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Nemrég egy halőr levélben fordult 
az Országos Halászati Felügyelőség
hez, hogy a szaklap ismertesse a „ge- 
reblyézéssel” kapcsolatos hivatalos 
állásfoglalást.

Mit is értünk gereblyézésen?
A Magyar Országos Horgász Szö

vetség horgászrendje szerint: „Ge- 
reblyézésnek minősül az a horgá
szati módszer, amelynél a horgász
készséget azzal a szándékkal hasz
nálja, hogy a horgot kívülről akasz- 
sza a hal testébe.”

Elöljáróban megjegyzem, hogy 
több olyan országban, ahol a horgá
szatot valóban sportszerűen űzik, az 
olyan halat, melynek a horog nem 
a szájába akad, hanem a test bár
mely más részébe, a fogás után azon
nal visszaeresztik a vízbe, mint nem 
„fair play” zsákmányt.

Nálunk a horgászatot sokan még 
ma is az olcsó hússzerzés egy mód
jának tekintik, így nem csodálkoz
hatunk azon, hogy egyre több beje
lentés érkezik nemcsak halőröktől és 
társadalmi ellenőröktől, hanem egy
szerű horgászoktól is, hogy egyes he
lyeken nagyon elszaporodtak a ge
reblyéző horgászok. Ez a módszer 
elsősorban azokon a helyeken diva
tos, ahol a vízmozgások következté
ben kis területen sok hal gyűlik ösz- 
sze. így pl. a tassi zsilip környékén, 
a tiszalöki duzzasztónál és egyéb ki
sebb csatornákon és zsilipeknél ta
lálkozunk leggyakrabban velük.

Sok esetben nehéz eldönteni, hogy 
„igazi” gereblyézővei állunk-e szem
ben, vagy csak olyan horgásszal, aki 
túlbiztosította magát és a villantó- 
ján kívül az ólmon is alkalmazott 
néhány horgot. Ezt a horgászt leg

feljebb kapzsinak minősíthetjük, 
mert tény az, hogy előfordul, hogy 
pl. balinozás közben a hal a vízben 
húzott ólom után kap és ha azon ho
rog van elhelyezve — többnyire fog
lyul is esik. Nézzünk meg néhány 
vázlatot a villantós szerelésről, a ha
táresetnek minősülő összeállítások
ról és néhány speciális gereblyéző 
készségről:

Az ellenőrzést tehát megkönnyíti 
már az eszközök elbírálása is, mert 
a jobb oldali ábrán szemléltetett 
eszközök eleve szabálytalannak mi
nősíthetők. Hozzáteszem még, hogy 
a gereblyézők általában lényegesen 
vastagabb zsinórtípusokat használ
nak, mint a szabályosan villantózók.

A gereblyézés elbírálásában az 
időpont és a mód mérlegelése is fon
tos. Szabályosan szerelt villantóval 
is lehet gereblyézni, ha azt a téli 
hónapokban a telelésre tömörült bé
kés halak között húzzuk.

A gereblyézők módszere a mélyen 
vezetett készség fölcsévélése jobbra- 
balra végzett bevágó mozdulatokkal, 
így a leggyakoribb a horog vágó ha
tásának kihasználása halfogási cél
ból. Elég, ha a horog átüti a hal bő
rét, vagy ha a hátúszóba akad, a 
szívós halbőr nem szakad el és a hal 
így partra vontatható.

A följelentés szempontjából helyes 
tudnunk, hogy a halászati törvény 
tiltja a halászat gyakorlását szúró
szerszámmal [Tvr. 20. § (1)], de nem 
biztos, hogy az ítéletet hozó sza
bálysértési hatóságok kellőképpen 
mérlegelni tudják ezeket az esete
ket. Helyesebb tehát, ha a följelen
téseket ezekben az esetekben az il
letékes horgászegyesületekhez tesz- 
szük meg, egyidejűleg értesítve a fel
ügyeletet ellátó megyei halászati fel

ügyelőt is. Az egyesület a fegyelmi 
eljárást a horgászrend idézett ren
delkezésének megszegése címén in
díthatja meg. A följelentés termé
szetesen csak utolsó megoldás le
gyen. Előzőleg nem árt, ha megpró
báljuk felszólítani a horgászt, hagyja 
abba a gereblyézést, illetőleg ne 
használjon szabálytalan fölszerelést. 
A horgászetikának oda kell fejlőd
nie, hogy a horgászok se tűrjenek 
maguk között olyanokat, akik soroza
tos „ véletlenek” folytán békés hala
kat akasztanak meg horogcsokrok
kal tűzdelt torpedóikkal. Harcoljunk 
azért, hogy minden olyan hal, ame
lyet nem szabályos körülmények kö
zött, szájba akasztott horoggal fog
tak, — visszakerüljön a vízbe. A hal 
elég jól átvészeli a külső sérülése
ket, viszonylag nagyfokú regeneráló
képessége lehetővé teszi, hogy az 
ilyen sérülések után is életben ma
radjon. Leghatékonyabb fegyver

zsi nór

azonban a megelőzés! Korlátozni kell 
minden olyan horgászeszközt, mely 
nem a szájba akasztott horoggal való 
halfogáson alapul.

T. B.

A lehalászási jelentésekből megálla
pítható, hogy a lehalászott növényevő 
halmennyiség 1968-ban tovább emel
kedett. Az egyes szektorok termelé
sében ez az alábbiak szerint oszlott 
meg:

Állami tógazdaságok 6729 q
Termelőszövetkezeti tógazda

ságok 695 q
Termelőszövetkezeti víztározók 105 q 
Termelőszövetkezeti természe

tes vizek 3 q
Halászati tsz-tógazdaságok 1444 q
Htsz-ek természetes vízi fogása 242 q 
Egyéb (MOHOSZ, VlZIG-ek, 

stb.) 352 q
Mind összesen: 9570 q

Ez a mennyiség csak a ténylegesen 
lehalászott tételeket foglalja magába. 
Ha ehhez hozzászámítjuk a termé
szetes vizekbe — a Velencei tóba, 
csatornákba és horgászvizekbe — ki
helyezett mennyiségeket, akkor nyu
godtan állíthatjuk, hogy a növény
evő halak mennyisége 1968-ban meg
haladta a 100 vagont. Ez egyben azt 
is jelenti hogy a ponty után haszon
halaink között a második helyen áll
nak.

(T. B.)
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Magyar—szovj et 
halászati együttműködés

Az MNK Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi Minisztériumának és a Szov
jetunió Halgazdasági Minisztériumá
nak képviselői Budapesten 1968. má
jus 11—14. között konferenciát tar
tottak az 1971—1975. évi tudományos 
és műszaki együttműködés egyezte
tésére. A Bizottság vezetője magyar 
részről dr. Sághy Vilmos, az MNK 
mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszterének első helyettese, szovjet 
részről N. Uporov, a Szovjetunió hal- 
gazdasági miniszterének helyettese 
volt.

A konzultáció folyamán megegyez
tek abban, hogy az MNK és a SZU ér
dekelt szervei 1970—75. időszakban a 
halászat és haltenyésztés területén is 
műszaki és tudományos együttműkö
dést szerveznek.

Megvizsgálták az együttműködés 
alapvető irányelveit, melyeket a ma
gyar fél dolgozott ki és terjesztett elő. 
Megegyeztek abban, hogy előterjesz
tésünk előzetesnek tekintendő, annak 
véglegesítésére a koordinációs mun
kálatok második szakaszában kerül 
sor.

Megállapodtak abban, hogy az 
MNK és a SZU halgazdasági szervei
nek — a két minisztérium szakértői
nek — következő konzultációjára 
Moszkvában 1968 július—augusztu
sában kerüljön sor. Augusztusban 
kint voltunk a Leningrádi Halászati 
Világkiállításon, amelynek megtekin
tése után felhasználtuk a lehetőséget 
arra, hogy az együttműködés konkre
tizálására további megbeszéléseket 
folytassunk. Ez a tárgyalás 1968. au
gusztus 10-én Moszkvában megtör
tént.

A tanácskozás a kölcsönös megér
tés és barátság jegyében folyt le. 
Részletesen megvitattuk azokat a 
kérdéseket, amelyek a két ország 
1971—1975. évi halászatfejlesztési ter
veinek egyeztetésére vonatkoznak.

Megerősítettük érdekeltségünket 
arra nézve, hogy a Szovjetunió és a 
Magyar Népköztársaság halászati 
szervei létesítsenek tudományos és 
műszaki együttműködést, melynek 
megvalósítására az alábbi 10 pontban 
tettük meg javaslatainkat:

1. A tógazdasági és tavi áruhalter
melő gazdaságok munkafolya
matainak teljes gépesítése. Kor
szerű termelési eljárások kidol
gozása;

2. A tógazdaságok természetes ho
zamának fokozása műtrágyák és 
szerves trágyák alkalmazásával;

3. A belvizek halfogására új, haté
kony eszközök és eljárások kidol
gozása (elektromos és egyéb halJ 
fogó eszközök és módszerek fej
lesztése);

4. Hatékony eszközök kutatása és 
intézkedések kidolgozása a vizek 
szennyeződésének elhárítására;

5. A hőerőművek melegvizeinek 
felhasználása haltenyésztés cél
jára;

6. A halak megvédéséhez — a hid
rotechnikai építményeknél — 
szükséges hatékony eszközök és 
eljárások kidolgozása;

7. A ponty és más fajok együttes te
nyésztése a hozamok növelésére;

8. A halvándorlás tanulmányozása, 
a halászati szabályzat tökéletesí
tése, a termelési tartalékok leg
ésszerűbb kihasználása érdeké
ben;

9. Hatékonyabb eljárások kidolgo
zása a tógazdasági halak takar
mányozására;

10. A halikra mesterséges keltetési 
módszereinek tökéletesítése.

A javaslatot aláírták: 
magyar részről:
Ribiánszky Miklós s. k.
Dr. Jaczó Imre s. k.
Zámbó István s. k. 
szovjet részről:
N. Uporov s. k.
J. Jegorov s. k.
E. Kosszov s. k.
B. Kutakov s. k.
M. Giga s. k.

A célkitűzések teljesítése érdeké
ben legfőbb tennivalónk az, hogy 
meghatározzuk a két félre háruló fel
adatokat, kijelöljük azokat az intéze
teket, intézményeket, és kutatókat, 
akik e munka végzését vállalják.

Az együttműködést megkönnyíti, 
hogy a magyar halászat régi barátja 
és lelkes támogatója, dr. Nagy László 
mint tanácsos, a KGST-Központban 
dolgozik Moszkvában. További meg
beszéléseket kezdeményezett, és java
solta, hogy — hasonlóan az NDK-val 
kötött megállapodáshoz — egyes kér
déseket hozzunk előre, és az együtt
működést már 1969-ben kezdjük meg. 
A szovjet elvtársak ezzel messzeme
nően egyetértenek. Itt elsősorban a 
gépesítésre gondolok, ahol elmara
dottságunk különösen nagy, s azt 
csakis nemzetközi összefogás alapján 
tudjuk pótolni. 1968-ban az NDK-tól 
már komoly segítséget kaptunk, sze
retnénk 1969-ben e téren szorosabbá 
tenni kapcsolatainkat a szovjet halá
szattal is. A leningrádi kiállítás is fel
hívta erre a figyelmünket; több olyan 
halászati gépet láttunk, amelyet a ha
zai termelés is jól tud használni.

Kapcsolatunk a Szovjetunió édes
vízi halászatával már eddig is elmé
lyült és évről évre hatékonyabb. Ezt 
különösen elősegítette részvételünk a 
„Dunai Halászati Egyezményében. 
Ezen keresztül sok hasznos tapaszta
latot szereztünk. A szovjet elvtársak 
javaslatára importáltuk a növényevő 
halakat.

Kapcsolataink bővítése — a tudo
mányos és műszaki együttműködésen 
keresztül — további nagy segítség 
számunkra. Kötelezettség is, ezért 
szerényebb adottságainknak megfe
lelően, a munkában igyekszünk minél 
nagyobb feladatot vállalni.

A szovjet halászat vezetői szintén 
nagy jelentőséget tulajdonítanak az 
együttműködésnek és elismeréssel 
nyilatkoztak eredményeinkről.

Külön szeretném kifejezni köszöne- 
temet a magyar halászat nevében N. 
Uporov miniszterhelyettes elvtársnak, 
aki az együttműködés megszervezé
sében nagy segítséget adott.

Hiszem, hogy a magyar halászat 
képviselői, halászok, vezetők és tudo
mányos dolgozók élnek a lehetőség
gel és igyekeznek a számunkra oly 
előnyös együttműködést egyre haté
konyabbá tenni.

Ribiánszky Miklós 
Kossuth-díjas
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Tófenékművelés

A Halászat 1967. január—februári számá
ban álláspontomat kifejtettem az 1967-től 
1970-ig terjedő időszakra készülő üzemter
vek (Halászati Szabályzat) elkészítésével 
kapcsolatban. Figyelembe véve az előző 
4 év tapasztalatait, felhívtam a figyelmet 
e vizek termelési adottságainak jobb ki
használására.

„Irányelvek a természetes vizek hal
termő képességének növelésére” cím alatt 
összefoglaltam azokat a teendőket, me
lyek segítségével e vizek halhústermelése 
egyre belterjesebbé válik. Rámutattam 
azokra a lehetőségekre, melyek az adott 
termelési és anyagi feltételek mellett, a 
mennyiségi fejlődésen túl a halzsákmány 
minőségi javulását is szolgálják. Kielégí
tik a vásárlók igényeit a választék te
kintetében, az üzem számára eredménye
sebb gazdálkodást biztosítanak.

Eltérően a vizek hagyományos osztályo
zásától, megpróbáltam azokat gazdasági 
adottságaik szerint megkülönböztetni. Fi
gyelembe véve a hasznosítók anyagi lehe
tőségeit, meghatározni a tenyészanyag- 
kihelyezés mennyiségét és minőségét, az 
egyre termelékenyebb halállomány kiala
kítása érdekében.

Így különbséget tettem
I. Extenzív üzemű vizek (nagy folyó

ink);
n. Félintenzíven kezelt holtágak, tavak 

és folyószakaszok;
HT. Intenzív üzemű tavak, holtágak, fo

lyószakaszok és víztárolók 
halgazdálkodásának megszervezésében.

E sorokban most a harmadik kategó
riába tartozó természetes vizek gazdálko
dásának b elterj esi tés ével kapcsolatos
egyes kérdésekkel szeretnék részleteseb
ben foglalkozni.

Az intenzív üzemű vizek kijelölését az 
első üzemtervben kezdtük. Ilyenek voltak 
korábban a MOHOSZ kezelésébe adott 
egyes vizek. A htsz-eknél csak időszako
san voltak olyan területek, ahol a hal 
védelme érdekében korlátozták a halá
szatot („jnagoít víz” , „kíméleti víz” stb.). 
Rendszerint a népesítést követő egy, eset
leg két évre. Ezek az intézkedések hatás
talanok voltak, mert a kis egyensúllyal 
kihelyezett egynyaras ponty visszafogás
ban nem jelentkezett, az rendszerint a 
ragadozó halak zsákmánya lett.

Az „intenzív” vizek gazdálkodása egy
re eredményesebb, azok a hasznosítók 
kizárólagos tulajdonában vannak. A te-

(Tölg. felv.)

nyészanyag kihelyezésekor az előírásokat 
mindenütt túlteljesítik, ami a fogásokban 
is szépen jelentkezik. Jó példa erre a 
tolnai „Lehőczi” -holtág, amelynek halter
mése az, utóbbi 8 évben az alábbiak sze
rint alakult:

Kifogott hal 1961
kg

1962— 68 
1 évre eső 
átlag, kg

Index
1961

Ponty................. 1915 27 933 1458
Ragadozó......... 1092 3 877 355
E gyéb............... 6969 6 519 93

összesen___ 9976 38 329 383

A htsz intenzív vizeinek (200 kh) ter
mése vetekszik az egyéb (3210 kh) terü
leten megfogott halzsákmány mennyisé
gével, értékben meghaladja azt.

De nemcsak a lezárt holtágak, hanem 
az intenzíven ivadékolt élővizek egyes 
mellékvizei is jelentősen növelték halter
mésüket a halasítás hatására. Ez különö
sen megfigyelhető a Baja környéki vize
ken, ahol 1962-től 1967-ig a pontyfogás 
négyszeresére, a süllőé hatszorosára, a 
harcsáé közel kétszeresére, a csukáé pe
dig kilencszeresére emelkedett. Az 1968-as 
év vízállásai azonban nem voltak ked
vezőek a halászatra. Emiatt a halzsák
mány csökkent, reméljük, hogy jobb víz
állás esetén a korábbi évek jó halfogásai 
visszatérnek.

A belterjes üzem előnyös a hasznosítóra 
azért is, mert ebben az esetben már el
tekinthetünk a természetes szaporulattól, 
indokolt esetben feloldjuk a tilalmi idő
ket is. A htsz-eknek az ilyen vizek szin
te haltárolóivá válnak, ahonnan a tilalmi 
időben is elláthatják megfelelő minőségű 
hallal a halászcsárdákat, folyamatossá te
hetik a piaci értékesítést. E vizek ered
ményes haltermelése felhívja figyelmün
ket arra, hogy a htsz-ek 12—15 ezer kh 
holtág és víztározó belterjes üzemi hasz
nosításán keresztül legalább annyi értékű 
áruhalat termelhetnek, mint ma a bérbe 
adott területeken (85 000 kh).

Az épülő víztározók elsőrendű célja az 
öntözés. A halászati hasznosítás csak má
sodsorban jöhet számításba, azt alá kell 
vetni az elsődleges feladatnak.

Távlati célkitűzéseinkben 25 000 kh víz
tározó halasításáva! számoltunk. Építésük 
a tervezettnél lassabban indult, de napja

Belterjes üzemi
inkban az öntözéses gazdálkodás fokozá
sával területük évről évre növekszik.

A tervezettnél lényegesen nagyobb te
rülettel számolhatunk, hiszen a Tisza II. 
vízlépcső egymaga 20 000 kh lesz. Mellette 
hasonló nagyságrendben épül — az ország 
egyéb területén — különböző nagyságú 
tárolótér. Ezek tógazdaságszerű üzeme
lése nem oldható meg, mert az ehhez 
szükséges kiegészítő beruházások nem 
épültek meg, költségesek is, ezért általá
ban a jövőben sem számolhatunk építé
sükkel. A kisebbek esetenként kapcsol
hatók a közeli tógazdasági üzemhez. Le
halászásuk korlátozott, mert rendszerint 
csak ősszel engedélyezik. A hal átmeneti 
tárolására nincs mód, közvetlenül a pi
acra kellene vinni, az őszi tömeges leha
lászás időszakában pedig csak áron alul 
lehet értékesíteni. Rendszerint nincs 
adottság a tenyészanyag-előállításra, azt 
évről évre vásárolni kell, s ez a halegész
ségügy szempontjából káros.

1953-ban tettük az első javaslatot a tó
gazdaságok területének lényeges növelé
sére, a területegységre eső hozamok foko
zására. Javasoltuk az 1 főre eső fogyasz
tás emelését. Számoltunk akkor azzal, 
hogy a régi tavak rekonstrukciójával, az 
újak korszerűsítésével a növekvő tógaz
dasági haltermés biztosítja a piac folya
matos ellátását egész éven át. Azt ter
veztük, hogy megfelelő bő vízellátású kül
ső halágyak lehetővé teszik a nyári me
legekben is a veszteségmentes lehalászást. 
Sajnos a rekonstrukció elmaradt, az új 
tavak építésekor nem vették kellően fi
gyelembe a fenti, célszerűséget. A tógaz
dasági üzem e feladatot nagyon nehéz 
körülmények között, nem kis kockázattal 
teljesíti napjainkban.

A halastó beruházási költségei az utób
bi években nagyon megemelkedtek. Az 
építés üteme lelassult. Akik anyagi esz
közökkel rendelkeznek, azok elsődlegesen 
a tavaik korszerűsítésére törekednek a 
rentábilis termelés érdekében. A víztáro
lóknak viszont ezért egyre nagyobb sze
repet kell vállalniuk a haltermés növelé
sében, a piac ellátásában.

Felvetődik a kérdés, hogy ezek után a 
víztárolók halhústermelése hogyan illesz
kedj ók be a lakosság ellátásába. Az vol
na a fő követelmény, hogy üzemük egy
re belterjesebbé váljék, és főleg a nyári 
halellátásban vállaljanak nagyobb felada
tokat, könnyítve ezzel a tógazdaságok ter
heit. Üzemi eredményeik közelítsék meg 
a tógazdasági normákat. Napjainkban e 
feladat teljesítését nagyon megkönnyítik 
az újonnan betepített halfajok (növény
evők, angolna) és a fejlődő fogástech
nika. így a víztárolók zöme a víz leeresz
tése nélkül, természetes vízi körülmények 
között termelheti a halhúst. Különösen a 
nagy egységben tervezett tárolóknál fon
tos ez. Ezek két-három rekeszben épül
hetnek. Gondoskodni kell a lecsapolható- 
ságról (5—10 évenként), ha arra alkalom- 
adtán szükség lenne. Így egy-egy rekesz 
kikapcsolásával később meg lehet szer
vezni talajuk művelését is.

Népesítésük tekintetében higgyünk a kí
naiaknak, amikor azt mondják, hogy egy 
amur három egyéb halat tart el. Ennek 
igazolására ma már hazai viszonyok kö
zött is szerezhetünk tapasztalatokat. A 
növényevők a haléletteret rendben tart
ják, felszámolják a káros vízinövényeket, 
trágyájuk a természetes hozamot növeli, 
lényegesen csökkentve az 1 kg ponty elő
állítására felhasznált keményítőértéket.

Egyharmad növényevő, kétharmad 
ponty népesítéssel a tárolók kihelyezését 
450—500 db körül lehet meghatározni. A 
békés halak mellett ragadozóként elsősor
ban az angolnára gondolok, számára kü-

34



természetes vizek
lönösen a sok vizeit átbocsátó tárolókban 
van bőséges táplálék. Előnevelését té
ny észangolnává, meg tudjuk oldani. Hús
termelése intenzív népesítéssel — figye
lembe véve az export árakat — érték
ben megközelíti a békés halakét. Mellette 
a süllő fokozott kihelyezése is feltétlenül 
eredményes.

A nagy kiterjedésű tárolók különböző 
pontjain — kikapcsolva a halélettérből — 
jelentős algatermő helyeket lehet kiala
kítani, ahol azok szaporítását szerves és 
szervetlen trágyákkal tudjuk serkenteni. 
Ezekből szinte napi adagolással lehet a 
halélettér természetes hozamát fokozni. 
A takarmányozást elsősorban a ponty 
visszafogása érdekében kell jól megszer
vezni elére kijelölt kihúzóhelyeken. Az 
angolnatermés növelésére előnyösen hasz
nálható fel a halfeldolgozásból eredő 
hulladék és az üzem közelében előfor
duló minden egyéb húshulladék.

Fölvetődik a kérdés, hogy hogyan tör
ténjék az intenzíven termelő tárolók nyá
ri halászata? Erre a tógazdasági hal ta
vaszi értékesítése után április, májusban 
kerülne sor és szinte folyamatos lenne 
az őszi lehalászásig. A kihelyezett állo
mánynak megfelelően a visszafogás esz
köze a nagyháló, a nagyvarsa, állóhálók 
és az elektromos gép lenne. A halzsák
mány átmeneti tárolására a tároló mé
lyebb részén felállított 6 m3-es hálóketre
cek (tartóhálók) szolgálnának.

Ilyen ketrecekben az NDK-ban már 
pisztrángot termelnek (25°C-ig), intenzív 
takarmányozással. Az oxigéncseréről a 
víz mozgatásával maguk a halak és a 
szél gondoskodik. Kritikusan meleg, szél
csendes napokra érdemes kompresszor 
vagy szivattyú beállításával a fokozott 
oxigénellátást biztosítani. A tárolóhely 
közelében legyen jégverem, vagy egy ki
sebb hűtőkamra, melyben az esetleg el
hullott hal veszteség nélkül megőrizhető.

A tároláshoz hasonlóan kellene megol
dani a tenyészanyag nevelését. A kétnya- 
rast szintén 6 m3-es hálós ketrecekben 
állítanánk elő. Ha a holdanként! kihelye
zést 450 db-ban jelöljük meg, akkor 100 
kh-ra 16—20 db ilyen rekeszre van szük
ség. Ezekben a leghatékonyabb tápokkal 
nevelnénk a tanyészanyagot. Az egynya
ras ivadékot vagy vásároljuk, vagy 100 
kh tárolóra építünk 5—6 kh ivadéknevelő 
tavat, ahol sűrű állományban zsengéből, 
illetve tökmagból nevelnénk a nyújtásra 
alkalmas két-három dekás ivadékot. E kis 
tavakat úgy kell megépíteni, hogy az 
egynyaras kis ivadék téli tárolását is 
megoldják. A kétnyaras nyújtott halat 
tehát bent a tárolóban neveljük és ősszel 
mérlegelés után helyezzük ki. A ketreces 
ivadéknevelés eredményességét igazolták 
Kárpáti Árpád és Gönczy János által Zar- 
daváron 1960-ban végzett kísérletek. Ta
nulságosak e téren a szovjet tapaszta
latok.

A fenti gondolatok további vizsgálata, 
a részletek kidolgozása jelentős a Tisza 
II. halászati adottságainak további alaku
lásában. A tárolótéren túl 20 000 kh ha
lastó építése is tervbe van véve. Ebből 
1000 kh ivadéknevelő tógazdaság, melynek 
tanulmányterve Újlőrincfalva területére 
készült. A kijelölt terület nem minden 
tekintetben alkalmas tóépítésre, emellett 
jelentős szántót von el a mezőgazdasági 
termeléstől. Ezért úgy gondolom, hogy a 
nagy nyári tároló tenyészanyag-ellátásá- 
hoz elégséges lesz a mély fekvésű, rossz 
területeken megépíthető 350 kh-as iva
déknevelő tógazdaság. A felszabaduló 
szántók pedig öntözéssel az ivadéknevelő 
abrakellátását szolgálják.

A Tisza n. építésének első ütemében 
(1973-ig) 4000 kh új halastó van tervezve.

Kifogástalan „gyűjtemény”
(Tölg. felv.)

Mint már az előzőekben is írtam, a meg
növekedett építési költség és a napjaink
ban kialakult alacsony termelői ár miatt 
annak kivitelzésére — még az 50%-os ál
lami támogatás mellett — sem lesz vál
lalkozó. Megvalósítása legfeljebb a Horto
bágy térségében korábban megtervezett 
területeken lehetséges (Bödönhát, Szál
kalapos, Kékeslapos).

A Tisza I. és Tisza n. öntözőrendszer 
térségében a belvízkérdés még ma sincs 
megnyugtatóan rendezve. Ennek veszélye 
belvizes években ma is nagy. Ezért sze
rintem az első ütemben tervezett halastó 
beruházás helyett célszerűbb volna nagy, 
intenzíven halasítható víztárolók építése. 
Ezek korábbi javaslataimnak megfelelően 
a Keleti- és Nyugati-főcsatorna összekö
tésének térségében épülnének (Angyal
háza, Zámi-rét, Halas-fenék).

A nagy tároló építési költsége lénye
gesen kevesebb, mint az intenzív tógaz
daságé. Egy kh tóterület kb. 50 000 Ft, a 
4000 kh tehát 200 millióba kerülne. Ehhez 
az állam 50% támogatást ad (100 millió

forint). A nagy tárolók építési költsége 
kát. holdanként — mint azt a K—V-ös 
építése is igazolta — 10—12 ezer forint. A 
tervezett tógazdasággal azonos nagyságú 
tárolótér tehát az állami támogatás 50— 
60%-ából kivitelezhető. így e térség bel
vízrendezése is lényegesen közelebb ke
rül a végleges rendezéshez.

Véleményem szerint a fenti irányelvek, 
elképzelések alapján a víztárolók belter
jes hústermelése évről évre jelentősebb 
lesz a hal ellátásban. Árutermelésünk biz
tonságosabbá teszi a piac nyári ellátását. 
Üzemük alkalmas lesz arra, hogy az 1 kg 
halhús előállítására eső keményítőérték 
lényegesen csökkenjen (1 kg körül). A 
nettó bevétel megközelíti a tógazdasági 
termelését, a hal önköltsége viszont an
nál lényegesen alacsonyabb legyen.

Hiszem, hogy e nagy vízfelületek inten
zív kihasználására a magyar halászok, 
kutatók és szakemberek együttes össze
fogása kellő biztosíték.

Ribiánszky Miklós
Kossuth-díjas

Megnyugtató látvány a hálóban
(Bakos felv.)
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Pontyok.______________________
f i l o m e t r ó z i s a

Magyarországon a Philometra fajok 
a legelterjedtebb halélősködő fonál
férgek. A keszegfélékben, a kárász
ban és a csukában egyaránt megta
lálhatók, sőt egyik eddig ismeretlen 
új fajukat éppen e sorok szerzője ír
ta le balin hasüregéből. Ezzel szem
ben tógazdasági tenyésztésbe vont 
halainkat filometrózisok ez ideig nem 
károsították.

Éppen az utóbbi tény teszi szük
ségessé, hogy fokozott figyelmet for
dítsunk azokra a Szovjetunióból szár
mazó közleményekre, amelyek arról 
számolnak be, hogy a hazánkkal 
szomszédos szovjet területeken egy, 
csupán az utóbbi évtizedben meg
ismert Philometra faj jelentős vesz
teségeket okoz a helyi pontyállo
mányban.

Ezeket a fonálférgeket elsőként 
Vismanis észlelte 1962-ben a Lett 
SZSZK-ban, s a talált fajt Philomet
ra lusii-nak nevezte el, majd később 
Philometra lusianara helyesbítette a 
nevet. Hamarosan megtalálták ezt az 
élősködőt a Szovjetunió számos tó
gazdaságában, elsősorban Bjelorusz- 
sziában, ahonnan Ukrajnába is be
hurcolták, s így az élősködő eljutott 
a hazánkkal közvetlen szomszédos 
területekre is.

Mint azt a szovjet parazitológusok 
később megállapították, az élősködő 
a Szovjetunió távol-keleti részéből 
került európai területekre amuri tő- 
pontyszállítmányokkal, amelyeket 
azért hoztak Európába, hogy velük 
a helyi nemesponty-állományt ke
resztezzék. (Mellékesen meg kell je
gyeznem, hogy a Szovjetunióban nap
jainkban is intenzíven állítják elő .az 
ún. amuri tőponty—ponty-hibrideket, 
amelyek szovjet szakemberek véle
ménye szerint sokkal ellenállóbbak 
bizonyos betegségekkel szemben, és 
a hibridizáció előnyösen hat a növe
kedésre is.)*

A Philometra lusiana, ez az amuri 
eredetű élősködő kiválóan alkalmaz
kodott az új körülményekhez, oly
annyira, hogy jelenleg az egyik leg
jelentősebb tógazdasági kórokozónak 
tartják. Fejlődése, akárcsak a Ma
gyarországon is honos rokonfajoké 
szigorúan meghatározott fejlődési 
ciklus szerint megy végbe, aminek 
az a lényege, hogy kifejlett, végle
ges testméretüket elért férgek csak 
május végén—június elején talál
hatók. Ekkor a pontyok pikkelyta- 
sakjában, illetve bőre alatt összete
kered ett állapotban 8—11 cm hosz- 
szú, 1 mm vastag, élénkvörös színű 
férgek fedezhetők fel, amelyeknek 
testét lárvák tömegei töltik ki. Ilyen
kor szabad szemmel is jól észlelhe
tők, minthogy megtelepedésük he
lyén, elsősorban az elülső testrészen, 
főképpen a has tájékon, kiemelkedő, 
bevérzésekkel tarkított göböcskék

* A szerkesztő megj. Az amuri tőponty 
nerp tévesztendő össze az „amur”-ral.

keletkeznek, amelyben az összeteke- 
redett férgek is fölismerhetők. Az 
itt található példányok valameny- 
nyien nőstények. A hímek ebben .az 
időben az úszóhólyag savóshártyája 
alatt tartózkodnak, s méretük kifej
lett állapotban sem haladja meg a 
3—3,5 mm-t.

Amikor a nőstények teljes fejlett
ségüket elérik, és érett lárvákat tar
talmaznak, átfúrják a hal bőrét, s 
kimásznak a vízbe. Itt a testükhöz 
képest hipotoniás környezetben ku
tikulájuk megreped, s a bennük levő 
sok ezer lárva kiürül. A vízbe ke
rült lárvák élénken mozognak, miál-

A Philometra lusiana magyarországi ro
kona, a ligulás dévérekben élősködő Phi- 
lometra ovata példányai egyetlen balatoni 

dévér hasüregéből
(Pellérdy felv.)

tál felhívják magukra a ciklopszok 
figyelmét. Ha egy lárvát valamely 
ciklopsz elfogyaszt, akkor az nem 
pusztul el, hanem átfúrja a ciklopsz 
belét, és behatol annak testüregébe, 
ahol 1—2 hét alatt fertőzőképes stá
diumba kerül. A halak planktonfo
gyasztás alkalmával, fertőzött cik
lopszok felvétele útján fertőződnek. 
Ez a folyamat általában június végén 
zajlik le. Szovjet kutatók vizsgála
tai szerint a Philometra lusiana-lár- 
vák a ponty beléből a hasüregen ke
resztül a májba, majd az úszóhó
lyag savóshártyájába hatolnak, ahol 
az ott levő hímek elvégzik a termé
kenyítést. A megtermékenyített nős
tények a hasüregen keresztül a test
felület már említett helyeire vándo
rolnak. A hímek és a meg nem ter
mékenyített nőstények életük végéig 
az úszóhólyag savóshártyája alatt 
maradnak. Vándorlásuk közben és 
főképpen a megtelepedés helyén a 
nőstények jelentősen megnöveked
nek, és tetemes méreteket érnek <el. 
A nőstényeket kb. szeptembertől 
kezdve lehet a pikkelyek alatt, illet
ve a bőrben felfedezni, s ezért a bán-

talom diagnosztizálására az ősztől ta
vaszig terjedő időszak alkalmas. 
Nyáron, amikor a férgek rejtett, ván
dorló stádiumban vannak, a diagnó
zist csak szakember állíthatja fel.

Ivadékállományban Philometra lu- 
sianát csak elvétve észlelhetünk. 
Leggyakrabban két- és háromnyaras 
halakban fordul elő.

Kórokozó hatása jelentős. Kísér
letesen fertőzött ivadék már 5 nős
tény féreg megtelepedése esetén is 
elpusztul, de észleltek már elhullást 
telelőben kétnyarasok között 33 nős
tény megtelepedése esetén is. A kár
tétel azonban elsősorban abban nyil
vánul meg, hogy a megtelepedés he
lyén és vándorlásuk során meglehe
tősen súlyos sérüléseket okozó nős
tény férgek legyengítik a pontyok 
szervezetét, és elősegítik más parazi
ták, ill. baktériumok megtelepedé
sét. Nem hanyagolható el az a szem
pont sem, hogy a fertőzött hal oly
annyira undorító hatású, hogy érté
kesítése nehézségekbe ütközik.

Hatékony gyógykezelési eljárás ez 
ideig nem ismeretes. A védekezés 
azonban viszonylag egyszerű. Első
sorban a fertőzött halak és az egyes 
korcsoportok szigorú elkülönítésén 
alapul, valamint azon, hogy ismer
ve az élősködő biológiáját, a lárvák 
kiürülésének idejében átmeneti 
planktonirtással megszüntethető az 
újrafertőződés.

A bántalom leküzdése igen nagy 
energiát vesz igénybe, ezért töreked
jünk inkább az élősködő behurcolá- 
sának megakadályozására és korai 
diagnosztizálására. Bár a kárpátuk
rajnai területek parazitológiai viszo
nyairól nincsenek pontos értesülé
seink, tekintsük úgy a Felső-Tisza 
vidékét, mint a fertőzés lehetséges 
forrását, ahonnan természetes úton 
(vadpontyokkal, planktonnal) átter
jedhet a betegség Magyarországba.

Legyen tudomásunk a pontyfilo- 
metrózis létezéséről, s a legkisebb 
gyanú esetén is jelentsük az illeté
kes egészségügyi szerveknek, hogy a 
szükséges intézkedéseket idejében 
megtehess ük.

Dr. Molnár Kálmán

A KEVÉSSZÁLKÁJŰ pontyok ki- 
tenyésztése céljából közismerten kí
sérletek folynak Sengbusch prof. ve
zetésével a hamburgi Planck-intézet- 
ben. A „Bamidgeh” izraeli halászati 
szaklap 1968. decemberi számában er
ről számol be hosszabb, jól illusztrált 
cikkben Meske,Ch. A televíziós kame

rával és vetítőer
nyővel ellátott 
Röntgen-készülék
kel megvizsgált 704 
db ponty szálkái
nak száma általáé

ban 70—135 között változott, bár ki
vételesen akadtak egyedek 56 szálká
val is. Az átlag 96 db szálka volt. Egy
úttal ismerteti a cikkíró a melegvizes 
akváriumos pontytenyésztést, ami le
hetővé teszi a munka időtartamának 
rendkívüli csökkentését, mert a kivá
lasztott egyedek már kétéves korban 
ivarérettek és évente többször is le- 
ívathatók. (N. S.)
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Földünk szaporodó emberisége 
fehérjeszükségletének kielégíté
sével egyre több tanulmány, kon
ferencia foglalkozik. Chapman 
neves amerikai halászati specialis
ta szerint az Indiai-óceán, amelyet 
ma viszonylag legkevésbé isme
rünk, hihetetlenül nagy haltarta
lékokkal rendelkezik még. Ezt a 
legutóbbi években végzett nem
zetközi óceánkutató programok 
eredményei is alátámasztják. A 
szakértők szerint ezeken a vizeken 
meg lehetne sokszorozni a fogási 
hozamokat anélkül, hogy az In
diai-óceán tartalékait veszélyez
tetnék.

Napjainkban az Indiai-óceán 
vizeiből kb. 2 millió tonna halat 
fognak ki évente. A közeli évek
ben 10 millió tonnára lehetne 
emelni a hozamot, így megközelí
tenék az Atlanti-óceánból kiemelt 
évi 11 millió tonna halmennyisé
get. Sajnos az Indiai-óceán hal
tartalékai elosztás szempontjából 
elég egyenlőtlen képet mutatnak. 
Pillanatnyilag a legkevésbé kiak
názott területek: az óceán észak- 
nyugati térségében, valamint az 
Egyenlítőtől északra eső részeken 
és Ceylontól nyugatra találhatók. 
Ezeken a vizeken jelentős szardí
nia, hering és tőkehal tartalék ál
lományokkal számolnak a szakkö
rök. Rákokban, homárokban is 
gazdagok ezek a vizek. Ez utóbbi 
két tengeri állat világpiaci ára 
még ma is elég magas, 1000 dol
lár/tonna. Viszonylag magas az 
ára a tonhalnak és a makrélának 
is, ha fagyasztott állapotban ke
rülnek piacra.

Az Indiai-óceán halászati prob
lémáival foglalkozó bizottság 
nemrégiben Rómában ülésezett. A 
konferencia egyik előadója helye

Ivadék- és tenyészharcsát
Árajánlatot átlagsúly 
és mennyiség 
megjelölésével
Tiszavidéki Halgazdaság,
Polgár címre kérjük

sen •mutatott rá, hogy az Indiai
óceán jövőbeni halászati terveinél 
figyelembe kell venni, a part men
ti országok gazdasági és technikai 
színvonalát. Számba kell venni te
hát az olyan lényeges tényezőket, 
hogy az illető part menti ország
nak milyen állapotban van a ha
lászflottája, vannak-e tartósító, 
fagyasztó üzemei, általában a hal
ipar milyen fokon áll. A konfe
rencia fő témája az Indiai-óceánon 
folyó halászat nemzetközi koordi
nálását célozta. Gyakorlatban a fő 
cél a jövőben a halrajok alaposabb 
felderítése, pontosabb statisztikai

Kivonat a Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi Értesítő 1969. évi 1. számából 

(1969. január 8.)
(A Mezőgazdasági Vállalatfelügyeleti 

Főosztály közleménye.)
„—’ a Szegedi Halgazdaságot meg

szüntette és összevonás útján a jog
utódként kijelölt Szegedi Állami 
Gazdasággal egyesítette;

— a Fejér megyei Halgazdaságot 
megszüntette és összevonás útján a 
jogutódként kijelölt Nagyhörcsögi Ál
lami Gazdasággal egyesítette azzal, 
hogy a megszüntetett halgazdaság 
egyes tóegységeit az Enyingi, a Csák- 
vári és a Mezőfalvi Állami Gazdasá
gok veszik át;

— a Felsősomogymegyei Halgazda
ságot megszüntette és összevonás út
ján a jogutódként kijelölt Balatoni 
Halgazdasággal egyesítette azzal, 
hogy a megszüntetett halgazdaság va- 
rászlói üzemegységét az Alsósomogy- 
megyei Halgazdaság veszi át.”

adatok szolgáltatása a halászat 
különböző ágaiban, beleértve a 
kutatást is. Javítani kell a part 
menti országok halraktározási, 
hűtési felszerelését. Nemzetközi 
pályázatot írtak ki a konferencián 
a part menti ázsiai országok hal
ipar-fejlesztési irányvonalainak 
kidolgozására.

Az Indiai-óceán fokozottabb ki
aknázása lehetővé tenné az elkö
vetkező évtizedben az alultáplált, 
gazdaságilag elmaradott országok 
lakossága életszínvonalának javí
tását, nemcsak a táplálkozás szem
pontjából, de az érintett országok 
külkereskedelme is fellendülhetne 
a nagyobb halászati hozamok kö
vetkeztében.

(SCIENCE ET VIE 1968. decem-

A FŐVÁROSI TANÁCS VB. Csar
nok- és Piacigazgatóságának közle
ménye szerint a halforgalom a ko
rábbi évhez képest 1968-ban 13°/Q-kal 
csökkent. A csökkenés a kereslet 
hiányával magyarázható, mivel egész 
évben elegendő élőhal állt a buda
pesti vásárlók rendelkezésére. Külö
nösen a halászati termelőszövetke
zetek ellátása volt folyamatos, és itt 
volt a legnagyobb választék is. Tő
kehal iránt nagyobb igények merül
tek fel, reméljük nemsokára ezeket 
már hazai amur- és busafilével tud
juk helyettesíteni.

A karácsonyi forgalom 8%-kal volt 
kisebb, mint az előző évben. Az ün
nepek előtt a folyamatos szállítás bő
ségesen kielégítette az igényeket.

T. B.

MAGYAR—ROMÁN kereskedelmi meg
állapodást írtak alá Bukarestben, amely
nek értelmében magyar részről többi kö
zött élő halat szállítanak.” (Népszabad
ság, jan. 21.)

Ceylon déli partjainál a sekély vízben férfiak, nők, gyermekek gólyalábakon szardíniára
horgásznak

bér 133 p.)
Endresz István

(Unesco le Courier 1969. január)



1968, MÁJUS 3-ÁN rakták le az új 
kiéli (NSZK) tengerbiológiai kutató- 
intézet alapkövét; az építés azóta 

már teljes érővel 
megkezdődött. Az 
új épület a ten
gerparton helye
ződik el, így saját 
mólóval és kikötő

vel rendelkezik majd, ahol az inté
zet kutatóhajói kiköthetnek. A régi 
kutatóintézet jelenleg 8 különféle 
helyen működik, összesen 130 mun
katárssal. (UMSCHAU 68. [68.] No 
10.) (P. B.)

AMERIKAI kutatók, Regier H. A. 
és Swallow W. H. (Fish Culturist 30 
[68.] No 1.) olyan automatikus be
rendezést szerkesz
tettek, melynek se
gítségével 25 ak
várium vízhőmér
séklete egyfor
mán, ül. külön-kü- 
lön beállítható. A szerkezetbe csak 
be kell programozni a kívánt hőmér
sékleteket, és az automatikusan min
dent elvégez. A hőfokok 0,3°C pon
tossággal állíthatók be. (P. B.)

A COMPÓ bélmozgását különféle 
anyagokkal — pl. ACETYLCHOLIN, 
PHYSOSTIGMIN, ATROPIN, ADRE

NALIN, d-TUBO- 
- j m  - CURARIN, HEXA- 

METHONIUM stb. 
— élénkítette ill. 

tf*, lassította Ohnesor- 
r  ge F. K. (Z. vergl. 

Physiol. 58. [68.] No. 2.). A vizsgálat 
részletesen kitért a sima és harántcsí
kolt izmok ingerreakcióira. (P. B.)

LABORATÓRIUMBAN „férfiasí- 
tott” angolnák. Hímivarú, európai 
angolnák izomzatúba „PHYSEX 
LEÓ” preparátumot fecskendeztek, 
heti 250 NE adagolásban. Emellett a 
megvilágítás mérvét és a tengervíz 
sótartalmát, továbbá a víz hőmér
séklet nagyságát is szabályozták — 

az eredeti ívóhely 
(Sargasso-tenger) 

szerint. Megálla
pították, hogy a 
fénynek és a só

koncentrációnak 
nem volt számottevő szerepe, annál 
inkább a befecskendezett hatóanyag
nak és 20°C vízhőmérsékletnek. Ez 
utóbbi két tényező hatására az álla
tok mind beértek, tejüket fejni le
hetett. Természetes körülmények 
közt — a hímeknél — 3 évig tart az 
ivari érettség elérése, melyet ívás, 
majd éhhalál követ, állapította meg 
Boetius J. és testvére B. Jan (Medd. 
Danmárks Fiskeri O. Havunderogel- 
ser [N. S.] 4. [67.] No 8/11.) (P. B.)

PONTYOK petefészkének összeha
sonlító vizsgálatát végezte Brunhüb- 
ner P. (FISCHWIRT 18 [68.] No 3.).

Többek közt meg
állapította, hogy 
az egynyaras nő
ivarú pontyokban 
az ikrakezdemé
nyek 30—100, a 
kétnyarasokban 100—300, a három- 
nyarasokban 800, a négynyarasok- 
ban 900—1000 millimikron nagysá
gúak. A  négynyarasok ikrakezdemé
nyében már a szikanyag is kimutat
ható. (P. B.)

FESTÉKFÜRDÖ halaknak! Halak 
tömeges jelölésére többféle festékfür
dőt próbáltak ki. Lawler G. H. és 
Fritz-Earle M. (J. Fischeries Rés. 
Board. Canada 25.
[68.] No. 2.). Megál
lapították, hogy a 

BISMARCK 
BRAUN Y anyag a 
legalkalmasabb er
re a célra, ugyanis az ebből a festék
ből készített fürdő, legtartósabban, — 
1 hétre — megjelöli a halakat. A mód
szert populációs vizsgálatokhoz ajánl
ják. (P. B.)

A DNYEPER vízfelülete — a nagy
arányú szabályozás következtében — 
kisebbé vált. A halfauna összetétele 
evvel egy időben a gazdasági halak 
irányába tolódott el; jelenleg a zsák
mány 35—75%-át 
a dévérkeszeg, a 
ponty, a süllő, a 
csuka és a harcsa, 
adja. Az évenkénti 
halhozam hektá
ronként 14,1—36,7 kg között válto
zik. Mindemellett az is az igazság
hoz tartozik, hogy a duzzasztóművek, 
a vízlépcsők hasznosítói nem sokat 
törődnek a halászat érdekeivel, mert 
pl. a kihelyezett ivadékot rendszere
sen különféle károsodások érik — 
írja Kononov V. A. és Probatov S. 
N. (Rübnoe hozjajsztvo. Kiev. 5. 
[67.]). (P. B.)

o
LABORATÓRIUMBAN felnevelt és 

szaporított pontyok. Meske Ch., Woy- 
narovich E., és társaiknak (Theoreti- 
cal and Appl. Genetics, Berlin—New- 

York. 38. [68.] No. 
1/2.) sikerült akvá
riumban pontyokat 
felnevelni, majd 
mesterségesen sza
porítani. A tápon 

tartott halak már másodnyaras ko
rukban ivaréretté váltak. A szerzők 
ezenkívül megállapították azt is, hogy 
a pontyoknál ilyen körülmények közt 
az év bármely szakában kiváltható az 
ívás. (P. B.)

gos mélysége 1 m. A szer ára 330— 
380 Ft-nak megfelelő. Az irtások so
rán megállapítást nyert, hogy nem
csak a víz alá merülő növényeket, 
hanem a víz felszínén úszó béka
lencsét is elpusztítja. Az irtást kö
vetően 4 héten keresztül nem lehet 
a tavakba halakat kihelyezni, mert 
azok is elpusztulnak! (P. B.)

AZ ÁMBRÁS CETEK nem rágják 
meg zsákmányukat! Keil A. (DAS 
TIER [69.] No. 2.) cikkében — amelyet 
számos kitűnő fénykép illusztrál —• 
kifejti, hogy a Földközi-tengerben is 
őshonos, 16—18 m- 
re megnövő ámb- 
rás cetek nem 
rágják meg táplá
lékukat — annak 
ellenére, hogy 46 
db ököl nagyságú foguk van. Ennek 
az a magyarázata, hogy gyomruk 
rendkívül izmos, másrészt abban 
számos kő is található: így az inten
zív gyomormozgásra és\ a kövekre 
hárul a felaprítási feladat. Gyakran 
előfordul, hogy ezek az állatok 2—3 
méter nagyságú tintahalat, kalamá- 
jót is zsákmányolnak, s mindezt egy 
falatban nyelik le! (P. B.)

AZ ÜZEMEN KÍVÜL hagyott víz
tározókat a halászat hasznosítja Dél- 
Ukrajnában. Mint azt Murin V. A. és 
társa leírja (Rübnoe hozjajsztvo. 
Kiev 5. [67.]), az 5—10 ezrelék sótar
talmú vizekben legújabban maréna- 
féléket, mugilokat, amurokat, porcos- 
vértes-halakat, pisztrángokat és pon
tyokat tartanak — igen jó eredmény
nyel. (P. B.)

AZ INTENZÍV ponty takarmányo
zás ellenére az amurok nem a takar
mányt, hanem a nagy tömegben 
megjelenő kana-. 
dai átokhínárt fo- ~ 
gyasztották az 
egyik németor- \ l
szági tógazdaság- Y k M
bán — írja Bank
O. (Alig. Fischerei Ztg. 93 [68.] N° 9.). 
Hektáronként 20—20 amurt helyez
tek ki, amelyeknek átlagsúlya 165 g 
volt, ugyanezek a halak az őszi leha
lászások alkalmával 1,9 kg súlyúak 
voltak. (P. B.)

<̂y
DIURON — újabb vegyszer a vízi

növények irtására. Bank O. (Fisch- 
bauer 19. [68.] No 6.) beszámol arról, 
hogy Hollandiában Diuronnal végzett 
kísérletek során sikerült a tavak 
vízinövényzetét teljes mértékben ki

irtani. A tapasz
talat szerint 0,62— 
1,25 kg Dduron 
elegendő egy hek
tárnyi tófelület
re, melynek átla-

FÉLSÓS VÍZBEN nevelt csukaiva
dék. Fáik K. (Fischereiforschung 6. 
[68.] No. 1.) olyan vizekbe helyezett ki 
frissen kelt csukaivadékot, melynek 
minden literében 
3—4 g tengersó volt 
feloldva. A kísérle
ti tó 650 m2 nagysá
gú volt. A 15 napos 
kintlét alatt, a ha
lak 33 mm-es testhosszt értek el, mely 
jelentős növekedésnek számít. A fia-
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tál csukák fő tápláléka a Copepoda 
rákok és szúnyoglárvák közül került 
ki.

TUDNAK-E a hüllők úszni? Erre 
a kérdésre ad választ Tercafs R. 
(DAS TIER [69.] t 
N° 2.). Megállapí
tották, hogy a hül- V  
lök döntő többsé- \ 
ge jó úszó, még 
azok a sivatagi 
gyíkok is, amelyek még életükben 
sem láttak tavat vagy patakot. Ezzel 
szemben van néhány kivétel is, pl. a 
kígyóformájú, lábatlan seltopuzik- 
gyík, ha vízbe kerül — belefullad. 
(P. B.)

MIT JELENT a tengerifarm-gaz- 
dálkodás? — ezt az érdekes és nap
jainkban nagyon aktuális kérdést 
elemzi Tál S. (Bamidgen, 20. [68.] 

N° 1.). A szerző 
ismerteti azokat a 
módszereket és ta

pasztalatokat, 
amelyeket eddig 
elértek a tengeri 

haltartás, zárt egységben művelt hal
gazdálkodás terén. A dolgozat végén 
utal arra, hogy még nem sikerült 
egyetlen egy olyan tengeri halfajt 
sem találni, melyet mesterséges úton 
lehetne szaporítani és így a farmo
kon elterjeszteni. (P. B.)

MÉRGES NÖVÉNYEKKEL hódí
tott és megfogott halak! Döppen- 
schmidt E. (DAS TIER [69.] No. 2.) 
hosszabb időt töltött indián halászok 
közt Brazíliában, az Amazonas men
tén. Élménybeszámolójában leírja, 
hogy az indiánok nyíllal, szigonnyal, 
varsával, hálóval, sőt egyes növények
— pl. a Timbó, a Tingui, a Cipó —
mérgező szövetnedvével is fogják a 
hatalmas folyam több százra tehető 
halfaját. Ezek a növények saponint, 
rotenont (ezt Magyarországon is al
kalmazzák) tartal- 
maznak, melyet ki- ^  A  
préselnek a nővé- ' É
nyékből. Ezek az 
anyagok gyorsan 
ható mérgek, ame
lyekre a változó hőmérsékletű állatok
— így a halak is — reagálnak; ennek 
következtében először elbódulnak, 
majd kis idő múlva elpusztulnak. A 
méreg által elpusztult halak az em
ber számára még élvezhetők, semmi 
káros hatásuk nincs. A halászatokat 
csoportosan végzik, az elejtett zsák
mányon igazságosan osztoznak. A 
nagy testű halakat — pl. az arapai- 
mát, az Amazonas harcsáját — továb
bá az édesvízi delfint zsigertelenítik, 
majd húsukat banánlevelek közé csa
varják és lassú tűz fölött megfüs
tölik . . .  (P. B.)

AZ AMURT akváriumokban csak 
fehérjedús száraztakarmánnyal etet
ték a Planck-intézetben öt hónapig. 
3 hónap alatt súlyuk megkétszere
ződött, öt hónap alatt az eredeti 246 
g súlyról 1270 g 
súlyra nőttek. A 

takarmányozási 
volt, míg tisztán 
hányados ebben a 
kísérletben 3,62 
zöldsaláta etetésekor 30—43. A kí
sérleti halak igen jóízűek voltak. 
Mellékel a cikk egy röntgenfelvételt 
az amurról, melynek szálkái száma 
— 98 db — megfelel a pontyok szál
kái átlagos számának. (Meske Ch. 
cikke a Dér Fischwirt 69/1. számá
ban.) (N. S.)

ÉLÉNK VITA folyt néhány évvel 
ezelőtt arról: külön faj-e az amerikai 
angolna vagy sem. Egyesek a hydro- 
gráfiai viszonyok 
következtében két 
különálló formára 
szétváló fajtának 
tartották. Az újabb 
francia és angol O —
vérszérum vizsgálatok azonban azt 
bizonyítják, hogy két teljesen külön
álló fajról van szó. (Dér Fischwirt, 
69/1. sz.) (N. S.)

HALAK gyors jelölésének legújabb 
eszköze a „jelölő pisztoly”, mely azon
ban inkább harapófogóra emlékez
tet. A hátúszó alatt benyomott tű 
műanyafonalat visz be magával (nem 
szúrja át a hal izomzatát), benyo
mott végén a kicsúszást akadályozó 

kampó van, kima
radó végén pedig 
műanyaglapocska. 
A „pisztolytárban” 
ezekből egyszerre 
25 db helyezhető 

el tetszés szerint, számokkal vagy be
tűkkel. Nagy mennyiségek jelölése
kor a színes műanyagfonál önmagá
ban is elegendő. Két személy egy 
óra alatt 200 db-ot tud jelölni. Jelö
lés után kísérleti tóban 4 hétig tar
tott halakon semmilyen utóhatás 
nem volt megfigyelhető. Az egyedül 
az USA-ban gyártott (címet a lap 
közli) eszköz azonban drága, ára 60 
dollár. A jelek ára 5000 db-on fe
lüli vétel esetében 2,25 dollár/1000 
db. Ausztriában több érdekelt szerv 
közösen vette meg. (Schuring, H. cik
ke az österreichs Fischerei 1969/1. 
számában.) (N. S.)

A DEUTSCHE Fischerei Ztg. 68/12. 
számában (323—330 old.) beszámol 
Steffens a japán intenzív pontyte
nyésztés hálóketrecekben, körforgá- 
sos üzemekben, rendes és átfolyás 
tavakban elért újabb eredményeiről. 
Míg az átfolyás
nélküli pontyosta- ________
vakban a termés 
0,2—0,4 kg/m3, a 
körforgásos üze
mekben 4—15 kg, 
hálóketrecekben 3,5—34, addig az 
átfolyásos tavakban 30—95 kg, noha 
ugyanitt az egy kg hal előállításá

hoz felhasznált vízmennyiség a leg
kisebb. Gazdaságosság szempontjából 
azonban első helyen áll a hálóketre
ces pontynevelés. Az üzemek nyáron 
működnek, a vizet sehol nem mele
gítik elő. (N. S.)

<z>

A VOLGÁBAN annyira fontos 
ponty és dévér szaporodását egyálta
lán nem károsítja az amurállomány. 
Tavakban végzett kísérletek szerint 
a 788 db/ha amur állománnyal együtt 
tartott pontyok és dévérek ívási ered
ménye igen jó volt. A szabadvízi 
amurállomány azonban eddig csak 
5,5 db/ha sűrűsé
gű. Az amurállo
mány fokozására 
azért van szük
ség, mert a Volga 
és a Káspi-tenger 
vízszintjének csökkenésével nemcsak 
zátonyos lesz, elsekélyesedik a Vol
ga deltája, hanem a benövés mér
ve állandóan fokozódik. Terv szerint 
ezért évente kb. 10 millió 40—50 g 
súlyú fehér amurt és 2—3 millió bu
sát helyeznek ki. Mivel e halak nem
csak a deltában tartózkodnak, ha
nem egészen Volgográdig is felhatol
nak, a kihelyezés sűrűsége tényle
gesen a jelzettnél is sokkal cseké
lyebb. (Laticsevszkij cikke a Rüb- 
hozj 1968/11. számában.) (N. S.)

A SÓZOTT HERING és hasonló 
készítményeknél avasodás léphet fel 
meg nem felelő tároláskor, ós ez 
csökkenti az áru értékét. Ennek 
meggátlására újabban a csomagolás
hoz különlegesen 
impregnált papi
rost használnak fel 
a SZU-ban. A pa
piros mindkét ol
dalára — aceton- 
ban oldottan — zsírban oldódó buti- 
lozitoluol, butilozianivol és citrom
sav megfelelő keverékét juttatják. 
(Rübhozj 1968/12. számában Russz, 
V. V. cikke.) (N. S.)

KARPEX nevű gyógyszerkészít
ményt hoztak forgalomba Csehszlo
vákiában a fertőző hasvizenyő meg
előzésére, ül. gyógyítására. Tartal
maz chloramphenicol-palmitátot, 
methylénkéket, kilogrammonként 
50 000 egységnyi 
A- és 25 000 egy
ségnyi D3-vitamint.
Minden kg kihe
lyezési súlyra egy 
etetésre 15 g-ot 
kell adni, 4—8 ízben kell adagolni, 
az összes adag tehát 60—120 g. Meg
előzés céljából 4—6 adagot kell ad
ni, gyógyításkor legalább 8 adag 
szükséges. Háromnaponként adagol
ható, amikor a hal a takarmányt jól 
felveszi.- Betegség esetében és ha a 
víz hőfoka 22°C felett van, kétna
ponta adagolandó. Ára 8 csehkoro- 
na kilogrammonként a cseh belföldi 
forgalomban. (Rybarstvi 68/12. sz.) 
(N. S.)
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HALFOGYASZTÁSUNK

A tartóhálóra előkészített hal segíti a gyors rakodást
(Pékh felv.)

z új gazdasági mechanizmus, a 
gazdasági irányítás új rendszere 

1968-ban, tehát bevezetésének első 
esztendejében jól szolgálta a szocia
lista tervgazdálkodást, mivel a Köz
ponti Statisztikai Hivatal 1969. feb
ruár 1-én közzétett jelentése szerint 
sem a termelésben, sem a forgalom
ban nem idézett elő számottevő ne
hézségeket, ellenkezően: népgazda
ságunk fejlődése a legtöbb vonatko
zásban jobban megfelelt a tervezett
nek, mint a korábbi években.

A jelentés szerint a nemzeti jöve
delem és a lakosság fogyasztása egy
aránt kb. 5°/0-kal haladta meg az 
1967. évi színvonalat.

Szakmai szempontból bennünket 
különösképpen a jelentésnek az a ré
sze érdekel, amely az állattenyész
téssel foglalkozik. Állattenyésztésünk 
alakulása ugyanis alapvetően kihat 
nemcsak húsfogyasztásunkra, de 
végső soron a húsellátástól függő 
halfogyasztásra, és haltermésünk ér
tékesítésére is.

A Központi Statisztikai Hivatal je 
lentése beszámol arról, hogy 1968- 
ban a vágósertés felvásárlási ára át
lagosan 9°/0-kal, a vágómarháé 7%- 
kal emelkedett, a felvásárlás pedig 
— a már említett okokból — vágó
sertésből 29%-kal, vágómarhából 10 
százalékkal, baromfiból pedig 9%- 
kal volt több, mint 1967-ben.

Minthogy a Központi Statisztikai 
Hivatalnak a népgazdaság 1968. évi 
fejlődését ismertető jelentése már 
csak viszonylag rövid terjedelme 
miatt sem foglalkozhat és nem is 
foglalkozik a halászattal, tehát nem 
is közöl a hallal kapcsolatban ada
tokat, szakmai szempontból és össze
hasonlításul mindenképpen helyén
való ennek az érthető hiányosságnak 
a pótlása.

Az eddig ismeretessé vált adatok 
és becslések szerint az 1968. évi brut
tó haltermés mintegy 2990 vagon, 
ami az 1967. évi 2810 vagont kb. 180

vagonnal, tehát 6,5%-kal haladja 
meg.

A hűtőházakban felhalmozódott je
lentős húskészletekhez hasonlóan 
1968 végén a tógazdaságoknak is, a 
nagykereskedelemnek is lényegesen 
nagyobb az árukészlete, mint egy 
évvel azelőtt, mégpedig azért, mivel 
1968 második felében — különböző, 
de előrelátott okokból — kevesebb 
tógazdasági halat értékesítettek mind 
belföldön, mind pedig külföldön, 
mint 1967 azonos időszakában.

1969 első 6 hónapjában tehát több 
hús és húskészítmény, több hal, de 
több baromfi is fog a fogyasztás ren
delkezésére állni.

A halnak hatóságilag megállapí
tott felvásárlási ára nincs, de van — 
és ez különösképpen a tógazdasági 
halra vonatkozik — idényszerűen 
változó termelői ára.

Az új gazdasági mechanizmus élet
beléptével megszűnt a hal termelé
sét támogató — és tegyük hozzá, a 
hal fogyasztását is elősegítő — 20 
százalékos állami dotáció. A terme
lést viszont lényegesen megdrágítot
ta a sok kisebb-nagyobb újabb te
hertétel mellett főképpen a takar
mányárak kb. 40%-os emelkedése. 
Az újonnan bevezetett és több mil
lió forintot kitevő 5%-os eszközle
kötési járulék mellett a 15°/0-os illet
ményadó, a fuvar-, víz- és csatorna
díjak emelése és számos egyéb több
letkiadás az elmúlt évekhez viszo
nyítva egyik napról a másikra, sőt 
még az év folyamán menetközben is 
igen nagy mértékben emelte a keres
kedelem értékesítési költségeit is.

Megdrágult a termelés, megnőttek 
az értékesítési költségek, megszűnt 
az állami támogatás is, nyilvánvaló 
volt, hogy föl kell emelni, mégpedig 
lényegesen föl kell emelni a terme
lői és fogyasztói halárakat. Az ár
emelés 1968. január 1-ével meg is 
történt.

A haltermés értékesítésével kap
csolatban az úgynevezett többcsator
nás rendszer az új gazdasági mecha
nizmus bevezetése előtt is érvénye
sült, mivel mind a halászati, mind 
pedig a mezőgazdasági termelőszö
vetkezetek termésüket teljesen sza
badon értékesíthették és az állami 
termelőszektort is 1967-ben már la
zább kötelékek fűzték a központi 
árualaphoz.

A természetes vízi halfogásoktól 
eltekintve, az előző évekhez hason
lóan, 1968-ban is az értékesítésre 
került tógazdasági áruhaltermelésnek 
mintegy 85°i 0-át a Halértékesítő Vál
lalat vásárolta meg és értékesítette 
a bel- és külföldi piacokon, tehát a 
termelői és fogyasztói halárakban 
bekövetkezett változások legjobban 
ennek a vállalatnak az adatszolgál
tatásából tűnnek ki.

Előrebocsátva, hogy az átlagárak 
kialakulása nagymértékben függ at
tól, hogy a termelő mikor, milyen 
mennyiségű, fajú és darabsúlyú áru
halat adott át a kereskedelemnek, és 
azt a kereskedelem mikor értékesí
tette, a vállalat által 1967-ben és 
1968-ban az állami és a szövetkezeti 
szektornak a tógazdasági halért ki
fizetett felvásárlási árai átlagosan az 
alábbiak szerint alakultak.

1967-ben a 20%-os dotáció nélküli 
termelői átlagár kilogrammonként 
13,06 Ft-ot tett ki. Ezzel szemben 
1968-ban az átlagár 17,27 Ft volt, te
hát 4,21 Ft-tal, azaz 32,2°/0-kal több.

Természetesen a termelő a való
ságban nem kapott ennyivel többet, 
mivel 1968-ban már elesett a 20%-os 
dotációtól. Ha ezt figyelembe vesz- 
szük, akkor a többlet ténylegesen 
kilogrammonként 1,60 Ft-ot, vagyis 
10,2°/0-ot tesz ki.

Mindez azonban nem változtat 
azon a tényen, hogy a dotáció meg
szűnése és a termelési költségek 
emelkedése miatt a tógazdasági hal 
felvásárlási átlagára 1968-ban vég
eredményben kilogrammonként 4,21 
Ft-tal, tehát 32,2°/0-kal növekedett.

Főképpen a nagykereskedelmet 
terhelő forgalmi adó megszűnése tet
te lehetővé, hogy ezt a többletet nem 
kellett teljes egészében a fogyasztóra 
áthárítani. De a fogyasztói átlagárak 
az állami kereskedelemben éves vi
szonylatban így is 23,5°/0-kal emel
kedtek. És ezt a nagymérvű áreme
lést akkor kellett érvényesíteni, ami
kor a hús és a húskészítmények fo 
gyasztói árai változatlanok marad
tak és a baromfi, de különösen a vá- 
gottbaromfi fogyasztói ára olcsóbb 
lett.

Tény, hogy a halárak általában, de 
különösen a mennyisége és reprezen
tatív jellege miatt legfontosabb élő
pontyé a húsárakhoz viszonyítva 1967 
végéig — az árszabályozás miatt — 
igen alacsony volt, de az is tény, 
hogy ennek ellenére az utóbbi évek
ben, már július közepétől mégis érté
kesítési gondjaink voltak.

Nem volt tehát nehéz előre látni, 
hogy az új gazdasági mechanizmus
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ban, részben a felemelt halárak, 
részben pedig a bizonytalan export- 
kilátások miatt 1968 második félévé
ben értékesítési gondjaink az eddi
gieknél lényegesen nagyobbak lesz
nek és ezért a tógazdaságoknak szá
molniuk kell azzal, hogy az év vé
gén nagyobb mennyiségű átmenő 
készletet kell továbbtárolniok, mint 
az elmúlt esztendőkben.

Valóban: a második félévben mind 
Budapesten, mind pedig vidéken 
számottevő mértékben visszaesett a 
halfogyasztás és lényegesen csökkent 
halexportunk is.

A budapesti halforgalomra vonat
kozó hivatalos adatok rendelkezé
sünkre állnak. Ezek szerint 1968 első 
6 hónapjában, ha lényegtelen mér
tékben, de mégis 1%-kal volt na
gyobb a budapesti halfelhozatal, mint 
1967 azonos időszakában. Igaz, hogy 
a hal 1%-os növekedésével szemben 
a baromfié 29%-kal volt nagyobb, 
mint a bázisidőszakban.

Éves viszonylatban már más ké
pet kapunk. Amíg ugyanis 1967-ben 
a budapesti halfelhozatal 502 vagont 
tett ki, addig 1968-ban mindössze 
csak 434 vagon került forgalomba, 
vagyis 13%-kal kevesebb. Ezzel el
lentétben a baromfifelhozatal — vá
gott súlyra átszámítva — az 1967. 
évi 1461 vagonról 1834 vagonra emel
kedett, ami 26°/0-os növekedésnek 
felel meg.

Minthogy a második félévben ele
gendő mennyiségű élőhal állt a vá
sárlóközönség rendelkezésére, a for
galom csökkenése nem a kínálat, ha
nem a megfelelő kereslet hiányával 
magyarázható.

A kereslet visszaesésének oka ké
zenfekvő: Budapesten a hal — hiva
talos statisztikai adatok szerint — 
éves viszonylatban a szövetkezeti 
szektornál 28%-kal, az állami keres
kedelemben pedig 22%-kal megdrá
gult, s ugyanakkor a vágottbaromfit 
az állami szektor — a dotáció föl
emelése következtében — 8°/0-kal ol
csóbb áron tudta forgalomba hozni, 
mint 1967-ben.

A gazdasági mechanizmus első esz
tendejében mind a belföldi halfo
gyasztásban, mind pedig az export
ban visszaesés mutatkozik.

Tény, hogy belföldön az év első 6 
hónapjában az áruhalkészletet — a 
fölemelt fogyasztói árak ellenére is
— maradéktalanul értékesítettük, 
mivel a kereslet nagyobb volt a kí
nálatnál. A második félévben azon
ban megfordult a helyzet, és a kíná
lat kerekedett felül. A  kereslet csök
kenésének az oka részben a viszony
lag magas halár, részben pedig a bő
séges hús- és baromfiellátás volt.

Az értékesítési nehézségek miatt az 
év végén — miként már említettük
— mind a tógazdaságoknak, mind 
pedig a nagykereskedelemnek jóval 
nagyobb volt az árukészlete, mint 
egy évvel azelőtt.

Főképpen ez az oka annak, hogy 
1969 első felében — a bázisidőszak

Sérülésmentes szállítás saroglyával
(Tölg. felv.)

hoz viszonyítva — több hal fog a 
fogyasztás rendelkezésére állni. És 
ennek megvan a jó oldala, mégpedig 
különösen akkor, ha nemcsak 1969- 
ben, hanem a jövőben is — ebben 
az időszakban — a haltermésnek a 
jelenleginél nagyobb, a keresletnek 
jobban megfelelő hányada kerül 
piacra.

Ebben az esetben ugyanis elkerül
hető a második félévi túlkínálat és 
a termelés rentabilitását veszélyez
tető alacsony halár. Köztudomású, 
hogy halfogyasztásunk mind a vi
lág-, mind pedig az európai átlaghoz 
viszonyítva igen csekély, és növe
lése nemcsak a közellátás, de az 
egészségesebb táplálkozás érdekében 
is feltétlenül kívánatos.

De azt is tudjuk, hogy eddig min
den gazdasági évben, ha időszakon
ként nehezen is, de mégis maradék
talanul piacra került a tógazdasági 
haltermés, és bizonyos feltételek ese
tén a jelenleginél jóval nagyobb ter
més is értékesíthető.

Az értékesítési nehézségeknek vi
tán felül, ha nem is egyedüli, de a 
legfőbb oka az volt, hogy a minden
kori haltermésnek aránytalanul na
gyobb részét kellett a kereskedelem
nek — a termelők egy részének sok
szor indokolatlan kívánságára — a 
második félévben piacra vinnie.

A termelésnek a kereskedelemmel, 
a kereskedelemnek viszont a terme
léssel szemben mindig voltak és min
dig lesznek teljesíthető és teljesíthe
tetlen kívánságai, indokolt vagy in
dokolatlan kifogásai. Ez alól mi sem 
vagyunk kivételek.

Lapunk, a Halászat számos cikk
ben közölte, hogy mit kíván és kifo
gásol a termelő és mit a kereskede
lem. Mindkettő célja az volt, és cél
ja ma is, hogy a másik munkáját 
megjavítsa.

Nem vitás, hogy a bírálat csak ak
kor hasznos, csak akkor éri el cél

ját, ha nem egyoldalúan csak a sa
ját, hanem mindkét fél érdekeit 
szem előtt tartja. Érdekeink közö
sek: a kereskedelem érdeke a ren
tábilis és állandóan fejlődő, a piaci 
igényeknek megfelelő haltermelés, 
viszont a termelésnek is érdeke a 
jól megszervezett halkereskedelem, 
amely tervszerűen és maradéktala
nul értékesíteni tudja a haltermést.

Az új gazdasági mechanizmusban 
mind a haltermelésnek, mind pedig 
a halkereskedelemnek az eddigiek
nél lényegesen több és nehezebb fel
adatot kell megoldania.

Nehézségünk bőven van. Megnőt
tek a termelési és értékesítési költ
ségek, megszűnt az állami támoga
tás, erősen emelkedtek a halárak, 
lényegesen visszaesett halexportunk, 
és az év második felében — a bá
zisidőszakhoz viszonyítva — a bel
földön is kevesebb halat tudtunk el
adni.

Mindezek következtében jórészt 
megváltoztak a termelésnek és a ke
reskedelemnek egymással kapcsola
tos kívánságai, és még inkább szük
ségessé vált, hogy az eddigieknél 
még szorosabban fogjunk össze, és 
egymás jogos érdekeinek és lehető
ségeinek szem előtt tartásával keres
sük a nehézségek leküzdésének út- 
ját-módját.

Földényi Sándor

KROKODILTENYÉSZETEKET lé
tesítenek Etiópiában. A vadászat kö

vetkeztében (rend
kívül keresett cikk 
a krokodilbőr) a 
krokodilállomány 

állandóan csökken. 
Az előzetes kuta

tásokat a krokodiltenyésztés vonatko
zásában angol tudósok végezték. Rüb- 
hozj. 1968/11. sz. (N. S.)
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Lékelés
teljesítménybérben

Évről évre több a tóban áttelelte
tett hal, és korábban az ösztönző 
nyári halárak, újabban pedig az 
értékesítési nehézségek miatt még 
további jelentős növekedésre le
het számítani.

Ugyanakkor a tóban teleltetés 
nagy kockázattal is jár. Mivel a 
téli oxigénhiány igen nagy káro
kat okozott már és még a jövő
ben is fog okozni, ahol nem a kel
lő körültekintéssel teleltetnek, 
vagy előre nem látható ok miatt 
oxigénhiány következik be.

Ezt a teleltetési kockázatot 
nagymértékben csökkentheti a jól 
végzett lékelés. A halászati mun
kák jórésze kevéssé alkalmas tel
jesítménybérben való végeztetésre, 
mivel sokféle a végzendő munka 
néha még egy munkanapon belül 
is. Mégis törekedtünk a teljesít
ménybérben végzett munkák kö
rének bővítésére. Bár nem volt 
könnyű a teljesítménybéres léke
lés bevezetése, miután a Hortobá
gyi Állami Gazdaságban már több 
éve, s a Tiszavidéki Halgazdaság
ban is az elmúlt télen eredménye
sen alkalmaztuk, szükségesnek 
tartom ismertetését.

A Tiszavidéki Halgazdaság bér
szabályzata szerint a követelmé
nyek a következők: A tóterületen

megfelelően elosztva 2—5 kh-an- 
ként 1—12 X  5 m-es léket kivág
ni az összes mellékmunkák elvég
zésével (lék megjelölése, jégcsör- 
mő eldugása stb.).

Ezért lékenként a következő bér 
fizetendő:

6—10 cm jég
vastagságnál 3,60 Ft

10—20 cm jég
vastagságnál 6,50 Ft

20—30 cm jég
vastagságnál 10,80 Ft

30 cm feletti
jégvastagságnál 15,— Ft

A lékek napi fagyásának kita
karítása egységesen 2,— Ft/lék.
egészen 6 cm jégvastagságig, azon 
felül a vastagság kategória szerint.

A léktakarítás a szükség szerin
ti időközökben történik a munka
helyi vezető utasítása szerint (nem 
minden esetben naponta). Meg
jegyzendő, hogy a fentiektől sű
rűbb lékelés esetén a teljesítményt 
a gyaloglási idő csökkenése miatt 
arányosan növekszik, ritkább lé
kelés esetén csökken.

Említésre méltó az a tapasztalat, 
hogy az egyes dolgozók között 
igen lényeges teljesítménykülönb
ségek alakulnak ki, hasonló mun

kahely és körülmények mellett is. 
Mivel lékelő páronként számolják 
el, így a kereset is elég különböző 
lehet.

A teljesítménybéres lékelés leg
jelentősebb eredménye az lett, 
hogy időbéres munkához képest 
átlagosan mintegy 30%-kal emel
kedett a teljesítmény. Előző évek
ben (1963—64) a Hortobágyon még 
több mint 100 000,— Ft értékben 
vendég munkaerőt is kellett fog
lalkoztatni a lékelési munkáknál, 
fagyszabadságon levő kubikoso
kat, traktorosokat. 1965—66,
1966—67 telén viszont a teljesít
ménybérezés bevezetése után a 
halászok egyrésze is feleslegessé 
vált és egyéb teljesítménybéres 
munkával, főleg nádvágással volt 
foglalkoztatható.

A teljesítménybérezést megelő
zően a tavankénti minimális lék
számot kellett előírni, ma a ma
ximálisát kell rögzíteni, mivel, ha 
egy kis idejük marad a lékelők
nek, akkor is új lékeket vágnak, 
ha nincs is előírva.

Az intenzívebb munka követ
keztében a halászok keresete is 
emelkedett, amire szükség is volt, 
mert a gazdaság dolgozóinak ága
zatonkénti átlagkeresete között a 
halászoké egyike volt a legalacso
nyabbaknak.

Nem lehet azt mondani, hogy 
csak a jól elvégzett lékelés követ
keztében nem volt az utóbbi tele
ken oxigénhiányból eredő halel
hullás. Az azonban kétségtelen, 
hogy legnagyobb mértékben ez a 
körülmény hatott közre. Különö
sen akkor lehet értékelni ezt az 
eredményt, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a Hortobágyon mint
egy 20 000 q halat kellett teleltet
ni, s ennek a mennyiségnek mint
egy kétharmada a tóban teleltetett 
piaci és tenyészhal.

Ugyanakkor előző években több 
száz mázsa elhullás volt oxigén
hiány miatt, és olyan gazdaságról 
is tudunk, ahol az egész tóban te
leltetett piaci halállomány elhul
lott.

Marsai János
főagronómus

A MAGYAR IPARI DELEGÁCIÓ ceyloni 
tárgyalásairól írja a Népszava (febr. 14.): 
„Delegációnk a ceyloni kormányszervek
kel is tárgyalt a gazdasági együttműkö
dés fejlesztéséről. Philip Gunawardene 
ipari és halászati miniszter is ugyanúgy, 
mint a magyar delegáció, tág lehetőséget 
lát a kapcsolatok fejlesztésére.”



Az IKRAHEJBUROK
mint_______________

parazita-táptalaj
A mesterséges halszaporítás évről 
évre nagyobb sikerrel folyik hal
gazdaságainkban. A pontyszaporí
tást lassan megtanuljuk. Megis
mertük az ikrakezelést, a zsenge 
ponty ivadékkal való bánásmódot, 
így a kihelyezett néhány napos 
pontyivadék milliós számokban je
lentkezik az őszi lehalászátoknál. 
Reméljük, pár éven belül ugyan
ez lesz a helyzet a növényevő ha
lak esetében is.

Mikor a mesterséges szaporítás
ról beszéltünk vagy írtunk, min
dig hangsúlyoztuk a keltetőházak
ban előnevelő ládákban az elen
gedhetetlen, csaknem „laboratóri
umi” tisztaságot, az üvegek, lá
dák fertőtlenítését, a vízszűrést 
stb. A fekvő, kapaszkodó, majd 
úszó hallárváknak oxigéndús, 
szennyező anyagoktól mentes 
tiszta vízben kell felvenniük az el
ső táplálékot.

Ha be is tartjuk e fontos előírá
sokat, akkor is érhet bennünket 
néhány kellemetlen meglepetés, 
ami fejtörés és bosszúság mellett 
kárt is okoz, éspedig a néhány na
pos zsenge ivadék tömeges elhul
lását.

A Zuger üvegekből a tartólá
dákba a pontynál is és a növény
evő halak keltetésénél is bekerül 
az ikrahéj. Az ikrahéjburok fosz
lányokba szakadozik szét és leül 
a nevelőláda aljára.

A hallárvák mozgása során az 
ikramaradvány és a kocsonyás la
za szövetek rátapadnak a hal tes
tére, beleakadnak a kopoltyúfedő
be és gátolják az úszást. De ennél 
a mechanikus zavarnál még jelen
tősebb az a károsodás, mely azál
tal jön létre, hogy az ikramarad
ványban kiváló táptalajra lelt 
szaprofita egysejtűek rohamosan 
elszaporodnak, és mint alkalmi 
kórokozók a halakat is károsít
hatják.

Ilyen vonatkozásban elsősorban

a Tetrahymena pyriformis nevű 
egysejtű jelentős, mivel ez az al
kalmi parazita az ikramaradvány
ban igen gyorsan feldúsul, s a ké
sőbbiekben nemcsak a halra ta
padt foszlányokkal táplálkozik, 
hanem a hal bőrét és kopoltyúját 
is károsíthatja.

A jelenségre az hívja fel a fi
gyelmet, hogy az ivadéktartóba 
helyezett lárvák egy-egy úszkáló 
példányát kisebb-nagyobb szaka
szon fehér lepel borítja, vagy a 
halacska zászlószerű cafatokat húz 
maga után. Ha e^y ilyen zsenge 
ivadékot mikroszkóp alá helye
zünk, akkor könnyen ráismerünk 
az ikramaradványra, melyben az 
apró egysejtűek rohangálnak. 
Ilyenkor a hal bőre és kopoltyúja 
parazitáktól még mentes, de a lá
dákban történő 5—6 napos neve
lés alatt a paraziták ijesztő szám
ban elszaporodnak. Sokszor elő
fordul, hogy rajtunk kívülálló 
okok miatt (pl. külső vízhőmér
séklet rohamosan csökken) 10—12 
napig is kényszerülünk a zsenge

pontyokat vagy növényevőket vé
detten temperálható vizű keltető
házban tartani, akkor a parazitó- 
zis kialakulását csak fürdetőoldat
tal oldhatjuk meg. Bár a Tetra- 
hymenák ellen az enyhe sós olda
tos vagy malachitzöldes fürdetés 
hatásos, zsenge ivadék esetében 
mégsem közömbös a beavatkozás.

Mint a legtöbb élősködő, para
zita esetében a Tetrahymenák el
len is a megelőző védekezés a leg
hatásosabb, tehát arra kell töre
kednünk, minél kevesebb ikrahéj 
kerüljön a nevelőládába, és ami 
elkerülhetetlenül mégis belekerül, 
azt gumicsővel, egyéb ügyes be
rendezéssel mielőbb távolítsuk el, 
hogy zsenge halaink bölcsője tisz
ta, fertőzésmentes legyen. Ha a 
tisztaságot betartjuk, megkímél
jük magunkat könnyebb esetben 
egy riasztó látványtól, súlyosabb 
esetben az ivadék tömeges káro
sodásától.
Antalfi Antal— Dr. Molnár Kálmán

AZ EURÓPA-TANÁCS tagjai csak 
olyan mosószerek gyártását fogják te
rületükön engedélyezni, melyek de- 
tergenstartalma legalább 80%-ban 
biológiai úton leépíthető. Az NSZK és 
Nagy-Britannia az egyezményt már 
alá is írta, de olyan országok is meg
köthetik ezt az egyezményt, melyek 
nem tagjai a tanácsnak (Dér Fisch- 
wirt. 69/1. sz.). (N. S.)

Növényevő hallárva kopoltyúfedőjébe akadt ikramaradvány
(Molnár—Sziklai felv.)
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Praktikus, gyors szállítás „mini” vontatóval
(Pékh felv.)

A Halászat 1967. évi 6. számában 
rövid közlés jelent meg a Ti- 

szavidéki Halgazdaságban végre
hajtott személyi változásról, s a 
gazdaság 1968. évi tervéről.

Ez a terv nem nyerte meg ma
radéktalanul az azt megismerők 
egyetértését, és így az azzal kap
csolatos vélemény is nagyon kü
lönböző volt. Igaz, a két előző évet 
(1966. és 1967.) nem jól zárta a 
gazdaság, de az előírt terv is a 
22°/(rot meghaladó nyereségkulcs- 
csal igen feszített volt, melynek 
teljesítéséhez sem a személyi, sem 
egyéb feltételek nem voltak meg.

Az 1968. évi tervek fő jellemző
je: az 1967. évi tervezett hozam 
értékének a megkettőzése. A terv 
láttán egyesek jóindulattal sajnál
koztak, mások közömbösek voltak, 
és nem kevesen alig titkolt kár
örömmel várták az év végét, hogy 
mondhassák: lám mi előre meg
mondtuk, ez a terv nem reális, ha 
az előző években nem ért el ilyen 
eredményt a gazdaság, most sem 
sikerül annak teljesítése. (Egy
részt a közel kétszázezer pecsenye- 
kacsa előállításával, másrészt a 
holdankénti halhozam megemelé
sével.)

Nehézségben és akadályban nem 
is volt hiány. A legelső és legna
gyobb akadály a tenyészhal hiá
nya volt. Az 196̂ 7. szeptember 1-én 
átadáshoz készített termésbecslés
ben szereplő tenyészhal-mennyi-

ség már eleve kevés volt a követ
kező évi kihelyezéshez, hát még 
amikor a lehalászás során a kö
vetkező különbségek alakultak 
ki.

Anyaponty: 37%, egynyaras: 
63%, kétnyaras: 35% hiány a be
csült hal mennyiségének százalé
kában kifejezve. Volt olyan tó is, 
ahol a 200 000 becsült pontyiva
dékból mintegy 10 q-t lehetett le
halászni, de 7 q csuka és számot
tevő vadhal volt még a tóban. 
Ilyen körülmények között azonnal 
hozzá kellett látni a hiányzó te- 
nyészanyag beszerzéséhez. Ez 
rendkívül nehéz munka volt, mert 
tenyészanyag-kínálat bőséges volt, 
de különböző minőségű, mennyi
ségű és egészségi állapotú tételek
ből állott. Másrészt a több helyről 
beszerzett tenyészanyag azzal a 
veszéllyel is járt, hogy a megbete
gedések valószínűsége növekedni 
fog. Ezzel a tényezővel a gazdaság 
vezetősége figyelmeztetés nélkül is 
tisztában volt, mégis vállalnia kel
lett a kockázatot.

A különböző helyekről származó 
tenyészanyagot lehetőleg külön ta
vakba helyeztük, az esetleges 
megbetegedések csökkentése érde
kében. A sok szállítás ellenére jól 
alakult az egészségügyi helyzet. Az 
előző évi elhullásokat — amikor a 
gazdaság csak saját anyagot he
lyezett ki — súlyban nem haladta 
meg. Csupán egy tóban volt nagy

A Tiszavidéki Halgazdaság tervei

elhullási veszteség, ahol a Horto- 
bágyról szállított nagy átlagsúlyú 
kétnyaras betegedett meg, való
színűleg a lehalászással együtt járó 
huzamosabb törődés miatt. A Bi- 
harugráról és Tatáról vásárolt 
ivadék rendkívül jól megmaradt.

Takarmányozással nem volt 
fennakadás, viszont a tervezett 
sertéstrágyát felhasználni nem le
hetett. A gazdaság szállító kapa
citása ugyanis változatlan maradt, 
míg a feladat megkétszereződött a 
szállítási munkáknál. További ál
landósult problémája a gazdaság
nak a munkaerőhiány a közeli 
ipari üzemek miatt.

Mindezek ellenére a termelés 
tervszerűen haladt egész évben, és 
az őszi termésbecslés, majd a le
halászás is a várakozásnak meg
felelően alakult. Tájékoztatásul és 
összehasonlítás céljára a legutóbbi 
három év haltermelési eredményét 
az alábbiakban ismertetjük:

Jó eredményt ért el a gazdaság 
az értékesítéssel is. Az 1968. évi 
értékesítési átlagár több mint 2,— 
Ft-tal haladta meg az előző évit, 
főleg a nyári hal lényegesen na
gyobb aránya miatt. A Halért 
Vállalat késedelmes halátvétele 
azonban 1967 őszén és 1968 II. fél
évében is jelentős terméskiesést és 
komoly kárt okozott.

Az értékesítési nehézségek csök
kentése érdekében — bár tovább
ra is a Halértékesítő Vállalatnak 
kívánjuk termésünk döntő hánya
dát átadni — figyelemmel kísérjük 
az egyéb értékesítési lehetősége
ket is.

Pecsenyekacsa termelésben még 
kívánjuk oldani teljes egészében 
a gazdaságon belüli előállítást, 
mivel 1967-ben naposkacsát vásá
rolt a gazdaság, 1968-ban részben 
bérkeltetéssel, részben naposkacsa 
vásárlással szerezte be szükségle
tét.

1969. évi tervünknek igen lé-
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és 1968. évi eredményei

nyeges része még a balmazújváro
si üzemegységben épült új tározó 
üzemeltetése. Ez a tógazdaság to
vábbfejlesztésére már korábban 
kisajátított, és jelenleg is még a 
gazdaság kezelésében levő terüle
ten időszakos és napi tározási fel
adattal épült. Bár a halászati és 
vízgazdálkodási érdekek nem min
den esetben azonosak, a tározó 
halászati hasznosítása gazdasá
gunk részéről látszik a legcélsze
rűbbnek. Eredményesen javítja a 
gazdaság haltermelési önköltségét. 
Lehetővé teszi jelentős területek 
évenkénti szárazon tartását és me
zőgazdasági művelését, továbbá 
könnyebbé teszi a haltermő terü
letek üzemi beosztását.

A halászati és vízgazdálkodási 
érdekek összeegyeztetésére a Ti
szántúli Vízügyi Igazgatóság és 
gazdaságunk között már 1968-ban 
igen eredményes együttműködés 
alakult ki, amely joggal lehet 
alapja a jövőben még eredménye
sebb együttműködésnek.

Fölvetődhet még az a kérdés, 
hogy miért akar a gazdaság hal
termelés fejlesztést, amikor jelen
leg is eladási problémák vannak. 
Föltételezésünk szerint az értéke
sítési nehézségek csak látszólago
sak és átmenetiek.

Termelési adottságaink lehetővé 
teszik a gazdaságos haltermelést 
és úgy véljük, a népgazdaságnak 
szüksége van még a megtermelhe
tő halmennyiségre, mert máskü
lönben nem támogatná azt egyes 
gazdaságok esetében több millió 
forinttal. Ha pedig mégis terme
léscsökkentés válna szükségessé, 
úgy gondoljuk, nem a gazdaságo
san termelő, nyereségadót befize
tő gazdaságok termelését csökken
tené, hanem a népgazdaság jelen
tős támogatása ellenére is gazda
ságtalanul termelőkét. Ha nem így 
volna, a gazdaságos termelésről 
hangoztatott nézetek teljes mér
tékben csak szólamokká válnának.

Egyébként az egyéb húsfélesé
gek termelésénél is szinte kivétel 
nélkül lényegesen nagyobb az ál
lami támogatás értéke közvetve 
és közvetlenül is. Ezenkívül a leg
utóbbi 15 évben épített tógazdasá
gok szinte kivétel nélkül olyan te

Féltő gonddal. .
(Pékh felv.)

rületen épültek, amelyek semmi
lyen más mezőgazdasági termelés
re nem voltak alkalmasak. Nyil
vánvaló, hogy ezeken a területe
ken a haltermelésben is meg kell 
elégedni kisebb eredményekkel. 
Ha ennek ellenére az egyéb hús
féleségekhez hasonló mértékű ál
lami támogatást nem is lehet el
érni — nem tudom mi az akadá
lya —, akkor legalább úgy kellene 
hatékonyabban felhasználni, hogy 
ne gazdaságokhoz kötve összeg

ként, vagy az értékesítési árbevé
tel százalékában kifejezve, hanem 
minden termelőre vonatkozóan az 
átvételi árban jusson kifejezésre, 
így a gazdaságosan termelő üze
mek lényegesen gyorsabban fo
kozhatnák termelésüket; ez a nép
gazdaságnak mindenképpen ked
vezőbb lenne.
Polgár, 1969. január 18.

Marsai János 
főagronómus

Szerencsés utat! .
(Tölg felv.)
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Régi hagyomány, hogy január vé
gén, február elején ún. GRÜNE 
WOCHE-t (ZÖLD HETET) rendez
nek Berlinben. 1969-ben sem ma
radt el ez a szép hagyományú ese
mény, január 31-től február 9-ig 
tartott. Ez a nemzetközi kiállítás
— mint már elnevezése is sejteti
— a tavasszal és a mezőgazdaság
gal kapcsolatos.

Idén alkalmam nyílt arra, hogy 
részt vegyek rajta. Látogatásom 
során láttam a kertitörpe-traktor- 
tól a működő tojásgyárig sok min
dent. Mégis két dolgot szeretnék 
kiemelni: a virág- és a halászati 
bemutatót. Kint, a februári, viha
ros erejű szél havat és csontig 
maró hideget fújt és sodort, de 
bent, a hatalmas, labdarúgópálya 
nagyságú üvegcsarnokokban már 
tavasz volt. Az üde gyepszőnyegek 
közt virító tulipán, jácint, azálea- 
mezők pompáztak, ontották hódí
tó illatukat. Másutt kocsiderék 
nagyságú orchidea-, rózsa-, orgo
na- stb. csokrok voltak, de nem 
egyesével, hanem valóságos utcá
kat alkotva. Ezek a virágok főként 
Hollandiából és Dániából érkeztek 
Berlinbe. Ezt a tavaszi hangulatot 
és illatot mindenki éhesen szívta 
magába.

Nem messze a virágoktól talál

tam rá a halászati pavilonra. Már 
a bejáratnál, az ott elhelyezett 
táblákról szembetűnt, hogy fő
képp a tengeri halászatról és a ten
geri halakról lesz szó. így is tör
tént. A központi terembe vezető 
folyosó oldalfalai kék fénnyel vol
tak megvilágítva. A mennyezeten 
— trükkös megoldással — rétege
sen felkasírozott, hullámzó ten
gerről készített fényképek vol
tak, ezeket is kék reflektorral vi
lágították meg. Rejtett hang
szórókból hol erősebben, hol 
gyengébben tengermorajlás hal
latszott, mely libabőrössé tette há
tamon a bőrt. Az ember ebben a 
környezetben szinte úgy érezte, 
mintha a tengeren volna. —- A te
rembe érve mesterséges tó fogad
ta a látogatókat. A víz tükrén tu
catnyi halászhaj ómodell úszott, 
amelyeknek mozgását rádióval irá
nyították. Másutt hálótípusokat, 
halfeldolgozási módszereket, kon- 
zerveket mutattak. A terem falai
ban akváriumok voltak, ahol fő
képp a tógazdasági halakat — szi- 
várványos pisztrángot, pontyot, 
harcsát, továbbá a természetes 
vizekből származó balint, domoly- 
kót, márnát — mutatták be. Az 
egyik előkelő helyen levő meden
cében, a német vizek újdonságát,

Részlet a bemutatóról
(Pénzes felv.)

az amurt is kiállították, a három- 
nyaras példányok — eredetüket 
tekintve — Magyarországról szár
maztak.

Egy kör alakú, ún. cirkorama 
akváriumban (térfogata kb. 12— 
14 m3 lehetett) élő tengeri hala
kat — tőkehalat, lepényhalat, vö
rös sügeret és lazacot mutattak be.

Óriási sikerrel üzemelt a pavi
lon étterme, ahol tuctanyi, ízletes 
halspecialitást tártak az éhes lá
togatók elé. Kedves figyelmesség 
volt, hogy pl. a frissen sült tőke
hal mellé olyan műanyag evőesz
közökkel terítettek, amelyeket a 
látogatók emlékül hazavihet
tek . . .

Pénzes Bethen

ÜVEGANGOLNÁK meleg vízben 
történő neveléséről számol be Mes- 

ke, Ch. a Dér 
Fisohwirt 69/1. 
számában. Egyes 
példányok két hó
nap alatt 24 g-ról 
124 g-ra nőttek 

meg. A szétnövés azonban rendkívül 
nagy, mert ugyanakkor a legkisebb 
példányok súlya 1 g volt. A vízhő
mérséklet állandóan 23°C körül volt. 
(N. S.)

A KASETSART Egyetemen 
Bangkokban (Thaiföld) pettyes- és 
fehérbusa-hibrideket állítottak elő. 
A hibridek igen lassú növekedésűek 
voltak, de ivar érettségüket kb. 15 hó
napos korukban már elérték. T. Z.

SZARVASON ikrás ponty és tejes 
amur, fehér busa, pettyes busa és 
compó keresztezésével hibrideket ál
lítottak elő. Rövidesen részletes be
számolót jelentetnek meg erről. T. Z.

TÖBB HALFAJJAL történő né- 
pesítéssel kísérleteztek Barrackpore- 
ban. Az 1965-től 1968-ig lefolytatott 
kísérletek eredményeit nyilvános
ságra hozták. Ezek szerint hektáron
ként 3614 kg-os hozamot értek el. A 
kísérletet nálunk nem honos fajok
kal folytatták. T. Z.

AZ ANGOLNAHALASZAT ered
ményeinek fokozására igen sike
res munkálatok folynak az NDK- 
ban. 1968. XI. 15-én a belvízi halászat 
dolgozói egynapos összejövetelt tar
tottak, amelyen számos vitaindító 
előadás hangzott el. A legismertebb 
angolnaszakértők 8 előadását közli a 
Dt. Fisch. Ztg. 1968/12. száma az 1—37. 
oldalakon. (N. S.)
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A görcsönyi Új Március Tsz

A görcsönyi „Új Március”  mező- 
gazdasági termelőszövetkezetben a 
halászat rövid, mindössze 7 éves 
múltra tekint vissza. 1962. évet ír
tunk akkor, amikor a tsz a község 
határában 3 halastavat létesített. Már 
a kezdet kezdetén nagy-nagy lelke
sedéssel fogtak hozzá a számukra 
eddig ismeretlen üzemághoz. A halá
szat iránt tanúsított érdeklődés és 
szeretet, amely fokozott munkakedv
ben nyilvánult meg, évről évre ja
vuló terméseredményben jutott kife
jezésre. Ennek bizonyítékául szolgál
janak az alábbi adatok:

Év: Termelt halsúly
kg/kh

1966 442
1967 1042
1968 1175

Az 1968. évi feltűnően magas hal
termés elérése több termelési ténye
zőre vezethető vissza:

Kedvezően hatott 
korai kitavaszodás,

a halászatra a 
amely lehetővé

tette a halak mielőbbi kihelyezését. 
A görcsönyi tsz élt is ezzel a lehető
séggel és tavait március 11-én, kivé
tel nélkül népesítette. A halak korai 
kihelyezése által meghosszabbodott 
a tenyészidő, elmaradt a halak tá
rolással járó további apadója, ami 
azt jelentette, hogy a halak jobb 
kondícióban kerültek a tóban.

A halakat március végén kezdték 
etetni, amikor a víz hőmérséklete a 
10 fokot meghaladta. A korai takar
mányozással jól értékesült a tavak 
természetes táplálékkészlete (fehérje), 
ezenkívül az időben elkezdett etetés 
elősegítette a halak mielőbbi jó kon
dícióba jutását, melynek révén ellen
állóvá váltak a hasvízkórral szem
ben. A halakat a mindenkori ét
vágynak megfelelően takarmányoz- 
ták, figyelemmel kísérve a víz hő
mérsékletének változását. A tenyész
idő folyamán felhasznált takarmány 
mennyisége — keményítőértékben 
kifejezve — 430 q-t tett ki, ami 1 kh- 
ra vetítve 21,5 q-t jelent.

A nagy halhozam elérésében köz
rejátszott a tavak szokatlanul magas 
természetes hozama is. A természe
tes hozam holdanként 564 kg-ot tett 
ki, ami az általános 100—200 kg-os 
természetes hozamhoz viszonyítva 
első pillanatra „soknak” tűnik. Ha 
azonban figyelembe vesszük a tavak 
trágyázását (szerves és műtrágya), 
valamint az amur optimálisnak 
mondható kihelyezési darabszámát, 
ebben az esetben máris magyaráza
tot találunk a magas természetes ho
zamra.

Az amur telepítést megelőzően a 
görcsönyi tavak mindegyike érdes 
tócsagazzal (Ceratophyllum demer- 
sum) volt rendkívüli módon benőve. 
Vastag szőnyegként takarta a víz

s i k e r e i
színét, ami a víziélet szempontjából 
káros hatású volt. Az amurtelepítés 
(1968. év tavaszán) következtében a 
tavak mindegyike megtisztult a ká
ros vízinövényzettől. Az eddig nem 
hasznosított vízinövényzet fogyasztá
sával közvetlenül növekedett a ha
lastavak természetes hozama, de az 
amurok közvetett úton is (nagy 
mennyiségű ennivaló feldolgozásával 
trágyázták a vizet) növelték a hal- 
táplálék-készletet. A kihelyezett 
amurok mennyisége egynyarasból 
(á 1,5 dkg) holdanként 80 db, két- 
nyarasból (á 72 dkg) 13 db volt.

Lehalászás alkalmával az egynya
rasok súlygyarapodása 50 dkg-ot, a 
kétnyarasoké pedig 128 dkg-ot tett 
ki. Az amurok által megevett hínár 
mennyisége 375 q-ra tehető, ami 20 
kát. hold tó viszonylatában rendkí
vül nagy mennyiséget jelent.

A tavak természetes táplálékának 
növelésében közrejátszott a szerves
és műtrágya-felhasználása is. A ser- 
téstrágyás széntrágyázást március 
közepén kezdték és egészen a nagy 
melegek beálltáig folytatták. Sertés
trágyából 13 q-t, szuperfoszfátból — 
a tavasz folyamán — 25 kg-ot hasz
náltak fel holdanként. A víz oxigén- 
tartalmának feljavítása céljából a 
nyári nagy melegben holdanként egy 
q meszet szórtak ki a tavakba.

A nagy haltermés alakulásában 
közrejátszott a holdankénti nagy da
rabszámú halkihelyezés, valamint á 
jó minőségű tenyészanyag. Nyújtás 
céljából egynyarasból 2050 db-ot, 
míg áruhal előállítás céljából 1250 db 
kétnyarast helyezett ki a tsz holdan
ként. A kihelyezett hal minősége ki
fogástalan volt, mivel gondosan ki

válogatott, jó profilindexű anyáktól 
származó ivadékkal, valamint Diny- 
nyésről leszállított tenyészanyaggal 
dolgoztak. A görcsönyi halnak me
gyénkén belül neve van, halastavon 
is gazdálkodó tsz-eink szívesen vásá
rolják továbbtenyésztés céljából.

A múlt évi jó haltermés kialaku* 
lásában az előbb felsorolt termelési 
tényezőkön kívül nagy szerepe van a 
tsz vezetőségének, amely a kívánt 
feltételekről folyamatosan gondosko
dott. Ebben a törekvésben a termelő- 
szövetkezetnek nagy segítséget nyúj
tott Dancs Ernő agronómus ráter
mettsége és Salgó József halászmes
ter gazdag tapasztalata.

Örkényi Miklós 
megyei halászati felügyelő

A SZU ÉS AZ NDK képviselői 
Moszkvában 1968. szeptemberében 
belvízi halászati együttműködési 
szerződést írtak alá. Az NDK veze
tői Babajan K. et vezetésével számos 
halászati intézményt és gazdaságot 
is megtekintettek. (Dt. Fisch. Ztg. 
1968/12. sz.) (N. S.)

DUNAI HAJÓÁLLOMÁSBÓL htsz-szék- 
ház. A paksi Vörös Csillag Halászati 
Termelőszövetkezet székháza lett a Duna 
megszüntetett helybeli hajóállomása. A 
htsz központi irodájának vezetői, dolgozói 
a napokban költöztek át új székházukba, 
ahonnan jó kitekintésük nyílik gazdasá
gukra: a Dunára. Cserébe a szövetkezet
nek a község belsejében, a Duna utcában 
levő addigi székházát — melyben régeb
ben halászcsárda is volt — átadták a ta
nácsnak, s abban nyugdíjasoknak rendez 
be napközi otthont — a tervek szerint — 
a járási tanács. (Tolnamegyei Népújság, 
ferbr. 9.)
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A növényevő amur és fehér busa 
hazai szaporítása 1967-ben in

dult meg, a Dinnyési Ivadéknevelő 
Tógazdaságban, ahol az első ikrát az
1966-ban Szovjetunióból importált 
anyáktól, valamint az 1963-ban Kíná
ból származó és Magyarországon föl
nevelt anyáktól nyerték.

A szarvasi Haltenyésztési Kísérleti 
Állomás halkeltetőjében 1967. június 
22. és július 10. között szintén meg
próbálkoztunk a növényevő halak 
szaporításával, de munkánk nem 
járt teljes sikerrel. 10 db fehér busa 
anyától sikerült 0,7 liter ikrát nyer
nünk, ebből 160 ezer db terméke
nyült meg, belőlük 40 ezer db lárva 
kelt ki. A lárvák kétnapos korukban 
elpusztultak. Ez a munka — bár csak 
félsikert jelentett — mégis sok tám
pontot és segítséget adott az 1968.

évi szaporítási munkák előkészítésé
hez, megszervezéséhez és az anyaha
lak kezeléséhez.

1968 márciusában megkezdtük a 
fehér busák, áprilisban pedig az 
amurok ivar szerinti szétválogatását. 
A tejeseket mindkét fajnál mell
úszóik kemény sugarának érdessége 
alapján különböztettük meg az ikrá- 
soktól. Egy 1600 m2, 1,8 m mély anya
haltároló tóba 100 db ikrás halat 
helyeztünk ki — fehér busát és 
amurt vegyesen — és hipofizálásig 
itt tartottuk őket.

Hipofizáláshoz az anyahal tároló
ból reggel fogtuk ki az anyákat, bő- 
léhésű hálóval. A hálóból anyahal- 
szákkal emeltük ki a halakat, ame
lyeket azután kétrekeszes anyahal- 
tartó saroglyába helyeztünk. Egy-egy 
rekeszbe 2 db hal került. A saroglyá-

Növényevő halak szap

bán oltottuk be az anyákat. Az ikrá 
sok hipofizálását két lépcsőben vé 
geztük. Reggel 6 órakor 1 mg/kg hi 
pofízissel, úgynevezett előoltást ad 
tünk, majd 24 óra múlva kapták ; 
második adagot, amely 3 mg/kg volt 
Az így kezelt ikrások a második ol 
tás után 10—12 órával, tehát est 
4—6 óra tájban váltak fejhetővé. 1 
tejesek hipofízis dózisa 2—3 mg/k, 
volt, ezt egy adagban kapták az ikrá 
sok második oltásával egy időben. 1 
hipofizálás időszakában az anyáka 
gyorsan lecsapolható és feltölthet* 
80 m2 területű 1 m mély tavacskák 
bán tartottuk. Egy-egy ilyen tób; 
4—5 ikrást, illetve tejest tettünk. 1 
tavak vízének hőmérséklete 23- 
24°C volt. A  szaporítási időszak vég* 
felé előfordult, hogy egy-egy ikrá 
már az előoltás hatására váratlanu 
leadta ikráját. Ebből arra követkéz 
tethetünk, hogy amikor az ikra el 
érte a petefészken belüli IV. fejlődés 
szakaszt, egész kis hipofízis-lökésr* 
bekövetkezhet az ikra leválása.

Délután 17 órakor fejtünk. A: 
anyák kiszedésénél a lecsapolt anya 
haltartó tavakban három ember dől 
gozott. Egyik a vászonból készül 
anyaszákba fejjel beengedte a halat 
másik a hal ivarnyílását fogta be, í 
harmadik pedig a hal törzsét tartot
ta, hogy el ne ugorjon, és az ikrá 
szét ne szórja. A hal feje lefelé, a: 
ivarnyílás fölfelé nézett, így akadá
lyoztuk meg, az ikra kifolyását. A: 
ivarnyílás környékének puha ruhá
val való megtisztítása után — a ha 
fejének felemelésével — az ikrát £ 
fejőtálba csurgattuk. A bekalibrál 
fejőtálban pontosan le tudtuk olvas
ni, hogy egy anyától hány ml ikrá 
nyertünk. A fejőtálból 10—15 literei 
tálakba osztottuk szét az ikrát, egy- 
egy tálba 300—500 ml-t számolva.

Az anyától csak annyi ikrát vet
tünk el, amennyit a hal magától 
minden külső erőteljes nyomás nél
kül leadott. Az ivarnyílást nem varr
tuk be és az anyákat sem altattuk el

Minden ikrás ikráját külön tálba 
tettük. Minden adag ikrára három 
különböző tejes tejéből csöpögtet- 
tünk, hogy a termékenyülés biztosabb 
legyen, ugyanis a növényevő halai 
tejesei gyakran életképtelen spermát 
adnak. A kézben levő három tejessel 
4—5 adag ikrát termékenyítettünk 
meg. Fej és után az ikrát és tejet szá
razon tollal összekevertük, majc 
annyi vizet öntöttünk rá, hogy épper 
ellepje. 3—4 percnyi keverés után s 
vizet leöntöttük, majd 5—10 percen
ként 1 óra hosszat bő vízzel átöblí
tettük az ikrát.

A keltetőházban két ember rakts 
az ikrát Zuger-üvegekbe. Az előre 
elkészített, kitisztított Zuger-üvegek- 
ből 1—2 liter vizet leszívtunk és 
utána helyeztük bele az ikrát merő
kanállal, nagyméretű műanyag töl
cséren át. Egy-egy üvegbe 30—50 ml 
száraz ikrának megfelelő duzzadt ik-

Az 1968. évi növényevőhal-szaporítás adatai és eredményei Szarvason

Adatok és eredmények Busa Amur

Hipofizált ikrás , d b ......................................... 62 42
Ikrások átlagsúlya, k g ..................................... 5 6,2
Lefejt ikrás, d b ................................................. 17 12
Lefejt ikrás a beoltottak, % -b á n .................. 27,42 28,58
Lefejt száraz ikra, m l ....................................... 4 755 3 410
Lefejt ikra, db ................................................. 4 279 500 2 728 000
Egy lefejt ikrásra jutó ikra, d b ...................... 252 000 227 000
Összes megtermékenyült ikra, db ................ 3 254 700 1 874 000
Megtermékenyülési % ..................................... 76,05 68,69
Kikelt lárva, db ............................................... 2 211 000 1 217 000
Kelési % ........................................................... 67,93 64,94
4— 5 napos életképes zsenge ivadék, db . . . . 1 870 000 572 000
Egy lefejt ikrásra jutó 4— 5 napos ivadék, db 110 000 47 666
4 hetes előnevelt ivadék, d b ............................. 35 360 13 358
Elszállítva más gazdaságban 4— 5 napos 

ivadék, d b ..................................................... 100 000 100 000
Saját tavainkba kihelyezve, db .................... 1 519 000 463 500

(Kelési % a megtermékenyült ikrára vonatkozik.)
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rát tettünk, tehát 1—1 műanyag tál 
tartalma 10 üvegbe került. Az ikra 
berakása után 1 óráig olyan lassú 
vízáramlást állítottunk be a Zuger- 
üvegekben, hogy a duzzadt ikrasze
mek alig mozogtak. Egy óra múltán 
fokozatsan növeltük a víz átfolyását, 
míg elértük percenként a 0,8—1 li
tert.

A keltetővízzel szemben fontos 
követelmény, hogy az minden káros 
„hordalékától — iszap, alga, cik- 
lopsz stb. — mentes legyen. Hőmér
séklete 24—25°C, maximum 1— 
l,5°C-os ingadozással. Oldott oxigén 
tartalma legalább 5—6 mg/1 legyen.

Az ikra termékeny ülését a fejlődés 
6—7. stádiumában állapítottuk meg, 
a termékenyítéstől számított 6—7 óra 
múlva, amikor a víz hőmérséklete 
24°C volt. A meg nem termékenyült, 
lletve kezelés közben elpusztult ikrák 
^elseje a termékenyítéstől számított 
LO—14 óra múlva a széteső sejtmag- 
mi zavarossá vált. Az ilyen ikrák az 
ivegben az élő ikratömeg felső ré- 
;zén helyezkedtek el. A romlott ik- 
•át szivornyával távolítottuk el a 
íuger-üvegből. Ezt a műveletet a 
:elésig legalább kétszer megismétel- 
ük.
A kelés a termékenyítéstől számí- 

ott 26—28 óra múlva indult meg és 
:—4 óra hosszat tartott. A kikelt lár
mák az áramló vízzel a keltető üveg
től az úgynevezett kollektorokba — 
árvagyűjtőkbe — úsztak át. Előfor- 
lult, hogy a kikelt ivadék egy része 
lem úszott ki a Zuger-üvegből, ha- 
em annak az alján összetömörülve 
tihent. Az ilyen ivadékot egy külön 
ollektorba óvatosan kiöntöttük a 
eltető üvegből. A kollektor egy 
6 X  66 X  60 cm-es fakeret, amelyre 
8-as malomszitából készült ivadék- 
artó zsák van kifeszítve. Egy-egy 
ollektorba 5—8 keltető üveg tartal
mát gyűjtöttük össze. A keléstől szá
mított 50—60 óra múlva a kollekto- 
okat átvizsgáltuk és a már vízszin- 
-sen úszó, életképes lárvákat vízzel, 
gyütt újabb kollektorokba raktuk 
t, kollektoronként mintegy 100 ezer 
b-ot. így az elpusztult lárvákat és 
fahéjat el tudtuk távolítani. 4—5 
após korban helyeztük ki az ivadé- 
kot ivadéknevelő tavakba.
1968. VI. 5-én és 13-án fejtünk és 

eltettünk, de a tömeges szaporítás
1. 26-án indult meg és július 5-ig 
irtott.
A szarvasi növényevőhal-szaporí- 
is néhány tanulsága és sikerének 
titka:
1. Az 5 éves 5—6 kg súlyú ikrásak 
20-30%-a adott ikrát.
2. 1968-ban kedvezőbb volt az idő- 
járás a szaporítás időszakában.
Összhőmérséklet alakulása:

1967. június 24-ig 1437°C.
1968. június 24-ig 1691°C

A betonmedence szélére függesztett keltetőüvegekből gumicsövön úsznak ki a 
kelő amurlárvák a medencékben úszó kollektorokba

(A képeket Bakos János készítette a Doni Halkombinát mironovkai növényevő-
hal-keltető telepén)

Az anyahaltartó tó vizének 
átlaghőmérséklete °C

Év Április Május Június

1967 10,29 16,03 18,9

1968 14,2 17,7 22,1

Napfény tartam: az összes megvilá
gított órák száma:

1967. január 1-től június 24-ig 
927,9 óra.
1968. január 1-től június 24-ig 
1028,3 óra.

3. Az anyákat gondosabban és 
tervszerűbben készítettük elő a sza
porításhoz már év eleje óta.

4. Szaporításhoz technikailag job
ban felkészültünk.

5. Átalakítottuk a keltetőház víz
melegítő és szűrőberendezését.

6. Felhasználtuk a külföldön szer
zett tapasztalatokat.

Dr. Balázs—Dr. Bakos—Tóth

Ilyen kisméretű tavakban tartják a hipofizált ikrás és tejes halakat. A tó partján esőtől 
is védi a száraz ikrát a fedett fejő és termékenyítő állás
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Dinnyés — madártávlatból
(Pékh felv.)

A tsz-tógazdaságok
igényeket. A mezőgazdasági és 
halászati szövetkezetek tógazda
ságaiban és víztározóiban így 
mindössze 25 vagon növényevő ha
lat halásztak le (1967-ben 16,5 va
gon).

Ha a megyék sorrendjét nézzük 
a lehalászási eredmények tükré
ben, úgy többé-kevésbé a múlt 
évivel azonos képet kapunk.

Az összehasonlító 1. táblázat 
adataiból láthatjuk, hogy az első 
négy megye sorrendje nem válto
zott. Örvendetes Hajdú megye elő
retörése a 11-ről az ötödik helyre. 
Ugyanakkor Borsod megye már 
évek óta tartja utolsó helyét, ami 
felveti annak gondolatát, hogy a

Lapunkban már szinte hagyomá
nyos, hogy a lehalászási jelenté
sek beérkezése után értékeljük a 
termelőszövetkezetek tógazdasá
gainak előző évi működését.

Az 1968-as év — a kedvezőtlen 
időjárási és közgazdasági adottsá
gok ellenére is — a vártnál ked
vezőbb eredményt hozott. A me
zőgazdasági termelőszövetkeze
tek bruttó lehalászási eredménye 
tovább növekedett, 17 vagonnal 
meghaladta az előző évit (1967: 
362, 1968: 379 vagon). Ha a szá
mok értékelésekor figyelembe 
vesszük azt is, hogy a tóterület 
tovább csökkent, akkor minden
képpen megállapíthatjuk, hogy 
szövetkezeti tógazdaságaink a bel
terjes haltermelés felé haladnak.

hogy a tsz-szektor teljesíthesse a 
távlati tervekben megjelölt felada
tokat. Valószínűleg a II. Tiszai 
Vízlépcső építése nyomán ez a 
helyzet megváltozik, de felülvizs
gálatra szorulnak a tóépítési ösz
tönzők és az önköltség alakulá
sára ható egyéb tényezők is.

Elgondolkoztató az is, hogy
1967- ben az előző évihez képest 
,még 31 vagonnal nőtt a termés,
1968- ban már csak 17 vagonnal. 
A hozamfokozás tartalékai bizony 
még sok szövetkezetben kihaszná
latlanok. Bár az 1967. évhez ké
pest a lehalászott növényevő ha
lak mennyisége emelkedett, a ha
zai szaporítás még nem tudta tel
jes egészében fedezni az ivadék

tsz-haltenyésztés programját a 
megye vezetőinek felül kell vizs
gálniuk. Ha a termelés az intenzív 
módszerek bevezetésével nem old
ható meg — amit nemigen tudunk 
elképzelni — gondolkozni kell a 
tógazdaságok más célú igénybevé
telén, — a haltenyésztés felfüg
gesztésén, mert ilyen alacsony ho
zamokkal az üzem csak ráfizeté
ses lehet.

Több termelőszövetkezet tartja 
évek óta vezető helyét a tsz-ek kö
zötti haltermelési „versenyben” . A 
görcsönyi „Űj Március” és a má- 
gocsi „Béke” termelőszövetkezet 
évek óta az első tíz között talál
juk.

Ezidén is kedvezően hatott a
1. táblázat

Az 1961. és az 1968. évi termelőszövetkezeti kaltermések összehasonlítása megyei bontásban

Meg kell állnunk azonban a te
rület csökkenéseknél. Ez a jelen
ség már második éve tart, igaz,
1967-ben szinte jelentéktelen mér
tékben, 1968-ban azonban a csök
kenés már meghaladta a 100 kh-at. 
(1968-ban a mezőgazdasági tsz- 
ekben 7163 kh tóterület volt üzem
ben.) Országos szinten ez még nem 
jelentős, de szembetűnővé teszi azt 
a sajnálatos tényt, hogy szövetke
zeteinkben a tóépítési kedv meg
torpant. A halászat vezetőinek 
fontos feladata legyen az okok 
elemzése és megfelelő intézkedé
sek szükségesek annak érdekében,

1967 3 968

Sor
rend M e g y e

Tóte
rület,

kh
összes 

lehalászott 
hal, q

Bttó
termés,
kg/kh

M e g y e
Tóte
rület,

kh
összes 

lehalászott 
hal, q

Bttó
termés,
kg/kh

1. Heves ........ 93 716 770 Heves ........ 91 853 937
2. P e s t ............ 165 1 052 637 P e s t ............ 154 1 202 780
3. Csongrád . . . 893 5 389 603 Csongrád . . . 1040 6 560 630
4. Baranya . . . 894 5 366 600 Baranya . . . 777 4 858 625
5. Szolnok........ 112 594 530 Hajdú ........ 413 2 457 595
6. T olna.......... 1143 5 887 515 T olna.......... 1271 6 224 574
7. Szabolcs . . . . 915 4 558 498 Szabolcs . . . . 895 4 432 495
8. Z a la ............ 70 346 494 Z a la ............ 58 278 479
9. Somogy . . . 599 2 676 447 Szolnok........ ] 40 662 473

10. B ács............ 809 3 565 440 B ács............ 663 3 118 470
11. Hajdú ........ 349 1 481 422 Fejér .......... 800 3 729 466
12. Fejér .......... 822 3 402 413 Som ogy----- 556 2 503 450
13. Békés .......... 128 465 363 Békés.......... 128 538 420
14. Borsod........ 206 623 302 Borsod........ 177 484 273
15. Veszprém . . 96 60 62 * — — —

összesen.................. 7294 36 180 496 7163 37 898 529

* Veszprém megye termelését 1968-ban a víztárolóknál tartjuk nyilván, mivel tógazdaságuk 
nem volt üzemben.
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múlt évi működése

A gyorsaság nem boszorkányság
(Pékh felv.)

szövetkezetek haltermelésére a 
központi keretből kiutalt 200 va
gon takarmány, melynek ellené
ben 80 vagon halat adtak le a szö
vetkezetek a Halértékesítő Válla
latnak.

A szövetkezetek haltermésének 
csaknem egynegyedét adták az el
múlt évben a halasított víztáro
zók. A mg. tsz-ek kezelésében le
vő természetes vizekből és tárolók
ból több mint 100 vg halat ha
lásztak le, csaknem 10 vagonnal 
többet, mint az előző évben. Sok 
szövetkezet ért el rekordtermést, 
ami többek között az aszálynak 
tulajdonítható. Az öntözéssel fel
használt vízmennyiség optimális 
halastavi vízszintet teremtett a tá
rozókban. A víz ideálisan fölmele
gedhetett, a természetes táplálékot 
képező szervezetek jól szaporod
tak, így nem csoda, hogy egyes 
víztározókban a tógazdasági hoza
mokat megközelítő lehalászási 
eredmények születtek.

A szövetkezeti haltermelés leg
nagyobb gondja tavaly a takar

mánybeszerzés és a halértékesítés 
volt. Bízunk abban, hogy ezek a 
gondok idén már csökkennek. Er
re vonatkozóan részben már in
tézkedtek. Továbbra is fontos 
azonban, hogy a szövetkezetek fel
használják a helyi halértékesítési 
lehetőségeket, mert így kisebb 
haltételeiket többnyire jobb áron

tudják eladni, mint a Halértéke
sítő Vállalatnál. A piacok megszer
vezése, a folyamatos áruellátás 
gondos felkészülést igényel, de 
szövetkezeteinkben megvan a le
hetőség ennek kihasználására. Re
méljük, hogy a nehézségektől nem 
riadnak meg, és haltermésüket ez 
évben még nagyobb mértékben 
tudják emelni, mint az eddigi 
években. A húsfélék árkonstruk
ciójának arányosítása — aminek 
előbb-utóbb be kell következnie 
—• biztosítéka a haltermelés táv
lati növelésének is.

(T. B.)

2. táblázat
Tsz-tógazdaságok sorrendje 1968. évi termelési mutatók alapján

Minta — értékkel
(Antalfi felv.)
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A Kalinyingrádi Technikai Főiskola 
 ipari halász-szakos hallgatói a har

madik évfolyam elvégzése után fél
éves szakmai gyakorlatban részesül
nek. Éhnek a gyakorlatnak a kereté
ben kerültem a 3700 tonna vízkiszo- 
rítású „Lazurit” fedélzetére. A hajó 
az ún. „Trawler” típushoz tartozik. 
1968. július 5-én a szükséges felsze
relések, üzemanyag és ivóvíz felvé
tele után, egy apró vontató segítsé
gével elhagytuk Kalinyingrád kikö
tőjét. A Balti-tengeren rövid időre 
megálltunk a mágneses iránytű be
tájolására, majd folytattuk utunkat 
a végcél, Afrika délnyugati, halban 
gazdag partvidéke felé. Az afrikai 
kontinensből kinyúló enyhén lejtős 
tengerfenék kiváló életfeltételeket 
nyújt a halfajok százainak. A déli 
szélesség 18° és 27° közötti részét 
mintegy négy-öt esztendővel ezelőtt 
kezdték intenzíven halászni a világ 
minden sarkából összesereglett halá
szok. Erre a helyre igyekezett a „La
zurit” is száz főnyi személyzettel a 
fedélzeten. A 2000 lóerős Diesel-mo
tor 12 csomós átlagsebességgel haj
totta előre hajónk testét. A Kattegat 
és a Skagerrak szoroson keresztül 
megkerültük Dániát, majd az Északi
tengeren és a La Manche csatornán 
át kihajóztunk az Atlanti-óceánra. 
Az Északi-tengeren erős, viharos 
szelet kaptunk. A „Lazurit”-nak így 
hamarosan volt alkalma bemutatni 
kiváló tengerjáró tulajdonságait.

Tizenhárom nappal az indulás 
után, július 18-án befutottunk Sze
negál kikötő-fővárosába, Dakarba. 
Felfrissítettük élelmiszer készletün
ket déligyümölccsel, majd folytattuk 
útunkat dél felé.

Az áthaladás időszakában a fedél
zeten, valamint a hajó egyéb helyi
ségeiben is, serény munka folyt. A 
fedélzeti csoport tizenkét embere a 
hálókat, csörlőkötélzetet készítette 
elő. Mivel a hálókat darabokban 
kapták, szintén a hajón kellett ösz- 
szeállítani, és fölszerszámozni.

Még a halászat megkezdése előtt 
öt, felszerszámozott vonóháló várta 
bevetését.

A feldolgozóműhely matrózai ösz- 
szeszerelték és megvizsgálták a mun
kaasztalokat és a szállítószalagokat. 
A gépház dolgozói ellenőrizték a 
kompresszorokat és a hűtőberendezés 
egyéb részeit.

Persze nemcsak dolgoztunk egész 
idő alatt, mert a hajón lehetett szó
rakozni és tanulni is. Ezt szolgálta a 
filmvetítő berendezés, valamint a 
sok száz kötetes könyvtár.

Június 22-én kedves ünnepség zaj
lott le a fedélzeten. Ezen a napon 
ugyanis áthaladtunk az Egyenlítőn, s 
ebből az alkalomból az óceánok és 
tengerek istene Nép tun, akit A. K. 
Csernozubov főhalászmester szemé
lyesített meg, megkeresztelte az elő
ször áthaladókat, közöttük természe
tesen engem is. A 40°C körüli meleg
ben igazán jólesett a hűs sós vizű für
dő, annak ellenére, hogy ez nem sa
ját elhatározásomból történt.

Augusztus első napján megérkez
tünk a „halas” vizekre. A környéken 
rengeteg hajót láttunk, amint éppen 
hálót vontattak. Jelentkeztünk a flotta 
parancsnokánál, majd ünnepélyes ke
retek között először engedtük le a vo
nóhálót. Ekkor a déli szélesség 20 fo
kán álltunk 30 mérföld távolságra az 
afrikai partoktól. 270 méter mélyre 
bocsátottuk le a hálót 900 méter hosz- 
szú köteleken. Ezzel az aktussal meg
kezdődött számunkra az igazi munka, 
hiszen eddig csak hajózgattunk.

Hogyan is zajlik a halászat ilyen 
hatalmas hajókkal? A fogást már 
nem lehet a véletlenre bízni, hiszen 
a nagy személyzettel ellátott halász
hajó egy napi „üres” üzeme több tíz
ezer forinttal kifejezhető összegek
re rúg. A kutatóihajók információin 
kívül felhasználtuk a több mint öt
ven szovjet és néhány bolgár hajó 
észrevételeit és napi fogási eredmé

Szovjet halászhajóval

nyét. Volt ezenkívül saját „Kalmar” 
típusú ultrahangos halkutató beren
dezésünk is. Ennek segítségével be
tekintést nyertünk a hajófenék és a 
tengerfenék közötti térségbe, s an
nak élővilágába. Az ügyeletes navi
gátor állandóan figyelemmel kísérte 
a műszer jelzéseit. Ez fontos volt a 
fenéken haladó vonóháló szempont
jából, hiszen minden akadály, legyen 
az egy hirtelen besüppedés, vagy egy 
kiszögellés, veszélyt jelent a hálóra. 
A le- és felhúzás a lejtőn, az ún. 
skepen történt, mely a hátsó fedél
zeten volt kiképezve. A háló száj ré
szének vízszintes irányú kinyitását 
két oválisán lekerekített vastábla, a 
függőleges nyitást pedig az úszók és 
a súlyzók biztosítják. — A fenéken 
haladó vonóháló így egy hatalmas, 
harminc méter hosszú, a kúpos ré
szénél kissé lapított tölcsérre emlé
keztet.

A vontatási sebesség általában 4 
csomó* körül volt. A változtatható 
szögállású hajócsavar segítségével 
bármilyen üzem esetén tökéletesen 
ki lehetett használni a motor telje
sítményét. Mivel a zsákrészben ösz- 
szegyűlt halmennyiség erősen féke
zően hat, a sebesség csökkenésének 
arányából következtetni lehet a fo
gás nagyságára. Ezt különösen ak
kor tapasztaltuk, amikor sikerült 
„rákapni” egy-egy nagyobb halcsa
patra, s olyankor a hálóban össze- 
gyülemlett 250—300 q hal szinte 
helyben járásra kényszerítette hajón
kat.

Nem mindig volt azonban ilyen 
nagy fogásunk, előfordult az is, hogy 
10—15 mázsával kellett beérnünk. Ha 
a gyenge húzás ismétlődött néhány
szor, akkor átugrottunk egy másik 
négyszögbe.

A legnagyobb tömegben a Merluc- 
cius merlucciusból halásztunk ki. 
Több mint 20 ezer mázsát. A szov
jet tengerészek merluzának nevezik 
ezt a halat, valószínűleg a latin el
nevezés nyomán. Külsőre emlékez
tet a harcsára, azzal a különbséggel, 
hogy színe ezüstös és testformája ke
vésbé nyújtott. Ragadozó életmódon 
él, s ehhez a 180—350 m mélységű 
iszapos vagy homokos tengerfeneket 
szereti. Legnagyobb példányai elérik 
a 35 kg-os testsúly mellett a méte
res testhosszúságot. Teljesen zsír
mentes húsa szálkátlan, s enyhén 
rózsaszínű.

A második helyen állt a fogások 
között a Sztavrida (Trahurus trahu- 
rus), melyből inkább csak hallisztet 
állítottunk elő. Ezután következett a 
makrahal (Scomber scombrus), mely
nek nagyon zsíros, olajos húsa van.

Nem túl nagy mennyiségben fog
tuk ki, de talán azért érdemes meg
említeni, mert az én „magyar gyom
romnak a legjobban ízlett a tengeri

* 1 csomó — 1 tengeri mérföld (1852 m) 
óránként.
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az Atlanti-óceánon

mennyhal (Genipterus eapensis) és a 
lapos, megnyúlt testformájával szab- 
lyára emlékeztető Trihirus lepturus.

A fentieken kívül rengeteg más 
faj is került hálóinkba, de a fentebb 
említettek 50—90'%-kal részesedtek 
minden húzásban.

Ha a fogás nem haladta meg a 100 
mázsát, akkor a kiöntési művelet 
egyszerű volt. A hallal teletömött

Legalább 150 q van a zsákban. Kiürítése 
nem kis gondot okozott!

zsákot a fedélzeti bunkemyílásig 
húzattuk csörlő segítségével. Ekkora 
zsák hátsó része a bunkernyílás előtt 
volt. Néhány húzással másodpercek 
alatt ki lehetett bontani a zsák végét 
elzáró hurkot. A két daru kampóját 
a zsák elején levő kötélfülekbe 
akasztva a megemelés után az ezüs
tösen csillogó haltömeg a bunkerba 
ömlött. Innen nagy nyomású víz se
gítségével a szállítószalagokra terel
ték. A szállítószalagok mentén elhe
lyezett munkaasztalokon fajta, nagy
ság és méret szerint osztályozták. A 
nagyobb példányok lefejezve és ki
belezve kerültek tovább. A Merluc- 
cius nagy 0,5—1 méteres példányai
ból a szín hús lefejtésével fiié ké
szült. Ezután az így megtisztított és 
osztályozott hal 10 k!g-os adagokban 
lezárható, rozsdamentes acélból ké
szült tálcákra került. A lezárt tálcá
kat egy sínen felfüggesztett szek
rénykocsikra helyezték. Egy kocsi
ra 48 tálca fért fel. A megtelt kocsi
kat sűrített levegős turbina segítsé
gével a hűtőkamrába tolták. A mí
nusz 38°C hőmérsékleten 3—4 óra 
leforgása után a tálcákon elhelye
zett hal ún. briketté fagyott. A nagy 
hűtőkamra napi teljesítménye 300 és 
350 q között ingadozott, a fagyasz
tásra szánt hal tulajdonságaitól füg
gően. Három 10 kilogrammos brikett

került egy kartondobozba, majd a 
megfelelő címkézés után a hűthető 
raktérbe. Az itt uralkodó 18—22°C 
hideg biztosította a tökéletes meg
őrzést.

A kis mennyiségben előforduló ha
lakat és a hulladékot hallisztté dol
gozták fel. A halliszt előállító beren
dezés teljesítménye szintén a fel- 
használásra kerülő haltól függően 3 
és 7 tonna körül mozgott.

Ezen a hajótípuson a hajóterek
ben 5500—5800 q fagyasztott halat és 
700—800 q hallisztet lehetett tárolni. 
Általában egy hónapon belül ezt si
került betölteni. Ilyenkor ahhoz, 
hogy tovább tudjunk halászni, meg 
kellett szabadulni ettől a tehertől. 
Erre a célra szolgáltak a flottához 
kirendelt szállítóbázis-hajók, ame
lyek átvették a halászhajóktól a fa
gyasztott halat hazaszállítás céljából.

A „Lazurit” öt alkalommal vett 
részt ilyen átrakodásban, az utolsó 
terhet viszont saját „gőzzel” szállí
tottuk vissza Kalinyingrádba.

November végén indultunk el visz- 
szafelé, hogy december 20-ra avisz- 
szatérés kitűzött idejére hazaérjünk. 
Az út hazafelé a hálókészletek szét
szerelésével, a hajó tisztításával, fes
tésével telt el. Ugyanazon az útvo
nalon haladva december 19-én este 
érkeztünk vissza az örök nyár vidé
kéről a havas Kalinyingrádba.

Jól végzett munka volt mögöttünk, 
hiszen a tervet minden vonatkozás
ban túlteljesítettük. A 117 napos ha
lászat alatt kereken 40 ezer mázsa 
halat fogtunk ki. Ebből mintegy 25 
ezer mázsát fagyasztottunk, a többit 
pedig hallisztnek dolgoztuk fel. A 
szép eredményekben nagy szerepe 
volt kapitányunknak A. F. Cigan- 
kovnak, aki a befutó jelentések alap
ján és saját tudására támaszkodva 
mindig helyesen ki tudta értékelni a 
helyzetet, és hajónkat a halban bő
velkedő vizekre kormányozta. De 
nemcsak ő, hanem a személyzet min
den tagja lelkesen, minden tudását 
beleadva dolgozott.

Mindent egybevetve ez a gyakor
lat nemcsak gyakorlati ismereteimet

gazdagította sokoldalúan, hanem 
sok nagyszerű emberrel sikerült meg
ismerkednem és barátságot kötnöm. 
Ezek és a tenger lenyűgözően csodá
latos természeti szépsége számomra 
feledhetetlen élménnyé tették ezt az 
utat.

Tóth László
ösztöndíjas egyet, halig.

A NAPLÓ (Veszprém) írta jan. 9-én: 
„Kövér pontyok utaztak a hegyesd-mo- 
nostorapáti közös halastóból a fővárosba 
a múlt év végi lehalászás után. Az átlag
súly 2,20 kg volt és a több mint 100 hold 
felületű tó vizéből 900 ezer forint bevé
telt könyvelhettek el.”

A SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP febr. 
1-én ugyancsak tsz sikeres eredményről 
számol be: „A 157 holdas halastavunk 
helyén a szikföldről évente 268 ezer fo
rint volt a bevétel. Ugyanerről a terület
ről a halastó üzemelése után 2 millió 150 
ezer forint.”

A hálóba keveredett hívatlan vendég, az 
oroszlánfóka távozik

200 mázsás fogás után
(Tóth László felvételei)
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és a 
halászai

A Golf-áramlás útjába eső Faer- 
oer-szigeteket az Atlanti-óceán észa
ki részén találjuk meg a térképen, 
Skócia, Izland és Skandinávia kö
zött, a 60-ik szélességi foknál. Az 
összesen 1400 km2 területű sziget- 
csoportból 24 vulkanikus bazalt szi
get, ezekből 18 lakott. A szigetek 
minden valószínűség szerint vízalatti 
vulkanikus folyamat következtében 
népesültek be. Egyes vélemények 
szerint már az ókorban a kelták 
megtelepedtek a szigeteken, míg más 
források arra hivatkoznak, hogy az 
ezredforduló idején a vikingek hó
dították meg a Faeroer-szigeteket. 
Tény az, hogy építészetük, népszo
kásaik, folklórjuk viking tradíciókat 
őriznek.

A Faeroer-szigetek 1380 óta Dánia 
külbirtokát képezik. Mindössze 37 
ezren laknak ezen a távoli, izo
lált északi vidéken, amelyet a köd, 
a hosszú esős periódusok mellett, a 
hosszú téli éjszakákkal és hosszú 
nyári nappalokkal lehetne jellemezni.

A Faeroer-szigetek lakóira az izo
láltság kifejezés kizárólag geográfiai 
szempontból értendő. Jelentős szel
lemi élet folyik a szigetek fővárosá
ban és a kisebb településeken egy
aránt. Modern irodalmuk mellett a 
képzőművészet egyes ágaiban is ki
váló eredményeket értek el művé
szeik. Sőt a szigetek egy Nobel-díjas- 
sal is dicsekedhetnek: Niels F. Fin- 
sen személyében, aki 1903-ban Rönt
gen-sugaras terápiái módszerek ki
dolgozásáért nyerte el a magas ki
tüntetést.

A régi és a modern jól megfér egy
más mellett a szigeteken. A második 
világháború befejezése után nagy
arányú korszerűsítés figyelhető meg 
Faeroer-szigeteken, építészet és út
építés szempontjából is. Fővárosa a 
12 000 lakosú Thorshavn ma már mo
dern építésű lakóházakat áruházakat, 
szállodákat találunk. A főváros kör
nyékén kitűnő építésű aszfalt utakon 
közlekednek a gépkocsik és a mik
robuszok. A szigeteket hajó járatok 
kötik össze egymással. Dániával és 
Norvégiával hetenként kétszeri légi- 
járat biztosítja az összeköttetést, a 
hajóútvonalak mellett.

A lakosság fő jövedelmi forrását a 
halászat jelenti napjainkban. A há
ború előtt a halászok még elég primi
tív bárkákon futottak ki a tengerre. 
Ma már motoros hajókkal, korszerű 
felszereléssel dolgoznak. A halász- 
hajók aktivitási körzete egészen 
Grönlandig és Izlandig terjed. Ezek 
az északi vizek tőkehalban és he- 
ringben még ma is kimeríthetetlen- 
nek látszanak. A szorgos kezek a füs
tölt heringek millióit csomagolják és

A Faeröer-szigetek

küldik ki elsősorban Dániába, de más 
európai országokba is.

A hering mellett a másik fő kivi
teli cikk a sózott tőkehal. Faeroer- 
szigetek gazdasági vérkeringésében 
azonban az utóbbi években a „tőke
hal krízis”  bizonyos nehézségeket 
okozott. A szigetek kis társadalma 
ugyanis a második világháború után 
szorgos munkával néhány nagy telje
sítményű modern üzemet épített, a 
tőkehalfeldolgozásra. Nemrégiben 
azonban Spanyolország, Olaszország 
és több dél-amerikai állam 25%-os 
pót vámot vetett ki a füstölt tőke- 

a vám viszont nem

Zsákmány a Faeröer-szigetek vizein

vonatkozik a sózott halakra. Így 
most az történik, hogy az importőrök 
sózott halat szereznek be és saját 
maguk füstölik. Faeröer-szigetek mo
dern szárítóüzemei viszont üresek, 
mert a szárított halakat nem lehet 
a magas vámok miatt eladni. Nap
jainkban a szárítóüzemeket más cé
lokra alakítják át, ez persze egy ilyen 
kis társadalom esetében, amely első
sorban a halászatból él, nem könnyű 
feladat.

A szigeteken mind a mai napig él 
egy érdekes delfinfogási módszer. 
A kardszárnyú delfint (Orca gladiá
tor) a következő módon fogják. Ősi 
szokás szerint az említett delfineket 
bárkáikkal kiszorítják a sekély part 
menti vizekre, ott a halászok kiug
rálnak a bárkákból, bekerítik a delfi
neket, meglasszózzák, kötelekkel 
meghurkolják őket majd ki vontatják 
a partra, ahol hosszú késekkel adják 
meg nekik a kegyelemdöfést. Ez a 
művelet a szigetlakók számára ma 
már inkább sport.

Az itt élő emberek a zord klíma 
ellenére rendkívül barátságosak. Egy 
nemrégiben a szigeteken járt francia 
utazó szerint a világon nem tapasz
talt még oly meleg vendégszeretetet 
mint a faeroeri lakóknál. Bizonyos fo
kig a geográfiai szükséghelyzet, az 
izoláltság tehette ilyenné ezeket az 
embereket, akik őszintén örülnek, ha 
bármely kontinensről vendég érkezik 
hozzájuk.

Endresz István

A MAGYAR HÍRLAP közleménye dec. 
18-án: ,,Villanyfény a halaknak. Villany- 
fényes hallegelőket «• rendeznek be« a ja
pán halászok a tenger mélyén, hogy ez
zel serkentsék a halak szaporodását. A 
japán lakosság táplálkozásában a halak 
adják a fehérje 60 százalékát.”

TÓÉPÍTÉS EK. — Komárom m. Dolgo
zók Lapja (dec. 31.): ,,Víztároló halasta
vat létesít a nagyigmándi Üj Élet Ter
melőszövetkezet. Mintegy 30 holdat hasz
nálnak fel erre a célra” . — Szolnok Me
gyei Néplap (jan. 5.): „Sok gondot okoz 
a mezőtúri mezőgazdasági üzemeknek a 
Berettyó és a Körös menü szikes földek 
művelése, hasznosítása. A mezőtúri kö
zös gazdaság vezetői ezért együttműkö
dést kezdeményeztek a szarvasiakkal. 
Együttesen készítik a tanulmánytervet a 
Berettyó-mente hasznosítására. A lényeg, 
hogy variálják a rizstermesztést a halte
nyésztéssel és víziszárnyas telepek léte
sítésével.”  — Magyar Hírlap (jan. 18.): ,,A 
borsodi regionális vízmű ózdi körzetében 
az idén mintegy 70 millió forint értékű 
munkára kerül sor. Befejezik a 136 hol
das lázbérci tározó völgyzáró gátjának 
építését és hozzáfognak a vízmedence 
feltöltéséhez.” — Dunántúli Napló (febr. 
1.): Háromszáz holdas halastó Kémesen. 
Bikái után a megye második legnagyobb 
üzemi halastórendszerét építik ki a kö
zeljövőben a kémesi termelőszövetkezet
ben. Az üzembeállással kaposolatos szak
mai tanácsadással a Bikali Alami Gazda
ságot bízta meg a termelőszövetkezet.”
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AZ INDIAI Barrackpore Belvízi Ha
lászati Központi Kutató Intézetében 
laboratóriumi kísérleteket folytattak 
a nitrogéntartalmú műtrágyák opti
mális adagolásának meghatározásá
ra. A kísérletek során megállapítot
ták, hogy a pontyivadék megmara
dási százaléka növekszik a kalcium- 
ammónium-nitrát fokozott adagolá
sával. Az ammónium-szulfát köze
pes menyiségben, a karbamid pedig

A LENGYELORSZÁG Édesvízi 
Halászati Intézetben (Gdansk-Oliwa) 
a napok hosszának szabályozásával 
elérték, hogy a tavaszi ívású szivár- 
ványos pisztrángok ívása már ősszel 
bekövetkezett. A tavakat letakarták 
és mesterséges fénnyel világították 
meg. Az őszi ívással elérték azt, 
hogy a tenyésztési időszak mintegy 
három hónappal megrövidült. A hí
mek már októberben érettek voltak, 
a nőstények azonban csak december 
végére. Ezt az eltolódást hipofizá- 
lással küszöbölték ki. Az eljárás 
megismétlésével ősszel ívó szivár- 
ványospisztráng-törzset tenyésztet
tek ki.

A PLOVDIVI Belvízi Halászati 
Kutató Állomás közlése szerint az 
amur ürülékét a ponty felveszi és ez 
egyben jó szervestrágya is.

AZ  INTENZÍV ponty- és pisztráng- 
nyésztéskor alkalmazott mesterséges 
etetés gyakran okoz májelfajulásos 
megbetegedéseket, közli Prof. H. 
Liebmann, a Bajor Biológiai Kutató- 
intézet munkatársa. Pisztrángok ese
tében ez ellen azt javasolja, hogy reg
geli etetéskor nedves, délután pedig 
száraz takarmányt etessünk. A két ta
karmányfajta keverése nem kielégítő 
megoldás, mert a száraztakarmány 
nyomelemeit a főzetlen, nedves ta
karmány enzimjei hatástalanítják.

ÉSZAK-NÉMETORSZÁGI jelen
tés szerint a, vízinövényzet irtására 
az amur csak ritkán alkalmazható és 
akkor is csak igen sűrű népesítéssel, 
ami ezt a módszert nagyon költsé
gessé teszi.

nagy adagokban alkalmazva ugyan
ezt eredményezi. Ezeket a műtrágyá
kat 20, 50, és 80 kg N/ha mennyiségben 
alkalmazták.

A  LENGYEL Tudományos Akadémia 
Vízbiológiai Laboratóriumában vég
zett kísérletek eredménye szerint 
mérsékelt éghajlat alatt előnyös a 
nitrogénes és foszforos műtrágyák 
együttes alkalmazása. Ennek hatásá
ra a fitoplankton fejlődése egyönte
tűbb, mintha csak foszfort adagol
nánk, mert ez esetben az algahozam 
hullámzó. A kombinált trágyázás há
rom-négyszeres fitoplankton-meny- 
nyiséget biztosított, ugyanakkor az 
így kezelt tavak halhozama is há
romszorosa volt a nem trágyázott ta
vakénak. A műtrágyákat 120 kg N/ha 
+  22 kg P/ha mennyiségben alkal
mazták.

LENGYELORSZÁGI kísérletek azt 
bizonyították, hogy a 2 méter mély
ségű pontyos tavak hozama nagyobb 
volt, mint az 1 méteres mélységűeké. 
Ennek magyarázata valószínűleg a 
klimatikus viszonyokban keresendő, 
mivel a mélyebb tavak hőmérsékle
te kiegyenlítettebb.

INDIAI kísérletek (Barrackpore) 
eredményeképpen háromféle olyan 
haltápot készítenek, melyek alap
anyagát zöld algák (Sirogonium) ad
ják. A tápok kobalt-kloridot és ter- 
ramycint is tartalmaznak. %

IZRAELBEN a dóri Haltenyésztési 
Kutató Állomáson a fehér busák ivar
érettségüket kétéves korukban érték 
el. Súlyuk ekkor 3,5—4 kg volt. Ponty
hipofízis befecskendezése után az 
ívás megindult.

ARKANSASBAN a Melegvízi Ha
lászati Laboratórium az amur nö
vényirtó szerepét kétségbe vonja. 
Szerinte az amur „opportunista”, és 
csak abban az esetben fogyasztja a 
növényzetet, ha állati eredetű táp
lálékot nem talál. Fölveszi a termé
szetes, sőt a mesterséges csalit is, 
így valószínűleg jó sporthal lesz.

PLOVDIVBAN úgy találták, hogy az 
amurral népesített tavak hozama 
200—1200 kg-mal növekedett hektá
ronként. Az amurok a vízinövényze
tet leginkább május-júniusban fo
gyasztották.

TERJED a pisztrángok Myxosoma 
cerebralis okozta kergekórja az 
Egyesült Államokban. Fertőzésekről 
érkeztek hírek Bulgáriából, Cseh
szlovákiából, Dániából, Franciaor
szágból, Németországból, Olaszor
szágból, Koreából, Lengyelország
ból, Svédországból, a Szovjetunió
ból,Venezuelából és Jugoszláviából is.

A rögtönzött agyag (jobb oldali kép) és 
plasztik (baloldalt) Zuger-palackok a FAO 
megbízásából Nepálban tevékenykedő ma
gyar professzor, dr. Woynarovich Elek 

ötletességét dicsérik

A LAP BESZÁMOL a FAO nepáli 
helyszíni programjáról. Ezt a progra
mot dr. Woynarovich Elek vezeti. A 
program végrehajtásában nehézséget

okoz, hogy nem áll rendelkezésre elég 
ivadék ahhoz, hogy a rizsföldeket és 
tógazdaságokat megfelelő mennyiség
gel láthassák el. Zuger-üvegek hiá
nyában agyag- és hordozható plasztik 
edényekben keltetik az ikrákat. Beve
zették a hipofizálást is. Szakértőnk 
javasolta a sebespisztráng meghono
sítását is.

ÚJABB rákpusztulás lépett fel 
Svédországban. A folyami rák ez 
újabb betegségét a Heterakidae csa
ládba tartozó fonalféreg okozza. Az 
elhullás igen nagy mértékű. (T. Z.)

Az 1968-as év halhonosításai

Faj A meghonosí
tás helye

A beszerzés 
helye Dátum A honosítás célja

Esox reicherti (ikra) . . USA ÜSSE május tenyésztés

H. molitrix Ct. idella . . Irak Japán április tógazdasági tenyésztés

Morone saxatilis.......... ÜSSE, USA ápr. máj. kísérleti tenyésztés

Oncorhynchus kisutoh 
(ikra)........................ Chile USA január folyók népesítése

Salmo gairdneri (ikra) . U íW USA május tenyésztés

Salmo gairdneri (ikra) . Argentína Bajorország tavasz tógazdasági tenyésztés

Salmo salar (ikra)........ Lengyelo. .Kanada április keltetés, folyók 
népesítésére
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Remek biharugrai anyaponty

3. Az egységnyi területre eső ki
helyezési darabszám természetesen 
kiváló tenyészérték mellett.

4. Az élőmunka-ráfordítás mérté
ke, amely a halgazdaságokban is 100 
kh-ra eső dolgozók számával mér
hető.

5. Az áruhal és a tény észhal által 
elfoglalt területek aránya.

6. A fejlett technológia alkalma
zása (a kétéves üzem bevezetése, a 
műszaki fejlesztés, kiegészítő ágaza
tok, gépesítés stb.).

Az utóbbi években a halgazdasá
gok a belterjes gazdálkodás néhány 
fontos tényezője tekintetében na
gyot léptek előre, különösen az egy
ségnyi területre kihelyezett hal da
rabszám növelésével, a kétéves üzem 
gyakoribb alkalmazásával, az inten
zívebb takarmányozással.

A szükségesnél azonban kisebb 
mértékben emelkedett a területegy
ségre eső munkaeszközök és gépek 
értéke, a tápanyag visszapótlás meny- 
nyisége, és szinte csak kezdeti lépé
seknél tart a fejlett tóművelósi mód
szerek alkalmazása. Nem érezhető 
kellően a gépesítés műszaki fejlesz
tése, és továbbra is csak kis terüle
ten van váltógazdálkodás.

A belterjesség fokát többnyire az 
egységnyi területre eső termelés nö
vekedésével lehet mérni.

A rendelkezésemre álló adatok sze
rint 1967-ben az összes állami gaz
daságok átlagában az 1 kh-ra eső 
teljes termelési érték 6216 Ft volt 
(szélső érték: 4896 és 12 732 Ft).

Az összes állami gazdaságokon be
lül öt halgazdaságban a teljes ter
melési érték 1962 és 1967 között nem 
növekedett, sőt egyes esetekben csök
kent, viszont két olyan is akad, 
amelynek az 1 kh-ra jutó teljes ter
melési értéke az említett időszakban 
rendkívül nagy mértékben növeke

A belterjesség fokozása hazánk me
zőgazdasági üzemeiben az egyik 

legfőbb gazdaságpolitikai célkitűzés. 
Ebben a vonatkozásban nagy figyel
met érdemelnek a halgazdaságok, 
mert még vannak tartalékai a ter
melésnek, és hazánk lakosságának 
fogyasztásában a halhús még ko
rántsem érte el azt a mennyiséget, 
amely az egészséges táplálkozás te
kintetében indokolt.

A belterjes halgazdálkodás ténye
zőit és mutatóit a szocialista gazda
ságtan alapján a következőkben kí
séreljük meghatározni.

1. Halgazdaságokban az 1 kh-ra 
eső munkaeszközök és gépek értéke.

2. Az 1 kh-ra eső szerves- és mű
trágyában megadott tápanyag meny- 
nyisége.

A csukák nem a pontyok rovására 
fejlődtek

A belterjesítés hatása -

Válogatás Biharugrán

dett. Egyik a Biharugrai Halgazda
ság, ahol 5 év alatt 7087 Ft-tal nö
vekedett az 1 kh-ra eső teljes ter
melési érték és 1967-ben elérte a 
12 000 Ft-ot, azt a szintet, amelyen 
a legjobb szőlő-, gyümölcs- és ba
romfihús-termelő állami gazdaságok 
vannak.

Azokban a gazdaságokban, ahol 
nem volt növekedés, a teljes terme
lési érték, a stagnálás nemcsak a 
gazdálkodás szubjektív tényezőitől 
függött. Egyes gazdaságokban a te
rületi szétszórtság és az ebből adódó 
kisüzemi technológia az ok, más 
stagnáló halgazdaságok nem tudták 
termelési szerkezetüket a belterjes
ség követelményeinek megfelelően 
megváltoztatni, illetve kiegészítő 
üzemágakkal bővíteni.

A Biharugrai Halgazdaságban a 
belterjesítés több módszerét is alkal
maztuk.

A legfontosabb üzemi hatást kifej
tő tényező új területek halastóvá 
építése és a régi tavak rekonstruk
ciójával egy időben a pecsenyekacsa
termelés nagyméretű és gyors fej
lesztése volt.

Célkitűzéseink abból adódtak, hogy 
a specializált komplex termeléssel a 
kacsa és a halhús előállításának ön
költségét egyaránt csökkentsük, és 
egységnyi területről, az átlagosnál 
ugyan nagyobb befektetéssel, na
gyobb húshozamot érjünk el, kihasz
nálva a kölcsönhatás minden elő
nyét.

A halastavi kacsatartás nemcsak 
megoldja a tavak szerves trágyázá
sát, hanem — mivel a halastavakon 
vált áruvá a kacsa — így húsával 
növeli az egységnyi terület termelési 
értékét is.

1962-től kezdődően kísérleteztünk 
arra vonatkozóan, hogy 1 kh terü-
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a Biharugrai Halgazdaság fejlődésén

letre hány db kacsát helyes kihe
lyezni.

Az azóta eltelt években a vízké
miai vizsgálatok azt bizonyították, 
hogy az optimális kacsakihelyezés 1 
kh halastóra 200 db ±  25%, de na
gyon fontos követelmény, hogy ez 4 
turnusban kerüljön a tavakra. A 4 
turnus előnye abból adódik, hogy 
biztosítja a haltenyésztésre alkalmas 
időszakban a folyamatos napi kis 
adagú trágyázást.

1967- ben 105, 1968-ban 68 db volt 
a kacsakihelyezésünk holdanként. A 
megnövekedett tófelülettel nem tu
dott lépést tartani az előnevelt ka
csák kibocsátása, és ebben további 
nagy belter jesítési lehetőségeink van
nak.

Néhány nagy tavunk termelési 
adatait ismertetem 1968-ról, mert bi
zonyítja, hogy milyen nagy lehetősé
gek rejlenek a belterjes gazdálkodás
ban, hiszen ezzel a termelési költsé
geket — termékegységre vonatkoz
tatva — szinte minden tógazdaság
ban valamilyen módon csökkenthet
jük.

Három nagy tavunk 800 kh terüle
tét úgy kezeltük 1968-ban, hogy nem 
alkalmaztuk a kereslet hiánya miatt 
más tavainkon szükséges termelés- 
csökkentő intézkedéseket. Ezeken a 
tavakon 191 db kacsát tartottunk hol
danként 4 turnusban. A halhozam 
541 kg volt, ebből a természetes ho
zamra 281 kg esik. Az 1 kg halhús 
előállítására fordított takarmány 1,57 
kg.

1968- ban az adott belter jesítési fo
lyamat a Biharugrai Halgazdaság
ban kifejezetten hatott. Bruttó hal
termelésünk holdanként 568 kg volt, 
ebiből 115 kg a kihelyezés, tehát az 
1 kh-ra eső hozam 453 kg halhús 
volt.

Az 1 kh-on föletetett takarmány 
keményítőértékben 875 kg, amelyből 
1 kg halhússzaporulatra 1,81 kg 
esett. A természetes hozam átlaga 
holdanként 219 kg volt, az összes ho
zam 49%-a.

A tavakra általában holdanként 68 
db kacsát helyeztünk ki, ezek 36 na
pot töltöttek összeségben a ta
vakon; 51 nap alatt 2,40 kg súlygya
rapodást értek el, 1 kg kacsahús elő
állítására 2,55 kg keményítőértéket 
használtak fel, s 1 kh-ra 123 kg ka
csahústermelés esik.

A természetes hozam a takarmány
hozam 49 : 51%-os aránya az összes 
hozamon belül a fogyasztói igények 
által kívánatos halhúsminőséget szol
gáltatta. Az arány azt is bizonyítja, 
hogy a következőkben nagyobb 
mennyiségű takarmányt etethetünk 
meg, amellyel a hozamokat tovább 
lehet emelni, úgy, hogy a halhús mi
nősége továbbra is jó maradjon. A 
hozam minőség és a gazdaságosság 
szempontjából is akkor kitűnő, ha 
50—50%-ban származik takarmány

Tartóháló Biharugrán

ból és természetes hozamból, így 
könnyen el lehet érni a 20 éves táv
lati fejlesztési tervben 1980-ra kiírt 
560 kg-ot, sőt azt túl is lehet szár
nyalni. Megvalósításához csupán a 
hal- és kacsakihelyezést, valamint a 
takarmányozást kell arányosan nö
velni. (A halnál itt a növényevő fa
jokra is súlyt kell helyezni. A Szerk.)

Az 1 kg halhússzaporulatra eső 
1,81 kg keményítőérték felhasználás 
rendkívül jó, intenzív termelésre 
mutat, ezzel párhuzamosan a takar
mányozási költség, mint legnagyobb 
költségtényező kitűnő alakulására is 
utal, és tükrözi a hozamnövekedés 
további emelkedésének gazdaságos 
lehetőségét.

Az eredményeket 3110 kh vonat
kozásában a sertéstrágya felhaszná
lása nélkül kizárólag a tóra kihe
lyezett 68 db/kh pecsenyekacsa trá
gyázó hatásával értük el, bizonyítva 
azt, hogy szükséges tovább haladni 
a belterjesítés útján, azaz a további 
kacsakihelyezésnek a későbbiekben 
holdanként el kell érnie a 200 db-ot, 
valamint további takarmánynövelés
sel (holdanként 14 q) emelkedni fog 
az azonos területre eső befektetés 
nagysága, következésképpen a belter- 
jesítés tendenciája is.

Mindezekből világosan értékelhető, 
hogy a pecsenyekacsa és halhúster
melés társításának gazdaságossága 
nagyüzemi mértékben bizonyított. Az 
is félreérthetetlenül látható hogy 
ezen az úton tovább kell haladnunk 
a beltejesítésben. Egyelőre a meg
levő termelésszerkezetnek megvál
toztatása nélkül, nagyobb mennyi
ségű pecsenyekacsa kihelyezéssel, és 
természetesen ennek az alapján je
lentős nevelő- és szigetkapacitás bő
vítésével kell a jövőben előrelép
nünk.

További feladatunknak tekintjük a 
technológiai fegyelem még magasabb 
fokú megszilárdítását, a komplex ter
melésből adódó eredmények további 
fokozását.

Dr. Kozma Lajos

A KOMÁROM M. DOLGOZÓK LAPJA 
írja jan. 31-én a Tatai Gépjavító Vállalat
ról, hogy megkezdi ,,a tógazdálkodással 
és a halászattal kapcsolatos gépek, tech
nológiai berendezések gyártását. A Me
zőgazdasági Gépjavító Tröszt megbízása 
folytán a jövőben az ország valamennyi 
haláisz-szövetkezetének és termelőszövet
kezetének ilyen irányú igényeit a Tatai 
Gépjavító Vállalat hivatott kielégíteni.”

Kacsafarm-részlet
(Kozma felvételei)

57



A kacsák körül mindig fogható egy-két hal

N hány, az elmúlt évben hallott és 
a tógazdaságok halas üzemágá

nak jövedelmezőségét meggondolatla
nul elmarasztaló vélemény, ezenkívül 
a tógazdasági kacsatenyésztésről az 
Agrártudományi Egyesület Halászati 
Szakosztálya rendezésében 1969. ja
nuár 7-én tartott ankéton elmon
dottak késztettek arra, hogy ponto
san 11 év után ismét tollat fogjak 
kedvenc témámmal kapcsolatban.

Engedje meg az Olvasó, hogy be
vezetőként leírjam, miként csöppen
tem a tógazdasági kacsatenyésztés 
témájába. Enélkül furcsa színben 
tűnnék fel. Joggal kérdezhetnék, va
jon miért beszélek bele a tógazda
sági kacsatenyésztésünket 1962-től — 
az elmúlt hét évben — valóban vi
lágszínvonalra fejlesztő kollégák 
munkájába? Nézzük hát, mi közünk 
van egymáshoz?

Az egyetemen harmadéves állatte
nyésztő hallgatóként 1954-ben csak 
nehezen tudtam közelebbi szakosí
tást választani. Vonzott a halászat 
és előadója dr. Woynarovich Elek, 
de ugyanúgy a baromfitenyésztés is, 
melyben mesterem dr. Bögre'János 
egyetemi adjunktus volt. Olvastam 
halászati irodalmat is és dolgoztam 
az egyetem baromfitenyésztő szak
körében. Ez a kettős érdeklődés in
dokolta, hogy diplomaterv-témaként 
a tógazdasági kacsatenyésztést vá
lasztottam. Majd 1955 tavaszán és 
nyarán — a teljes vonatkozó szak- 
irodalom áttekintése után — a Fejér 
megyei Halgazdaságban, Rétszilason 
elkezdtem a halastavi kacsatartás 
nagyüzemi kísérleteit. Az első, ma 
már nevetségesen egyszerű épületek 
tervezését, az előnevelt kéthetes ka
csák átvételét, fölnevelésük vezetését 
és átadásukat a felvásárlónak, — 
Szabó István üzemegységvezető és 
dr. Bögre János témafelelős irányí
tásával — én végezhettem. A mun
kám során kapott különlegesen sok 
támogatásért ezen a helyen is hálás 
köszönetét mondok nekik.

Miért kellett ez a nagy segítség? A 
sikertől nemcsak diplomamunkám 
függött. Alapvető feladat volt az is, 
hogy a tógazdasági kacsanevelés ne 
legyen ráfizetéses. Akkoriban ez 
még csak vágyálom volt. Egymás 
után jelentek meg a cikkek a cseh és 
német tanulmányutak nyomán a ha
lastavi kacsatenyésztés kettős elő
nyéről, de a tógazdaságokra rákény- 
szerített kiskacsákból mindenütt rá
fizetés származott. Ma már tudjuk, 
hogy ennek oka a technológiai és ke
reskedelmi megalapozatlanság volt, 
de 1955-ben ezt még senki sem 
mondta ki. A rétszilasi munka tehát 
úttörő jellegű volt.

Nem szaporítom tovább a szót: a 
diplomaterv kapcsán általam veze
tett tógazdasági kacsanevelés 1955- 
ben — az árgus szemekkel figyelő 
kacsa-ellenes tógazdák jóslásai elle
nére — a ráfizetés helyett hasznot 
hozott, és mint ilyen az első eset volt 
Magyarországon.

A jó eredményeket még jobbak 
váltották fel 1956 nyarán, amikor 
Tasnádi Róbert ugyancsak diploma- 
tervesként irányította a rétszilasi 
kacsanevelést. Ekkor én már gyakor
nokként a Tatai Halgazdaságban 
kaptam feladatul a kacsanevelés 
megszervezését. A gazdaság itt is 
megtalálta számítását, és azóta a ka
csa-, valamint a magyar víziszár- 
nyas-tenyésztés központjává vált.

A szakmai történelem helyessége 
érdekében hangsúlyoznom kell, hogy 
a magyar tógazdasági pecsenyekacsa
nevelés sikeres nagyüzemi végrehaj
tását a Fejér megyei Halgazdaság 
kezdeményezte és indította meg 1955- 
ben és 1956-ban Rétszilason. Ehhez a 
munkához, csatlakozott 1956-bán Ta
ta, majd később Szarvas és Bihar- 
ugra. E három utóbb említett gazda
ság — -alapvetően más-más techno
lógiát alkalmazva — emelte a mai 
magas színvonalra a munkát. Az 
igazság megkívánja, hogy megemlít
sem: Szarvason már 1955-ben is volt

kacsatenyésztés, de nem a tógazda
sági, hanem a rizsföldi nevelés nagy
üzemi módszerein dolgoztak. Azóta 
ez teljesen átalakult a tógazdasági 
kacsatenyésztés munkájára.

E kissé hosszúra nyúlt visszate
kintés után diplomamunkám végső 
következtetéseként az 1958. február
ban (Halászat, 5. évf. 2. sz. 29. o.) írt 
cikkből szeretnék idézni:

„ . . .  az értékesítésben van fő rák
fenéje a halastavi kacsanevelésünk
nek . . .  Itt lép előtérbe egy központi 
felvásárló, értékesítő szerv föltétien 
szükségessége, e szerv előzetes fel
adata lenne a szükséglet felmérése 
(kül- és belföldi vonatkozásban), va
lamint a felvásárlás pontos lebonyo
lítása. Anyagi feltételekkel megerő
sített szerződéses viszony, valamint 
a kacsák minőségi osztályozása biz
tosíthatná mind a halgazdaságok, 
mind a felvásárló szerv nyereségét.

A tógazdasági kacsanevelés, elte
kintve a benne rejlő divatos komplex 
hasznosítási lehetőségtől, sem lehet 
egy önmagáért létező valami. Tüze
tesen meg kell vizsgálni ez irányú 
adottságainkat. A hazai viszonyok 
között biztosítható előnyöket fel
mérve szabad csak alkalmaznunk a 
tógazdasági melléküzemágat. Kétség
telen külföldi eredményei, valamint 
exportlehetőségeink ez irányú kibő
vítése mindenesetre mellette szól
nak.”

Az azóta eltelt időszak áttekintése 
arra utal, hogy igazam lett: a ma
gyar tógazdasági kacsatenyésztés ki
fejlődése a legszorosabban összefo
nódott a hazai baromfitenyésztés és 
baromfiipar európai színvonalú fej
lesztésével. Ennek köszönhetjük a 
korábbi sikertelenségek fő okozójá
nak, a bizonytalan átvételnek a 
megszűnését, a kitűnő szerződéses 
rendszert, az export kibővülését és 
a gazdasági szempontból rendkívül 
fontos állami támogatás (jelenleg át
lagosan mintegy 6,— Ft kg-onként) 
előteremtését.

A Baromfiipari Országos Vállalat 
ma nagy segítséget nyújt a tógazda
sági kacsaneveléshez; szervezett fel
vásárló tevékenysége alapján a tel
jes biztonságot nyújtó átvevő, feldol
gozóegységei pedig a legkorszerűbb 
igény szerint készítik elő a bel- és 
külkereskedelem részére az ízletes 
halastavi pecsenyekacsát, és így biz
tosítják a termékforgalom egyensú
lyát. A BOV minden lehetőséget 
igyekszik kihasználni a forgalom nö
velésére, de áruelhelyezési lehetősé
gei nem korlátlanok; ma még talál 
új piacokat, így a pecsenyekacsater
melés növelhető, de véleményem 
szerint ez a lehetőség nem olyan 
nagy, hogy a pecsenyekacsa-nevelés 
az egész magyar halastóterületre 
(1968-ban kereken 38 000 kát. hold), 
vagy annak nagyobb részére kiter
jeszthető lenne.

Balogh László közleményei (Ba
romfiipar, 1968. 1., 2., 3. és 7. szám)
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A kacsatartás a természetes vizeken is terjed

a halastavakat. Ne csak a közvetlen 
hasznot várjuk a baromfitenyésztés
től, hanem vegyünk példát arról, 
hogy miként alakult ki hazánkban 
ennek az ágazatnak a magas jöve
delmezősége. A felfuttatás biológiai 
lehetőségeiben sok a hasonlóság, 
ezért némi adaptálással szinte lemá
solhatjuk azt, amit a baromfite
nyésztők csináltak. Ha a tógazdasá
gok munkáját a baromfitelepekhez 
hasonlóan szervezetté tesszük, úgy 
vélem, hogy a kacsatartás nélküli 
haltenyésztés jövedelmezősége is ál
talánossá válik.

Mire gondolok?
1. Fejlesszük ki a nagy termelőké

pességű fajták (ponty) és fajok (sül
lő, harcsa, compó, növényevő halak) 
tenyészanyagelőállító bázisait, és ez
zel teremtsük meg az iparszerű biz
tonságos haltermelés alapját (kelte
tőállomások példája).

2. Tegyük intenzívebbé a tógazda
sági haltermelést, emeljük a terület- 
egységre eső hozamokat és csök
kentsük az önköltséget (broiler hús
csirke- és tojástermelő-telepek pél
dája).

3. Oldjuk meg folyamatos tógazda
sági halászattal, halfeldolgozással, 
hűtőházakkal és hűtőpultokkal az 
egyenletes halellátás (ipari baromfi 
és tojás példája).

4. Az élőhal forgalmazása mellett 
gondoskodjunk a hal ipari tisztítá
sának, feldolgozásának és konyha
kész árusításának megoldásáról is 
(Baromfiipari Országos V. példája a 
belkereskedelemben).

5. A baromfitenyésztő szakembe
rek példáját követve nagy felelős
séggel intézzük szakmánk jogos ké
réseit a szervezet, a fejlesztés, a 
szakkérdések és általában a terme
lés minden területén.

6. Bár talán közhellyé alacsonyult 
a szó, de indítsuk el — a mi lénye
gesen kisebb területű szakmánkban

„a halprogramot” , és tartsuk is be 
reális távlati terveinket.

A baromfitenyésztő szakma mel
lett mindezekben lemaradtunk, de az 
említett célkitűzések nem vágyál
mok. Vázlatosan ezek képezik a hal
gazdálkodás perspektíváját; helyet 
kell köztük kapnia a tógazdasági 
haltenyésztés kiegészítő üzemágának, 
a kacsatenyésztésnek is.

Az új gazdasági irányítás rendsze
rében azoknak lesz igazuk, akik 
hisznek a korszerű tógazdasági hal
tenyésztés jövőjében, jövedelmezősé
gében és népgazdasági fontosságá
ban. Ágazatunk önmagában is nagy 
termelési kapacitást és lehetőségeket 
ad, ha művelői ismerik és alkalmaz
zák a halászati termelés számos kor
szerű módszerét. Ezek között a tavi 
kacsatartás csak az egyik lehetőség, 
s rajta kívül van még jónéhány jö
vedelem- és belterjesség-fokozó 
módszer. Ezért tógazdaságaink elé 
ne tűzzünk irreális kacsatenyésztési 
elképzeléseket. A lehetőségeket hasz
náljuk ki, ha szakmai érdekeinkkel 
nem ütközik, foglalkozzunk a halas
tavi kacsatartás kiterjesztésével is, 
de ne csak a kacsa, hanem elsősor
ban a hal üdvözítsen tógazdasá
gainkban.

Tölg István

HALFAJ MEGHATÁROZÁSA 
elektroforetikus módon. Cowie W. P. 
(J. Sci. Food Agric. 19. [68.] No 4.) 
dolgozatában leírja — a fenti mód
szerrel sikerrel megállapítható volt 
az egyes halak fajai. A halak izom- 
zatát — mely nyilván más-más el
rendezésű minden fajnál — használ
ta e célra. Tapasztalata szerint, az 
élő, a jegelt vagy a mélyhűtött hal 
húsa egyaránt alkalmas a meghatá
rozási munkához. Főtt vagy sült halé 
viszont nem. (P. B.)

szerint hazánkban az elmúlt évben 
mintegy 8000 kát. hold halastavon 
folyt intenzív (évenként 100 db vagy 
annál több kacsa 1 kát. holdra szá
mítva) kacsanevelés. Ez a tóterület
nek 21%-a. Figyelembe véve a ter
mészetes vizeken is terjedő kacsa
nevelést, a reális kereskedelmi lehe
tőségek mintegy 14—15 ezer kát. 
holdig az 1968-ban üzemelt tóterület 
mintegy 40%-ára teszik lehetővé az 
intenzív kacsatartás kiterjesztését.

Ezek a számok intsenek óvatos
ságra! Átgondolásuk után nyilván
való, hogy a tógazdaságok jövedel
mezőségét nem várhatjuk kizárólag a 
kacsatenyésztéstől.

A halastavi kacsanevelés kettős 
haszna ma már nem kétséges. Az is 
biztos, hogy a baromfitenyésztés jól 
megalapozott közgazdasági szabályo
zói a kacsás halastavaknak területre 
vetítve nagyobb jövedelmet adnak a 
pecsenyekacsából, mint a halból, te
hát általában a kát. holdra eső 
együttes eredmény is nagyobb, mint 
a víziszárnyassal nem telepített ha
lastavakon. Azt mondhatjuk, hogy a 
kacsatenyésztő tógazdaságok a kettős 
hasznosítás lehetőségeit korán fel

várják az ennivalót

ismerve jól megtalálták számításai
kat és így gazdaságilag megalapo
zottak.

A népgazdaság és a magyar halá
szat érdekében viszont gondoskodni 
kell arról a 23—25 ezer kát. hold ha
lastó — az egész terület mintegy 
60%-a — jövedelmezőségéről is, ahol 
a kacsa további szükséglet hiányá
ban nem tartható.

Ahelyett, hogy a tógazdaság jöve
delmezőségének egyedüli lehetőségét 
a kacsatenyésztésben keresnénk, 
közgazdasági és termeléstechnológiai 
szempontok alapján meg kell vizs
gálnunk, hogy miként alakult ki a 
baromfitenyésztés s ezen belül a pe
csenyekacsa-nevelés előnyös jövedel
mezősége. A baromfitenyésztés szer
vezési elveihez hasonlóan olyan 
megoldásokat kell találnunk, melyek 
kacsa nélkül is jövedelmezővé teszik

59



Maholnap erre is készülhetünk
(Antalfi felv.)

Ezzél a címmel lapunk 1965. évi 2. 
számában, a 60—61. oldalon tájé

koztattam először olvasóinkat. A cikk
nek megvolt a maga visszhangja és 
azóta csökkentek a haleladással kap
csolatos pereskedések. Az elmúlt 2 
évben haleladásokkal kapcsolatos 
peres eljárásokra szinte kizárólag 
hasvízkór miatt került sor. Ez a kö
rülmény szükségessé tette, hogy a 
Magyar Állatorvosok Lapjában fog
lalkozzunk ezzel a kérdéssel. Dr. 
Várnagy László professzor, az Állat
orvostudományi Egyetem Állategész
ségügyi Igazgatási tanszékének ve
zetője magáévá tette ezt az óhajt, és 
szívesen vállalkozott arra, hogy e so
rok írójával együtt kidolgozza ezt a 
fontos témát. A dolgozat „A  ponty
félék fertőző hasvízkórjának igaz
ságügyi állatorvostani kérdései” cím
mel a Magyar Állatorvosok Lapja 
1968. évi 2. száma 101—105. oldalán 
jelent meg. A szakcikk fontosabb 
megállapításairól úgy érzem, köte
lességem tájékoztatni a magyar ha
lászokat, tógazdákat, hogy az> állat
orvosi kar részére adott e kérdéssel 
kapcsolatos irányelveket megismer
jék.

A dolgozat megállapítja, hogy a 
Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a hala
kat nem sorolja azokhoz az állatfa
jokhoz, amelyekre hibás teljesítés 
esetén külön állatszavatossági ren
delkezéseket kell akalmazni. Ezért a 
halak adásvételekor az általános 
szavatossági szabályok érvényesek, 
(Ptk. 305. és 506. §). A Ptk. 306. §-a 
szerint felismerhető hiba esetén a 
szolgáltatás megvizsgálásától számí
tott 8 nap alatt kell a szavatossági 
igényt érvényesítő nyilatkozatot 
megtenni, és az igényt a nyilatkozat 
megtételétől számított 6 hónapon 
belül keresettel kell érvényesíteni. 
Rejtett hiba esetén a hiba felfedezé
sétől számított 8 napon belül kell a 
szavatossági igényt nyilatkozattal ér

vényesíteni, de legkésőbb a szolgál
tatás megvizsgálásától számított 6 
hónapon belül. A keresetet ebben az 
esetben is meg kell indítani a nyi
latkozat megtételétől számított 6 hó
napon belül. A szavatossági idő te
hát nagyon hosszú. A szakértőknek 
sokszor olyankor kell a betegség ere
detére vonatkozóan nyilatkozniuk, 
amikor a kérdéses halállomány már 
nincs meg, és így szakértői szemle 
nem foganatosítható. Ezért részlete
sen ismertetnünk kellett azokat a 
főbb szempontokat, melyek a hasvíz- 
kórnak mint szavatossági hibának 
elbírálásához szükségesek. Ennek so
rán két fő kérdésre kell választ adni.

Hibás teljesítésről akkor van szó, 
ha egyrészt bizonyított az, hogy a 
törvényes tulajdonságok hiánya fenn
forog, másrészt pedig akkor, ha a hi
ba már az átadáskor fennállott.

A törvényes tulajdonságok hiányá
nak megítélése során nem elegendő 
egymagában a betegség megállapí
tása. Azt kell tisztázni, hogy a meg
vásárolt halállomány értéke, használ
hatósága számottevően csökkent-e? E 
kérdésnél figyelembe kell venni az el
hullások számát és a megmaradt ha
lak későbbi állapotát. A betegségen 
átesett, annak következményeit ma
gukkal hordozó, rosszul fejlődő, a ta
karmányt rosszul értékesítő, csökött 
halak értéke is számottevően csök
kent. Ezért hasvízkóros állomány ese
tében a törvényes tulajdonságok hiá
nyát legtöbbször vita nélkül meg le
het állapítani. Sokkal nehezebb annak 
eldöntése, hogy a hiba már az átadás
kor fennállott-e?

A peres eljárások elhúzódását álta
lában az e körül kialakult vita okozza. 
A dolgozat erre vonatkozóan a követ
kezőket rögzíti: „A magyar szakem
berek, halkórtani kutatók jelenlegi 
álláspontja az, hogy a bántalom ki
alakulásának komplex oka van; a has
vízkór keletkezéséhez a tóbeli fertőző

ágensen kívül egyéb tényezők közre- 
játszása is szükséges. A vírus egye
düli szerepe az eddigi külföldi kutatá
sok és elért eredmények alapján még 
nem látszik bizonyítottnak. Ha vírus 
is van a háttérben, akkor viszont az 
hazai tavaink halállományának csak
nem mindegyikében előfordul. Az 
Aeromonas punctata kizárólagos sze
repére vonatkozó külföldi felfogás 
sem osztható, mivel több éven át vég
zett hazai vizsgálatok eredményéből 
tudjuk azt, hogy az Aeromonas punc- 
tata-csírák sokszor teljesen egészsé
ges, hasvízkórtól biztosan mentes 
pontyállomány egyedeiből kitenyészt- 
hetők, máskor viszont a hasvízkór 
jellemző tüneteit mutató pontyok egy 
része is sterilnek bizonyul. Nézetünk 
szerint döntően tenyésztéstechnikai és 
tartási hibák segítik elő a bántalom 
kialakulását. A vásárol halállomány 
ellenálló-képességét megtörő ilyen té
nyezőkként (stress tényezők) a mos
toha átteleltetés, a halak lehalászásá
val járó törődés, a zsúfolt elhelyezés, 
a szállítással járó törődés, a víz és a 
benne elnyelt szabad oxigén kívána
tosnál kisebb mennyisége, az új tóba 
kihelyezés hibái, a régi és az új tó ví
zének eltérő kémiai viszonyai, a hő
mérséklet vagy a biotop szempontjá
ból mutatkozó eltérése stb. jöhet 
szóba.”

Az állatorvosi gyakorlatban ismert 
bántalmak közül a sertések orbáncos 
megbetegedését és a malacok oede- 
más betegségét lehet a hasvízkórral 
párhuzamba állítani. A dolgozat sze
rint a hasvízkór keletkezésének ide
jét abban az időpontban kell megje
lölni, amelyben az eladásra került 
pontyállományt a gyengítő hatások 
érték. Ez természetesen nem könnyű 
feladat, hiszen a felsorolt stress té
nyezők mind az eladónál, mind a 
vevőnél létrejöhettek. Megkönnyíti 
azonban az elbírálást a bántalom 
lappangási idejének ismerete.

Az Állategészségügyi Szabályzat 
166. §-a a halak fertőző hasvízkór já
nak legrövidebb lappangási idejét 3 
napban, a 155. §-a pedig a leghosz- 
szabb lappangási időt 21 napban ha
tározza meg. Ez a két időpont meg
egyezik a gyakorlati tapasztalatok
kal is. A vizek gyors felmelegedése
kor ugyanis a bántalom valóban né
hány nap alatt kifejlődhet, hűvösebb 
időben viszont 3 hétig is eltarthat a 
kór kialakulása. Ezek ismeretében a 
hasvízkór kezdetét csak akkor lehet 
biztosan visszavezetni az átvétel 
előtti időre, ha a tünetek az átvétel
től számított 3 napon belül jelent
keznek. Három napon túl jelentkező 
betegségek esetén a kezdetnek az át
vételt megelőző időre, visszavezetése 
már sokkal nehezebb. Ebben az 
esetben a vevőnek kell azt bizonyí
tania, hogy a halakat ért stress ha
tások még az eladó birtokában ha
tottak a megvásárolt állományra, át
adás után pedig ilyenek már nem
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forogtak fenn. Megkönnyíti a szak
értő állásfoglalását az a tény, ha az 
eladónál visszamaradt halállomány 
szintén megbetegedett. Föl kell azon
ban hívni a figyelmet arra, hogy ha 
az eladó halállományában az átadás
tól számított három hétnél hosszabb 
idő után jelentkezik a bántalom, 
e körülmény nem értékesíthető az 
eladott halállomány betegségének át
vétele előtti időre való visszaveze
téséhez. Az sem bizonyítja a beteg
ségnek még az eladónál történt ki
alakulását, ha más helyekre eladott 
halállományban is történtek megbe
tegedések, ha a származási tó állo
mánya három héten át teljesen egész
séges maradt. A dolgozat leszögezi, 
és a gyakorlat számára ez is fontos, 
hogy ha a hasvízkór a halak átvételét 
követő 21 napon túl jelentkezik a 
vásárolt állományban, a betegség 
szavatossági szempontból eleve nem 
jöhet szóba.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a vevőnek a vásárolt halak részére 
megfelelő higiénés környezeti vi
szonyokat kell teremtenie. Kívánatos 
ezért — éppen a jogviták megelőzése 
céljából — a vásárolt halakat meg
felelően fertőtlenített tóba helyezni. 
Fertőtleníteni az Állategészségügyi 
Szabályzat 24. sz. mellékletének V. 
része szerint kell (tófeneket 30 napig 
tartó kiszárítással, a nehezen vízte
leníthető tófenékrészeket, halágya
kat, csatornákat pedig holdanként 
15 q égetett mész egyenletes kiszórá
sával). Ezt még akkor is célszerű el
végezni, ha a lehalászott előző hal
tételben hasvízkórt nem észleltek.

A dolgozat arra a kérdésre is vá
laszt ad, hogy helyes-e a peres ese
tek megelőzése céljából szerződés
ben rögzíteni azt, hogy a vevő által 
megtekintett halállomány átadása 
utáni hibákért az eladó felelősséget 
nem vállal. Megállapításra kerül en
nek helytelensége, a Ptk. 314. §-a 
ugyanis kimondja „a társadalmi tu
lajdont megkárosító szerződéssze
gésért való felelősséget érvényesen 
kizárni nem lehet” . Arra is nyoma
tékkai felhívja a figyelmet, hogy a 
vitás esetekben mindig meg kell 
vizsgálni azt, hogy a Ptk. 34. § (1) 
bekezdése értelmében a vevő meny
nyiben járt el úgy, hogy az a kár el
hárítása, illetőleg csökkentése érde
kében az adott helyzetben általában 
elvárható.

A dolgozat utolsó részében a jog
viták és a peres ügyek megelőzésé
vel foglalkozik. A Ptk. 275. § (2) bek. 
a felekre háruló együttműködési kö
telezettséget rögzíti, mely szerint az 
eladónak a szerződés teljesítésében 
szavatossági hibától mentes szolgál
tatást kell nyújtania és úgy kell el
járnia, ahogy az adott helyzetben el
várható. Egyúttal azonban a vevő
nek is minden módon elő kell moz
dítania a teljesítést. A megelőzés ér
dekében az eladó vizsgáltassa meg

állatorvosával az eladásra szánt hal
tételt, hogy annak egészségügyi álla
potáról nyugodt lelkiismerettel ad
hasson a vevőnek tájékoztatást. A 
Ptk. 368. §-a értelmében az eladó
nak különben is tájékoztatási kötele
zettsége áll fenn a vevővel szemben. 
Az eladásra kerülő halak „lényeges 
tulajdonságait” és „fontos körülmé
nyeit is illetően” ide tartozik az is, 
hogy a vevővel közölni kell, ha a ha
lak ellenállóképességét eladás előtt 
valamilyen gyengítő tényező befolyá
solta. Ha pedig a vevő a hibát már 
ismerte, az eladó a Ptk. 305. §-a ér
telmében mentesül a szavatossági fe
lelősség alól. A hibátlan teljesítés 
érdekében tartozik az eladó ügyelni 
arra, hogy a halak lehalászása, válo
gatása, mérlegelése és a szállító esz
közre felrakása a legkevesebb törő
déssel járjon. Kívánatos, hogy ennél 
a fontos beavatkozásnál a gazdaság 
állatorvosa ott legyen. Célszerű, ha 
az elszállításra szánt halak antibio
tikumos kezelésben is részesülnek. 
Az eladónak leírt ténykedései azért 
fontosak, mert ha a Ptk. 307. §-a ér
telmében bebizonyosodik, hogy az 
eladó nem úgy járt el, ahogy az tőle 
várható lett volna, a szavatosság 
kérdésével kapcsolatosan a vevő kár
térítési igénnyel is fölléphet.

A vevő is sokat tehet a jogviták 
megelőzésére, elsősorban azzal, hogy 
a tavak népesítéséhez szükséges ha
lakról lehetőleg már ősszel gondos
kodik. Ha ez nem lehetséges, úgy a 
tény észanyagot tavasszal minél ko
rábban szerezze be. Lényeges, hogy 
a vásárlást idejében beszélje meg 
állatorvosával, és a megvásárlásra 
kerülő tény észanyagot lehetőleg vele 
együtt szemlélje meg a helyszínen. 
Gondoskodnia kell arról, hogy szak
szerűen, elegendő mennyiségű és 
kellő hőmérsékletű vízben, lehetőleg

folyamatos oxigén- vagy levegő-át- 
buborékoltatással, minél rövidebb 
útvonalon és minél gyorsabban szál
lítsa. A kihelyezett halakat minél 
előbb etesse antibiotikumos gyógy- 
táppal, mert ezáltal az áthelyezés 
okozta stress hatások eredménnyel 
csökkenthetők. Nyomatékkai fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy milyen 
helytelen eljárás az, ha a vevő a 
hasvízkórra gyanús halállományt sor
sára hagyja azt remélve, hogy kár
térítési keresetében nemcsak a vétel
árat, de még az elmaradt hasznot is 
megkapja. Erre már az 1965-ben írt 
cikkemben felhívtam a figyelmet, és 
erősen kiemeltem, hogy az ilyen fel
fogás és eljárás, amely a népgazda
ság vagyonának megóvásáért a vevőt 
és az eladót egyaránt felelőssé teszi, 
ellenkezik a szocialista törvényesség
gel.

összefoglalva tehát az elmondot
takat a vásárolt tenyészhalak hasvíz- 
kóros megbetegedésével kapcsolat
ban kártérítési igénnyel, a vevő csak 
akkor léphet fel, ha a vásárolt hal
tétel fertőzöttségéről előzőén nem 
volt tudomása és a betegség tüneteit 
az átvétel után már 3 napon belül, 
de legkésőbb 3 héten belül észlelte. 
Az átvételtől számított 3 hét után 
jelentkező megbetegedések nem ve
zethetők vissza az átvétel előtti idő
re. A tenyészanyag megvásárlása so
rán föltétlenül igénybe kell venni 
mind a vevő, mind az eladó állator
vosának közreműködését. A Halá
szati Törvény vonatkozó utasításait 
szem előtt kell tartani (15. § (2). To- 
vábbtenyésztésre szánt halat egész 
évben csak a hal egészséges állapo
tát igazoló állategészségügyi bizo
nyítvány birtokában szabad szállíta
ni, vagy forgalomba hozni.

Dr. Buza László 
osztályvezető
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term észetes vizeink halászati hasz- 
nosításának egyik alapvető té

nyezője e vizek minőségi állapota, 
tisztaságuk, ill. különböző fokú szeny- 
nyezettségük.

Azt hiszem, egyetlen halász szá
mára sem közömbös e kérdés, hiszen 
kenyerünkről van szó. A követke
zőkben megkísérlek választ adni ar
ra a kérdésre, milyen is vizeink mi
nősége az utolsó tíz esztendő idevá
gó sok-sok vizsgálatának tükrében.

Mivel az egész országra vonatko
zóan nem lehet egyetlen cikk kere
tébe összezsúfolni ismeretanyagun
kat, egyelőre csak Észak-Dunántúl 
vízfolyásait, a Duna—Rába—Marcal 
vízrendszer halászatilag hasznosított 
vizeit tekintjük át. E vízterületet 
döntően két halászati termelőszövet
kezet, a győri „Előre’' és az eszter
gomi „Úszó falu” hasznosítja, de 
mellettük jelentős vízterület van a 
MOHOSZ kezelésében is.

Nem vállalkozhatom természete
sen arra sem, hogy a víz minőségé
nek megítélésében szerepet játszó 
igen sok konkrét kémiai és biológiai 
mutató felsorolására ki terjeszked
jem, ezek részletezése helyett az 
egyezményesen elfogadott KGST 
vízminőségi kategóriákat kell alkal
maznom, amelyek egyetlen szóval 
jellemeznek egyébként sokoldalúan 
meghatározott vízminőséget. Kate
góriánk, amelyek egyben osztályok 
is, a következők: 1. tiszta, 2. elfo
gadható, 3. szennyezett, 4. nagyon 
szennyezett.

Halászati vonatkozásban a halak 
és haltáplálék-szervezetek biológiai 
igényeinek kielégítése tekintetében 
csak az első két kategória, a tiszta 
és az elfogadható jelent, ill. jelöl 
megfelelő vízminőséget.

A vízminőség kialakulásában je
lentős szerepet játszik a mindenkori 
vízhozam, így az egyes vízterületek 
minősége változó, a következő jel

lemzésben általában az előfordult 
legrosszabb minőségek szerepelnek.

A Duna főmedre az országhatártól 
a Mosoni-Duna-ág betorkollásáig el
fogadható minőségű, innen Komáro
mig tiszta. Komáromtól a város és 
a Csallóközi-Duna-ág hatására le
romlik, ismét elfogadható minőségű 
lesz. Almásfüzitő alatt, ha a felszínt 
nem borítja olaj, úgy tiszta, eseten
ként az olajszennyezés miatt azon
ban inkább elfogadhatónak minő
sül. Esztergom fölött, a Kenyérme- 
zei-patak betorkollásától, a dorogi 
fenolszennyezés hatására időszako
san szennyezett minőségű.

Az országhatártól az Ipoly-torokig 
terjedő Duna-szakasz főbb szennye
zői a Concó patakon érkező ipari 
szennyvizek (Ászári Keményítőgyár, 
Ácsi Cukorgyár), a csallóközi ágon 
érkező szennyvizek, Komárom házi 
és ipari szennyvizei, Szőny házi és 
ipari, olajos, időnként savas szenny
vizei. Időszakos olajos szennyezés a 
tartályhajók átfejtésénél keletkezik. 
További szennyezők Almásfüzitő há
zi és ipari szennyvizei timföldgyár, 
ásványolajfinomító), a lábatlani üze
mek (cementgyár, papírgyár), a 
Nyergesújfalui Viscosa és Perion
gyár, a Tokodi Üveggyár. A Dorogi 
Barnaszénlepárló kátrányos, fenolos 
szennyvizei, jelenleg már bizonyos 
tisztítás után, a Kenyérmezei-patak 
közvetítésével kerülnek a Dunába.

A Dunának a nyugati országhatár
tól az Ipoly-torokig terjedő szaka
szán szennyezés okozta nagyobb ará
nyú halpusztulás nem szokott elő- 
•fordulni. Időnként azonban szórvá
nyosan lehet látni elpusztult halakat 
a Duna sodrában, illetve a partsze
gélyen.

A Mosoni-Duna-ág vízminősége 
Rajkától Magyarkimléig általában 
elfogadható, majd Győrig tiszta. 
Győr házi és ipari szennyvizeinek 
hatására elfogadható minőségű, 
majd Kisbajcstól a torkolatig tiszta.

Természetes vizeink

A Duna-ág főbb szennyezői a Lajta, 
Répce—Rábca és Rába időnként 
szennyezett vize, továbbá Győr vá
ros kommunális és egyes üzemeinek 
(szeszgyár, vagongyár stb.) szenny
vizei.

Nagyobb arányú halpusztulás 1961 
augusztusában fordult elő a Mosoni- 
Duna-ágban, Mosonmagyaróvár—
Horvátkimle térségében. A vízszeny- 
nyezést mosonmagyaróvári üzemek 
(timföldgyár, lengyár stb.) okozzák a 
Megyei-csatornán keresztül. Az el
pusztult halmennyiség 80 mázsa kö
rül volt.

A Győri-ág vízminősége általában 
elfogadható. 1966. július elején a 
Dunán levonuló árhullám napokig 
visszaduzzasztotta Győr kommunális 
és üzemi szennyvizeit. Az itt elpusz
tult halmennyiség kb. 40 mázsát 
tett ki.

Az Ipar-csatorna vízminősége ál
talában elfogadható. Nagyobb hal- 
pusztulást 1962 augusztusában egy 
alkalommal, a hűtőházból elfolyt 
ammónia okozott e vízterületen. Kb. 
70 mázsa vegyeshal pusztult el.

Az Esztergomi-Kis-Duna vízminő
sége általában elfogadható, idősza
kosan azonban szennyezett.

1962 nyarán két ízben is volt na
gyobb halpusztulás, melyet a Mű
szeripari Művek nehézfémsó tartal
mú, savas szennyvize okozott. Kb. 
25 mázsa vegyes hal pusztult el.

A Lajta vízminősége már a hatá
ron belépve sok esetben szennyezett
nek minősül. Szennyezése sör-, ill. 
cukorgyári eredetű. Hazai területen 
a torkolat előtt veszi fel Mosonma
gyaróvár házi szennyvizeit. Az ipari 
szennyvizek nem a Lajtát terhelik, 
azokat az ún. Megyei-csatorna köz
vetlenül a Mosoni-Duna-ágba szál
lítja.

A Lajtán jelentősebb halpusztulás
ról nincsenek adataink.

Az Ikva vízminősége az ország
határtól Sopronig tiszta, innen Bál
iig nagyon szennyezettnek minősül, 
Bálitól Nagycenkig szennyezett, 
majd a további szakaszán elfogad
ható. A Petőházi Cukorgyár hatá
sára nagyon szennyezetté válik.

Főbb szennyezői Sopron városi és 
ipari szennyvizei, valamint a Pető
házi Cukorgyár szennyvize.

Halpusztulás évente előfordul, el
sősorban a cukorgyári kampány ide
jén. Az évente elpusztult halmeny- 
nyiség 10 mázsa körülire tehető.

A Hanság főcsatorna vízminősége 
a Fertőtől az Ikva betorkollásáig el
fogadható, majd innen a Rábcáig 
szennyezett.

Szennyezője az Ikván keresztül el
sősorban a Petőházi Cukorgyár. Hal- 
pusztulás úgyszólván évente előfor
dul a cukorgyári kampány idején, 
ha a Fertőből nem érkezik nagyobb 
mennyiségű hígítóvíz.
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minőségi állapota

Az évente elpusztult halmennyi
ség 20—30 mázsa körüli.

A Répce vízminősége az ország
határtól Kapuvárig tiszta, majd in
nen a torkolatig elfogadható.

Szennyezője elsősorban a Kapu
vári Kendergyár, melynek szenny
vize azonban a Kisrépce közvetítésé
vel jut be. Jelentősebb halpusztulás 
nem szokott előfordulni.

A Répce árapasztó csatorna víz
minősége a vízhozamtól függően el
fogadható, ill. szennyezett, eseten
ként nagyon szennyezett is lehet.

Szennyezői a répcelaki üzemek 
(szénsavtermelő, tejipari) részlege
sen tisztított szennyvizei.

Halpusztulás előfordul a vízterü
leten, így pl. 1967 májusában kb. 20 
mázsa vegyes hal pusztult el.

A Rábca vízminősége általában el
fogadható. Szennyezést az Ikván és 
Hanság főcsatornán keresztül kap 
adott esetben a cukorgyári kam
pány idején.

Jelentősebb halpusztulás is elő
fordult, ha a Fertő felől kevés a hí
gítóvíz. így 1966-ban egészen Győr 
határáig pusztultak a halak a P'ető- 
házi Cukorgyár szennyvizétől. Az 
évente elpusztult halmennyiség 20— 
25 mázsa körüli.

A Kisrába vízminősége általában 
elfogadható. Szennyezője a Mihályi 
Szénsavtermelő üzem, Kapuvár házi 
szennyvizei. A kendergyár szennyvi
ze nem a Kisrábát, hanem a Kisrép- 
cét terheli.

Halpusztulás többször előfordult 
az elmúlt években kis vízhozam ese
tén. 1965-ben, 1966-ban és 1968-ban 
a Kendergyár szennyvizét kénysze
rűségből a Kisrábába emelték át. Az 
elpusztult halmennyiség esetenként 
15—20 mázsa volt.

A Sorok-Perint vízminősége az 
országhatártól Szombathelyig elfo
gadható, majd innen a torkolatig 
szennyezett. Szennyezője Szombat
hely városi és ipari szennyvizei.

Jelentősebb halpusztulás 1963-ban 
fordult elő e vízterületen.

A Gyöngyös vízminősége az or
szághatártól Kőszegig tiszta, innen 
Szombathelyig szennyezett, a város 
után Megyehídig nagyon szennyezett, 
majd Sárvárig szennyezett.

Szennyezői a Kőszegi Posztógyár 
és a szombathelyi üzemek. Nagyobb 
halpusztulás 1963 augusztusában volt 
e vízterületen.

A Rába vízminősége a Sorok-Pe
rint betorkollásáig elfogadható, idő
szakosan szennyezett. Innen a nicki 
gátig szennyezett, ill. időszakosan 
nagyon szennyezett, majd a továb
biakban a torkolatig elfogadható.

Jelentősebb szennyezői a betorkol
ló vízfolyásokon kívül a sárvári üze
mek (cukorgyár, baromfifeldolgozó) 
szennyvizei.

Nagyobb arányú halpusztulás az 
elmúlt években nem fordult elő.

A Marcal vízminősége a Torna pa
tak betorkollásáig tiszta, innen 
Izsákfáig nagyon szennyezett, a to
vábbi szakaszán Győrig elfogadha
tó. Egyetlen jelentős Szennyezője a 
Torna patak, amely szennyezettsé
ge révén több esetben okozott na
gyobb mérvű halpusztulást a Mar
calon, így 1961 nyarán, 1963 tava
szán, 1967 őszén és 1968 tavaszán. 
Az esetenként elpusztult halmeny- 
nyiség 15—20 mázsa körül volt.

A Torna vízminősége Ajkáig tisz
ta, innen a torkolatig oxigénfogyasz
tási értéke alapján általában elfo
gadható. Szennyezői az Ajkai Erőmű 
lúgos, mésziszapos szennyvize, a 
Csinger patak időnként magas le
begőanyag tartalmú vize és az A j
kai Timföldgyár szennyvize.

Halpusztulás több esetben előfor
dult a víz igen nagy lebegőanyag
tartalma miatt, mely a kopoltyúkat 
károsítja. így pl. 1961., 1963., 1967. és 
1968. években.

A Tapolca vízminősége Pápáig 
tiszta, innen a város házi és üzemi 
szennyvizeinek hatására a torkola
táig nagyon szennyezett.

A Concó vízminősége az Ászári 
Keményítőgyárig tiszta, innen a víz
állástól függően elfogadható, ill, 
szennyezett. Ácstól a torkolatig ál
talában elfogadható, de a cukorgyári 
kampány időszakában nagyon szeny- 
nyezett.

Szennyezői az Ászári Keményítő- 
gyár és Ácsi Cukorgyár tisztítatlan 
szennyvizei.

Halpusztulás évente előfordult a 
cukorgyári kampány idején, de aszá
lyosabb években a keményítőgyári 
szennyezés miatt is. Az esetenkénti 
elpusztult halmennyiség 15—20 má
zsára tehető. Az Ászári Keményítő- 
gyár szennyezése jelentős mértékben 
zavarja a nagyigmándi halastavak 
üzemelését is.

Az Átalér vízminősége a Gállá pa
tak torkolatáig elfogadható, innen a 
tatai öreg tóig szennyezett, a város 
tovább szennyezi, de a dunai torko
lat közelében már elfogadható mi
nőségű.

Jelentősebb szennyezői a Bánhi- 
dai Erőmű, a Galla patak, mely Ta
tabánya szennyvizeit szállítja, to
vábbá Tata házi és ipari szennyvi
zei, főként a szőnyeggyár és a bőr
gyár mérgező anyagai.

Halpusztulás több esetben előfor
dult a vízfolyáson. Az öreg tó fe
letti szakaszon és a Várárok telel
tető tavaiban általában a nagy 
mennyiségű lebegőanyag, széniszap 
okozott pusztulást. A város alatti 
vízterületen kellő hígítás hiányában 
a tatai üzemek okoztak esetenként 
jelentős halpusztulást, így pl. 1962- 
ben és 1968. május és július hóna
pokban. Az utolsó két esetben oko
zott kár mintegy 74 000 Ft volt.

A Kenyérmezei-patak vízminősé
ge Dorogig tiszta, majd a szennyvíz- 
tisztító teleptől a dunai torkolatig 
nagyon szennyezett. Legjelentősebb 
szennyezői a barnaszénfeldolgozó és 
a brikettgyár fenolos, kátrányos 
szennyvizei, amelyek káros hatása a 
Dunán is érezhető.

A vízrendszerhez tartozó egyéb kis 
vízfolyások, nagyobbrészt horgász
vizek vízminősége általában tiszta, 
ill. elfogadható.

Dr. Veszprémi Béla

A KESZTHELYI Mezőgazdasági 
Főiskolán a hasvízkór ellen használt 
antibiotikumot úgy adagolják, hogy 
a granulátumot zsiradékkal vonják 
be, ami megakadályozza az antibio
tikumok vízben való feloldódását.

Onetetők a tavi kacsatartásban is jó szolgálatot tesznek



„MI FÜTI A HALAKAT az Északi-sa-rk- 
tól az Egyenlítőig? Erre a kérdésre ke
res választ több szovjet kutatóintézet se
gítségével Farkas Tibor az MTA tihanyi 
Biológiai Intézetének biokémikusa. Évek 
óta tartó kísérletei 
során a vizek élő 
szervezeteinek ener
giaforrásával, sajátos 
összetételű zsírsavai
val foglalkozott. A 
kísérletek szerint a 7 
halak fő táplálékai, 
a planktonrákok ál-.' 
lítják elő azokat a
bonyolult zsírsavakat, amelyek az olva
dáspontot szabályozzák. Ezek a parányi 
állatkák »fűtik* tehát a velük táplálkozó 
halakat; az általuk előállított zsírsavak 
ugyanis nem engedik megdermedni a ha
lak fő energiaforrását, a zsírt, még a 
jeges vízben sem.” (Magyar Nemzet, jan. 
4-én.)

A MAGYAR RENDŐR dec. 19-i számá
ból: „4000 forint értékű húzóhálót loptak 
el a Bikali Állami Gazdaságtól. Édes An
tal és társai komlói lakosok ezzel a háló

val indultak orvha
lászatra. A pécsvára- 
di Dózsa tsz halasta
vából 30 kg tavi ha
lat kifogtak és a 
zsákmányt maguk
kal vitték. A közle
kedést ellenőrző 
Gyebnár András r. 
törzsőrmester, hosz- 
megbízott igazoltatta 

őket is, így ^buktak le* a zsákmánnyal 
együtt.”
szúhetényi körzeti

ÜJ HALBOLTOKRÓL, értékesítésről, 
halételek népszerűsítéséről. — „Kis bolt, 
de ez esetben valóban nem a méretek 
számítanak. Az számít, hogy ezen a kör
nyéken, — Debrecenben — az Árpád té
ren ez az egyetlen olyan hely, ahol a 
bevásárló háziasszo
nyok megtalálják az 
árut. Halbollt — a 
Hajdúszoboszlói Ha
lászati Termelőszö
vetkezet nyitotta no
vember 30-án. A szö
vetkezet saját termé
sét kaphatják a vá
sárlók : amurt, har
csát, süllőt, pontyot, csukát. Az egyre nö
vekvő forgalmú halbolt bizonyára hama
rosan kicsinek bizonyul, s a szövetkezet 
tervei szerint a jövő nyáron máris bőví
tésre kerül.” (Haj dú-Biharmegy ed. Népúj
ság, december 31.)
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A BÉKÉSMEGYEI NÉPÚJSÁG közlemé
nye jna: 29-én: „Mini vízminőségvizsgáló 
laboratóriumot rendeznek be Biharugrán. 
A Körös vidéki Vízügyi Igazgatóság a 
múlt évben mintegy negyvenmillió köb
méter vizet szolgáltatott a Sebes-Körös
ből a Biharugrai Halgazdaság halasta
vaiba. A tavakban milliószámra élnek a 
nemespontyok — ivadékok és egy- két 
nyaras áruhalak összesen —, s évente 300 
ezernyi kacsát nevelnek fel. A betáplált 
víz tisztasága tehát rendkívül jelentős.

A víz minőségének 
megőrzésére az igaz
gatóság vízminőségi 
felügyelete elhatá
rozta: a Sebes-Körös 
vízkivételi telepén 
mini labort helyez 
üzembe tavasszal. Itt 
éjjel-nappal tartanak 
szolgálatot, s négy

óránként vesznek vízmintát. Ha a labor 
szennyeződést észlel, azonnal lezárják a 
zsilipeket, s nem engedik a tavakba a 
szennyezett vizet. Innen továbbítják az 
értesítést a központi laborba, ahol a leg

apróbb részletekre is választ kapnak a 
korszerű vizsgálatok alapján. A Körösvi
déki Vízügyi Igazgatóság ezzel is hozzá
járul a halastavakba táplált víz minősé
gének megőrzéséhez.”

HALREZERVÁTUM a Szovjetunióban — 
Somogy Megyei Néplap, dec. 24. — „A 
szovjet kormány a 
Kaspi-tenger északi 
részét halrezervátum
nak nyilvánította.
Ezzel az intézkedés
sel megvédik a ke
resett kaviárt szol
gáltató tokhalakat a 
kipusztulástól, amely 
azért fenyegeti a 
halállományt, mert a tartályhajók be
szennyezik a tengervizet.”

A PETŐFI NÉPE jan. 15-i számában 
Baja halfogyasztásáról tanulságos szám
vetést adott. „A helyi Halértékesítő Vál
lalat, az Új Élet Halászati TSZ és a já
rás mezőgazdasági termelőszövetkezetei 
összesen 150 vagon halat forgalmaztak. 
Ez pontosan másfél millió kiló. Ebből 

Baján elfogyott 85 
, vagonnal, amely fi-

gyedemmel a 34 ezer 
va ' lakosra, egy sze-

í ?  m ö  mélyre eső éppen 25
u r IÁI ín  kiló. Ez Pedi£ v i-yf JA L  W  V lágrekord! A bajai

* * 2 *} ' járásban az egy sze-
J 1 " I mélyre eső átlag 10

kiló. Baját is beszá
mítva 15 kilós átlagnak felel meg. Ez is 
európai ezüstérem! A svédek esznek csak 
többet: 18 kilót. Ebből viszont 87 száza
lék a tengeri hal. Édesvízi halból feltétlen 
ez is világcsúcs! A fenti, számokban nem 
szerepel a város és a járás csaknem két
ezres horgásztáborának halzsákmánya és 
►►amatőr* halfogyasztása.”

A FIGYELŐ közleménye a bókaexport 
újabb alakulásáról (febr. 12.) „A szolnoki 
Felszabadulás Halászati Termelőszövet
kezet átlagosan 300—400 mázsa kecskebé
kát exportál Franciaországba, Svájcba, 
Nyugat-Németországba. Eddig élve szál
lították a békákat. Tavaly a nyugati ve
vők kész békacom
bot kértek s a szol
nokiak már 4—5 má
zsa megtisztított bé
kacombot szállítot
tak. Most a termelő- 
szövetkezetben a 
MAVAD-dal közösen 
hűtőházat építenek, 
amelyben kocka ala
kúra fagyasztják a békacombot. A béka
exportból a bevétel évi 170 ezer dollár.” 
— A Pestmegyei Hírlap írja ugyanezen a 
napon: „Egy kiló békacomb előállításá
hoz három kiló élő békára van szükség. 
Exportálása így is * kifizetődő, mert egy 
kiló békacombért általában 2 dollárt fi
zetnek a külföldi vásárlók. Az új hűtő
ház a tervek szerint a nagy nyári-őszi 
»békázási szezonra* elkészül” .

A TERMÉSZET VILÁGA decemberi szá
mából: Elektromosangolna-bemutató. A 
Westinghouse Electric Gompany érdekes 

kiállítást rendezett 
Pittsburghben: elekt
romos angolnákkal 
tartottak akváriumi 
bemutatót. A társa
ság szakemberei dia- 
pozitívokat, fényké
peket állítottak ki, 
amelyek az állatok 
által termelt áram 

erősségét, tartamát és elektromos kisü
lés módját magyarázták. Bemutattak 
ezen kívül több élő állatot is — a leg

nagyobb másfél méteres volt — amelyek
kel különböző kísérleteket végeztek. Így 
a legnagyobb áramtermelésével egyszerre 
200 kis villanykörte nagyságú neoncsövet 
hoztak üzembe.”

A TOLNAMEGYEI NÉPÚJSÁG híradása 
febr. 9-én: „Az egész tagság vizsgázott. 
Szombaton a paksi Halászati Termelőszö
vetkezet egész tagsága szakmunkásvizsgát 
tett, hároméves levelező oktatás után. 
Eredetileg 29-en
kezdték a tanulást, 
de egy halászról ki
derült, hogy koráb
ban már szerzett 

szakmunkás-bizo
nyítványt. A szövet
kezet legidősebb dol
gozó tagja a 62 éves 
Zerza István kitűnő
en vizsgázott. A legtöbben 40—50 évesek, 
és elég nehéz munkájuk mellett szerez
ték meg az elméleti ismereteket a szak
munkásképző tanfolyamon. Valameny- 
nyien sikeresen vizsgáztak, s az átlagos 
eredmény 3,6 volt.”

„A HAL- ÉS VADHÚSOKBÓL készült 
ételek bemutatóját rendezte meg szerdán 
Szolnokon a Nemzeti Étteremben az al
földi gasztronómiai bizottság. A hét me
gye vendóglátóipari vállalatainak legjobb 

szakácsai készítették 
a finomabbnál fino
mabb haicsemegéket. 
A fogasfiié tiszaber- 
celi módra ugyan
olyan kitűnőnek bi
zonyult, mint a hi- 

-------------------  » deg töltött törpehar
csa. Nagy sikere volt 
az ikrával töltött 

harosaszeleteknek és a többféle halból 
készített vegyes tiszai halászlének.” (Pest
megyei Hírlap febr. 6.)

„FÜSTÖLTHAL-KRÉM. Hozzávalók: 4 
középnagyságú füstölt halat veszünk, 2 
paradicsomot, 2 hagymát, 2 paprikát, 1 
uborkát, 8 evőkanál olajat, 1 evőkanál 
citromlevet, sót, borsot. A halnak eltá
volítjuk a bőrét és kivesszük a gerincét. 
A kimagozott papri
kát, paradicsomot, 
apróra vágott hagy
mát és uborkát el
keverjük a füstölt 
hallal, majd kikever
jük az olajat: hoz
zákeverjük a halas 
masszát, sóval, cit
romlével, borssal íze
sítjük és kenyérszeletekre kenve tálal
juk.” (Nők Lapja, 1969. 3. sz.)

„A GYOMAI VIHARSAROK Halászati 
Termelőszövetkezet Békésen halárusító 
helyet kíván létesíteni a Széchenyi-té- 
ren.” (Békésmegyei Népújság, jan. 16.) — 
„130 százalékra teljesítette múlt évi hal
fogási tervét az esztergomi Úszó Falu Ha
lászatiszövetkezet. A halak értékesítése 
is jóval kedvezőbb volt az előző évinél, 
mert gépkocsikat vásároltak s így a tá
volabbi községekbe is könnyen eljuttat
ták a friss élőhalat.”  (Komárom m. Dol
gozók Lapja. jan. 24.)

A SZABAD FÖLD érdekes híre jan. 
19-én: Fjord-akvárdum. A tengerkutató tu
dósok koppenhágai kongresszusa azt a 
javaslatot vitatta meg, hogy valamelyik 

norvógiai fjord (ma
gas szikláktól öve
zett, a jégkorszak 
j égárj aitól kiváj t,
mély tengeröböl) 
egyik ágát el kellene 
rekeszteni, s ily mó
don óriási akvárium
má változtatni. A 
fjordból lett akvári

um módot adna pl. a heringek életmódjá
nak és a különféle halászati szerszámok
kal szemben való viselkedésének beható 
tanulmányozására, ezen a réven pedig an
nak tisztázására, miképpen lehetne a nép- 
gazdasági szempontból nagy jelentőségű 
heringállományt a legazdaságosabban ki
használni.

Pöschl Nándor



_ ^  A tófenék előkészítése
mesterségesen keltetett ivadék számára

Aki már megfigyelte a pontyok ívá- 
sát, láthatta, hogy milyen csalhatat
lan ösztönnel választják ki a tó ívás- 
ra legkedvezőbb helyeit. Az ember 
azonban beavatkozott a pontyok éle
tébe, és mesterségesen létrehozott 
tavakba helyezi ki őket. Itt nincs 
meg minden esetben az a környezet, 
melyre az anyáknak szükségük len
ne. Hogy milyen körülmények közt 
sikerül ideálisan a ponty ívása, azt 
minden halászember tudja.

Ezt a környezetet azonban a tó
gazdának kell létrehoznia. Ez a te
vékenység talán legnagyobb mérték
ben a tófenékművelés során bonta
kozik ki. Hatását a természetes ívás- 
ra már tárgyalták. Ha azonban ott 
szükség van erre, akkor a mestersé
ges ívatáskor még hatványozottabb 
igény jelentkezik a tófenék helyes 
előkészítésére.

A tófenékművelésnek Hortobágyon 
hosszú időre visszamenően hagyo
mányai voltak, pár évig azonban 
szünetelt ez a munka. Most harma
dik éve, hogy ismét intenzíven kez
dünk vele foglalkozni. Szükségesnek 
tartom az itt szerzett tapasztalatok 
közlését. A tavak szárazon állása 
után rendszerint ívatás következik, 
ezért célszerű úgy megválasztani a 
növénykultúrákat, hogy azok a ké
sőbbi ívást elősegítsék.

Az évek során többféle növényt 
próbáltunk ki, s ezek a mi elég rossz 
talajviszonyainkat is figyelembe vé
ve, kisebb nagyobb termést adtak. 
Terméseredményeket szándékosan 
nem írok, mert az ivadékneveléshez 
elsődlegesen az a fontos, milyen ál
lapotban hagyja a növény a földet, 
esetleg milyen ívóterületet ad. Pél
dának hozhatjuk fel a napraforgó és 
a köles közötti különbséget. Míg a 
napraforgó gépi betakarítása során 
igen sok nehezen bomló szárrész 
marad a tófenéken, rontva a későbbi 
tóvizet, addig a köles után jó a talaj, 
az esetleges szalmarészek könnyeb
ben bomlanak. Nem beszélve arról, 
hogy a gépi betakarításkor elkerül
hetetlen szemhullás tavasszal ívó
területet ad. Ugyanilyen jó hatású az 
ívóterületre az alexandriai here is. 
Emellett még tűrhető termést is 
adott a szikes tófenéken. A megma
radó szárrészek szintén alkalmasak az 
ívatásra, illetve az ivadéknak búvó
helyül.

Most főként azzal foglalkoznék, 
hogyan tudunk egy ősszel lehalá
szott tavat a keltetett ivadék kihe
lyezésére alkalmassá tenni.

A tavakat nálunk rendszerint az 
ősz folyamán állítják szárazra. Ilyen

kor a csapadékos idő a szikes talajon 
már rendszerint megakadályozza a 
nagyobb talaj munkákat. A tavak 
előkészítését azonban ekkor már 
meg tudják kezdeni. A fagyás be
álltával kell a tavak talaját gyom- 
talanítani. A hullámfogó sáv kivé
telével minden fölösleges növényze
tet távolitsunk el a tóból! Azokat a 
foltokat, amelyek egyébre nem hasz
nosíthatók, leégetjük, azt a növény
zetet pedig, amelyik almozás cél
jára még felhasználható, lekaszál
juk. Erre a célra a talajviszonyokat 
figyelembe véve legalkalmasabb a 
rotációs fűkasza. Fontos, hogy a le
kaszált növényzetet aztán sürgősen 
eltávolítsuk.

Az égetésnek kettős haszna van, 
mert a vízben rothadást okozó anyag 
eltűnik a tóból, viszont helyette igen 
értékes, káliumban gazdag hamut 
nyerünk. Azt is tapasztaltuk, hogy 
a leégetett területen gazdagabb, 
szebb növényzet sarjad, ez az ivadék 
számára kedvezőbb, mint a régi. 
Tavasszal aztán, ahogy rá tudunk 
menni a területre, azonnal kezdjük 
meg a talaj munkákat.

Mivel a hortobágyi talajok termő
rétege elég sekély, a talajmunkát 
úgy kell végezni, hogy nyers földet 
lehetőleg ne hozzunk a felszínre. 
Ilyen talajtípusokra két művelőesz
köz ajánlható: lazább talajra, ki
sebb forgatás igényével a tárcsa cél
szerű, kötöttebb talajra, mélyebb 
művelés igényével a diszktiller aján
latos.

Az ilyen talajmunka rendkívül jó 
hatású a talaj további állapotára, és 
a vízborítás után a víz ásványi- 
anyag-telítettsége is kedvezőbben 
alakul. A víz ugyanis ebben az eset
ben nem találja szembe magát egy 
összefüggő vízzáró réteggel, és a vi
szonylag mélyebb talajrétegekkel is 
kapcsolatot tud tartani.

A vízzáró iszapréteg megbontása 
következtében a bomlás során nem

gyűlnek fel káros gázok. Általában 
az ilyen jellegű talajokon a nagyobb 
forgatást mellőző talajmunka a cél
szerűbb.

A másik fontos kérdés a tavak nö
vényállománya. Miért fontos ez? 
Azért, hogy ezt példán mutassam 
be, két végletet adok meg.

Egyik esetben az ivadék teljesen 
tar, növényzet nélküli tóba kerül. 
Indokolás: a keltetett ivadék számá
ra nem kell ívóterület. Rendkívül 
helytelen ez a felfogás. Az ivadék 
kezdetben nem találja meg a szá
mára kedvező biotópot. Ellenségei, 
kártevői a búvóhelyet nélkülöző kis
halat fokozottan pusztítják. A kellő 
planktonállomány sem tud kialakul
ni, hiszen annak is védelem kell a 
szél, a hullámok ellen. Ebben az 
esetben úgy segíthetünk, hogy a tó 
egy-két szélvédett sarkában vessünk 
el foltokban, a tó nagyságától füg
gően néhány hold tavaszi búzát, 
rozst vagy kölest. Ez a vetés, kihe
lyezéskor már védelmet nyújt az 
ivadéknak.

A másik eset akkor áll fenn, mikor 
a tó buja növényállományát ősszel 
nem tudtuk teljesen kiirtani. Ebben 
az esetben tavasszal okvetlenül tisz
títsuk meg a tófenéket. Tapasztala
tunk az, hogy a benőtt víztükör 
rendszerint együtt jár a kórokozók, 
kártevők nagyarányú elszaporodásá
val. Példának hozom fel itt a Ma
lomházi II. tavunk esetét. Itt a nö
vényzet nagymértékben elburjánzott. 
Az ivadékot nagyszámú halpióca tá
madta meg. Ilyenkor a növényzetet 
gyéríteni kell. A kaszálással óvato
san kell bánni, mert az a tapaszta
latunk, hogy a vízben maradt növé
nyi részek bomlásuk révén könnyen 
okozhatnak oxigénhiányt és, elsava- 
nyodást. Tehát a levágott részeket 
toljuk ki a tó egyik sarkába, vagy 
termeljük ki a partra. Számottevő 
Segítséget jelent ilyen esetben nagy
számú növényevő hal kihelyezése is.

Összefoglalva: a keltetőházból ki
kerülő ivadék számára döntő fon
tosságú, hogy miként készítettük elő 
a tavat, amelybe kihelyezzük. Külö
nösen fontos ez olyan gazdaságok
ban, ahol, mint a Hortobágyon is, 
nincsenek kis területű előnevelő ta
vak.

V. Mohay István 
ivadéktenyésztő agr.

Eliszaposodó torkolati! mellékág a Duna mentén
(Tóth János felv.)



K Ö N Y V I S M E R T E T É S
E I B L - E I B E S F E L D T  :

A Z  EZER ATOL L V I L Á G A

(Megjelent 1968 decemberében, a 
müncheni R. Piper és Co., Verlag 
hozzájárulásával, 13,4 ív +  20 oldal 
színes- és 28 oldal fekete-fehér fény
képes terjedelemmel. Példányszáma 
15 000, ára 40,— Ft. Magyarországon 
kiadta a GONDOLAT, a TIT Ki
adója.)
Meglepően szép kiállítású, gazdagon 
illusztrált, tartalmas mondanivalójú 
könyvvel lepte meg a halasok és 
természetrajongók táborát a Gondo
lat Kiadó. E. Eibesfeldt munkája 
ugyanis általunk alig-alig^ ismert vi
lágot mutat be, az Indiai-óceán tér
ségében levő Maldive és Nicobar szi
getekre és az azokat övező trópusi 
tengerbe kalauzol.

Elsősorban a tengeri élőlényekkel 
— a puha-testűekkel, a tüskésbő
rűekkel, az ízeltlábúakkal, de leg
főképp a halakkal — foglalkozik, 
emellett kitér a bennszülött, szinga- 
léz lakosság mindennapi életére, a 
velük kapcsolatos néprajzi szokások
ra, földrajzi és geológiai sajátságok

ra — és nem utolsósorban az ottani 
őserdők világára.

A szerző békaember módjára ku
tatta az ottani tengeri állatokat, a 
koraitok közt örökké nyüzsgő, ezer
színű halakat. Víz alatt készített szí
nes fényképei nemcsak megkapóvá, 
hanem valódivá is avatja a nagy
szerű könyvet.

Eibesfeldt többek közt — leír egy 
olyan halfajt (Gnathypops rosen- 
bergi), mely a tengerfenék homok
jába lyukat, ill. Y alakú csövet fúr 
magának, majd miután az elkészült, 
oda beköltözik! A különös csőlakás
ból kitermelt iszapot, homokot a 
szájában hordja fel a felszínre, egy
úttal a cső falába apró kavicsokat, 
kagyló és tengerisün-váz darabkákat 
présel. Ily módon szilárdítja „elő
szobájának” falát. — Ehhez hasonló 
érdekes események, megfigyelések 
egymást váltogatják a 166 oldal ter
jedelmű munkában.

Az eredeti német kéziratot Solti 
Erzsébet fordította magyarra, a 
szakmai szerkesztést és átdolgozást 
Bogsch Ilma végezte el, dicséretes 
körültekintéssel.

Pénzes Bethen

H A L Á S Z A T
Felelős szerkesztő: Ribiánszky Miklós 

Szerkesztő: Pékh Gyula 
Szerkesztőség:

Budapest V., Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: 122-750, 113-000 

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat 
Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3.

Felelős kiadó:
CSOLLÁNY FERENC

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető 
bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, 
a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz
ponti Hírlap Irodánál (Budapest V., Jó
zsef nádor tér l. sz.) közvetlenül, vagy 
csekkbeíizetési lapon (csekkszámlaszám: 
egyéni Gl.268 közületi 61,066) valamint át
utalással a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlá
jára. Előfizetési díj 1 évre 42,— Ft. Meg

jelenik évente hatszor.
69-2-9390 - Révai Nyomda. Budapest.

F. v.: Povárny Jenő 
Index: 25 372

DÁNIA egyik — csak félig sós vi
zű (5—12%) fjordjában, ahol az ár
apály különbsége alig 50 cm, igen 
jó eredménnyel nevelik a szivárvá- 
nyos pisztrángot a folyásos vizű csa
tornában, melynek területe 3600 m2, 
mélysége 1,2 m. Napi — főleg apró 
heringből álló —
30 q friss hal ete
tésével a nyári 
félév termése 
bruttó 350 q, a sza
porulat 250 q. Ne- 
gyednyaras korukban 10 kg-ot is el
érnek a pisztrángok, harmadnyaras 
korukban 4—7 kg súlyúak. Egy má
sik, sekélyebb, de azonos területű 
csatornában másodnyaras, adagos 
(200—250 g db) pisztrángból a ter
més kb. 200 q. A tengeri garnéla 
etetése következtében húsuk rózsa
színű lesz, mint a lazacé és ezért 
füstölt állapotban a lazactól nem is 
különböztethető meg. (Schlotfeldt 
cikke a Dér Fischwirt 69 számában.) 
(N. S.)

. ; 5>  .
,,HALÁSZOK, VADÁSZOK KLUBJA. 

Szakklub létrehozását tervezik a duna- 
földvári művelődési házban, mivel a köz
ségben nagy az érdeklődés üyen jellegű 
klub iránt.” (Tolnamegyei Népújság, 
jan. 30.)

A PISZTRÁNGOK hálóketreces 
etetése gazdaságosabb, mint a tavak
ban, mert a hálóketrecek költségei 

csak egy töredékét 
képezik a pisztrán- 
gos tavak építési 
költségeinek. Ezen
kívül egyáltalán 
nincsenek kiadá

sok a létesítmények karbantartása és 
takarítása kapcsán. (Koops cikke a 
Dér Fischwirt 1969!l. számában.) (N. 
S.)

MIKÉNT ALAKULT a piaci ponty 
ára 1967/68-ban? (FISCHBAUER 19. 
[68.] N° 5.). 1967 őszén 280—320 ny. 
német márkát fizettek 1 mázsa 
piaci pontyért, a nyújtani való ponty 
ára 1968 tavaszán ennél lényegesen 
magasabb áron kelt el, 400—460 ny. 
német márka volt mázsája. (P. B.)

ÉVI 220 MILLIÓ mesterségesen 
keltett növényevő hal! Nikolskij G. 
V. (Serija VI. Biologija pocvovedenie 
23 [68.] N° 2.) és társai leírják, hogy 
a Szovjetunió három halkeltető gaz
daságban — Zjurupinsk, Kachowka 
és Mironovka — évente 220 millió 
amur- és busaivadékot nevelnek, 
aminek tekintélyes része a belföldi 
szükségleteket elégíti ki, de emellett 
exportra is küldenek. (P. B.)

VÁLLALAT
(BUDAPEST V., MÜNNICH F. U. 26. TELEFON: 110-800.
TÁVIRATI CÍM: HALÉRTÉKESÍTÖ, BUDAPEST)
országos nagykereskedelmi vállalat, amely a haltenyésztéssel és halászattal foglalkozó 
gazdaságok, szövetkezetek és intézmények haltermésének felvásárlója és értékesítője. 
Budapesti nagykereskedelmi telepek: IX., Csarnok tér 5. (telefon: 180-207) és IX., 
Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Budapest—Kelenföld pu. 
(telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szom
bathely, Tatabánya, Tolna, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.


