


Képek a derekegyházi 
halastavakról

Külföldi halászélményei után 
fedezte fel a TOT-ösztöndíjas 
Rudolf Éva a mártélyi halász
házat, a tiszai folyókanyar ha j
nali páráit, szépséges naplemen
téit, s benne a halra váró em
bert. A bolgár tengerparton 
döbbent rá Rudolf Éva a hullá
mok és a hálók rokon ritm usá
ra, melynek horizontális síkját 
az álló, hajló emberek, halászok 
ellenpontozzák. A smaragdzöld 
tenger vibrálása és az athéni 
halpiacon a vörös színű tálcákon 
pompázó m akrélák emléke is 
kép. mintegy lendítője annak, 
hogy e tem atikát állandósítsa 
művészetében.

így amikor 1981—1984 között 
TOT-ösztöndíjas lett, s Csong- 
rád megyében a mezőgazdasági 
élet hagyományait figyelte, gyűj
tötte, feltám adt benne a Tisza- 
parton az Égei-tenger. a görög 
és a bolgár halászok alakja, s

a  mediterrán halászélet meg
annyi meghittsége vezette képze
letét magyar atmoszférához, ví
zi hangulatokhoz. Íme az irány: 
Tass—Neszebár, Athén—Hydra 
szigete és Mártély, Derekegyhá- 
za. Mindössze egy évtized lefor
gása alatt, 1975—1985 között 
számtalan képe született a ha
lászatról. halászokról. Meg- 
igézte őt a mártélyi Tisza kü
lönös nyugalma és színvilága, 
a parton ringó csónakok, a te
rebélyes fák lombozatának rez
dülése. Minden apróság költé
szetté avatódott: a „Halmérle
gelés” is, ahol a háttérből tük
röződik a víz, a Tisza-parti fák; 
az előtérben a mérleg, rajta  a 
halak sokasága, csípőre tett ke
zű halásszal és a mérlegelővel. 
Együttérzéssel festette meg a 
„Halásziház Mártélyon” című ké
pét, ahol a kapuban nem halá
szok álldogálnak, hanem anyóka

érkezik: a család „őszi” tagja. 
Az ő figurája húzódik meg a 
borzolódó fák között, melyek a 
természet szüntelen eseményeit, 
tavaszi, nyári újjászületését hor
dozzák. A festői szerkesztés 
szempontjából kiemelkedik a 
„Lehalászás”, melynek vizuális 
forrása a derékegyházi halastó 
rendszer. Körkörösen tükröző
dik a víz, parabolaszerűen áll
nak a parton és a csónakban a 
halászok (szimmetrikusan hár- 
manlhárman), s a pillanat csúcs
pontja közeledik: szinte forr a 
víz, most kezd remegni a víz, 
látszanak a halak, ugrál az élő 
termés, a sok ponty, busa, har
csa. Derű és emberség uralko
dik Rudolf Éva művészetében, 
bizalom, harmónia — az élet, a 
valóság kepékkel megragadott 
költészete.

Losonci Miklós
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Az elsődleges termelés és a hozam 
a haltenyésztési technológiákban

OLÁH JÁNOS
H alten y ész tési K u ta tó  In téze t, S zarvas

Már jó néhány kutató megkísé
relte a halhozamok és a tavak pro
duktivitását befolyásoló limnologiai 
tényezők közötti összefüggések le
írását (Rawson, 1955; Northcote és 
Larkin, 1956; Ryder, 1965). Nap
jainkban a figyelem leginkább a 
halhozam és az elsődleges termelés 
közötti összefüggés közvetlen meg
közelítésére irányul (Smith és 
Swingle, 1938; McConnel, 1963; 
Hrbacek, 1969; Wolny és Grygie- 
vek, 1972; Sreenivasan, 1972; Me- 
lack, 1976; McConnel és mtsai, 1977; 
Oglesby, 1977; Noreiga-Curtis, 1979; 
Ling és mtsai, 1981), E tanulm á
nyok legtöbbje azonban természetes 
vizekre vonatkozik és halastavakkal 
hasonló értelemben foglalkozó m un
ka alig van.

Az utóbbi években a különböző 
halastavak szerkezetét és működését 
vizsgálva, Magyarországon a Hal- 
tenyésztési Kutató Intézetben ele
gendő adatot gyűjtöttünk össze, 
hogy a különböző tenyésztési tech
nológiákat alkalmazó halastavak 
halhozama és elsődleges termelése 
közötti összefüggést megvilágítsuk. 
1982-ben Indiában a trópusi lefo
lyástalan falusi halastavak produk
ciójának vizsgálatára hasonló m un
kát indítottunk és 18 tóról jelentős 
információt gyűjtöttünk össze. E 
tanulmányban értékeljük és össze
hasonlítjuk ezen igen jelentős m ér
tékben különböző technológiákat 
alkalmazó rendszerekben az elsőd
leges termelés halhozammá alaku
lását, a transzformálódó energia ha
tékonyságát.

A HALTENYÉSZTÉSI 
TECHNOLÓGIÁK  
OSZTÁLYOZÁSA

Népesített természetes vizek
A  természetes vizek hallal törté

nő népesítése akár a halhozam nö
velése, akár a horgászat igénye sze
rin t általános gyakorlat. Célja a 
halhozam fokozása a vízben jelen

levő természetes haltáplálék-szerve- 
zetek hangsúlyozott hasznosításá
val.

1976-ban Szarvason a Haltenyész
tési Kutató Intézetben két db, 1 m 
átlagmélységű, 0,14 ha területű tó
ban vizsgáltuk a népesítés halter
melésre gyakorolt hatását. A tava
kat a telepítést megelőző ősszel ki
szárítottuk, az újratöltés és -telepí
tés 1976 márciusának végén történt. 
A népesítési sűrűség és szerkezet a 
következő volt (átlagtömeg, g; sű
rűség, ha—1); fehér busa 180, 370; 
pettyes busa 190, 450; ponty 210, 
200; am ur 200, 150. A tenyészidő- 
szak folyamán etetés és trágyázás 
egyáltalán nem volt. A lehalászás 
6 hónappal a betelepítés után, ok
tóberben történt.

Népesítés műtrágyázással
A  következő szintű haltenyésztési 

technológia a népesítéssel kombinált 
műtrágyázás, ahol optimális m űtrá
gyabevitellel növeljük a  természe
tes haltáplálékot. 1977-ben 2 db, 1 
m átlagos mélységű, 0,14 ha terüle
tű halastóban alkalmaztuk ezt a 
technológiát. Az előző ősszel kiszá
ríto tt tavakat 1977 áprilisának ele
jén töltöttük fel és népesítettük. A 
népesítést az alábbi szerkezetben 
és sűrűségben végeztük (átlagtö- 
meg, g; sűrűség, ha-1) fehér busa 
40, 1900; pettyes busa 50, 1200;
ponty 190, 3800; amur 50, 600. A le
halászás októberben történt. A te- 
nyészidő alatt a tóba ju ttato tt P 
mennyisége 20 kg volt (szuperfosz
fát formában) és 150 kg N (NH4NO3 
formájában). A műtrágyázást he
tenként végeztük.

Népesítés szervestrágyázással
A  szervestrágyázásnak kettős ha

tása v an : fokozza az elsődleges ter
melést, valam int a szervesanyag 
közvetlen hasznosítását a bakteriá
lis és detritusz táplálékláncon át. 
Számos haltenyésztési technológia, 
beleértve az integrált technológiá
kat is, alapul ezen az összefüggé
sen. Három szervestrágyázást kísér
letet végeztünk.

— Az elsőt háztartási szennyvíz
oxidációs halastavakban egy ko
rábban (1975) kidolgozott technoló
giával folytattuk le. Az ülepített 
nyers háztartási szennyvizet 100 m3 
ha-1  forgó permetezővel ju ttattuk  
az 1 m átlagmélységű, 1,6 ha terü
letű halastavakba, ősszel mind a 6 
kísérleti tavat kiszárítottuk, április 
elején ú jra töltöttük, a lehalászás 
pedig októberben történt. A népe
sítési sűrűség és szerkezet a  követ
kező volt (testtömeg, g; sűrűség 
ha—t): fehér busa 190, 1500; pety- 
tyes busa 180, 800; ponty 200, 1400; 
amur 170, 300.

— A másodikat híg sertéstrágyá
val kezelt halastavakban 1982-ben 
végeztük. A 10%-os szárazanyag
tartalm ú híg sertéstrágyát naponta 
rugalmas gumiszelepekkel ellátott, 
forgó szórófejjel 0,14 ha alapterüle
tű és 1 m-es átlagmélységű halas
tavakba 2 m3 ha-1  mennyiségben 
ju ttattuk  ki. A három kísérleti ta 
vat télre szárazra állítottuk, a ha
lakat március végén helyeztük ki 
és októberben halasztuk le. A né
pesítési szerkezet a következő volt 
(átlagos testtömeg, g ; sűrűség, ha—1) : 
feher busa 190, 3500; ponty 150, 1800.

— A harmadik kísérlethez Orisz- 
sza államban 18 indiai, falusi, le- 
csapolatlan tóra vonatkozó halho- 
zamadatokat gyűjtöttünk össze, majd 
meghatároztuk elsődleges termelé
süket. E falusi tavak legtöbbjét 
1977-ig nem hasznosították halte
nyésztésre; később a bhubaneswari 
Édesvízi Akvakultúrás Kutatási és 
Képzési Központ technikai vezeté
sével ezeket a  tavakat is bevonták 
a haltenyésztési gyakorlatba. Leg
többjüket a 3 nagy indiai ponty
fajtával, a katlával (Catla catla), 
rohuval (Labeo rohita) és mrigallal 
(Cirrhinus mriigala), valam int a 
közönséges ponttyal (Cyprinus car- 
pio var. Communis) népesítették be. 
Néhány tóba fehér busát (Hypo- 
phthalmichthys molitrix) is telepí
tettek még kiegészítésként. A halak 
testtömege a népesítéskor a kisebb 
tavaknál 2—3 g, a nagyobbaknál 
pedig 20—60 g között volt. A népe
sítési sűrűség 2800 és 7000 egyed 
ha—1 között változott. A tanulm á
nyozott falusi halastavak némelyike
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1. táblázat
A lefolyástalan falusi tavak fő jellemzői Orisszában (India)

T a
vak

Kor,
óvek

Terület,
ha

Víz
mélység,

cm
Népesség,

h a -1
Á llat- 

állomány, 
h a -1

Népesítési
sűrűség,

h a "1

1. 100 0,75 160 166 81 3400
2. 6 1,25 95 36 16 2800
3. 3 0,08 48 125 62 6000
4. 50 2,13 225 56 30 5000
5. 17 0,10 135 127 62 4500
6. 7 0,16 110 1250 562 5000
7. 7 0,20 124 500 325 4500
8. 8 0,02 100 250 100 6000
9. 22 0,20 70 10 5 3000

10. 12 0,50 205 500 240 5000
11. 4 0,02 60 83 641 6500
12. 2 0,01 120 200 15 7000
13. 2 0,01 120 70 7 5000
14. 6 0,08 145 812 200 3000
15. 3 0,03 100 850 50 5000
16. 3 0,08 100 200 37 4500
17. 2 0,02 140 150 20 5000
18. 2 0,10 150 280 115 5500

legalább 100 éves, ezekre a  szerves
anyagban gazdag, mély, laza üle
dék jellemző, de vannak köztük 
olyan tavak is, melyeket 2—8 éve 
építettek ú jjá  (1. táblázat). Több
ségük vízfelülete nem éri el az 1 
ha területet, így a  vizsgált tavak 
átlagos mérete 1000 m2-nél keve
sebb. A 4-es számmal jelölt leg
nagyobb tó területe 2,13 ha. Az á t
lagos vízmélység 1 m, a szélső ér
tékek 48 és 225 cm. E tavakban 
ritkán alkalmaznak kiegészítő ta 
karmányozást, ha pedig mégis, a 
bejuttatott táplálók igen alacsony 
táplálóértéke m iatt ez inkább szer
vestrágyának tekinthető és nem ta 
karmánynak. E falusi tavakban 
a többcélú hasznosítás m iatt rend
kívül nagy szervesanyag-feldúsulás 
tapasztalható. A szervesanyag-be- 
juttatás nagyságrendje az egyes ta 
vakban az azt hasznosító település 
méretétől, illetve a település birto
kában levő állatok számától függ. 
A népességsűrűség 10—1250 ha-*1, 
az állatsűrűséig pedig 5—641 ha—1 
volt a vizsgált tavak területére szá
mítva. A száraz évszakban a szer
vesanyag-dúsulás forrása pontsze
rű, a monszún aliatt diffúz jellegű. 
Tulajdonképpen az e falusi tavak
ban folytatott haltermelés szerves- 
trágyázási technológiaként értékel
hető.

1,27—5,00 g C m—2 nap-1  értékű 
gradiensét állítottuk be. A 2 éves 
m unkát (1977, 1978) 1 m átlagmély
ségű, 0,14 ha-os tavakban végeztük. 
A télre szárazra állított tavakat 
tavasszal feltöltöttük, a haltelepí
tést április elején, a lehalászást Ok
tóberben végeztük mindkét évben. 
A népesítési szerkezet és sűrűség 
az alábbi volt (átlagos haltömeg, g; 
sűrűség, ha—1): fehér busa 200,1500; 
pettyes busa 180, 1000; ponty 210, 
4000; am ur 220, 500. A tenyészidő- 
szakban a 0, 20, 50, 120 kg ha—1 
év—1 P-m űtrágya adagokat (szuper
foszfát formában); a  0, 50, 150, 300 
kg N -t pedig NH4N 03-műtráigyában 
kom bináltan és hetenként egyforma 
adagokban ju ttattuk  a tavakba, ösz- 
szesen 5—6 t ha—1 búzát etettünk 
kiegészítő takarm ányként minden 
tóban, a  hal növekvő biomasszájá
nak megfelelően.

MÓDSZEREK
A z  elsődleges termelés és halho

zam összefüggése tanulmányozásá
nál jelentős hátrány, hogy a vízben 
lejátszódó növényi fotoszintézist 
különböző metodikával: 14C vagy 
0 2 sötét és világos palack módszerrel 
mérik, rövid inkubációs idő alatt

(Melack, 1976; Noreiga-Curtis, 1979), 
vagy esetenként 1 teljes napra ki
terjedő inkubálással (Li ang és 
munkatársai, 1981). Másik megkö
zelítés a teljes víztömeg napi 0 2- 
koncentráció változásának nyomon- 
követése (McCannel és m unkatár
sai, 1977), és a napi görbéből a 
bruttó és tiszta elsődleges produk
ció számítása. A hipertróf, nagy 
produktivitású halnevelő ökoszisz
témákban a hosszú inkubációs ide
jű  világos-sötét palack módszer az 
elsődleges termelést alul becsüli. 
Ezekben a vizekben a  leginkább al
kalmazható megközelítés a napi 
0 2-koncentrációk közvetlen mérése. 
Jelen munkánkban 0 2 in situ  kon
centráció-méréseket végeztünk, 
elektródás oxigénmérővel. Az elsőd
leges termelés átlagos nagyságrend
jét egy korábban kifejlesztett mérő- 
modellel számoltuk ki a napi cik
lus 7 mérőpont-adatai alapján 
(Oláh és mtsai, 1978). A  18 lefolyás
talan indiai halastóban az oldott 0 2 
napszakos változását 3 mérőpontos 
méréssel követtük nyomon és az el
sődleges termelést a McConnel- 
(1962) egyenlettel számoltuk. Míg a 
korábban megjelent legtöbb tanul
mány a halászati becslésekből szár
mazó halhozamadatokat publikálta 
(Melack, 1976; Ogilesby, 1977), jelen 
munkánk során m inden halastavat 
teljesen lehalásztunk és a halhoza
mot közvetlenül mértük. A  Magyar- 
országon folyó kísérletekben m in
den kísérleti tavat egyidejűleg, a te -  
nyészidő végén, lecsapolással ha
lásztuk; az indiai falusi halastó-tu
lajdonosok pedig többszörös leha
lászást végeztek lecsapolhatatlan ta 
vaikban. A halprodukció értékét 
(az elsődleges termeléshez hasonló
an) a g C m ~2 nap—1 egységben fe
jeztük ki, mivel a trópuson, illetve 
mérsékelt övben a tenyészidőszak 
hossza különböző. Az elsődleges te r
melés halhozammá való alakulásá
nak hatékonyságát százalékosan fe
jeztük ki.

EREDMÉNYEK
Kizárólag csak a népesítéssel, az 

elsődleges produkció százalékos 
hasznosulásában két kísérleti tóban, 
a természetes tavak átlagos haté
konyságához viszonyítva, 10-szeres 
növekedést kaptunk (2. táblázat). A  
2—3%-os, igen jó átalakulási haté-

Népesítés trágyázással 
és kiegészítő takarmányozással

E technológiában — melyben a 
nem teljes értékű, alacsony fehér
jetartalm ú takarm ány a természe
tes tápláléknak csak kiegészítője 
lehet ~  az elsődleges termelés és 
halhozam közötti összefüggés elem
zése szintén igen lényeges. A m a
gyarországi polikultúrás halastavak 
műtrágyázásának optimalizálását 
célul kitűző kísérletsorozatban 23 
halastavat vizsgáltunk. Az elsődle
ges termelés szintjének szabályozá
sát különböző N- és P-dózisok ada
golásával oldottuk meg, és annak

2. táblázat

Tavak ET,
g C m -2 n ap -1

HT,
g C m ~2 n ap -1 H T/ET X 100

Csak népesített 
1 . 1,73 0,040 2,31
2. 1,01 0,031 3,06

N épesített és 
trágyázott 

1 . 5,32 0,100 1,87
2. 5,29 0,108 2,04
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a halhússá alakult prim ér produk
ció százaléka pedig 3,04 értékű volt.

Az India Orissa állam ában vizs
gált tavak hal. és primér produk
ciója között szintén nem találtunk  
szoros korrelációt ( r=  0,15). A 15,8 
kg ha—1 értékű legmagasabb napi 
halhozamokat alacsony produkció 
mellett 11 tóban mértük, míg egyet
len, extrémen magas elsődleges te r
melésű tóban mérsékelt, 8 kg ha-1 
halhozam volt (5. táblázat). Ez utób
bi halastó tipikus képviselője a 
szervesanyagban gazdag, vastag 
üledékrétegű, de táplálékban sze
gény víztömegű falusi tavaknak, 
melyekben az állandó Microcystis 
vízvirágzás jellemző. A 18 vizsgált 
falusi halastóban a halhozam és az 
átalakulási hatékonyság nagyság
rendjét a prim ér produkció, a népe- 
sítési sűrűség és a szervestrágyázás 
kombinációja szabályozza (1. és 5. 
táblázat).

A kiegészítő takarmányozást is 
magában foglaló 23 kísérleti tóban 
alkalmazott haltenyésztési techno-

konyság a kísérleti tavakban mért 
viszonylag alacsony 1—1,7 g C m—2 
nap-1  átlagos elsődleges termelés 
eredménye lehet. Az adott sűrűségű 
haltársulás a természetes haltáplá- 
lék-forrásokat maximálisan haszno
sította.

A népesítést és szervetlen trágyá
zást kombináló technológiával elért 
elsődleges termelés a tavakban 5,3 
g C m—2 nap—1 értékű volt, a hal
hozam pedig több m int a kétszere
sét adta annak, amit a csak népesí- 
téssel operáló technológiában m ér
tünk (2. táblázat), bár a prim ér 
produkció százalékos hasznosítása 
alacsony maradt. Az elsődleges ter
melés és a haltermelés magas 
szintjein a produkció hatékonyság
csökkenését jól magyarázhatjuk a 
GP—FP összefüggések teljes tarto
mányát leíró log-görbével (Liang 
és mtsai, 1981).

A nyers háztartási szennyvízzel 
kezelt tavakban a prim ér produkció 
és a bakterioplankton mennyisége 
egyaránt magas volt. A 6 kísérleti 
tóban mórit, széles tartom ányban 
változó primér produkció értékek 
(2,02—6,39 g C m - 2 n a p -1) (3. táb
lázat) valószínűleg az előző évek 
különböző szervesanyag-terheléssel 
végzett kísérleteinek hatására ala
kultak. Ezzel szemben a  halhozam 
egységesebb volt és nem követte az 
elsődleges termelés trendjét. A hal
hozam és a  prim ér produkció között 
— valószínűleg a bakteriális te
vékenység miatt, mely igen jelentős 
szerepet tölt be a  szervesanyaggal 
terhelt rendszerekben — nem ta 
láltunk határozott összefüggést.

A híg sertéstrágya napi bejutta
tásával kezelt kísérleti tavakban ál
landóan nagy volt a prim ér pro
dukció, sőt az összes ilyen célú 
vizsgálódásunkra szolgáló rendszer 
közül e tavakban m értük a legma
gasabb átlagos elsődleges termelési 
értéket (4. táblázat). A napi halho
zam értéke 14—21 kg ha—1 közötti,

1. ábra. A mérsékeltövi víz primér produkciójának és halhozamának 
összefüggését leíró görbe
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lógiában az elsődleges termelés és 
a halhozam között r=0,87 értékű 
összefüggést kaptunk. A prim ér pro
dukció széles tartományban inga
dozott a műtrágyadózis adagolásá
tól függően. Bár az adagolt kiegé
szítő takarm ány csaknem minden 
tóban egyenlő mennyiségű volt, a 
halhozam az elsődleges termelés 
alakulásának felelt meg. Ez azzal 
magyarázható, hogy a hal számára 
a búza nem teljes értékű táplálék, 
így a halhozam végsősoron a ter
mészetes táplálóktól függ. Közepes 
primér produkciójú, 1,27—2,10 g C 
m—2 nap—1 halastavakban átlago
san 16,4 és 27,1 kg ha-1  értékű hal
hozamokat (6. táblázat) 10,89—14,34 
produkciós hatékonysággal m ér
tünk. Azokban a halastavakban, 
ahol az elsődleges termelés magas, 
3,77 és 5,00 g C m—2 nap—1 közötti 
értékű volt, a napi átlagos halpro
dukció is magas volt és 27,3, vala
mint 40,8 kg ha—1 értékhatárok kö
zött változott, bár az előző tavak
hoz képest a halhústermelődés ha
tékonysága alacsonyabb, 6,03—10,05 
volt.

és technológia különbözőségének 
eredménye.

A  27 mérsékeltövi természetes v í
zi ökoszisztémában a halhozam 3 
nagyságrendben változott, azaz a 
Laké Superior és a Huron-tóban 
2,75 és 2,82 g ha—1 nap—1 halpro
dukciót (Oglesby, 1977), a  Dalneye- 
tóban viszont 3,9 kg ha—1 nap-1 
(Oglesby, 1977) halhozamot mértek. 
A trópusi természetes vizekben az 
átlagos halprodukció kisebb tarto
mányban változik. Saját kísérle
tünkben  a csak népesített tavakban 
3,5 kg ha-1  nap—1; a  műtrágyázott, 
népesített tavakban 10,4; a háztar
tási szennyvízzel kezelt tavakban 
11,0; a hígtrágyázott tavakban 18,0; 
a kiegészítő takarmányozással kom

binált műtrágyázási technológiák
ban pedig 28,1 volt a halhozam. A 
trópusi falusi tavakban 2,8 és 15,8 
kg ha—1 nap-1  között változott. A 
haltermelés hatékonysága mind a 
mérsékeltövi, mind a trópusi ta 
vakban és víztározókban széles ta r
tományban ingadozott, átlagértékük 
a mérsékeltövi vizekben magasabb 
volt. Az egyszerű, kizárólag népesí- 
tést alkalmazó technológiában a ha
tékonyság több m int tízszeresére 
nőtt, és szűk tartományú ingadozás 
jellemezte. A műtrágyázással kom
binált népesítési technológiával a 
prim ér produkció és a halhozam 
megemelkedett ugyan, a  hatékony
ság azonban csökkent. Az ilyen 
rendszerekben a nagy jelentőségű 
bakteriális tevékenységnek megfe
lelően, m indkét típusú, szerves 
anyaggal kezelt halastóra a magas 
hatékonyság volt a jellemző. A k i
egészítő takarmányozást is alkal
mazó technológia eredményezte a 
legnagyobb hatékonyságot. Hang
súlyoznunk kell, hogy a természetes 
táplálók még a kiegészítő takarm á
nyozás esetén is igen nagy jelentő
ségű a megfelelő takarmányozás
ban, valam int az alkalmazott ala
csony fehérjetartalm ú takarm ány 
hasznosításában.

Ha ábrázoljuk a 27 vizsgált m ér
sékeltövi víz prim ér produkciójának 
és halhozamának adatait, két cso
portot különböztethetünk meg,. 21 
tóban szűk tartományú prim ér pro
dukció mellett növekvő halhozamot 
mutató meredek görbét kapunk (1. 
ábra). A  mérsékeltövi tavak és tá 
rozók e nagyobb csoportjára a k i
sebb prim ér produkció jellemző, 
amely magyarázza is a nagyobb ha
tékonyságot. A 6 tóból álló 
második csoportból a  Laké Supe- 
rior-ban, a Lake Huron-ban és a

KÖVETKEZTETÉSEK
Jelen tanulmányunkban a külön- 3.

böző haltenyésztési technológiákra 4.
vonatkozó produkció hatékonysági 5.
adatait összehasonlítottuk más tró- 6.
pusi és mérsékeltövi tavakra, víz- 7.
tározókra publikált adatsorokkal (7. 8.
táblázat). A z  általunk vizsgált 54 9.
halastó között a műtrágyázott vagy 10.
a hígtrágyával kezelt tavakban sta- 11.
bil, magas értékű, 5,29—6,49 g C m —2 12.
nap—1 prim ér produkciót mértünk. 13.
Ezzel szemben a trópusi lefolyásta- 14.
lan falusi tavakban az átlagos el- 15.
sődleges termelés alacsony értéke 16.
igen széles tartományban, 1,76— 17.
12,3 g C m—2 nap—1 között váltó- 18.
zott. A 12,3 g C m—2 nap—1 érték 19.
nagyon közel van az állóvizekben 20.
egyáltalán lehetséges prim ér pro- 21.
dukció felső határához. A  különb- 22.
ségek a szerves-terhelés, kor, méret 23.

2,50 0,248 9,92
2,59 0,200 7,72
1,80 0,210 11,66
2,10 0,254 12,09
2,00 0,271 13,55
2,16 0,207 9,58
2,54 0,186 7,32
1,68 0,183 10,89
1,77 0,202 11,41
1,61 0,207 12,85
1,27 0,164 12,91
1,61 0,231 14,34
4,43 0,387 8,73
4,48 0,379 8,45
3,77 0,378 10,02
4,35 0.383 8,80
3,77 0,340 9,01
3,83 0,385 10,05
5,00 0,408 8,16
4,65 0,336 7,22
4,94 0,380 7,69
4,59 0,277 6,03
3,96 0,273 6,89
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7. táblázat

Ökoszisztémák Sor- E T , g C m - > nap 1 H T . g C m - 2 nap - 1 H T/FT X 100
Szerzőszám tartom ány átlag tartom ány átlag tartom ány átlag

1. Mérsékeltövi víztá-
rozók, tavak 27 0 ,0 8 -6 ,54 1,55 0,00003 - 0,0029 0,0024-1,31 0,224 Oglesby,

0,039 1977.
Oláh
(előké
szület)

2. Trópusi tavak és
víztározók 21 0 ,3 0 -7 ,7 8 2,57 0,0001 - 0,0060 0,004-0 ,85 0,130 Sreeniva-

0,060 san,
1972.
Melack,
1976.

3. Csak népesített
halastavak 2 1 ,01-1 ,73 1,37 0,031 - 0,0350 2,31 -3 ,06 2,680 Jelen m un

0,040 ka
4. N épesített és mű trá 

gyázott halastavak 2 5,29 -5 ,32 5,30 0 ,1 0 0 - 0,1040 1,87-2 ,04 1,950 Jelen m un
0,108 ka

5. Népesített és háztar-
tartási szennyvízzel 
kezelt halastavak 6 2,02-6 ,39 3,90 0 ,1 0 0 - 0,1100 1 ,56-5 ,24 3,370 Jelen m un

0,123 ka
6. N épesített és híg

sertéstrágyával kezelt 
halastavak 3 5,36 -6 ,49 5,89 0 ,1 4 0 - 0,1800 2,61 -3 ,27 3,040 Jelen m un

0,210 ka
7. Szerves anyaggal tr á 

gyázott, falusi lefo
lyástalan halastavak 18 1,76-12,30 3,74 0,028 - 0,0870 0 ,65-6 ,75 2,490 Jelen m un

0,158 ka
8. N épesített, m űtrágyá

zott és takarmányo- 
zott halastavak 23 1,27 -5 ,0 0 2,09 0,164 - 0,2810 6,03-14,34 9,780 Jelen m un

0,408 ka

Laké Ontario-ban mérsékelt primér 
produkció mellett a  halhozamok 
alacsonyak voltak, ugyanakkor a 
Laké Leven-ben, Laké Neagh-ben 
és River Tjeukemer-ben magas el
sődleges termelést és mérsékelt hal
hozamot mértek (Oglesby, 1977). A 
trópusi tavakra és víztározókra ha
sonló görbemeredekség jellemző, de 
azonos elsődleges termelési tarto
mánynál a mérsékeltövi vízrendsze
rek első, nagyobb csoportjánál a 
haltermés magasabb.

Ügy tűnik, a halastó-ökosziszté
mák halhozama és elsődleges ter
melése közötti összefüggés összeha
sonlító elemzése megerősíti a Mc- 
Connel és mtsai (1977) által megfo
galmazott következtetést. A  külön
böző típusú haltermelő ökosziszté
mák között lényegi különbségek lé
teznek, és e rendszerekben egysé
ges egyenlettel még a prim ér és 
halprodukció teljes tartom ányát le
író, Liang és mtsai (1981) által ja
vasolt log-egyenlettel sem lehet ki
elégítően magyarázni ezt az össze
függést. Noreiga-Curtis (1979) kö
vetkeztetését is megerősítik a szer- 
vesanvag-terhelést alkalmazó tech
nológiára vonatkozó adatok, hogy a 
primér produkció kizárólagosan nem 
elesendő a szerves anyaggal trágyá
zott halastavak magas halhozamai
nak kialakulásához. Az ilyen al- 
lochton rendszerekben a bakteriális 
tevékenység elsődleges jelentőségű. 
Ily módon érthető, hogy a primér

és a  halprodukció között a háztar
tási szennyvízzel, vagy híg sertés
trágyával kezelt, vagy a lecsapolha- 
tatlan halastavakban nincsen jelen
tős összefüggés. Tehát mindazon 
vizeket k i  kell zárni a prim ér és a 
halprodukció közötti összefüggést le
író modellből, melyek az autochton 
termelésükhöz képest jelentős szer- 
vesanyag-terhelést kapnak (Ogles
by, 1977). Az elsődleges és a halter
melés közötti összefüggést leíró mo
dell elkészítésének számos buktatója 
van. Jó néhány eddigi megközelítés 
elégtelennek bizonyult az energia- 
áramlás módjának, vagy a külön
böző vizek produkciójának magya
rázatára (McConnel és mtsai, 1977; 
Liang és mtsai, 1981). Ezen aspek
tus tanulmányozásában alkalmazott 
módszerek — ahogyan arra  már 
korábban is rám utattunk — igen 
hiányosak. A módszertani hiányos
ság mellett az összefüggést nagy
számú tényező (mint faj összetétel, 
népesítési sűrűség, a trágyázás mi
nősége és az etetés intenzitása) kü- 
lön-külön és együttesen is befolyá
solja. Jelentős hatékonyságbeli kü
lönbséget tapasztaltak és írtak le a 
fitoplanktont fogyasztó Tilapia, il
letve a zooolanktonevő Gambusia 
között (McConnel. 1965: Goodyear 
és mtsai. 1972). A Tilapia produk
ciója na^vobb volt a prim ér pro
dukció szűk tartományán belül. A 
népesítési sűrűség a hozzáférhető 
természetes táplálékforrások kihasz

nálását befolyásolja; alacsony né- 
pesítésnél a rendelkezésre álló táp
lálékforrás alulhasznosított. Szer
vestrágyázással komplex táplálék- 
láncot juttatunk a tóba, ami a det- 
ritusz tápláléklánccal együtt maga
sabb intenzitású bakteriális tevé
kenységet is biztosít (Noreiga-Cur
tis, 1979). Mindezen szempontokat 
figyelembevéve világos, hogy szük
séges az elsődleges és a haltermelés 
összefüggésének részletesebb elem
zése mind a természetes vízi, mind 
a halastórendszerekben, hogy azt 
kielégítőbb módon magyarázhassuk.

*
1. Az elsődleges termelés és a hal

hozam közötti összefüggés megvilá
gításához 54, különböző trofitás- 
szintű és tenyésztési technológiával 
művelt magyar és indiai halastó 
adatait gyűjtöttük össze. Az alkal
mazott technológiák a csak népesí
tett; népesített és trágyázott; vala
mint népesített, trágyázott és ki
egészítő takarmányozást magában 
foglaló módszerek voltak. A prim ér 
produkciót a napi O^-görbe mód
szerrel; a  halhozamot a tényleges 
lehalászással állapítottuk meg.

2. A bruttó prim ér produkció a 
különböző rendszerekben g C m—2 
nap-1  egységben kifejezve a csak 
népesített tóban 1,01—1,73; a népe
sített és műtrágyázott tavakban 
5,29—5,32; a háztartási szennyvíz
oxidációs tavakban 2,02—6,39; a híg
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sertéstrágyával kezelt oxidációs ta
vakban 5,36—6,49; a  lefolyástalan 
falusi tavakban (kivéve az egy tó
ban m ért igen magas, 12,30 értéket) 
1,76—4,78; a népesített, trágyázott, 
takarmányozott tavakban 1,27—5,00 
tartományban volt.

3. Az átlagos halhozam értékek: 
3,5 'kg1 ha—1 nap—1 volt a  csak né
pesített tavakban; 10,4 a népesített 
és mű trágyázott tavakban; 11,0 a 
háztartási szennyvízzel kezelt; 18,0 
a híg sertéstrágyázott; 2,8—15,8 a 
lefolyástalan falusi tavakban; 28,1 
a kiegészítő takarányozással kombi
nált trágyázott tavakban.

4. A halprodukciós hatékonyság 
— azaz az elsődleges termelés szá
zalékában kifejezett halhozam —

széles tartományban Változott: 2,31 
—3,06 (a csak népesített tavakban); 
1,87—2,04 (népesített és trágyázott 
tavakban); 1,56—4,95 (háztartási
szennyvízzel kezelt tavakban); 2,61 
—3,27 (sertés-hígtrágyával kezelt ta
vakban) ; 0,65—6,75 (lefolyástalan
falusi tavakban); 6,03—14,34 (népe
sített, trágyázott és takarmányozott 
tavakban). A minden kezelés nélkü
li tavak hatékonysági koefficiense 
tízszeresére növekedett, és a szer
vesanyaggal terhelt rendszerekre 
számolt magas értékek nagyrészt a 
magasabb szintű energiaátalakulás
ba kapcsolódott bakteriális tevé
kenységnek köszönhető.

5. Ú gy tűnik, hogy a bonyolul
tabb, magasabb szintű tenyésztési

technológiákban a halprodukció ki
sebb mértékben függ a prim er pro
dukció nagyságrendjétől. Ugyanak
kor a prim ér produkció magasabb 
trofitásszintet biztosít és szabályoz
za a bevitel hasznosítását. Teljesen 
általánosan érvényes összefüggést az 
elsődleges termelés és a halhozam 
között nem lehet megfogalmazni.

6. A prim ér és a halprodukció 
közötti összefüggést leíró módszer 
kifejlesztésénél számos követel
ményt kell figyelembe venni — az 
alkalmazott módszereket éppen úgy, 
m int az összefüggést befolyásoló 
nagyszámú tényezőt (mint pl. a hal
fajt, a népesítési sűrűséget, a trá 
gyázás minőségét, a takarmányozás 
intenzitását).

r

Új  vezetőséget választott 
a M AE Halászati Szakosztálya

A Magyar Agrártudományi Egye
sület jövő évi tisztújító közgyűlését 
megelőzően valamennyi szakosz
tályban újjá kellett választani a ve
zetőséget, küldötteket jelölni a 
MAE-közgyűlésre.

A Halászati Szakosztály e tárgy
ban összegyűlt tagjai előtt beveze
tőjében dr. Tahy Béla titkár össze
foglalta a szakosztályi élet jellem
zőit, ismertette a végzett munkát, 
majd — megköszönve a tagság bi
zalmát — lemondott. A jelölést elő
készítő bizottság elnöke, dr. Papp 
Károlyné ismertette az új vezetőség 
jelöltjeit. A vita során további ne
vek vetődtek fel, m ajd szavazásra 
került sor. A tagság egyhangúlag 
választotta meg az új vezetőséget, 
mely a következő:
Elnök:

Dr. Dobrai Lajos MÉM-főtanácsos. 

Titkár:
Dr. Tahy Béla MOHOSZ-titkár.

A  vezetőség tagjai:
Balogh József főágazatvezető (Bi- 
kali ÁG), Bencze Ferenc titkár 
(HTSZ-Szövetség), Elek László 
igazgató (Balatoni Halgazdaság), 
dr. Harcsár István igazgató (Hal
értékesítő Vállalat), dr. Müller 
Ferenc igazgató (HAKI, Szarvas), 
Örkényi Miklós halászati felügye
lő (Baranya MTVB), Pékh Gyula 
szaktanácsadó (ÁGÉ), dr. Szakol- 
czai József osztályvezető (Orszá
gos Állategészségügyi Intézet), 
Tóth Árpád főelőadó (MÉM).
A vezetőség személyi összetétele 

jól reprezentálja az ágazat sokszí
nűségét. A MAE küldöttközgyűlésé
re szakosztályunk delegáltjai: dr.

Dobrai Lajos, Győrbíró Tibor (Pest 
megyei halászati felügyelő), Keve 
József (nyugdíjas), dr. Nagy László, 
dr. Tahy Béla. A szakosztályi ülés 
végén az újjáválasztott vezetőség 
nevében a titkár megköszönte a bi
zalmat, s kérte a tagságot és a ve
zetőség tagjait, hogy az eddiginél 
is hatékonyabban támogassák az 
egyesület m unkáját (többek között 
azzal is, hogy fegyelmezetten eleget 
tesznek tagdíjfizetési kötelezettsé
güknek).

A Halászati Szakosztály köz
gyűlésén a MAE Állattenyésztők 
Társaságát Szánthó László titkár 
képviselte. Hozzászólásában kiemel
te a pénzügyi gazdálkodás szem 
előtt tartását, a díjfizetéses rendez
vények fokozását, m ert a  nehezebb 
gazdasági helyzetben fokozódik az 
egyes szakosztályok nyereségesebb 
gazdálkodásának követelménye. E 
témában is várjuk tagtársaink kez
deményező javaslatait.

T . B .

Szakosztályi ülés 
a Balatoni Halgazdaságban

Újdonságok a Balatoni Halgazdaságiban — e címmel tarto tt ülést a 
MAE Halászati Szakosztálya az ősz folyamán. A Keszthelyi Agrár- 
tudományi Egyetem  terem tett tárgyalási lehetőséget a szakosztályi 
ülés résztvevőinek. Itt Elek László, a BHG igazgatója ismertette az 
iparszerű piszltrángos és angolnatelep létrejöttének történetét, term e
lési eredményeit. Mindkét halfaj esetében érintette az értékesítési 
helyzetet és a kilátásokat is. A vitaindító előadás után először a hé
vízi angolnatelepet látogatták meg a résztvevők, majd folyatták ú t
jukat az ódörögdi pisztrángosba. Mindkét helyszínen konzultációk 
folytak az alkalmazott technológiákról, ezen belül elsősorban a ta 
karmányok összetételéről, áráról (az értékesítési árral összevetve).

Megtiszteltetés Szakosztályunk életében, hogy vidéken rendezett 
ülésünket meglátogatta Klenczner András, a MAE elnöke, aki elis
merően szólt munkánkról, tagjaink aktív részvételéről.

T . B.
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A horgászsport fejlesztési célkitűzései 
a VII. ötéves tervidőszakra

A Magyar Országos Horgász Szö
vetség elnöksége, majd vezetősége 
testületi ülésen tárgyalta a hor
gászsport fejlesztési koncepcióját, s 
elfogadva azt utasította a Szövetség 
apparátusát az irányelvekből faka
dó teendők végrehajtására.

Elsősorban a horgászsport pénz
ügyi lehetőségeinek tisztázása és 
néhány elvi döntés meghozatala a 
tervidőszak elején (mely öt évre 
irányt m utat a  fejlesztésre) tette 
szükségessé, hogy amikor a halá
szati ágazat egészére még nem ké
szült terv, a horgászsport körvona
lazza a maga elképzeléseit.

HALTERMELÉS
A MOHOSZ haltermelésében az 

előirányzott terv túlteljesítése az 
1984. évi tényszámok alapján is m ár 
biztonsággal várható.

Az 1. táblázatból látható, hogy az 
elmúlt években az egy főre jutó 
horgászzsákmányt a jelentős lét
számemelkedés ellenére is sikerült 
a korábbi évek 16—18 kg-os szint
jén tartani. Jelentősen fejlődött sa
ját ivadék-előállító tevékenységünk. 
Megállapítható azonban, hogy csök
ken a szelektáló halászat eredmé
nye, aminek az a magyarázata, hogy 
korlátoztuk a busafajok kihelyezé
sét a horgászvizekbe és a VII. öt
éves terv során csak a biztonságo
san lehalászható vízterületekre he
lyezünk ki újabb tenyészanyagot e 
fajokból, oda is csak abban az eset
ben, ha értékesítési helyzetük meg
nyugtató módon rendeződik. (Ezt 
azonban egyelőre nem szerepeltet
jük terveinkben, m int potenciális 
tartalékot tartjuk  számon.)

HORGÁSZLÉTSZÁM
A  következő ötéves tervben az 

elmúlt évek létszámgyarapodását 
vettük figyelembe, azaz évi 5—10 
ezer fős növekedésre számítunk. 
Éves bontásban ez a 2. táblázat sze
rint alakul. A VT. ötéves tervben 
összességében 12.7°/n-os létszámnö
vekedést terveztünk, amit valame
lyest túlléptünk. Az utóbbi években 
a növekedés üteme mérséklődött, 
ezt figyelembe véve a VII. ötéves 
tervben mindössze ll° /0-os növeke
dést irányoztunk elő.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK
A  korábbi tervciklus jelentős 

eredményének tekinthető, hogy si
került létrehozni a megyehatárok
kal megegyező körzetű intéző bi
zottságokat: emellett megalakult 
néhány gazdálkodó bizottság is, me- 
lvek speciális horgászpolitikai fel
adatokat látnak el. Várhatóan a kö
vetkező tervciklusban a horgász

egyesületek száma csak mérsékel
ten gyarapodik, mivel önállóan ke
zelhető új vízterületek most már 
alig lesznek. A kialakult szervezeti 
forma bevált, további erősítését 
tűztük ki célul, am it többek között 
az is szolgál, hogy egyre jobb mun
kakörülményeket terem tünk vidéki 
intézőbizottságaink elhelyezése so
rán.

A HORGÁSZATI LEHETŐSÉGEK 
BŐVÍTÉSE

A z  elmúlt években a horgászke
zelésben levő vízterületek legjelen
tősebb gyarapodását a Tisza II. víz
tározó feltöltése jelentette. A hor
gászlétszám további növekedése a 
következő tervciklus során egyre 
sürgetőbben írja  elő, hogy a htsz 
kezelésében levő vizeknek növekvő 
mértékben kell horgászigényeket is 
kielégíteniük. Ez nem feltétlenül je
lenti a halászati jog horgászkeze
lésbe adását, feltételezi viszont a 
horgászérdekeket alátámasztó hal
gazdálkodást. Amennyiben egyes 
szövetkezetek anyagi helyzete egyes 
természetes vizeken nem teszi le
hetővé az üzemterv szerinti rend
szeres népesítést, a MOHOSZ ké
szen áll arra, hogy a halászati jo
got átvegye. Annak érdekében, hogy 
a szövetkezeti szektor számára ne 
teremtsünk termelési bizonytalan
ságot — figyelembe véve a MÉM 
miniszteri koordinációs értekezleté

nek határozatait —, a MOHOSZ 
Horgászati és Halgazdálkodási osz
tálya a megyei IB-októl összegyűjti 
az átveendő vizekre vonatkozó ja 
vaslatokat és a két szövetség veze
tőinek tanácskozásán megvitatják a 
további teendőket.

Örömmel jelenthetjük ki, hogy a 
Balatoni Halgazdasággal sokat ja 
vult a horgászok viszonya. A jóvá
hagyott üzemterv a tudományos ku
tatás eredményeit figyelembe véve 
készült el, progresszív ponty- és 
süllőnépesítést ír elő, figyelembe 
veszi tehát a horgászsport érdekeit. 
A MOHOSZ javaslatát a megyei 
halászati felügyelő elfogadta arra, 
hogy a BHG a következő tervcik
lusban közös teherviseléssel ne he
lyezzen ki keszegfészket. Ha a ke
szegállomány fogyása indokolná, 
akár a cikluson belül, akár 1990 után 
vissza lehet térn i a korábbi mód
szerre a fogási eredmények értéke
lése után.

A horgászati lehetőségek bővítését 
szolgálná a „Fogd, fizesd, vidd!” 
mozgalom terjedése. Ez azt jelen
tené, hogy az eddigiekben horgá
szok elől lezárt területeken lehe
tővé válna a halfogás m érsékelt áru 
területi jegy ellenében, úgy, hogy 
a fogott halat a helyszínen nagy
kereskedelmi (tehát kedvezményes) 
áron kell kifizetnie a horgásznak. 
Ha a sporthorgászoknak ez nem is 
jelent előnyt, a biztosan halat fog-
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A VI. és VII. ötéves tervciklus termelési és halfogási 
terve

3. táblázat

ni akaró „konyhai” horgászok biz
tosan örülnek majd az ilyen lehe
tőségnek is.

TELEPÍTÉS, TERMELÉS, FOGÁS
A MOHOSZ kezelésében levő hal

termelő egységeket ez idáig is a mo
dem  technika jellemezte, mely kor
szerű technológiával párosult. Az 
eredmények — melyek messze meg
haladják a tógazdaságok országos 
átlagát — igazolják e törekvések 
helyességét. A Szövetség célja, hogy 
minél nagyobb mértékben saját te r
melésből állítsuk elő legfontosabb 
horgászvizeink tenyészanyagát, ez
által minél jobban függetlenítsük 
magunkat más szektorok árm egha
tározó szerepétől, befolyásától.

A VI. és a VII. ötéves terv ter
melési és halfogási tervét a 3. táb
lázatban közöljük. Mindkét adatsor
hoz hozzátartozik az a magyarázat, 
hogy a kiindulási alapnak tekintett 
1985. évi számok még a VI. ötéves 
terv kidolgozása során, a 70-es évek 
végén kerültek meghatározásra. 
Ezeket az értékeket m ár tavaly is 
messze túlhaladtuk, ennek tudatá
ban az 1985-re tervezett fejlődés 
reálisnak fogadható el. Amennyi
ben a halászati ágazat termelése a 
korábbiakban említett 40 ezer ton
na körül mozog a VII. ötéves terv
időszakban, úgy a horgászsoort a 
maga 5—6 ezer tonnás mennyiségé
vel 12.5—15.0%-ot képviselhet a ko
rábbi tervciklus 9,6%-os arányával 
szemben. Ez azt m utatja, hogy a 
létszámfelfutásnak megfelelően a 
horgászsport lényegét képező hal- 
termelést és halfogást is nagyobb 
ütemben kell megvalósítani, mint 
korábban, ezt a 300 ezer fő körüli 
létszám szükségessé teszi.

BERUHÁZÁSOK. NAGYOBB  
KIADÁSOK

A  horgászatról ma már e lm o n d 
ható. hogy tömegmozgalommá vált 
Ez a Szövetségtől megköveteli az

anyagi erőforrások koncentrációját, 
ugyanakkor ha figyelembe vesszük 
azokat az állami, társadalmi fel
adatokat (pl. halőrzés, csónakkikö
tő-létesítés, út és szociális helyisé
gek építése, parkolók stb.), melyeket 
ellátunk, az felveti annak az igé
nyét, hogy mozgalmi-társadalmi 
feladataink ellátásához állami tá
mogatást vegyünk igénybe. Orszá
gunk nehéz gazdasági helyzetében 
ezt nem tartjuk  időszerűnek, ezért 
arra törekedtünk, hogy vállalatunk, 
a HOKÉV nyereségadó-befizetésé
nek szabályozása úgy történjék, 
hogy az abból fakadó anyagi esz
közök (legalább részben) fedezetet 
biztosítsanak céljaink eléréséhez. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
vizek jobb halasítása érdekében mi 
magunk és a halászati jog más hasz
nosítói (htsz-ek, Balatoni HG) is a 
területi jegy árának emelésére 
kényszerülnek, ha a halasítást fo
kozni akarják, de az egyéb befize
téseket (így az állami horgász jegy 
árát) nem tervezzük emelni a kö
vetkező években.

Milyen nagyobb kiadásokat terve
zünk?

Közgyűlési határozat kötelez ben
nünket minél több horgászvíz k i
alakítására, más szektortól való 
megszerzésre, ami a vonatkozó 
jogszabály szerint csak kapaci
táspótlási kártalanítással rendez
hető.
Fokozni kívánjuk a halkihelye
zést még akkor is, ha a hal ára 
esetleg emelkedik.
Hatékonyabbá kívánjuk tenni a 
halvédelmet, ezen belül nem csak 
a halőrök létszámát kívánjuk 
emelni, de jó m unkájuk biztosí- 
sítása érdekében fizetésüket is 
rendezni fogjuk.
Leromlott vizeink kapacitását 
azok rekonstrukciójával kíván
juk fokozni.
Minthogy sok esetben korlátozó 
tényező a parti horgászhely, fo
kozottan járulunk hozzá anyagi
lag csónakkikötők és parkok lé t
rehozásához.
A korábban említetteknek meg- 
felelően javítani kívánunk me
gyei szerveink elhelyezésén.

Fontos feladatnak tekintjük a 
horgászcikkellátás folyamatos javí
tását. Úgy érezzük, hogy az elmúlt 
tervciklus a gyártás tekintetében 
megfelelő eredményeket hozott, a  be
vezetett tőkés kooperációs termelés 
a minőségi árukkal javította a hor
gászcikkek kínálatát. Újabban foko
zódó erőfeszítéseket tesz a HOKÉV 
a fővárosi és a vidéki bolt- és szer
vizhálózat bővítésében, mely a  hor
gászok kényelmét, jobb közérzetét 
szolgálja.

Célkitűzéseink megvalósítása so
rán, közgyűlési határozatunknak 
megfelelően tovább harcolunk a 
rend és fegyelem  javításáért, a kö
zösségi szellem  fejlesztéséért, a ha
tékony környezetvédelemért. A  moz
galom jövőiét szolgáljuk a gyer
m ek- és ifjúsági horgászat szerve
zett támogatásával. Úgy érezzük, 
ha a horgászsport területén célkitű
zéseinket sikerül megvalósítanunk, 
ezzel hatékonyan támogatjuk a ha
lászati ágazat előtt álló feladatok 
megoldását is.

Dr. Tahy Béla

Megjelent az 1986. évi halas poszter naptár
A  természetkedvelők, így a halászok és horgászok régi vágya tel

jesült azzal, hogy a poszternaptárak sora most egy halászati témájú 
kiadvánnyal is bővült. A naptárt különösen a horgászok használhat
ják eredményesen, ugyanis az egyes hónapok színes vízparti tá jakat 
ábrázoló képeinek hátoldalán megtalálhatók a Nap és a Hold kelté
nek, nyugtának időadatai is. A fotókat Kácsor László készítette, aki
nek munkásságát számos halászati-horgászati témájú könyv fémjel
zi (természetfotói rendszeresen szerepelnek lapunk hasábjain is).

Az egyes hónapok képeit úgy szerkesztették, hogy a tájkép mel
lett helyet kapott a hónap jellemző hala is, ami a posztert még lá t
ványosabbá teszi. A naptárt 123 Ft-os áron a PIÉRT forgalmazza, 
tehát elsősorban a papírboltokban bukkanhatunk rá, de a MOHOSZ 
is tervezi bizományosi árusítását a horgászcikk-szaküzletekben. 
Örömet akar szerezni horgászibarátainak, vízpartot kedvelő ismerő
seinek. számoljon ezzel az új lehetőséggel.

T. B.
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H alkiem elő gém  a nagyvízi halászatnál

Tóth Árpád fotóin:

Pillanatképek
Ukrajna
halászati
életéből

Forgó halkiem elő berendezés m űködés közben

*

Élőhaltároló-bázis Poltava közelében

M érlegállás a poltavai bázison
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Vízvizsgálatok
a halászatilag hasznosított területeken 

az 1982-1984 közötti időszakban
Laboratóriumunk főfeladata a 

halászat céljait szolgáló víz minő
ségének vizsgálata halélettani szem
pontból, szennyezési kérdésekben 
szakvélemény adása a MÉM 
18/1977. (V. 14.) számú rendeleté 
alapján.

Az utóbbi években a vízszennye
zések, a halpusztulások esetszáma 
emelkedett, az elhullott hal meny- 
nyisége — ha kismértékben is — 
egyre több lett. Ezek a jelenségek 
arra késztették laboratóriumunkat, 
hogy számos vízterületen az ellen
őrző vízvizsgálatokat elvégezze. Ezt 
a m unkát 1982-től tervszerűen vé
gezzük. Célunk a jelenlegi vízminő
ségi helyzet folyamatos felmérése, a 
kedvező tápanyagforgalom kialakí
tása, a halelhullások esetenkénti 
megelőzése, mennyiségének csök
kentése, illetve a kárelhárítás. A 
vizsgálatok kiterjedtek a horgásza- 
tilag és halászatilag hasznosított 
vízterületekre, az iparszerű term e
lési rendszerekre és a szennyvizet 
fogadó halastavak egy részére.

A horgászatilag hasznosított vizek 
vizsgálatáról részletesen beszámol
tunk a Magyar Horgász 1985/6. szá
mában. Ennek keretében 79 vízte
rületet vizsgáltunk, megközelítőleg 
700 minta alapján értékeltük a vi
zek minőségét és tettünk javaslatot 
a vízminőség esetleges javítására.

A halászatilag hasznosított v ízte
rületeken évente átlagban 20 gazda
sági egységben végeztünk ellenőrző 
vízvizsgálatokat és 1611 m inta alap
ján értékeltük a vízminőséget. A 
vizsgálatok 48%-át az állami gazda
ságok, 41%-át a halászati termelő- 
szövetkezetek halastavaival kap
csolatban végeztük. A vizsgálati 
igény a HTSZ-ek részéről az évek 
folyamán egyenletesen, az MGTSZ- 
ek részéről ugrásszerűen növeke
dett.

A rra törekedtünk, hogy a vizsgált 
vízterületeket arányosan felosszuk, 
de e tekintetben a kapcsolatfelvétel 
nem minden gazdasággal sikerült. 
A vízm inták  69%-a a Dunántúlról, 
25%-a tiszántúli gazdaságokból szár
mazott. A vizsgálatok 63%-át a te- 
nyészidőszak alatt havonként, a 
többit szezonálisan végeztük.

A vízminőségi vizsgálatok kiter
jedtek a legfontosabb kémiai (átlag
ban 15 féle) és biológiai mutatók 
meghatározására. Az elemzéseket a 
KGST egységes vízvizsgálati mód

szerei alapján végeztük és annak 
előírásai szerint értékeltük. Indo
kolt esetben a fenol, a nehézfémek, 
az aktív klór stb. meghatározására 
is kitértünk. A tápanyagforgalom ke-

Az évenkénti m inták arányos 
megoszlását csak megközelítőleg le
hetett biztosítani. A vizsgált minták

rétében a szervetlen nitrogén, fosz
for és szén vizsgálatát végeztük.

A vizsgált vízm inták száma éí 
aránya a három év alatt a követke
zőképpen alakult:

értékelésénél — halélettani szem
pontból — a kivetkezőket találtuk:

M egnevezés 1982
db % db

1983
%

1984
db %

ö sszes
m in ta

A k ifogáso lt 
m in tá k  szám a 99 35 75 26 111 39 285
A k ifogáso lt
m u ta tó k  szám a 220 27 188 24 386 49 794

A haltáplálék-szervezetek vizsgálata

M egneve
zés

1982 1983
vízm in ta

1984 ö sszes
v ízm in ta

szám a % -a szám a % -a szám a % -a

H alastó 492 33 399 27 607 40 1499
H oltág 10 9 59 45 52 46 112

ö ssz e se n : 503 31 449 28 659 41 1611
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A kifogásolt minták, továbbá a 
param éterek értékeinek száma — 
ha nem is egyenletesen — növeke
dést mutat. Évenkénti bontásban el
lenőriztük, hogy a halastavakban,

holtágakban mely mutatók és mi
lyen mértékben fordulnak elő a ha
tárértéken felül. A kifogásolt m uta
tók előfordulási gyakoriságát a kö
vetkező táblázat szemlélteti:

A fitoplankton-állom ány m ennyiségi és 
összetételbeli kutatása

(Báskay Imre felvételei)

Az oxigén-fogyasztási érték két
szerese a megengedett határérték
nek. Ez azt jelenti, hogy a halasta
vak jelentős részénél túlzott szer- 
vesanyag-terhelés van. A vizsgált 
m inták közül 283 esetben a megen
gedett határértéken felül van az 
ammónium-szint, és három év átla
gában ez az érték 15,1 mg/1. Elem
zéseink során a szabad ammónia 
mennyisége a mérgező szintet 131 
esetben elérte és okozott több eset
ben halpusztulást. K imutatható az 
is, hogy a vízszennyezéskor és hal- 
pusztuláskor az ammónium-ion, il
letve a toxikus szabad ammónia 
évek óta az első helyen szerepel. A 
szulfit-terhelés és a kénhidrogén- 
mérgezések száma nem magas. Csak 
egyes területekre korlátozódik, pl. 
a Somogyi-tavak, a feltöltődött tá 
rozók iszapjában tárolódott nagyobb 
mennyiségben. Itt kell megjegyezni, 
hogy az utóbbi években egyre gya
koribb a tartósan magas lúgos kém 
hatású víz. Ez jellemző a halászati
i g  és más hasznosítású vizekre egy
aránt. A pH-érték növekedése a 
szabad ammónia feldúsulását idéz
heti elő.

A határértékeket meghaladó ké
miai mutatók minden esetben köz
vetlenül vagy közvetve veszélyeztet
hetik a halállományt. Megvizsgáltuk 
az értékek eredetét. Mivel a min
tát mindig a halastó-befolyó-elfolyó 
vizekből vettük, ezért megközelítő 
pontossággal elhatárolhattuk, hogy 
a szennyezés belső vagy külső ere
detű-e. Ez a vizsgálatunk a követ
kező eredményhez vezetett:

M egnevezés M intaszám %
Külső szennyezés 589 74
Belső ered e tű  szennyezés 199 25
E redete  ism eretlen 6 1

ö ssz e se n : 794 100

Egyértelmű, hogy a külső szeny- 
nyezés esetszáma a több. A szerves- 
anyag-terhelésnek több m int a fele 
külső eredetű. Az ammónium-am- 
mónia terhelés nagy része is. A m a
gas pH-értékek, a mikroszervezetek 
élénk élettevékenysége magas am 
móniaértékeket idézhetnek elő.

A külső szennyezés nem m indiga 
tápvízzel érkezett, hanem a gazda
ságok laza technológiájából is adó
dott. Nem feladatunk a műtrágyá
zás adagolásának, a takarmányozás 
módjának minősítése, de a halter
melés mértéke és tavaink vízminő-

A táblázat egyértelműen mutatja, 
hogy a tápanyag-visszapótlás eset
leges; mennyisége, összetétele, el
osztása nem megfelelő. Egyszerűen 
fogalmazva: sok vagy semmi — de 
rendszerint nem kedvező. A bioló
giai vizsgálat — melyre részletesen 
nem térhetünk ki — ezt alátám aszt
ja. Leggyakrabban a nagy mennyi
ségű foszfor hatására feldúsul a 
növényi planktonállomány, a term é
szetes haltáplálék kihasználtsága pe
dig nem megfelelő. 

összefoglalva a három év vizsgá-

sége ezektől a tényezőktől is nagy
mértékben függ. A n itrit határérté
kének háromszorosa külső bemosó- 
dás következménye. A szulfid ma
gasabb értéke — am int u taltunk rá 
— mindig a redukált iszapban tá 
rolódott. Mindezek arra  figyelmez
tetnek, hogy termelő tavaink víz
minőségével többet kell törődni.

A vízminőségi mutatók vizsgála
tán túl a tavak tápanyagforgalmá
val is foglalkoztunk. Az elemzett vi
zek tápanyag-ellátottsága a követ
kezőképpen alakult:

lati értékeit, az a tapasztalat, hogy 
a vízminták 20%-ában kifogásolha
tó a vízminőség. A kifogásolt víz
minőségnek 70%-ban külső eredetű 
oka van. A másik tapasztalat, hogy 
halastavaink tápanyag-ellátottsága 
nem kielégítő.

Meggyőződésünk, hogy több tö
rődéssel a halastavak vízminősége 
javítható, okszerű tápanyag-vissza
pótlással a halhozam fokozható.

Papp Károlyné dr.
Dr. Gyánó Antal

MÉM N AK  Vízélettani Laboratórium

Vízm inta-szám =  100% 1982
40=100%

1983
140=100%

1984
255=100%

NITROGÉN: m egfelelő 30% 43% 46%
sok 70% 57% 47%
kevés 0% 0% 0%

FOSZFOR: m egfelelő 70% 35% 14%
sok 30% 53% 78%
kevés 0% 12% 8%

SZÉN: m egfelelő 80% 54% 29%
sok 20% 46% 56%
kevés 0% 0% 15%

M egfelelő értékek: NITROGÉN 
FOSZFOR 
SZÉN

1,40—2,00 mg/1 
0,20—0,50 mgA 
60,0—72,0 mg/1
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BRAZÍLIA

Jó eredmények 
a gorutubai projecten

Első írásunkkal a  gorutubai hal
kacsa projectről a Halászat ez évi 
január—februári számában jelent
keztünk. Beszámoltunk arról, hogy 
az AGROBER a CODEVASF-tal 
kötött szerződés értelmében hal—ka
csa technológiát (halszaporítás, iva
déknevelés, naposkacsa-keltetés, elő
nevelés, hizlalás) ad át a brazil fél
nek. A project teljes egészében ma
gyar tervek alapján készült, a be
rendezések egy részét (halkeltető 
edényeket, a szaporításhoz szüksé
ges eszközöket), a törzsállomány ki
alakítására szolgáló ivadékokat 
(ponty, amur, fehér és pettyes busa) 
a naposkacsákat Magyarországról 
kaptuk.

Az 50 grammal érkezett pontyiva
dékok kilenc hónap múlva elérték 
az átlag 3600 grammos testtömeget, 
s mivel ivarérettek voltak, megkezd
tük a szaporításukat is. A pontyok 
mellett három őshonos halfajt (Pro- 
chilodus Marggravii, Prochilodus 
Affinis, Leporinus Obtusidens) is si
keresen szaporítottunk. Az ivadék
nevelés terén az eredmények szin
tén kedvezőek voltak. P ár napos 
keltetőházi tartás után a zsenge iva
dékot 300—500 db/m2 sűrűségben he
lyeztük ki a kacsatrágyával előké
szített ivadéknevelő tavakba. A ta
vak 1000—1500 m2 nagyságúak. Az 
ivadékokat naponta rendszeresen 
három alkalommal etettük , így há
rom hét a latt elérték a 3,5 cm-es 
átlag nagyságot, ez m ár piaci m é
retnek számít.

A brazil partner a kedvező ered
mények láttán kérte, hogy áruhal 
termelésével is foglalkozzunk. (A 
CODEVASF elsődleges feladata az 
ivadéktermelés és ennek értékesíté
se, kihelyezése.) Áruhaltermelésre az 
1. számú, 0,5 ha-os tavat jelöltük ki. 
A tavat 1984. július 5-én telepítet
tük be 3600 ponty- (átlagos testtö
meg 13,7 gramm) és 1700 P. Affinis
ivadékkal (átlagos testtömeg 38,0 
gramm). A tavat az első öt hónap
ban rendszeresen kacsatrágyáztuk. 
Próbaméréseket havonta végeztünk, 
ilyenkor 35—40 db hal került le- 
mérésre. Az állomány végig na
gyon kiegyenlített volt. A takar
mányt a pontyállomány átlagtöme
gének megfelelően, napi 4—3%-ban 
állapítottuk meg. (Az első öt hónap
ban 4%, az utolsó három hónapban 
3% volt.) A takarm ány a Brazíliá
ban gyártott és széles körben hasz
nált CARPIL volt, mely 70% kemé

nyítőt és 20% fehérjéit tartalmazott. 
A termelési ciklus alatt feletetett 
összes takarm ány a napi kiszórt 
adagok alapján számolva 8932,0 kg 
volt.

A vízellátást folyamatosan bizto
sítottuk, oxigénhiányt nem észlel
tünk. A lehalászás 1985. március 20 
—31. között történt úgy, hogy a 
CODEVASF a tópartról adta el az 
élőhalat. Az eladási jegyeket össze
sítettük, ennek alapján az értékesí
te tt hal 3795,0 kg volt. A halak á t
lag 1,1 kg testtömeget értek el. (Meg 
kell jegyeznünk, hogy legalább 200 
—300 kg hal került „ajándékozásra”, 
de a továbbiakban is csak az „ér
tékesített” halmennyiséggel számol
tunk.)

A termés értékelésére jó mutató a 
relatív takarmányozási együttható 
(kg): a felhasznált takarm ány ke
ményítőértéke osztva az összes ho
zammal. Ennek az értéke esetünk
ben 1,65 volt. (Hazai elfogadott ada
tok szerint az 1,8 körüli relatív

együttható m ár jó eredménynek szá
mít.)

A halakat 3000 Crs/kg átlagáron 
értékesítették. összes bevétel: 
11 385 000 Crs; takarm ány átlagára: 
500 Crs/kg; összes takarm ány költ
sége: 4 466 000 Crs. Eredményünket 
nyolc és fél hónap alatt értük el, 1 
ha-ra vetítve ez 7590 kg halhúst je
lent. Ügy véljük, hogy 5—10 ha-os 
tavakban ponty „főhallal” és ezt k i
egészítve, megfelelő arányban fehér 
és pettyes busával, am urral és egy
két helyi halfajjal, hektáronként 
7000—9000 kg halhúst lehet előállí
tani 8—9 hónap alatt, a gorutubai 
viszonyokhoz hasonló feltételek kö
zött.

1984. április elején a Brazíliában 
tenyésztett Pekingi kacsával kezd
tünk el dolgozni, majd 1984. szep
temberétől a Magyarországról ér
kezett „Szarvasi Pekingiével foly
tattuk  a munkánkat. A  magyar ka
csák testtömeg-gyarapodása, tojás- 
termelése lényegesen jobb , m int a 
brazil kacsáké:
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Testtömeg a 49.
Brazil Magyar

napon (kg) 
Első négy havi

1,98 2,96

tojástermelés
(db/tojó) 
Termelt tojás

30,10 64,47

átlagtömege (g) 61,90 82,30

A Magyarországról származó ka
csákat a 2 ha-os halastó partján  ne
veltük. A törzsól a tojásrakás meg
kezdése előtt néhány nappal készült 
el. Ezért a kacsák a tojástermelés 
megkezdéséig éjjel-nappal, esőben 
és napsütésben a szabad ég alatt 
voltak. Később, amikor a törzsól már 
elkészült, a kacsák a tűző napsuga
rak elől nem az árnyékot adó ólba, 
hanem a tó vizére mentek hűsölni. 
Ezért a parton árnyékólakat nem is 
építettünk.

Az erős napfény hatására a tó vi
zében a biológiai folyamatok fel
gyorsulnak, a szervesanyag lebomlá
sa intenzívebb lesz. így egy hektár 
tófelületre több kacsét telepíthetünk, 
mint Magyarországon. A 3,0 hektá
ros halastavon 12 hónapon keresztül 
átlagosan 1275 kacsa volt, vagyis 
hektáronként 425 db. A 2,0 hektáros 
halastavon 8 hónapon keresztül á t
lagosan 1401, vagyis hektáronként 
700 kacsa. A tó vizében algásodást, 
oxigénhiányt, szennyezettségre u ta
ló elváltozást, halpusztulást nem ész
leltünk.

Magyarországon januártól augusz
tus végéig, szeptember közepéig ta rt 
a tojástermelési időszak, Brazíliá
ban pedig júliustól novemberig (il
letve néhány gazdaságban január 
végéig is ki tudják nyújtani a to- 
jástermelési ciklust). A Gorutuba 
mentén, Janauba térségében nincs 
nagy hőmérséklet-ingadozás, a napi 
középértékek között nem lényeges 
az eltérés, ezért úgy ítéltük meg, hogy 
nincsen különösebb akadálya a fo
lyamatos tojástermelésnek. Termé
szetesen figyelembe kell venni a

novemberi, decemberi és a januári 
meleget, az esős évszakot, valamint 
a májusi, júniusi hűvösebb hajnalo
kat. Már a múlt évben is a folya
matos tojástermelés m iatt két kü
lönböző korú törzsállományt tarto t
tunk. Amikor az első csoport term e, 
lése jelentősen csökkent, befejezés
hez közeledett, akkor kezdett a má
sodik csoport termelni. A megfele
lő rotáció kialakításával, illetve a 
takarmányadagok változtatásával 
szabályozni tudjuk a tojástermelés 
megkezdésének, illetve befejezésének 
időpontját. A decemberi, januári 
meleg és esős hónapokban a kacsák 
étvágya és takarmányfogyasztása je
lentősen csökken. Az állatok által 
megevett takarm ány mennyisége nem 
elegendő a tojástermeléshez. Ezért 
ebben az időszakban magasabb fe
hérjetartalm ú, koncentráltabb ta 
karm ányt adunk a kacsáknak, hogy 
a kevesebb mennyiséggel is bizto
sítani tudjuk a tojástermeléshez 
szükséges tápanyagot.

Mi magyarok, ha kacsáról beszé
lünk, az általunk ismert házikacsára 
(Anas Boschas forma domestica) 
gondolunk és az abból készített p i
rosra sült, zsírral meglocsolt, ropo
gós kacsasültre. A brazilok viszont 
a Dél-Amerikában őshonos pézsma
kacsára (Cairina Moschata) gondol
nak, s az ebből készült kacsasült 
szárazabb, kevesebb zsírt és kalóriát 
tartalmaz. (Azért, hogy megkedvel- 
tessük a brazilokkal a Pekingi ka
csa húsát, a világ néhány tájáról kü
lönböző módon és ízesítéssel készülő 
kacsaételek receptjeit gyűjtöttük 
össze. A kacsaételek elkészítésének 
különböző módjairól és a hal—kacsa 
hizlalás alapismereteiről egy tájékoz
tató füzetet készítettünk, hogy job
ban megismertessük a halas gazda
ságokat a halastavi pacsenyekacsa-

nevelés előnyeivel és a kacsaételek 
ízletességével, változatosságával.) A 
pézsmakacsa fehérjedús, zsírszegény 
húsa egészségesebb és külföldön ke
resettebb is, m int a mi zsíros ka
csánké. Nemcsak a tenyészanyag-, 
hanem vágókacsa-exportunk m iatt 
is nagyobb figyelmet kell fordítani 
a pézsmakacsa tenyésztésére. F ran
ciaországban m ár jelentős eredmé
nyeket értek el a hústípusú pézsma
kacsával, míg Magyarországon csak 
a kezdeti lépéseket tettük meg a te
nyésztésére. De nemcsak a pézsma
kacsa tenyésztését kell megoldani, 
hanem a halastavi hústípusú te
nyésztési technológiáját is célszerű 
lenne minél előbb kidolgozni, hogy a 
külföldi keresletet kellő időben ki 
tudjuk elégíteni.

Dr. Sibelka Gábor 
Dr. Bódis Gábor

Fizessen
elő

a

HALÁSZATRA
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A vízhez kötött termelőrendszerről
A mezőgazdasági termelés ipari 

jellegének erősödésével kiszorultak 
és megszűntek a hagyományos, a 
biológiai körforgásra épülő gazdál
kodási formák. Az áru t előállító 
mezőgazdasági üzemekben a term e
lőeszközök kihasználását, egyben a 
jövedelmezőséget növelő hozamok 
fokozása egyre nagyobb pótlólagos 
anyag- (műtrágya, növényvédő szer, 
gép, üzemanyag) ráfordítást igényel. 
Az egységnyi termelési értéknövelést 
ma m ár csak 4,5—5,0-szörös ipari
eredetű eszköz- és anyaghányaddal 
képes elérni a mezőgazdaság.

Abban a kedvező helyzetben va
gyunk, hogy hazáink területének 96 
% -a valamilyen formában megmű
velhető, és ennek is 71%-a szántó
ként hasznosítható. A föld termőké
pességére alapuló primér produkció 
létrehozása jól szolgálta a napfény 
+ tala j+ növény+ em ber, és a másik 
ágon az állat+em ber „felépítő” táp
lálékláncot. Ugyanakkor a m ellék- 
term ékek  és a hulladékok a lebontó 
tápláléklánc sokirányú csatornáin 
jól meghatározható, de viszonylago
san hosszú idő alatt térnek vissza az 
ember szempontjából k iindulópont
nak tekintett anyagforgalmi hely
zetbe. így az üzemekben egyre nö
vekszik a közvetlenül kárbavesző 
és a környezetet károsító anyagok 
mennyisége. Jelenleg a mellékter
mék nagy részét redukálják — el
égetik —, a hulladékokat megsem
misítik, meggyorsítva az anyagfor
galmat ezzel oly módon, hogy ismé
telt és növekvő lehetőséget terem te
nek az ipari anyagoknak a termelő 
rendszerbe való beviteléhez.

A mezőgazdasági üzemek term e
lése ágazati rendszerű. Ebből követ
kezik, hogy a főtermék előállítása 
érdekében az ágazatok a mellékter
mékeket, hulladékokat — m int a 
termelési folyamatot akadályozó 
anyagokat — tekintélyes költség
felhasználással megsemmisítik, azt 
alapanyagként vagy annak pótlásá
ra nem hasznosítják.

A mezőgazdasági termelés egyik 
formája a vízzel borított területek 
hasznosítása, a hagyományos - hal
termelés, a halászat. A pozitív nyers- 
anyag-mérlegű és nagy szaprofitás- 
fokú vízterületek tulajdonságait 
mérlegelve olyan, a mezőgazdasági 
termelés ágazati rendszeréhez kap
csolódó, melléktermékeit és hulla
dékait hasznosító termelőeszközt ala
kíthatunk ki, amely az anyag for
gási sebességét ebben a különleges 
ökológiai rendszerben meggyorsítja.

A Kaposvári Mezőgazdasági Főis
kolán 1976-tól kezdődően foglalko
zunk a mezőgazdasági melléktermé
kek halastavi (vízi ökoszisztémán 
belüli) hasznosítási lehetőségeivel. A 
kutatómunka eredményeinek isme
retében a MÉM 1982-től kiem elt ku 
tatási feladatként adta a főiskola 
gondozásában a ,,teljes körű bioló
giai transzformációs mezőgazdaság” 
fejlesztési rendszer kialakításának 
kutatási témáját.

A kutatóm unka eltelt időszakának 
eredményeként egyre nyilvánvalób
bá válik, hogy a gazdálkodás tel
jes vertikum án belül a halastavi 
hasznosításnak különösen fontos sze
repe van a transzformációs gazdál
kodási formákban. A transzformá
ciós gazdálkodási forma lényege, 
hogy minden mezőgazdasági mellék- 
term éket és hulladékot fehérje
irányban transzformál és állati te r
mék előállítására hasznosít. Ennek 
során minden melléktermékre egy
re hatékonyabb szaprofita szerveze
teket kapcsolunk — éppen úgy, mint 
a természetben —, a biológiai fejlő
dés különböző szintjein az egysejtű
től a hulladékfogyasztó emlősökig.

A szerves anyagok üzemen belüli 
hasznosításában, körforgásának op
timalizálásában olyan megoldásokat 
keresünk, amelyben a megújuló 
energiafajták aránya növekszik, az
az az energia-transzformáció is ja 
vul.

A transzformáció jellegéből adó
dik, hogy a termelő egységek egy- 
időben azzal, hogy saját maguk is 
kész élelmiszeripari termékek lehet
nek, ugyanakkor a következő ter
melési folyamat alapanyagát is biz
tosíthatják, így a termékértékesítés 
a fogyasztói igények, a gazdálkodá
si szabályozók és a kereskedelmi le
hetőségek figyelembevételével tör
ténik.

A hagyományos gazdálkodási mód
szerek mellett a növénytermelési fő
ágazatban, az állattenyésztésben a 
nagyüzemi megoldások mellett ke
letkező nagymennyiségű m ellékter
m ékek  a következők:
Növényi melléktermékek: kukorica

szár, szalmafélék, megtisztító ter
mékek.

Állattenyésztési melléktermékek: el
hullások, vágóhídi melléktermék, 
szerves trágyák.
A jelenlegi termelési viszonyok kö

zött mind a mezőgazdasági ágaza
tok, mind a feldolgozóipar vertiká
lis. A szervezés, illetve szervezett
ség lényegi iránya a mezőgazdasági 
alapanyagoktól az adott ágazat me
zőgazdasági, illetve továbbfeldolgo- 
zói és élelmiszeripari terméke.

A főtermékek mellett keletkező 
másodlagos anyagok, illetve hulla
dékok visszacsatolási rendszerének 
kiépítése még nem történt meg. Ese

ti megoldások bizonyítják, hogy 
egyes ágazatok melléktermékeinek 
horizontális mozgatásával — más, 
úgyszintén vertikálisan rendezett 
ágazat termelői folyamatába történő 
átcsatolással — mindkét termelési 
folyamat ökológiája kedvezően ala
kul.

Az általunk felállításra kerülő 
modellgazdaságban a melléktermé
kek komplexen történő hasznosítá
sában a vízi ökoszisztémának az 
ágazatok közötti horizontálisan elhe
lyezkedő, összekötő szerep jut. (Lásd:
1. ábra.) A cellulóz alapanyagú nö
vénytermelési melléktermékek előbb 
a gombatermelésben hasznosulnak, 
melynek termékei az élelmiszeripar
ban és takarmányozásban kerülnek 
felhasználásra, illetve továbblépve, 
a gilisztahumusz alapanyagának al
kotóeleme is lehetnek.

A gilisztahumusz halastavi felhasz
nálása tápanyag-utánpótlásának irá 
nyítható és jól kontrollálható mód
szere, melyet a Kaposvári Mezőgaz
dasági Főiskola modellszinten rész
letesen kidolgozott, s a Bikali Álla
mi Gazdaságban jelenleg nagyüzemi 
hasznosításban történő bevezetés 
előtt áll. Ezzel egyidőben olyan hal- 
előnevelési technológiákat dolgoztunk 
ki, melyben döntő szerep ju t a na
turális takarm ányoknak; ehhez a 
folyamathoz csatlakoztatjuk a gilisz
tahumusz baktérium ban és gilisztá
ban feldúsított részét.

Az állattenyésztési ágazatok mel
léktermékei közvetett és közvetlen 
úton hasznosulhatnak a vízi öko
szisztémában. Az elhullások közvet
lenül nem hasznosítható része, a 
szervestrágyák szilárd fázisának egy 
része a gilisztatenyésztés, giliszta- 
humusz-előállítás alapanyaga.

A szervestrágya híg fázisán in
tenzív zooplankjton-term elés és a 
takarm ányként jól bevált vízinö
vény-termelés folyhat. A vágóhídi 
mellékterméken a transzformációs 
üzemben keletkezett term ékek kie
gészítésével intenzív ragadozóhal
termelés folyik, amely üzem mel
léktermékei visszaforgatásra kerül
nek a rendszerbe.

Modellgazdaságunk legtöbb lépcső
je m ár vagy modell-, vagy üzemi 
szinten üzemel és megtekinthető. 
Technológiánk többé-kevésbé kiala
kult, nagyrészt szabadalmaztatási fo-
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lyamat alatt áll. Hangsúlyozandó, 
hogy az általunk már kidolgozott, 
vagy kidolgozás alatt álló transzfor
mációs gazdálkodási rendszer egye
lőre elsősorban nem a nagyüzemi 
halas gazdaságok ajánlott gazdálko
dási formája. Fő szempont a mező- 
gazdasági nagyüzemek jelenlegi gaz
dálkodási formái között elvesző mel
léktermékek hasznosítása, melyben 
egy-egy méretarányos halastavi hasz
nosítás többleteredményt hozhat.

Ez a hasznosítási forma viszony
lag kis befektetéssel, néhány fővel 
megoldja a nagyüzemek mellékter
mék- és hulladékelhelyezési gondja
it, ugyanakkor az egyedi kezelés és 
speciális technológia árán többlet jö
vedelmet ad.

Véleményünk szerint a transzfor
mációs gazdálkodás általános elve,

valam int az egyes ^ezelési technoló
giák és eljárások jól hasznosíthatók 
a Dunántúl szétszórt, egyedileg ke
zelt halastavain. A nagy halasgazda- 
ságdk esetében a jelenlegi módszerek 
nem alkalm asak a transzformációs 
gazdálkodási formák alkalmazására, 
mivel ezek (éppen a mezőgazdaság 
többi ágazatához hasonlóan) verti
kálisan szervezettek. A transzfor
mációs gazdálkodási forma ezen a 
szinten történő megvalósítása még 
további kutatómunkát, valam int ösz- 
szehangolt és alapos tervező munkát 
igényel. Ebben a vonatkozásban 
együttműködünk a Bikali Áliami 
Gazdasággal és 1985-ben nagyüzemi 
kísérleteket Végzünk.

Dr. Erőss István 
Vörös Gábor

A szerzők írása kissé talán elvi 
jellegű, de teljesen újszerű és nap
jainkban aktuális területet érint. 
Amikor a hulladékok elhelyezésé
vel gondok vannak, de eközben 
ezek további felhasználására mód
szert keresünk, akkor egyidejűleg 
sok célt szolgálunk a népgazdaság 
hasznára. Értékessé teszünk érték
telenné vált anyagokat, melyek to
vábbi felhasználása jó forrása pél
dául a hal-, azaz az állatifehérje- 
termelésnek. Ezért is üdvözölhető a 
kezdeményezés és további eredmé
nyes m unkát várhatunk. Eddig csak 
gondolatban érintettük lapunkban 
ezt a kérdést dr. Tahy Béla, dr. 
Dobrai Lajos korábbi cikkei alap
ján. Reméljük, elindul a megvaló
sítás útján ez az új próbálkozás.

(A Szerk.)

Milyen nagyságú ponttyal 
népesítsük a horgászvizeket?

Kiindulási alapként fogadjuk el, hogy a  magyar hor
gászok nagy többsége történelmileg kialakult hagyo
mányoknak megfelelően ponty centrikus. Ezt a halat 
szereti (tudja?) fogni, konyhai értékét ismeri és 
értékeli, telepíti (még fokozott anyagi tehervállalás 
árán is) azokban az esetekben is, ha a víz karaktere 
más halak számára esetleg kedvezőbb lenne. Közismert, 
hogy természetes vizeinkben a nemesített ponty három 
év alatt fejlődik „horogéretté”, azaz ekkorra növi túl 
a törvény által megszabott 30 cm-es minimális m éret
határt. Amennyiben ez a pontyállomány többségénél 
három év alatt nem következnék be, akkor a rra  kell 
következtetni, hogy a víz táplálékkészlete nem kielé
gítő, vagy az állomány genetikai elkorcsodása állt elő.

A ponttyal való népesítés kapcsán a horgászvizek 
esetében új tényező a horgászlétszám ugrásszerű emel
kedése, egy-egy víz túlzott horgászterhelése, ami a ki
helyezett pontynak kevés lehetőséget ad a növekedésre, 
mivel a sok horoig között életbenmaradásának reménye 
a minimálisra csökken. A horgász viszont a területi 
jegyek ellenértékeként halat — éspedig elsősorban pon
tyot — akar fogni, ezért olyan nagyságú egyedeket kell 
kihelyezni (esetleg az év során többszöri telepítéssel), 
ami ha nem is horogerett, de a szezon során azzá vá
lik.

Köztudott, hogy minél fiatalabb korosztályú a ponty, 
annál intenzívebb a növekedése, tömeggyarapodása. 
Nézzük most végig korosztályonként és súlykategórián
ként, melyik vízbe milyen nagyságú ponty való népe-
sítésre:
Zsenge és előnevelt ivadék: halastóba, nevelőtóba való, 
ahol egyáltalában nem horgásznak, viszont rendszere
sen etetik az állományt és ősszel lehalásznak.
Egynyaras ponty: horgászat nélküli, haltermelési célo
kat szolgáló haiastóba való, rendszeres etetéssel a kö
vetkező év alapanyagát adhatja.
Kétnyaras ponty — válasszuk ketté: a 10—25 dkg-os 
állomány gazdaságosan nevelhető, biztosíthatja a kö
vetkező év(ek) horgászzsákmányát; 25—40 dkg-os állo
mány: intenzíven takarmányozva, őszi népesítést felté
telezve a következő év nyár közepétől biztosíthatja a 
horgászzsákmányt.
Háromnyaras „sporthal”: 60—80 dkg-os, de mindenkép
pen 1 kg alatti hal. Az intenzív horgászvizeken leggaz
daságosabb népesítő anyag, mert m ár növekedése las
súbb, mint az előbbi csoportoké, de a leggyorsabban 
ad fogást, emellett a viszonylag magas egyedszám több 
horgásznak jelent fogási lehetőséget.

Piaci ponty: 1 kg tömeg feletti állomány — a legdrá
gább népesítő anyag. Előnye (egyben hátrány is), hogy 
a kihelyezést követő napon m ár fogható. Gazdaságossá
ga annál kedvezőbb, minél közelebb van az átlagsúly 
a kilóhoz, s annál inkább romlik, minél nagyobbak az 
egyedek. Drágasága mellett hátránya, hogy a  magas 
népesítési költség ellenére viszonylag kevés számú hor
gász számára ad zsákmányt.

Mindezek figyelembevételével érthető, hogy minél 
inkább csökken az egy horgászra jutó vízfelület és nő 
a horgászat intenzitása, úgy koncentrálódnak az anyagi 
eszközök is, melyek lehetővé teszik a nagy átlagsúlyú 
ponyt telepítését. Ez nem jelenti azt, hogy a horgászok 
előtt ne volna ismeretes, hogy az alacsonyabb átlagsú
lyú hal telepítése olcsóbb, gazdaságosabb lenne (mivel 
többnyire jobban hasznosítaná a víz potenciális lehető
ségeit) — sajnos a m indenütt fokozódó zsúfoltság ezt 
egyre kevésbé teszi lehetővé.

Okoz-e problémát mindez az ország áruhal-ellátásá
ban? A horgászok által kifogott halat előbb-utóbb ép
pen úgy elfogyasztják, mint az üzletben vásároltat, ép
pen ezért a horgászzsákmányt beszámítják az egy fő
re jutó halfogyasztási indexbe. Az ország kiegyensúlyo
zott halellátásában a horgászok által felvásárolt néhány 
vagonnyi pontynak nem szabadna érződnie, a kiegyen
súlyozott lakossági ellátás ennél lényegesen nagyobb 
árutartalékokat feltételez.

Lehetne-e egyáltalában korlátozni a horgászok piaci- 
ponty-kihelyezését? Az üzemtervekben a halászati jog 
hasznosítója kívánságlistát terjeszt elő a halasításra vo
natkozóan, amit a megyei halászati felügyelő (a vízte- 
rület adottságainak, valam int a horgászlétszám és az 
ebből fakadó anyagi eszközök ismeretének birtokában) 
módosíthat. A jóváhagyott üzemterven felül azonban 
mód van többlethalasítás elvégzésére — akár piaci 
pontyból is —, ha erre a horgászközösség anyagi fede
zettel rendelkezik. Adminisztratív korlátozásra n in 
csen lehetőség, mert a  horgászegyesületnek módja van 
bármely halértékesítő helyen (mint közvetlen fogyasz
tónak) vásárlásokat végeznie, aminek ellenőrzése kivi
hetetlen, hatósági bejelentésre csak az üzemtervben 
előírt halasítás kötelezett. (Valamint ha nálunk nem 
honos halat óhajtanának kihelyezni.)

A gazdaság más területein érvényben levő szabályo
zók m intájára tehát többé-kevésibé szabad gazdálkodás
ra van lehetőség, aminek közgazdasági vonzatát kinek- 
kinek magának kell viselnie.

Dr. Tahy Béla
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HALAK A MAGASBAN. Karintiá- 
ban (Ausztria) — 2500 m éter magas
ságban — szajblingokat telepítettek 
egy nagy kiterjedésű tengerszembe. 
A kényes állatokat egy helikopter 
vitte a magasba, majd az ott vára
kozó halászok hajtották végre a 
nem mindennapi telepítési akciót. 
FISCH UND FANG (85) N° 9.

JUBILEUMI H ALAK. 75 évvel ez
előtt az angol biológus, Guppy hoz
ta be a szigetországba az első szi- 
várványos guppikat, az akvaristák 
egyik közkedvelt és talán leggyak
rabban tartott halát, m elynek ma 
már számtalan kitenyésztett szín- 
és formaváltozata ismert. A z 1910- 
ben érkezett, közép-amerikai halak 
elevenszülők és legjobban a 22—28 
°C hőmérsékletű vízben érzik ma
gukat. FISCH UND FANG (85) N° 9.

ŐSZI HALÁRAK. 1985. szeptembe
rében az alábbi árakon kínálták az 
NSZK-ban a különféle tógazdasági 
halakat: 1000 db előnevelt (4—7 cen
tis) ponty 200; 100 kg étkezési ponty 
750; 1000 db kétnyaras (18—22 cen
tis) compó 1300; 1000 db egynyaras 
(7—10 centis) amur vagy fehér bu
sa 80; 1000 db egynyaras (9—12 cen
tis) süllő 800; 1000 db kétnyaras (12 
—16 centis) kárász 400 márka. FISCH 
UND FANG (85) N° 9.

EGY TENGER — VÁLTOZÓ VÍZ
MINŐSÉGGEL. A Balti-tenger víz
minősége meglehetősen változatos 
képet mutat. Vannak olyan részek, 
ahol a tengeri pisztrángok és laza
cok tökéletesen megtalálják életfel
tételeiket, m ásutt viszont szennye
zett, oxigénhiányos zónák vannak, 
összességében általános javulás ta 
pasztalható a vízminőség tekinteté
ben — állítják az illetékesek. D. 
SPORTFISCHER ZTG. (85) N° 5.

REMÉNYKEDHETÜNK? A  michi- 
gani (USA) Steve A ust biokémikus 
rájött arra, hogy egy parányi gom
bafaj tökéletesen képes lebontani és 
valósággal megsemmisíteni a m ér
gező dioxint, a PCB-vegyületeket és 
a lindant. A  parányi gomba óriási 
jelentőségű lehet a vizek védelme 
szempontjából, ha a gyakorlatban 
is beigazolódik méregtelenítő saját
sága. ANGEL WOCHE Jahrg. 2. (85) 
N° 17.

ÁRUSÍTÁS BÁRKÁRÓL. Helsinki 
(Finnország) halpiaca a tengerparton 
(Kauppatoriban) található. A min
dig hangos halaskofák és halászok 
rendszerint a partra kötött halász
bárkák fedélzetéről kínálják porté
káikat, főleg a Keleti-tenger rákja
it, halait. DEUTSCHE ANGELSPORT 
Jahrg. 37. (85) N° 8.

A PARTI ŐRSÉG MEGMENTETTE 
ŐKET. ö t  francia halász huszonkét 
órán keresztül igyekezett kijavítani 
és megmenteni halászhajóját. Saj
nos eredménytelenül. A viharos ten
geren végül elsüllyedt a megsérült

jármű. A szerencsétlenül já rt embe
reket egy brit naszád — a parti őr
ség egyik egysége — emelte a fe
délzetre és szállította őket a partra, 
majd onnan a legközelebbi kórház
ba. DEUTSCHE ANGELSPORT 
Jahrg. 37. (85) N° 8.

HÁLÓGYÁRTÁS. A  rostocki VEB 
FISCHFANG gyárban (NDK) éven
te 140 nagyméretű hálót gyártanak 
és állítanak össze, főleg tengeri ha
lászhajók számára. DEUTSCHE A N 
GELSPORT Jahrg. 37. (85) N° 8.

KENYA FEJLESZTI BELVÍZI HA
LÁSZATÁT. 1988-ig több ezer ha
lastavat létesítenek az afrikai or
szágban, hogy fokozzák az édesvízi 
haltermelést, amelyet eddig jószeri
vel csak a Victoria- és a Turkana- 
tóból biztosítottak. A kormány tag
jai szorgalmazzák, hogy az új tavak
hoz minél több szakembert képezze
nek ki a belvízi halászattal foglalko
zó országokban. DEUTSCHE AN
GELSPORT Jahrg. 37. (85) N° 8.

ÖRÖKRE ELMENT. W erner Schrö- 
der, a nyugat-berlini, világhírű ak
várium egykori igazgatója, 1985. jú 
lius 2-án, 77 éves korában elhunyt. 
Neve fogalommá vált világszerte,

in
memóriám

WERNER
SCHRÖDER

hiszen ő volt az, aki újjáépítette a 
második világháborúban teljesen 
tönkrement intézményt. Fáradhatat
lan m unkájának köszönhetően több 
mint ezer halfajt m utatott be az ú j
jáépített épületben, óriási méretű 
akváriumokban. A színpompás ko- 
rallhalak mellett ő volt az első, aki 
Európába im portált a Mississippiben 
őshonos (különösen ritka) lapátorrú 
tökökből. Schrödert nálunk is sokan 
becsülték, hiszen a Fővárosi Állat- 
és Növénykertnek — a hatvanas 
években — számos hal-, kétéltű, és 
hüllőkülönlegességet küldött aján
dékba. Személyesen is já rt Buda
pesten: tapasztalatait átadta az it
teni akvaristáknak és egyszer részt 
vett egy balatoni halászaton, a ti
hanyi halászbrigád vendégeként. 
Derűs személye, óriási szakmai tu 
dása és hum anitása sokáig hiányzik 
majd. DATZ. Jahrg. 38. (85) N° 9.

AMMÓNIUM A  VÉRSZÉRUMBÓL. 
E. Andres és társai kidolgoztak egy 
új módszert — és hozzá megfelelő

Miről

a külföldi

felszerelést —, m elynek segítségével 
meghatározható a halak vérszéru
mában jelenlevő ammónium , illetve 
ammónia. Z. Binnenfischerei d. 
DDR Vol. 31. (84) N° 11.

LESZ ELLENSZER? J. H. Crosa 
megkezdte két veszedelmes halbe
tegség — az Aeromonas salmonicida 
(pisztrángok furunkulózisa) és a Vib- 
rio anguillarum (angolnák vibriosi- 
sa) — kórokozóinak mikrobiológiai, 
illetve biokémiai vizsgálatát, majd 
hatásos vakcina kifejlesztését elle
nük. AMERICAN ASSOCIATION 
FÓR THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCE (85).

SZAPORÍTJÁK A MAKRÉLÁT. 
Szovjet halászati szakembereknek 
sikerült mesterségesen szaporítani 
— a Barents-tenger térségében — a 
Csendes-óceánban honos m akrélát 
(Pleurogrammus monoterygius). A 
halakat 1 hónapos korukig nevelték, 
majd kihelyezték őket akvakultú- 
rátoba. DOKLAD. A. CCCP. Vol. 280. 
(85) N° 1.

FÖLDKÖZI-TENGERI PROGRAM. 
Tizenegy pontból álló környezetvé
delmi akcióprogramot fogadtak el a

Földközi-tenger térségének országai 
legutóbbi, genovai ülésükön. A  do
kum entum  elsősorban a kikötők  
olajszennyeződését megakadályozó 
létesítmények építésére, továbbá a 
százezernél nagyobb lakosú part
menti városok tisztítóm űvekkel va
ló ellátására, a mérgező anyagok 
tengeri szállításának és elsüllyeszté
sének csökkentésére szólítja fel az 
országok kormányait. VG (85) N° 
175.

VÁRATLAN VENDÉG A VOLGÁ
BAN. Cápát — méghozzá tüskés cá-
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pát (Acanthias blaenvilli) — fogott 
a Volgából Alekszej Levenyec szov
jet sporthorgász. Jaroszlavl mellett 
zsákmányolta a különleges halat, 
mely a Fekete-tengerből vándorolt 
fel a folyóban. A térségben nem tört 
ki cápariadalom, ugyanis a rettegett 
tengeri ragadozók volgai képviselő
je mindössze 20 centis — vagyis egy 
fiatal példány — volt. Itt szükséges 
megjegyezni, hogy a Fekete-tenger
ben — melynek vize meglehetősen 
híg (sok édesvíz folyik bele) — mind
össze ez az egy cápafaj él. A kifej
lett példányok legfeljebb 1 méteres
re fejlődnek és főleg apró halakat 
zsákmányolnak. TASZSZ (85) 9. 12.

MEGMENEKÜLTEK. Három jam ai
kai halász életét nemrégiben meg
mentette az Alekszander Szerafimo- 
vics szovjet tengerhajé legénysége. 
A jamaikaiak halászbárkája korm á
nyozhatatlanná vált és már kilenc 
napja hánykolódott magatehetetlenül 
a Karib-teng'eren, amikor a kubai 
partoktól 215 tengeri mérföldre a 
szovjet hajó személyzete észrevette 
és kimentette a bajbajutottakat. 
TASZSZ (05) 9. 12.

H ALAK VEZETTEK NYOMRA? ö l 
vén évvel ezelőtt a heidelbergi zoo
lógus, Curt Herbst — egy véletlen 
folytán  — megfigyelte, hogy ameny- 
nyiben halainak káliumlartalmú 
táplálékot adagolt, úgy az utódok 
többsége hímnemű volt; am ennyiben, 
fokozta a magnézium mennyiségét, 
úgy zömében nőivarúnk jöttek a v i
lágra. Ezen a „nyomon” elindulva, 
a francia orvos, Francois Papa spe
ciális diétát állított össze azoknak a 
szülőknek, akik meghatározott ne
mű gyereket szeretnének utódul.

Azoknak az anyáknak, akik fiúgye
reket kívánnak, a fogamzás előtt 
legalább 10 héten keresztül sok teát,

kávét, némi alkoholt, sok halat, húst 
és sőt kell fogyasztaniuk. A k ik  kis
lányra vágynak, azok igyanak minél 
több tejet, egyenek sajtot és gyümöl
csöt — a főzelékféléktől és a sótól 
tartózkodjanak... STERN (85) N° 33.

MITŐL FEJLŐDIK JOBBAN? G. 
Degani és társai összehasonlító vizs
gálatokat végeztek a fiatal édesvízi 
angolnák táplálásával, fejlődésével 
kapcsolatban. Ennek során — töb
bek között — megállapították, hogy

a fejlődés lassúbb volt, ha baromfi
húsliszttel és -vérliszttel táplálták 
őket. Ellenben ha baromfihúsliszttel 
és nyers baromfihússal táplálták 
őket, akkor gyorsabban fejlődtek. 
BAMIDGEH (84) Vol. 36. N° 2.

SOK HALAT FOGNAK! Tajvan 
egyre fokozza halászatát. Az elmúlt 
esztendőben 930 000 tonna tengeri 
halat fogott és akvakultúráiban 
240 000 tonna halat term elt a távol
keleti szigetország. Ha a statisztikai 
kimutatásokat figyelembe vesszük, 
úgy megállapítható, hogy Tajvan év
ről évre fokozza haltermelését. 
NTIS Ord. (84).

MEXIKÓ MEGDUPLÁZTA HALFO
GÁSÁT. Mexikó az elmúlt tíz év
ben több m int kétszeresére növelte 
halzsákmányát. Tíz évvel ezelőtt évi 
431 000, most 1 100 000 tonna halat 
(élő súlyban) zsákmányol a világ
tengerekben. TEC. PESC. CRÚZ 
VERDE 40 (84) Vol. 17.

JELÖLT HOMÁROK. Összesen 4304 
amerikai homárt (nagytestű, tízlábú 
rákfaj) jelöltek Nova Scotia-nál. A 
jelölést követő hónapokban cs évek

ben összesen 424 jelölt állatot sike
rült visszafogni. A vizsgálat végre
hajtói megállapították, hogy egyes 
állatok 92,6 kilométerre távolodtak 
el — főleg déli irányban — a jelö
lés színhelyétől. CAN. J. FISH. 
AQUAT. SCI. Vol. 42. (85) N° 2.

FRANCIA ÓRIÁS PONTY. Max Cot- 
tis angol sporthorgász a franciaor
szági Lac Cassien-ből egy 31 kilós 
óriás pontyot fogott — 105 perces 
fárasztás után. Jóllehet ez nem szá
mít abszolút rekordnak, mégis rit
ka példánynak minősíthető. FISCH 
UND FANG (85) N° 9.

MENNYIT FOGTAK A  SVÁJCIAK?  
A Bodeni-tóból (mely három ország 
— Ausztria, NSZK, Svájc — partjait 
mossa) a svájci sporthorgászok 21,8, 
a halászok 363,5 tonna halat fogtak . 
A zsákmányolt halak közül a leg
több maréna volt, utánuk következ
tek a sügérfélék, majd az angolnák 
és pisztrángok. FISCH UND FANG  
(85) N° 9.

BANGKOKBAN NEMKÍVÁNATO
SAK. A thaiföldi rendőrség — egy 
díszhalkereskedőnél — lefoglalt 40 
db, Dél-Amerikából származó piran-

hát. A foglalásra és elkobzásra azért 
került sor, mert a thaiföldiek nem 
szeretnék, ha ez a veszedelmes — 
mondhatnánk úgy is, hogy vérszom
jas — ragadozó hal meghonosodna 
és elszaporodna a thaiföldi folyók
ban, tavakban. D. SPORTFISCHER 
ZTG. (85) N° 9.

GILISZTASZEDÉSÉRT — BÍRSÁG. 
Angliában három sporthorgászt el
ítéltek — fejenként mintegy 1500 fo

rintnak megfelelő összegre —, m ert 
gilisztát gyűjtöttek, majd mielőtt 
csalizásra felhasználták volna őket, 
valamennyit megölték. A gilisztázó 
horgászokat a természetvédők érték 
tetten és adták őket rendőrkézre. 
ANGELWOCHE Jahrg. 2. (85) N° 19.

Dr. Pénzes Bethen
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A szövetkezeti mozgalom, a halászati szakma mély 
megrendüléssel értesült Felvidéki István, a  Bajai Űj Élet 
Halászati Szövetkezet nyugállományba vonult elnöké
nek elhunytáról. Nevét a  fiatal és az idősebb nemze
dék egyaránt ismeri. Kortársi nemzedéke — visszaem
lékezve a „hősi időkre” — m ár m int elkötelezett szö
vetkezeti szervezőt is értékelte, az ifjabbak mint szé
les körű és nagy műveltségű szakembert, közéleti sze
mélyiséget tisztelték.

Életének gyertyáját „mindkét végén égette” — a  szó
lás nemes értelmében. Megosztotta magát az irodalom, 
a kulturális élet emelkedettebb és a gazdaságvezetés 
hétköznapibb feladatai között.

Hercegszántón született 1921. április 26-án, ott járt 
elemi iskolába, majd Baján gimnáziumba, egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte. Fiatal kora óta 
vonzódott az újságírói mesterséghez; ír t a pesti, a 
nagyváradi lapokban, de igazi tehetsége a mindvégig 
szeretett városa Baja irodalmi, zsurnalisztikái környe
zetében bontakozott ki. különösen helytörténeti m unkái
ban. Hozzánk közelebb állnak szakirodalmi munkái,

Felvidéki István ünnepi m egnyitója  (dr. Sólym os Ede társasá
gában) a Türr István Múzeum halászati kiállításán (1973)

cikkei, dolgozatai, amelyekben egyaránt felismerhetjük 
a jól tájékozott, képzett halászati szakembert és a líra
ibb húrokat pengető néprajzost, halászattörténészt.

1953-ban lett a bajai halászati szövetkezet tagja, kez
detben rövid ideig főkönyvelője, majd nyugállományba 
vonulásáig elnöke.

A halász életformát sajátjának vallotta; azok közé a 
vezetők közé tartozott kiket a halászközösség nemcsak

A bajai ünnepség 1974-ben

elfogadott, hanem maga közül valónak is érzett. Ember
ségének, közmegbecsülésének legyen ez egyik valóban 
mérvadó fokmérője.

Nyugállományba vonulása után — megrendült egész
ségi állapota ellenére — továbbra is a halászat mellett 
maradt, jóllehet most már „csak” m int szákíró, króni
kás — de továbbra is az, ki érzékenyen reagál a szö
vetkezeti életre, a  szakmai történéseikre.

Búcsúzunk a kollégától és megrendülten gondolunk a 
szeretett barátra, akinek emlékét megőrizzük.

Gönczy János
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A bajai ünnepi ü lésen került ism ertetésre a halászat fejlesztési 
koncepciója (1975—1990)

(Görbe Ferenc felvételei)

Felvidéki István lelkes szervezője volt a bajai Arany
ponty Napoknak. Ennek keretében kerültek ismertetés
re 1974-ben a halászat 1990-ig szóló fejlesztésének el
képzelései. Többen már nincsenek sorainkban — mint 
Ribiánszky Miklós, Szálai Mihály —, akik lelkes h í
vei voltak a fejlesztéseknek. Sokan pedig elérték már a 
nyugdíjas kort és így csak közvetve vannak kapcsolat
ban a halászattal — mint Horváth Károly, dr. Nagy 
László, Zámbó István, dr. Búza László, Antalfi Antal, 
Földvári János, Kern Mihály, Bujdosó Imre, Keve Jó
zsef, Pékh Gyula stb. A felsoroltak száma sajnos, 
napról napra nő, az egykori lelkes vezetők és szakem
berek bizonyára hiányozni fognak halászatunk minden
napi életéből. A fiatalok, akik helyükbe lépnek, helye
sen cselekszenek, ha átveszik az idősek tapasztalatait, 
azt a mai helyzetnek megfelelően felhasználják. Ügy jó, 
ha tiszteletben tartják  elődeik keserves, de eredményes 
m unkáját és tovább viszik a halászathoz kötődő felfo
gásukat, m int éltető elemét egy sok nehézséggel küsz
ködő ágazat szakembereinek, dolgozóinak.

D. L.

Ma m ár bizonyára kevesen for
gatják a Budapesti Sporthorgászok 
Egyesületének Kiadványai 1. szá
mát, benne G. Antipa: Az Alduna 
haltermelésének biológiai alapja és 
mechanizmusa című 1934-ben ki
adott tanulm ányát.'

G. Antipa egyetemi tanár a világ 
legkiválóbb ichtológusainak egyike 
volt, a bukaresti természettudomá
nyi múzeum alapítója. A romániai 
halászatról írott vaskos műve ugyan
olyan alapvető, m int nálunk Her
man Ottó könyve. Több évtizeden 
át tanulmányozta az Alduna viszo
nyait, melyeket akkor még alig be
folyásoltak műszaki beavatkozások, 
s még nem változtatták meg a fo
lyamatrendszer természetes szerve
zetét.

Abból indul ki, hogy a vízterület 
különböző részekből áll, melyek na
gyon elütnek egymástól, s ezáltal 
kiegészítik egymást. Ilyen a meder, 
az ártér időszakos és állandó tavai,' 
maga az ártér és a csatornák (a ma
gyar fokok!). Ez így együtt nagyon 
jól racionalizált természetes halgaz
daság.

A haltermelés legfőbb előmozdí
tója a zöldár, mely általában az ívá- 
si időben érkezik. Az áradás meg
növeli a termelési területet; fel
frissíti a vizet, savtalanítja a tavak 
és az ártér talaját; oxigént hoz és 
fokozza a talaj termőerejét azzal, 
hogy finom iszappal megtrágyázza; 
megakadályozza a káros gyomnö
vényzet elszaporodását; víz alá ju t
tatja az árterület magasabban fek
vő részeit és így kiváló ívóhelyeket 
biztosít; javítja a biológiai viszo
nyokat, életre kelti a talajban 
szunnyadó csírákat, s áradás után 
a mederbe sodorja azokat, így lehe
tővé teszi, hogy ott sokkal több hal

élhessen; összeköttetést létesít az 
egyes vízfélék közt, elősegítve a ha
lak vándorlását; a tavak sós vizét 
kiédesíti, lehetővé téve a halak it
teni életét.

Állításait számadatokkal is alá
támasztja, majd leírja, hogyan m ű
ködik ez a természetes halgazda
ság.

Az áradással hatalmas összefüggő 
vízterület jön létre. A frissen elön
tött, még szárazföldi füvekkel be
nőtt területek eszményi ívóhelyek 
a ponty számára. Bő táplálékot ta 
lál a fejlettebb ivadék is. A mé
lyebb helyeken a két-, háromnya- 
ras ivadékhal fejlődik. Ha megin
dul az apadás, a nagyobbak a csa
tornákon át az időleges, majd állan
dó tavakba vándorolnak, az ivadék 
lassabban követi őket. A további 
apadáskor a fiatalok a tavakban 
maradnak, az öregebbek a Duna fe

lé indulnak. A rekeszeket sokszor 
átugorják, az iszapban fúrnak utat 
maguknak, de sokszor ki is döntik 
a gátakat. Megfigyelhető az is, hogy 
az egyidősek mindig együtt vonul
nak. Ha a gátakon nem tudnak á t
jutni, visszafordulnak és a tavak 
mélyén telelnek át, s tavasszal kez
dődik minden elölről.

E vázlatos áttekintésből is k itű
nik, hogy az árvizek és árterületek 
szerepe milyen jelentős a halgaz
dálkodásban. Mindez természettu
dományos magyarázatát adja annak 
a magyar „ártéri gazdálkodásnak”, 
melyről történész és néprajzos szem
szögből a Halászat régebbi számai
ban már olvashattunk.

Antipa így fejezi be tanulm ányát: 
„Szeretném hinni, hogy fejtegeté
seim egyesek részére támpontul fog
nak szolgálni más folyók viszonyai
nak megítélésében és azok halászati 
érdekeinek megvédésében, szemben 
helytelen intézkedésekkel és beavat
kozásokkal”.

Sólymos Ede

Id eg en fo rg a lm i üzem ágat 
a la k íto tt  k i a P écsi Á l
lam i G azdaság, am ely  e lsőkén t 
kap cso ló d o tt be a h aza i és a 
nem zetközi tu r isz tik á b a  a b a 
ra n y a i m ezőgazdaság i n a g y 
üzem ek  közül. A z a g rá rv á lla 
la t rö v id  idő a la tt  ra n g o t v í
v o tt k i az id egenfo rga lom ban  
is. E lsőso rban  a te rm észe ti 
sp o r to k a t — lovag lást, v ad ásza 
to t, h o rgászást, g y a lo g tú rá t —■ 
kedvelő  em b erek  k e res ik  fel a

Pécs közelében  levő Ü szög
pusztát. Jó  időben  lovagolni, 
kocsizni lehet, té len  pedig 
sz á n tú rá k a t szerv ezn ek  a v e n 
d égeknek . A k ö rn y é k  e rdő i és 
m ezői v ad b an  b ővelkednek , a 
pusz ta  a la tti tó b an  ped ig  h o r 
gászni lehet. A v o lt B a tth y - 
á n y -k a s té ly t e red e ti szépségé
ben  á llíto tták  he ly re , s a 
XVIII. századi b a ro k k  ép ü le t 
m a vendégfo g ad ó k én t m űködik . 
(Esti H írlap)
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Az angolna parazitás betegségei

M yxidium -gócok a m ájban, M yxobolus ciszták a íejbőrbcn  
(Szövettani kép angolnából)

Az utóbbi években az angolna 
m int rendszeresen telepített és in 
tenzíven tenyésztett halfaj az ér
deklődés középpontjába került. Az 
intenzíven tenyésztett állományok
ban (Szarvas, Hortobágy, Hévíz) 
időnként előforduló betegségek m iatt 
az angolnatenyésztők m ár régóta 
igénylik az állategészségügyi szak
emberek segítségét, és az illető gaz
daságokban a tenyésztést akadályo
zó betegségek leküzdésére rendsze
res megelőző, illetve gyógyító in 
tézkedéseket foganatosítottak.

Az importált és természetes vi
zekbe telepített angolnák parazitás 
fertőzöttségét illetően m ár jelentet
tem meg közleményt (Halászat, 1966/ 
12. szám). E cikkem aktualitását az 
adja, hogy az elmúlt nyáron észlelt 
angolnapusztulással kapcsolatban a 
kórokozók esetleges szerepe is fe l
merült. A kórokozók közül a para
zitákra vonatkozóan újabb és bő
séges adatokkal rendelkezünk, s ezek 
előfordulását, gazdasági jelentősé
gét az alábbiakban ismertetem.

Az importált, még ki nem helye
zett üveg- és pigmentált angolnák
ban viszonylag kevés parazitát ta 
láltunk. Az üvegangolnákban csak 
néhány Ichthyophthirius egyedet 
m utattunk ki; a  pigmentált angol
nákon viszont a leggyakoribb pa
razitának egy nyálkaspórás faj, a 
M yxidium giardi bizonyult, amely
nek a spórái a halak veséjében, ko
poltyújában (importtételenként vál
tozóan) esetenként igen nagy szám
ban voltak jelen. Emellett a vi
szonylag közönségesnek mondható 
faj mellett ritkábban a csillós egy
sejtűek (Ichthyophthirius, Tricho- 
dina) egyedei is kim utatásra kerül
tek, sőt az angolna specifikus élős
ködőjének, a Bothriocephalus clavi- 
cepsnek a skólexeit is megtaláltuk 
egy esetben.

A Balatonból és a Velencei-tóból 
származó egyedekben az esetek 
többségében a valamennyi halon 
megtelepedni képes csillósokon kí
vül a Bothriocephalus claviceps ne
vű galandféreg, az Acanthocephalus 
lucii nevű buzogányfejű féreg, a 
Gyrodactylus anguillae nevű kopol- 
tyúféreg, valam int a M yxidium  gi
ardi volt kimutatható. Ritkábban 
élősködő rákok (Lernaea, Ergasilus, 
Argulus) is fertőzték az angolnát. A 
fertőzöttség sohasem ért el magas 
fokot, s a Bothriocephalustól, illet
ve a Myxidiumtól eltekintve spora
dikusnak volt mondható. Az 1985- 
ben növendék-(sárga) angolnákon
végzett vizsgálataink során a fent 
említett paraziták m ellett a halak 
kopoltyú jár ól kim utattuk a Távol- 
Keletről ismert Pseudodactylogyrus 
anguillae nevű kopoltyúférget, bő
réből egy eddig le nem írt Myxobo- 
lus-fajt, beléből pedig az Epieimeria 
anguillae nevű kokcidiumot. Az 
utóbbi fajjal a halak viszonylag in
tenzíven voltak fertőzöttek, de a fer

tőzöttség foka nem érte el a tógaz
daságokban észleltekét.

Lényegesen komolyabb parazitás 
fertőzöttséget találtunk az intenzí
ven tenyésztett angolnaállományok
ban. Ezeket az állományokat a kül
ső élősködő ostoros és csillós egy
sejtűek (Costia, Tichodina, Chilodo- 
nella, Ichthyophthirius, Apiosoma, 
Trichophrya) olyan gyakran lepték 
el, hogy az elhullások csak követke
zetesen ismételt malachitzöldes für 
detésekkel voltak elkerülhetők. 
Ugyancsak jelentős parazitózist 
okoztak a kopoltyúférgek. Ezek kö
zül néhány éve még csak a Gyro

dactylus anguillae kártételét ismer
tük, két éve azonban a tipikus ko- 
poltyúférgességet okozni képes 
Pseudodactylogyrus anguillae és P. 
bini nevű monogeneákat is megta
láltuk állományainkban. Ez utóbbi 
élősködők rendszeres előfordulását 
Európában elsőként m utattuk ki. A 
pseudodactylogyrusok a csendes
óceáni angolnák (Anguillae japoni- 
ca, A. reinhardtii) parazitafaunájá
hoz tartoztak. Valószínűleg a Távol- 
Keletről kísérleti angolnatételekkel 
kerültek be Európába, ahol elszapo
rodtak, s most m ár hazánkon kívül 
Franciaországból is kim utatták azo-
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A kopoltyúfedő alól k itürcm kedő D erm ocystidium -töm lők angolnán

lakban gyakoriak a kokcidiumok. 
Ezek nem annyira gazdasági jelen
tőségükkel, m int tudományos érde
kességükkel tűnnek ki. Oocystáik 
ugyanis (egyéb coccidiumtól elté
rően) nem a sejtek plazmájában 
fejlődnek, hanem közvetlenül a 
sejthártya alatt, s ezért ezek a bél 
lumenébe dudorodó paraziták még 
szövettani módszerekkel is extracel- 
luláris elhelyezkedésűnek látsza
nak. (Ebből a tényből származik ke
vésbé helytálló nevük, az Epieime- 
ria.)

A nyálkasporidiumok és dermo- 
cystidiumok által okozott bántalm ak 
gyógyítására nem áll rendelkezé
sünkre megfelelő gyógyszer, ezért 
ezek jelentkezése esetén a megelő
zésre kell fokozott gondot fordíta
ni. Beton-aljzatú, bő átfolyással ren
delkező mendencékben a paraziták 
kártétele általában jelentéktelen. 
Iszapos tavacskákban azonban je
lentkezésükre számítani kell. A 
megelőzés lényege a medencék 
rendszeres tisztítása, a lerakodott 
iszap eltávolítása, a talaj fertőtle-

Pseudodactylogyrus anguillae horgai Pseudodactylogyrus bini horgai

kát. Japán adatok szerint mind a, 
Gyrodactylus, mind pedig a Pseu
dodactylogyrus kopoltyúférgek szer
ves foszíorsavészterek oldataival 
pusztíthatok el. A kopoltyúférgek — 
miként a későbbiekben ism erteten
dő spórás egysejtűek — rendkívül 
specifikus élősködők, melyek csak 
angolnán telepednek meg, s ezért 
nem kell attól tartanunk, hogy más 
halakat is megtámadnának.

Az intenzíven nevelt .ivadékangol
na kétségtelenül leggyakoribb para
zitás fertőzöttségét a M yxidium  
giardi nevű nyálkaspórás faj okoz
za. Ennek az élősködőnek cisztákban 
fejlődő korai alakjai és spórái töme
gesen lehetnek jelen a vesében, 
májban, lépben, kopoltyúkban. Az 
importált pigmentált angolnák több
sége már fertőzött, s a fertőzöttség 
intenzitása csak mintegy egy éves 
nevelés után csökken. Ekkor a jó

ütemben fejlődő halakban már csak 
jobbára a kopoltyúk fertőzöttek, a 
csökevényes példányokban azonban 
a paraziták jelenléte tömegesnek 
mondható. Az üvegangolnákon a fer
tőzöttség Magyarországon alakul ki. 
Nem lehetetlen, hogy ez az élőskö
dő hozzájárul a halak egy részének 
fejlődésben való elmaradásához. A 
Myxidium-fertőzöttséget három má
sik spórás, illetve nyálkaspórás-faj 
kártétele súlyosbíthatja. Nagyon 
gyakorinak mondható a halak 
fejbőrének kötőszövetében fejlődő 
Myxobolus faj, amely már a bala
toni angolnákból is kim utatható volt, 
s amely a fej hasi felületén szabad 
szemmel is észrevehető cisztákat ké
pez. Ennél is feltűnőbbek a Dermo- 
cystidium anguillae tömlői, melyek 
a kopöltyúban fejlődnek, s a ko- 
poltyúrésen át a külvilágra nyo
mulnak. Az első évesnél idősebb ha-

nítése. A kokcidiumok esetében is 
a megelőzésre kell a fő hangsúlyt 
fordítani, szükség esetén azonban 
kokcidiosztatikumok takarm ányba 
keverése is megoldást adhat.

összegezve az ismertetetteket, meg
állapíthatjuk, hogy a tenyésztett an
golna felnevelése — miként egyéb, 
intenzíven nevelt fajoké is — csak 
a paraziták elleni következetes vé
dekezéssel érhető el. Ugyanakkor a 
természetes vizekben az angolnának 
csupán parazitás fertőzöttsége és 
nem pedig betegsége jellemző . Az 
1985-ben végzett vizsgálataink alap
ján bátran kijelenthetjük, hogy a 
balatoni angolnák elhullásában a 
paraziták nem játszottak szerepet.

Dr. Molnár Kálmán
M TA Állatorvostudományi 

Kutatóintézete
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Hatalm as csövek viszik  tovább a csatorna vizét a földekre

„Az élet 
folyója"

Az újabb 110 kilométerrel meg
hosszabbított Karakum-csatorna 
vizével az idén több m int 500 ezer 
hektárnyi területet öntöztek Türk
menisztánban, abban az óriási 
pusztaságban, amely a köztársaság 
négyötöd részét foglalja el.

Az életet adó mesterséges fo
lyam segítségével épülhetett meg a 
Türikmén SZSZK legnagyobb villa
mos erőműve, a Mari-vízierőmű. 
Kapacitása 1260 ezer kilowatt. Több 
mint ötven várost és települést lát 
el villannyal, és ezzel óriási lendü
letet ad az egykor elmaradott te
rület gazdasági fejlődésének.

A csatorna övezetében a gáz- és 
vegyipar is intenzív fejlődésnek in
dult. Az olyan jelentős gázmezők 
kitermelése, mint a satliki és a 
szovjezabadi, valamint a türkmén 
műtrágyagyár működése elképzel
hetetlen a Karakum-csatorna vize 
nélkül.

Mintegy 20 ezer ember dolgozik 
jelenleg is a csotorna meghosszab
bításán. A tervek szerint a munkát 
1990-re fejezik be, és akkor a csa
torna teljes hossza 1400 kilométer 
lesz — Ashabadtól a Kaszpi-tenge- 
rig.

(APN)

Evenként 700 tonna pontyot, 
harcsát, csukát, fehér amurt, busát halásznak le  

a csatorna víztározóiról

Árokásó gépekkel vágnak utat a földekre a csatorna vizének
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A dévérkeszeg növekedése 
a Balatonban

BÍRÓ PÉTER
MTA L im nológiai K u ta tó in tézete , T ih an y

A Balatonban legnagyobb tömeg
ben előforduló halfajnak, a dévér- 
keszegnek a növekedésére az elmúlt 
50 év során közölt adatok száma 
viszonylag szerény. A tó Öt külön
böző vízterületén élő populációk nö
vekedését mintegy 10 évvel ezelőtt 
vizsgáltuk és azt főleg az eutrófabb 
DNy-i tóterületeken találtuk gyors
nak. Ugyancsak tanulmányoztuk a 
Ligula plerocerkoidokkal fertőzött 
példányok növekedését, amely az 
egyedfejlődésre nézve jelentős ha
tással lehet. Korábban kim utattuk, 
hogy a dévérkeszeg állomány sűrű
sége az eutrofizálódással párhuza
mosan jelentős mértékben nőtt, s 
legutóbb számszerűen is szoros kor
relációt lehetett bizonyítani az el
sődleges terhelők mennyisége és a 
halhozamok között. Ugyanakkor a 
Balaton vízminőségével és eutrofi- 
zálódásával foglalkozó munkák 
többsége arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a víz minőségének további 
romlása és az eutrofizációs folya
matok egyes tóterületeken  az elmúlt 
néhány év során tovább folytak, s 
időnként rendkívül gyors változáso
kat eredményeztek.

Az eutrofizálódás során nemcsak 
újabb táplálkozási kapcsolatok ki
alakulását figyeltük meg (erősödő 
fajon belüli és fajok közötti táplá- 
lékkonkurrencia), hanem a külön
böző halfajok állománysűrűségének 
változásait is tapasztaltuk, ezért is
mét vizsgáltuk a dévérkeszeg nö
vekedését a Balaton két, nagymér
tékben eltérő módon eutrofizálódott 
medencéjében. A növekedés vizsgá
latához szükséges pikkelyeket (kb. 
15—20 db egyedenként) a nagyüze
mi halászatok során kerítőhálókkal 
kifogott keszegpéldányokról gyűjtöt
tük a tó kevésbé és a legerősebben 
eutrofizálódott területeiről (Tihanyi, 
vagy ÉK-i medence, 169 db; Keszt
helyi-öböl, vagy DNy-i medence, 
209 db) az 1982—83. években. A 
pikkelyeken kialakult évgyűrűk 
számából meghatároztuk a halak 
életkorát, a fókusztól kaudálisan 
mért távolságaik átlagaiból számí
tottuk vissza a korábbi években el
ért törzshosszakat. A  visszaszámítá- 
sokat egyedenként végeztük, majd 
korcsoportonként átlagoltuk azokat, 
s az átlagértékek alapján tanulm á
nyoztuk az egyes évjáratok növe
kedését is. így az eredmények a tó 
két szélső medencéjében élő dévér- 
keszegek „populáció-szintű” növe

kedését m utatják. Jelenleg összesen 
224 dévérkeszeg növekedésére ka
pott adatokat összegeztük.

A KESZEGPOPULÁCIÓK  
KORÖSSZETÉTELE ÉS 
MÉRETMEGOSZLÁSA

A kor szerinti megoszlásra az 
ÉK-i medencében jellemző volt a 
2 +  — 5 +  korcsoportok többsége 
(48,7%), ahol a legidősebb halak a 
12+  korcsoportba tartoztak (5,3%). 
A DNy-i medencében a 3 +  — 5+  
korcsoportok többsége volt jellemző 
(55,9%), itt viszont a legidősebb 
halak 10+ kornál (2,7%) nem vol
tak idősebbek. A halászhálók sze
lektivitásának megfelelően a tó
mindkét medencéjében a 3+  -  5+
korú halak domináltak, de feltűnő 
volt az, hogy a tó ÉK-i medencéjé
ben kifogott halak között egyéves 
példányok is jelen voltak (9,7%), 
továbbá az, hogy a keszegek élet
tartam a a m intáink alapján 2 évvel 
meghaladta a DNy-i medencéből 
származókét.

TÖRZSHOSSZ (cm)
A vizsgált dévérkeszegek méretmegtsz- 

lása a tó két szélső medencéjében

M intáinkban a dévérkeszegek 
méretmegoszlása a tó ÉK-i meden
céjében bimodális volt, m érettarto
mányuk 11—37 cm közé esett. Az 
ÉK-i medencéből származó példá
nyok között nagyobb számban a
23—24 cm (6+  -  7+) és a 29—30
cm törzshosszúságúak (8+ — 9+) 
voltak jelen. A DNy-i medencéből 
származó egyedek méretmegoszlása 
szimmetrikus volt, s a 25—26 cm 
törzshosszúságúak (6+ — 7+) vol
tak nagyobb számban képviselve 
(1. ábra).

A TESTHOSSZ—TESTSÚLY  
VISZO NYA

A  számított összefüggések szerint 
mind az ÉK-i, mind a DNy-i öböl
ben a keszegek súlynövekedésének 
sebessége elmarad a hossznövekedés 
sebességéhez képest. A  m intavétel
kor mért törzshossz- és testsúly
értékekből számított összefüggése
ket a 2—3. ábra mutatja. Mindkét 
összefüggésben a súlynövekedés 
együtthatója b =  2,88. A m ért test
hossz—testsúly adatokból számított 
relatív összefüggésekből megállapít
ható, hogy a DNy-i medencében 
azonos törzshosszhoz nagyobb test
súly tartozik, amely minden méret- 
tartom ányra érvényes, kivéve a 150 
mm-es törzshossznál kisebbeket, 
ahol lényeges súlybeli eltérés nem 
figyelhető meg.

A TÖRZSHOSSZ NÖVEKEDÉSE
A  mintákban szereplő keszegek 

mért és visszaszámított törzshosszai 
jó megegyezést m utattak, eltérésük 
az egyes korcsoportokban 1—5 mm 
közötti volt. A m ért testhosszak és a 
pikkelyek teljes kaudális rádiuszai 
között egyenes arányú összefüggése
ket figyeltünk meg. Az összefüggé
sek szerint a test teljes pikkelyzete 
az ÉK-i medencében 4,9 cm-nél, a 
DNy-i medencében 5,2 cm-nél ala
kul ki, mely értékek a korábbi 
testméretek visszaszámításánál kor
rekcióként szerepelnek.

Az évjáratonként visszaszámított 
törzshosszak a tó két medencéjében 
alapvetően nagy eltérést nem mu
tatnak, noha az évenkénti lineáris 
méretgyarapodás a DNy-i medencé
ben gyorsabb volt. Az egymást kö
vető korcsoportokra jellemző átla
gos méretek különbsége pl. a 10. 
életévben 4 cm-t ért el a Keszthe
lyi-öböl javára (4. ábra). Az évjá
ratonként! növekedést elemezve a 
tó két vízterületén (1983. évben) azt 
tapasztaltuk, hogy az ÉK-i meden
cében a dévérkeszeg életének 1. és 
4. éve során egyre gyorsuló ütem-
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1. ábra
A dévérkeszeg testhossz—testsú ly  v iszonya az ÉK-i m edencében

150 200 250 300 350 400
TÖRZSHOSSZ (mm)

2. ábra
A dévérkeszegek testhossz—testsú ly  v iszonya a K eszthelyi- 

öbölben
ben növekszik, majd méretgyarapo
dása az 5—6. években lassul, s ezt 
követően a 7—9. évek során ismét 
intenzívebbé válik. A 10+ — 12+ 
korcsoportok átlagos méreteinek kü
lönbsége igen lassú növekedésre 
utal. A DNy-i medencében ettől el
térő növekedési ritm ust figyeltünk 
meg. A mintákban jelen levő lég 
fiatalabb 2 +  korcsoport átlagmérel 
7 mm-rel meghaladta az ÉK-i me
dencében m ért értéket. Az idősebb 
korcsoportokra kivétel nélkül jel 
lemzőek a nagyobb törzshosszak: 
itt minden második egymást kö
vető páros és páratlan korcsoportok 
méretkülönbsége volt nagyobb, s ez 
jobban kifejezett lépcsőzetes növe
kedésre vall (4. ábra). Az ÉK-i me
dencében gyors növekedést m utat 
tak az 1974—76. és 1978—79. évjá
ratok, a DNy-i medencében az 1974.. 
1976., 1978. és 1980. évjáratok (4.
ábra).

A korcsoportonkénti átlagos törzs
hosszakat a Bertalanffy-féle model
lel ábrázolva, a keszegek növeke
dése mindkét medencében nagy pon
tossággal leírható (5. ábra). A tó 
DNy-i medencéjében viszonylag na
gyobb eréllyel növekvő populációkra 
jellemző a kb. 8 cm-rel nagyobb 
elérhető maximális testhossz (Loo).

A TESTSÚLY NÖVEKEDÉSE

A  tó két medencéjében a hossz- 
növekedés viszonylag kis különb
ségeivel szemben a testsúlyok éven
kénti változása az egyes korcso

portokban már jelentősen eltért. A 
DNy-i medencében az 1+  korcso
port átlagsúlya még csak 1,6 g-mal, 
viszont az 5. korcsoportban már 
mintegy 50 g-mal, s a 10+ korcso- 
meg az ÉK-i medencére jellemző 
értékeiket, ami azt jelenti, hogy eb
ben a  korcsoportban a  4 cm-es 
törzshosszkülönbség mellett az át
lagsúly a DNy-i medencében 51,5 
% -kai magasabb, m int az ÉK-i me
dencében. Ennek a jelentős eltérés
nek az oka a tó  két medencéjének 
eltérő haltáplálékkészletében és az 
ott kialakult táplálkozási kapcsola
tokban rejlik.

A NÖVEKEDÉSI SEBESSÉG 
VÁLTO ZÁSÁN AK  OKAI

A  balatoni dévérkeszegek növe
kedésében az elmúlt 10 év során 
lezajlott változások egyértelműen 
kapcsolatba hozhatók a vízminőség 
változásaival. A  növekedés sebes
sége a tó hossztengelye mentén, az 
ÉK-i medence felől DNy-i irány
ban gyorsabb volt, s bár a  jelen 
vizsgálatok is ezt jelezték, az éven
kénti hossz- és súlyváltozás mér
téke mégis elmaradt a korábbitól. 
Mind a növekedés sebessége, mm 
pedig a hozamok hossztengely menti 
változása alapvetően összefügg a 
trofikus grádienssel, a tápanyagok 
(P, N), az elsődleges termelők (al

gák) élő tömegének és a klorofill
tartalom nak DNy-i irányú növeke
désével, valam int a hozzáférhető 
taplálékformák (fóieg Chirononn- 
dák) egyenlőtlen, mozaikszerű el
oszlásával. Pénzes Bethen  korábbi 
adataihoz képest (az 1960-as évek 
második fele) a balatoni dévérállo- 
mány időközben gyorsabbá, majd 
utóbbi évek során ú jra  lassúbbá 
vált növekedése nyilvánvaló követ
kezménye volt az eutrofizálódásnak, 
a nyíltvízi zoobenithos mennyiségi 
növekedésének és főleg a dévérke
szeg állománysűrűség változásá
nak. Herodek Sándor mérései sze
rin t az 1960-as évekhez képest a 
prim ér produkció az ÉK-i meden
cében 2,5-szeresen, a Keszthelyi
öbölben 8,2-szeresen növekedett, s 
az átlagos pnimér produkció a tó 
teljes területére vetítve évente 14,1 
tonna szerves szén hektáronként.

A növekedés sebességében tapasz
talt térbeli eltérést a tó két szélső 
medencéjében a dévénkeszeg-popu- 
lációk részben minőségileg és fő
leg mennyiségileg eltérő táplálék- 
hálózatai magyarázzák. 1982—83. 
május—november hónapokban
gyűjtött 3 éves vagy ennél idősebb 
keszegek tápcsatorna-tartalm ának 
analízise azt mutatta, hogy a vizs
gált 163 példány táplálékát az ÉK-i 
medencében több mint 7513 táplá
lékformából 17,5%-ban Chironomi-
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A dévérkeszcgek évjáratonk én t növekedése a Balaton két 
szélső m edencéjében, a v isszaszám ított törzshosszak alapján

5. ábra
A dévérkeszeg hozam ai (kg/ha) az 1964-es és az 1971—1983. év ek b en  (tavon belül a szaggatott vonalak a halászati területek ha

tárait jelen tik ; a csillagok a töm eges halpusztulásokat jelzik)
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táplálékát az elfogyasztott 21745 
táplálékféle közül 20,3%-ban Chi- 
ronomidák, 47,8%-ban Cladocerák, 
3,9%-ban Ostracodálk, 27,3%-ban 
Copepodák és 0,2, illetve 0,1%-ban 
Molluscák és Hydracarinák képez
ték. Az elfogyasztott táplálék meny- 
nyisége a DNy-i medencében az 
ÉK-ihez képesít kb. 3-szorosan több 
volt, s biomasszájukat tekintve 
mindkét területen a Chironomidák 
jelentik a fő táplálékot a  rákok 
mellett.

A növekedés és produkció kü
lönbségeinek köszönhető, hogy a 
Keszthelyi-öbölben kb. 2—3-szorta 
több keszeget halásznak ki évente 
(419 t), m int az ÉK-i medencéből 
(146—225 t) (6. ábra). Az elmúlt 
évtizedben a keszegpopulációk sű
rűsége 5—10%-kal, vagy ezt meg
haladó mértékben növekedett. A 
népességsűrűség növekedése jelen
tősen hatott az évenkénti m éret
gyarapodás ütemére, amely az ada
taink szerint népességsűrűségtől 
függővé vált. Más halfajoknál ez
zel többnyire ellentétes változások 
történtek, így a ragadozó fogassüllő 
korábban sűrű állománya m iatt 
lassabban nőtt, viszont az ismét
lődött halpusztulások (1965, 1975)
következtében megcsappant állomá
nya — az utóbbi néhány évben — 
már egyedsűrűségtől független nö
vekedést mutatott. A dévérkeszeg- 
nél ez a változás különösen az ÉK-i

A dévérkeszeg növekedése a Balatonban  
és egyéb európai v izek b en : 1 =  Bodeni- 
tó; 2 =  P löni-tó; 3 == M üggelsee; 4 =  36 
É-ném et tó átlaga, 5 =  H jalm aren-tó; 
6 =  14 m azuriai tó átlaga, 7 Ladoga; 
8 =  Rybinsk víztározó; 9 =  T uusula-tó;
10 =  B alaton (Pénzes, 1966. szer in t); 11 =  
átlagos növekedés a Balatonban (Bíró és 
Garádi szerint, 1974.); 12 =  növekedés az 
ÉK-i m edencében; 13 =  növekedés a 
D N y-i m edencében (jelen vizsgálatok)

medencében szembetűnő, ahol 1972 
—73-ban a legidősebbek (7+ kor

csoport) átlagmérete 28,8 cm volt, 
s ez jelenleg csak 24,2 cm. A DNy-i 
medencében az 1972—73. években a 
legidősebbek (6+) átlagos törzs
hossza 25,1 cm volt, ez jelenleg 
24,4 cm.

Ismeretes, hogy a hím ek és a 
nőstények növekedési sebessége a 
genetikai tényezőkön kívül a té r
ben és időben igen variábilis ivar
éréshez szükséges időtartamtól is 
függ, ami az Exe folyóban (Devon, 
Anglia) általában a 6. életévben 
következik be. Ezt követően a hí
mek növekedése elmarad a nősté
nyek méretgyarapodásától. Lengyel 
kutatók szerint a dévérkeszeg ko
rai, gyors növekedés mellett már 
3—4 éves korára elérheti az ivar
érettségét, de a nőstények ezután 
is gyors növekedésűek maradnak, a 
hímek növekedése viszont általá
ban lassul. Noha a balatoni állo
mányok ivararányát a tó egyes te
rületein nem ismerjük pontosan, a 
populációk növekedésének ez is 
meghatározója lehet.

Más európai vizekben megfigyelt 
növekedési adatokkal összevetve a 
balatoni dévérkeszeg jelenlegi nö
vekedését, megállapíható. hogy a 
növekedés ütemében történt lassu
lás ellenére az nem marad el kü
lönböző vízterületek populációihoz 
képest, s jelenleg az európai átlag
értékekhez áll közelebb (7. ábra).
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Herman Ottó születésének 
150. évfordulójára

1848 után az ország szellemi elitje a magyar kultúra 
fenntartásáért és a  nemzeti eszme puszta létéért küz
dött. A kiegyezés után konszolidálódott a helyzet, s 
bár a fejlődés ekkor is az osztrák nagytőkétől függött, 
mégis belátható közelségbe került gazdasági fellendülé
sünk. A politikai rendezettség lehetővé tette a magyar 
művelődésügy és a nemzeti kultúra érvényre jutását. A 
tudományok területén is jelentkeztek ezek a változások. 
A kor magyarsága előtt álló feladatok megvalósításá
nak ugyanis nem csupán gazdasági és politikai felté
telei voltak, hanem kulturálisak is, m int az általános 
nemzeti kultúra szintjének emelése, „a kiművelt ember
fők” számának növelése. Nem annyira általános mű
veltségű „mindentudókra”, hanem inkább az egyes tu 
dományágak elmélyült ismereteivel rendelkező szakem
berekre volt szükség. Mégis e kor embere lett „az utol
só magyar polihisztor”, Herman Ottó.

Herman Ottó nevét m indenki ismeri. Ismerik az or
nitológusok, az amatőr madarászok, a néprajzkutatók, 
a tárgyi néprajz iránt érdeklődők egyre szélesebb tá 
bora, de ismert név az ősember nyomait vizsgálók előtt, 
vagy a faunisztikusok között is. A nyelvtörténészek ma 
is forrásmunkának tekinthetik a pásztor élet és a ha- 
lászság népies műnyelvét átfogó mesterszótárát.

Ha a halászat bármely átfogóbb kérdésikörével kívá
nunk foglalkozni, Herma n Ottó munkáit vesszük kéz
be. Szakmai tanulmányokban, disputák során Herman 
Ottóra utalni egyet jelent közlendőnk, állításunk he
lyességének igazolásával, kétséget kizáró alátám asztá
siával. Herman Ottó a halászati ismereteket felölelő 
műveiben is olyan alapot fektetett le, melyre építeni 
nemhogy lehet, hanem az igényesség jegyében ma is 
szükségszerű.

Herman Ottó 1835. június 26-án született a Zólyom 
megyei Breznóbányán. Szász családból származott, m a
gyarul 7 éves korában tanult meg. A család Alsóhá
morba költözése után Hermán Ottó gimnáziumi tanul
mányait a miskolci evangélikus középtanodában kezdi 
meg. A világosi fegyverletétel után — az addig je
les eredménnyel végzett tanulm ányait felhagyva — la
katossegédnek áll be. 1853-ban a bécsi politechnikum 
diákja, 1857-ben katonának sorozzák be, és ezredével 
a dalmát tengerpartra. Raguzába kerül. Egészségügyi 
okokból 1861-ben leszerelik. Ezt követően beiárja Eu
rópa több országát, részt vessz az észak-itáliai szabad
ságmozgalomban és az 1863. évi lengyelországi felke
lésben. Hazatérte után Kőszegen fényképész műhelyt 
nvit. Itt kerül kapcsolatba a természetrajongó Chernél 
Kálmán földbirtokossal, kinek unszolásiára megpályáz
za és el is nyeri a Kolozsváron megalakult Erdélyi Mú
zeum Egylet konzervátori állását. 1864-ben foglalja el 
új munkahelyét, és természettudományos ismereteit 
(melyek ez ideig többnyire csak a pókok és a mada
rak felé irányultak) immár 29 évesen kemény m unká
val és szorgalmas önképzés útján bővíti. A múzeum 
természeti tárát ez időben folytatott gyűjtőútjai ered
ményeivel gazdagítja. Megfigyeléseiről a Múzeumi Egy
let tudományos ülésein és kiadványaiban számol be. 
I tt jelenik meg 1864-ben a kaba-sólyomról írt első m un
kája. Széles körű tudományos! tevékenysége mellett egy
re többet foglalkozik politikával. Cikkeiben elkötelezi 
magát az ellenzék mellett, liberális meggyőződése szem
beállítja a kormányon lévő szabadelvű párttal. 1871- 
ben lemond az Erdélyi Múzeum Egyletnél betöltött stá
tuszáról, és a Magyar Polgár című ellenzéki lapnál vál
lal újságírói, állást.

Életének újabb sorsfordulóját az 1873-as év hozza 
meg, mikor a Természettudományi Társulat titkára, Szi-

ly Kálmán a Tudományos Akadémia és a Társulat ne
vében anyagi támogatást is biztosítva felkéri a „Ma
gyarország pókfaunája” című könyv megírására. A há
romkötetes, összesen 656 oldal terjedelmű mű 1879- 
ben jelenik meg magyar és német nyelven. A könyv
tö rtén e tilg  legtöbb vonatkozásiában újszerű szerkesz
tés és a körültekitő alapossággal rendszerezett tudomá
nyos anyag egycsapásra nemzetközi elismerést arat. 
Herman Ottó 1875-ben kultuszminiszteri kinevezéssel a 
Nemzeti Múzeum Állattárának őrsegédje lesz és 1877- 
ben megalapítja a Természetrajzi Füzetek című folyó
iratot, melynek szerkesztését is magára vállalja.

1879 és 1886 között Szeged, majd Miskolc, később Tö- 
rökszentmiklós parlamenti képviselője. Mint közéleti 
személyiség sokat foglalkozott az oktatásüggyel, a nép
oktatás és az iskolán kívüli képzés kérdéseivel. Képvi
selőként aktívan részt vett a Tiszavidék ármentesítését 
tárgyaló bizottság m unkájában: a folyószabályozási 
munkálatokkal kapcsolatban ő javasolta az önálló  Hid- 
rográfiai Osztály felállítását. A halászat jogtörténeté- 
hez fűződő tevékenysége az 1888. évi XIX. Törvénycikk 
ratifikálása volt. A kulturális felemelkedést sürgető fel
ismeréseinek sokasága, politikai ötletgazdagsága, v ita t
kozó, de mindig élvezetes és szellemes előadásai, felül
m úlhatatlan dialektikája, gondolatainak rendszerezett
sége és tisztasága a legismertebb szónokok sorába 
emelte.

A magyarországi pókfauna feldolgozása után több 
zoológiái témájú tanulm ányt jelentetett meg, melyek ré
vén mint a tudomány általános művelőjét tisztelték. 
Ugyanilyen lelkiismeretességgel tanulmányozta a m a
gyar nyelvtörténetet, a népies mester-szókincset. Mikor 
Petényi János Salamon kézárati hagyatékát rendezte, a 
halnevek népies szinonimáinak keresésekor terelődött 
figyelme a halászéletre, a „'magyaros halászati m ester
szavakra”. 1883-ban Semsey Andor anyagi támogatását 
megnyerve kezd hozzá a halászati mesterség tanulm á
nyozásához. (Semsey a természettudományok gazdag 
mecénása volt, támogatásával készült el többek között 
a Magyar Földtani Intézet is.) Halászati gyűjtőútjai a l
kalmával többször is bejárta az országot. Gyűjtemé
nyének egy részét bem utatta az 1855-ben rendezett Or
szágos Kiállításon, és ehhez kiadta több nyelvű kata
lógusát „Ősi nyomok a népies halászatban” címmel.

1887-ben (tehát 52 éves korában) jelent meg a két
kötetes A magyar halászat könyve című — túlzás' nél
kül: korszakalkotó — műve, amelyben a magyar tá r
gyi néprajz tudományát alapozta meg. A könyv beve
zetőjében a halászmesteréggel kapcsolatos kutatásainak 
eredményét a következők szerint foglalja össze:

„1. A magyar népies halászati eszközök sok tekintet
ben visszavágnak ősrégi időkre, ezért ősrégészeti és 
néprajzi szempontból szerfölött becsesek.

2. A halászat a magyarságnak mindenesetre ősfoglal
kozása.

3. A magyar halászat virágzásának ideje a mohácsi 
vészt megelőző időkre esik: legrégibb okirataink m ár 
fejlett halászatról tesznek tanúságot.

4. Igazi őshalászat már kevés ponton található.
5. A régi magyarember gondozta a halat.
6. A mai magyarember irtja  a halat.
7. Leleményesség dolgában a magyar halász ritk ítja  

párját.
8. A magyar halászat föléledése az okszerű tógazda

ságtól függ.
9. Magyar halászati irodalmat, az igazit, a népnyelv 

alkalmazása — tehát fölkutatása — nélkül megkezdeni 
nem lehet.
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10. A magyar halászat történetét az élő népies ha
lászat pontos ismerete nélkül megírni nem lehet.”

Hermán Ottó felismerte azokat a veszélyeket, ame
lyek a folyószabályozások, a lápok lecsap olása és az 
iparosodás révén a halászatot m int — eredeti szavával 
élve — „ősfoglalkozást” létében fenyegetik.

Életének avatott ismerője, tanítványa, majd életrajz
írója, Lambrecht Kálmán  — sőt minden, Hermán Ottó 
munkásságával foglalkozó tanulmány szerzője kivétel 
nélkül — a legnagyobb hatású és a legnagyobb vissz
hangot kiváltó „epokális műnek” ítéli A magyar halá
szat könyvét. E munka messze túllépi a tudományos en- 
ciklopédista mű kereteit. A maga korában a magyar 
nemzeti öntudatra gyakorolt hatásia valóságos politikai 
demonstráció volt. „A tudományosság fejlesztése és 
a társadalom jobbítása egymáshoz kapcsolódó felada
tok” — írja  Kossuthnak küldött egyik levelében. Nem 
lehet véletlen ezek után, hogy Kossuth is oly türelm et
lenül várta a könyv megjelenését, s m ikor nyomdafris
sen kezébe vette, le nem  tette, míg ki nem olvasta, m i
közben széljegyzeteivel látta  el.

Hermán Ottó A magyar halászat könyve című m un
kájában többször hangoztatja: „ . . .a  halászat felemel
kedése az okszerű tógazdaságtól függ.” Nem elégszik 
meg viszont ennek puszta megemlítésével, hanem Szi
léziában igen alapos tanulm ányokat ha jt végre, ismét 
Semsey Andor költségén. 1888-ban a Természettudomá
nyi Társulat kiadásában jelenik meg a Halgazdaság rö
vid foglalatja című könyve, mely a  maga műfajában, 
mondanivalójában szintén újszerű. A viszonylag kis 
terjedelmű m unkát (198 oldal) a halászat első, valóban 
szakmai (mégpedig szűkebb értelemben vett szak
mai) kézikönyvének tekinthetjük. Áttekintést ad egye
bek között a halasvizek környezeti ismereteiről, ismer
teti a haltenyésztés biológiai vonatkozásait, kitér a 
tógazdaságok műszaki berendezéseinek és eszközeinek 
részletezésére. Igen elmélyült aprólékossággal írja  le a 
ponty, a süllő és a pisztráng tenyésztésének különböző 
munkaműveleteit (technológiáját). A könyvet végigkí

séri az elméleti zoológiái ismeretek és a gyakorlatias
ság magától értetődőnek tetsző ötvözése.

Herman Ottó a könyv megjelenésének évében, te 
hát 1888-ban visszatér dédelgetett tudományterületéhez, 
s a madárvonulásokat tanulmányozandó, Norvégiába 
utazik. Úti élményeiről az 1894-ben megjelent „Az észa
ki madárhelyek tájairól” című könyvében számol be. 
Szintén ornitológiái (de ha úgy tetszik, nevezhetjük öko
lógiai tém ájúnak is) a Madarak hasznáról és káráról 
címmel írt könyve (1901). A mű sikerére jellemző, hogy 
még életében négy alkalommal adták ki, lefordították 
angol és német nyelvre is.

Herman Ottó 1914. december 27-én bekövetkezett 
haláláig összesen 14 könyvet ír t és Lambrecht Kálmán 
adatai szerint 1140 az egyéb különféle tém át illető pub
likációinak száma. Műveit mindig gondosan kim unkált 
stílusban, tiszta és közérthető nyelven  írta. „A műve
lődésnek egyetlen fegyvere a nyelv; feladata magasztos; 
de nehéz is, m ert hivatása egyfelől az, hogy fejlessze a 
tudományt, másfelől az, hogy e fejlődéssel élő hatást 
gyakoroljon a nemzet egészére.” Tudományos m unkái
val büszkén vállalt célja az ismeretterjesztés volt: „Ezt 
a könyvet nem írta  tudós ember tudósok — a szó czé- 
hes értelmében — kielégítésére, hanem írta  egyszerű 
magyar ember magyar emberek okulására, általános 
műveltséggel bíró emberek tudásvágyának kielégítésé
re” (A magyar halászat könyve).

Tudományos és közéleti munkássága nagy hatást 
gyakorolt kora szellemi életére. Halászati tanulm ányai
nak zoológiái részét Vutskuts György, Hankó Béla és 
XJnger Emil folytatták. A halászati néprajz követői kö
zül ifj. Jankó János A magyar halászat eredete című 
m unkáját kell mindenekelőtt megemlíteni. A magyar 
halászat könyve mesterszó-gyűjteményét Munkácsi Bér- 
nát összehasonlító nyelvészeti m unkájában folytatta.

Tanításai a ma emberéhez is szóló, megszívlelendő 
szellemi örökség. „Aki kora iránt lerótta tartozását, 
élt minden kornak” — ezt a klasszikus igazságot sen
ki sem bizonyította jobban, mint Herm an Ottó.

Gönczy János

Egy új könyv 
margójára
Gönczy János—Tahy Béla: Az angolna

(Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1985. Szer
kesztette: Gönczy János. Lektorálta: Cseri Gé
za és dr. Széky Pál. Megjelent 13,0 A/5 ív +  8 
oldal melléklet terjedelemben, 70 szövegközi 
ábrával. Ára: 5Ö Ft.)

Gönczy János és Tahy Béla értékesi művel gazdagí
totta halászati szakkönyveinek sorát. Az angolna bioló
giáját és hasznosítását egyetlen kötetben összefoglal
ni — a szerteágazó és ellentmondásos nemzetközi iro
dalom tükrében — bizony nem könnyű feladat. E 
feladatot a szerzők nagyszerűen oldották meg: a jól 
átgondolt szintézis mellett, a könyv sok új ismeretet 
nyújt a témában járatos olvasónak is.

A kritikus sem áll sokkal könnyebb feladat előtt: 
olyan könyvet ta rt kezében, amelynek tartalm ával ér
demes — és kell is — vitatkozni!

Indokolja ezt m ár maga a  témaválasztás. Vizeink — 
elsősorban a Balaton — angolnagazdálkodása az elmúlt

két évtizedben gyakran került reflektorfénybe. Környe
zetvédelmi kultúránk fejlődése, a meg-megújuló „hor- 
gász-halász” viták, az angolna kevéssé ismert biológiá
ja, a közvélemény szubjektív tájékoztatása mind, mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy a kívülállók többet hallot
tak az angolnakérdésről, mint a halászat sokkal jelen
tősebb problémáiról és eredményeiről. (Valljuk be: 
mindez sokat ártott a halászati ágazat általános meg
ítélésének!) E könyv tehát sajátos missziót is teljesít: 
az érdeklődő közvélemény eddigieknél pontosabb tá jé
koztatását. Jól érzékelte ezt a  Mezőgazdasági Kiadó, 
amikor a szűkebb szakmai igényeket meghaladó, kilenc“ 
ezres példányszám  mellet döntött.
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A témaválasztástól elvonatkoztatva, egy másik szem
pont is szükségessé teszi e könyv részletesebb bírálatát. 
Várható — vagy talán inkább: remélhető —, hogy a 
közeljövőben más, gazdaságilag jelentős halfajokról is 
napvilágot látnak majd hasonló, monografikus jellegű 
munkák. E könyvek szerzőinek mindenképpen — eré
nyeivel és gyengéivel együtt — útm utatóul szolgál 
majd Gönczy János és Tahy Béla műve.

Hogyan is állunk hát a könyv erényeivel és gyengéi
vel?

A korábbi szakkönyvekhez képest újszerűnek te
kinthető a forrásmunkák feldolgozásának módja. A szer
zők a mondanivaló hitelességére törekszenek, ezért a 
más művekből átvett információnál hivatkoznak a 
forrásra, nem próbálják mások eredményeit és gondola
tait sajátjukként eladni. Ez az etikus módszer nem 
csökkenti, hanem ellenkezőleg, növeli a szerzők érde
meit, bizonyítja felelősségteljes munkájukat, saját meg
állapításaikat is hitelesebbé teszi. (Sajnálatos, hogy e 
gyakorlat még nem vált általánossá halászati szakiro
dalmunkban.) Az újszerűséggel magyarázható, hogy e 
könyv szerzői sem minden esetben következetesek. Elő
fordul, hogy általános jellegű megállapítást (pl. „a zsú
foltság okozta stresszhatás szaporodásbeli rendellenes
ségeket is okozhat”) konkrét hivatkozással támasztanak 
alá, ugyanakkor előzetes vizsgálatokat feltételező is
meretanyagnál (pl. a bőrön át történő gázcsere m érté
ke, szagérzekenység, hangrezgések érzékelése, tápre- 
ceptúrák stb.) elmarad a forrás ímegjelölése.

Feltétlenül dicsérhető, hogy a tartalomjegyzék eliga
zít: melyik fejezet kinek a  munkája, azért melyik társ
szerző vállalja a felelősséget.

Az egyes fejezetek címada&a nem a legjobban sike
rült. Az első fejezet A z angolna biológiája címet vise
li, de a rendszertani bevezetés után csak anatómiával 
és élettannal foglalkozik. Ugyanakkor két további feje
zetben — most már más cím alatt — folytatódik a 
halfaj biológiájának leírása. Elfogadható, hogy vég
eredményben a  könyv felét teszik ki a biológiai is
meretek, a halászati gyakorlat szemszögéből nézve 
azonban túlzott az anatóm iának és az élettannak szen
telt terjedelem. Részben azért, m ert a szerző (Gönczy) 
csak nagy nehézségek árán tudta megtenni az általá
nostól a  sajátosig vezető utat. Ennek eredménye, hogy 
viszonylag átfogóan (és jól!) m utatja be a halak test- 
felépítését, élettanát és csak kiegészíti a leírást az 
angolnára vonatkozó hol bővebb, hol szűkebb ismeret- 
anyaggal. A fő probléma mégsem ez, hanem sokkal in
kább az, hogy a terjedelem növelése — a jelek sze
rint — a következő fejezetek rovására történt.

Ezzel el is érkeztünk a könyv — szerintem — leg
kritikusabb részéhez, az angolna táplálkozásához. Köz
ismert, hogy hazánkban az angolnával kapcsolatos 
szakmai és laikus viták középpontjában éppen ez a 
kérdés áll. A vonatkozó vizsgálati eredmények ismer
tetése során a könyv a halfogyasztással szemben az 
angolna mindenevő tulajdonságát igyekszik hangsúlyoz
ni. A mondanivaló kihangsúlyozása érdekében egy 
rendszertani sorrendiben összeállított jegyzékben is á t
tekinthetjük az angolna táplálékszervezeteit. Mire gon
dol a magamfajta olvasó? Arra, hogy ilyen széles táp
lálékspektrum mellett mennyi kölcsönhatás lehet az 
angolna és más halfajok táplálkozása között? És ek
kor robban a bomba! A szerző (Gönczy) néhány oldal
lal odább a táplálékkonkurrenciáról, a táplálkozási v i
szonyokról úgy ír, m intha azokat m ás halfajok egyál
talán nem befolyásolnák, mintha az angolna mindenütt 
„monokultúrában” élne! Nem folytatom a témát, mert 
a könyv is itt hagyja abba.

Nagyon jól sikerült az angolna ívási elvándorlásával 
kapcsolatos alfejezet. A jó okfejtés és az eredeti adatok 
önálló tanulmányként is megállnák helyüket, a téma 
továbbfejlesztése pedig jelentős gyakorlati segítséget 
nyújthatna a balatoni angolnagazdálkodáshoz.

Az angolna „őshonos” voltának megítélésére — pon
tosabban: annak cáfolatára — nem volt szerencsés az 
1967-es Természettudományi Lexikonból (miért éppen 
onnan?) kiemelt, túlságosan általános definícióra tá 

maszkodni. Ráadásul a definíció értelmezése kissé „fél
recsúszott”.

Rendkívül szellemes és első olvasásra logikusnak tű 
nik a balatoni telepítések, illetve zsákmányok hosszú 
idősorok segítségével végzett összehasonlítása. (Ez rész
ben elmondható a Velencei-tóról közölt adatokról és 
okfejtésről is.) A telepítések hatékonyságának értékelé
sére a szerző (Gönczy) szerint „.. .a gyakorlat számára, 
mint legegyszerűbb eljárás, az összes telepített és az 
összes kifogott mennyiség szembeállítása, illetve az 
ezekből számított átlagértékek figyelembevétele javasol
ható”. Ha jobban átgondoljuk a kérdést, e módszer — 
véleményem szerint — egyáltalán nem javasolható, 
ső t... Alkalmazásával az aktuális állománynagyságot 
vagy a várható fogást illetően kifejezetten téves, a gaz
dálkodási gyakorlat szempontjából káros következteté
sekre juthatunk. (Az egyszerűsítések helyett inkább a 
modern halászatbiológiai módszerek térhódítását kelle
ne szorgalmazni!) Sajnos növekedési, kormeghatározási 
vizsgálatok, mortalitási adatok és mindezek korszerű 
matematikai feldolgozása nélkül a feladat megoldha
tatlan. (Arról nem  is beszélve, hogy a Balaton eseté
ben milyen mértékben befolyásolják az angolna elván
dorlását, halászati és természetes m ortalitását az éven
te változóan történő vízleeresztések.) Mentségére szól
jon a szerzőnek, hogy e témával halászatbiológiai ku
tatásunk ez idáig nem foglalkozott.

Az angolnatelepítések gyakorlatával és a  fogástech
nikával foglalkozó fejezetek (Gönczy) nemzetközi m ér
cével is magas színvonalúak; számos új, a gyakorlat
ban közvetlenül hasznosítható ismeretet tartalmaznak.

Egyébként a fogóeszközök ismertetésénél visszatér 
ugyanaz a módszertani probléma, amellyel az élettani 
részben m ár találkoztunk. Az angolnafogó varsák előtt 
a szerző részletesen bem utatja általánossiágban is a var
sák felépítését. A szerző módszerén lehet vitatkozni, 
de tény, hogy a természetes vizeken dolgozó halászok 
olyan témában kapnak alapos és gyakorlati jellegű in
formációt, amely m ár hoszú ideje hiányzott szakirodal
munkból. Az elektromos halászatról sem találunk m a
gyar nyelven hasonló részletességű — és színvonalú! — 
leírást. így a könyv nem csak az angolna, hanem más 
halfajok hatékonyabb fogásához is hozzásegít. Éppen 
ezért egyetlen természetesvízi halász könyvespolcáról 
sem hiányozhat!

Az intenzív angolnatermelésről szóló fejezet (Tahy) 
egy esetleges újabb kiadásnál feltétlenül átdolgozásra 
szorul, m ert sok vonatkozásban m ár a mai helyzetnek 
sem felel meg. A kisebb hibák szigorúbb lektorálással 
m ár ebből a kiadásiból is kiküszöbölhetők lehettek vol
na (pl. a víz ammóniáktartalma, betonmedencés elő
nevelés, halolaj mint „koncentrált szénhidrát”, a titok
zatos „angolnapelletliszt” stb.). Nagyobb probléma ennél 
a nemzetközi kitekintés hiánya. Az NDK-ban és az 
NSZK-ban folyó kísérletek egyes részleteinek szemel- 
getése helyett célszerűbb lett volna más országok ter
melési gyakorlatát ismertetni — legalábbis nagy vona
lakban, amennyire azt a  rendelkezésre álló szakiroda
lom lehetővé teszi. A hazai intenzív angolnás üzemek 
munkájával is jó lett volna megismertetni az olvasót. 
Nem a technológiai „titkok” (ha ugyan vannak ilyenek) 
kiárusítását kérem számon, hanem a  szakmai — és 
nem csak szakmai — közvélemény joggal elvárható 
tájékoztatását. Hasonlóképpen, az angolna kártevőivel 
és betegségeivel foglalkozó fejezetet is érdemes volna a 
jövőben átdolgozni, mert jelenlegi formájában megle
hetősen „bizonytalan”.

Hiába kerestem a  könyvben az angolna mesterséges 
szaporításával kapcsolatos eddigi eredmények ismerte
tését. Jó volna pedig a szakmát tájékoztatni arról a 
szélest körű nemzetközi munkáról, amelynek eredmé
nyei jelenleg még csak tudományos folyóiratok lap ja
in, könyvtárainkban olvashatók.

Általánosságban is hiányolom a könyvből a perspek
tivikus, kissé szabadjára engedett gondolatokat. Az an- 
golnagazdálkodással és intenzív termeléssel foglalkozó 
részt jól lehetett volna zárni egy rövid kitekintéssel e 
halfaj jövőjéről a magyar halászatban. Gönczy János 
1973-ban a Halászat hasábjain közölt már egy ilyen
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írást. Most viszont a tollában, vagy a fiókjában m a
radt a téma.

Ami az angolna hasznosítását illeti, ne javasoljuk, 
hogy termelőink füstölt angolnát szállítsanak a  nyugat- 
európai piacra! Kettőn áll ugyanis a  vásár — márpedig 
nyugat-európai partnereink nem vesznek á t füstölt an
golnát és e téren a közeli jövőben nem várható válto
zás. A füstöléssel kapcsolatban egyébként számos rend
kívül hasznos tanácsot kapunk a  könyvből. Más kérdés, 
hogy mindezekből nem állt össze olyan technológia, 
amellyel az igényes piacon lehetőségünk nyílna vala
milyen áttörésre. A konyhai receptek minősítése — íz
lés dolga. (Eltekintve ehelyütt attól, hogy a fél liter hús
levesben és egy egész citrom levében úszó angolnát 
nem lehet sütni!) A magam részéről megmaradok a

magyaros ízesítés mellett. Ami pedig a füstölt angol
nát illeti, azt a könyv ajánlásával szemben nem mele
gen, hanem a hagyományos módon, hidegen kívánom 
fogyasztani.

A könyvet nagyon jól összeválogatott, jó minőségű áb- 
raanyag illusztrálja. A fekete-fehér fotók is jól sikerül
tek. Egyedül a borítólap kifogásolható. (Az angolna ép
pen a víz alatt van, úgy kell odaképzelni a borítót 
díszítő képre.) A borító, tematikus hibája mellett, a 
könyv értékesítését sem segíti. Persze, a jó bornak 
nem kell cégér. Valószínűleg a könyv összes példánya 
hamarosan gazdára talál, szolgálva a halászat fejlesz
tését és inspirálva a további kutatásokat.

Pintér Károly

A so k h aszn ú  cápa . A jó l 
em észthető  és egészséges cá 
p ah ú s eddig  k e llem etlen  sza
ga m ia tt nem  k e rü lt  r á  az 
é tlap o k ra . M ost s ik e rü lt  sz ag 
ta la n íta n i, s így  a ked v e lteb b  
h a la k  h e ly e tt is fo g y asz tják . 
A cáp án a k  m inden  p o rc ik á ja  
h asznosítha tó . B őrébő l tá sk á k , 
bő röndök , vízálló  cipők  és 
csizm ák  készü ln ek . A m ájáb ó l 
k iv o n t o la ja t fe s ték ek  és la k 
k ok , pad ló b ev o n a to k  és v íz
álló tex tíliák  g y á r tá sá ra , a 
g u m iip a rb a n  ped ig  a  v u lk a -  
n izáláshoz, ső t, sz ap p an - és

m a rg a rin g y á rtá sb a n  is h asz 
n o sítják . A lkalm azzák  a b ő r 
cserzésére , az a c é lg y á rtá sb an  
pedig  a  fém  sz ilá rd ság án ak  n ö 
velésében  v a n  szerepe . A c á 
p ao la jb an  so k  az A - és B -v i- 
tam in , ezért a  m a rh a ta k a r 
m á n y n a k  és a  b a ro m fitá p n a k  
u g y an csak  ad a lék an y a g a . A 
cápauszony  z se la tin szerű  r é 
sze fö lö ttébb  táp lá ló v á  teszi a 
belő le k észü lt levest. A cápa  
belsőségeiből szám os gyógy
sz era la p an y ag o t v o n n a k  k i. 
A m i a  cápábó l ezek u tán  
m ég m egm arad , az h a l
lisz tk é n t (á lla ttáp lá lék u l) és 
m ű trá g y a k é n t h asznosu l. A 
cápafogból lán co t és m ás 
d ísz tá rg y a t k ész íten ek . (Fe
jé r  M egyei H írlap)

Halásznapok Zánkán. A  ba
latoni halászati tilalom felol
dása alkalmából tartott hajda
ni vígasságok hangulatát idéz
ték  fel Zánkán. Im m ár ne
gyedszer rendezték meg a ha
lásznapokat, am elyeknek ma 
már inkább a horgászok és a 
népi együttes a főszereplői. A  
kétnapos ünnepre a zánkai 
m űvelődési otthon meghívta a 
Hajdú-Bihar m egyei Fúrta 
község pávakörét, citerazene- 
karát, szépen hím ző asszonya
it. A  furtaiak elhozták a Ba
latonhoz v id ékü k  népm űvésze
tét, dalait, legszebb hímzéseit, 
sőt népszerű jellegzetes elede
leit is. A  zánkai művelődési

ház udvarán egymás m ellett 
fő zték  a bográcsokban a ba
latoni halászlét és az alföldi 
Pásztor ételt, a slambucot (amely 
pirított tésztából készül k ru m p 
lival, szalonnával). A  kétnapos 
halászünnepségen m egrendez
ték  a horgászok vetélkedőjét. 
A  veszprém i Petőfi Színház 
m űvészei népi kom édiát m u 
ta ttak  be. A  halásznapok al
kalm ával népm űvészeti vásárt 
is tartottak. (Napló, Veszprém)

V élem ény  a  d ió sjen ő i k e m 
p ing rő l. Jó l fe lszere lt, az 
igényes vendégfo g ad ás v a la 
m en n y i kö v e te lm én y én ek
eleget tevő  szá llásh e ly . A 
B örzsöny  a ljá n  m eghúzódó 
d iósjenő i k em p in g e t m in d  több 
hazai és k ü lfö ld i tu r is ta  k e re 
si fe l. A  N y u g a t-E u ró p áb ó l é r 
kezők  (a k o rá b b i esztendők  
kedvező ta p a sz ta la ta  a lap ján ) 
eg y m ásn ak  a d já k  á t a  d ió s
jen ő i k em p in g  cím ét. A B ene- 
lu x -á lla m o k  a u tó k lu b ja  r a n 
gos k ia d v á n y á b a n  fe lh ív ja

tag ja i fig y e lm é t a  K őszirt a la tt 
lé te s íte tt p ih en ő h e ly re . Az ú j 
és v issza té rő  n y a ra ló k  sz ám á
ra  a  k én y e lm e t a  főzési, v a la 
m in t a  m elegv izes fü rd és i le 
hetőség  a d ja  a  közösségi é p ü 
le tben . P ro g ra m u l a  B örzsöny
ben  és a  d iósjenő i tó  k ö rn y é 
k é n  te h e tő  g y a lo g tú rá k  íg é r
keznek . U g y an itt h o rg ászási le 
hetőség  is van . (N ógrád)

H azá n k b an  egy re  sz aporod
n a k  az ü dü lési, n y a ra lá s i, a  
szó rak o zási lehetőségek . — 
Id én  ja n u á r  e le jén  ú j u tazás i 
iro d a  a la k u lt MÁV TOURS 
n év en  B u d ap esten . A fővárosi 
kö zp o n t irá n y ítá sá v a l 20 k ö r 
zeti iro d a  m űköd ik . Jú liu s  14- 
én  a d eb recen iek  szervezésé
b en  k ísé rle ti je lleggel h a jó u ta t 
szerv ez tek  a  T iszán . A b em u 

ta tk o zás  rag y o g ó an  s ik e rü l t : 
100 fe ln ő tt — főleg v asu ta so k  
— 20 g y erm ek  D ebrecenből és 
N y íreg y h ázáró l v o n a tta l é rk e 
zett a v á ro sn am én y i á llo m ás

ra , ah o n n an  buszok  szá llíto t
tá k  ő k e t a  T isza p a r t já n  v á ra 
kozó T iszav irág—H. ta n y a h a 
jó ra . D élelő tt 10 ó ra k o r a  Jé g 
v irá g —IV. m oto ro sh a jó  vo n ó 
k ö té lre  fog ta  a  ta n y a h a jó t, s 
e lin d u ltak  a  so d rássa l szem 
b en  T ivadarig , a F első -T isza- 
v id ék  ta lá n  legszebb szakaszán . 
A h á ro m ó rá s  sé tah a jó k ázás t 
k ö v e tő en  ízletes ha lász lé  v á r 
ta  a  ta rp a i  á fész  h a lá szcsá r
d á já b a n  az é rkezőket. R övid 
fü rdőzés u tá n  a so d rás i r á 

n y áb an  v isszah a jó z tak  N am ény- 
ba. (K elet-M agyarország)

Hatvan éve üdülőközség V e
resegyháza. 1925. augusztus 5- 
én, éppen 60 éve, alakuló köz
gyűlést tartott Veresegyházon  
a Tórendező és Fürdő Egyesü
let, hogy a m integy 19 holdas 
tó partján üdülőéletet terem t
sen. 1928-ban m egnyito tták  a 
borovi fenyőből felépített 
strandfürdőt: 100 kabinnal, kö
zös öltözőkkel, hévízi típusú  
tor ny  ócskákkal, víz fölé épí
tett fakocsmával, mólókkal, 
ugrótoronnyal, csónakokkal. 
1929-ben az aradi vértanúk év
fordulóján a fiatalok fasort ül
te ttek  Hősök ligete néven, a 
fá k  nagy része ma is áll. A  
tó őshonos és telepített halak
ban m indig gazdag volt. Mér
tek  télen jégbe fagyott 45 k i
lós (!) harcsát, rengeteg nagy 
pontyot. 1964— 1965-ben felépült 
az új strandfürdő. Manapság 
egy igazi nyári szombaton— 
vasárnap 4—4 és fél ezer be
lépőjegyet adnak el. Megindult 
a parcellázás és ma már a tó
tól távolabb eső részeken is 
épülnek hétvégi házak, szá
m u k  meghaladja az 1200-at. 
(Magyar Nemzet)

A N ép szabadság  h íra d á sa : 
K étszáz b á ln á t m e n te tte k  m eg 
a  p u sz tu lá s tó l Ú j-Z éland  észa
ki részén  a  h e ly i lakosok  és 
ha lászok . A  v ízi em lősök  az 
ap á ly  k ö v e tk ez téb en  re k e d 
te k  a  te n g e r  p a r t já n , és k ö 
te lek , m o to ro s h a jó k  seg ítsé 
gével v o n ta ttá k  v issza  ő k e t a 
vízbe.

A  b á ln av ad ásza tró l. A  szo
k ásosnál k ise b b  h írv e ré s  k í
sé rte  a  N em zetközi B á ln a ta 
n ács ide i ü lésé t. E lm a ra d t a 
g y a k ra n  a  lap o k  c ím o ld a lá ra  
k erü lő  p e rp a tv a r , nem  ro n to t
ta k  eg y m ásn ak  a b á ln a v a d á 
sza t b e tiltá sá t követelő , i lle t
v e  a  n a g y  b á ln av ad ász  n e m 
zetek . 1983-ban több  ország 
sem m ily en  v a d á sz a ti k ö tö ttsé 
g e t sem  v á lla lt m ag ára , azaz 
nem  fo g ad ta  e l a  b izo ttság  
dön tésé t. T e h e tte : a b izo ttság  
h a tá ro z a ta i n em  kö telezőek, 
c sak  a já n lá s  é r té k ű e k . A b á l
n av ad ász  o rszágok  közü l e l
ső n ek  Ja p á n  h a rc o lt  a  v a d á 
sz a t jo g á é rt, a  táv o l-k e le ti sz i
geto rszág  az első a  b á ln a v a d á 
sza tb an . R a jta  k ív ü l je le n tő s
n ek  n evezhe tő  b á ln av ad ásza to t 
m ég N orvég ia  és a  S zovje tun ió  
fo ly ta t. V a lam en n y ien  o tt  vo l
ta k  a  b izo ttság  m o stan i ü lé 
sén . Ja p á n  az id én  tav assza l 
íg é re te t te tt, hogy  1988-ra le 
á ll a  k e resk e d e lm i célú b á ln a -  
v ad ásza tta l. A  b izo ttság i ü lé 
sen  a S zovjetun ió  képv ise lő je  
közö lte: a szo v je t h a jó k  1987- 
tő l az A n ta rk tisz  té rség éb en  
b eszü n te tik  a b á ln á k  k e re sk e 
delm i je lleg ű  v ad ásza tá t. N o r
végia eg y ed ü l m a ra d t azok 
közü l a n ag y  (és edd ig  az 
ellenzék fő b áz isá t je len tő ) 
b á lnavadász  o rszágok  közül, 
am ely ek  k o rá b b a n  nem  te tte k  
lépéseket a b á ln á k  v édelm ére , 
v ad ásza tu k  m érsék lé sé re . íg y , 
ha nem  is m o n d ták  k i eg y 
han g ú lag  a k e resk e d e lm i v a 
d ásza tra  a  m o ra tó riu m o t, a 
jövő ősztő l 5 éven k eresz tü l 
u g y an csak  m eg csap p an  a b á l
n av ad ásza t. V ad ásza tu k a t
te ljesen  nem  sz ü n te tik  m eg, s 
a b izo ttság i ü lésen  e lh an g zo t
ta k  a la p já n  egyesek  sa já to sa n  
é rte lm ezh e tik  a nem  k e re sk e 
delm i (azaz a k u ta tá so k a t, k í 
sé rle te k e t szolgáló) v ad ásza t 
h a tá ra it . (H a jd ú -B ih a ri N apló)

P ö sch l N ándor
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ÉLET
A DUNÁN

A bajai múzeum  halászati gyűjte
ménye a szakemberek és a múze
umlátogatók előtt egyaránt ismert. 
Természetes, hogy a kiállításokon 
is kiemelt szerephez jut. A m últ év 
őszén nyílt — immár 1951 óta a ne
gyedik — állandó kiállítás címe: 
Élet a Dunán. Célja az, hogy átte
kintést adjon a Duna jelentőségé
ről, a vízi emberek életéről.

A bevezető terem foglalkozik a 
folyam kialakulásával, a hajdani á r
téri gazdálkodás jelentőségével, a 
szabályozási munkákkal, az ártéri 
erdőkkel. Az egész magyar Duná
ról szó van, de természetes, hogy a 
szűkebb környezet nagyobb hang
súlyt kap. Már itt érezni, hogy ez 
nem hagyományos néprajzi, hely- 
történeti kiállítás, hisz’ nem csak a 
múltról beszél, hanem a máról és 
a jövőről is (pl. vízszennyezés, Raj
na—Majna—Duna csatorna).

Az őshonos és telepített halak kö
zül már csak méreténél fogva is ki
emelkedik az a két és fél méteres 
viza, melyet a paksi Vörös Csillag 
Htsz ajándékozott a múzeumnak. A 
levéltári adatok szerint a vizahalá
szat bevétele elérhette az összes 
többi kifogott hal értékét.

A továbbiakban láthatók a Du
nán használatos hagyományos ha
lászszerszámok és az azok házi elő
állításához szükséges eszközök. A 
rajzok és fényképek alapján bárki 
könnyen megértheti használatukat 
és a fogási elveket. Aki pedig veszi 
a fáradságot és a szövegeket is el
olvassa, megértheti, hogy a halászat 
nem egy ősi életmód megkövesedett 
maradványa, hanem a mindenkori 
gazdasági élet szerves része. Ezt bi
zonyítják a törvények és rendele
tek, a halászok jogi és társadalmi 
helyzetének változásai. A halász
céhek éppen úgy az adott társada
lom részei voltak, mint a bérleti 
rendszer vagy a szövetkezeti halá
szat. A mai képhez pedig épp úgy 
hozzátartozik a haltenyésztés, m int 
a sporthorgász-mozgalom.

A kiállítás kitér a halkereskede
lemre is. Míg a Duna bőséggel on
totta a halat, a kereskedelem is vi
rágzott. Sok száz mázsa halat szál
lítottak lóvontatású bárkákban Mo
hács alól Győrbe, onnét tovább 
Bécsbe, vagy a Drávaszögből tenge
lyen a grázi piacra. A vízparti vá
rosok jellegzetes színfoltja volt a 
halpiac.

Bármily jövedelmező volt is a 
halászat, vitathatatlan, hogy jelen
tősebb a víziút szerepe (ez abból is 
látszik, hogy a halászatot alárende
lik). A vasutak és országutak kiépü
lése előtt az áruforgalom a folyók 
hátán bonyolódott le. Ember- és 
állatszaggató munka volt a hajó
vontatás ár ellen, a szabályozatlan

Dunán. A fahajókat a hajóácsok 
építették egyszerű szerszámokkal, és 
a nagy hajótesteket ötletes eszkö
zökkel mozgatták, emelték. A vízi 
szállítás jelentősége napjainkban 
megint növekszik, s a jövőben még 
inkább fokozódik, akárcsak a víz 
energiájának felhasználása: a jövő
ben erőműveket fog hajtani, régen 
malmokat forgatott. Egy-egy város 
határában 60—80 dunai malom is 
kelepeit hármas sorokban a Dunán. 
Az őrletők 50—60 km-es körzet
ből hozták a búzát, m ert itt fino
mabb ízű lisztet kaptak, m int a gőz

malomban. A molnárnak érteni kel
lett az őrléshez, a berendezés javí
tásához, de a hajótest reperálásához 
is. A malom faránál fenékhorgot 
eresztettek, s dobóhálóval halász
tak.

A hajózás, molnárság, halászat 
elősegítette a partm enti városok fej
lődését. A Duna fokozódó jelentő
sége ma új távlatokat nyithat meg, 
ha okosan gazdálkodunk természeti 
adottságainkkal.

Solymos Ede
(A szerző felvételei)
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Cs. Pataj Mihály metszetei

A nagy fogás (1950)

Halászbárka (1965)

Rakodó halász (1976)

Halászat (1950)

Hosszú ideig a Szegedi Tanár
képző Főiskola tanszékvezető ta 
nára volt Cs. Pataj Mihály, aki 
Szarvasról indult, s önálló ki
állítások sorával nemcsak ha
zánk több városában, hanem 
külföldön — elsősorban az 
NSZK-ban — is bemutatkozott. 
Békéscsabán született, 1947-ben 
diplomázott a Képzőművészeti 
Főiskolán Rudnay Gyula tan ít
ványaként. Műveit bem utatták 
Szabadkán, Pozsonyban. Bolog
nában, Luxembourgban, Berlin
ben. Odesszában, Lodzban és 
Düsseldorfban.

Képeinek forrásvidéke az Al
föld, a szarvasi és a szegedi táj. 
„A nagy fogás” című fametszet 
1950-ből egy öreg halász port
réját ábrázolja. K itárt kezeinek 
széles gesztusa árulkodik a sike

res halfogás öröméről, mely 
minden időkben tudás, odaadás 
és szerencse kérdése. A kalap 
konyasága a rra  utal, hogy a 
körösi, tiszai halász, az Alföld 
vízi parasztja keményen küzd 
zsákmányáért. Ugyancsak 1950- 
ben szerkesztette a „H alásza t
ot, egyik legsikeresebb linóját. 
A parton vagy négyen húzzák a 
hálót, s a nádasban, ahol elő
villannak a buzogányok, két sap
k s — kalapos — férfi tartja  a 
hálót, emeli csónakba, kosárba 
az özönlő halakat. Selymesen 
csillog a vízfelület, a távolban 
felhők és fák látszanak, adnak 
méltó keretet a munka ősi szer
tartásához. Remek kompozíció 
1965-ös linómetszete, a „Halász
bárka”, ahol a fogalmazás dif

ferenciáltabb, több benne a  ki
emelés, m int a leírás. Csak egy 
részlet látszik a halászbárkából, 
a vízből idézetnek a móló cölöp
jeit láttatja, s valami mást: a 
hajótesten keresztben húzódó 
halászhálót, melynek nagyvona
lú íve uralja az egész felületet, 
utal az ember ősi leleményére, 
mely évezredek óta millióknak 
szerzett folyóból, tengerből élel
met. A „Rakodó halász” figurá
ja szinte alig látszik 1976-os li
nóján: mitikussá válik a formák 
örvénylésében, szédítő forgata
gában. Itt Cs. Pataj Mihály a 
halászélet pszichikumát költi át 
sorsot és érzelmeket idéző rajz
jegyekké.

Losonci Miklós




