
ban szomjazunk, szervezetünk egyre 
több folyadékot igényel. így van ez az 
állatoknál is. De vajon szomjazik-e, 
iszik-e a hal? Talán szokatlan és fe
leslegesnek látszó e kérdésfeltevés 
vízi szervezeteknél, hisz ezeknek 
közvetlen környezetét éppen az a víz 
alkotja, amelyből az állat korlátlan 
mennyiséget vehet fel. De nézzünk 
csak egy kicsit jobban a kérdés mé
lyére s nyomban meglepő ismeretek
hez jutunk.

A hal szervezete az életfolyamatok 
elvégzéséhez (emésztéshez, vérkerin
géshez, váladéktermeléshez stb.) a 
többi szárazföldi állatokhoz hason
lóan feltétlenül igényel bizonyos 
mennyiségű vizet. E téren inkább 
annyiban tér el a szárazföldi állatok
tól, hogy bőrén át is fel tud venni 
környezetéből vizet és hogy az izza- 
dással járó vízveszteséget nem kell 
számításba venni. De nemcsak az 
egyes életfolyamatok, hanem az élő 
sejt is igényel vizet. A tiszta víz ön
magában azonban nem megfelelő (a 
desztillált víz egyenesen méreg!) ha
nem benne bizonyos sóknak kell len
niük, mégpedig meghatározott meny- 
nyiségben és arányban. E sók felvé
tele útján a testfolyadék (vér és nyi
rok) egy bizonyos ozmotikus nyomást 
képvisel. Ilyen nyomás a sejt nedvé
ben is van, hisz az is vízben oldott 
sókból áll. Ha a sejt körül keringő 
testnedv ozmózisos nyomása lényege
sen nagyobb (hipertóniás oldat), 
akkor a sejtből víz áramlik ki, a sejt 
tehát zsugorodik. Ha ellenben a sejt- 
nedv ozmotikus nyomása a nagyobb 
(a testfolyadék tehát hipotóniás ol
dat), akkor a sejtbe beáramló viz 
folytán az megduzzad, sőt előbb- 
utóbb szét is reped. A sejtek nedve 
és a körülötte keringő testnedv oz
motikus nyomása normális körülmé
nyek között viszonylagos egyensúly
ban van (izotoniás). A kisebb válto
zást az életfolyamatok során elhasz
nálódott anyagok hiánya, illetve a 
salakanyagok többletként való meg
jelenése okoz, ez azonban hamarosan 
kiegyenlítődik a sejthártyán keresz
tül; ez a sejtek anyagcserefolyama
tának előfeltételét biztosítja.

Az egyensúlyt jelentősebb mérték
ben a testből távozó izzadsága, vize
let, bélsár bontja meg, mert ezek je
lentős mennyiségű vizet és sókat tar
talmaznak. Az így bekövetkezett 
hiányt a hal szervezete is környeze
téből felvett víz és benne oldott sók 
formájában pótolja. E pótlás érdeké
ben a víz- és sófelvétel több úton 
történhet, s e téren a tengeri halak 
másképp viselkednek, mint a mi 
édesvízi halaink. Előbbiek vizet isz
nak, azt lenyelik, bélcsatornájukból

A H A L A K ?

így víz és benne oldott sók szívód
nak fel; e felszívódott anyagok a 
véráramba jutnak s a bélsárral és 
vizelettel, valamint a bőrön és kopol- 
tyúkon át történt víz-, illetve sóvesz
teség így pótlást nyer. A mi édesvízi 
halaink nem isznak vizet, hanem a 
vizelettel, illetve bőrön át távozó víz- 
és sóveszteséget a légzővíz útján ko 
poltyúkon keresztül vagy bőrön át 
felvéve pótolják. E különbségeket 
szemlélteti a mellékelt ábra is.

Hogy a tengeri halak vizet nyelnek 
s hogy e folyamatnak jelentős szere
pe van a hal életében, az angolnánál 
végzett kísérleti megfigyelések is 
igazolják. Az angolna naponta test
súly kilógrammonként kb. 50—200
cm3 tengervizet iszik. Ha ebben meg
akadályozzuk, hamarosan anyagcse
rezavar áll be, az állat lesoványodik, 
vizeletkiválasztása leáll, s hamarosan 
elpusztul. Ha egy angolna bélcsator
náját a nyelőcsői szakasznál lekötjük 
s így megakadályozzuk, hogy abba 
tengervíz juthasson, az állat a fenti
vel azonos tünetek között elpusztul. 
Ha azonban ugyanezen kísérleti 
egyedet végbélnyíláson át tengervíz- . 
hez juttatjuk, az állat életben marad. 
A tengervíznek bélcsatornán keresz
tül történő rendszeres felszívódása 
tehát a tengeri hal életfeltételei közé 
sorolható.

A víz-, illetve sóveszteség módja 
sem azonos tengeri és édesvízi halak
nál. A tengeri csontoshalak a feles
leges víztől bőrükön át szabadulnak 
meg, a felesleges sókat pedig a ko- 
poltyúkon, keresztül, illetve bélsár
ral és vizelettel távolítják el testük
ből. Az édesvízi halak a felesleges vi
zet a vizelettel, a felesleges sókat 
pedig vizelet útján és bőrön keresz
tül távolítják el.

Látható az eddigiekből, hogy a 
szervezeten belüli ozmotikus egyen
súly „felelőse” a vér. Érdekes, hogy 
a vér sóösszetétele (éspedig nemcsak

viz+aólc

vií+fiók

vix

Édesvízi (fent) és tengeri (lent) hal só- és 
vízforgalm ának vázlata

tengeri, hanem édesvízi halak, sőt 
szárazföldi gerincesek esetében is) 
nagyon hasonlít a tengervíz sóössze
tételéhez. Ez arra utal, hogy vala
mennyi ma élő tengeri és édesvízi 
szervezet egy közös tengeri őstől 
származik.

Felmerül már most a kérdés, vajon 
mi szabályozza ezt az ozmotikus 
egyensúlyt a hal szervezetén belül? 
E tekintetben is különbséget észle
lünk. Vannak olyan tengeri állatok 
(cápák, ráják), amelyekben a vér oz
mózisos nyomása közel azonos árkör
nyezetét jelentő tengervízével s 
annak változásához híven alkalmaz
kodik. Ezek ozmózisos nyomását te
hát közvetlenül a: környezet szabá
lyozza (reguláija). A többi tengeri ge
rinces test folyadékának ozmózisos 
nyomása a tengervízénél jóval ala
csonyabb és állandó jellegű. Az édes
vízi gerinceseké pedig jóval maga
sabb ozmotikus nyomású, mint a 
környező édesvízé, s szintén állandó 
jellegű. Ez utóbbi két esetben tehát 
valamely belső szabályozó rendszer
nek kell lennie, amit ozmoreguláció- 
nak nevez a szakirodalom. A mi 
édesvízi halaink a mintegy 0,6%-os 
konyhasóoldatnak megfelelő ozmózi
sos nyomását a vese kiválasztó tevé
kenységén keresztül (annak serken
tésével vagy gátlásával) az agykéreg 
által vezérelt reflexfolyamatok, vala
mint a hipofízis hátsó lebenyének 
antidiur etikus (vizeletkiválasztást
csökkentő) hormonja biztosítják.

Az ozmoreguláció ösztönös meg
nyilvánulásának tekinthető az ívás 
érdekében végzett tengeri halvándor
lás is. Az ikra a hal testében az édes
vízéhez hasonló, de a tengervízétől 
merőben eltérő ozmotikus nyomás 
mellett alakult ki s lerakás után is 
az édesvízben lel kedvezőbb környe
zetet. De olyan hal is akad (tengeri 
csikóhal), amely ugyan nem vándorol 
ívás céljából édesvizekbe, hanem ik
ráit a hím hasfalának sajátos felszíni 
redőiben tartja, a kezdeti fejlődést 
tehát kedvező ozmotikus viszonyok 
között biztosítja az utódok számára.

DR. SZÉKY PÁL

IZLAND SORSÁNAK IRÁNYÍ
TÓJA: A HAL. Nemcsak azért, mert 
évente 700 000 tonnát fognak ki — 
és nagyrészt ez adja a lakosság élel
mezésének alapját, hanem, mert ez 
teszi a kivitel 90°/0-át s ezzel fizet
nek mindenért, amit importálnak. 
Ez pedig nem csekélység. A sziget 
természeti adottságai folytán nagyon 
rá van utalva a behozatalra, ez a 
társadalmi termék összértékének fe
lét teszi (Írországban 30°/0-át, Nyu- 
gat-Németországban 15%-át). A ha
lászat adja egyben a legkiterjedtebb 
és legmodernebb ipar alapját is: a 
feldolgozás nagy gyorsasággal megy 
és a mélyhűtött halszeletből 70 000 
tonnát exportálnak a világ minden 
tájára s ezzel vezető helyet foglal
nak el.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung 
— 1964. XI. 10. Melléklet. NSZK.)

(F. I.)
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A vadkacsa fajok  táplálkozásáról 
európai viszonylatban szűkösek az is
m ereteink.

A nagy testű , táplálékigényes, tö
megben is gyakran jelenlevő m ada
rak  halastavi táp lálékának  m ennyi
ségi és minőségi összetétele azonban 
nem  lehet közömbös a tógazda szá
m ára. A vadréce feltételezhetően 
k árt tehet az ik ra  és halevéssel, a 
haltakarm ány és term észetes h a ltáp 
lálék konkurrens fogyasztásával. 
U gyanakkor az apró ragadozó vízi á l
latok és halastavi gyom m agvak fel
vételével, trágyájának  hasznosításá
val kedvezően befolyásolja a term e
lést. A rra nézve azonban, hogy ezek 
a lehetőségek konkrét form ában 
m ennyiben ju tnak  érvényre, nálunk  
még nem  történ tek  tervszerű vizsgá
latok.

Az elkövetkező évek feladata i kö
zött nagyarányú vadréce táplálko
zásvizsgálat is szerepel a M adártani 
Intézet m unkatervében. E program  
keretében több száz récegyom rot

Vízi gyom m agvak
Rizsszemek
G abonam agvak
Leveles növényi részek
Vízirovarok, lárvák
Béka
Hal
Csiga és kagyló 
Apró rákok 
H alikra

G yakoriságát és m ennyiségét te 
k in tve m indkét táplálkozási életfor
m át képviselő csoportnál az év te l
jes keresztm etszetében a különböző 
m uhar, sós és egyéb vízinövény m ag
vak kimagasló dom inanciával szere
pelnek. Nem lehet kétséges, hogy a 
récetöm egek tótisztító, gyom talanító 
tevékenységükkel jelentős szerepet 
já tszanak  a halastavak  biológiai vé
delmében.

Az utóbbi évtizedekben intézm é
nyesített nyári tarlószántásoknak 
tudható  be, hogy a  hajdan  legjelen
tősebb idény — táp lálékként ism ert 
gabonam agvak m ost olyan feltűnően 
alacsony gyakorisági százalékszám 
m al szerepelnek. G abonam agot szin
te  kivétel nélkü l csak a nyárvégi 
gyom rokban — tarlószezonban — ta 
láltam , annak  ellenére, hogy a récék
nek az etetés korábbi hónapjaiban is 
m ódjukban á llt ha ltakarm ány t enni 
a tavakon. Ez épp úgy valószínűt
lenné teszi, hogy a vadkacsák felsze
dik a lesüllyesztett haleleséget, m int 
az a m ásik észrevétel, m ely szerint 
a többi k im utato tt tápláléknem ek 
sem a mélyvizű tavak  fenékrégióira 
jellemzők. Ha esetleg itt-o tt hozzá is 
ju t a kacsa haltakarm ányhoz, ez 
sem m iképpen sem ü theti meg a gya
korlatilag  is érdekelt m értéket, m ert 
kétségtelen, hogy a koraőszi hóna-

néztem  á t és ennek alap ján  m egkí
sérlem, hogy nagy vonásokban ráv i
lágítsak  a kacsák tógazdasági szere
pére. A vizsgálati anyagnak kb. 
800 0-a halastav i gyűjtőhelyről szár
mazik, így tógazdai szempontból is 
jó valószínűségekkel m érlegelhetjük 
a százalékszám ok megoszlásait.

A nálunk  tömegesen is előforduló 
— te h á t gazdaságilag számottevő — 
különböző récefajok összefoglaló ér
tékelésénél az úszó (Anas) és bukó 
(Aythya) fa jokat eltérő táplálkozási 
életform áik m ia tt különválasztva kell 
tárgyalnunk. Úszó fajokból 552 db 
gyom ortarta lm at néztem  á t a  követ
kező megoszlásban: Tőkeréce 361, 
böjti 57, kenderm agos 27, fütyülő 7, 
ny ílfarkú  14, kanalas 7, csörgő 79 db. 
Bukórécéből 51 db cigányrécét és 18 
db b ará trécé t összesen 69 db-ot é rté
keltem . A m egadott szám adatok az 
egyes táplálékcsoportok előfordulá
sának százalékban k ifejezett gyako
riságát m u ta tják  a vizsgált gyom
rokban.

Üsző fajok Bukó fajok

pokra korlátozódó, jelentéktelen 
m ennyiségű gabonam ag zömmel ta r
lóról származik.

A haltáp lálék  mérlegelésénél ka
pott, úszórécéknél 1,5, bukóknál 1,4 
százalékszám ok jelentéktelenek.

Hazai viszonyaink között a vadka
csák táp lálákhal — konkurrenciájá-

nak  veszélyétől nem  kell ta rtanunk . 
Tógazdaságaink költő réceállom ánya 
még hortobágyi, vagy biharugrai v i
szonylatban sem olyan népes, hogy 
az a nagy tóegységek term észetes 
haltáp lálék  alakulását észrevehetően 
befolyásolhatná. A koratavaszi-késő- 
őszi időszakban sok ezerre felszapo
rodó, átvonuló kacsatöm egek viszont 
azért érdektelenek, mivel ebben a 
bűvös periódusban még nem, vagy 
m ár nem  eszik a ponty.

A vonuló récetöm egek hatalm as 
mennyiségű trágyát is ju tta tn a k  a 
tavak  vizébe, azonban ennek kedvező 
hatása  a hűvös aspektusok m ia tt ép
pen a tetőző m ennyiségek idején nem  
érvényesülhet kellően.

Jelenlegi ism ereteinket összefog
lalva m egállapíthatjuk , hogy hazai 
viszonyaink között a vadkacsák tó 
gazdasági pozitívum a jelentős gyom
irtó  és ragadozó vízirovar pusztításá
ban nyilvánul meg. Hal és h a ltak a r
m ány evésükről kedvező szám okat 
kaptunk. Term észetes haltáp lálék  
konkurrenciá juk kérdése m ég tisztáz
nivalókat hagy m aga után, azonban 
a kacsák töm egviszonyainak alaku
lása kiküszöböli az i t t  felm erülhető 
negatívum okat.

Dr. Sterbetz István

A BUKARESTI Bul. Inst. Cerc. 
Piscicole című folyóirat 1964. de
cemberi számában Gh. Mirica a Ro
mán Népköztársaság halászkultú
rája fejlődésének kilátásairól szá
mol be azzal, hogy a mostani évi 
140 000 tonna termelést hamarosan 
55%-kal fogják emelni. A Duna- 
delta hatalmas területeinek egyré- 
sze halászati szempontból kiesett, 
mivel azokat a mezőgazdasági ter
melés és a nádaratás szolgálatába 
állították, de a tógazdaságok egyre 
szaporodó vízterülete szavatol érte, 
hogy a termelés csakhamar túlha
ladja a mostani szintet, de nagyobb 
„aratást” ígér az is, hogy egyre szé
lesebb körben vezetik be a tógaz
dasági intenzív termelést még a 
Duna-deltának árterületein, valamint 
elárasztható föidfelületeken is.

A töm egesen  m egjelenő vadrécék táplálkozása nem  közöm bös a tógazdának
(Sterbetz felv.)



r  1

A legkényesebb igényeket is  k ielég íti . . .
(Pékh felv.)

H alterm elósünk  színvonalát a 
Halgazdasági Tröszt jelenlegi m in t
egy 16 000 kh terü letén  500 kg-os 
b ru ttó  term elési szinten elemezve, 
alig közép belterjesnek  íté lhe tjük  
meg. A term elési átlag  további em e
lését nehezíti, hogy közel 7000 kh 
korszerűtlen tó terü leten  gazdaságo
san nem, vagy csak alig em elhető a 
term elés 450 kg/kh b ru ttó  hozam fö
lé. A mai term elési szin tet kb. 5 m il
lió darab  kétnyaras és 15 m illió egy
nyaras tenyészponty kihelyezésével 
és 1300 vagon kem ényítő értékű  ta 
karm ány felhasználásával é rtük  el.

Több száz, különböző termelési 
adottsággal rendelkező tó eredmé
nyének elemzése során egyértelművé 
vált, hogy a kihelyezési darabszám 
helyes szabályozása és az állomány 
jó tenyészértéke mellett a talaj, ami
re a tógazdaság épült és a tavak 
kultúrállapota szabályozza döntően a 
gazdaságos hozamfokozás lehetősé
geit. A term elendő hal m inőségének 
(nagy, 1 feg-on felüli átlagsúly) és a 
gazdaságos önköltség alakulásának

veszélyeztetése nélkül csak fiatalabb, 
optim ális üzemi vízszintet tartó , te
h á t jó ku ltú rá llapo tban  levő tavak
ban szabad — jelenlegi adottságaink 
m ellett — magasabb, k á t holdanként 
8—10 q-n felüli b ru ttó  halterm elésre 
törekedni.

Term elési célkitűzéseinket fentiek 
figyelem bevételével az alábbi te
nyésztési, term elési, ill. áruértékesí
tési elgondolások alap ján  szabtuk 
meg:

1. A tenyésztői m unka további ja 
vításával (ívató és előnevelő rendsze
rek  kiépítésével, valam in t m estersé
ges keltetőberendezések bővítésével) 
törekszünk jó tétem ény képességű, 
megfelelő m ennyiségű kétnyarassal, 
ill. ponty ivadékkal biztosítani a har
m adik ötéves terv  növekvő tenyész- 
anyag igényét.

2. A területegységre kihelyezendő 
darabszám  (kétnyarasból 400—800 
db/kh, egynyarasból kétéves üzem
ben 800—1200 db/kh, n y ú jtá sra  2500 
—4000 db/kh) és az átlagsúly (két- 
nyarasnál 20—30 dkg/db, egynyaras
nál 10—15 dkg/db, nyú jtásra  legalább

A tógazdasági haltermelés 
a Halgazda!

2—3 dkg/db) helyes szabályozásával 
el kell érni a mennyiségi és minőségi 
áruponty  term elés összehangolását 
a belföldi és a külföldi piac igényei
nek megfelelően. Minőségi áruponty  
előállítására elsősorban a népesítési 
darabszám  helyes szabályozásával 
kell törekedni. Az erő lte te tt ta k a r
m ányozással csak ro n tju k  a gazdasá
gosságot és az áruponty minőségét 
(elzsírosítását).

3. A területegységre m egszabható 
tervfeladato t a  term elésre ható ösz- 
szes környezeti tényező m érlegelésé
vel kell m egállapítani. A kedvező 
term elési adottságokkal rendelkező 
tavaknál, akár 10—15 q/kh hal meg
term elését tervezhetjük, de a te r
melőképesség csökkenésével arányo
san 350—450 kg/kh b ru ttó  hozamig 
csökkenthetjük  a feladatokat.

4. Á llandóan elem ezzük a tó te r
m észetes term előképessége (term é
szetes hozam) és a term elés gazdasá
gossága közti összefüggést.

5. Term elési technológiánkat gaz
daságonként, ezen belül tóegységen
kén t kell az elérhető term elési szint
nek megfelelően kialakítani.

6. A halbetegségek elleni küzdel
m et elsősorban a megelőzés eszközei
vel kell folytatni.

7. A tavak  term előképességének 
fokozásához szükséges szerves és 
szervetlen trágyák  felhasználását 
korszerű módszerekkel kell biztosí
tani.

8. A váltógazdálkodás, ill. a  tavak  
időszakos szárazra á llítását az egy
idejű  korszerűsítési m unkákkal ösz- 
szehangoltan kell megoldani.

9. Tovább kell em elni a gazdasá
gok m űszaki (gépesítés) színvonalát.

10. Jav ítan i kell a gazdaságok 
szakkáder ellátottságát, m ert né
mely helyen a legszebb term elési cél
kitűzések a rossz végrehajtó  m unkán 
buknak  el.

Az I. táb lázat egy jó adottságok
kal rendelkező és m ár 1958-tól in ten 
zívebben üzem elt tó 9 évi m utató it 
tartalm azza, összehasonlításul két 
közepes adottságokkal rendelkező tó 
1964 évi ada ta it is feltün tetem  a  ki
m utatás alján. A sim ongáti IV. ta-

A népesítés és a tógazdasági mutatók alakulása I. táblázat

Tó és területe Üzeme
lés éve

Évjárat
(nya-
ras)

K ih  e l y e z v e L e h a l á s z v a Fele
tetve 

k. ért.
tak.

kg/kh

E l é r t  s ú  1 y s z a p o r u 1 a t
Súly
növ.

hánya
dos

1 kg hal
hússzapo

rulatTermé
szetes Takarmány t>»te

mdb/kh kg/kh átl/db,
dkg db/kh kg/kh átl/db

dkg
Kal-

lódás0//o

hozam k. ért. 
tak.- 
ból 
kg

ön
költ
sége
Ftkg/kh| % kg/kh % kg/kh

Hetényi V. 42 kh 1956 II. 352 142 40 183 264 118 48 520 6 5 115,5 95 122 2,9 4,3 24,3
1957 II. 541 156 29 300 552 120 44 997 162 42 221 58 383 4,1 2,6 11,4
1958 II. 501 163 32 396 635 141 24 1160 199 44 258 56 457 3,4 2,5 10,7
1959 II. 558 176 31 482 873 174 14 1924 251 37 428 63 679 5,6 2,4 10,5
1960 II. 665 142 21 482 870 180 27 1754 338 47 390 53 728 8,3 2,3 9,9
1961 II. 500 150 30 500 1025 222 — r- 1404 481 55 390 45 871 7,4 1,6 7,11962 II. 600 180 30 586 1131 192 2 2057 362 39 571 61 933 5,8 2,2 8,7
1963 I. 1150 58 5 1127 1095 92 2 2316 375 36 662 64 1037 16,1 2,2 8,7
1964 II. 880 280 32 874 1367 150 1 2172 454 42 620 53 1074 4,4 2,0 8,1

Simongáti
XIII. 15 kh 1964 II. 758 186 15 529 861 157 27 1488 250 37 425 63 675 10,4 2,2 10,5
IV. 83 kh 1964 II. 800 339 42 763 795 101 4 1472 36 8 420 92 456 2,3 3,2 16,9
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M inden tógazda vágya: a szép, egyöntetű  állom ány
(Pékh felv.)

hozamfokozásának eredményei 
Trösztnél

vat term előképességét m eghaladó 
m értékben népesítették. A tó je len 
legi ku ltú rá llapo ta  legfeljebb csak 
550—600 kg-os b ru ttó  hozam nak 
megfelelő 450—500 db/kh népesítést 
b írta  volna el. A sim ongáti XII. tó 
27%-os kallódásával — szerencsés 
véletlen folytán — a rra  a népesítési 
sz in tre  á llt be (550 db), am ely m el
le tt a term elés mennyiségi és m inő
ségi m utatói is kedvezően alakultak  
m ár.

Az I. táb lázatban  fe ltün te te tt h á
rom  tó term elése az előállított hal 
m ennyiségére és minőségiére nézve is 
igen elütő volt 1964-ben. Míg a heté- 
nyi V. és a sim ongáti XIIJ. tavak 
100%-ban NSZK exportra  alkalm as 
kifogástalan külem ű áru h a la t term el
tek, ugyanakkor a sim ongáti IV. tó
ból az intenzív népesítés és takarm á
nyozás ellenére is csak belföldi m i
nőségű (elnyurgult) és alacsony á t
lagsúlyú áru h a la t halásztak  le. A ta 
vak népesítése anyaga egyform án jó 
íétem ényképességű állom ányból szár
m azott. A sim ongáti IV. tóban azon
ban  a m ostohább körülm ények m ia tt 
a  jó tenyésztulajdonságok nem  érvé
nyesülhettek  még a takarm ányozás 
segítségével sem.

A három  tó term elési adataiból le
vonható egyéb következtetés:

B elterjes halterm elési körülm é
nyek  között a mennyiségi és m inő
ségi term elés összehangolása érdeké
ben, jó te rü le t kihasználás m ellett, 
.550—800 db/kh népesítéssel 800— 
1300 kg-os holdankénti b ru ttó  hoza
m okat lehet elérni, I. és II. osztályú 
á ru h a l előállításával. K étnyaras 
pontyból III. osztályú á ru h a la t elő
állítan i drága m ulatság; ezt kétéves 
üzemben I. nyaras ponty kihelyezésé
vel é rhe tjük  el gazdaságosabban.

A hozamfokozás további feltétele, 
hogy kihelyezésre 20—30 dkg átlag 
súlyú, jó tétem ényképességű két- 
nyarast, ill. 10—15 dkg-os hasonló

minőségű I. nyarast alkalm azzunk.
A II. táb lázatban  szereplő hetényi 

V. tó iskolapéldája annak, hogy az 
eutróf jellegű tavakban megfelelő fo
lyam atos trágyázás m elle tt m ilyen 
arányosan alakul a  term észetes- és 
takarm ányhozam  a tenyészidő m in
den hónapjában, ugyanakkor vi
szonylag nem  magas a takarm ány  
felhasználás az igen intenzívnek 
m ondható szaporulathoz. Ugyanak
kor a gyengébb term előképességű si
m ongáti IV. tóban intenzív takarm á
nyozás és trágyázás m ellett sem le
h e te tt gazdaságos halterm elést k ia la
kítani, am it a tó — az I. táb lázatban 
feltün te te tt — term elési és gazdasá
gossági m utató i is igazolnak.

A tógazdasági halterm elés sem le
het öncélú. A több és jobb m inőségű 
hal előállítása csak akkor szolgálja 
igazán a népgazdaság érdekeit, ha az 
előállíto tt áruhal a piac igényeinek

kielégítése m ellett önköltségében 
csökkenő tendenciát m u ta t (lásd: I. 
táb lázat adatait).

Tervezett önköltségen belül csak 
akkor biztosított a hal term elés, ha:

1. A tó term észetes hozam a m aga
sabb lesz a  tervezettnél.

2. A ténylegesen e lért súlynöveke
dési hányados értéke nem  csökken 3 
alá, ill. a  tervezett érték  fölé em el
kedik.

3. Az 1 kg halhússzaporu latra fel
használt kem ényítő értékű  ta k a r
m ány a tervezetthez m érten  csökken.

4. A tenyészidő a la tti kallódás a 
tervezett szinten, vagy azon alu l m a
rad.

5. Egyéb költség gazdálkodásunk 
is a  tervezetten  belül alakul.

6. A term észetes- és takarm ányho
zam aránya 40—60%, illetve m indkét 
érték  inkább az 50% felé tolódik el.

Rim anóczy Endre.

II. táblázat
A  Hetényi V. tóban a nettó halhúshozam havi megoszlása, 1 db pontyra eső súly szaporulat és vegyesabrak [elhasználás

havonta és összesen

Összes hozainból IV. V. VI. V II. V III . IX . Összesen

Megnevezés
Term é
szetes

T ak a r
m ány

Term .
T ak.

hozam

Term .
T ak.

hozam

Term.
Tak.

hozam

Term .
T ak.

hozam

Term .
Tak.

hozam

Term .
Tak.

hozam
Term .
Tak.

hozam
kg % kg %

0//o 0//o % 0//o 0//o %

A  n e ttó  hozam  %-os 
megoszlása a  tény . 
idő a l a t t .................. 454 42 620 58 77 23 43 57 51 49 38 62 20 80 26 74

Az éves n e ttó  hozam 
ból esik % -ban . . —  — —  — 20 5 15 12 24 17 22 23 12 31 7 13 100% 100 %

1 db p o n ty ra  eső 
súlyszaporulat dkg 12 15 24 26 27 13 117 dkg

1 db pon ty  hav i 
vegyesabrak fel- 
használása ................ 14 43 65 82 110 48 362 dkg
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A dinnyési
E L Ő N E V E L T  P O N T Y I V A D É K R Ó L

Az ívatás és ivadéknevelés, tehát 
a következő évi tenyészanyag biz
tonságos előállítása gond m inden tó
gazdaságban. Különösen gond olyan 
term előszövetkezetnél, ahol telelők, 
ívatótavak és egyéb berendezések, 
m elyek az egészséges, jó növekedési 
eréllyel rendelkező ivadék előállítá
sát szolgálják, — nem  állnak  ren 
delkezésre. A Dinnyési Ivadéknevelő 
Tógazdaságban hazai és külföldi ku 
tatók és tenyésztők m esterséges te r
m ékenyítő eljárásaival és különböző 
ívatási módszerek alkalm azásával a 
harm adik  éve állítunk  elő milliós tö
megekben 2—4 cm-es, kiváló tesnyész- 
értékű  anyáktól szárm azó tükrös 
pontyivadékot.

A H alászat előző évfolyam aiban 
is közöltük az eladott ivadék m eny- 
nyiségét és az átvevők nevét. A visz- 
szafogást azonban nem  á llt m ódunk
ban értékelni, m ert a  k ikü ldö tt kér
dőívek csak egy-két szövetkezettől 
érkeztek vissza. Ügy gondoljuk, az
1963. évi átvevők egy része titokként 
kezelte az elszállíto tt ivadékok sor
sát, lehalászását, m egm aradását. Az
1964. évben azonban m ai vevők nagy 
része m egküldte a  k é rt tájékoztatást, 
és így m ódunkban á llt az elszállí
to tt pontyivadék m egm aradását is 
értékelni. (1. táblázat) Ezen a he
lyen is köszönetét m ondunk a  be
érkezett adatokért.

A gazdaságban továbbtenyésztésre 
v isszatarto tt ivadék m egm aradása 
sokkal eredm ényesebb, (Megközelíti 
a 90%-ot) azonban ez az eredm ény 
nem  értékeli helyesen az előnevelt 
kis pontyok továbbtenyésztésére való 
alkalm asságát.

Az előnevelt pontyivadék szállí
tása  hosszú távolságra is megoldott. 
M egem lítjük, hogy dicséretre méltó 
volt az a pontosság és felkészülés, 
am ellyel az elm últ évben a tsz-ek 
elszállíto tták  az ivadékot. Az időben 
történő és gondos szállítás alapfel
tétele az eredm ényes m egm aradás
nak. Az Ivadéknevelő Gazdaság dol
gozói az előre m egbeszélt szállítás 
időpontja elő tt 12—24 órával fogják 
ki a tavakból az ivadékot. T artó lá
dákban tá ro lják  és ha  a vevő a 
m egbeszélt időre nem  érkezik meg 
a  szállítm ányért — több órát, vagy 
napot késik — a  kifogott ivadékból 
sok k ihu llik  — am i ugyan az átadó 
gazdaság k ára  —, de az életbenm a- 

* radó ivadék közül is nagyon sok 
anny ira  megtörődik, hogy a kihelye
zés u tán  biztosan elpusztul.

Az időben történő gondos szállítás 
m elle tt az eredm ényes m egm aradás 
feltétele, hogy a  2—4 cm-es ivadék 
továbbnevelésre alkalm as tóba ke
rü ljön  kihelyezésre. Törpeharcsával, 
csukával fertőzött tavakba ta k ar
m ányhalnak  helyezzük ki az előne

velt pontyivadékot. O lvassuk csak el 
a Rákóczi tsz (Bölcske) halászm este
rének vélem ényét errő l a kérdésről: 
„A tavaka t megépítés u tán  nem  fer
tő tlen ítették  le, így a D unával össze
köttetésben levő, a tó közepén hú
zódó árokban sok szem éthal m arad t. 
A lehalászatnál előkerült 400 db  
0,50—4 kg-os csuka és több anya
sügér. Ez évben a nagyobbik ta v a t 
tökéletesen fertő tlen íte ttük .” . . .  A  
táblázatból lá thatjuk , hogy a R á
kóczi tsz halastavából v isszahalá
szott kis pontyok darabszám a a ki
helyezettnek 33%-a volt.

A tavakat, m elyekbe az előnevelt 
ivadékot helyezzük, feltöltés elő tt 
fertőtlenítsük. A feltö ltést sűrű  rá 
cson keresztül végezzük. Az ivadék
nevelő gazdaságból k iado tt ivadékot 
az Állategészségügyi In tézet m un
katársai a szállítás elő tt megvizs
gálják. A kiadott ivadék a szállítás 
előtt parazitam entesítő  fü rdetést k ap  
és garan tá ltan  egészséges.

Az ivadék takarm ányozását a  k i
helyezés u tán i napon folytassuk. Iv a -  
dékos tavaktól ne sa jnáljuk  sem a  
szerves, sem a m űtrágyát. R áp illan t
va a közölt táb láza tra  azt lá tjuk , bi
zony a  takarm ányozás sok k ívánn i
valót hagy m aga után . Több ta k a r
m ány felhasználásával egész biztos 
jobb eredm ényt értek  volna el a 
tenyésztők.

Az előnevelt ivadék más gazdasá
gokba történő szállítása, továbbne
velése három  év tapasz ta la ta i alap
ján  bevált m ódszer és évről év re  
szaporodik azoknak a gazdaságok
nak  a száma, ahol a  dinnyési m a
gashátú tükrös pontyivadékot igény
lik  és tenyésztik.

Antalfi
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Hogyan készültek fel a Szolnok megyei tsz-ek 
az 1965. évi kalászi termelésre?

A Szolnok megyei termelőszövet
kezetekben 310 kh üzemelő halastó 
van, ezenkívül 270 kh víztároló és 
30 kh intenzív holtág. A tároló az 
1963. évi rekonstrukció során úgy 
került átépítésre, hogy komplex 
hasznosításra alkalmas, így a víztá
roló mellett a halászati érdekeknek 
is megfelel.

Tehát összesen 610 kh olyan te
rület van, amelyet tógazdaság szerű
en lehet üzemeltem. Év végére a 
termelőszövetkezeti tógazdaságok te
rülete 200 kh-dal fog növekedni.

Az elmúlt években rendkívüli 
passzivitás volt tapasztalható a tó
gazdasági haltenyésztésben. A ter
melőszövetkezetek vezetői egyrészt 
a szakmai ismeretek, másrészt az el
lenőrzés hiánya miatt nem fordítot
tak arra gondot, hogy a tógazdasá
gok rentábilisan üzemeljenek.

Az előző évektől eltérően alapo
san változott a helyzet a tógazdasá
gokban. Az előkészületek az 1965. év 
megalapozásához már az 1964-es gaz
dasági év lehalászatain tnegkezdőd- 
tek. A növendék pontyot a termelő- 
szövetkezetek november első felében 
halászták le, hogy minél rövidebb 
legyen a teleltetőben töltött időszak. 
Megfigyeléseink szerint 5—6 C°-nál 
a növendékek természetes táplálékot 
vesznek magukhoz. Ilyen meggondo
lás alapján toltuk ki a lehalászási 
határidőt, hogy minél jobb kondíció
ban kerüljenek ki a teleltetőből Ta
vasszal, mert így a vitalitásuk jobb 
és nem esnek olyan könnyen áldo
zatul a különböző kórokozóknak.

Kiválogatták a testihibás, sérült 
egyedeket és a kiváló profilindexű 
anyajelölteket. Ez utóbbiak az elkö
vetkező időszakban biztosítani fog
ják a tenyészanyag utánpótlást. A 
profilindex mellett figyelembe vet
ték a növekedés intenzitását. Az azo
nos körülmények között nagyobb 
egyedsúlyt elért példányok takar
mány felkutató készsége és transz- 
formációja jobb, mint az átlagsú- 
lyúaké. A teleltetőket és tárolótava
kat nagy gondosággal kezelték — 
időben elkezdték a hóseprést és lé
kelést — a tél folyamán oxigénhiány 
következtében fulladás nem fordult 
elő.

A lehalászott tavak megrongáló
dott töltés és töltésvédelem kijaví
tását a téli időszakban folyamatosan 
végezték a termelőszövetkezetek — 
földdel és rőzsehengerekkel — hogy 
a vegetációs időszakban megfelelő 
üzemi vízszintet tudjanak tartani, 
illetve optimális életteret a ponty 
részére. Jó ütemben halad a felsze
relések és berendezések javítása, 
szivattyúk, hínárirtó gépek, vágók 
stb.). A termelőszövetkezeti tógazda
ságok feltöltése — egy-két kivétel
től eltekintve — motorikus úton tör
ténik. Ezért igen fontos volt, hogy

a szivattyúk üzemkész állapotba ke
rüljenek február végére, mert csak 
így tudták időben biztosítani a fel
töltést és az első fagymentes napo
kon a kihelyezést. A „Felszabadu
lás” Halászati Termelőszövetkezet 
megkezdte a Zuger-palackos kelte
tőház építését amelyben ez évben 
csuka- és pontyivadék előállítást 
tervez.

A hínárvágó kaszák egy kivétel
lel üzemkész állapotban vannak. Áp
rilis végére amikor a keményszárú 
növények irtása aktuálissá válik, az 
egy db. kijavítatlan ESOX hínár
vágó is elkészül. Minden eddigit 
meghaladó méretű gyomirtást ter
veznek a termelőszövetkezetek ebben 
az évben halastavaikon. Ennek a 
munkának az ilyen méretű elvégzé
séhez az idő elérkezett, mert oly 
mértékben elszaporodott már a ká
ros vízinövényzet, hogy az élettér 
felére csökkent. A természetes ho
zam — amely megyénk halastavai
ban elég jó — a trágyázás ellenére 
sem volt a várakozásnak megfejelő.

A termelési tervek felülvizsgálata 
során megállapítottam, hogy a tó
gazdasági részt is kellő alapossággal 
és körültekintéssel tervezik. Az iva
dékolás ez évi programja minden ed
digit felülmúl. A teljesség kedvéért 
meg kell jegyezni, hogy ezek nem 
alapok nélküli számok amelyek mö
gött nincs meg a szükséges anyagi 
fedezet. 1965. évi népesítéshez — ha 
a hátralevő időben nem lesz na
gyobb mérvű pusztulás és az ősszel 
le nem halászott területek a becsült 
mennyiségek produkálják — az 
alábbi ivadék mennyiség áll rendel
kezésre. A II. nyaras növendékponty 
előállítására szánt területre kh-an-

Harcsaivadék válogatás
(Antalfi felv.)

ként 1800 db., illetve 54 kg I. nya
ras növendék pontyot tudunk kihe
lyezni. A természetes kallódást le
számítva és 25 dkg-os lehalászási 
súlyt figyelembe véve a kh-ankénti 
átlagtermés 350 kg lesz. A piaci 
ponty előállítására szánt területre 
kh-anként 440 db, illetve 88 kg II. 
nyaras növendék pontyot tudunk ki
helyezni. A természetes kallódást le
számítva és 80 dkg-os átlagos le
halászási súlyt figyelembe véve a 
kh-ankénti átlagtermés 320 kg-ra te
hető. Ezek a számok nem magasak, 
de az elmúlt évek eredményeihez 
viszonyítva feltétlenül fejlődést je
lentenek, különösen akkor, ha figye
lembe vesszük termelőszövetkezete
ink aggasztóan rossz takarmányozási 
helyzetét. A termelőszövetkezeti tó
gazdaságok takarmányozási gondja
in úgy próbálunk enyhíteni, hogy 
részükre a Megyei Tanács VB. Me
zőgazdasági Osztálya a Megyei Tla- 
bonafelvásárló és Feldolgozó Vállala
ton keresztül 30 vagon raktári hul
ladékot kiutal. Ennek a teljes meny- 
nyiségnek megszerzése bizonytalan. 
Az elmúlt évben felhasznált összes 
takarmány mennyiség 27 vagon, 
amelynek nagyrésze a Vállalattól 
származott. Mivel a Vállalattól a 
takarmány megszerzése nem biztos, 
olyan intézkedést kaptak a termelő- 
szövetkezetek, hogy az összes hulla
déktakarmányt egy falu, vagy egy 
város termelőszövetkezeteiből össze 
kell gyűjteni és azt a tógazdasággal 
rendelkező termelőszövetkezetek 
rendelkezésére kell bocsátani meg
felelő térítés ellenében. Bár a takar
mányozási helyzet szűkös, mégis 
igyekeztünk a magasabb népesítési 
darabszám bevezetésére a termelő- 
szövetkezetekben. hogy ezzel szinte 
rákényszentsük őket az összes szük
ségtakarmány felkutatására és hasz
nosítására halhúson keresztül.

Az élettér növelése mellett a fo
kozottabb szerves és szervetlen 
trágya-felhasználást irányozták elő a 
termelőszövetkezetek. Szervestrágya- 
felhasználást az előző évi 10 vagon
nal szemben 30 vagonra, szuper
foszfátból az előző évi 28 q-val szem
ben 1 vagonra terveznek.

A termelőszövetkezeti tógazdasá
gok még közel sem adják a maxi
mumot, de szép erőfeszítések van
nak és ha tovább sikerül fokozni a 
termelőszövetkezetek vezetőinek am
bícióját, néhány év múlva az ered
mény megkétszereződik, s ez egyben 
azt is jelenti, hogy mégegyszer ennyi 
halhúst juttatnak a népgazdaság 
asztalára.

K álm án Dániel 
megyei halászati felügyelő

A KÁSPI-TENGER ÉS AZ URAL 
FOLYÓ alsó folyása között 42 km  
hosszúságú csatornát lé tesítettek  
(Szovjetunió), am elyen nem  szabad 
hajónak áthaladnia, hogy az olyany- 
nyira értékes exportcikket, a  kav iárt 
term elő tokfélék nyugalm át ne za
varják.

(F rankfuter Allgem eine Zeitung — 
1964. okt. 5. — 9. old. NSZK.)

(F. I.)
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Állományvizsgálat. a szolnoki Tisza-szakaszon

Év végi statisztikai adatokat összegezve  
m inden évben m egjelenik  egy-két cikk a 
halak fogási eredm ényének alakulásáról. 
Felhívják a figyelm et a tapasztalható  
változásokra, de ezek m agyarázata leg
többször elmarad. Pedig k is m unkával 
jelentős m egállapításokat és következte

téseket lehet levonni az egyszerű sta
tisztikai adatok összehasonlításából is.

Az állom ányvizsgálat alapjául a szol
noki Felszabadulás HTSZ 1963—64. évi 
halfogási eredm ény átlagát használtam  
(1. táblázat).

1. táblázat
Fogási eredmény alakulása a szolnoki „Felszabadulás” HTSz-ben 1963-64 év átlagában

Halfajok
Folyá Tisza 

4300 kh
Holt ágak és csa
tornák (1900 kh) összesen:

súly q % súly q 0//o súly q %

1 2 3 4 5 6 7

Ponty ................................................ 58 8,72 70 11,72 128 10,15
Süllő .................................................. 22 3,31 21 3,52 43 3,41
Harcsa .............................................. 55 8,27 11 1,84 66 5,23
Kecsege ............................................ 7 1,05 — — 7 0,55
M árna................................................ 40 6,02 — — 40 3,17
Csuka ................................................ 23 3,46 26 4,36 49 3,88
Vegyes fehér ................................... 392 58,95 198 33,17 590 46,75
Törpe harcsa ................................. 31 4,66 46 7,71 77 6,10
Kárász .............................................. 22 3,31 59 9,88 81 6,42
Tak. h a l ............................................ 15 2,25 166 27,80 181 14,34

összesen: .......................................... 665 100,00 597 100,00 1262 100,00

A táblázat 6—7 oszlopából látható, hogy  
a HTSZ fogásának összetétele a nem es
halak, és m ásodrendű halak tekinteté
ben előnytelen. Ennek egyik  oka, hogy a 
folyószabályozás következtében az élő  
Tiszáról lerekesztett holtágak halállo
m ánya lerom lott, és a folyóra jellem ző  
nem es halak (kecsege, m ám a, harcsa) 
helyét a kisebb értékű dévér és m ás 
keszegfajok  foglalták e a v ízi életközös
ségben. Az állom ányváltozásban kétség
telenül szerepet játszott a h elytelen  hal
gazdálkodás is. Az értékes halak fogását 
helyezik  előtérbe, m iközben a keszegfé
lékre csak alkalom szerűen dolgozik a 
halász, így  ezek felszaporodása szinte  
akadálytalan. Az értékes ragadozóhalak  
m egritkítása, s a kontraszelekciós halá
szat következtében az apró szem éthalak, 
és a nagy egyedszám  m iatt rosszul növe
kedő keszegfajok „túlnépesítik” a holt
ágakat; ezek a területek lassan az érté
kesebb békés halaknak — köztük a 
pontynak — sem  nyújtanak kellő életle
hetőséget. Ezt a m egállapítást tám asztja  
alá a fogási eredm ényben szereplő  
14%-nyi takarm ányhal, m ely  5 dkg súly  
alatti apró halakból (küsz, kárász, törpe
harcsa, ezüstkárász, naphal stb.) tevődik  
össze. Ezek k iterm elése nem  gazdaságos, 
de feltétlen  szükséges szelektálási célból, 
m ert egyébként a helyzet tovább rom
lana.

Az értéktelenebb, m ásodrendű haszon
halak, valam int a szem ét- és gyom halak  
összm ennyisége 978 q volt, s ebből 495 q 
a holtágakból szárm azik. Ez a számadat 
akkor értékelhető, ha felm érjük, hogy a 
m integy 4300 kh kiterjedésű folyóvíz  
kevesebb m ásodrendű szem ét- és gyom 
halat biztosít az összzsákm ányban, mint 
az 1900 kh holtág és csatornarendszer. 
T erületegységre lebontott eredm ény sze
rint ezen halakból 11 kg/kh halhústöm e
get a folyóvíz, és 26 kg/kh-t a holtág és 
csatornarendszer ad.

Az élő-Tiszáról származó halfogás 
százalékos összetétele is sokkal jobb a

holtágakénál. A táblázat adatai szerint a 
fo lyó  Tiszán 30,83% az elsőrendű haszon
halak részesedése a holtágak a 21,44 
jó  hal százalékával szem ben. A folyó  
Tiszán tapasztalható jobb zsákm ány
összetételt is  befolyásolta a halászat 
„szelek tív” jellege. A  halászok itt is  főleg  
a m inőségi hal k ifogására törekszenek, 
szerszám aikkal elsősorban ezekre halász
nak. A  fogásösszetételben  tapasztalható, 
nagy eltérés elsősorban az előnyös  
fo lyam i ragadozóhal állom ánynak tulaj
donítható, és m íg annak, hogy a folyó  
területén az értéktelen halak (törpe
harcsa, naphal stb), valam int a keszeg
fajok  nem  találják m eg azokat az opti
m ális szaporodási és egyéb életfeltételei
ket, am elyeket a holtágakban. A holt
ágak halállom ányának lerom lása ellent
m ondásban van az állóvíz biztosította  
gazdagabb vízi életkörülm ényekkel. A 
hidrobiológiái alaplehetőségek a legtöbb  
helyen  biztosítottak, de a tervszerűtlen  
halgazdálkodással ezt eddig nem tudtuk  
kihasználni.

A szolnoki Tisza szakaszon az összzsák- 
m ány 69%-át adják a m ásodrendű és 
szem éthalak. Ebben a m ennyiségben  
döntő többségben szerepel a vegyes  
fehérhalként nyilvántartott dévérkeszeg  
és közeli rokonai (bagoly-, lapos-, kari- 
kakeszeg-, paduc stb.) A keszegfajok  
ilyen  nagy arányú előfordulása nem felel 
m eg teljesen  a halállom ány valódi össze
tételének: a m agas vízállással általában  
egyidőben lezajló keszegívás okozza azt, 
hogy az elöntött holtágak keszegei is a 
fo lyó  állom ányát gyarapítják. Erre utal 
az a körülm ény, hogy az évi összes ke
szegzsákm ány 25%-át fogják  a kéthóna
pos keszegívási időszakban (április, má
jus). A halászat m ódszere, eltekintve az 
ívási időszaktól, egyébként, különösebben  
nem segíti elő a keszegzsákm ány felfu 
tását, de ezt a körülm ényt k iegészíti a 
töm eges tavaszi fogás. A különböző  
szem pontok összevetése arra utal, hogy  
a tá rg y a lt T isza szakasz keszegá llo 

2. táblázat

Terület kh.

Lehalászás
eredménye

K ihely. 
súly Termelt súly Felhasználva 1 kh.ra

Takar
mány Mész Szuper-

foszfát
Szerves
trágyaösszesen 1 kh-n 

q 1 kg q össz.
q

1 kh- 
on kg kg kg

Tavak 544 
Tárolók 235

1749
654

322
274

357
137

1393
516

256
222

504
305

26
6

12
31

469
757

összesen: 779 2403 308 494 1909 245 444 20 18 566

m ánya sú ly ban k ife je zve  a halpopuláció
ban  40% körül lehet.

A k eszegfélék  után a zsákm ány nagy
sága tekintetében a ponty következik  
(8,72%). A keszegfélék  felm érésénél m ái 
em lített tavaszi állom ány felszaporodás 
a pontyra is érvényes. A  zsákm ányolás 
sorrendjében elfoglalt m ásodik hely  
annak köszönhető, hogy tavasszal a  
pontyívás előtti időszakban a halászok  
nem csak a folyóban nevelkedett példá
nyokat fogják  ki, hanem  az árterületi 
vizekről e folyóba kerülteket is . Az ív á s  
előtti időszakban lehet legjobban és leg
könnyebben zsákm ányolni a pontyokat. 
Erre utal az a tény, hogy az év i ponty
fogás nagyobbik fe le  a tavaszi hónapokra  
esik. M indezek figyelem bevételével a 
fo lyó  Tisza halállom ányában a ponty  
kisebb százalékban fordul elő, m int a 
zsákm ányban.

A foékés halak közül sorrendben a 
m ám a foglalja el a harm adik helyet 
(6,02%). Jellegzetes fo lyam i hal, am it az 
egész évi egyenletes fogás bizonyít. A 
halászati m ódszerek tekintetében az a 
m egállapításom , hogy kifejezetten  szor
galm azzák a m ám a fogását. A  körülm é
nyeket figyelem be véve arra követkéz  
tethetünk, hogy a m ám a azonos arány
ban szerepel a zsákm ányban és az állo
m ányban.

A kecsege m ennyisége a zsákm ányban  
kevés (1,05%), s állom ánya egyre ritkul. 
Mint sajátságos vándorló hal nehéz m eg
állapítani az élővilágban elfoglalt h elyze
tét, m ert a kifogott példányai nagyobb  
részt az alsóbb vizekről vándorolnak  
fel. A vízszennyezés és a vízjárás term é- 
szetellenessége a következő időkben m ég  
kevesebb kecsege felhúzódását teszi lehe
tővé. A fogási technika utóbbi években  
bekövetkezett változása nem  kedvez a 
kecsege fogás m ennyiségi növekedésé
nek, így  a populációban ez a hal idő
szakonként valószínűleg nagyobb száza
lékban szerepel, m int a zsákm ányban.

A k ifogott ragadozó halakat tek intve  
m egállapíthatjuk, hogy m ennyiség  szerint 
az egész zsákm ányban a harm adik he
lyen  a harcsa áll (8,27%). N yilvánvaló, 
hogy a Tisza halállom ányában ez a  
faj foglalja el a csúcsragadozó h elyét. 
A ragadozóhalaknál szokatlanul nagy  
arányszám ú előfordulása azért lehetsé
ges, m ert táplálkozásában nem  csupán a  
halakra tám aszkodik. Köztudom ású, h ogy  
a tiszai harcsák a k érészfélék  rajzása  
idején rovarlárvákkal is  táplálkoznak* 
de különböző szárazföldi eredetű élelm et 
is  összeszednek (pocok, egér, lótetű, vízi- 
szárnyas stb.). A  harcsa nagyobb arányú  
előfordulását egyébként a b iológiai lehe
tőségeken  k ívül in tenzív halászatával i s  
m agyarázhatjuk. M indezek figyelem be
vételével azt a következtetést vonhatjuk  
le, hogy a harcsa az állom ányban hason
ló arányban szerepel, m int a zsákm ány-  
ban.

A süllő a ragadozó halak között a har
m adik helyet foglalja el (3,31%). Halá
szata szintén időszakos, bár nem  annyira  
a tavaszhoz, hanem  inkább a m agas 
vízálláshoz kötődik. N em  jellegzetes fo
lyam i hal, de kis m ennyiségben  egész  
évben előfordul. A Tisza állom ányában  
ez a faj is valam ivel k isebb százalékban  
szerepel, m int a zsákm ányban. A m en
tetten részen levő holtágak sü llő i elöntés
kor statisztikai szem pontból a fo ly 6  
halállom ányát növelik , s ez a fogási 
eredm ényben is m egm utatkozik.

A csuka jelen leg  k ifejezetten  tavaszi 
hal, s a százalékos összetételben szereplő  
m agas arányszám át (3,46%) szintén az 
előzőkben em lített indokok teszik  lehe
tővé. A csukánál az utóbbi években  
m ennyiségi gyarapodást tapasztalhatunk, 
s ez a következő években valószínű m ég  
tovább fokozódik. Jelen leg nagyobb szá
zalékban fordul elő a zsákm ányban, 
m int a populációban, de a kifogott egye- 
dek nagyságából arra következtethetünk, 
hogy a közeljövőben ez k i fog  egyen lí
tődni.

A törpeharcsa, kárász és takarm ány
hal néven összefoglalt szem éthalak m eny- 
nyisége sú ly  szerint kisebb, m int ahogy  
ezt az állom ányban elfoglalt helyzete  
lehetővé tenné. Ez elsősorban annak  
következm énye, hogy a tiszai halász
szerszám ok sem  alkalm asak ezen halak  
töm eges fogására, pedig ha a közeljövő
ben sem  sikerül m egoldani a halak sze
lektáló halászatát, akkor az élő Tiszán is  
olyan lerom lást tapasztalhatnak m ajd az 
állom ány összetételében, m int a holt
ágakban. .

Csorna A n ta l



a halexport minőségellenőrzésével kapcsolatban

A „Halászat” 1964. évi 5. számá
ban Balogh Mihály cikkét olvas
hattuk a halexport időszerű kér
déseiről. Mivel közel fél éve ma
gam is részt vettem exportra 
szánt haltételek ellenőrzésében, 
szeretném tapasztalataimat össze
gezni és átnyújtani a tenyésztők
nek, hogy teljesítése érdekében 
azokat felhasználhassák.

A halexport zökkenőmentes le
bonyolításának és növelésének 
egyik fontos tényezőjének tartom, 
hogy az exporttal foglalkozó szer
vek közti összhang jobb legyen. 
Több ízben előfordult ugyanis, 
hogy a felsőbb szervek más meny- 
nyiségű hal szállítását adták le a 
gazdaságoknak, mint amivel azok 
rendelkeztek. Sokszor 10—20 q- 
val kisebb mennyiséget- jeleztek 
a gazdaságnak, mint amivel végül 
a vagon fuvarlevele és a MERT 
megbízott megérkezett. Az utolsó 
percben a többletmennyiség előte
remtése néhol fennakadást oko
zott és késleltette a szállítást. 
Ezt a kérdést a jövőben megold
hatjuk, ha a termelő gazdaságok 
felettes szervei (Halgazdasági 
Tröszt, ÁGF.) pontos adatok bir
tokában lesznek. Ez a pontosság 
vonatkozzék a haltételek tárolási 
körülményeinek ismeretére is : 
arra, hogy a hal pikkelyezettség 
és nagyság szerint különválogatva 
könnyen halászható telelőben 
van-e elhelyezve, néhány mázsás 
biztonsági tartalékkal.

Előfordult olyan eset, hogy a 
legszebb alakú, magashátú pon
tyot vissza kellett tartanom hazai 
fogyasztásra, mert nem telelőhői, 
hanem sáros, halágy nélküli tóból 
Közvetlenül szállították a vagonba. 
Ilyen körülmények között expor
tot vállalni felelőtlenség.

Kényes kérdés a nyugatnémet 
exporthal kérdése is. Nem elég a 
tökéletes alak és a lehetőség 
szerint minél kevesebb pikkely 
(természetesen oldalt egy sem!) 
— emellett a zsírosság és az íz is 
fontos! A MERT ellenőr köteles 
a helyszínen főzési próbát végezni 
és meggyőződni arról, hogy a hal 
csak kevéssé zsíros és semmiféle 
mellékíz nem érezhető. A vizsgá
latról a gazdaság képviselője és a 
MERT ellenőr külön jegyzőköny

vet vesz fel, melynek egy példá
nyát a kiviteli okmányokhoz csa
tolják. Azt hiszem a tenyésztők
nek nem kell magyaráznom, hogy 
a nyugatnémet export a „kemény 
valuta” beáramlása végett milyen 
fontos és a gazdaság exportfelára 
is jelentős, — bőven megtérül a 
többletmunka, a válogatás, osztá
lyozás, valamint a hal „törési” 
kár.

Sajnálatos esetek fordulnak elő 
olyankor is, ha a gazdaságok nem 
ellenőrzik rendszeresen az ősszel 
telelőre tett haltételeik egészségi 
állapotát.

A hasvízkór, a darakór és a 
paraziták jelenléte meghiúsítja 
az exportot, még akkor is, ha az 
állatorvosi igazolás „rendben van” 
és a betegséget csak a MERT el
lenőr észleli.

Felsoroltam néhány szempontot, 
melyek exportszállításkor jelent
keztek. Ellenőrzéseim során meg
ismerhettem az ország több hal
gazdaságát és tenyésztői munká
ját. Ez az utolsó pont, amiről még 
néhány sort szeretnék írni.

Néhány gazdaságban szemmel- 
látható az állomány leromlásának 
jele. A válogatás során mázsa
számra esik ki a csökött, csempe
szájú és torz gerincű egyedek so
kasága. Tiszta tükrös állomány
ban néhol sok a szórt és vegyes- 
pikkelyű ponty, melynek váloga

tása a szállítást késlelteti és idő
vel az egész exportot lehetetlenné 
teszi.

(Megjegyzem, hogy a zsírosság 
kérdésében a külföldi cégek nem 
foglalnak el azonos álláspontot. 
Ez abból adódik, hogy a német 
vásárlók a halat más módszerrel 
készítik el, mint a mi háziasszo
nyaink és az ún. „Blaufisch” ké
szítésnél a zsírosság nem akadály. 
Célszerű lenne, ha a Terimpex 
felmérné az exportra alkalmas 
haltételeket zsírosság szempont
jából és csak oda küldene min
denáron „sovány” halat, ahol ezt 
a vevő külön kiköti.)

Végezetül utolsó tapasztalat
ként: — megállapítható, hogy a 
legszebb alakú, magashátú és 
nagysúlyú állományok azokban a 
gazdaságokban találhatók, ahol a 
tavak természetes hozamát inten
zív módszerekkel emelték. Az 
export fokozható, ha ezeknek a 
gazdaságoknak jó módszereit el
terjesztjük és alapos tenyésztői 
munkával, olyan halakat állítunk 
elő, amelyek a legigényesebb ve
vők követelményeinek is megfe
lelnek.

Tahy Béla

A román halászati kutató- és ter
vezőintézet előírásai alap ján  az 
utóbbi időben egyre nagyobb m ér
tékben használják  fel a vegyiparban 
term elt szintetikus fonalat és rosto
kat halászszerszám ok gyártására. A 
relon rostokból nagyszám ú varsát, 
húzóhálót és egyéb halászszerszám ot 
készítenek. A halászszerszám okat 
gyártó vállalatok ez évben fokozzák 
term elésüket. (ROMÁNIAI ELŐRE)

Csukafej és D innyésen (Pékh felv.)
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M I V E L  F O G L A L K O Z I K

Egy m osdótálnyi néhány hetes süllőivadék

sérleti célokra épült k ísérleti ta 
vacska, ezek 100—5000 m 2-esek. A 
„kisparcellás” eredm ények kipróbá
lása üzem i és nagyüzem i m éretű ta 
vakban  történik.

Nem m inden halastó áll rendsze
res vízborítás alatt. Az évente halas
tókén t üzem eltetett víztükör csak 
4—500 holdat tesz ki. 9 többi tóban 
a szokásos tógazdasági időszakot a 
lecsapolt és m egm űvelt halastófené
ken szántóföldi gazdálkodás követi, 
főleg pillangósok, kapások és rizs 
term elésével. A halastavak  haszno
sításának  ez az újszerű módszere a 
tíz éve kezdett váltógazdálkodási k í
sérletek  során alakult ki.

A K ísérleti H alastavak fő feladata 
a kutatás. K utatási tém ái a  főható
ságok, elsősorban a Földm űvelésügyi 
M inisztérium hoz, illetve a  táv lati ku 
ta tási feladatok koordinálására lé t
rehozott ku ta tási szerv á ltal jóváha
gyott országos jellegű tém ák. A ku
ta tási tém ák elsősorban a tógazda
sági haltenyésztés különböző problé
m áit ölelik fel, de k iterjednek  a tó
gazdálkodással kapcsolatos váltógaz
dálkodási lehetőségek kikísérletezé
sére, a kom binált kacsahús- és hal
hústerm elési eljárások kidolgozására 
is. Ma még nem  tartozik  a kísérleti 
üzem  tem atikájába a term észetes v i
zek halgazdasági problém áinak vizs
gálata. Közvetve azonban a term é
szetes vízi halgazdálkodás fejleszté
sét is a legközelebbről érin tik  a bé
kés ragadozó haszonhalak ivadékne
velésére kidolgozott eljárások is, h i
szen a jövőben a term észetes vízi 
halállom ány k íván t mennyiségi és 
minőségi fejlesztése is egyre inkább 
csak a m esterséges halszaporításra 
és az előnevelt ivadékok m illióinak 
rendszeres kihelyezésére tám asz
kodhat.

A pontytörzsek teljesítményvizsgá
latának szarvasi módszere lehetősé
get ad arra , hogy a halgazdaságok 
összehasonlíthassák pontytörzseiket

és k iválaszthassák közülük a legjob
bakat.

A ponty szaporításának és ivadék
nevelésének fejlesztésére számos k í
sérle t történt. A pontyikra keltetése 
Szarvason is főleg a W oynárovich 
á lta l kidolgozott Zuger-üveges e ljá 
rásra  épül, m ivel ez sokkal egysze
rűbb  és hatékonyabb a hagyom ányos 
kis tavas ívatásnál. A szerző által 
a ján lo tt ládás előnevelés feltételei 
azonban még csak kevés helyen biz
tosíthatók. A megfelelő apró táp lá 
lék folytonos es tömeges begyűjtése, 
osztályozása, nem  kis m unkát és fő
leg gyakorlott szakm unkásokat k í
ván. A kísérleti üzem ben alkalm a
zott módszer lényege az ivadékne
velő tavak  közvetlen benépesítése a 
palackokban előérlelt, de még ki 
nem  kelt pontyikrával. A jól előké
szített, szűrt vízzel tö ltö tt és ik rá 
val „bevetett” előnevelő tavakból a 
4 hetes előnevelés u tán  az ikrasze
m eknek 14—32%-a fejlődött előne
velt ivadékká. Az üzem i kísérletben 
két ikrás 8 literny i duzzadt ik rá já 
ból 2 holdon 293 ezer db 1 g-os elő
nevelt pontyivadék szárm azott, m ajd 
belőlük 70%-os m egm aradással 134 q 
egynyaras pontyivadék kerü lt leha
lászásra, 64 g-os átlagsúlyban!

Pontyivadék nevelése ivadéktáp
pal. Az ivadéknevelés alapelve ma 
még Európa-szerte az, hogy zömmel 
a term észetes táp lá lék ra  kell tám asz
kodnia; az ivadék takarm ányozása 
csak kisegítő jellegű lehet, az alkal
m azott ivadéktakarm ányok önm a
gukban elégtelenek az egészséges 
ivadéktest gazdaságos felépítéséhez. 
A Szarvason kidolgozott ivadéktá
pokkal jav u lt a m egm aradási száza
lék, növekedtek az átlagsúlyok, és 
ugyanannyi takarm ány  felhasználása

A fogassüllő-ivadék  nevelési

Á  z összefoglaló ism ertetéseket 
gyakran terheli az általánosság h i
bája. A ligha m entes ez alól az alábbi 
beszámoló sem, am ely a  szerkesz
tőség felkérésére képet próbál adni 
a  szarvasi kísérleti üzem m unkájá
ról. A fontosabb haltenyésztési ku
ta tási tém ák és eredm ények közül 
is csak a jelentősebbeket m u ta th a t
juk  be, szinte csak tartalom jegyzék
szerű vázlatossággal, távol ak á r a 
tudom ányos igénytől, akár a gyakor
lati alkalm azáshoz szükséges leírás 
részletességétől.

A K ísérleti H alastavak m a a leg
nagyobb, országos jellegű halgazdál
kodási kutató bázis hazánkban. A 
gödöllői K isállattenyésztési K utató- 
intézet felügyelete a la tt működik. 
T erülete m eghaladja az 1100 holdat. 
Ennek kétharm adát a több m in t 200 
halastóból álló tógazdaság teszi ki. 
A tavak  zöme apró, kim ondottan kí-

Száz m ázsa 35 dekás átlagsúlyú egynyaras 
pontyivadék! Ez volt az őszi lehalászás a 
28 holdas D2 tavon, am elyet tavasztól 
őszig négy falka, összesen 20 000 kacsája  

trágyázott
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szarvasi K ísér le ti Halastavak?”
mellett is 1—2 q-val növekedtek a 
íh -ankén ti term ések. Az „ivadék- 
táp” valóban közel teljes értékű iva
déktápláléknak bizonyult, a több is
métlésben végzett kísérletek során 
belőle 2,3—3,1 kg is elegendő volt 
1 kg súlygyarapodásra, míg a hagyo
mányos darakeverékből ugyanehhez 
1,1—6,3 kg fogyott el.

A ponty elzsírosodásának okai és 
megelőzésének lehetőségei is vizsgá
latra kerültek  az OHF és az ÁGF 
kezdeményezésére. Az utóbbi évek 
Intenzív szénhidrát takarm ányozása 
gyakran a rra  vezetett, hogy az á ru 
pontyok zs írtartalm a 10—20%-ra, 
vagy még többre em elkedett. Közel 
szer ponty húsának rendszeres el
lenőrzésével és zsírtarta lm ának  m eg
határozásával m egállapítást nyert, 
hogy a pontyok elzsírosodása a nyár 
mely időszakában, m ily okok m ia tt 
következik be, és hogy m ilyen javu 
lást eredm ényezhet a halhús m inő
ségében a kísérleti üzem ben kidol
gozott ú jabb  tótrágyázási és ha lta 
karmányozási eljárások elterjesztése.

Árupontytáp összeállítása és ete
tése. A hazai tógazdaságok együtt
véve m ár m integy négyezer vagon 
halabrakot etetnek fel évente. Ezál
tal m egduplázták a holdankénti hal
hústermelés átlagát, de az átlagsú
lyok csökkentek és a halak  zsíro
sabbá váltak. A kidolgozott á ru 
pontytáp etetése folytán növekedtek 
az átlagsúlyok és a holdankénti ho
zamok, a halszelet zs írtartalm a pe
dig felére csökkent.

A műtrágyázási kísérletek főként 
a nitrogén m űtrágyák hatékonyságá
nak vizsgálatára irányultak . A 
sugártó-rendszerben első ízben vég
zett hazai m űtrágyázási k ísérletek 
során a nem  egyszerre, hanem  az

kísérletek kezdődtek 1963-ban

A szarvasi k ísér leti üzem  nevelőházából tavaly  160 ezer, 2—3 hetes korig előnevelt n ö
vendékkacsa került k i edzetten a nagy tavakra, a „kettős hústerm elés halastavakon” c. 

tém a nagyüzem i k ísérleteinek  színhelyére

egész tenyészidő a la tt kis adagokra 
elosztott, hetenként és feloldva ki
szórt m űtrágyakeverék (2/3 rész kén
savas am m ónia, 1/3 rész szuperfosz
fát), a  tavak  term észetes hozam át 
ho ldanként 100—150 kg-m al növelte. 
A sű rű  népesítésben az á ruhalak  15 
dkg-m al nagyobbra nőttek, de az 
ivadék átlagsúlya is növekedett. A 
kísérletekben 16—20 kg súlygyarapo
dást eredm ényezett m inden 100 kg 
m űtrágya, m ás szóval 15—20 kg ér
tékű  halhústöbblet te rm ett meg 6— 
8 F t értékű  m űtrágyától.

A ragadozó halak szaporítása. A 
term észetes vizek csukaállom ányá
nak  u tánpó tlását a legtöbb állam ban 
zsenge csukaivadék tömeges k ihe
lyezésével k íván ják  megoldani, m i
vel a  tav i előnevelés megbízható 
m ódszerei és norm atívái nagyrészt 
ism eretlenek, az intenzív medencés 
előnevelés feltételei hazánkban pe
dig még nem  biztosíthatók. A tavi 
előnevelés kísérletei igen eredm é
nyesek voltak. A holdanként kihe
lyezett 70 ezer zsenge ivadéknak 
40—60%-a fejlődött 3—5 cm-es kis 
csukává. B iztatóak voltak a süllő
ivadék nevelésében nyert eredm é
nyek is.

A harcsaivadék Szarvason még 
1953-ban kidolgozott intenzív neve
lésének ^módszerében a m indenna
pos takarm ányozás eddig gyomha
lakkal és vágóhídi hulladékkal tör
tént. Ezek folyam atos beszerzése 
azonban ritkán  biztosítható. A har- 
csivadék részére külön készített, 
szárazon is táro lható  „harcsatáp” 
eredm ényesen volt etethető: 25 g-os 
átlagsúly eléréséig 1:3 együtthatón 
belül értékesült.

A növényevő halak ivadékneve
lésével végzett k ísérletek megemlí
tése le is zá rh a tja  a szarvasi hal te
nyésztési módszerek szemléjét.

V izsgálatra kerü lt a  zöldponty (fe
hér am ur) néhány gram m osra elő

nevelt ivadékának felnevelése r it
kább és fokozottabb népesítésben, 
különféle takarm ányozás m ellett. Az 
előkísérlet szerint közel 90%-os m eg
m aradással ho ldanként 24 ezer db 
is felnevelhető vo lt 4—5 dkg-os á t
lagsúlyra, ha  takarm ányozása bé
kalencse és ivadéktáp étvágy szerinti 
etetésével történt. Meglepően jók 
voltak a növényevő halak  és a  ponty 
együttes ivadéknevelésével kapott 
eredm ények is. A k ísérletek  világo
san m utatták , hogy pontyunk és nö
vényevő rokonainak táplálkozása 
m ár az első nyáron is erősen eltérő 
jellegű, ezért a po likultúrás iva
déknevelés m egtöbbszörözte a  hol
dankénti ivadékterm ést. A kis tavas 
előkíséri etekben 17 q/kh csúcsered
mény is született.

Szalay Mihály

Hódos Mária a kiszorított víz térfogatával 
határozza m eg a zsenge harcsaivadék  

számot
(Szalay felvételei)
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Somogy megye term észeti tényezői 
kedvező feltételeket nyú jtanak  a  tó
gazdaságok létesítéséhez és a hal
tenyésztéshez. Ennek megfelelően a 
tsz. tógazdaságok területnövekedése 
is az utóbbi években ugrásszerű volt. 
1957-ben 73, 1960-ban 228, 1963-ban 
a víztárolókkal együtt 564, 1964-ben 
pedig 779 kh-on 35 tsz-ben folyt hal- 
tenyésztői m unka.

A tógazdaságok te rü le te  7 év a la tt 
több m in t tízszeresére nő tt a  tsz-ek- 
ben. A fejlődés gyors volt, de nem  
eléggé átgondolt. E lszórtan és igen 
kis egységek épültek, ugyanis a  779 
kh tó terü le t 79 tóegységből tevődik 
össze. A tsz. tógazdaságok nagyrésze 
részüzemű, melyekből hiányoznak a 
term elés teljes m űszaki és agronó
m iái adottságai.

A tsz-ekben foglalkoztatott halá
szati dolgozók szám a 43, melyből csu
pán 4 fő szakképzett. Egy halászati 
dolgozóra ju tó  tó te rü let nem  éri el a 
20 kh-t. 1964. évre a  fen ti tényezők 
tudatában  igyekeztünk előkészíteni a 
zavarta lan  term elés feltételeit.

A tsz-ek halászati dolgozói m ár
cius 2-től 14-ig a megyei tanács vb. 
mezőgazdasági osztálya á ltal szerve
zett szaktanfolyam on vettek  részt.

A tsz. tógazdaságok népesítésével, 
takarm ányozásával és üzemelésével 
kapcsolatos feladatokat a  tsz. veze
tőivel a halászati felügyelő m egtár
gyalta, melyhez az OHF is segítsé
get nyújtott.

A rendkívül kedvezőtlen téli idő
já rás súlyos tény észanyaghiányt oko
zott és apró, részüzem ű tógazdasá
gaink benépesítése igen kedvezőtlen 
képet m ulatott.

A tenyészanyaghiány okozta kény
szerítő körülm ények m ia tt 3 tsz. tó
gazdaság teljes terü letén  100 kh-on 
csak ivat ás volt. Népesítés u tán i idő
szakban a tsz-tógazdaságok m unkáját 
rendszeresen ellenőriztük, mely a ta 
karm ányozás, gyomirtás, próbahalá
szat és halegészségügyi kérdésekben 
nyú jto tt szaktanácsadásból, szerve
zésből és intézkedésekből állt.

A kedvezőtlen takarm ánygabona 
term és súlyos gondokat és takarm á
nyozási zavarokat okozott. A tak ar
m ánykeverő üzem ek hulladékából a 
G abonafelvásárló és Feldolgozó Vál
la la t más célra nem  használható ún. 
„defekt” áruiból m integy 5 vagonnal 
u ta lt ki a  megyei mezőgazdasági osz
tá ly  a legjobban rászoruló tsz-eknek. 
Ennek ellenére m integy 250 kh-on az 
éves takarm ányfelhasználás nem  érte  
el a kh-ankénti 2 q-t. (Andocs, M er- 
nye, Ádánd, Fonó, Homokszent- 
györgy, Patosfa, T arany és Kaposfő 
tsz-ekben.)

Hasvízkóros megbetegedés csupán 
az osztopáni „Győzelem” tsz. halas
tava it sú jto tta , i t t  azonban az állo
m ány 60% -ának elhullásával já rt.

A somogygeszti „Ű jbarázda” tsz- 
nél az őszi esőzés okozott tetem es 
halkárt.

A felsorolt kedvezőtlen tényezők 
elelnére 1964-ben a tsz. tógazdaságok 
46% -kal több ha la t halásztak  le, 
m int az eddigi legjobb 1963-as esz
tendőben. A halterm és m eghaladta a 
2400 q-t.

A term elésem elkedés nagyobb m ér
tékben új te rü le tek  term elésbe-vo- 
násának, kisebb m értékben a belter- 
jesebb gazdálkodásnak eredménye,

A növényevő halak sikeresen m utatkoztak be a m agyar vizekben
(Pékh felv.)

ugyanis a halterm ő te rü le t 38%-kal, 
a term és 46%-kal nő tt 1963. évhez 
viszonyítva.

A fejlődés szem betűnő akikor, h a  
figyelembe vesszük az 1957-es kezdő 
év 149 q-s összhozamát, 1,9 q-s ta 
karm ány felhasználását, 205 kg-os 
b ru ttó  és 184 kg-os nettó  kh-ankén ti 
hozam eredm ényét.

Ez évben sikerü lt először je len tő
sebb m ennyiségű harcsát (35 q) és 
compót (32 q) lehalászni.

Több tsz.-tógazdaság belterjes irá 
nyú fejlődését is m egfigyelhettük, 
m elynek legfőbb ism érvei az egység
nyi te rü le tre  eső hozam em elkedés és 
takarm ányfelhasználás. Ide sorolható 
a pogányszentpéteri „Zöldmező” 907 
kg, a bonnyai „Zöldmező” 786 kg, a  
bedegkéri „Egyetértés” 669 kg, a m i
kéi „Űj É let” 621 kg és az ötvöskó- 
nyi „A ranykalász” 600 kg-os kh-an
kénti lehalászási eredm ényével.

Különös figyelm et érdem el a  tsz. 
víztárolók hasznosítása, anná l is in
kább, m ert a  jövőben szám uk egyre 
nő. Ezévi tapasz talata ink  kedvezőek. 
Egységnyi terü letrő l a  halastavak  
hozam át m egközelítő hal te rm ést ad
t a k — 274 kg/kh — úgy, hogy az öntö
zővíz szolgáltatás a  legkisebb m ér
tékben is károsodott volna. K iem el
kedett- a hetesi tsz tá ro ló jának  500 
kg/kh halterm ése.

A tárolók igen alkalm asnak  bizo
nyultak  az egyre növekvő nyári h a l-  
szükséglet egy részének kielégíté
sére.

Igen figyelem rem éltó körülm ény 
az is, hogy a víztárolók halászati 
hasznosítása azok beruházási költse^ 
geinek visszatérülését lényegesen 
m eggyorsítja.

K edvezőtlen üzemi adottságok el
lenére a  halászat tsz-e ink  egyik leg
jövedelm ezőbb ágazata. Ezt kétséget 
kizáróan igazolják az 1963. évben 
végzett költségszám ításaink: 1 kg  
halhús-szaporulatot 9,73 F t költség
gel értek  el, 1 kh tó te rü le tre  átlago
san 2290 F t tiszta bevétel jutott.

1 kg halhús előállításához 1,41 kg  
kem ényítőértékű takarm ány t hasz
náltak  fel tsz-tógazdaságaink.

A tsz. tógazdaságok 1964. évi h a 
lászati tapasz ta la ta it összegezve úgy 
véljük, hogy a  következő évek na
gyobb halterm éséhez szilárd  ta k ar
m ánybázist kell terem teni, kellő' 
mennyiségű és jó m inőségű te -  
nyészanyagot kell biztosítani és a  
szakértelem  színvonalát kell m aga
sabb szintre emelni.

Giczi Frigyes
megyei halászati felügyelő

DR. MANFRED HEGEMAN a csu
kával foglalkozó szakkönyve a mi
nap jelent meg az új Brehm—Bü- 
cherei kiadásában (A. Ziemsen k. v.)* 

A könyv jó ösz- 
szefoglalását adja  
mindannak, am it 
a tudomány és a 
gyakorlat ismer a  
kacsacsőrű rabló

val kapcsolatbán. Különösen a csuka  
.táplálkozásának kérdéseivel foglal
kozik részletesen, de a csukate
nyésztés legújabb módszereivel is*
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A  magyarországi halastavak közül 
m inden kétséget kizáróan legrégibb 
m últra  a tatai Öregtó tek in t vissza. 
A  kedvező földrajzi környezet, a 
biztonságos vízellátás adta lehetősé
gek m ár századokra visszam enően  
megfelelő alapot biztosíto ttak a kor
szerű gazdálkodásnak. A  X V . sz.-ból 
ism erünk olyan fe ljegyzéseket, hogy 
a Dunából kifogott halak tárolására 
használták a Zsigm ond király által 
m egépített vár tövénél elterülő tavat. 
A z öregtó  vízgazdálkodásának je 
lenleg is használatban levő rendsze
rét a X V III. sz.-ban M ikovinyi Sá
m uel m érnök tervei alapján készí
te tték  el. Ez a vízrendszer m a is tö
kéletesen biztosítja a korszerű tó
gazdálkodás alapjait. A  Ném etország
ból Magyarországra behozott első ne
m esponty tételek is a tatai öreg tó 

ban kerü ltek kihelyezésre a X IX . 
században.

A  magyar mezőgazdaság kü lterjes, 
feudális viszonyai között, am elyek  
csak lassan haladtak a kapitalizm us  
felé, nem  a lakulha ttak k i azok a 
term éseredm ények, m elyekre ez a 
v ízfe lü le t biológiailag képes lett vol
na. A  tó term éseredm ényeinek fe j
lődése a felszabadulás utáni időkben  
indu lt meg, am ikor a hozam fokozás 
érdekében, a tudatosan végrehajto tt 
korszerű term eléstechnikai eljárá
sok bevezetésre kerültek.

A z  elm últ 20 év alatt a term ésered
m ények jelentősen em elkedtek, de a 
fokozatos em elkedésen belül három  
szakasz élesen elhatárolódik. A  400 
kh-as v ízfe lü le tű  öregtó  term ésered
m ényei ebben a három szakaszban  
az alábbiak:

Év

1947—57
1958—60
1961—64

K ihelyezés
Q

256 (129—371) 
456 (352—530) 
718 (636—816)

Szaporulat
q

791 ( 575— 991) 
1345 ( 975—1544) 
1779 (1626—2093)

Bruttó lehalászás
q

1047 ( 830—1218) 
1800 (1328—2074) 
2504 (2308—2824)

A  fé lin tenzív  term elés halgazda
sági, vagy állam i gazdasági szin ten  
m ég papíron sem  tervezhető  meg, m i
vel az egységnyi területre eső hoza
m ok folyam atos növelése népgazda
ságunk alapvető feladata. A z  eddig  
elért 6— 7 q /kh  bruttó hozam ok csak 
abban az esetben term elhetők meg' 
a későbbiekben is, ha a tó a gazda
ság tulajdonában marad és csak a, 
halterm elés ügyét szolgálja. Ha nem  
a haltenyésztés az elsőrendű fe lada t 
akkor a kihelyezett állom ány megőr
zése lehetetlen és a m odern term e
léstechnikai eljárások (trágyázás, ta
karmányozás, kihelyezett darabszám > 
csökkentése, illetve teljes beszünte
tése az eddig elért term éseredm ények  
visszaeséséhez vezetne és a várható  
eredm ények teljes bizonytalanságot 
eredm ényeznének.

A  tatai öreg tó  m in t lá tha tjuk  ko
m oly történelm i halászm últtal ren
delkezik  és figyelem be véve a je len  
adottságait a term éseredm ények k i
magaslónak m ondhatók. A  tó jövő  
sorsa, hasznosítása m ég tisztázatlan, 
de nagy veszteség érné a magyar tó
gazdasági haltenyésztést ha ez a v íz  
kiesne a termelésből.

Lukács Gyula  
főagronómus

A  kim utatásban zárójelben szerep
lő szám ok a fe ltü n te te tt időszak alatt 
előforduló alsó és felső határokat 
tün te ti fel. A  szélső határok fedésé
ből látható, hogy m ilyen  élesen elha
tárolódik a három szakasz. A  je len 
tősen szem betűnő hozam növekedést, 
fen tieken  k ívü l nagym értékben elő
segítette a takarm ány növelése is. A  
6—7 vagon kem ényítő  értékű  takar
m ány helyett az utóbbi 4 évben 40— 
44 vagon kem ényítő  értéket etettünk. 
A  tó in tenzívebb kihasználásával 
egyidőben jelentősen em elkedett az 
(60—80 kg-ról 180— 200 kg-ra).

A  term észetes hozam em elkedését 
elsősorban a szerves és m űtrágyázás 
növelésével, va lam int a kihelyezési 
darabszám és a feletetésre kerülő ta
karm ány em elésével értük el.

A z  öregtó állandó, egész éves v íz
átfolyással rendelkezik. A  táplálóvíz 
— az Á lta lér  — Tatabányán fo ly ik  
keresztül, ahol több m ellékágat vesz 
fel. A z  50-es évek közepén a m ed
dők mosatásával jelentősen m egvál
tozott a bányaművelés, ettől kezdve  
nagy m ennyiségű iszap kerü lt a v íz
rendszer alsó szakaszába. A  kism é
retű ü lepítők hamar m egteltek és az
óta évente m integy 380 000 m 3 iszap 
kerül az öregtóba. Ez az iszap m eny-  
nyiség jelentősen csökkenti m ind  a 
tényleges vízfelü letet, m ind pedig az 
átlagos vízm élységet.

A  Tatai Halgazdaság 1957/58-ban 
m egterveztetett és be is ind íto tt egy 
kotrási m unkafolyam atot, de az iszap  
kiterm elése igen költséges volt és m i
vel a v íz előzetes ülepítése nem  tör
tént meg, a kotrási m unkák  szélesebb  
körű kiterjesztése nem  sok ered
m énnyel járt volna.

Szocialista társadalmunk, valamint 
idegenforgalmunk fejlődésével újabb 
igények kielégítését kell az öregtó

nak megoldania. A  különböző szintű  
tárgyalásokon olyan határozat szü
letett, hogy m eglehetősen rövid ha
táridőn belül a tó fő  hasznosítási 
célja az üdülés, a sport és az idegen- 
forgalom  lebonyolítása lenne, m íg a 
haltenyésztést csak negyedsorban  
fé lin tenzív  m ódon lehetne folytatni. 
A z  öreg tó  halászatának csökkentésé
vel jelentős piaci hal kiesésünk len
ne, m ive l az u tóbbi évek nagy ter
m éseredm ényeit egynem ű II. nyaras 
tenyészponty népesítéssel értük el. A z  
így kieső 25 vagon piaci halat nem 
csak a Tatai Halgazdaság termelése, 
hanem  az ország halellátása, vala
m in t ha lk ivitelünk is je lentősen m eg
érezné.

A z  ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 
március 18.-án arról tudósít, hogy- 
„Felújítják a mezőcsáti halászcsár
dát. A Szőke Tisza Halászati Ter
melőszövetkezet az igényes külföl
diek fogadására is alkalmassá vará
zsolja régi csárdáját, amelyben ke- 
csegét, harcsát és a Tisza más hal
különlegességeit tálalják a vendé
geknek.” — A HEVESMEGYEI 
NÉPÚJSÁG hasonló híre a porosz
lói Május Htsz-ről: „Az elmúlt he
tekben 18Q ezer forintos beruházás
sal felújították és a korszerű köve
telményeknek m egfelelővé tették a  
halászcsárdát.”

Válogatás az öregtó  partján (Antalfi felv.)
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MA 120 öntöző szivattyú
(Balázs felv.)

Lapunk legutóbb foglalkozott a 
konyhasós fürdő használhatóságával 
a pontyok külső élősdijeinek leküz
désénél és reámutatott arra a tapasz
talatra is, mely szerint a kellő kon
centrációjú konyhasós oldatban való 
jürdetés erősítő hatású a halakra, 
megvitatja a gyenge kondíciójú ha
lak állapotát, fokozza a vitalitásukat, 
az étvágyukat. A konyhasós fürdő
nek azonban nemcsak zsongító, gyó
gyító hatása van, hanem diagnoszti
kus célokra is felhasználható, alkal
mas arra, hogy segítségével a tógaz
da a kihelyezésre szánt anyag beteg
ségmentességéről meggyőződést sze
rezzen, kiszelektálja azokat a példá
nyokat, melyeken a hasvízkórnak 
jelei egyáltalában nem észlelhetők, 
de már fertőznek és könnyen okoz
hatnak járványt. A konyhasós diag
nosztikus eljárásnak, melyet úttörői 
Einsele dr. és Ottó Bank dr. „meg
erőltető'* fürdőnek neveztek el, nagy 
a gyakorlati jelentősége és értéke. Az 
alábbiakban a két szerzőnek az 
österreichs Fischerei c. folyóirat 
1965. februári számában megjelent 
részletes tanulmánya nyomán kivo
natosan közöljük mindazt, amit erről 
a módszerről tudni kell.)

A  pontyok egészségi állapotának, 
testi kondíciójának és járványos be
tegségekről való m entességének meg
állap ításá ra  alkalm asnak bizonyult 
az úgynevezett „m egerőltető” kony
hasós fürdetés: A legtalálóbban 
olyan hegyi k irándulással hasonlít
ható össze, m elyen egészséges és 
gyenge testi állapotú, beteg em berek 
vesznek részt. Az egészséges fizi
kumú em ber jól b ír ja  a tú ra  fá rad a l
m ait és felfrissülve té r  meg a  k irán 
dulásról, a gyenge, kifejlődött, vagy 
csak lappangó betegségben szenve
dőnek viszont olyan m egerőltetés, 
m elynek néha súlyos következm ényei 
lehetnek. Nos ezen alapszik a kony
hasós fürdő diagnosztikus célokra 
való felhasználása a tógazdasági gya
korlatban, az egyszerűen végezhető 
eljárás hozzásegít ahhoz, hogy a be
teg halakkal való telepítés elkerü l

hető legyen, a kiselejtezhet ők legye
nek azok a pontyok, m elyek lappan
gó, külsőleg nem  észlelhető, de m ár 
fertőző hasvízkórban szenvednek és 
kihelyezésük azzal a következm ény
nyel jár, hogy beteggé teszik az egész 
állományt, já rványnak  válnak  gó
caivá.

A konyhasós fürdő diagnosztikus 
használhatóságát annak  a tapaszta
la tn ak  a nyom án ism erték  fel, hogy 
a sós fürdővel kezelt állom ány egy 
része jól bírta a kezelést, u tán a  friss 
vízbe helyezve ham arosan magához 
tért, szemmel lá tható  módon felfris
sült, étvágya fokozódott és gyarapo
dása, növekedése a továbbiakban is 
jónak bizonyult. U gyanakkor azon
ban akad tak  a  kezelt halak  között 
olyanok, m elyek,a fürdőből friss víz
be helyezve nem tértek magukhoz, 
egyrészük azonnal, vagy napokkal 
később elpusztult. Az ilyen halakat 
alapos kórbonctani és m ikrobiológiai 
vizsgálatnak vetették  alá, többnyire 
azt tapasztalták , hogy a halak bete
gek, nagyrészt hasvízkórosak voltak 
a betegségnek abban a kezdeti stá
diumában, mely külső jelekből még 
fel nem  ism erhető, nem  volt ra jtu k  
fekély, nem  lehete tt a hasüregben 
izzadm ányt kim utatn i, daganat nem 
volt észlelhető, a halak  jól ettek, 
ugyanolyan mozgékonyak voltak, 
m in t egészséges társaik. Kézenfekvő 
volt, hogy a konyhasós fürdőnek, a 
kellő töm énységű úgynevezett „meg
erőltető” kezelésnek a tógazdasági 
gyakorlatban jól hasznosítható diag
nosztikai értéke van!

A sorozatos vizsgálatok során azt 
észlelték, hogy a rossz kondícióban 
levő ponty csak viszonylag kevéssé 
koncentrált, alacsony hőfokú fürdőt, 
rövidebb fürdetést időt visel el káro
sodás nélkül ellentétben az egészsé
ges hallal. A lényeg az: a fürdőnek 
olyan legyen a koncentrációja, mely 
az egészséges halaknak  nem  árt, a 
beteg, testileg gyengült halak  szerve
zetét viszont olyan m értékben veszi 
igénybe, hogy annak jelei félreérthe
tetlenül megállapíthatók és ennek 
nyom án lehetségessé válik  ezeknek
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a halaknak  kiselejtezése a telepítés
re szánt anyagból.

A kísérletek egyikében 50 egynya
ras pontyot vizsgáltak „m egerőltető” 
fürdetéssel, a halak  m indegyike lá t
szólag tökéletesen életerős, egészsé
ges volt. Az állom ányt két órán át 
ta rto tták  1,5%-os, 16 C° hőm érsékle
tű  konyhasós oldatban, m elyet 7,5 
pH értékű és 7,5 savkötő képességű 
(SBV) víz felhasználásával készítet
tek. A fürdetés során a halak  mind
egyike a szokásos módon oldalára fe
küdt, egyrészük a kád fenekére süly- 
lyedt, m ásik részük a víz felszínén 
mozgott. K ét óra leteltével a  ha la
k a t friss, oxigéndús vízbe helyezték: 
a pontyok közül 14 nem tért életre, 
8 pedig 48 óra múlva pusztult el, a 
többi m inden látszólagos károsodás 
nélkül viselte el a sósvizet. Az elhul
lott halak boncolása k iderítette, 
hogy zsigeri szerveik a hasvízkórra 
jellemző elváltozásokat m utatták , a 
hasüregükben izzadm ány volt k im u
ta tható  és a béltrak tus teljes hosszá
ban gennyes volt.

Egy m ásik k ísérlet és eredm ényé
nek gyakorlati k ihasználása: kereken 
1000 hasvízkóros ponty között sok 
volt az úgynevezett halálraítélt, de 
külsőleg nem  volt m egállapítható, 
hogy melyek a reménytelenül beteg 
példányok és m elyek azok, am elyek 
gyógyítása sikerrel kecsegtet. A h a 
lakat k é t órán á t fü rde tték  1,5%-os 
konyhasó-oldatban, a kezelés u tán  a 
m agához térés idejéből, a fü rd e te tt 
halak  vitalitásából könnyen volt 
megítélhető, melyek az erősen beteg 
és melyek a még nem reménytelen 
állapotban levő halak. Az állom ányt 
ennek a lap ján  kiszelektálták, a jobb 
állapotban levők m egkapták  a m a
guk antibiotikumos injekcióját és a 
Hostacyclin h a tásá ra  m inden károso
dás, veszteség nélkül növekedtek és 
gyarapodtak. A szelektálás tehát si
keres volt!

A konyhasós fürdő akkor „meg
erőltető”, ha a beteg, gyengült ha
lak ra  gyakorolt károsító h atása  v ilá
gosan m egnyilvánul. Az 1—1,5%-os 
konyhasós fü rdő t az egészséges halak  
több órán át elviselik, de hogy ez a 
koncentráció m ár „m egerőltető”, azt 
misem m u ta tja  jobban, m in t az, hogy 
a halak  az oldalukra fordulnak, ko- 
poltyújuk\ mozgása, légzésük lassul. 
A fürdő konyhasó ta rta lm án ak  beál
lításával, a  fürdő hőfokának m egsza
básával és a fürdetési idő m eghatá
rozásával olyan „skála” áll rendelke
zésre, mely a halak igen finom sze
lektálását teszi lehetségessé aszerint, 
hogy a fürdő m ennyire vo lt szám uk
ra  károsító hatású.

Természetes, hogy a konyhasós 
fürdő nem  alkalm as pontos kórism ék 
felállítására, azaz a betegség fajtájá
nak m egállapítására, m ivel nem  azt 
m u ta tja  ki, hogy milyen fa jta  beteg
ségben szenved, hanem  a rra  jellem 
ző, hogy mennyire beteg, m ennyire 
gyengült le a testi állapota, m ennyire
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van k ilátás arra , hogy meggyógyul
jon megfelelő kezeléssel, m ennyiben 
kell attól ta rtan i, hogy fertőzi az á l
lományt, annak egészséges egyedeit: 
a m ódszer a rra  alkalm as, hogy a 
rossz és közepes kondíciójú halak a 
jó testi állapotúaktól elválaszthatók 
legyenek. Ez pedig a tógazdasági 
gyakorlat szem pontjából fontos. P e r
sze a rossz testi kondíció nem mindig 
betegség következménye, hiszen 
okozhatja az éhezés, vagy a nem ki- 
elégítő mennyiségű takarmány, az 
élő eleség minimuma. De ha  a „meg
erőltető” fürdő eredm énye szerin t 
kitűnik, hogy a halakkal vagy egy- 
részükkel valam i baj van, úgy a  gon
dos vizsgálat során reá lehet bukkan
ni a baj forrására és azt elhárítani.

A tógazdasági gyakorlatban nem  
ritkán  találkozni a problém ával: has- 
vízkórral fertőzött az állomány, vagy 
sem? Legtöbbször m ár akkor kell 
tisztázni a  kérdést, am ikor a beteg
ségnek semmiféle külső jele még 
nem  észlelhető, nem  jelentkezik  tip i
kus kórkép, melyből a  hasvízkór 
fennforgására lehetne következtetni, 
viszont el kell dönteni, hogy az állo
m ány beteg vagy sem, szükség van 
vajon antibiotikum os oltásokra. H a 
az injekciózás elmarad és a beteg á l
lom ány elpusztul: nagy a  felelősség. 
H a pedig az állom ány egészséges, de 
a  sorozatos antibiotikum os injekció
zás megtörtént: felesleges költség 
ro n tja  a  gazdasági eredm ényt. A 
„megerőltető” sósfürdő alkalmazásá
val legtöbbször viszonylag egyszerű 
módon lehet elkerülni mindkét nem- 
kívánatos esetet.

Az ellenőrzési célokból végzett 
próbahalászat és az azt követő vizs
gála t eredm énye többnyire a  vak vé
letlennek a  függvénye, hiszen nem 
mindig éppen azoknak a halaknak  
egyike^-másika kerü l a boncasztalra, 
melyek hasvízkórosok, illetve beteg
ségük anny ira  előrehaladott, hogy 
azt a  kórbonctani vizsgálat k im u ta t
ja. A halak  betegsége súlyosságának, 
előrehaladottságának foka ugyanab
ban az állom ányban nem  egyfornia, 
a kórkép nem egyszerre fejlődik ki 
m inden egyes példánynál, a  beteg
ség sem súlyosbodik egyformán az 
állom ány egészében, gyakran vannak  
előrehaladottan beteg halak  az állo
m ányban, de ugyanabban viszont 
olyanokat is ta láln i, m elyeken a  be
tegségnek még a nyoma is alig m u
ta tható  ki annak  ellenére, hogy azok 
is betegek, bár a  v izsgálatnál egész
ségeseknek m inősülnek és h a  vélet
lenül a  vizsgálatra kerülő halak  
m ind ebből a kategóriából kerü lnek  
ki, könnyen lehet az az eredm ény, 
hogy a beteg állományt egészséges
nek ítélik. A konyhasós eljárás vi
szont alkalm as m ódszer a betegség 
korai felismerésére és így életbe le
he t lép tetn i azokat az intézkedéseket 
és rendszabályokat, m elyek a  beteg
ség e lhárítására, a fertőzés tovább
terjedésének m eggátlására alkalm a-

M alachitzölddel m egfestett víz (Balázs felv.)

sak. A hagyom ányos vizsgálatnál a 
vakszerencsének is van beleszólása a 
kórismébe, nem  egyszer fo rdu lt m ár 
elő, hogy az állom ányt egészségesnek 
ítélték, néhány héttel később beállt 
a pusztulás, m elyet kellő időben é let
belép te te tt rendszabályokkal meg le
h e te tt volna előzni. Hogy az ilyen 
eset m ekkora k á rt okozhat és m eny
nyire fe lbo rítha tja  a tógazdaság 
egész évi tervét, nem  kell bővebben 
részletezni.

Az előbb elm ondottak a rra  valla
nak, hogy szükség van olyan e ljárás
ra, m ellyel nagylétszámú állomány
ból is k iválogathatok azok a halak, 
m elyek diagnosztikus célokra a lkal
m asak. E rre a  célra igen használható 
a konyhasós fürdő.

Lássuk a fürdő gyakorlati a lkal
m azásának a m ódját. M int m ár m on
dottuk, a  fürdőnek „m egerőltetőnek’, 
kell lennie, ha tú l gyenge, úgy alkal
m azása eredm ényre nem  vezethet. 
Az, hogy a fürdő m egerőltető vagy 
sem: re la tív  dolog, hiszen már az 
1%-os fürdő is annak  minősíthető. 
Hogy m elyik koncentráció m egeről
tető  az ado tt esetben, azt a halak 
kondíciója határozza meg, ezt azon
ban egyszerű szemrevételezéssel 
m egállapítani nem  igen lehet, h a  így 
akarnók m egoldani a problém át, 
könnyen végzetes tévedések á llha t
nának  elő. Előzetesen kellő pontos
sággal nem  lehet m egállapítani, hogy 
az ado tt esetben m elyik sókoncentrá
ció m inősül m egerőltetőnek és m e
lyik nem, a rra  pedig nem  vállalkoz- 
hatik  senki sem, hogy hosszas k ísér
letezéssel döntse el a legalkalm asabb 
töménység kérdését, különösen akkor 
nem  lehet errő l szó, ha érzékeny iva
dékról van  szó. A fü rdetést gyorsan 
kell elvégezni, hosszú időt k ísérlete
zéssel eltö lteni nem  lehet, m ert azt 
a hal bánja. Ezért az javasolható, 
hogy egynyaras pontyoknál 1,5, két- 
nyarasoknál 2,0%-os konyhasó tar
talmú fürdőt használjunk. Hogy az 
ilyen fürdőben a h a la t m ennyi ideig 
tartsuk , az a  halak  reakciójának 
m értékétől függ: ha  a  halaknak  
legalább egy része o ldalára fekszik 
és a lé ltnak  látszik ez annak  a  jele, 
hogy a „m egerőltetés” bekövetkezett.

A leghamarább o ldalukra fo rdu lt 
halaka t célszerű a további vizsgálat 
cé lja ira felhasználni, m ert ezek a 
leggyanúsabbak arra , hogy lappangó 
betegségben szenvednek, esetleg já r 
ványos kórban, m elynek jelei egyéb
ként ra jtu k  nem  észlelhetők.

Diagnosztikus célokra, illetve m eg
állap ításokra elegendő, h a  nagyobb 
állom ánynak 1, kisebb létszám nak 
5% -a reagál a  fenti módon a sófür
dőre. A konyhasós fürdő koncentrá
ciójának tű rése a halak korától is 
függ, a  fiatalabb  pontyok érzéke
nyebbek, teh á t rövidebb ideig ta r th a t 
a fürdetésük, m in t kétnyarasok ese
tében. Szerepet já tszik  a  víz pH ér
téke, hőfoka, bizonyos fokig a  kem iz- 
m usa is, am it a m egerőltető fü r
dők alkalm azásánál figyelem be kell 
venni.

G yakorlati tapasztalatok  azt m u
ta tták , hogy a pontyok jól b írják  az 
ismételt konyhasós fürdetést, sem m i 
akadálya teh á t annak, hogy a  fürdő t 
diagnosztikus célból ak á r három szor- 
négyszer is alkalm azzuk, term észete
sen megfelelő szünetek beik tatásával. 

*
Az elm ondottakból k itűnik, hogy a 

„m egerőltető” konyhasós fürdő érté
kes fegyvert ad a tógazda kezébe, 
hiszen olyan eljárásró l van  szó, mely 
sok esetben döntő módon határozza 
meg, hogy já rvány  fellángolása fe
nyeget vagy sem és vajon  szükség 
van antibiotikum os injekciók azon
nali „bevetésére”, vagy nem.

(t.)

AZ ÚGYNEVEZETT polarizációs 
szemüvegek jó szolgálatot tesznek 
a halászatban is, a különleges üveg
fa jta  kiküszöböli a  reflexeket, a 
fényvisszaverődéseket és ennek kö
vetkeztében lehetővé teszi, hogy vi
selője tiszta  vizeknek ak ár a fenék
ta la já t is jól lássa, m egfigyelje a vi
zek életét, a halakat. A Polaroid 
szemüveg lehetővé teszi a  horgá
szoknak, hogy a víz fenekén nyugvó 
csalit is jól lássák, feltéve, hogy a 
víz kellőképpen tiszta, de lá tn i a  
közelítő ha la t is, am i nem  m inden
napos látvány.
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A NÉPSZAVA feb ru ár 18.-i szá
m ából: „Halfogási rekord. BERLIN: 
H abrador p a rtja i e lő tt egy NDK-beli 
kalász- és halfeldolgozó hajó halfo
gási rekordot á llíto tt fel. A hajó  34 
napi tengeri ú tja  u tán  618 tonna  hal- 
lilével, 16 tonna fagyasztott hallal 
és 121 tonna halliszttel té r t  haza a 
rostocki kikötőbe.”

A  TO LN A  M EG YEI NÉPÚ JSÁG  
Közleménye (március 2). A  tógazda
ságokban nem kívánatos rablóhalnak  
te k in te tté k  eddig a többi halakat fe l
fa ló  csukákat. Ú jabban azonban  
„karriert csinált” a csuka a dom b
óvári halgazdaságban. A z  elm últ ősz
szel ugyanis, a tavakból lehalászott 
t í z  m ázsa 70 deka súlyon aluli csu
k á t  kü ld tek  az egyik osztrák halke
reskedelm i cégnek. A  kü lfö ld i vevő  
érdeklődését fe lke lte tték  az ízletes 
húsú  magyar „édesvízi cápák” s to
vá b b i jelentős csukaivadékszállítm á- 
nyoka t rendelt az ausztriai horgász
v iz e k  benépesítésére. Ezért a halgaz
daságban elhatározták, hogy az idén  
m á r tervszerűen tenyésztik  a csuká
ka t exportra, az erre a célra k ivá 
la szto tt sum onyi tóban, ö tv e n  anya
hala t m ár kiválogattak, s m estersé
ges m egterm ékenyítéssel és ke lte tés
se l hozzák életre a csukaivadékokat.

A DÉLMAGYARORSZAG (már
cius 6.) „Szerencsés halászok” cím 
m el írja: A napfényes március első 
napjai szerencsével szolgáltak a sze
gedi Kossuth Halászati Tsz halá
szainak. Közel 1 mázsa másfél és 
kétkilós harcsát fogtak. A halászok

szerint sok harcsát fogni március 
első napjaiban jó jel. Egész évben 
bőséges harcsajárásra számítanak a 
Tiszán

A MAGYAR TÁVIRATI IRODA 
je len ti feb ru ár 27.-én: „Üj halkeltető  
Állom ás a  B alaton partján . A B ala
ton rep rezen ta tív  halfa jának , a  sül
lőnek m esterséges szaporításáról ed
dig az alsóőrsi keltetőállom ás gon
doskodott. Az itten i halásztelep azon
ban akadályozta a  vasúti csomópont 
fejlesztését, s a  nem régen megkez
dett pályabővítés m ia tt meg kellett 
szüntetn i a  halkeltető  telepet. Az al
sóőrsi helyett a  tópartnak  egy még 
alkalm asabb helyén, Balatonudvari- 
bán  építették  ki az új halkeltető  á l
lom ást. Az ú j telep m edencéiben az 
idei ívási időszakban több m in t ö t
ezer ik ráva l m egrakott m esterséges 
fészket helyeznek el, s a  becslések 
szerin t több m in t százmillió süllő
ivadékot keltetnek. A kis halakat 
előnevelés u tán  bocsátják m ajd  a  Ba
latonba.”

A  K E L E TM A G Y A R O R SZ Á G  m ár
cius 6.-i szám ában ism erteti a hajdú- 
szoboszlói Bocskai Halászati T erm e
lőszövetkezet sikeres gazdálkodását 
az ikra  és ivadékrabló békákkal: 50 
m ázsa béka exportra címm el. N eve
ze tt szövetkezet egy holdon békás ta
vat rendezett be, am elyben több m in t 
ötven m ázsa békát raktároztak el 
ősszel. Januárban és februárban, 
am ikor a legnagyobb vo lt a kereslet 
és legmagasabb az ár, 30 m ázsát ex
portáltak és a közeli napokban még  
20 m ázsát indítanak ú tnak  külföldre.

A VAS NÉPE március 10.-én hírt 
ad Szombathely halfogyasztásának 
tekintélyes növekedéséről: „Évi 30 
vagon hal. Sűrűn nyílik a Szombat- 
helyi Bajcsy-Zsilinszky utcai halbolt 
ajtaja. Nagy a forgalom. Amint lé- 
legzetnyi időhöz jut Molnár László 
fiókvezető, megkérdezzük: nép
szerű-e Szombathelyen a hal?

Négy évvel ezelőtt nyílt meg a 
Halértékesítő Vállalat szombathelyi 
fióküzlete. Kezdetben bizony nagyon 
idegenkedtek a vásárlók, s legszíve
sebben még fiiét vettek, mert azzal 
nem kell bajlódni. Később azonban 
egyre jobban megbarátkoztak a har
csával, a ponttyal, vagy a fogassal. 
Erre mi sem jellemzőbb, mint a kö
vetkező számadat: 1962-ben 14 va
gon, 1963-ban 23 vagon, 1964-ben pe
dig már 30 vagon élőhal volt bol
tunk évi forgalma.”

A NAPLÓ (Veszprém): „Nem olt
ják  többé a  h a lak a t has vízkór ellen.” 
Dr. M itterstiller József egyetem i do
cens a  hasvízkór elleni védekezés 
terén  új m ódszert vezetett be a  hal
gazdaságokban. E ljá rásával m in im á
lisra  csökkenti a halastavaknál leg
igényesebb tavaszi m unka, a  hasvíz
kór elleni m unka idejét. Ism eretes 
ugyanis, hogy eddig a  ha lak a t egyen
kén t o lto tták  be antibiotikum m al. Ez 
sok idő t és m unkaerő t igényelt. Dr. 
M itterstiller József az antib io tikum ot 
lehánto lt gabonam aggal sz ívatta  fel 
és táp  form ájában  ju tta tja  a  vizek 
„lakóihoz”. A m agvakat olajréteggel 
vonja be, am ely m egakadályozza a 
gyógyszer oldódását. A többéves k í
sérle t azt bizonyította, hogy az új 
módszer éppen olyan eredm ényes, 
m in t az oltás. A kutató  m ódszerét az 
idén m ár Veszprém és Zala megye 
összes halgazdaságában alkalm az
zák. (márc. 9.)

U G YA N C SA K  DR. M IT T E R ST IL - 
LER szerkesztette a halak takarm á
nyozását ellenőrző  — v íz  alatt hasz
nálható  — távcsövet, am elyről a 
Napló (Veszprém ) április 24.-én szá
m ol be. — Veszprém  és Zala m egye  
tógazdaságaiban m ár alkalm azásba  
ve tté k  az ú j m űszert, am ellyel pon
tosan ellenőrizhetik a halak takar
m ány-fogyasztását. A z  állítható m ű 
anyagcsőben elhelyezett üveglencsé
ken  keresztü l a halak gondozói m in 
den nap m egfigyelhetik, hogy m ilyen  
m ennyiségű takarm ány van  a tó fe 
néken  s ezek alapján adják a vízbe  
az újabb adagokat. A  fontos v izs
gálatokat a távcsőben elhelyezett 
lám pák segítik, am elyek fénnyel 
árasztják el a tó feneket.

A  HAJDÚ-BIHARM EGYEI NÉP
ÚJSÁG márciuk 25-i szám ában ol
vassuk: „Korszerű lakóházak épül
nek Polgáron. A T iszántúli Vízügyi 
Igazgatóság a  T iszavidéki H algazda
ság m egrendelésére új 12 lakásos 
bérházat ép ít Polgáron. A m unkála
tok m ár befejezés elő tt állnak. Az ú j 
lé tesítm ényt jún iusban  ad ják  á t a 
halgazdaságnak. A földszinten nyer 
elhelyezést az OTP já rási fiókja.”

P. N.
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Solymos Ede könyve: Dunai halászat

Az Akadémiai Kiadó kiadásá
ban megjelent Sólymos Ede „Du
nai Halászat” című könyve. — 
Nem hiszem, hogy az utolsó 10 
esztendőben jelent volna meg 
könyv, amelyik ekkora érdeklő
désre tarthatna számot, a Dunán 
vagy egyéb természetes vizeinken 
dolgozó halászaink részéről.

A szerző, a bajai Türr István 
Múzeum igazgatója, könyve meg
írása előtt igen részletesen tanul
mányozta a magyar Duna-menti 
halászok életét, munkáját és ha
lász-szerszámait, valamint a halá
szat múltját. Következésképp a 
könyv a valós, reális helyzetet 
ábrázolja. A könyv néprajzi mun
ka, de hiányzik belőle az ilyen- 
jellegű eddig megjelent munkák 
álmos porossága. Nem a múlt 
puszta leírását végezte el a szerző, 
és nem is csupán felsorolásokat 
és száraz leírást adott. Az anyag 
él, a szó teljes értelmében. Azok, 
akiknek munkáját, szerszámait 
és a saját munkájukról alkotott 
véleményét ismerteti, néhány ki
vételtől eltekintve ma is élő, sőt 
aktívan működő halászok. A leírt 
halászeszközök ma is használt 
halászszerszámok. És, bár a könyv 
nyilván a néprajzi tudomány iro
dalmát gazdagítja és olvasói is 
jórészt e tudomány művelői közül 
kerülnek ki, a szerző jelentős 
olvasógárdára számíthat az élő és 
ma is működő természetesvízi ha
lászok részéről. Ebből a szempont
ból a könyv egyik legnagyobb 
értéke, hogy nyelvezete és elő
adásmódja ezek számára is ért
hető, sőt a közölt anyag termé
szete folytán csak az ő számukra 
érthető igazán. — Hálót kötni 
senki sem tanul meg a könyv 
alapján, viszont ki-ki felfedezheti 
a saját módszereit és ezek össze
hasonlítását az általa nem ismert, 
vagy nem használt halászati mód
szerekkel. Az olvasó megismerheti 
a mai szervezeti formák kialaku
lását, felépülését az elmúlt idők 
halászati szervezetére. — Sok vo
natkozásban még a halászat köz- 
igazgatásával foglalkozók is új és 
működésük során hasznosan érté
kesíthető anyagot kaptak. Az 
egyes dunai halászszövetkezetek 
mai munkaszervezésének, vala

mint sok — szövetkezeten belüli 
— ma is megoldatlan problémá
nak magyarázatát kaphatjuk meg 
a könyvben foglaltak álapján.

A könyv igen olvasmányos, de 
nem csak ezért, hanem a benne 
foglaltak megfelelő beállítása 
folytán is igen alkalmas arra, 
hogy a szétszórtan élő és dolgozó 
természetesvízi halászok szakmai 
öntudatát, és az összetartozás érze-

A z elm últ év őszén és m ost tavasz- 
szál is országszerte sok problém át 
okoztak a különböző halparaziták, 
elsősorban a darakór okozói. E be
tegséget és annak kezelését e lap ha
sábjain m ár többször ism erte tték  a 
szakem berek. A z  eddigi eredm énye
ke t Búza dr. a Halászat ez évi első 
szám ában foglalta össze és ebben a 
gyakorlat számára értékes adatokat 
és tanácsokat adott.

A  kezelési eljárást, a malachitzöl- 
des fürdetés gyakorlati kivitelé t a he
lyi adottságoknak m egfelelően módo
sítha tjuk , ezért ism ertetem  a nálunk  
bevált módszerem et. A  Felsősomogy- 
m egyei Halgazdaság különböző tó
egységeiben az ősz folyam án és kora 
tavasszal egész telelőrendszerekre 
kiterjedő darakórt állapíto ttunk meg. 
A  fertőzés súlyossága m ia tt a keze
lést sürgősen és egyszerre több tele
lőm edencében ke lle tt elvégezni. A  
kezeléseknél én is a legjobban bevált 
0,4 m g/liter m alachitzöld koncentrá
ciót alkalm aztam .

Jellegzetes fo lyam i hal a bucá
(Csorna felv.)

tét fejlessze. A halászat valamikor 
a tisztes ipar bármely ágával 
összehasonlítható tekintélyes mes
terség volt. A halászati szakigaz
gatás vezetői régóta fáradoznak 
azon, hogy a halászat mesterségé
nek ezt a régi megbecsülést ismét 
megszerezzék. Ez azonban jórészt 
azokon múlik, akik magát a mes
terséget űzik. Ezek számára ez a 
könyv el nem hanyagolható szak
mai olvasmány. S aki elkezdi 
olvasni, míg végére nem ér, ma
gától aligha hagyja abba.

A szerzőnek gratulálunk!
Tóth János

A zt tapasztaltam , hogy azokban a 
telelőkben, ahol az oxigéndúsítás cél
jából erős vízfrissítést adtam, a para
ziták  hamarabb vá ltak le a halakról. 
E „m ozgóvizes” kezelés előnyeit 
vizsgálva naponta ellenőriztem  a 
m alachitzöld fürdetés hatását. Arra  
az eredm ényre ju to ttam , hogy az 
ajánlott 3 X  48 órás kezelést ilyen
kor nem  kell fe lté tlenü l elvégezni.. 
Elegendő csak 2 \ 4 8  óra.A „mozgó
vizes” módszer előnyét abban látom, 
hogy az állandó és in tenzív  vízm oz
gatás részben m echanikusan is hat, 
lesodorja a parazita töm lők egy ré
szét, m ásrészt az egész telelőben biz
tosítja az egyenletes festékkoncen t
rációt, n incsenek „Fehérvíz fo lto k”, 
ahová a halak egy része el tud  hú
zódni a m alachitzöld behatása elől.

A  fürdővíz mozgatására m i az M A-  
120 típusú, 800—1200 l/perc te ljesít
m ényű öntöző-szivattyút használtuk. 
Egy géppel egyszerre több telelőt ke
ze ltünk a következőképpen. A  keze
lésre kerülő telelőket egy rendszer
nek tek in te ttü k  és a vízátfolyás biz
tosítására a tö ltéseket átvágtuk. A  
telelők vize így egymással közleke
dett, de a ha ltételek keveredését rá
csokkal m egakadályoztuk. A z  első 
m edencéből a sziva ttyú  segítségével 
vize t em eltünk ki, m elyet az öntöző- 
csövön keresztül, m egfelelő leágazá
sokkal m inden  medencébe visszaöm - 
lesztettünk. Így b iztosíto ttuk a tele
lőkben az állandó és egyenletes v íz 
mozgást.

A  piaci haltételeket m egfigyelésem  
szerint a m alachitzöldes kezelés u tán  
csak egy hét m úlva  lehet közfogyasz
tásra engedni. Ennyi idő kell ugyanis 
ahhoz, hogy a bőrön és a kopoltyún  
m egtapadt zöld fe sték  a gyógyszer 
hatására erőteljesebb nyálkaterm e- 
lés következtében  levá ljék .

A  darakór „m ozgóvizes” kezelését 
a gyakorlati halgazdák szíves figyel
m ébe ajánlom.

Dr. Balázs V ilm os
szakállatorvos,

F elsősom ogym egyei H algazdaság  
B alatonlelle

D a r a k ó r o s  H a l a k 
é i /  nagyüzem i kezelése



A dunai  hal je lö lések

A folyóvizek  közism ert „haszontalanja” a se lym es durbincs (Tölg felv.)

A z elmúlt években többször is 
olvashattak lapunk olvasói felhí
vást, hogy ha jelölt halat fognak, 
akkor a jelet a megfelelő adatok
kal együtt küldjék be az Országos 
Halászati Felügyelőségnek. Mióta 
az első ilyen felhívást közzé tet
tük 250 jelentést kaptunk. A je
lentésekből kapott és az eleresz- 
téskor felvett adatok alapján sok 
érdekes megállapításra nyílik 
mód, melyekre nyilvánvalóan la
punk olvasói, s közöttük valószí
nűleg számos bejelentő is, kíván
csiak. — Bár még nem tekintjük 
befejezettnek az ebben az irány
ban végzett vizsgálatainkat, az 
alábbiakban összefoglalását adjuk 
eddigi megfigyeléseinknek.

Mindenek előtt foglalkozzunk 
a ponttyal. Jelöléseink során eddig 
2236 db-ot jelöltünk meg és en
gedtünk a Dunába. A 2236 közül 
eddig 229 db visszafogásáról érke
zett bejelentés. Ez a megjelölt 
pontyoknak 10,2%-a. A megjelölt 
pontyok mind tógazdasági ere
detű — nagyobb részben harmad- 
nyaras-pontyok voltak. Megjelö
lésükkel elsősorban arra a kér
désre kívántunk feleletet kapni, 
hogyan viselkedik, vándorol, ill.

A JAPÁN FISHERIES a mester
séges tengeri „tógazdaságok” sike
reiről számol be, a nyílt tengertől 
elzárt öblök trágyázott vizében kép
ződő dús plankton kitűnő táplálék
kal szolgál az ottrekedt, vagy oda
telepített halaknak, melyek gyorsan 
és erőteljesen növekszenek. Űjab- 
ban mesterséges planktondúsító el
járásokkal kísérleteznek, olyan szi
vattyúberendezésekkel, melyek se
gítségével a nyílt tenger vizéből 
nyerhetnek nagymennyiségű, értékes 
mikro-haltáplálékat a zárt öblökben 
kikelt ivadék számára. Tervezik a 
tengeri halak mesterséges megter
mékenyítését célzó kísérletek meg
indítását, különösen az értékes húsú 
lepényhalakat akarják ilyen módon 
mintegy tógazdasági módszerekkel 
nagy tömegben előállítani.

sodródik, valamint növekedik a 
Dunába helyezett tógazdasági 
ponty. Tudvalevő, hogy évről-évre 
jelentős mennyiségű tógazdasági 
pontyivadékkal népesítjük a Du
nát. — A visszafogott halak fogási 
helyét és a visszafogásnak a kihe
lyezés pontjától való távolságát 
figyelembe véve az alábbiakat 
állapíthatjuk meg. A megjelöltén 
visszafogott halaknak 47,1%-át a 
kihelyezés pontjától a folyás irá
nyában lefelé fogták ki. 12,3%-ot 
nagyjából a kihelyezés helyén 
fogtak vissza, 36,5% pedig a kihe
lyezés, ill. elbocsátás helye fölött 
került elő. A három közül az 
utóbbi adat a legmeglepőbb. Az 
általános hit szerint a folyóba 
helyezett ponty lesodródik, és ha 
marad is, — vagy pláne felfelé 
vonul — néhány darab az mind
össze 1—2% lehet. Ez völt eddig 
a megfellebbezhetetlen álláspontja 
a legtöbb ebben a kérdésben 
érdekeltnek. — Az adatok azon
ban bizonyítják, hogy több mint 
30% felfelé vonul. Jelentős a ki
helyezés táján maradó 12% is.

A természetes vizek ponttyal 
történő népesítése során egy má
sik jelentős kérdés, hogy a szét
szóródó pontyok mekkora távol
ságra és milyen gyorsan széled
nek szét. Ebben a kérdésben kü
lönbséget találunk a felfelé vonu
lók és a lefelé vonulók között. A 
felfelé vonulóknak egyetlen pél
dánya sem jutott 100 kim-nél 
távolabb a megjelölés helyétől. 
Az egész felfelé vonuló 36%-ból 
29-et alig 10 km-rel a kihelyezés 
felett fogtak ki ismét.

Ezzel kapcsolatban meg kell 
jegyeznünk, hogy pontyjelölése
inket mind Budapest alatt, — 
Ercsiben, Adonyban, legfőképp 
Pakson, valamint kisebb részben 
Baján hajtottuk végre. A pon
tyoknak felfelé haladtukban nem
csak az áramlással, hanem a Duna

újváros és Csepel környékéről 
származó szennyvizekkel is meg 
kellett küzdeniük. Már eddig is 
sejtettük, hogy ezek a szennyvi
zek mintegy zárat képeznek a fel
felé vonuló halrajok előtt. Most 
tárgyi bizonyítékunk is van erre. 
Egyetlen megjelölt pontyunkat 
sem fogták ki a 2236 db közül 
Budapesten, vagy Budapest fölött. 
Többnyire még Százhalombattáig 
sem jutottak el. — A lefelé hala
dók ezzel szemben már nagyobb 
távolságokat jártak be. Ebben 
segítségükre volt a folyó áram
lása is, de még ez sem vitte őket 
olyan messzire mint ahogy azt 
sokan eddig képzelték. Lefelé 100 
km-nél távolabb mindössze 1,4% 
jutott. A legtöbbet, — mintegy 
25%-ot itt is, akár csak a felfelé 
haladók esetében, a megjelölés 
helyétől 8—10 km távolságban 
fogták vissza. 11% azonban még 
50 km távolságig eljutott. — Igen 
jellemzőek a visszafogások helyei. 
Szinte kizárólag mellékágak, öb
lök, vagy legalább is szélvizek. 
Ritkaság, — és vagy közvetlenül 
a megjelölés után, vagy pedig 
többnyire tavasszal fordul elő, — 
hogy megjelölt pontyot magából 
az élő-vízfolyás medréből fognak 
ki. A lefelé haladó pontyok lassú 
szétszóródásuk során beállnak va
lamelyik mellék-, vagy holtágba, 
és hacsak aktív átfolyás ki nem 
sodorja őket, nem hagyják azt el. 
Hogy némi összehasonlításra le
gyen alapunk, a fel- és lefelé 
haladók által bejárt távolságok 
tekintetében kiszámítottuk azegy- 
egy pontyra elméletileg eső km- 
átlagot.

A felfelé haladóknál ez 8,5 km, 
a lefelé haladóknál pedig 32,5 
km, vagyis az előbbinek hozzáve- 
tően négyszerese.

Érdekes probléma a pontyok 
vonulásának gyorsasága is. Magá
nak a vonulásnak sebességét 
azonban még jelöléssel sem lehet 
biztosan megállapítani. Végered
ményben a ponty a megjelölésé
től a visszafogásáig eltelt időben 
nem egy meghatározott irány
ban úszik, hanem a táplálékszer
zés és a különféle áramlatokhoz 
és mederalakulatokhoz való al
kalmazkodás során lassan távo
lodik el a megjelölés pontjától. 
A visszafogási jelentések adatai-
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ból nem is a vonulás sebességét 
kívántuk meghatározni, hanem a 
szétszóródás gyorsaságát. — Mi
ként a bejárt távolság vonatkozá
sában, úgy ebben a tekintetben 
is különbség van a felfelé és a le
felé haladók között. A leggyorsab
ban szétszéledők, amelyeknek 1 
nap sem kell ahhoz, hogy a kihe
lyezés pontjától 1—1 km-rel tá
volabb kerüljenek, a felfelé hala
dóknak pedig 23%-a. Mindent 
egybevetve azonban megállapít
hatjuk, hogy mind a fel-, mind 
pedig a lefelé haladóknak kb. 
50—50%-a 10 naponként 1—1
km-rel távolabb jut a megjelölés 
helyétől.

Igen fontos adat a visszafogási 
jelentésekben, a visszafogáskor 
mért súly. Ennek alapján számít
juk ki, hogy a hal  az elbocsátásá
tól a visszafogásáig mennyit gya
rapodott. — Pontyainkat általá
ban az őszi lehalászás után enged
tük a Dunába. Az első néhány 
hónapban a visszafogási jelenté
sek súlycsökkenést mutatnak. Ez 
természetes jelenség. A ponty 
még a viszonylag nyugodt körül
mények között történő tavi áttele- 
lés viszonyai között is súlyvesz
teséggel telel át. Jelentősebb súly- 
gyarapodást pontyaink az első 
nyári hónapoktól kezdve mutat
nak. Adataink szerint 1 év lefor
gása alatt átlag 50 dkg súlynöve
kedést érnek el a 3 nyaras átlag 
90—120 dkg-os tógazdasági pon
tyok a Dunában. Az adatok azon
ban szórnak, jelezve, hogy a táp
lálkozási viszonyok nem olyan 
egységesek, mint tavi körülmé
nyek között. Vannak kiemelkedő
en jó növekedésű példányok, de 
vannak erősen elmaradók is.

Az  ̂ alábbiakban néhány érde  ̂
kesebb esetet ismertetünk. A leg
nagyobb távolságot megjelölt pon
tyaink közül az 1625 sorszámú 
tette meg. Ezt 1963. XI. 6-án je
löltük meg Pakson. 5 hónap és 18 
nappal később 454 km-rel lejjebb, 
jugoszláv halászok fogták ki Pam 
községnél. Az egyik leggyorsab
ban haladó pontyunk, amely a 
gyorsan vonulók közül a legna
gyobb távolságot tette meg a 
2330 sorszámú hal volt. Ezt ugyan
csak Pakson jelöltük meg. Ez a 
Dunán lefelé indult el, majd 34 
km megtétele után befordult a

A hipofizálás a sü llőknél is bevált (Antalfi felv.)

Sióba és itt még 85 km-t haladt 
felfelé. Az összes megtett út, tehát 
119 km volt. Az eleresztése és 
visszafogása között 30 nap telt el. 
— A jó növekedésekre példa az 
1434 sorszámú ponty, ez 7 hónap 
és 25 nap alatt 85 dkg-ról 2 kg-ra 
növekedett.

Érdekes eredményeket mutat
nak megjelölt márnáink is. Ez a 
faj eléggé rejtett életmódot él. 
Most kiderült, hogy alig vándo
rol. Jelzéseinket elég jól viselte. 
Közülük kerültek ki azok a meg
jelölt példányok, amelyek leg
hosszabb ideig viselték jeleinket. 
A 066-os sorszámú, megjelölését 
követően a 35. hónapban került 
ismét hálóba, 18 km-rel feljebb a 
kihelyezés pontjától. 1960. X. 
13-án 14 db márnát jelöltünk
meg a Bagaméri Dunaágban. Kö
zülük 7 db-ot fogtak vissza 
ugyanott, a legkorábbit 6 hónap
pal később, a legkésőbbit a meg
jelölést követő 24. hónapban. -— 
Még a dévér keszeg is nagyobb 
vándorlási készségről tett tanúsá
got. Több Esztergomban megje
lölt példány került vissza Zebe- 
gény és Vác környékéről.

Nem lenne teljes ez az ismerte
tés, ha csupán a halakra terjedne 
ki. Meg kell, hogy emlékezzünk 
azokról is akik megjelölt halaink 
visszafogását bejelentették. Je
lentéseik nélkül munkánk hiába
való lett volna. Kiemelkedik kö
zülük Németh András a paksi 
HTSZ elnökhelyettese és Didón 
Károly ordasi sporthorgász, akik

a legtöbb bejelentést tették. Ez
úton is köszönetét mondunk 
nekik és többi társuknak is akik 
munkánkat elősegítették. A hal- 
jelölési vizsgálatainkat tovább 
folytatjuk. Továbbra is számítunk 
mind a halászok, mind a horgá
szok lelkes támogatására, és kér
jük, hogy visszafogási jelentései
ket a pontos adatokkal (a fogás 
helye és ideje, a hal súlya és 
hossza (küldjék be az Országos 
Halászati Felügyelőség címére 
(Budapest, V., Kossuth Lajos tér 
11). A Felügyelőség minden egyes 
pontos adatokkal beküldött hal
jelért 30,— Ft jutalmat utal ki a 
beküldőnek.

Tóth János

A Dér Fischwirt 1964. feb ruári szá
m ában  „M n” foglalkozik a kérdés
sel: m ennyiben befolyásolja a  halak  
úszóképességét a jelölés? P isztrán 
gokkal fo ly ta ttak  k ísérleteket olyan
képpen, hogy a halak  alagútszerű 
m edencében voltak kénytelenek az 
áram ló vízzel szemben úszni. K i
tűnt, hogy a jelölés lényegesen befo

lyásolja a halak  
( ^  úszóképességét, a

jelö lt halak  ham a- 
rább fá rad ta k  ki 

V v tt/ ^ ^  a „vízalagútban” a
~  nem  je lö lt kont-

ro llhalakkal ellentétben. Az így szer
zett tapasz talato t figyelem be kell 
venni, am ikor teljesítm ény kísérle
tek re kerü l sor, az úszásban gátolt 
hal term észetszerűleg alu l m arad  az 
eleségért fo ly tato tt küzdelem ben. A 
kísérlet tanulságai nem  vonatkoz
nak  azokra a jelölésekre, m elyek a 
hal bőrén történnek, a k á r  ezüstnit- 
rátos, ak á r m ás hasonló m ódszerrel.
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Talán különösnek látszik, hogy az 
Országos Állategészségügyi In tézet 
halkórtan i osztályán, am elynek fel
ada ta a m agyar halegészségügy szol
gálata, halm érgezési k ísérleteket 
folytatunk. Meg ak arju k  állap ítan i 
azt, hogy a jelenlegi körülm ények 
között m elyik az a viszonylag leg
könnyebben és legolcsóbban besze
rezhető, leghatásosabb halm éreg, 
m ellyel holtágainkban a nem  kívá
natos halállom ányt rövid idő alatt, 
m aradéktalanul ki tud juk  irtan i. A 
kérdés fontosságára vonatkozóan 
elég utalnom  Pékh Gyula e lap ha
sábjain  m egjelent közlem ényére: 
„Mérgezés a jó halászati gazdálko
dás szolgálatában” H alászat 1963. 
6. sz. 164—165 oldal, m elyben v ilá
gosan fe tá rta  a  halm érgezés fontos
ságát a szem éthalakkal te lt te rm é
szetes vizek hasznosítása céljából. 
Ribiánszky Miklós szerin t m integy 
10 ezer k h -ra  tehető az a  vízterület, 
mely értékes halfa jokkal népesíthető 
be és hasznosítható, ha sikerül e vi
zek értéktelen  szemét és rablóhal á l
lom ányát m aradéktalanul k iirtani.

Öröm mel vállalkoztunk teh á t az 
Országos H alászati Felügyelőség 
igazgatójának felkérésére az em líte tt 
kísérletek elvégzésére. A feladat az 
volt, hogy előzetes laboratórium i k í
sérletekkel állapítsuk meg azt, hogy 
m ilyen m éreganyag alkalm azásával 
lehet a legolcsóbban és leghatéko
nyabban a fen t em líte tt feladatot 
megoldani.

Az Országos H alászati Felügyelő
ség az elm últ évben 20 kg Rotenon- 
gyantát hozatott az NSZK-ból e 
célra, melyből m in tá t vettünk. K é
m iai osztályunk m egállapította, hogy 
a nehezen törhető sö té tbarna gyan

taszerű  anyag valóban Rotenon, kb. 
50%-os hatóanyag tartalom m al. Az 
irodalm i adatok a lap ján  tud tuk  m ár 
e m éregről, hogy a halaka t egym il
liószoros, sőt egyes adatok szerint 
tízmilliószoros h ígításban is biztosan 
öli. K ipróbálásához azonban a víz
ben gyan tát először valam ilyen ol
dószerben fel kellett oldani. A szak
könyvek adata i szerin t a  sokféle ol
dószer közül a  kloroform  a legal
kalm asabb, mellyel az anyag közel 
50%-os töm énységű oldata állítható  
elő. Míg 100 m l kloroform  47,7 g, 
addig az aceton és m ás oldószerek 
csupán 6—8 g Rotenont képesek ol
datban  ta rtan i. K ísérleteinkhez a 
gyanta 5%-os, valójában teh á t kb. 
2,5% tiszta hatóanyagot tartalm azó 
oldatát használtuk  törzsoldatként.

A ha lak ra  mérgező adag m egálla
p ításában  az adatok között eltérés 
m utatkozik. Ennek oka az, hogy a 
szerzők egy része a mérgező adagot 
a  tömény, teh á t 100% Rotenon ta r 
talom ra, m ás szerzők viszont a m ind
össze 5% R otenont tartalm azó ké
szítm ényekre vonatkoztatják. Pékh 
em líte tt cikkében azt írja , hogy az 
5% Rotenon ta rta lm ú  derrispor 0,5 
m illiom od résznyi hígításban is va
lam ennyi h a lfa jra  nézve halálos. E 
készítm ényből az USA-ban l  holdra 
1 m éternyi vízmélység esetén szab
ványadagként 6 kg anyagot használ
nak. Auregan francia  ku ta tó  1962- 
ben 8 g/m3, teh á t 8 milliószoros h í
gításban alkalm azta szem éthalak ir
tá sá ra  teljes sikerrel. B ár dolgoza
tában  nem  em líti ezt a hígítást, b i
zonnyal ő is 5% hatóanyagtarta lm ú 
készítm ényre, nem  pedig a töm ény 
Rotenonra vonatkoztatta.

K ísérleteinkben a fen t em líte tt 
2,5% hatóanyag ta rta lm ú  k lorofor- 
mos oldatból 0,4 m l-t 20 ml vízben 
egyenletesen elkevertünk és ebből 
10 lite r vizet tartalm azó m edencék
be: 10 m l-t, 5 m l-t, 2 m l-t, 1 m l- t 
és végül 0,5 m l-t kevertünk  el. Va
lam ennyi m edencébe több k ísérleti 
sorozatban m indig 3—3 pontyot he
lyeztünk.

M egállapítottuk, hogy a  töm é
nyebb oldatokban a pontyok m ár 
fél ó ra m úlva nyugtalanok, m ajd  
o ldalukra dőlnek és 10 óra a la tt el
hullanak. A hígabb oldatokban a  
halak  még 24 óra m úlva is életben 
voltak, de a legtöbbjük az o ldalán  
feküdt. Az oldat pontyokra még biz
tosan mérgező, halálos adagját az 
1:20 000 000 hígítású tömény, ille tve 
5%-os Rotenon ta rta lom ra  átszám ít
va az 1 000 000 szoros hígításban ta 
láltuk. Az ennél hígabb oldatban a 
pontyok 2 nap a la tt sem pusz tu ltak  
el. Pontyokon kívül tö rpeharcsákat 
és békákat is felhasználtunk kísér
leteinkhez. Azt ta láltuk , hogy a tö r
peharcsák a pontyokhoz közel ha
sonlóan érzékenyek, míg a békák  
jóval ellenállóbbak.

H a a m érgezett ha laka t az o ldat
ból a halálos behatáshoz szükséges 
idő előtt k ivettük  és tiszta vízbe he
lyeztük át, a  m ár bénult halak  jó  
része néhány óra a la tt magához té rt, 
de hosszabb időn á t nehezen úszott. 
Egyrészük pedig 2—3 nap m úlva el
pusztult.

A mérgező adag m egállap ítása 
u tán  tisztáznunk kelle tt a  m éreg
anyag elbom lásához szükséges időt. 
E k ísérlete inket is ősszel és kora ta 
vasszal végeztük, s m edencéink vi
zének hőm érséklete 10—12 C° volt. 
A különböző töm énységű Rotenonos 
vizeket több napon, l  héten, 2 héten  
á t állni hagytuk, és a k ísérleti ha
laka t a feltehetőleg m ár kevesebb 
m éreganyagot tartalm azó  oldatba 
tettük . H atározottan  m egállap íthat
tuk, hogy a Rotenon k ísérleti körü l
m ények között 2 hét m últán  m ár h a 
la ink ra  nem  fe jte tt k i mérgező ha
tást. Az irodalm i adatok szerin t a  
m éreg hatása, m ajd  bom lása m ele
gebb vízben sokkal gyorsabb.

Laboratórium i kísérleteinkkel 
m egállapítottuk, hogy a Rotenon al
kalm as a halak  irtására. B ár k ísér
leteink során az irodalm i adatoknál 
erősebb oldatokat, legalább 1 m illio- 
modrésznyi 5%-os R otenont kelle tt 
a  halak  biztos elpusztításához hasz
nálni, ez valószínűleg a hidegebb 
víz következm énye volt.

Mivel a Rotenon rendkívül drága, 
egyetlen ism ert jó oldószere a klo
roform  pedig nagy m ennyiségben 
nehezen beszerezhető, b izonyára ne
hézségekbe ütközik hazánkban szé
leskörű gyakorlati alkalm azása. E zért 
további halm éreg u tán  k u ta ttu n k  és 
eredm ényes k ísérleteket végeztünk 
a Nehring á ltal a ján lo tt toxafén ta r 
talm ú, nálunk  is ism ert M elipax ké
szítménnyel.

Dr. Buza László
szakállatorvos 
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Az elmúlt másfél évtizedben Ma
gyarország pontytenyésztése is hatal
mas fejlődést tett. A hasvízkór veszé
lyének leküzdése, az intenzív népe- 
sítés, takarmányozás és trágyázás je
lentőségének felismerése és beveze
tése, a területegységre eső hozamok 
megkétszerezését eredményezte. 
Eredményeink mellett szükségsze
rűen vetődik fel a céltudatos tenyész
tői munka megindítása minden tó
gazdaságban. A nemesponty-törzsek 
értékmérő tulajdonságait meg kell is
mernünk azért, hogy összehasonlít
hassuk és továbbtenyésztésre kivá
laszthassuk azokat az egyedeket, 
amelyek az új termelési módszerek 
alapján megváltozott környezeti fel
tételekhez jobban alkalmazkodva az 
átlagosnál magasabb termelőképes
séggel rendelkeznek.

A teljesítményvizsgálat megindítá
sához nem szükséges különleges 
anyagi befektetés és technikai felsze
relés, csupán 4—5 db kisméretű tó, 
amelyben az anyapárokat leívatjuk 
és az ivadék egy részét az első év 
végéig elkülönítve felneveljük. Ez 
minden, ami az akaraterőn és lelki
ismeretességen kívül nélkülözhetet
len.

A pontytenyésztésben az 1 ikrásból 
és 1 tejesből álló anyapárokat te- 
nyésztörzseknek nevezzük. A süllő
párok kiválasztása és párosítása (az 
ikrásnak megfelelő tejes kijelölése) 
ívatás előtt történik. Ha az anyaha
lakat ősszel nem láttuk el égetett 
egyedi jelzéssel, úgy az égetést csak 
az ívatás befejezése után végezzük

Egynyaras pontyivadék a szarvasi te ljesít
m ényvizsgálatból. A halak égetett jelei 

jó l láthatók a test különböző pontjain

el. Annyi törzset választunk ki, 
ahány kis tavunk van, egy évben leg
feljebb 4—6 törzset vizsgálunk. Meg
felelő előkészítés után az üres telelő 
tavak is megfelelnek erre a célra. 
Az anyákat ívatás előtt hipofizáljuk, 
hogy a törzsek ívása azonos napon, 
sőt napszakban történjék. A kikelt 
ivadékot 5—8 napos korban 10 db/ 
m2 népesítéssel törzsenként külön, 
500—1000 m2 területű előnevelő ta
vakba helyezzük. A számlálás egye
denként, vagy térfogatbecslés alap
ján történik. Ha a halászoknak nincs 
kellő gyakorlatuk a zsenge ivadék 
pontos számlálásában, úgy csupán 
becsüljük a darabszámot, mert ebben 
az időszakban az ivadék nagyon ér
zékeny. Tíz napos kortól kezdve már 
megkezdjük az ivadék takarmányo
zását, tésztává gyúrt lisztes darake
verékkel. A keléstől számított 30. na
pon az ivadékot lehalásszuk. Erre az 
időre 3—5 gramm egyedi átlagsúlyt 
érnek el, 30—60% megmaradás mel
lett. Ekkor kiszelektáljuk a szélső
ségesen nagyra és kicsire nőtt egye
deket, majd az állományokat külön 
tavakba, előző helyükre helyezzük 
1,5—2 db/m2 népesítéssel. Az egyedi 
számlálást megbízható, lelkiismere
tes halászokra bízzuk, mert a törzsek 
életképességének elbírálásához a 30 
napos kortól számított megmaradási 
százalék szolgáltat egyedül megnyug
tató alapot. A lehalászásnak és ki
helyezésnek ezt a műveletét igyekez
zünk helyes szervezéssel egy-, esetleg 
két nap alatt lebonyolítani és a kü
lönböző törzsek halait teljesen azonos 
módon kezelni. Az ivadékot őszig na
ponta többször is étvágy szerint ta- 
karmányozzuk. Kéthetenként tart
sunk próbahalászatot, ellenőrizzük a 
halak fejlődését és egészségi állapo
tát. A tavak növényzetét szükség sze
rint irtsuk és a madár kártevőket 
tartsuk távol. A tenyészidő végére a 
halak 150—180 gramm átlagsúlyt ér
nek el és a kihelyezetteknek 50— 
80%-a marad meg.

Lehalászáskor valamennyi egyedet 
lemérve megállapítjuk a törzsek át
lagsúlyát és a megmaradás százalé
kos értékét. Amint egy tavat leha
lásztunk és halait lemértük, elvégez
zük az egyedi jelölést. A halakat 
törzsenként más-más égetett jellel 
lássuk el. Jelölés után a halak már 
összekevérhetők és így télire közös 
telelőbe kerülnek. Ha erre a célra 
külön telelőnk nincs, úgy más halak
kal együtt is teleltethetünk, de csak 
azonos nagyságrendű halak között és 
csak olyan tóban, amelyet a tél fo
lyamán nem háborgatnak.

Tavasszal a pontyokat egészségi 
állapotuktól függetlenül egységes 
chlorocid oltásban részesítjük és egy 
árutermelő tóba helyezzük. A népe-

sítést és takarmányozást úgy tervez
zük, hogy év végére 800—1000 gramm 
átlagsúlyú másodnyaras áruhalat 
kapjunk. Ha erre külön tavunk 
nincs, úgy más nagyobb, hasonló ren
deltetésű tó halai között is elvégez
hetjük a vizsgálatot, mivel a jelölés 
ezt lehetővé teszi. Törzsenként leg
alább 200—300 db ismert átlagsúlyú 
jelölt pontyot helyezzünk ki. Próba
halászatot havonta kétszer, de leg
alább egyszer végezzünk húzóháló
val, hogy minden törzs növekedésé
ről megbízható képet kapjunk. Le
halászás alkalmával a törzsek halait 
az egyedi jelzésnek megfelelően kü- 
lön-külön kádakba gyűjtsük. Azokat 
a halakat, amelyeknek a jelzése nem 
ismerhető fel határozottan, külön 
tesszük és mint bizonytalan szárma
zású egyedeket kizárjuk az értéke
lésből. A pontytörzsek értékmérő tu
lajdonságainak bírálatát és az ered
mények összehasonlítását majd a ké
sőbbiek során ismertetem.

Általános alapelvek:
1. Első évben a pontytörzsek halai

nak megbízható elkülönítése nagyon 
fontos. A tavak lehalászása tökéle
tes legyen, lehetőleg minden törzs sa
ját előző helyére kerüljön vissza. A  
tavakra, a tároló és a szállító edé
nyekre a törzs nevét vagy számát 
mindig jegyezzük fel, hogy a jelzés 
nélküli halak keveredését mellőzzük. 
A halak összekeveredése egész évi 
fáradságos munkánkat tönkretehetií

2. A nemesponty alkalmazkodó ké
pessége nagy. A tó és a kezelés nyúj
totta környezeti feltételekre igen 
élénken reagál, ezért minden törzs
nek igyekezzünk azonos feltételeket 
biztosítani. Az egyes műveleteket le
hetőleg egy napon végezzük el.

3. Csak azonos korú és azonos fel
tételek között nevelkedett pontyok 
teljesítményeinek összehasonlítása 
során kapunk megbízható eredményt.

Bakos János

M agyarországi pontytörzsek összehason
lító teljesítm ényvizsgálata Szarvason. Egy
nyaras ivadék 1964-ben, átlagsúlya 168 g .
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Előnevelt pontyivadék
(Tölg felv.)
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pedig rendszeresen naponta folyik 
a trágyázás a délelőtti órákban 
augusztus végéig. Borús esős idő
ben az asszimilációs tevékenység 
hiánya miatt nem trágyázunk. 
Mindenkor friss sertéstrágyát hasz
nálunk fel. A sertéstrágyával egy- 
időben foszfor műtrágyát adago
lunk szerves kötésben.

A sertéstrágya adagit tavan
ként és havonta az alga és plank
tonállomány mennyisége és mi
nősége szerint határozzuk meg (1. 
táblázat).

A gazdaság 427 kh-as tóterülete 
a dunántúli völgyzárógátas tavak 
rendszerébe tartozik.

Bár tavaink fiataloknak tekint
hetők (8—10 évesek) a feltételeink, 
természeti adottságaink nem ked
vezőbbek, mint a Dunántúl egyéb 
tógazdaságaiban, mégis az elmúlt 
évek során sikerült a 10 q-s ter
melési szintre emelkednünk, és 
azt a rendkívüli körülményektől 
eltekintve tartani is. A későbbiek
ben a terjedelem adta lehetősé
gekhez mérten szeretnék pár 
szempontot fölvetni, hogyan tud
tuk idáig eljutni és melyek a to
vábbi feladataink, hogy ne 10 q 
hal legyen a felső határ a terme
lésben.

A termelés során döntő jelentő
ségét tulajdonítunk a halastó ter
melésbiológiai Szempontból zárt 
egységének, ahol a kihelyezett 
ponty igen aktív termelést fokozó 
szerepet tölt be, meggyorsítja a 
szén áramlását a szervetlen 
szénvegyületektől, az algákon és 
pontytáplálék állatokon keresztül 
önmaga felé.

A széntrágyázást igen fontos 
módszerként alkalmazzuk a hal
termés fokozásához, de a trágya 
kihasználásához, a tó biológiai 
tern\elésének jó hatásfokú értéke
süléséhez megfelelő halsűrűség 
szükséges. A halsűrűséget a ki
helyezési darabszámot (minden
kor a rendelkezésre álló termelési 
adottságokhoz (takarmány, trá- 
gya) igazítjuk. Ennek birtokában 
halaink optimális növekedését

figyelembe véve számoljuk ki a 
népesítendő halsűrűséget.

A takarmányozás területén a 
természetes táplálékot döntően 
figyelembe vesszük, ezt fokozzuk, 
az abraktakarmányokat kiegé
szítő jelleggel alkalmazzuk.

A tenyészidő jó kihasználása 
ugyancsak elvi kérdés. Nagy gon
dot fordítunk az ivadék utánpót
lás biztosítására.

A felvetett pár hipotézis elmé
leti alátámasztására nem kívánok 
külön kitérni, mivel a halászati 
szakirodalom erre bőséges választ 
ad, én inkább azt szeretném ismer
tetni, hogy a gazdaság halászati 
ágazata a gyakorlati termelésben 
hogyan valósítja meg ezeket a 
szempontokat. A tavainkat egy
részt a tenyészanyag tárolási ne
hézségei miatt, másrészt pedig a 
jobb telelési környezet és a korai 
táplálékhoz való jutás érdekében 
ősszel helyezzük ki. Megfigyelé
seink szerint az ivadék igen jó 
kondícióban telel át. Súlycsökke
nés szinte nem is tapasztalható.

Gazdaságunknál végérvénye
sen meghonosodott az 1000 
db-os kihelyezés piaci hal és 
4—5000 db-os kihelyezés nyújtott 
hal előállítására. Igyekszünk az 
1100—1200 db-os kihelyezésre is 
ráállni. Természetesen tavainkat 
is ennek megfelelően kezeljük.

Tudomásom szerint még nem 
kellően tisztázott a korai trágyád 
zás és a hasvízkór-fertőzés össze
függése, de biztonságból április 
10—25 előtt a tavak széntrágyázá
sát nem kezdjük meg, ettől kezdve

Mész adagolás kizárólag alga- 
virágzás esetén a kicsapódási ré
szekre történik.

Éves viszonylatban a 10 q-s 
nettó haltermelés esetén holdan
ként 20—22 q kém. é-et. haszná
lunk fel. A piaci halat előállító 
tavainkban zömében keményítő
ben gazdag takarmányokat ete
tünk, ami általában kukoricából 
áll. A tavakban a széntrágyázás
sal biztosítjuk a megfelelő plank
ton állományt, amelyből halaink 
a szükséges fehérjét természetes 
úton biztosítják. Mesterségesen 
nekünk csak az olcsóbb keményí
tőt kell adni. Igen jól bevált mód
szer nálunk a kukorica prizmá- 
zása és a halakkal történő felete
tése.

A takarmány adagot a fogyasz
tás szerint adagoljuk. Irányszám
ként a kéthetenkénti próbahalá
szat ad támpontot, és testsúly szá
zalékában kifejezve adagolunk (2. 
táblázat).

2. táb láza i
Hónap
IV. V. VI. VII. VIII. IX .

% 1—2 3—4 4—4 5—5 5—4 3—2

Takarmányozásnál szem előtt 
tartjuk a hazánkban rövid te
nyészidő optimális kihasználását. 
Szinte a jég elolvadása után már 
10 C° — alatti vízhőmérsékletnél 
megkezdjük az akkor még „etet- 
getést” azaz szoktató etetést. Az
első időkben amíg a víz hőfoka
el nem éri a 18—20 C -ot, minden 
tavon a takarmányhoz 2 ERRÁ-t 
keverünk. Ugyanakkor lenmagda
rát és egyéb olajos takarmányokat
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haltermelés titka

A  feloldott m alachitzöld festéket vékony sugárban beöntik a befolyóba
(Balázs felv.y
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adagolunk 5-10%-ban a külön
böző daraféleségekhez, hogy ízle
tessé tegyük a takarmányt, a szer
vezet ellenállóképességét fokozzuk 
az antibiotikummal. Nem utolsó
sorban a korai takarmányozással 
az is a célunk, hogy halainkat a 
fenékről a korhadó anyagok fo
gyasztásától elvonjuk, ezáltal is 
óvjuk a hasvízkórfertőzéstől.

Az őszi szeptemberi takarmá
nyozásra a piaci halnál már lé
nyegesen kevesebb gondot fordí
tunk, itt már csak zömében a kon
díciótartás a cél. Ivadéknál addig 
etetünk, amíg csak elfogyasztja. 
A gyakorlat szerint kedvező idő
ben még november hóban is tu
dunk etetni.

Az ivadék takarmányozásánál 
nem elégszünk meg a tóban ter
mészetes körülmények között biz
tosított fehérjével, hanem azt mes
terségesen is pótoljuk halliszt és 
koncentrátumok formájában.

Legújabban kísérleteket folyta
tunk takarmány, mész és foszfor 
adagolásával is. A hozamot tava
inkban fokozni csak úgy tudjuk 
hogyha megtaláljuk a minimum 
faktorokat, amelyek egyelőre gá
tolják a 10 q-s szint fölé emelke
désünket. Most már a különböző 
nyomelemek problémája is jelent
kezik. Meggyőződésünk, hogy nem 
10 q a felső határ, sőt vélemé
nyünk szerint a haltermelésben 
egyelőre nincs is ilyen, csak meg 
kell keresni és meg kell szün
tetni a gátló tényezőket. Ezúton 
is kérem a kutatás ilyen irányú 
segítségét.

Továbbiakban foglalkozni kívá
nok az ivadékelőállítás kérdésével 
is. Ahhoz, hogy nagy létszámmal 
tudjuk népesíteni, elő is kell állí
tani a szükséges ivadékot. Az iva
dék idegenből való beszerzése egy 
sor állategészségügyi problémát 
vet fel, bizonytalan, sőt gazdasá
gossági szempontból sem kifize
tődő.

Gazdaságunk az elmúlt években 
Dr. Woynárovich Elek elméleti 
munkássága és gyakorlati segítsé
gének igénybevételével megvaló
sította a ponty mesterséges kelte
tését nagyüzemi méretekben. Ma 
már elmondhatjuk, hogy ez az 
egyedüli helyes és járható út 
ahhoz, hogy a 10 q->n felüli halter

méshez a megfelelő létszámú iva
dékot biztosítsuk. Ennek segítsé
gével tudtunk csak áttérni a 
gazdaságossági szempontból is 
megalapozottnak látszó kétéves 
üzemre.

Gazdaságunk 427 kh halastó 
területén 1965-ben kétéves üzem 
van. Az elmúlt évben mesterséges 
keltetéssel előállított ivadékból 
közel 1 000 000 db-t neveltünk fel. 
Az ivadék felnevelésekor jelent
keznek még problémáink. Meg 
kell keresni azt a takarmány
összetételt, amivel biztosíthatjuk 
azt, hogy az 1 kh-ra kihelyezett 
15—20 000 db zsenge ivadékot 
ilyen nagy létszám mellett is 
10—12 dkg-ra tudjuk fölnevelni, 
és így a kétéves üzem keretében 
is 150 dkg-os átlag súlyú piaci ha
lat tudjunk előállítani.

Az elmondottakból kitűnik: mi 
azt valljuk, hogy a tavak termése 
nem annyira a környezeti feltéte
lektől, mint inkább az emberi be
avatkozás intenzív voltától függ. 
Keressük, kutatjuk a lehetősége
ket, szívesen elmegyünk bárhová, 
ahol tudunk valamit tanulni, és 
igyekszünk azt tavaink termésé
ben gyümölcsöztetni. Gazdasá
gunkban a halászat igen zárt 
technológia szerint dolgozik, meg
szabja az éves terv feladatot, 
ugyanakkor ezen túlmenően meg
szabja a tervfeladaton felüli el
érendő célt. Lebontja az egész 
munkafolyamatokat tavakra, sőt 
az egyes dolgozókig megszabja a 
feladatot. Takarmány, trágyaada
gokat stb. A technológia rögzíti 
minden tóra külön a kihelyezett 
átlagsúlynak megfelelően elő

irányzott egyedi súly f elvételt ~
Próbahalászat alkalmával ameny- 
nyiben eltérés tapasztalható, azon
nal alapos vizsgálat alá tudjuk 
venni a tavat és a szükséges intéz
kedést megtudjuk tenni.

A 10 q-s termelési szint komoly 
feladatot ró minden halászati dol
gozóra. Az egész halászbrigád 
évek óta változatlan összetételűy 
igen lelkes dolgozókból tevődik 
össze. Három év óta szocialista 
brigádtagok. A termelési szint és- 
a fokozottabb munka arányában 
van kialakítva a keretük is. A ha
lászok fizetése 1600 Ft. Minden 
dolgozónk érdekelt a tervezett jö
vedelem túlteljesítésében. A ter
ven felüli tiszta jövedelem terve
zett önköltség szinten belül mara
dása esetén a tiszta jövedelem 
10°/o-át prémium formájában meg
kapják. Ez évben 1 000 000 Ft. 
terven felüli jövedelmet szeret
nénk elérni, ennek teljesítése ese
tén minden dolgozó 6—8000 Ft 
prémiumban részesülne.

Buzássy László•
Bikali Á llam i Gazdaság  

Bikái

KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ a há
rom  részre percek a la tt szétszedhető 
halászladik, m elyet Ch. Kom orek is
m ertet a DFZ 1965/2-es szám ában. A 

ladik  részei vé- 
kony, hegesztett 
vaslem ezből ké-

\--- :— szültek,  de köny-
nyűfém ből is

' “* gyárthatók. Na
gyon jó szolgálatot tesz kisebb tavak  
próbahalászatánál, am ikor is nem  
kell m inden tóegységben külön csó
nakot tartan i. A csavarokkal össze
kapcsolható három részes ladik  m in
denütt házilag is elkészíthető, ahol 
lehetőség van hegesztésre.
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Tizenkét évvel ezelőtt kerültem  
egy napilap szerkesztőségéből a ba
ja i hatsz vezetésébe, esztendővel ez
előtt pedig elnöki tisztségébe. Sokan 
teszik fel a kérdést — m iként m un
kálkodtam  elnökségem elm últ egy 
esztendeje ala tt?  A zt válaszolhatom , 
hogy m unkám  nem  választható el 
az egész tagság tizenkét év óta ta rtó  
iparkodásától, m unkában, öröm ök
ben és gondokban való összehajolá- 
sától. 1952-ben vagyonunk alig szám 
lá lt százezer forin to t — m a 7 m il
lió t ér a közös gazdaság. Az egy 
főre eső kereset 11 ezer fo rin tró l 
24 ezerre em elkedett a m últ é v v é 
géig. —

Halfogásunk 13 vagonról 20 va
gonra nőtt. Segéd- és m elléküzem e
ink forgalm a 1953—1964 között 1227/ 
m forin tró l 8941/m fo rin tra  em elke
dett.

Nézzük m it csináltunk a  m ú lt gaz
dasági évben? M egkezdte üzem elé
sé t harkakötönyi 287 holdas halgaz
daságunk. K orszerű halászházat épí
te ttü n k  fel félm illiós értékben az 
őszi lehalászásokig. 450 ezer forin
té r t  központi székház cé ljá ra  ingat
la n t vásároltunk Baján. Üzemelésre 
előkészítettük karapancsai halasta
vunkat. R aktárépületekkel egészítet
tü k  ki a dunai halásztanyák épüle
te it. H ínárvágókat, m otorcsónakokat, 
ladikokat, b árkákat vásároltunk. 
K orszerűsítettük halászcsárdáink be
rendezését, felszerelését. Nem utol
sósorban pedig olyan halasítási prog
ram  végrehajtásáhaz fogtunk, m in t 
am ely a holtágak belterjes gazdál
kodását h ivato tt m egterem teni. 140 q 
kétnyaras ponttyal, ötvenezer darab  
zsenge csukával ivadékoltunk. Az 
idén 180 q ponty ivadék, százezer

zsenge csuka, 12 ezer harcsaivadék, 
50 ezer süllőivadék és 100 süllőfé
szek kerü lt ki illetve kerül ki vize
inkbe. A ragadozókkal népesítés 
hasznosságáról egyszer külön is szól
ni kell e lap hasábjain, hiszen ko
rább i elm életek és elképzelések gya
korlati igazolásáról vallanak fogási 
eredm ényeink. A vezetés és a tagság 
a jogok és kötelességek gyakorlásá
ban kezd közös nevezőre kerülni. A 
szövetkezeti dem okrácia kiszélesedé
sét szolgálja a rendszeresen m egtar
to tt vezetőségi ülések, brigádvezetői 
értekezletek, kü ldö tt közgyűlések. 
B iztató jelei m utatkoznak annak, 
hogy a  tagok nem csak a tsz m unká
sainak de gazdáinak kezdik tudni 
m agukat.

A zárszám adási közgyűlést am e
lyet számos brigádértekezlet, egyéni 
beszélgetés készített elő — közügy 
ran g já ra  em elkedett az idén. A te rv  
készítésében részt vett az egész tag
ság. Szem élyekre lebontva ism eri 
m indenki tennivalóját, feladatait. A 
jövedelem elosztás alap jáu l elfoga
dott, úgynevezett „fehér könyv”-vel 
m ost barátkozik  a tagság. A több 
és jobb m unka honorálásának hú 
zóereje m áris m egm utatkozik. — A 
fő- és m elléküzem ágakban dolgozó 
tagság jövedelem elosztásában m u ta t
koznak a  bérfeszültség bizonyos jelei 
— ezt m egoldani a tagság közmeg
elégedésére egyik fontos feladatunk. 
R endet kellett terem teni a tsz a l
kalm azottainak utóbbi években fel
lazult m unkafegyelm ének területén. 
K ülönösen a halászcsárdáknál kel
le tt következetes határozottsággal 
fegyelmezni. A gépkocsivezetők 
m unkam oráljának  helyreállítása fél
év a la tt négy gépkocsivezető elbo

csátása árán  terem tődhetett csak 
meg. A kadt szép szám m al dolga a 
fegyelmi bizottságnak is a fegyel- 
mezetlenkedő, kötelességükről meg
feledkező tagokkal szemben. M in
denkor azonban az em berség, neve
lés, türelm es meggyőzés m ódszerét 
alkalm aztuk — hiszen a szóban for
gó esetek többségében azzal á lltunk  
szemben, hogy megfelelő ön tudat 
h iányában még nem  érzi m agáénak 
a szövetkezetét jónéhány tagtársunk.

Persze m indez am iről szóltam  nem  
ilyen leegyszerűsödve jelentkezik  a 
m indennapok életében. Az ezzel való 
megbirkózás — a vezetők s így el
sősorban az elnök gondja. —

M egoldásra váró feladat, h iba és 
fogyatékosság rengeteg ta lálható  még 
szövetkezetünk háza tá ján . Az igazi 
nagyüzem i gazdálkodás m egterem 
tése még évekig ta rtó  m unkát igé
nyel, pedig m ár főagronómus, füg
getlen ített elnökhelyettes, jog taná
csos is segíti m unkánkat. Gyenge 
viszont az a  segítség am it pl. ^a 
szám vitel tud  nyújtan i az operatív 
vezetésnek. Tanulni kell sokunknak 
és még hosszú ideig a vezetés tu 
dom ányát is. M agam is ezt az u ta t 
járom . Most fejezem  be a  M arxiz
m us—Leninizm us Esti Egyetem h ar
m adik évét s közben a halászati 
szakm unkás vizsgára is készülök — 
bizony m ár őszülő fejjel s annyi stú 
dium  u tán  is.

Ügy gondolom szólni kell arró l is, 
am elyet az a segítség jelent, am ely 
az utóbbi időben p á rt és tanácsi 
szervek, OHF és a HSZKIB részé
ről irányunkban  m egm utatkozik. Ko
rábban  is igényelhettük volna ezt az 
elv társi segítségadást — érzésem  
szerin t előbbre ju tha tnánk . Közel
m últban m egalakult szövetkezetün
kön belül az MSZMP alapszerv. V ár
ható, hogy sok és kézzelfogható se
gítségére lesznek a  gazdaságveze
tésnek. Befejezésül anny it még, hogy 
tsz elnökségem et percig sem tek in 
tem  állásnak, hanem  tisztségnek. Ez 
pedig szép és nagy feladatkén t je 
löli meg m inden percben történő 
m unkálkodásom  értelm ét. T alán  ez 
m agyarázza álhatatosságom at a szö
vetkezeti m ozgalom ban s m indig le l
kes optim izm usom at a holnapok fel
ada ta  előtt.

Felvidéki István  
az Új Élet HTSZ elnöke

I. CARAUSU a rom án élelm e
zési m inisztérium  hivatalos lap já
nak 1964/4-es füzetében (Bul. Inst. 
Cerc. Piscic.) azokról a vizsgálatok
ról szálmol be, am elyek célja m egál
lap ítan i: a vízierőm űvek tu rb iná in  
átáram ló vízben élő p lankton  m eny
nyiben szenved károsodást. Az el
lenőrzést a 210 000 kW teljesítm é
nyű S tejáru l erőm űben végezték és 
m egállapították, hogy bár a tu rb ina  
belsejében roppant nyomás uralko
dik és ez a nyomás nagyon h irte
len változik, a p lanktont ez nem  
veszélyezteti és életben m arad.R ezéti varsák



Szennyvíz a Hortobágyon

Néhány évvel ezelőtt még senki 
sem  gondolt arra, hogy a közeljövő
ben a Hortobágy területén  is víz
szennyezési problém ákkal kell fog
lalkozni. Ma pediig igen nagy m ér
tékben veszélyezteti a szennyvíz a 
Hortobágy halterm elését. Egyrészt a 
tavak feltöltését, v ízpótlását hosz- 
szabb-rövidebb ideig akadályozza s 
ezzel term éskiesést okoz, a tavak  el- 
gyomosodását elősegíti, m ásrészt a 
nagytöm egű átteleltetésre kerülő hal 
veszteségm entes tá ro lásá t teszi két
ségessé tóban, telelőben egyaránt.

A vízszennyezés azért is  veszélyes 
a  Hortobágyon, m ert eddig it t  ilyen 
kérdés nem  volt, s ezzel kapcsolat
ban a halászat dolgozói gyakorlati 
ism ereteket nem szereztek.

Az elm últ években a  n y arak  elég
gé aszályosak voltak, s ennek követ
keztéiben a Hortobágyot tápláló víz
rendszerben is csökkent a vízm eny- 
nyiség. U gyanakkor az ipari üzem ek 
szennyvíz mennyisége változatlan  
m arad t, sőt a term elés em elkedésé
vel évről-évre em elkedett. A víz- 
m ennyiség csökkenése a téli hóna
pokban is előfordul s ilyenkor még 
rosszabb a helyzet, m ert a vizek ön
tisz tu lásá t elvégző biológiai folya
m atok a hőm érsékletcsökkenés h a tá
sá ra  lelassulnak, a folyókon, csator
nákon levő összefüggő sötét jégta
karó következtében az oxigénviszo
nyok is igen lerom lanak, ezen felü l 
a  vízszennyezést is nehezebb észre
venni a jég m iatt.

Az első értesítést a Vízügyi Igaz
gatóság 1962 nyarán  kü ld te  arról, 
hogy a Tisza vízrendszere szennye
zett és abból tógazdaságok táp lá lá 
sá ra  csak a sa já t felelősségére ve
gyen vizet a gazdaság. Mivel a beér
kező vizeken m á r nem  látszott sem
mi nyoma a  szennyezésnek, a  gazda
ság fo ly ta tta  a vízkivételezést s az 
értesítést kizárólag az időszakos ön
tözővízhiány csökkentésére te tt  k í
sérletnek m inősítette. Ezek a szeny- 
nyezések kisebb m éretűek voltak, s 
m ire a tavakba kerültek , addig a  
szükséges m értékben az öntisztulás 
m egtörtént. 1962/63 telén azonban az 
első komolyabb következm ényekkel 
já ró  szennyvízhullám  értesítéssel 
egyidejűleg érkezett meg a halastói 
telelőkbe, ahol akkor több m in t 
4000 q piaci hala t táro ltunk. A tavak 
feltöltése folyam atban volt, a teljes 
m ennyiségű teleltető  víz cirkulálta- 
tá sára  nem  volt felkészülve a gaz
daság. Az ilyen helyzetben elképzel- 
hető, intézkedéseket m egtettük, el
hullás nem volt, de a hal valam ennyi 
telelőben feljött, s a telelők egyik 
oldalán teljesen elnyalta a jeget. 
P ipáln i nem  pipált, de több m int 
egy hétig fenn volt, m íg úgy-ahogy 
sikerü lt kim osatni a bejö tt szenny- 
vizet. Tudom ásunk szerint ennek a 
szennyvízhullám nak esett áldozatul 
a  tiszavasvári tsz-tógazdaság halállo
m ányának egy része. 1963 nyarán  
m ár gyakrabban jö ttek  az értesíté
sek, de a károkat sikerült m egaka

dályozni. 1963 karácsonyára ú jabb 
adag szennyvíz érkezett a Tisza víz
rendszerébe ajándékként. Ugyanak
kor a Tiszavasvári A lkaloidagyár 
szennyvize a H ortobágy folyóba van 
vezetve, am it a  K eleti főcsatornán 
keresztül tiszai vízzel hígítanak. 
Hogy a híg ítás m egtörtént-e vagy 
sem  (szennyvízhígítás szennyvízzel) 
m ellékes, ugyanis a hatás m indkét 
esetben bekövetkezett volna. Meg
indult a döghal á ra d a t a Hortobágy 
folyón lefelé, s mivel a borsósi te 
lelők is a  folyóból kap ták  a vizet, 
o tt is elhu llást okozott. Ugyanis a 
szivattyút késve állíto tták  le, m ivel 
a gépész azt h itte , csali „oxigén
hiány” m ia tt érkezik a  Hortobágy 
folyón a nagy tömegű döglött ke
szeg, hata lm as pontyok, harcsák ve
szélyt jelentő társasága.

Ezen a  télen karácsonytól m ár
cius elejéig jö tt folyam atosan a  táv 
ira t am ely a  felelősséget a gazdaság
ra  hárítja , ha  az vizet vesz. Pedig 
ebben az időben 20 000 q te le lte te tt 
hallállom ányunknak több m in t a 
fele oxigénhiánnyal küszködött. A 
halászati kerü le t személyi állom á
nyán kívül még nagy szám ban kel
le tt dolgozókat alkalm azni és a sa
já t gépeken kívül kölcsöngépeket is 
használni. A teleltetés biztosításán 
dolgozók többségének a nehéz körül
m ények ellenére is lelkiism eretesen 
végzett m unkája  te tte  lehetővé, 
hogy a teleltetési veszteség az ösz- 
szes halállom ány 4% -a a la tt m aradt.

1964 nyarán  is egyre gyakoribb az 
értesítés, s a 64/65-ös té lre  m ár úgy 
készültünk fel — am ennyire sa já t 
erőnkből te lle tt — hogy az előző 
évekhez hasonló v ára tlan  meglepetés 
ne érhessen bennünket.

A H ortobágyot veszélyeztető 
szennyvizek egy része külföldi ere
detű, más része a vízgyűjtő terü leten  
fekvő ipari üzem ek „m ellékterm é
ke.” V ita thatatlan , hogy az ipari üze
m ek term elésének fokozása népgaz
dasági érdek, de nem  kevésbé nép- 
gazdasági érdek az eredm ényes hal- 
term elés és a halkészletek megóvása. 
Azonfelül, hogy mezőgazdasági ér
dekeket sért a vízszennyezés, az al
sóbb vízfolyáson levő ipari üzemi 
vízkivételeket is akadályozza, az 
ivóvízellátást pedig egyes helyeken 
kétségessé teszi.

Mielőbb érvényt kell szerezni a 
vonatkozó rendelkezéseknek, azok 
megszegőivel szemben el kell járni. 
A külföldi eredetű szennyvíznél pe
dig nem  elég, ha a  határon  való be
lépéstől k ísérik  figyelem m el ille té
kes vízügyi szervek, hanem  előre 
kell annak  érkezését is jelezni.

H a m indezek ellenére mégis fenn
áll a vízszennyezés, s oxigénhiány 
vagy egyéb kényszerítő körülm ény 
m ia tt a gazdaság kénytelen a Víz
ügyi Hatóság által tógazdasági cé
lokra alkalm atlannak  m inősített víz
ből felhasználni, m éltánytalan azért 
a v ízd íja t követelni. Nem beszélve 
arról, hogy a vonatkozó rendelkezé

sek lehetőséget adnak az úgyneve
zett teleltetési víz d íjának  korlátlan  
emelésére, am i az egyébként is igen 
drága vízdíjnak többszörösét is ki
teszi. M indezt olyan vízért is, am ely 
„tógazdasági célokra nem  alkalm as” 
azért a szolgáltató Vízügyi Igazgató
ság felelősséget nem  vállal.

Ha a helyzet nem  változtatható  
meg, akkor az a halterm elés további 
em elkedésének igen súlyos akadálya 
lesz, sőt a jelenlegi term elés sem 
ta rtha tó  a  korlátozások m iatt, m ás
részt a m egterm elt hal kisebb vagy 
nagyobb része értékesíthetetlenné 
válik, vagy elhullik. Az elm últ évek
ben a gazdaságra rákényszerített 
igen nagy mennyiségű „átm enő” h a l
készlet te leltetése sem oldható meg.

Marsal János

ELISABETH DANECKER az Os- 
terreichs Fischerei 1965 áprilisi szá
mában az osztrák vizekben élő csi
gákat és kagylófajokat ismerteti. A 
csigák rendkívül elterjedtek egyes 
vizekben, így például a schwechati 
iszapos szennyvízlefolyóban négyzet- 
méterenként 20 000 fiatal csigát szá
moltak meg, ugyanott 20—30 anyá
nyi példányt. Az osztrák vizekben 
honos kagylók közül legérdekesebb 
a folyami gyöngy kagyló (Margari- 
tana margaritifera), mely a hűvös, 
tiszta és mészben szegény vizekben 
helyenként tömegesen fordul elő, hé
juk vastag és nehéz, nagyságuk át
lag 10—12 cm. A kagyló belsejébe 
jutó paraziták és idegentestek me
szes burokkal vonódnak be, így kép
ződnek a színesen irizáló gyönyörű 
gyöngyök, melyeknek édesvízi kagy
lókból származó példányai különö
sen értékesek. A gyöngy produkció 
minimális, vagy száz kagylóban ha 
akad egy-egy gyöngy, de ezek is 
többnyire olyan picinyek, hogy 15 
közül legfeljebb egy darab kerülhet 

az ékszerkészítő 
kezébe. Egyes 
osztrák vizekben 

tenyésztik 
a gyöngykagylót, 
így például a 

Doblbach patakban a harmincas 
években sok tízezer kagylót telepí
tettek, a telepet nemrég újjászervez
ték és újra megindították a „nagy
üzemi” kagyló előállítást. A gyöngy
képződés lassú, az édesvízi gyöngy
kagyló 60 évig is él, hatszor annyi 
ideig, mint a közönséges festő
kagyló. A úgynevezett borsókagy- 
lócskák, Pisidiumok mint haltáplá
lék értékesek, nagyságuk alig éri el 
az 5 mm-t, tehát a kisebb halak szá
mára is jó, fehérjében dús falatok, 
tömegesen lépnek fel és annyira el
lenállók, hogy teljesen oxigénmen
tes fenékvizekben is megélnek, hó
napokig bírják a kiszárítást a meg
repedezett iszapban, a fagyott talaj
ban, ugyanakkor még 4—5 pH ér
tékű víz sem válik a kárukra. Hogy 
a borsókagylók legapróbb példányai 
milyen tömegben fordulnak elő, azt 
az obernbergi gát környékén vég
zett vizsgálatok igazolták: négyzet- 
méterenként átlag 14 000 kagylócs- 
kát számláltak.
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A hal-őnetetővel szerzett
tapasztalatok

A halak célszerű és helyes takar
mányozásának megszervezése és le
bonyolítása évről évre nagy felada
tok elé állítja a tógazdákat.

A hagyományos takarmányozási el
járás szerint a különböző mestersé
ges takarmányokat általában*a reg
geli órákban, naponként egyszer az 
etetőkaró mellé szóratjuk. Az elfo
gyasztást a délutáni órákban ellen
őrzéssel értékeljük.

Ez a takarmányozási mód lényegé
ben igen sok kívánnivalót hagy ma
ga után, mivel időtrabló, sok mun
kaerőt igényel és ezek miatt költ
séges termelési tevékenység. Nem 
kívánom itt még felsorolni azokat az 
egyéb hibákat, amelyek a környezeti 
tényezők hatására a legnagyobb elő
vigyázatosság ellenére is bekövetkez
hetnek.

A fenti hiányosságok egy részének 
kiküszöbölésére a hal-önetető alkal
mazása megfelelőnek látszik. Ilyen a 
Mitterstiller docens által készített 
hal-önetető. Gazdaságunk az 1964. 
évben 12 db ilyen hal-önetetőt kapott 
azzal a céllal, hogy üzembehelyezé
sükkel, a lehetőséghez mérten kísér
letek keretén belül tisztázza használ
hatóságukat. Szerzett tapasztala
tainkról az alábbiakban számolunk 
be.

A hal-önetetőt minden olyan halas
tóban sikerrel lehet alkalmazni, ame
lyikben a halak etetése szemes ta
karmánnyal történik. Ennek meg
felelően természetesen a nyújtó és 
hizlaló tavak jöhetnek csak számí
tásba. Az ivadékos tavakban a da
rált vagy tört takarmány etetése 
miatt nem alkalmazható, mivel a 
nedvesség következtében a csomóso- 
dás elkerülhetetlen.

A hal-önetetőből 3—4 kh-anként 1 
db-ot kell elhelyezni. Kísérleti ered
ményeink szerint abban a tóban volt 
a legnagyobb természetes hozam, 
amelyikben 3 kh-anként volt 1 db 
hal-önetető.

Természetes, hogy az 1 kg halhús
szaporulatra jutó keményítő is a fenti 
esetben volt a legkedvezőbb.

A kísérletre beállított tavak ada
taiból kitűnik, hogy csak a hal-ön
etető beállításával 20—40%-os termé
szetes hozam emelkedést lehetett el
érni kh-anként. Az 1 kg halhús sza
porulatra jutó keményítő pedig 10— 
20 dkg-mal volt kevesebb a gazda
sági átlaghoz viszonyítva. Természe
tes a hal-önetető és a naponkénti 
kisadagos trágyázás együttes alkal
mazásával a fenti számok megkét- 
szerezhetők. Gazdasági szinten tör
ténő értékeléskor végső soron, a hal 
önköltség csökkentése révén milliós 
megtakarításokat lehet elérni.

A hal-önetetők műszaki kivitele
zése jónak mondható. Kivétel talán a 
tolózáras megoldás. Véleményem

szerint itt olyan javítás szükséges, 
mellyel a feltöltött önetetőt akkor is 
minden különösebb erőművi behatás 
nélkül lehet kezelni, amikor 5—6 q 
takarmány súlya nehezedik a toló
zárra.

A hal-önetető széles körű gyártá
sakor az igényeket a jövőben min
den körülmények között a halgazda
ságok egyedi megrendelé&e alapján 
kell felmérni. A halönetető közbetét 
részének hosszúságától annak hasz
nálhatósága nagymértékben függ, ti. 
a tó mélyebb részében hosszabb, se
kélyebb részében rövidebb közbetét 
résszel ellátott halönetetőt kell elhe
lyezni.

A 4—5 naponként feltölthető hal- 
önetető alkalmazásával főleg a du
nántúli halgazdaságokban érhető el, 
hogy a kisebb tóegységek takarmány
ellátását heti 1—2 túrafuvar beikta
tásával a központi raktárból lehes
sen ellátni. Ennek a módszernek fő
leg a társadalmi tulajdon védelme 
területén lenne igen nagy jelentősége, 
mivel a haltakarmány illetéktelen 
felhasználását ily módon ki lehetne 
küszöbölni.

Érdekes megfigyeléseket tehettünk 
a kísérletek során arra vonatkozóan 
is, hogy a hal tulajdonképpen a nap 
melyik időszakában veszi fel jobban 
a haltakarmányt. Megállapítható 
volt, hogy dobóhálóval éjjel-nappal 
mindig lehetett táplálkozó halakat 
fogni, ami lényegében azt bizonyítja, 
hogy a hal, ha takarmány van előtte, 
éjjal-nappal egyformán táplálkozik. 
A kifogott halak megvizsgálásakor 
azonban kiderült, hogy egyetlenegy 
bezabált halat sem lehetett találni. 
A haltrágya megvizsgálásakor a ter
mészetes haltáplálék maradványait 
minden esetben ki lehetett mutatni. 
Ebből a tényből arra következtethe-
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tünk, hogy a hal kisebb adag takar
mány felvétele után a hal-önetetőből 
eltávozva a természetes haltáplálékot 
is megfelelő mennyiségben fogyaszt
ja. A takarmány kihasználási együtt
ható értéke ennek megfelelően nagy
mértékben javult. Természetesen 
még számos megfigyelés kell ahhoz, 
hogy ezt a kérdést minden részleté
ben megismerhessük. Már most lát
ható azonban, hogy az önetetővel 
történő takarmányozás egészen új ta
karmányozási technológia elkészíté
sét követeli meg, olyan technológiáét, 
amely biztosítani fogja a kh-ankénti 
10—15 esetleg 20 q-s termések eléré
sét.

A kísérlet során bebizonyosodott 
az is, hogy az önetető sem a tavaszi 
szoktató, sem az őszi utó etetéskor 
nem alkalmazható, mivel ilyenkor a 
két újratöltés közötti idő a hal igen 
alacsony takarmány igénye miatt 
meghosszabbodik, és a takarmány 
megromlik. Véleményem szerint, mi
vel ez a kérdés más takarmányozási 
módon jól megoldható, mit sem von 
le az önetető nagy gazdasági jelen
tőségéből.

A hal-önetető széles körű elterje
dését akadályozhatja még aránylag 
igen magas előállítási költsége. Úgy 
tudom, hogy jelenleg 1 db ára 6— 
8000 Ft között mozog. Ez a magas 
beszerzési költség igen nagy beruhá
zást igényel, de ez a termésben mu
tatkozó komoly termésfokozó hatása, 
miatt, gyorsan megtérülhet.

Sütő Ferenc 
főagronómus

MELYIK A LEGALKALM ASABB 
időpont a csukaivadék kihelyezésére 
— teszi fel a kérdést dr. K. A nw and 
a DFZ idei feb ruári szám ában és ki 
is fe jti a gyakorlati szem pontból 
rendkívül érdekes problém ával kap 
csolatos tudnivalókat. Az évszakok
kal kapcsolatos biológiai változások 
befolyással vannak  arra, hogy a  víz 
alkalm as vagy éppen kevésbé a lkal
mas a  csukaivadék befogadására, is
m erni kell teh á t azokat a körülm é
nyeket, m elyek figyelem bevételével 
lehet hozzájutni a legkedvezőbb 
eredm ényekhez. A lá rvák  és zsenge
ivadék fejlődésében legnagyobb je 
lentősége a  vízhőm érsékletnek és a 
táp láléknak  van, hiszen B raum  vizs
gálatai szerint a táp lá lék ra  szoruló 
zsengék 14 C°-os v ízhőm érséklet m e l
le tt m ár az első két napon 10 ó rán
kén t kb. 50—60 zsákm ányállato t 
nyelnek el, ezek a halacskák a lig  
12—15 m m  hosszúak, a  valam ivel 
idősebb 20—30 m m  hosszúaknak n a
ponta m ár vagy 600 rákocskára van  
szükségük, főleg kandicsokra, hogy 
életben m arad janak , sőt fejlődjenek, 
a kihelyezési időpontot teh á t úgy kell 
„időzíteni”, hogy a  megfelelő táp lá
lék rendelkezésre álljon. A tapaszta
latok szerint célszerűbb a késői, m int 
a korai kihelyezés, az időpont te rm é
szetesen függ az átlagos vízhőfoktól, 
a ham arább melegedő vizekben 
gyorsabban fejlődik ki a zooplank- 
ton, ami lehetővé teszi a korábbi k i
helyezést.
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Tógazdaságaink a tavak  táp lálék
készletének jobfb kihasználása érde
kében m ár régóta foglalkoznak a  
compó, m in t já ru lékhal tenyésztésé
vel. Mivel a  compó az u tóbbi eszten
dőkben külföldön igen keresett lett, 
az exportlehetőségeink növelése ér
dekében napjainkban  nagyobb fi
gyelemmel k ísérjük  tavaink  compó 
hozamát. Ennek ellenére term elé
sünk volum ene mégsem nő az igé
nyeknek megfelelően. Egyelőre saj
nos még okszerű tenyésztői m unká
ról sem beszélhetünk ezen hasznos 
halnál, m ivel még nem  ism erjük tö
kéletesen a compó élettanát. T e 
nyésztésével, ta rtásával kapcsolat
ban számos kérdés szorul még tisz tá
zásra, melyek megism eréséhez sem 
a hazai, sem a külföldi szakirodalom  
nem  nyújt kellő segítséget. Tapasz
ta lati m egfigyeléseink is több ízben 
ellentm ondásosak és tanácstalansá
gunkat még növeli ha egy tóból ősz
szel kevesebb compót halászunk le, 
m in t am ennyit abba tavasszal behe
lyeztünk.

A compó faji sajátosságából adó
dik, hogy még az eliszaposodott ta 
vakba!} is jól él és azok fenékfau- 
n á já t kiválóan hasznosítja. Ezt iga
zolják a  kora tavasszal, de m ég in 
kább a késő ősszel végrehajto tt bél
tartalom vizsgálatok. Az őszi hetek
ben végzett ilynem ű megfigyelések,
— am ikor a  pontyállom ányt m ár 
több hete nem  etetjük, — azt m u ta t
ják, hogy a  compó m ég javában 
eszik, vagy legalábbis enne. Ilyenkor 
az iszaplakókon kívül az iszapban 
régóta elheverő rom lott takarm ány
hulladékot, m aghéja t stb. is felku
ta tja  és elfogyasztja. Jellem ző az ét
vágyára pl. az a megfigyelés, m e
lyet halászati szakkörös hallgató
ink által végzett béltartalom  vizs
gálatok m utatnak. Meglepve tapasz
ta ltu k  pl. hogy a két, ille tve három - 
nyaras compókban sa já t fa jának  
zsenge ivadékát találtuk. Ez a  je
lenség term észetesen csak részben 
csodálható, hiszen bárm ely békés hal 
ráfanyalodhat az ivadék falásra, ha 
nincs m ást ennie. A szakköröseink 
által tapasztalt kannibalizm us tehá t 
nem  a compó „ragadozó” voltából 
adódik. Sokkal inkább a rra  figyel
meztet, hogy azon tavakban, ahol a 
ponty m ellett compó is él, a  m eg
szokott őszi takarm ányozási ádősza- 
szakon túl, a compó szám ára még 
érdemes és kell is takarm ány t ju t
tatni. A hivatkozott megfigyelés a rra  
is rám utat, — tek in tve a boncolt 
nagyobb compók előbelében ta lált 
zsenge compóivadék m aradványokra,
— hogy a compó még júliusban, sőt 
feltehetően még augusztusban is 
ívik.

A bban az esetben tehát, ha vala
mely tóban com póivadékot k ívánunk 
nyerni, még nyáron is tüzetes apró
lékossággal és odaadással kell ke
resni az ivadékot és gondoskodni 
kell a szám ukra k ijáró  takarm ányo

zási megoldásról. (Lehetőleg hüve
lyesek, de még inkább  olajos m ag
darák  lisztes őrleménye.)

U gyanakkor compóivadékot csakis 
olyan tavakban  állítsunk elő, m e
lyeknek feneke gödröktől, kopolyák- 
tól m entes és am elyekről a víz tö
kéletesen lehozható. Lehalászás előtt 
a vizet csak több napos lassú le
eresztéssel engedjük le, hogy az egé
szen apró  ivadék is begyűljön a  ve
zérárokba, illetve a  halágyba. Olyan 
tógazdaságiban pedig, ahol a compó- 
val intenzívebben k ívánnak  foglal
kozni, feltétlen javasolható, hogy a 
lehalászott com póivadék m inden kg- 
ja  u tán  a halászati dolgozók külön 
prém ium ban részesüljenek (lásd har
csaivadék).

B ár a  tavak  term előképessége a 
ponty m ellé helyezett compóállo- 
m ánnyal jobban hasznosítható, az 
eddigi m egfigyeléseink szerin t főleg 
a piaci pontyot előállító tavak  össz
term ése em elhető jobban a  compó 
telepítésével. Az a feltételezés, am ely 
szerin t a compó fogyasztja a  ponty 
ürülékét, teljesen helytálló. Erről két 
év során az alábbi vizsgálattal győ
ződtem meg.

Augusztusban lehalászásra kerülő 
I. osztályú piaci pontyot (nyári hal) 
kizárólag egész szemű, ázta to tt ku
koricával takarm ány  óztunk. Ugyan
akkor vizsgáltuk a ponty m ellé he
lyezett m ásod és harm adnyaras com
pók előbelének tartalm át. Ebben — 
mikroszkóp a la tt — a kukorica jel
legzetes alakú kem ényítő szemcséi 
nagyszerűen látszottak. Ha a  com- 
pókból ve tt előbél ta rta lm a t kiszá
ríto ttuk , m ajd  u tána alkoholos jód- 
o ldatta l kezeltük, a kem ényítő szem
csék (amilóz) kék  színűre festődtek. 
Az egész szemű kukoricával e te te tt 
pontyok ürüléke hasonlóan reagált.

Mivel a  nagyszemű kukoricát, 
am ely az egynapos előáztatás során

meg is duzzadt, még a  harm adnyaras 
compók sem voltak képesek fel
venni, kézenfekvő, hogy a kukorica 
kem ényítő szemcséi csak a ponty 
ürülékének fogyasztásával kerü lhe t
tek  a compók előbelébe. A pontynak 
és a compónak tá rsítása  egy tóban 
főleg akkor látszik előnyösnek, h a  a 
pontyállom ányt egész szemű gabona
m agvakkal etetjük . Ilyenkor a  ponty
ürü lék  egy részének — m in t compó- 
táp láléknak — a hasznosulása nö
velheti a  tóba ju tta to tt takarm ányok 
értékesülését.

A compó m in t já ru lékhal tehát 
gazdaságosan ta rtha tó  pontyos tava
inkban. A tavak  term elésének jobb 
kihasználását biztosítja az is, hogy 
a  compó term észetes táp láléka bizo
nyos m értékben eltér a  pontyétól. 
E rre vall egyébként a béltarta lom  
m ellett a  compó garatfogainak for
m ája, alakulása is. Megfigyeléseink 
bővítésével és célszerű hasznosítá
sával fokozhatjuk compó term elé
sünket és rövidesen felszám olhatjuk 
a tenyésztésében m a még fellelhető 
p ár „fehér foltot”.

(Dr. Mitterstiller József)

FAGYASZTÁSSAL akarják meg
oldani az angol halászat egyik leg
súlyosabb kérdését. A halászhajók 
ugyanis nincsenek berendezve a fo
gás hosszú tárolására. A kapitány 
gyakran olyan dilemma előtt áll, 
hogy vagy félig megrakodott hajóval 
tér vissza — s így idejében, frissen 
szállíthatja be a jégre tett halakat, 
vagy kockáztatja a romlást. Mind
kettő gazdaságilag káros.

A mélyhűtő-berendezés bevezetése 
megoldás lenne, de nagyon drága, a 
hajóépítés költségét megháromszo
rozza, ami ismét nehezen térül meg. 
Az új eljárás mínusz 2—1 C° mellett 
(28—30 Fahrenheit) hét nappal hosz- 
szabbítja meg a tárolási időt, minő
ségi veszteség és költségtöbblet nél
kül.

(The Guardian Manchester — 1964.
okt. 16. — 5. old. Anglia.)

(F. I.)

Tapasztalatátadás
(Antalfi felv.)



Szaknyelvünk:
Nincsenek planktonok!

Általános szabály, hogy az idegen 
kifejezésekkel, — még akkor is ha 
polgárjogot nyertek nyelvünkben — 
csínján kell bánni. Helytelen haszná
latuk nevetségessé teheti az írót, elő
adót, de az egyszerű beszélgetőt is.

Az átvett idegen kifejezések rossz 
alkalm azása szinte m indennapos je 
lenség. Főként a divatos orvosi szak
szavakkal fordul elő, de ez még meg
bocsátható. Viszont bántó, szinte fü l
sértő, ha a szakem ber alkalm azza 
rosszul sa já t h ivatásának  idegen 
szavait.

G yakran hallottam , sőt még nyom
tatásban is olvastam  a p lankton szó 
többesszám át így: planktonok. Aki 
ezt használja az nem  ism eri a szó ér
telmét. A plankton kifejezés a hid
robiológiában, és gyakorlati jelentő
ségénél fogva a halászat nyelvén is 
a lebegő növények (algák) és állatok 
(alsóbbrendű rákok, kerekesférgek) 
nyíltvizi életközösséget jelenti. Te
hát nem  olyan gyűjtőnév, m int pl. a 
vad (vadak) vagy a hal (halak) sza
vak, hanem  a vizek egyik élő lénytár
sulását jellemző kifejezés. M int ilyen 
az élővilág, a talajélet, az állatállo
m ány szavainkkal rokon.

A plankton szó helytelenül hasz
nált többesszám át az a téves nézet 
táplálja, hogy gyűjtőfogalom, teha . 
a lebegő lények összefoglaló neve. 
tévedésből született pl. ez a nyom 
tatásban is m egjelent m ondatrészlet: 
„. . .  a tó vizében élő apró állati szer
vezetek, a planktonok . . . ” M int le
írtuk  ilyen fogalm azásban, jelentésé
nél fogva nem  használhatjuk  a 
plankton kifejezést. Aki ebben az é r
telem ben kíván ja alkalm azni az 
használja a planktonszervezetek, 
plankton növények, plankton álla
tok, vagy m agyar szóval lebegő-szer- 
vezeitek-, növények és állaitok k ifeje
zéseket. Tölg István

A ROMÁN HALÁSZAT egyre na
gyobb mennyiségben alkalmazza a 
polietilén és polipropilén műanyagot 
halászhálók gyártására, írja a Bul. 
Inst. Cerc. Piscic. 1964. április—szep
temberi száma. A két műanyagot 
vékony elemi szálakból álló, selyem
szerű szövedék formájában használ
ják, a szakítószilárdságát csökkentő 
fény hatását úgy küszöbölik ki, hogy 
az anyagot még fonállá való húzás 
előtt koromfeketével keverik, az így 
előállított fonal kitűnően áll ellen az 
ibolyántúli sugarak káros hatásai
nak. Folynak a kísérletek poliészter 
műanyagból húzott fonalakkal, mini

hálókötő anyagokkal, a román ipar 
által előállított teron nevű poliészter 
a kísérletek szerint jól válik be. A 
hálók páráinak előállítására alkal
masak a pévécé habanyagok. Tervek 
a jövőre: polivinil alkoholból előál
lított hálókötő fonál, üvegszállal 
erősített epoxigyanta felhasználása 
halászladikok építésére és polietilén
ből készült kádak halkeltetésre, a 
román halászat hétmérföldes csiz
mákkal járja a műanyagok minél 
szélesebb körű felhasználásának az 
útját.

AZ AM ERIKAI LAPOK szerint 
az „Ol Mán R iver”, a Mississippi 
halászati szempontból értéktelen 
vízzé vált, a hálók ezrei rothadnak, 
pusztulnak a partján , m ert a 
szennyvizek okozta halpusztulás 
olyan m éretű, hogy halászni m ár 
nem  érdemes. A szakem berek sze
rin t a halak  pusztulása m ajdnem  
kizárólag a vegyszeres gyom- és 
kártevő-irtás következménye. Eső 
u tán  köpönyeg: az USA belügym i
nisztere annak a törvénynek a meg
szavazását kéri a kongresszustól, 
mely m inden olyan vegyszernek a 
használatá t tiltja , mely károsító ha
tását ta rtósan fejti ki.

URSULA BRESAN oki. halász- 
mesternő a vízinövényzetnek vegy
szerekkel való irtásával kapcsolatos 
vizsgálatairól számolt be a Deutsch. 
Fisch. Ztg. 1965/2-es számában. Ez
úttal az NDK „Walter Ulbricht” üze
mében gyártott Dalapon nevű anyag 
(az alfa diklórpropionsav nátrium
sója) került kipróbálásra, melyből 
azonban viszonylag nagy mennyiség 
szükséges a keményflóra és hínárnö
vényzet elpusztításához: legalább 45 
kg ha, de ez a koncentráció még nem 
olyan magas, hogy a vegyszer alkal-
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mazása ne lenne gazdaságos. A ta
vak gátját károsító bozótok irtására 
jól vált be a kipróbált Selest és Se- 
lest „100” jelű készítmény, melynek 
hatására a növényzet kiszáradt és 
újranövekedést nem tapasztaltak. Ez 
a vegyszer diklórfenoxiecetsav, mely 
bár a növényzetet erősen pusztítja, a 
halakra csak igen kis mértékben 
mérgező, így a gátakon burjánzó nö
vényzet segítségével akkor is irt
ható, ha a tóban halat tartanak.

NAGEL ÉS MATTHEIS a nö
vényzetre igen veszélyes földi po
loska kérdését vizsgálja a DFZ 1965 
februári számában. Ez a rovarfajta 
viszonylag ritkán fordul elő, de a 
vele foglalkozást időszerűvé teszi, 
hogy egyes tógazdák mesterségesen 
telepítik, hogy segítségükkel bioló
giai módszerrel pusztítsák ki a ha

lasvizekre nem 
előnyös kemény 
flórát, a nádat, 
sást stb. Az alig 
4—6 mm hosszú, 
megnyúlt ágyi po

loskára hasonlító rovar nagyon sza
pora és a megtámadott növényze
tet úgy letarolja, mintha azt gyom
irtóval kezelték volna. Halászati 
szempontból jelentkezése inkább 
pozitív, mint negatív jelentőségű, 
veszélyt csak annyiban jelent, hogy 
a tavakat környező kertekbe és ve
tésekbe is beveszi magát, ahol nagy 
rendet vág. A védekezés felszán
tott sávok létesítésével lehetséges, 
melyeken a földi poloska áthatolni 
nem igen tud, de irtására bevált a 
tavak körül elszórt rovarirtó is.

SZOVJET HALÁSZATI KUTATÓK 
tudományos m unkájuk  során a Csen
des-óceán térségében, a K urili-szige- 
tek és K am csatka között egy világ- 
viszonylatban is rendkívül r itk a  pik- 
kelytelen, gombostűfej nagyságú 
szemű h a lfa jra  bukkantak. A Csen
des-óceán legmélyebb horpadásában 
a M arianna-szigetek környékén fel
fedezték az ún. elektrom os halat, 
am elynek a feje fölött egy világító
szerv van. A kutatók  szerint ez a 
m élytengeri ragadozó a világítószerv 
a la tt megbúvó horoggal fogja meg 
zsákm ányát.

A közelm últban 2000 m éter mély
ségben egy olyan hala t fogtak, 
am elynek a testénél tízszerte hosz- 
szabb szakálla van. (Nauka Zsizny)

Pézsmacsapda, vidravascsapó, ko
sár egérfogó: K ulcsár kisiparosnál, 
Budapest, Rákóczi ú t 6.

A HALÉRTÉKESlTŐ 
VÁLLALAT

(BUDAPEST, V., NÁDOR U. 26. TELEFON: 110-800 
TÁVIRATI CÍM: HALÉRTÉKESÍTÖ BUDAPEST)
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és halászattal 
foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos 
értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermését is részben vagy egészben megvásárolja. 
— Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (telefon: 180-207) és IX., Gönczy 
Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Budapest—Kelenföld pu. (telefon: 
268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, 
Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, 
Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.


