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Süllők szerepe
a pontyos
tógazdaságokban
Gödöllőn, mintegy 20 évig foglalkoz
tam a süllők tógazdasági tenyészté
sével és szaporításával, s tavaink
csaknem mindegyikében évről évre
leívattam kedvenceimet, a süllőket.
Annyi süllő talán sosem volt a Soroksári-Dunaágban, mint amikor mi
Gödöllőről minden ősszel mintegy
20—30 000 db egynyaras kis süllőt
szállítottunk oda, s azok ott tovább
szaporodtak. A kis süllőkért akkor
darabonként 30—40 fillért kaptunk!
A felnevelésnél külön kiadást nem
jelentő kis süllők árán vettem meg
évről évre kis tógazdaságunk csillag
fürt szükségletét, nagy részben Nyír
egyházán, a csillagfürt hazájában.
Évtizedekig főleg
csillagfürttel
etettem pontyaimat, s így azok a leg
jobb minőségűek (nem zsírosak!) és
a telelésnél kevés súlyveszteséggel
élők voltak. A kitűnő lilik-csárda
mindenkor felárral vette meg halun
kat, s leggazdaságosabb is volt a pon
tyok etetése csillagfürttel. 2,5—2,7
maximum 3 kg csillagfürttel nevel
tünk egy kg pontyot!
Kedvenceim voltak a süllők és Gö
döllőn barackvirágzáskor mindig
pontosan leívtak tavaink mindegyi
kében. Ezt megelőzően tavasszal már
ivar szerint elkülönítettem őket a te
lelőkben. A széles és fehérhúsú ikrásokat és a hengeres testű és szürke
hasú tejeseket nagyon könnyű volt
egymástól elválasztani és elkülöní
teni.
Tavaink mindegyikébe kihelyez
tem a 2—3 ikrásból 5—6 db tejesből
álló tenyésztörzsemet, melyek min
denkor pontosan leívtak. Szenve
déllyel lestem azután a kis süllők
megjelenését egy-egy kis vízbuktató
nál.

A süllők általános használatára az
ösztökélt, hogy a tavainkat vízzel el
látó patakokból állandóan és nagyobb
mennyiségben kerültek a tavainkba
értéktelen szeméthalak (keszegek, küszök, kárászok), melyek ott rendsze
resen leívtak és töméntelen mennyi
ségben elszaporodva a pontyok rová
sára éltek és fogyasztottak takar
mányt. Az általuk elfogyasztott ta
karmányon háromszor annyi súlyú
ponty nevelődnék fel. Ezért nagyon
károsak egy tógazdaságban a szemét
halak, s ezek irtására nélkülözhetet
len a nagyon hasznos süllő. Húsa a
legkitűnőbb „csemege-halhús” !
Lássuk csak a gödöllői kis 50 hol
das tógazdaság szeméthal termését a
süllők előtt és után, s vele együtt a
pontytermés csökkenését és növeke
dését.
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1944 év őszén halállományunk meg
semmisült, adatgyűjtésünket nem
folytathattuk. Megállapítottuk, hogy
a süllők rendszeres használatával a
kis tógazdaságunk pontyállományát
mintegy 20 mázsával növeltük, ami
10% többleteredményt jelentett.
Tógazdaságunk bevételeit tehát
nagymértékben növeltük több és
jobb minőségű pontyunkkal, vala
mint a felnevelt süllők értékével. Az
értéktelen szeméthalak és a nyári
ívásból eredő ponty-porontyok el
pusztításával tavasszal kihelyezett
pontyunk és a tavaszi ívásból eredő
pontyivadékunk annál szebb lett.

Barackvirágzás a süllőívás időpontja

(Antalfi felv.)

1947—48 években elpusztult ponty
állományunkat már pótoltuk, de sül
lőink még nem voltak, s így a sze
méthalak mennyisége újból 10% fölé
emelkedett! Ismét hoztunk süllőikrá
kat a kitűnő biharugrai (Corchus) tó
gazdaságból és újból elkezdtük azok
elszaporítását. Ismét neveltünk sül
lőanyákat!
Eredményeink azt is igazolták, hogy
kisebb-nagyobb tavaink mindegyiké
ben biztosan és pontosan leívtak
anyasüllőink, és utánuk mindenkor
bőségesen nevelődött fel ivadék. Ikrás anyánként általában 2—3000 db
ivadékot kaptunk, annak ellenére,
hogy a süllőanyák is sok ivadékot fal
tak fel.
Megfigyeltük azt is, hogy a nagyon
ingoványos és korhadványos fenekű
tavakban is leívtak ugyan süllőink,
de ezekben a tavakban a kikelő kis
süllők nagy százalékban elpusztultak,
még első hetes „szikzacskós” lárva
korban, mert ilyenkor a tófenékre
ereszkednek. A korhadványos tófe
néken oxigéncsökkenés következté
ben pusztulnak el a süllőlárvák. Ilyen
tavakban ne ívassunk süllőket, de ik
rát se tegyünk ide kikelésre. Népe
sítsünk itt süllőivadékkal.
Megtehetjük azt is, hogy nagyobb
telelő tavakban ívatjuk le süllőanyá
inkat, cirokszakállból, vagy kimosott
gyökerekből készített fészkeken, s az
ikrákat rakjuk szét tavainkban.
Nagyobb tavaink tisztán tartására
(vagyis a szeméthalak irtására) ele
gendő kihelyezni holdanként 20—30
db egynyaras süllőivadékot! Ezek sze
rint egy 100 holdas tógazdaság süllő
ellátására teljesen elegendő 2 db ik
rásból és 3—5 db tejesből álló anyasüllő-törzset felhasználni!
A süllők szaporítását természetesen
azokban a tógazdaságokban ajánlom
elsősorban, ahol a szeméthalak na
gyobb mennyiségben vannak. Asze
rint szabjuk meg a nevelendő süllők
mennyiségét, hogy milyen terjedel
mű a tógazdaságunk és mennyi a sze
méthalunk. Ahol sok a szeméthal, ott
rendezkedjünk esetleg be süllőivadék
eladására. Nagy és fölösleges menynyiségben azonban csak akkor nevel
jünk süllőivadékot, hogyha azok el
helyezésére (értékesítésére) már elő
zőleg szerződtünk. Egy-egy ilyen tó
gazdaság vállalkozhat több tógazda
ság süllőellátására is. Mi is szállítot
tunk Gödöllőről, főleg dunántúli tó
gazdaságoknak, nagyobb távolságra
is (természetesen oxigén palackkal)
süllőivadékot.
Ne idegenkedjenek tógazdaságaink
a süllőktől. Ha megtanuljuk a velük
való bánásmódot, főleg az ivadék le
halászását és a tenyészállomány teleltetését (erről még beszámolok), ak
kor nagyon eredményes lehet a mun
kánk. A süllő kényesebb hal, mint a
ponty, s kedveli az üdébb vizet, de
nagyszerűen tartható tavakban is.
Fontos, hogy legyen bőségesen táp
láléka. Hihetetlenül gyors növekedé
sére jellemző az alábbi adatunk: egy
nagyobb tavunkba kihelyezett 200 db
süllőporonty az első év végéig átla
gosan 30 deka súlyt ért el! Tehát az
első év őszére piacérettek lettek!
Báldy Bálint
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nemzetközi kapcsolataink
A magyar halászat nem színtere vi
lágpolitikai küzdelmeknek. Az a ter
melési volumen, amit képez, s amely
évről évre imponálóan növekszik, ma
még sajnos a belső szükséglet mara
déktalan és folyamatos ellátására sem
képes. Joggal kérdezhetnék tehát:
miféle nemzetközi kapcsolat alapja
lehet a halászat, és ha ilyen mégis
van, az ugyan milyen haszonnal jár
hat?
A horgászok nagyon intenzív nem
zetközi kapcsolatokat tartanak fenn.
A M 0H0SZ tagja a Nemzetközi Hor
gász Szövetségnek (CIPS), sőt e szer
vezet alelnöke éppen a MOHOSZ ve
zetőinek egyike. Emellett a horgász
kapcsolatokat — az ilyen tiszteletre
méltó közös szenvedély alapján — az
élénk tapasztalatcsere is jellemzi.
Külföldi horgászok és horgászvezetők
ismerkednek hazánk halászati és hor
gászati szervezeteivel és fordítva. E
kapcsolatok javarésze az utolsó év
tizedben keletkezett és izmosodott
meg.
Mi a helyzet a halászatban?
Földrajzi és elsősorban vízrajzi
helyzetünk megkívánja, hogy szom
szédainkkal halászati téren is normá
lis kapcsolatokat teremtsünk. Vizeink
javarésze egyben országhatár is. Fon
tos érdekek fűződnek ahhoz, hogy a
legésszerűbb halgazdálkodási tevé
kenység szomszédainkkal összehango
lódjék, és így az egyetemes halászat
érdekeit szolgálja, országhatárra való
tekintet nélkül.
Nyilvánvalóan a legértékesebb hal
fajok fajlagos tilalmi idejének és ki
fogható legkisebb méretének egyeznie
kell. Vagy itt van a vízszennyezés
óriási problémája, amelynek megol
dása nemzetközi szinten — közös erő
vel — talán könnyebben enyhíthető.
Nem közömbös az sem, hogy a közös
vizeket a legkorszerűbb módon, azo
nos elvek betartása mellett népesítjük-e, vagy a spontanietás ismérveit
hordja magában. Nem mindegy, hogy
az állam vállal-e kötelezettséget a vi
zek állapotának megjavítására külön
féle intézkedésekkel, vagy egy-egy
termelő áll szemben egymással úgy,
hogy az intézkedések súlyát azonnal,
hasznait azonban csak esetleg később
élvezze.
A II. világháború után az első halá
szati egyezményt Belgrádban kötöt
tük 1958-ban a magyar—jugoszláv
határvizek halászatára. Majd 1962ben csatlakoztunk a Dunai Halászati

Egyezményhez, amelynek akkor a
Szovjetunió, Bulgária, Románia és
Jugoszlávia voltak tagjai. Jelenleg a
magyar—csehszlovák halászati egyez
ményt készítjük elő. Minden bizony
nyal sor kerül egy magyar—osztrák
egyezmény megkötésére is, a jelenlegi
helyzet ezt indokolja.
Határvizeink halászati helyzetét te
hát részben rendeztük, vagy legalább
is napirenden tartjuk.
A magyar—jugoszláv halászati
egyezmény vegyesbizottsága 1967. áp
rilisában Újvidéken ülésezett és egye
bek között a Dráva halászatának
rendezéséről is tárgyalt. Ügy látszik,
hogy a vitás kérdések rövid időn be
lül rendezhetők.
A Dunai Halászati Egyezmény Ve
gyesbizottsága 1967. áprilisában Bul
gáriában tartotta immár IX. Üléssza
kát. Az Egyezmény 9 éves munkájá
nak eredményei lassan minden tag
országban kézzel foghatóvá válnak.
Mint ismeretes a Dunai Halászati
Egyezmény Vegyesbizottsága java
solta, hogy növényevő halakat tele
pítsük be a Magyar Népköztársaság
ba is. Az azóta eltelt idő a javaslat
helyességét igazolta. A jubileumi X.
Ülésszakot Magyarországon tartjuk
1968-ban.
Csak megjegyezzük, hogy az 5 or
szágot magába foglaló egyezmény ve

gyesbizottságának elnökéül immár
másodízben Pékh Gyulát választották.
A jubiláns Ülésszak résztvevői nyil
vánvalóan igényt támasztanak majd
arra, hogy helyszínen ismerhessék
meg a magyar természetes vízi halá
szat munkáját és eredményeit.
Tógazdasági haltenyésztésünknek
nincsenek ugyan nemzetközi egyez
ményei, de nemzetközi kapcsolatai
mégis igen szélesek.
Az eddig szervezett tanulmányutak
és tapasztalatcserék viszonylag nagy
tömeget mozgattak meg. A kapcsola
tok felvételének ez a módja úgy lát
szik alkalmas arra, hogy a halászati
szakemberek egymást megismerjék és
szakmai ismereteken túl személyi
kapcsolatokat is teremtsenek. Emel
lett hazánkban igen sok külföldi or
szágból is érekeznek, mint pl. leg
utóbb a közel 60 tagú francia halá
szati szakember-delegáció is.
Nem ártana a halászati kapcsolato
kat a tógazdasági szakemberek között
is rendszerezni és rendszeressé tenni.
Az NDK 1960-ban, Jugoszlávia 1965ben rendezett ún. nemzetközi halá
szati szimpóziumot. A magyar halá
szat nemzetközi helyzete és az euró
pai édesvízi halászatban viselt rangja
indokolná, hogy 1969-ben, vagy 1970ben ilyen tanácskozás megrendezését
elvállaljuk.
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Érkeznek a növényevő

Ivadéktartók elhelyezése Mironovkában

Júniusban ismét két millió amurés busaivadék érkezik hazánkba
Szovjetunióból. Azokban a gazda
ságokban, hol a zsenge ivadék ne
velésével foglalkoznak, fáradságos
előkészületek után, izgalommal
várják a szállítmányt. Több ezer
kilométerről érkezik a zsenge iva
dék. Ára igen magas. Nem mind
egy, milyen eredménnyel halászszűk vissza ősszel az egynyaraso
kat.
A z elmúlt időben kudarcok, si
kerek váltották egymást évenként
és gazdaságonként. Üj halfajokkal
dolgozunk. Akik a témában egy ki
csit elmélyedtek, talán mondhat
ják m ár: sokat tudunk új halaink
ról — de meg korántsem mindent.

Gondoljunk csak a pontytenyész
tésre : hosszú évek óta dolgozunk a
ponttyal és mégis évről évre új és
új dolgokkal ismerkedünk meg.
A zsenge ivadék vásárlása biza
lom kérdése is. A szovjet partne
rek az elmúlt években megterem
tették a bizalom alapjait. Gazdasá
gunkban nem egy előnevelő tóból
halásztunk vissza 30 000 db-os zsák
kihelyezése után 27— 28 ezer da
rab előnevelt halat. A számlázott
mennyiség minden zsákban meg
van!
A szaporításban a világon a leg
nagyobb tapasztalattal az orosz
haltenyésztők rendelkeznek. Tud
ják mikor kell csomagolni a zsen
ge ivadékot, hogy az a legkisebb
veszteséggel érkezzék meg 12— 36
óra múlva a kihelyezés helyére.
Mire e sorok olvasóink kezébe
kerülnek, talán már megérkeztek
a növényevő szállítmányok. Kihe
lyeztük őket minden gazdaságban,
a legjobb tudás és az elmúlt évben
szerzett tapasztalatok figyelem be
vételével. Ebben az esetben a gon
dolatok a jövő év eredményességét
szolgálják, megfigyelések mellett,
m elyek e sorok helyességét bizo
nyítják.

1. Előneveléssel 100— 200 m 1
nagyságú, jól lehalászható, előző
leg szárazon tartott tavacskákban.
2. Előnevelés nélkül 1— 1,5 kh-as
tavakban. Tapasztalataink szerint
az előnevelés az eredményesebb, és
megtérül a nagyobb megmaradási
százalékkal.
Miért ajánljuk az előnevelést? A
pontyszaporításban az irányított
ivadéknevelés érdekében Európaszerte alkalmazzák az ívó-, előne
velő és nevelőtó rendszereket. Ha
zánkban a mesterséges pontykel
tetés kidolgozásával a m eglevő Dubics-féle ívatótavakból előnevelők
váltak, és számos helyen bebizo
nyosodott, hogy ezekre szükség van
a kihelyezett zsenge pontyok meg
maradása érdekében.
A n övényevő halak — mostani
ismereteink szerint — őshazájukon
kívül csak mesterségesen szaporít
hatok. A zsenge ivadék ára magas.
Viszonylag magas lesz hazai sza
porítás esetén is. A keltetés, m e
legvizes tógazdaság, amíg a szapo
rítás m űvészetét elsajátítjuk, sok
sok erkölcsi, anyagi áldozatot kö
vetel . A mesterségesen előállított
zsenge ivadéknál az elérhető leg
nagyobb megmaradásra kell töre
kedni.
A növényevő halak folyami szer
vezetek, nagy oxigénigényük m eg
követeli az oxigéndús, jó vi
zet. Kis területű tavakban ez könynyebben biztosítható, gyorsan le
hetséges szükség szerint a teljes
vízcsere is.
A z amur- és busaivadék megle
hetősen gyámoltalan a magasabb
rendű kártevők (rovar, béka, ma
dár) elleni védekezésben. A kis ta-

Valljuk, hogy a természetes vízi
halászathoz hasonlóan a tógazda
sági haltenyésztéshez is elenged
hetetlen a halászszerencse, de min
dent arra alapozni felelőtlenség,
sőt nagyon drága mulatság.

Fejés előtt a szárazra törölt ikrás amur
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A dinnyési ivadéknevelő gazda
ságban az elmúlt években kétféle
módszerrel nevelték fel a növény
evő zsenge ivadékot.

A zsenge növényevő halak ellenőrzése a
repülőtéren

halak zsenge ivadékai
vak bekeríthet ők, és ezzel a kár
tevők könnyebben távoltarthatók.
(Dr. Molnár vizsgálatai, Halászat
1966. bizonyítják a békák megdöb
bentő kártevését.)
Előnevelő tavainkban naponta
könnyen figyelhető
az ivadék
egészségi állapota, tápláltsága, nö
vekedése.
Néhány sorban ismertetjük az
előnevelő tavak követelm ényeit:
Kifogástalanul
lezárhatók le
gyenek. A zsenge növényevő iva
dék a legkisebb buzgásnál, töltés
alatti vagy műtárgy melletti fo 
lyásnál elszökik.
A tó kihelyezés előtt szárazon
álljon. Füves fenék esetén alacsony
tarlóra kell a növényzetet levágni.
A táplálóvizet egészségügyi m eg
gondolásból
olyan
vízforrásból
nyerjük, ahol idősebb évjáratú nö
vén yevő halat nem tenyésztünk.
A zsenge ivadékot 30— 40 cm
m ély vízbe helyezzük ki és az elő
nevelés befejezéséig a vízoszlopot
100— 120 c m r e emeljük.
A z előnevelő tavak zajmentes he
lyen legyenek.
A halak etetését már a kihelye
zés napján meg kell kezdeni.
A felsorolt követelm ények egy
része meglevő kisebb tavainkban
nehezen teljesíthető maradékta
lanul. Ezért a növényevő halak elő
neveléséhez javasoljuk az egyéb
halféléknél már jól bevált kör
áramlásos betonmedencék építé
sét.

Termékenyített amurikra mosása Mironovkában

ra a következő egyszerű eljárást
ajánljuk.
M ég a szállítmány megérkezése
előtt a népesítésre szánt tavakba
kínai ivadéktartókat, vagy ha
ilyen nincs, pontykeltető ládát he
lyezzünk. A kihelyezés előtt min
den szállítózsákból 100 db ivadé
kot eg y-eg y tartóba számolunk,
majd a zsák tartalmát ugyanabba
a tóba kiengedjük. M ég jobb, ha
két mintát veszünk és a tóba he
lyezett tartókon kívül optimális
körülmények között keltetőház
ban is elhelyezünk az átvett zsákok
ból 100— 100 db zsenge ivadékot.
E kettős próbával feltétlen bizton

sággal állapíthatjuk meg, hogy ha
laink esetleges kallódását a tavi
körülmények, vagy az életképte
lenség okozta-e. A tartókban 6— 8
napig hagyjuk a halakat, de köz
ben gondoskodjunk táplálásukról.
A növényevő halak zsenge ivadé
kának takarmányozásáról, az elő
nevelt ivadék lehalászásáról és ki
helyezéséről lapunk más helyén
számolunk be. Reméljük, hogy —
ha e cikkünk időszerűségét vesz
tette is — , az előnevelt halak ke
zelésében hasznos útmutatást ta
lálnak amur- és busaneveléssel
foglalkozó kollégáink.

Antalfi—Tölg

A zsenge ivadék nagy tavakba
váló kihelyezése a szerencsés kö
rülmények összejátszása folytán
sokszor eredményes lehet, de a te
nyésztő az év nagyobb részében
bizonytalanságban van.
A zsenge növényevő halak kihe
lyezése idősebb évjáratú halak kö
zé biztos kudarcot jelent!
Mint írtuk, véleményünk szerint
a szovjet tenyésztők az eddig eltelt
években „jó minőségű" , életképes
halat szállítottak. A csomagolás
vonatkozásában is sokat tanulha
tunk tőlük. A tenyésztő azonban
csak akkor nyugodt, ha megálla
pítja, hogy gazdaságába életképes
ivadék érkezett-e? Aki elmulaszt
ja az életképesség megállapítását,
a kihelyezést követő 8— 10 napban
előnevelés esetén is bizonytalan
ságban van.
A z életképesség megállapításá

Növényevő halak szaporítása a Szovjetunióban
(Tölg felvételei)

JÁ VAI LÖVŐHAL?
A Budapesti Állat- és Növénykert
Trópusi Akváriumában sétálgatva
sokan megállnak egy nem teljesen
feltöltött medence előtt, amely fe
lett a

Lövőhal
( Toxotes jaculatrix)
feliratú tábla látható.
A lövőhalak Délkelet-Ázsia vi
zeiben honösak. Különösen kedve
lik a brackos (félsós), mangrovés
sávokat.

A vízfelszín közelében élnek, ez
már „lőni tudásukéból is követ
kezik. A lövési tudományt a 2— 3
cm-es ivadékok is megtanulják,
persze ekkor még csak kisebb víz
sugarakat köpnek.
Vajon mi szükség van a köpésre,
ül. lövésre? Ha megfigyeljük ezek
nek az állatoknak a táplálkozását,
erre könnyen megtaláljuk a ma
gyarázatot.
Táplálékuk fő tömegét minden,
a vízfelszín felett mozgó lény ké
pezi. A kiszemelt áldozatot, főleg
rovarokat,
vízsugárral
lelövik,
amelyek ettől átnedvesedve a víz
felszínre esnek és itt a halak be
kapják ezeket.
Sokáig kérdés volt, vajon milyen
mechanizmus alapján megy végbe
a köpés, ül. lövés?
A választ erre akváriumi megfi
gyelések adták meg. A z állat a pré
dája alá úszik, mindig egyenes
szögben, miközben a vízszintes
irányban is jól mozgatható szemei
vel állandóan figyeli. A víztükröt
a zsákmány mellett éri el oly mó
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don, hogy a feje felső része érint
kezzék evvel. Ez, az áldozatra való
„ráállás” a lövőhalakra tipikusan
jellemző. A zsákmányt igyekeznek
minél inkább megközelíteni, mert
így a kilőtt vízsugarak törését ki
sebbre tudják csökkenteni.
Ezek után az előkészületek után
a köpéshez szükséges vizet a száj
üregükbe veszik, majd a kopoltyú
fedők hirtelen nyomásával a száj
padláson egy mélyedést hoznak lét
re, amelyhez nyelvüket hozzáfeszí
tik. Ezáltal egy csőszerű képződ
mény alakul ki, amelyből a víz a
száj elülső részébe jut, ahonnan
nagy erővel kilökik.
Az eddigi megfigyelések alapján
még nem tisztázott, hogy köpés, ül.
lövés alkalmával a hal csak egyet
len vízsugarat lök-e ki, vagy pedig
többet. Egyes elképzelések szerint
a vízsugarat gyors egymásutánban
kiköpött vízcseppek alkotják.
A vizet mindig nagy erővel lövik
ki és ez lehet a magyarázata annak,
hogy a Toxotes jaculatrix bizonyos
köpésszám után elfárad. Ezt a fáradást mutatják a túl rövid (mély)
köpések, majd pedig az, hogy „tu
dásukat” megszüntetik.

SCHÁPERCLAUS dr. beszámol a
DFZ 67/3. számában arról, hogy a
kauppai nyolc kísérleti tóban az 1966.
őszi lehalászáskor jóval nagyobb el
hullóéi veszteséget
állapítottak meg,
mint
bármely
megelőző
évben.
1966. tavaszán ui.
— ellentétben a
megelőző 14 év gyakorlatával — a P 2
tenyészanyag nem kapott antibioti
kumos oltást, mert 1965 őszén (X. 27.)
ennek az anyagnak kétharmadát kü
lönböző (2) oltóanyaggal beoltották
és egyharmadát ellenőrzés céljából
oltatlanul hagyták, azt remélve, hogy
az oltóanyag a tény észanyagot a ta
vaszi fertőzéssel szemben ellenállóvá
teszi, megvédi. Az eredmény teljesen
negatív volt, az oltóanyag nem vált
be. Az oltóanyaggal való — akváriu
mokban jó eredményt mutató — kí
sérletek folytatását 14 évvel felfüg
gesztették, mert ekkor már megfelelő
mennyiségben állott rendelkezésre
biztos hatású antibiotikum. Az 1966.
évi nagy veszteséget szerző egyedül
az antibiotikumos oltások elhagyásá
nak tudja be. Az elmúlt 14 év alatt
csak három olyan év volt, amikor

A köpési, ill. lövési készség az
éhség fokával mindig összefügg, az
éhes lövőhal lövésre „készebb” ,
mint a jóllakott.
A lövőhalak teste — a táplálék
megszerzési módjának megfelelő
en — nyúlt, magas, oldalról erősen

A lövőhal

lapított. Színezetük tipikus. Ezüs
tösen fénylő barnászöld hátukról
több fekete csík húzódik lé a test
oldalán az oldalvonalig. Homlok—
hát vonaluk a farkúszóig majd
nem egyenes. Szájuk nagy, mélyen
ki tátható, felfelé irányuló.
Szemük rendkívül nagy, de ki
tűnik mozgékonyságuk és szere
pük révén is. A fenti mechaniz
musban mindkét szemük egyenlő
fontos szerepet játszik; ha az egyik
megsérül, nem tudnak célirányo
san köpni, mivel távolságbecslésük
megromlik.
Tehát kitűnő látásuk segítségé
vel szerzik meg táplálékukat a biz
tos — és számunkra olyan érde
kes, a leeresztett vízszintű meden
cében is jól látható lövések révén.

Bogsch Ilma

utólagos megállapítás szerint nem
lett volna szükség az antibiotikumos
kezelésre, mert a nem kezelt pon
tyoknál is csak olyan volt a veszteség
aránya, mint a kezeiteknél. Tavasz
szál azonban megnyugtatóan megál
lapítani, hogy a pontyállomány telje
sen egészséges és az oltás elhagyása
esetében sem fog veszteség beállni,
nem lehetséges. 14 év átlagában a
P2—P.t vesztesége kezelés esetében
8,8%, a nem kezeiteknél viszont
29,2% volt vagyis a kezelés révén si
került a veszteséget 20,4%-kal csök
kenteni. Hozam és pénzügyi vonatko
zásban nemcsak a megmaradt hal
mennyiség jelent nagy előnyt, de az
is, hogy az egészséges halak a termé
szetes és mesterséges takarmányt jól
értékesítették, nem kellett betegségi
súlyveszteséget pótolniuk. Amikor
1966-ban az egyik tóban 11,5% volt a
darabveszteség, akkor 1360 kg takar
mány felhasználásával az össz-szaporulat 717 kg/ha volt, amikor azonban
a másik tóban 33,4% volt a darab
veszteség és 1180 kg takarmányt etet
tek fel pro ha, akkor az össz-szaporulat előbbi felét sem érte el, az csak
351 kg volt! (N. S.)

B E SZ Á M O L Ó ___________
a Halászati Szakosztály tatai üléséről
Az Agráregyesület Halászati Szak
osztálya idei első ülését április 28-án
tartotta a Tatai Halgazdaságban. Az
ülést Ribiánszky Miklós, a szakosz
tály elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a
megjelenteket, majd a távollevő Nagy
László titkár helyett beszámolt a
szakosztály legutóbbi ülése óta tör
tént eseményekről. Elmondta, hogy a
Magyar Agrártudományi Egyesület
Állattenyésztők Társasága ez év már
ciusában Kecskeméten tartott ülést,
ahol értékelték az egyes szakosztá
lyok munkáját és a Halászati Szak
osztályt a rangsorban első helyre tet
ték, munkáját eredményesnek ítél
ték,. Ezután a szakosztály 1967. évi
programját ismertette: — az év folya
mán 5 vezetőségi ülést tervezünk. Az
elsőt március 3-án megtartottuk. En
nek témája a halellátás szervezése és
a növényevő halak kereskedelmi
kérdései voltak. Előadó: Földényi
Sándor, a Halértékesítő Vállalat igaz
gatója volt. A második vezetőségi ülés
tárgya: A halászat szervezete az új
mechanizmusban. Árrendszer. Az
ülést előreláthatóan júniusban hívják
össze. A nyár folyamán a természetes
vízi halászatról hangzik majd el elő
adás, melyre német szakemberek
meghívását is tervezzük, ősszel a Me
zőgazdasági Kiállítás Halászati be
mutatóját értékeljük vezetőségi ülés

tartunk ankétot. Szeptemberben a
halak gerinces kártevőivel és a halta
karmányozás módszereivel foglako
zik szakosztályi ülésünk, az év végén
a műszaki fejlesztés kérdéseinél a
jégváltás gépesítésével — bemutató
val — zárul a szakosztályi programsorozat.
A szakosztályi ügyek ismertetése
után a napirend második pontjaként
Bakos János előadása hangzott el „A
haltenyésztés és nemesítés feladatai”
címmel. Az előadó ismertette a
pontytenyésztés történetét; a kiválo
gatás (szelekció) és a nemesítés ered
ményeit összehasonlítva más állatfa
jokéval. Szarvason az ország 6 tájegy
ségéről származó egyedek teljesít
ményvizsgálata folyik. Nagyon szem
léletes az alábbi táblázat, amelyben
az előadó bemutatta a legjobb és leg
rosszabb pontytörzsek értékmérő tu
lajdonságainak százalékos eltérését a
vizsgálatok alapján.
A táblázatból látható, hogy neme
sítő munkával milyen hihetetlen tar
talékok vannak még nemcsak a nemesítők, hanem a tenyésztők kezé
ben is. Világossá vált az is, hogy az
egyedek között is igen nagy eltérések
vannak. Szarvason az anyai és apai
örökítő hatást is több évig vizsgálták
és jelentős eltéréseket kaptak. A mes
terséges szaporítás a nemesítő mun
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kában is nagy segítséget nyújt, alkal
mazásával el lehet különíteni a szü
lők örökletes tulajdonságait. A ke
resztezést kísérletek kiugró növeke
dési képességű ponty egy edeket ered
ményeztek, tehát vannak még tarta
lékaink.
Az előadó ezután ismertette a Te
nyésztői Bizottságok szervezetét és
működését. Vázolta elképzeléseit a
tenyésztői munka megjavítására kis
részüzemű termelőszövetkezeti, —
nagyobb teljes üzemű állami és törzs
tenyésztő tógazdaságokban. Szüksé
gesnek tartja a törzskönyvezés pontos
vezetését, ezzel párhuzamosan az
egyedi jelölés elterjesztését. Javasol
ta, hogy a tenyésztő munka eredmé
nyeként létrejövő nagy tenyészértékű
ivadékot és törzsállományt felárral
értékesíthessék a gazdaságok.
A téma fontosságára hívta fel a fi
gyelmet egy másik táblázattal is: a
legjobb és a legrosszabb törzs érték
mérő tulajdonságainak összevetése
egy holdra mutatkozva 1364 Ft több
letjövedelmet, illetőleg 714 Ft veszte
séget okozhat. Ez az új mechanizmus
elveinek értelmében a tenyésztő
munkát reflektorfénybe helyezi.
A hozzászólók szinte valamennyien
gratuláltak a kiváló előadásért Bakos
Jánosnak, sőt Keve József javaslatára
jegyzőkönyvi elismerést is megsza
vaztak. A hozzászólók beszámoltak az
ország több gazdaságában folyó te
nyésztő munkáról és eredményeiről.
Javasolták, hogy az elhangzott elő
adást sokszorosítsák és juttassák el a
tenyésztők kezébe. Dr. Búza László
felvetette, hogy az összehasonlító
vizsgálatokban a jövőben nagyobb
súllyal vizsgálják az ellenállóképes
ség mértékét is a betegségekkel, első
sorban a hasvízkórral szemben.
A hozzászólások végén Ribiánszky
Miklós zárta be az eredményes érte
kezletet, válaszolt a felvetődött kér
désekre és ismertette a Halászati Fel
ügyelőség távlati terveit a nemesítő
munka további feladatairól.

keretében. Az év végén decemberben
a munkatermelékenység növeléséről
és a műszaki fejlesztés teendőiről
szóló előadásokkal zárul a vezetőségi
ülések idei programja.
Szakosztályi ülést a tatain kívül
még hármat tervezünk. Júniusban a
világ élenjáró tógazdaságainak mód
szereiről, majd a halparaziták le
küzdésének nagyüzemi lehetőségéről*

Tahy Béla

A NEUE ZEITUNG ápr. 14-i szá
mából: „A Tolna megyei paksi Vö
rös Csillag htsz érdekes újítást veze
tett be. Fedett rekeszt építettek a ha
jóba, ahol a hálót szárítják. A nap
sugarak ugyanis károsak a műanyag
hálóra.”
*

SZARVASI KÍSÉRLETI HALASTA
VAK területén kísérletképp 16,7 holdnyi
területen kacsás halastó vizével árasztot
tak el tófenéki rizsföldet. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a kacsás halastó-vízzel
való rizsárasztás pontosan egy műtrágyá
zást helyettesít. A tiszta Körös-vízzel ön
tözött rizsföld 16,7 mázsás átlagos termést
adott, a mellette levő tábla pedig — amely
kacsás tóból nyerte a vizet — 24 mázsát a
helyi nemesítésű H—6 rizsfajtából. 1967ben tovább vizsgálják: mennyi a termés
fokozó hatása a kacsás halastó vizével
való árasztásnak. (P. N.)
A

Két kapitális tógazdasági süllőfészek

(Tölg felv.)

A SZOVJETUNIÓBAN (Bannikov:
„A Szovjetunió természetvédelmi te
rületein” c. Moszkvában, 1966-ban
megjelent könyve alapján) 76 termé
szetvédelmi rezervátum van, melyek
területe az 50 000 km2-t is megha
ladja. A legnagyobb rezervátum az
Ural északi részén van, a Pecsora fo
lyó mentén, területe 7300 km2. A ter
mészetvédelmi területek Murmanszktól a Kaukázusig és a lengyel határ
tól egészen a Csendes-óceánig talál
hatók. A rezervátumok létesítése a
szovjet
hatalom
érdeme, a legré
gibb is csak 50
éves. A rezervá
tumokban a vé
dettség nemcsak
az egyes különleges állat- vagy nö
vényfajokra, hanem az egész terület
faunájára, flórájára stb. kiterjed. A
kutatással párosult védelemnek olyan
meglepő eredményei vannak pl. a
szajgánál (Saiga tatarica, antilopféle
ség), hogy a néhányszáz megmaradt
fő ma már 2 millión felülire szaporo
dott, és évente közel 200 ezer db-ot
ejtenek el és dolgoznak fel. Megmen
tették a kulan (Equs hemionus, ló
féleség) állományát is a kipusztulás
tól, Főleg az északi részeken hathatós
védelemben részesülnek a folyókba
ívásra felhúzó lazacok, délebben vi
szont más halfajokat védenek. Aszkania-Nova területén kísérletek foly
nak exotikus állatokkal. Háziállat
ként igen könnyen használhatók a
jávorszarvasok. Újra telepítették a
háború alatt kipusztult hódokat, új
területre a cobolyt és más értékes ál
latot. A védett állatok között van az
európai bölény, a hiúz, az amuri tig
ris, több medvefaj és igen sok ritka
egyéb emlős, csúszómászó stb. (N. S.)
LENGYEL EREDETŰ keserű csil
lagfürtöt ajánlanak a nyugatnémet
tógazdáknak bármely vasúti állomás
ra szállítva 35 nyM/q árban. A ponty tenyésztők azonban nincsenek meg
elégedve a pontyok termelői árával
ami általában 3,0—3,2 nyM/kg. A
termelők terméséből csak kb. 20%
kerül a nagykereskedelmen át forga
lomba, míg a többit közvetlenül, jó
val magasabb áron tudják értékesí
teni. A nagyke
reskedelem főleg
az importtal fog
lalkozik. Az im
port (nagyrészt ju
goszláv
eredetű)
pontyok fogyasztói ára a hazaiak kb.
7,0 nyM/kg-os árával szemben — jól
lehet a német vélemény szerint idén
már nem olyan zsírosak, mint az
előbbi években — csak 4,0—5,0 nyM/
kg. A német termést egyébként leg
nagyobb részben már karácsonykor,
ill szilveszterkor értékesítik, és így
húsvétkor és később hazai termésű
pontyok alig kerülnek már a piacra.
(APZ 67/6 és DFwirt 67/2 száma).
(N. S.)
*

A HAMBURGI halászati kísérleti in
tézetben Mann dr. és társa foglalkoz
tak avval, hogy préselt keveréktakar
mányok (Pellet), melyek felhasználá
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sa nemcsak a pisztrángtenyésztésben,
hanem a pontytenyésztésben is állan
dóan fokozódik, milyen kilúgozás! stb.
veszteséget szenvednek a vízben és
mennyi idő alatt. Kilenc különböző
készítmény kipróbálása kimutatta,
hogy a préselt takarmány átlagban
már fél órán be
lül szétesik, egy
óra leteltével pedig
teljesen szétolvad.
Az ázási időben a
víz igen sok érté
kes részt old ki és sodor el. E hibák
elméletileg ugyan nagyobb részben
kiküszöbölhetők avval, hogy csak
annyi takarmányt kapnak a halak,
amennyit igen rövid idő alatt felvesz
nek. Ez azonban — főleg a ponty in
tenzív etetésekor — aligha képzelhető
el. Az áztatást a kutatók viszont szük
ségesnek tartják, mert a préselt ta
karmány azonos mennyiségű vizet
vesz fel. Ha ez a belekben történnék,
a nagy feszültség kárt okozna. (DF
wirt 67/1. sz.) (N. S.)
*

AZ EDDIG HASZNÁLT haljelö
lési módok nem teljesen megfelelő
ek, ezenkívül egyéni kezelést is kí
vánnak. Ezért amerikai kutatók
(Progressiv
Fish
Culturist 1965/27)
festéktartalmú ta
karmány etetésé
vel kísérleteztek;
remélték, hogy a
haltest színessé válik. Az ellenőrző
csoport és a kísérleti csoport között
fejlődésben, ill. egészségi állapotban
semmilyen különbség nem mutatko
zott, de a festéknek nyomát csak egy
festékfélénél sikerült a halak veséjé
ből kimutatni, ez barnább színárnya
latot kapott. Ez a haljelölési mód
szintén nem vált be. (DFwirt, 67/2
sz.) (N. S.)
*
A KÜLÖNBÖZŐ ANTIBIOTIKU
MOK felhasználása a halak kezelésé
nél és etetésénél rohamosan terjed.
Megállapítandó tehát, nem marad-e
a halak testében ezekből valami, ill.
milyen — esetleg a fogyasztóra nem
előnyös — mennyiség vissza. Schaperclaus dr. már régebben megálla
pította, hogy az oltás révén adott an
tibiotikum néhány napon belül ki
válik a szervezet
ből (ami későbbi
fertőzés esetében
hátrányos is, mert
a túl korai keze
lésnek már nincs
hatása). Dr. Mann és dr. Bank egy
mástól függetlenül tanulmányozták
tehát az etetés révén a halba kerülő
antibiotikumok megmaradása és eset
leges felhalmozódása lehetőségét.
Mindketten arra a meggyőződésre ju
tottak, hogy az antibiotikumok ag
gálytalanul etethetők, azokból a ha
lak húsában semmi vissza nem ma
rad. (DFwirt 67/1 sz.) (N. S.)
*

GRÜNSEID G. österreichs Fischerei 1967/2—3. számában ismerteti
pottenbrunni pisztrángtenyésztési el
járását. Lényege, hogy mind a kelte
tésnél, mind a kezdeti tartásnál cir-

r

H

e H

kuláltatott, egyenletes hőmérsékletű
vizet használnak fel. A hőmérséklet
a szokottnál magasabb és eredmény
ként őszre nem 10—12 cm, hanem
20—22 cm nagyságú pisztrángivadé
kot állítanak elő. A súlykülönbség
tízszeres. Az így
nevelt anyag a be
tegségeknek igen
jól ellenáll. Sok
kal kevesebb a
veszteség, mint a
régi rendszerű nevelésnél, mert a
májusban kihelyezett ivadék már
mintegy 120 napon át táplálkozott és
ellenállóvá vált a pisztrángok kerge
kórjával szemben. Ennek előidézője,
a Lentospora cerebralis ui. a tavak
ban csak a még porcogós csontállo
mányú pisztrángokat tudja megtá
madni és ez a lehetőség az így elő
nevelt ivadéknál már nem áll fenn.
(N. S.)
A DFWIRT 67 2. SZÁMÁBAN hivat
kozva a „Halászat” 65 4. számára,
közük, hogy alaptalan a német halte
nyésztők félelme, hogy a vadlibák
kárt okoznak a
halállományban,
mert a magyar
nagyarányú vizs
gálat egyetlen ese
tet sem talált, ami
ből — gyomorvizsgálat alapján — halfogyasztásra lehetett volna következ
tetni. (N. S.)
*
A RIBNOJE HOZJAJSZTVO 1967/
2. számában Kanajev és társai beszá
molnak arról, hogy a pontyok úszó
hólyaggyulladása esetében milyen a
beteg halak mikroflórája és parazitofaunája. A be
teg
pontyokon
sokkal több para
zita
élősködik,
mint az egészségeseken, és ezek sú
lyosbítják az alapbetegséget és fo 
kozzák az amúgy is nagyarányú el
hullást. önállóan azonban a kísérle
tek szerint a betegséget ezek a para
ziták nem idézik elő. (N. S**)
A DUNA VIZÉNEK jelenlegi álla
potát szennyezettség, halászati stb.
szempontból 10 éves munka során
vizsgálták meg az összes érdekelt ál
lamok szakértői. A munka most fe
jeződött be és még ebben az évben
megjelenik az evvel foglalkozó mo
nográfia német nyelven. A vizsgá
latok a müncheni vizsgálati módsze
reknek megfelelően történtek. Az
egyes
szakaszok
vizének minőségét
a részletes vizsgá
latok alapján kék,
zöld, sárga és pi
ros jelzéssel adják
j

meg. Legrosszabb a pirossal jelzett
szakasz. A Duna vizét nemcsak az
ipari és egyéb szennyvizek rontják,
de a már épült duzzasztók is megvál
toztatják, mert a lecsendesedett,
majdnem álló vizek az érdekelt sza
kaszt eutróffá változtatják, és ez az
igényesebb, értékesebb halféleségek
kiszorulásával és kevésbé értékesek
elszaporodásával jár. A hajózás, a vi
zek szabályozása szintén rontja a víz
minőségét. A Duna magyarországi
szakasza általában II. (zöld színnel
jelzett) minőségű, de az újabban ter
vezett duzzasztók (Vaskapu) csak a
víz romlását okozhatják. A vizsgála
tot végző bizottságot meghívták a
Szovjetunióba a Dnyeper folyó ha
sonló jellegű problémái tanulmányo
zására. (AFZ 67/5 sz. Seydel E. cikke
alapján.) (N. S.)
*
A z UTÓBBI években minden ta
vasszal sikerült az Állatkert édesvízi
akváriumában fo 
gassüllőt (Lucioperca lucioperca)
szaporítani. A ha
lak
természetes
^
?—
úton vagy pontyhipofízis segítségével adták le ivartermékeiket. 1967-ben újból sikerrel
leívtak minden mesterséges beavat
kozás nélkül, még azok az állatok is,
melyek egy évvel korábban hipofízis
kezelésben részesültek. Az érdekes
ség és teljesség kedvéért azt is meg
kell jegyezni, hogy e halak mintegy
5 alkalommal voltak Neguvonos ol
datban pontytetvesség ellen, de en
nek semmi káros utóhatása nem volt
az állatok szexuális életére. (P. B.)
A HALAK VILÁGÁBAN isme
rünk néhány olyan fajt, melyek nem
csak lerakott ikráikra vigyáznak, ha
nem a kikelt ivadékra is. Ilyenek pl.
a különféle tilápiák, díszsügérek stb.
Ezek a halak úgy vezetgetik a vízben
néhány mm nagyságú ivadékaik szá
zait, mint a kotlósok kiscsibéiket. P.
Kuenzer német tudományos kutató
arra volt kíváncsi, hogy ezek a halak
miként ismerik fel szüleiket? Meg
állapította — töb
bek közt — az
ívást követően pl.
a csíkozott törpe
sügér (Nannacara
anomala) mozgása
egyenletlenné, lökésszerűvé válik,
ami teljesen eltér a fajtársak úszásá
tól, így az ivadékok optikailag isme
rik fel őket. Jelentős hatással van a
nászruha is, mely színben különbözik
a többitől. Az Állatkertben mi ma
gunk is megfigyeltük, hogy pl. a bí
bortarka sügér (Hemichromis bimaculatum) szülők úgy csalogatják a ki
csiket, hogy hát- és mellúszóikat hir
telen kinyitják majd gyorsan össze
zárják, mely olyan benyomást kelt,

mintha villogtatnának. Ez a jelenség
azonnali ivadék-tömörülést eredmé
nyez. Izraeli kutatók — így L. Fishelson — megállapították, hogy a szájköltésükről jól ismert és a szubtró
pusi és trópusi tógazdaságokban te
nyésztett tilápiák ivadékai nemcsak
a szülők száját, hanem az azt helyet
tesítő műanyát is felkeresik, mely
nem más, mint egy vízbe süllyesztett
műanyag gömb, egyik oldalon nyitott
tág nyílással. (P. B.)
♦
ÖT FAJHOZ tartozó, különféle színű
és formájú korallszirti hal érkezett az
Állatkert trópusi akváriumába. A
rendkívül kényes halak vizét motori
kus szűrőberende
zéssel,
speciális
ioncserélő
mű
gyanták és szenek
segítségével szű
rik, a vízbe lévő
baktériumokat pedig ozonizátorral
pusztítják. A tengeri halak mellett
néhány édesvízi érdekesség is érke
zett, így pl. két, a Nyassza-tóban ős
honos szájköltő hal; lepkehalak, kés
halak. (P. B.)
*
DR. H. KIECKHÁFER az Allgemeine Fischerei Zeitung 1967. II. szá
mában érdekes vizsgálatot közöl a
Bodeni-tóval kapcsolatban. A Sváj
cot, az NSZK-t és Ausztriát egyaránt
érintő hatalmas tavat évről évre fo
kozott mértékben szennyezik szerves
és szervetlen anya
gokkal. Ennek kö
vetkeztében eutrofizálódik (szerves
anyagokban gaz
dagabbá válik) az
egykor tiszta vizű tó. Csak néhány
példát említve: 1955-ben még csak
1,7 mg, 1960-ban már több mint en
nek négyszerese, vagyis 9 mg volt
1 m3 víz foszfáttartalma. E tények
nyomán most igen jelentős az al
sóbbrendű rákok és a kék alga menynyiségének növekedése. A veresszár
nyú koncér (Rutilus rutilus) e bő táp
lálék következtében már hatnyaras
kora végére eléri a 25 cm-es test
hosszt (Le), melyet 1939-ben csak a
12—13. életévében ért el. A Bodenitóhoz hasonlóan — a fokozott nyári
szennyezés miatt — a mi Balatonunk
ban is már tapasztalható eutrofizáció,
mely a másod- és harmadosztályú fe
hérhalaknak kedvez ugyan, idegenforgalmi és üdülési szempontból
azonban annál elszomorítóbb. (P. B.)
*

NEMZETKÖZI
BÚVÁRISKOLA
kezdte meg működését Jugoszláviá
ban, Vodice tengerparti helységben.
A különös iskolában az oktatás há
rom évig tart, és a
nyári hónapokban
folyik. A hallgató
kat neves szakelő
adók vezetik be a
merülés,
a víz
alatti halászat, fényképezés stb. tu
dományába. A tandíj 50 dollár vagy
600 új dinár. Az új iskola nagy ér
deklődést keltett világviszonylatban,
halászati szakkörökben. (Borba) (KL.)

NEM MINDENNAPI interpelláció
ra került sor a közelmúltban a kana
dai parlamentben. A kanadai kikötő
be ugyanis beúszott egy bálna és az
apály miatt ott rekedt. A száz tonnás
óriási állat mindaddig nem úszhat
vissza a tengerbe,
amíg valami rend
kívül nagy dagály
ezt nem teszi lehe
tővé. A lakosság is
nagyon megked
velte a bálnát és Moby Joe-nak ne
vezte el. A kormány havi ezer dollárt
utalt ki az államkasszából etetésére.
Az ügyben azonban váratlan fordulat
következett be, egy felelőtlen kirán
duló rálőtt a bálnára. A felháborodás
óriási volt: az állatbarátok egyesüle
tének elnöke, aki egyben parlamenti
képviselő is, szóvá tette az ügyet a
képviselőházban. A beteg bálna meg
mentésére gyorsan megszervezték a
mentőakciót. Katonai helikoptert bo
csátottak az orvosok rendelkezésére,
hogy könnyebben megközelíthessék a
sebesült állatot. Hosszas erőfeszítés
után sikerült az óriás bálna sebét ki
tisztítaniuk és injekcióval kezelniük.
A nem mindennapi eseményt a tele
vízió külön műsorban sugározta. A
kormány Farley Mowath ismert ter
mészettudóst bízta meg az állat gon
dozásával. (Daily Mail) (K. L.)

A BULLETIN FRANCAISE DE PISCICULTURE 1966 III. 222. számában
az 1965-ben hazánkban járt Mme
Wurtz Ariét számol be „Haltenyésztés
és halászati kutatás Magyarországon”
címmel útjáról (29—37. p. 4 fénykép).
Az általános ismertetés után cikkíró
részletesen beszámol Szarvas és
Dinnyés kutatásairól, kiváló eredmé
nyeiről, méltatja a paksi htsz munká
ját, majd ismerteti a három nagy ál
lami tógazdaság (Hortobágy, Szeged
és Biharugra) üzemét. Beszámol a ka
csatenyésztés termésfokozó hatásáról,
nagy jövőt jósol a növényevő halak
nak (Franciaországban is), és külön
kiemeli a budapesti Állatkertben lá
tott „amuretetést”. A cikkbe több té
ves adat is becsúszott (OHF tgk-állománya, szegedi trágyázás mérve,
anyaállománya, valamint egy 10 ha
nagyságú tóban négy db átlag két ki
lós amur növényirtó munkája kap
csán), de az idén tervezett francia
szakküldöttség látogatásakor ilyenek
már aligha fognak előfordulni. A Bul
letin jelzi, hogy a következő számban
közli Pénzes és Tőig cikkét a növény
evő halakról. (N. S.)
*
A SZOVJET-UKRAJNA nevű dél
sarki bálnavadász flotta a hatodik
földrész partjainál
befejezte jelenlegi
vállalkozását. Az
út több hónapig
tartott. A zászló
hajó és még to
vábbi húsz bálnavadász hajó súlyos
szél- és hóviharokban több mint 44
ezer mérföldet tett meg a tengeren.
(Izvesztyija) (KL.)
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izgalmakkal
Néhány évvel ezelőtt Veszprém me
gyében Monostorapáti és Hegyesd
községek közelében új víztároló
épült. A kb. 100 kát. hold nagyságú tó
gyönyörű környezetben, hegyektől
övezve terül el. Keleti oldalán sűrű
fenyőerdő határolja, a másik oldalon
magas dombok, így az összbenyomás
valósággal alpesi táj hatását kelti. A
tározótól nem messze meredek hegy
csúcson középkori falmaradvány ta
lálható. Soós László, a hegyesdi tsz el
nöke elmesélte, hogy itt régi magyar
végvár erődítménye állt. A török hó
doltság idején egy este a törökök kö
rülvették és a szájhagyomány szerint
borért kilopódzó magyarokat elfog
ták, majd ruhájukba öltözve becsap
ták az őrséget és elfoglalták az erő
dítményt. Az ősi szellem ma is él!
Ottjártunkkor mi is megkóstoltuk a
hegy kiváló levét, amit az utódok is
hasonlóan nagy tiszteletben tartanak.
A két szomszéd termelőszövetkezet
1965-ben hatátozta el a tározó má
sodlagos halászati hasznosítását és a
nyár folyamán 400 000 db tökmag
nagyságú pontyivadékot vásároltak a
Dinnyést Ivadéknevelő Tógazdaság
tól. Az izgalmak már a kihelyezés el
ső percei után kezdődtek: — megma
rad-e a hal, nem szökik-e át a rácson
a kistestű ponty, mert ez esetben a
kanyargó patak víziútján végigha
ladva a Balatonig meg sem állnak. A
tsz-ek eleinte maguk sem nagyon bíz
tak az eredményben, keveset és rendszertelenül etettek. Ennek ellenére
ősztől kezdve nagy bandákban lehe
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tett látni a 10—15 dkg nagyságú iva
dékot.
Üjabb izgalom — a teleltetés. A tél
enyhe volt és folyamatos vízeresztéssel sikerült elejét venni az árvíznek
is. Hal továbbra is szépen mutatko
zott, — éhes csapatok jelentkeztek az
etetőkaróknál. 1966 nyarán a két szö
vetkezet felismerte a haltermelésben
rejlő lehetőségeket, fokozni kezdték
az etetést. Tavasztól őszig összesen 13
vagon takarmányt etettek fel. Ez ter
mészetesen defektes, de olcsó halta
karmány volt, így a termésbecsléskor
legfeljebb 4 vagon keményítőértékkel
lehetett csak számításba venni, ősszel
a próbahalászat és termésbecslés al
kalmával a halak átlagsúlya 40 dkgnak adódott.
Fokozódtak az izgalmak: a követke
ző teleltetést még nagyobb gonddal
kellett megszervezni és meg kellett
oldani a jelentkező pénzügyi gondo
kat is. A termelőszövetkezetek a be
fektetett munkaerő, a halbeszerzés és
a feletetett takarmány ellenértéke
ként a megtermelt hal értékének leg
alább egy részét ki akarták osztani.
Ősszel azonban tény észhalig énylők
nem jelentkeztek, és a lehalászásra
még részleges formában sem volt le
hetőség. A tagságnak kellett a pénz,
ettől fájt leginkább a két elnök feje!
Járták a járást, a megyét, a bankot, a
minisztériumot, míg végül az Országos
Halászati Felügyelőség javaslatára a
hivatalos próbahalászat alapján oszt
ható hitelt kaptak a tározóban tárolt
haltermék után.

1967. tavasz. Szokás szerint megvál
tozott az ivadék helyzet. Az ősszel be
jelentett feleslegek eltűntek és hiá
nyok jelentkeztek. A hegyesdi tsz-hez
több száz mázsa tény észpontyra érke
zett be igény és mivel a becsült 4—500
q kétnyaras túl sok lett volna piaci
hal előállítására, sor került a tározó
részleges lehalászatára.
Üjabb probléma: — Ki és hogyan
halásszon? A két tsz-ben senki sem
értett a halászathoz, hálót, szákot, gu
micsizmát stb. mind-mind máshonnan
kellett beszerezni. Egyedüli megoldás
ként kínálkozott a vásárlók közül
olyan partnert keresni, aki rendelke
zik a szükséges eszközökkel és embe
rekkel, és vállalja a halászatot. A vá
lasztás az Esztergomi „Úszó fa lu ’
HTSZ-re esett. Tagjai maguk is 50 q
kétnyarast kívántak átvenni.
1967. március 15-én a létrejött szer
ződés értelmében három esztergomi
halász a felszereléssel együtt meg is
érkezett Hegyesdre. A halászat más
nap meg is indult és a nagy vízen, kö
ves, bokros, fás mederben eleinte vál
tozó szerencsével folyt. A háló gyak
ran elszakadt. Volt olyan húzás ame
lyikben 5 q hal volt, — volt amelyik
ben 30. Nagy kő esett le szívünkről
amikor az első 50 q hal elindult Hegyesdről Esztergomba.
Időközben a halászok megtanulták
a tározó fortélyát, — egy-egy helyre
beetettek néhány csónak takarmányt
és onnan szinte korlátlan mennyiség
ben 40—60 q-s tanyákat húzva ter
melték ki a halat. Az Országos Halá
szati Felügyelőség 12 tonnás nyerges
vontatója volt a szállító, és 10 nap
alatt közel 250 q hal cserélt gazdát.
A halászok és a szövetkezet elnöke
szerint legalább úgy annyi hal van
még a tóban, ha nagy vízen (60—70 kh
volt víz alatt a legnagyobb vízeresztés
idején is) ennyi halat ki tudtak fog
ni. A szövetkezetek idén folytatják az
etetést, a lehalászat idején is szállítot
ták a defektes takarmányt a tó mel
letti depókba. Az idei nyáron és ősszel
további 3—500 q hal kitermelésére
számítanak, ugyanakkor tisztában
vannak azzal is, hogy a teljes lehalá
szás az egyenetlen, bokros fenék miatt
megoldhatatlan. Ezért nagy gond a jö 
vő évi halasítás is. A további népesítés és termés már az ívások sikerétől
és az ivadék megmaradásától függ. A
hegyesdi tsz elnöke új, jobb megoldást
keres: a tározó alatti 10—15 kh-as ter
méketlen területen ívó és nyújtó ta
vakat akar kialakítani. Erre az Orszá
gos Halászati Felügyelőség főmérnö
ke szerint minden lehetőség megvan,
a terepadottságok az építést olcsóvá
teszik, a vízellátás a tárolóból szivornyával megoldható. Az új tó- és tele
lőépítési tervbe javaslatunkra halászmesteri lakás építését is beveszik, így
minden lehetőséget megadnak a jó
munkához.
Az eddigi eredmények igazolták az
Országos Halászati Felügyelőség el
képzeléseit, bizonyították a szövetke
zeteknek a haltenyésztésben rejlő
hasznot. Reméljük, hogy a további
eredmények kevesebb izgalom között
születnek meg.
Tahy Béla

Halhústermelési eredmények Bács-Kiskun megyében
A halászat és a tógazdasági termelés
ma már figyelmet érdemlő szövetke
zeti kérdéssé is lett Bács-Kiskun me
gyében. Erről tanúskodik az elmúlt
5 esztendő. Az elért eredmények
olyan fejlődést mutatnak, hogy érde
mes és érdekes rájuk felfigyelni.
1962-ben az országban üzemelt tsztógazdaságok 5386 holdas területéből
megyénk csupán 223 holddal szerény
kedett. Ez 4%-nak felelt meg. A hely
zet azóta gyökeresen megváltozott.
1966-ban az ország közel 9000 hold
tsz-tóterületéből 1100 holddal szere
pel már Bács-Kiskun megye. Az össz
területhez viszonyítva ez már 12%. A
nagy halászati múltú Tolna megye
után a megyék rangsorában ez a má
sodik helyet jelenti. A gyors területi
fejlődés országosan is példa nélküli.
Vizsgálhatjuk a fejlődést a terméseredmények viszonylatában is. Amíg
megyénk 1962-ben az országos 18 000
q-s bruttó termelésből csak 556 q-t
produkált, ami az össztermelésnek
3%-a, addig 1966-ban, megyénk —
termelésének több mint tízszeresére
növekedésével — közel 5000 q-t ér
tünk el. Ez az országos tsz-tógazdasági termelésnek már több mint
11%-a. Felzárkóztunk tehát a legna
gyobb volumenű megyék közé s elfog
laltuk a harmadik helyet. Ha ehhez
hozzászámítjuk, hogy a bajai Űj Élet
Halászati TSZ a természetes vizeken
még 3600 q-t termelt, az alpári Vi
rágzó HTSZ pedig 413 q-t, akkor a
megyék rangsorában a szövetkezeti
halhústermelésben máris a miénk az
első hely, s az ország leghalasabb me
gyéje címével és rangjával dicseked
hetünk.
Érdemes beszélni a tsz-tógazdiaságok és a természetes vízi halhúster
melés fejleszthetőségének lehetősé
geiről megyénk viszonylatában. A
tsz-tógazdaságok eredményeinek nö
velését új halastavai építésével, a
meglevők területegysegre eső hoza
mának növelésével érhetjük el. A ter
mészetes vizeken: Dunán, Tiszán, a
Ferenc-csatorna vízrendszerén, Kis
kunhalas környékének természetes
tavain, valamint a Duna-völgyi Fő
csatorna vízhálózatán folytatni kell
azokat a korszerű módszereket, ame
lyeket már megkezdtünk. Halhúster
melésünk fokozását a hal iránt mu
tatkozó kereslet, természeti adottsá
gaink és exportlehetőségeink külön is
aláhúzzák.
A meglevő halastavak további fej
lesztésének lehetőségei adottak. A
bajai TSZ, a bajai Űj Élet Halászati
TSZ, a szakmán Petőfi TSZ, a csávolyi Egyesülés TSZ, a felsőszentiváni Új Élet TSZ, a pálmonostori Keleti
TSZ, a garai Vörös Csillag TSZ vo
natkozásában ez kereken 750 hold. Itt
már készen vannak a tervek, beruhá
zási programok. Ezenkívül a hartai
Lenin TSZ, a katymári Vörös Csillag
TSZ, a jászszentlászlói Űj Barázda
TSZ, az alpári Virágzó HTSZ, vala
mint a Szabadszálláson tsz-közi vál

lalkozásban 2050 holdon alakítható
még ki halastó. Mindez összesen 2800
hold. Ha Fülöpszállás környékére, a
Csukás-tóra, a kiskunsági öntözőrendszerre gondolunk a többcélú
hasznosítás megoldásával is, akkor
olyan távlati lehetőségek mutatkoz
nak meg, hogy Bács-Kiskun megye
emlegetésekor a kenyér és a szőlő
mellé már a halat is odahelyezik.
A megye hatalmas arányú tsz-tógazdaság fejlesztési lehetőségeiről

Mosdótálban
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igen értékes szakdolgozatot írt Asbóth Géza mezőgazdasági mérnök, a
Bács-Kiskun megyei halászati fel
ügyelő. Ez a ma és holnap tennivalóit
veti fel, ez valamennyiünk dolga le
gyen!
A magasabb hozamok elérése céljá
ból szükségét látjuk a tenyészanyag
megyén belüli biztosításának. Tart
hatatlan állapot ugyanis, hogy a szö
vetkezetek évről évre gyatra minősé
gű ivadékot szállítanak, azt is messzi
vidékről, rendszerint nem megfelelő
időben, fertőző és parazitás halbeteg
ségek behurcolásának veszélye köze
pette.
Körzeti ivadéknevelő gazdaságot
kell mielőbb létrehozni. A bajai Űj
Élet Halászati Termelőszövetkezet ezt
kívánja megvalósítani harkakötönyi
halgazdasága bővítésével. A tanul
mányterv már el is készült. A halgaz
daság központi fekvése, jó szakveze
tése, a gazdaság felszereltsége joggal
ígéri, hogy feladatát képes is lesz el
látni. Persze gond is jelentkezik.
Megoldatlan ugyanis az ivadéknevelő
és nyújtó tavak takarmányellátása. A
szövetkezet mezőgazdasági földterü
letei a már üzemelő halastavak szük

ségletének csak egészen kis hányadát
képesek biztosítani. Szükség van az
összefogásra, esetleg olyan megoldás
formájában, mellyel az ivadékot
igénylő tsz-ek biztosítják a takar
mányt s azt a halivadék vételárában
számolnák majd el.
A várhatóan megnövekedő halhús
hozam folyamatos értékesítése érde
kében szükség van központi telelőrendszerre is. Jelenleg a 17 halas ter
melőszövetkezet közül csak néhány
nak van telelője. Felvetődik Baja tér
ségében az előbb említett központi
telelőrendszer megépítésének szüksé
gessége.
Tíz
termelőszövetkezet
ugyanis a bajai járásban van s a ha
lastófejlesztés is itt érint hat termelő
szövetkezetet.
Illetékesek egyetértenének a felve
tett gondolattal. A kivitelezés szor
galmazása azonlban illetékes megyei
fórumok támogatását is igényelné.
Fontos kérdésként került előtérbe
az utóbbi időben a halászati szak
munkásképzés. Sok tsz híján van még
tógazdasági szakembereknek. Tógaz
dasági vonatkozásban Kecskeméten
természetes vízi halászatot illetően
pedig Baján szeretnének halászati
szakmunkásképzést elindítani.
Az eredményesebb halhústermelés
érdekében szót -kell ejtenünk a vizek
új „élő kaszájáról” , a növényevő hal
ról. A vízinövényektől burjánzó ha
lastavakat és természetes vizeket ol
csóbban és jobban semmivel sem le
het megszabadítani a káros növény
zettől, mint a növényevő halakkal.
Reméljük, hogy a bajai Új Élet Halá
szati TSZ ősszel már segítségére le
het a megyei halhústermelő mezőgaz
dasági tsz-eknek.
A bajai halászok joggal büszkék
arra, hogy a holt Dunaágak, zárt vi
zek és tavak hasznosítása, a halasítási
program végrehajtásával nevükhöz
fűződik. Az eddigi eredmények iga
zolják a kezdeményezés életrevalósá
gát és a halászati szakemberek helyes
feltevését, a természetes vizek pontytyal és ragadozóval való népesítését
illetően. A bevezetett ivadékolási
módszerek sok száz holdnyi területen
tették lehetővé az intenzív és félintenzív haltenyésztési munka beveze
tését. A módszer és a követett gya
korlat talán már példaként is jelenikezik az ország más halászati terme
lőszövetkezetei előtt is.
A bajai Új Élet Halászati TSZ gaz
dasági tevékenysége igen szerteágazó.
A természetes vízi halászó munka
mellett tógazdasági haltermeléssel,
halászcsárdák üzemeltetésével, kagy
lókitermeléssel, gombgyártással is
foglakoznak. Persze kötelességszerűen azt is el kell mondani, hogy a
túlzott sietség is sokat ártana. Me
gyei termelőszövetkezeteink túlnyo
mó többsége ugyanis ma még nem
készült fel kellőképpen ezeknek a fel
adatoknak az azonnali ellátására. A
felkészülést viszont jobb mielőbb el
kezdeni. így megfelelő időben a gaz
dasági tevékenység bővítése bizo
nyára mindenütt meghozza majd a
várt eredményt és elősegíti a ha
las termelőszövetkezetek többirányú
nagyüzemi fejlesztését.
Felvidéki István
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A HTSZ-ek 1967. évi
A tervvel szemben jelentkező 81 va
gonos többlettermelésből 31 vagon jut
az élővizekre, 42 vagon a holtágakra
és 8 vagon a tógazdasági üzemek túl
teljesítése. Az alábbiakban vízrend
szerenként is kiértékeljük a mennyi
ségi tervek teljesítését, a tervteljesí
tés százalékának, egyúttal sorrendjé
nek feltüntetésével:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Süllők ívóhelye feltöltés előtt

A halászati termelőszövetkezetek május 12-én tartották ez évi első orszá
gos küldöttközgyűlésüket a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Minisztéri
umban.
A küldöttközgyűlésen a halászati
termelőszövetkezetek elnökein és ki
küldöttein kívül megjelentek a szak
mai főhatóság, a területi és szakható
ságok, a szakmailag érintett országos
hatáskörű szervek: az Országos Víz
ügyi Főigazgatóság, a Kisállattenyész
tési Kutató Intézet, az Országos Állat
egészségügyi Intézet, az Országos M e
zőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet
és sajtó képviselői is.
Bencze Ferenc elnök megnyitójá
ban beszámolt a Termelőszövetkeze
tek I. Kongresszusának lefolyásáról,
körvonalazta és értékelte azokat a
gyökeres szervezeti és gazdasági vál
tozásokatm elyeket a szövetkezetbe
tömörült lakosságunk életében, gaz
dálkodásuk további fejlődésében a
Termelőszövetkezetek
Országos
Kongresszusának, a Termelőszövet
kezetek Országos Tanácsának és a
Szövetkezeti Szövetségek, mint a ter
melőszövetkezetek önálló érdekkép
viseleti szervének létrehozása ered
ményez és jelent. Vázolta, hogy a ter
melőszövetkezetek részére biztosított
nagyobb szabadság, a kevésbé kötött
gazdálkodás új lehetőségeket nyit
meg, de fokozottabb felelősséget is je 
lent a termelőszövetkezeti vezetők ré 
szére. Az előadottak alapján öröm
mel közölhetjük a szövetkezetek tag
ságával, hogy a halászati termelőszö
vetkezetek, mind a Termelőszövetke
zetek Országos Kongresszusában,
mind pedig a Termelőszövetkezetek
Országos Tanácsában képviselethez
jutottak.
A napirend során részletes beszá
moló hangzott el a halászati terme
lőszövetkezetek 1966. évi gazdálkodó
tevékenységéről.
Az ismertetett országos zárszáma
dás és a hozzá csatlakozó termelési és
pénzügyi beszámoló adatai a kollektív
gazdaságok további megerősödését,
szervezeti és gazdasági fejlődését iga

74

zolják. A halászati és tógazdasági főüzemág terméseredményei a fejlődés
velejárójaként regisztrált éves terme
lési felfutás szinte normalizált mér
tékét is erősen meghaladták az 1966.
gazdasági évben. A beszámoló hang
súlyozza, hogy bár a termelési év ter
mészeti adottságai szokatlanul ked
vezőek voltak a természetes vízi ha
lászatra, a kiugró termésátlagok leg
alább egy hányadukban feltétlenül a
szövetkezetek belső gazdálkodó tevé
kenységére vezethetők vissza. Ezek
közül ki kell emelni a fokozott té
ny észanyagutánpótlást, újabb vízte
rületek belterjes, etetéses, illetőleg
félbelterjes gazdálkodásba vonását, a
termelőtechnika intenzívebbé téte
lét, a gépesítés és korszerű műanyag
hálók fokozottabb alkalmazásával, az
anyagi érdekeltséget hangsúlyozó bé
rezési formák bevezetését és nem
utolsósorban egyes szövetkezetekben
a vezetés színvonalának emelkedését.
A tényleges termelőmunka értéke
lése kapcsán az egész hálásztársadalmat érdeklő alábbi főbb mutatókat
közöljük:
A szövetkezetek halászati és halte
nyésztési főüzemágának egyesített
terv feladata 25112 q különféle árués tenyészhal volt. Tekintettel arra,
hogy az előző gazdasági év adottságai
igen kedvezőek voltak, az összesen
263 vagonos összefogáshoz viszonyít
va a tervfeladat feszítettnek volt
mondható. A szövetkezetek tényleges
termelése 33 273 q-t tett ki, ami 132°/0os tervteljesítést jelent és 26,5%-os
termelésemelkedést az előző év tény
adataival szemben. A súlytervek tel
jesítésének értékelésekor nem érdek
telen az utolsó néhány év termelésé
nek súlyadatait szembeállítani:

Év

össz
termelés q

Emelkedés
az előző év
súlyadatai
hoz viszo
nyítva q

1962
1963
1964
1965
1966

20 014
21 735
23 588
26 310
33 273

1721
1853
2722
6963

A tervteljesítés
százaléka
Dunai htsz-ek
139,2%
Tiszai htsz-ek
135,3%
Dráva és Mura
131,0%
Körösök
126,0%
Velencei-tó
121,2%
Dinnyési gazdaság
117,2%
Hajdúszoboszló
112,1%

A tógazdasági termelés kikapcsolá
sa után az 1 kh-ra vetített termelés
figyelembevételével az első hely a K ö
rösöké 72 kg, második Hajdúszobosz
ló 62 kg, majd a dunai htsz-ek 27 kg,
a tiszai htsz-ek 26,4 kg, a Velencei-tó
19 kg, és a Dráva 17,4 kh 1 kh-ra jutó
természetesvízi halfogással.
Az egyes szövetkezetek termelését
értékelve a dunaiak közül első helyen
áll a bajai Új Élet htsz, amelyik éves
termelési tervét június végével telje
sítette. Kiemelkedő eredménnyel zárt
a győri Előre, az ercsi Ságvári és a mo
hácsi Petőfi htsz is.
A tiszai szövetkezetek közül a terv
teljesítésben élen járnak a tokaji Ti
szavirág, a poroszlói Május 1, a csong
rádi Haladás és a hódmezővásárhelyi
Ady htsz-ek. Az elkülönítetten kezelt
vízrendszereken gazdálkodó szövet
kezetek, így a gyomai Viharsarok, a
velencei Törekvés, a hajdúszoboszlói
Bocskai és a Drávái Határőr htsz-ek
egytől-egyig kiváló eredményeket ér
tek el 123% és 148°/0 közötti termé
szetes vízi tervteljesítéssel. A terme
lés minőségi alakulása már lényege
sen kedvezőtlenebb. A nemes halfa
jok közül egyedül a ponty, a ragado
zók közül a csukatermés emelkedett
jelentősebben az előző évek adatai
hoz viszonyítva. A termésemelkedés
zöme ez évben éppen úgy mint a ko
rábbi években, a fehér-halfajokra
esik. A teljes termelésből 10 902 q esik
a pontyra, ez azonban nagyobb hánya
dában, összesen 8688 q-val a tógaz
daságok termelése, 3283 q esik a csu
kára, 15 811 q a fehérhalakra és tör
peharcsára és csak a fennmaradó, hoz
závetőlegesen 3000 mázsán osztoznak
a nemes ragadozók, a balin, a máma,
a compó és a porcos halak. Sajnálat
tal kell megállapítanunk, hogy utób
biak közül a kecsege csaknem teljesen
eltűnt vizeinkből, szövetkezeteink
éves össztermelése mindössze 18 q
volt.
Mint bevezetőben említettük, érté
kelésünk szerint a szövetkezetek év
ről évre fokozódó haltermelése nem
kis mértékben tervszerű haltenyész
tési módszerek alkalmazásának ered
ménye, melyek közül elsőnek kell em
lítenünk a természetes vizek tenyészanyag-utánpótlását. Olvasóink előtt
ismeretes, hogy még néhány évvel ez
előtt az előírt ivadékolási kötelezett-

országos küldöttközgyűlése
ség összes vizeinken mindössze 660 q
tenyészanyag volt. Ennek ismereté
ben nem érdektelen néhány jellemző
számmal ismertetni az 1966. évben
szövetkezeteink által természetes vi
zeinkbe
kihelyezett tenyészanyag
mennyiség- és értékadatait:
Nyilvántartásunk szerint kihelyez
tek kb. 2100 q egy- és kétnyaras pon
tyot, továbbá kb. 6 millió előnevelt
és zsenge pontyivadékot. A kihelye
zett nemesragadozó-ivadék darab
száma elérte a 2 milliót, nem számít
va az 1280 db süllőfészket.
A szövetkezetek által kihelyezett
tenyészanyag állami áron számított
értéke 4 millió forint.
Hogy termelési beszámolónk hiá
nyos ne legyen, néhány szót kell szól
nunk a járulékos termelési ágakról,
továbbá a mellék- és feldolgozó üze
mek tevékenységéről is. A békater
meléssel foglalkozó szövetkezetek
megtermeltek és leszállítottak össze
sen 448 q békát, a kitermelt folyami
kagyló súlya 1760 q volt.
Melléküzemként 20 htsz 27 halászcsárdát tartott üzemben, ezeknek évi
összforgalma 59 millió forint volt.
Gyöngyház- és divatgomb készítésé
vel 9 szövetkezet foglalkozott. Ezek a
termelési évben 17 millió darab
gyöngyházgombot és 16,4 millió kü
lönböző divatgombot állítottak elő.
A 22 szövetkezet összes aktív va
gyona 96,6 millió forint, a tárgyévi n ö
vekedés 13,7 millió forint. Az összvagyonértékből 51,5 millió esik az állóvagyonra és a beruházási célra lekö
tött pénzeszközökre, 22,6 millió a ter
melési készletekre és 22,4 millió a fi
zetési eszközökre és kinnlevőségekre.
Az összvagyon összetétele az év fo
lyamán előnyösen tolódik el a forgóvágyon felé, ha annak 53,3%-a esik a
beruházott vagyonra, 23,4%-a a ter
melési készletekre és 23,3%-a a fize
tőeszközökre. 1965-ben az állóvagyon
rész még 70,4%-ot, a diszponzibilis
forgóvagyon 29,6%-ot tett ki. Az elő
nyös eltolódás nagyban fokozza a szö
vetkezetek fizetőképességét és gazda
sági rugékonyságát. A vagyon fede
zettsége is kedvező eltolódású, ha
1966. december 31-ével az összvagyon
73,4%-a saját forrásból fedezett és
csupán 26,6% az idegen forrás. Az
előző év azonos mutatói 68,7% és
31,3%. A szövetkezetek tehermentes
tisztavagyona 66,7 millió volt. A tisztavagyon tárgyévi emelkedése 20,2
millió forint. Az egy szövetkezetre
eső tisztavagyon átlagszáma 3 033 000
forint, az egy szövetkezeti tagra eső
tisztavagyon 47 640 forint. Az év fo
lyamán a tagság szociális és kulturá
lis ellátottságára felhasznált összeg
1 107 000 Ft volt.
A termelési évet a 22 szövetkezet
összesen 71,3 millió Ft nyereséggel
zárta, amiből 12,5 milliót üzemi cé
lokra tartalékoltak, 1,4 milliót fordí
tottak a szociális alap további növe
lésére, 38,2 millió volt a tagok része
sedése és 16,2 millió az alkalmazottak
bére. A fennmaradó 3 millió központi

Süllőfészkek a permetben

elvonásra került. Az államháztartás
akkumulációjához adók és egyéb cí
meken összesen 22,6 millióval járul
tak hozzá a halászati tsz-ek. A szö
vetkezetek termelésének összértéke
halmozatlanul 91,9 milliót, halmozot
tan 108 millió forintot tett ki. A hal
mozott termelési értékből 63,8 millió
forint esik a halászatra, haltenyész
tésre és az egyéb őstermelő ágaza
tokra, és 44,2 millió a szolgáltató te
vékenység, továbbá az ipari jellegű
és egyéb melléküzemek termelése.
Az ossz tagság tényleges részese
dése a földjáradék és természetbeni
részesedés betudásával 37,9 millió fo 
rint volt, 3,7 millióval több, mint az
előző évi részesedés. Az egy főre jutó

átlagrészesedés éves összege 27,089
forint.
Az országos küldöttközgyűlésen a
továbbiakban beszámoló hangzott el
az 1967. termelési év első negyedé
nek alakulásáról, ami jó átlagokat
mutat és kedvező kilátásokkal biztat
az éves tervek teljesítésére vonatko
zóan, majd a szövetkezetek közötti
munkaversenyről, a „szocialista bri
gád” cím elnyeréséért indított orszá
gos versenyről és a halászati szak
munkásképzés állásáról hangzott el
értékelés, illetőleg beszámoló. Az or
szágos küldött-közgyűlés a meghívott
vendégek és a szövetkezetek küldöt
teinek hozzászólásával ért véget.
dr. Nádasdy György

Ivadéktartó láda kínai mintára
(Antalfi felvételei)
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MI LETT A MÚLT ÉVI

növény evőhal-import
EREDMÉNYE ?
A Dunai Halászati Egyezmény Vegyes
Bizottságának szovjet delegációja
1966. évben a szovjet halászati és kül
kereskedelmi szerveknél ismét segít
séget adott növényevő zsengeivadékigényünk kielégítéséhez. Ennek meg
felelően a kért 1 750 000 db halat meg
kaptuk, de sajnos, pettyes busát nem
kaptunk, ehelyett megfelelő számban
fehér busa ivadékot vásárolhattunk.
A két részletben lebonyolított beho
zatal végeredményeként 1966. évben
1 020 000 zsenge fehér amur és 730 000
zsenge fehér busa ivadék érkezett ha
zánkba.
Az első szállítmányt június 4-én, a
másodikat június 9-én kaptuk. 1966.
áprilisában kértük, hogy a zsenge hal
ivadék életképessége érdekében a fa
jonkénti szaporítási időszak középső
részében lefejt anyák utódaiból kap
junk. A két érkezési időpont, vala
mint a halak jó erőnléti állapota alap
ján megállapítottuk, hogy ezt a kíván
ságunkat teljesítették.
Az import zsenge ivadékot az elő
zetesen kijelölt 5 gazdaságba szállí
tottuk. Az elosztást a táblázatban kö
zöljük és ugyancsak gazdaságonként
adjuk meg a felnevelési eredménye
ket.
A növényevő halak nevelésében
szerzett tapasztalatok arra utalnak,
hogy a magas megmaradási százalék
érdekében a zsenge ivadék kistavas
előnevelése, majd az ezt követő sűrű
tartás (10—18 dbjrn1) az eredménye
sebb.
A koncentrált ivadéknevelés két
ségtelen hátránya, hogy az elérhető
egyedsúly kisebb (1—3 dkg), mint a
széthelyezések esetében (8—12 dkg),
de az import darabszámhoz viszonyí-

lőtt megmaradás és összsúly sokkal
előnyösebben alakul a koncentrált ne
velésnél.
Az ivadéknevelés módszereinek ha
zai kidolgozása és az ivadéknevelő tó-

gazdaságok kijelölése alapján 1967.
évre is benyújtottuk igényünket a
szovjet külkereskedelmi szerveknél
növényevő hal zsengeivadék vásárlá
sára. Az eredmények nyomán az eddi
gieknél sokkal több (2 500 000 db) nö
vényevő halivadékot igényeltünk. A
szállítási szerződést folyó év áprilisá
ban moszkvai képviselőnk megkö
tötte, így reméljük, hogy az import
ez évben is sikeresen lebonyolódik.
Tölg István

Az 1966 . nővényevőhal-ivadék import megoszlása és a felnevelési eredmények

A VOLGA ALSÓ FOLYÁSÁN már
1955-ben is helyeztek ki növényevő
halakat, de csak kis mennyiségben
(összesen 634 db-ot a Volgába és 107
db-ot a Kizan folyóba), mégis 1957—
61. között több ízben kerültek hálóba
egészen nagy (10 kg-os) példányok is.
Az Ural folyóban fogottak viszont a
Kaspi-tengeren át juthattak csak ide.
A kedvező lehetőségek kihasználására
a honosító állomásnak már 300 db 6—
7 éves fehér amur és 350 db fehér- és
pettyesbusa-anyajelöltje,
valamint
közel 10 000 db fiatalabb korú növény

evő hala van. Gyomorvizsgálatok
alapján megállapították, hogy az
amurivadék nemcsak a rovarálcákat,
hanem a vízipolos
kát is fogyasztja.
A saját anyaállo
mány üzembeállí_ tásáig az állomás
nagyarányú lárva
szállítmányokat kap, melyeket továb
bi nevelés után a Volgába helyeznek
ki. így pl. 1965-ben 2,2 millió db iva
dékot és 135 800 db kétnyarast, majd
1966-ban a cimljanszki keltető állo
mástól kapott 7 milliárd lárvából a 70
napos előnevelés után megmaradt
1825 000 db fehéramur-ivadékot he
lyeztek ki. A három évben kihelyezett
ivadék száma 4124 000 db. A „Zarécsnij” halgazdaság 1964-ben még
csak 0,06 százalék ivadékot tudott a
lárvából felnevelni. Ez az eredmény
1965-ben 18,3 százalékra, 1966-ban
26,2 százalékra emelkedett. Remény
van tehát arra, hogy a Basmakov kör
nyékén most épülő és 50 millió lárva
előállítására tervezett ivadékos telep
anyagából 20 százalékos felnevelési
eredmény mellett évente 10 millió nö
vényevő halivadék juthat a Volgába.
Ez viszont olyan mennyiség, hogy 6—
7 éven belül a növényevő halak a
rendes nagyvízi halászat jelentős té
nyezőjévé válnak. (N. S.)
*

A halhonosítás „nem könnyű” feladat

A BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSÁG március
20-i számában ,,Pedigrés pontyok” cím
mel a Szarvasi Kísérleti Halastavakon fo
lyó nemesítő munkáról, jelesül Bakos Já
nos tudományos kutató tevékenységéről
közöl V. J. aláírással riportot. ,,A halak
egyedi tenyésztésével és törzskönyvezésé
vel kapcsolatos kutatások egyedülállóak
az országban. Az itteni kutatók munkája
nagyban hozzájárul, hogy tógazdaságaink
tevékenysége magasabb színvonalat érjen
cl.” (P. N.)

Écskán já rtu n k ...
A
Magyar—Jugoszláv
Halászati
Egyezmény alapján működő Halá
szati Vegyesbizottság első Ülésszakát
1967 áprilisában Újvidéken tartotta.
Az Egyezmény alapján először a
Vegyesbizottság működési szabályza
tát kellett kidolgozni, majd azokat a
problémákat megbeszélni, amelyek
megoldása sürgős (drávai halászat). A
kialakult baráti légkör alkalmas arra,
hogy rövid időn belül minden lénye
ges kérdés megoldódjék.
Hazánkat Bencze Ferenc a HTSZ
KIB elnöke, Giczy Frigyes, Somogy
megyei halászati felügyelő és Pékh
Gyula, az OHF h. igazgatója képvi
selte, míg jugoszláv részről Djenadics
ing. DRAGISA, a Vajdasági Auto
nóm Tartomány Halászati Állomásá
nak igazgatója, Parun Evarist, a Horvát Szocialista Köztársaság Gazda
sági Titkárságának halászati ügyve
zető tanácsosa, Cahun ing. Karlo, a
Vajdasági Autonóm Tartomány Me
zőgazdasági Titkársága vízügyi fel
ügyelője vett részt a tárgyaláson.
A tárgyalások és la jegyzőkönyv alá
írása után alkalmunk volt Jugoszlá
via legnagyobb tógazdaságát megte
kinteni és a gazdaság termelési igaz
gatójával Drágán Dordevic-el beszél
ni. Bár az időjárás nem volt kegyes
— zuhogott az eső — a gazdaság leg
fontosabb mutatószámait feljegyez
tük és alábbiak szerint közre is ad
juk:
Területi termelési adatok:
A gazdaság 1966-ban 2120 hektár,
1967-re 400 hektár új területtel bővül:
15 tóegységből áll, amelyből a legna
gyobb 516, a legkisebb 7 hektár.
3 Dubics-rendszerű komplexum
mal rendelkezik, melyek összesen 53
tóból állnak.
Telelő és manipulációs tavak szá
ma 66. összterületük: 15 hektár. Át
lagos telelőméretek: 50 X 30 m.
Écska 1966. évi bruttó haltermelése
223 vagon, melyből 200 vagon nettó
termelés. A termelt hal összetétele:
90%-ban ponty, 10°/0-ban compó, sül
lő és harcsa. Ez ideig növényevő hal
lal nem foglalkoztak. 1967. évben kül
kereskedelmi szerveik útján 50 000
db egynyaras növényevő halat, amurt
és széleshomlokú busát telepítenek.
A beszerzés helye Románia.
A gazdaság 1966-ban 500 vagon át
lagosan 78-as keményítőértékű takar
mányt használt fel. Egyéb anyag felhasználása: mész 200; szuperfoszfát
137; és szervestrágyából 145 kg/ha,
utóbbi legelőn összegyűjtött szarvasmarha és juh trágya.
A gazdaság 128 munkavállalót fog
lalkoztat, belőlük 18 fő egyetemet, 10
középiskolát végzett.
A termelt hal önköltségi ára 4,8 dinár/kg (megfelel 14,40 Ft/kg-nak). A
nagykereskedelmi értékesítési ár 6,5
dinár/kg (21,50 Ft). A halászaton felül
még számottevő jövedelmet nyújtó
nádgazdálkodással is foglalkoznak.
Évenként 130 000 kéve nádat termel
nek, amelyet exportra adnak el.

Gépesítés: 7 traktor (pótkocsival) 7
tehergépkocsi pótkocsival. összes
szállító kapacitás 70 tonna. Legkisebb
gépkocsijuk 2,5 tonnás, legjobbnak az
5 tonnást tartják. Személygépkocsi
jaik száma: 4 db.
Keresetek alakulása: a halászatban
dolgozók átlagkeresete havi 870 di
nár. Szakképzett halászmester kere
sete: 950—1000, a segédmunkásoké
pedig 600 dinár. Egyetemi végzettsé
gű szakemberek kezdő fizetése 1120
dinár. Ezen felül a gazdaság eredmé-

nyességétől függően prémiumban ré
szesülnek.
Ezzel Écskáról alkotott képünk ko
rántsem teljes. Az óriási tavakban
aligha lehet alkalmazni a legbelterjesebb módszereket, ő k maguk sin
csenek az általuk elért eredmények
től elragadtatva. A kb. 10 q/ha bruttó
eredmény azonban itt sem látszik
csúcsnak, és mivel a gazdaság talaj
adottságai jónak minősíthetők, biztos,
hogy rövid idő alatt nagy fejlődés fog
bekövetkezni.
A gazdaság vezetői 1966-ban jártak
hazánkban is. Elmondották, hogy sok
szépet láttak nálunk, szívesen eljön
nek újból, akár idén is, és szívesen
látnának még sok magyar kollégát
Écskán.
Pékh Gyula

Ez a tábla jelzi, hogy az Ecskai Halgazdasághoz érkeztünk

(Pékh felv.)

A DON-MENTI ÍVATÓ GAZDA
SÁGOK süllő- és dévérivadékot állí
tanak elő a természetes vizek részére.
Dubina és Szpicsak szovjet kutatók
a jó és rossz eredményű évek hőmér
sékleti viszonyait tanulmányozva
megállapították az időjárás döntő
összefüggését a terméseredménnyel.
Ha ui. a levegő hőmérsékletének vál
tozása az ívótavakban csak 2—4 fo 
kos ingadozást idéz elő, illetőleg ha
mély ívótavakban
a felső hűvös és
az alsó mélyebb
vízréteq^
hőmér
séklete
között
megfelelően nagy
a különbség, akkor azonos ívási ered
mény mellett jó a termés. Ha azon
ban a sekély vizű tavakban (hűvös
időjárás esetén ez a tavak 74%-ánál
áll elő) a vízhőmérséklet ingadozása
naponta 6—12 fokot tesz ki, akkor
rossz a termés, a zsenge ivadék nem
bírja ki ezt a hőmérsékletváltozást.
Javasolják a 0,5—0,6 m mély (az íva-

tótavak területének 80—90%-a ilyen)
ívótavak vízmélységének növelését;
csak kis területű tavakat szabad léte
síteni és még ezekben is szélfogó
növénysávokat kell ültetni. (Ribhoz
67/3. sz.) (N. S.)
*
AZ NDK HALÁSZATI egyetemi hall
gatóinak magyarországi tanulmány
útjárói (1966. VII. 27.—VIII. 3.) a DFZ
67 2. számában jelent meg beszámoló.
Sorra veszik a megtekintett gazdasá
gokat (Hortobágy, Szarvas, Szeged,
Balatonlelle), megjegyzik, hogy adott
ságokból kifolyólag nálunk bizonyos
vonatkozásban másképpen gazdál
kodnak, de javaslatot csak arra tesz
nek az egyik nagy gazdaságban, hogy
az üzemi statisztikával jobban foglal
kozzanak. A tanulmányút végén Gö
döllőn megtárgyalták a látottakat és
itt kaptak felvilágosítást azokra a
kérdésekre, melyek tanulmányútukon
válasz nélkül maradtak. (N. S.)
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A zárókapocs elhelyezése

A

oly gyakran tapasztalt petefészek
véröm leny képződése is. A bevarrás előtt az „ikradugó'9 volt az
egyik legnagyobb akadálya az egy
anya után nyerhető ikramennyi
ség jelentős emelésének. A fejés
meghiúsulásán kívül a „ beduguld9
ikrás — mint értékes tenyészállat
—
időleges, vagy teljes kiesése is
érzékenyen érintette a tógazdákat.
(Tapasztalataink szerint a bevérzett petefészkű ikrás ponty elpusz
tulása nem törvényszerű, a vér
ömleny a nyár folyamán felszí
vódhat és a következő évben is
m ét ívóképes lesz a hal.)
A természetes környezetbe ívásra kihelyezett hipofizált pontyok
között sohasem tapasztaltuk a vér
ömleny keletkezését. Ez a jelenség
a lefejés érdekében többszöri el
lenőrzéssel, vizsgálattal és a has
fal nyomkodásával járt együtt. Az
elzárt ivamyílású pontyokat kéz

Hogyan kell az ikrás halak
bevétel nélkül, nyugodtan hagy
hatjuk az ívásra jellemző viselke
dés (a jelző tejes hajtása) bekövet
keztéig. Emellett, ikraveszteség
nélkül, néhány szerintünk elen
gedhetetlen feltételt biztosítha
tunk a petefészek teljes beérésére
váró ikrások részére. Ezek a felté
telek a következők: 1. Zavartalan
környezet, 2. friss átfolyó víz, 3.
tejesek jelenléte, 4. állandó opti
mális ívási hőmérséklet.
Tapasztalataink szerint az ivar
nyílás elzárása mellett ez a négy
feltétel teljesen kizárja a véröm 
leny képződését. Ezeket a feltéte
leket az időjárástól függetlenül,
keltetőházban adhatjuk meg, te
hát az üzemszerű munkában a
keltetőház feltétlenül szükséges.

„ Halászat"
1966.
július—
augusztusi számában (112— 113. és
128. oldal) foglaltuk össze a mes
terséges pontyszaporításban szer
zett tapasztalatainkat. E cikkünk
megjelenése óta az ivamyílás elzá
rásának Kádár M ihály-féle alap
módszere néhány új eljárással bő
vült és sokat foglalkoztunk a kér
dés elméleti alapjaival is.
A z ivamyílás elzárásának kiin
duló gondolata az volt, hogy a tel
jesen érett ikrás a fejés előtt ne
szórhassa el ivart érmékéit. Az
ivamyílás
elzárásával
viszont
nemcsak az ikra élszórása szűnt
meg, hanem az ikrás pontyoknál

A záró (alsó) és a biztosító (felső) kapocs
a pontyon
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Fejes katéter kisebb ikráshoz

Fejes katéter nagyobb ikráshoz

DR. W. GEWALT német biológus
és állatkerti igazgató Afrikában ta
lált olyan halfajt, mely hévforrások
közelében él. Megfigyelése szerint
gyakran előfordul, hogy ezek a mind
össze néhány cm nagyságú halak vil
lámsebesen átúsznak a 70°C hőmér
sékletű hőforrásokon anélkül, hogy
bármiféle károsodást szenvednének.
Eddig a szakirodalomban mindössze
40°C-t említ a halak legfelső hőtűrési
határaként. (P. B.)
*

radar berendezése és automata háló
kivető berendezése van. A halászat
Izlandon egyre jelentősebb. (K. L.)

A TÁVOLI IZLANDON fontos sze
repet tölt be a gazdasági életben a
halászat. Egy hivatalos tanulmány
megállapítja, hogy az ország halász
hajó flottája 850 egységből áll. Mű
szaki felszerelésük a legmodernebb,
még a legkisebb halászcsónaknak is

*
A POLYAMID — egy szál, nem
rostokból sodrott — anyagú hálók ál
lóhálóként tapasztalat szerint sokkal
jobb fogási eredményt adnak, mint
egyéb műanyag (nylon, kapron stb.)
rostokból font fonálból készített há
lók. A Hamburgi Halászati Kutató
Intézet szerint e jobb fogóképesség
főoka, hogy átlátszó anyaguk révén
nem olyan könnyen vessük észre a
halak és nem riadnak vissza tőle.
Hosszabb használat után a polyamid
fonál sárgás vagy tejes színű lesz, a
szemek szabálytalanná válnak és a
fogóképessége csökken, összehason
lító kísérletek (új, egy, 111. négy éve

A mesterséges pontyszaporítás
ban gyakorlati és elméleti m eg
gondolások szerint is fontos ivarn yás-elzárásban új, egyszerűbb
módszereket kerestünk. A bevarrás helyett járható út a sebészeti
kapcsok alkalmazása. Ennek kivi
telét a mellékelt képek mutatják.
A z ivarnyílás elzárásáról írt és
az előzőekben említett cikkünket
olvasva, dr. Jergler Martin ném et
haltenyésztő a bevarrásnál kímé
letesebb, egyszerűbb és legalább
olyan
eredményes
módszertani
módosítást dolgozott ki. A m egfe
lelő eszközök elküldésével lehető
séget adott arra, hogy módszerét
már ez év tavaszán kipróbáljuk.
A z embergyógyászatban ismert
felfújható végű, vagy fejes gumi-

katétereket alkalmazza dr. Jerg
ler a petefészeknyílás elzárására. A
felfújható katéter szelep segítségé
vel tartja a Record fecskendővel
belenyomott levegőt és dugóként
zárja az ivamyílást. Hibája, hogy
ha a szelep nem zár tökéletesen, a
gumicső kiesik a pontyból. Véle
ményünk szerint a jövő általános
módszere a rajzon és fényképen
bemutatott fejes katéter. Ez az esz
köz a belehelyezett acélpálca segít
ségével kinyújtható, amikor a fej
kisimul. Ilyen állapotban kell be
helyezni, majd a gumicső elenge
désével az acélpálca kiugrik és az
ivamyílás mögött a testfalon belül
a fej ismét kidomborodik. A z anya
pontyok nagyságától függően kü
lönböző méretű katéterek alkalma
zását javasolja dr. Jergler. A ka
téter további előnye, hogy a fejen
levő nyílásokon át a petefészek beérésekor néhány csepp ikra jele-

A katéter becsúszását megakadályozó
ragtapaszgyűrű

nik meg a cső végén. Ez az ikra
vétel lehetőségét mutatja.
További élettani kísérletek kér
dése, hogy az ivarnyílás elzárásá
val miért előzhető meg az ikradu
gó képződése? Ha ezt csupán idegrendszeri alapon, a zavargatás
megszűnésével
magyarázhatjuk,
akkor a hipofizált ikrások eladtatásával hasonló eredm ényeket ér
hetünk el. Ezt a kérdést talán az ez
évi kísérletek fogják tisztázni és
így lassacskán módszerről mód
szerre tökéletesedik a nem esponty
tógazdasági szaporítása.

Antalfi—Tölg

Kinyújtott fejű katéter behelyezés előtt

Behelyezett fejes katéter

használt polyamid hálók, ill.-új zöl
des színre festett nylon hálók) ismét
bebizonyították, hogy a polyamid
háló fogóképessége jobb a nylonhá
lóénál, a többlet darabviszonylatban
50—80%, súlyra átszámítva kb. 35%.
A nylonháló tehát jóval kevesebb, de
viszonylag nagyobb halat fogott meg.
A használt polyamid hálók fogóképes
sége tényleg csökkent, de még a négy
éven át használt és nem megfelelően
kijavított háló is annyit fogott, mint
az új nylonháló. A szakadozott hálók
jobban fogják pl. sügérből a nagyob
bakat, míg a kisebbek inkább kima
radnak. Az általános véleménnyel
szemben, mely szerint a polyamid
hálók javítás nélkül is megfelelnek,
az intézet mégis ajánlja javításukat.
(DFwirt, 1967/2) (N. S.)
*

AMUROK A MOSONI DUNÁN!
1967. március 29-én egy napon belül
két helyen is fogtak amUrt a Mosoni
Dunán a győri Előre HTSZ halászai.
Az egyik példány Horvátkimle község
térségében, míg a másik 40 km-rel
lejjebb a folyón, közvetlen Győr alatt
került hálóba. Súlyuk 1,3 és 1,5 kg
volt. Egészséges, de kissé az éhező hal
benyomását keltő példányok voltak.
A háromnyaras amurok minden való
színűség szerint a MOHOSZ Makádi
Tógazdaságából származnak, ahonnét
a múlt évi árvíz alkalmával szöktek a
Dunába. Azóta felfelé a folyón mint
egy 250 km utat tettek meg. Fogásuk
arra utal, hogy több is tartózkodik be
lőlük a Kisalföld folyóvizeiben. (Gy.
B.)

Pontyikra a farokbimbó kialakulása előtti
embriókkal

(Tőig felvételei)
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Angolnafogás a Kurszkij

Magyarországon 1961-ben kezdődött
az angolna betelepítése a Balatonba.
Azóta hat év telt el, és az elkövetkező
években nagyobb mennyiségű angolna
kifogására kell számítanunk. Ezt
azonban ma még sok tényező akadá
lyozza, elsősorban a halászok gyakor
latára az angolnafogással kapcsolat
ban és a Balaton viszonyainak legjob
ban megfelelő fogóeszközök (varsák,
angolnazsinór stb.) kialakulására gon
dolok. Eddig sok cikk jelent meg a
Halászat-ban mindkét problémával
kapcsolatban, amelyekben jó fogási
módszereket, hasznos tanácsokat is
mertetnek a szerzők. Most, eddig még
nem közölt varsatípusokkal szeret
ném megismertetni az angolnafogás
ban közvetlenül érdekelt halászokat,
szakembereket.
Mielőtt eljutottam volna ennek a
cikknek a megírásához, előzőleg több
halászati kolhozt látogattam meg.
Először 1967. február 20-án mentem ki
a Kurszkij-öbölt elzáró földnyelvre,
Lesznoje faluba. Itt már jártam az el
múlt év őszén, így itt ismerősként fo
gadtak. Megint G. A. Golubkin elvtárs
volt segítségemre, aki megmutatta és
elmagyarázta milyen varsákkal fog
ják az angolnát.
Páros varsákat alkalmaznak, egy
szárnnyal (2. ábra). A szárny hossza

50 m. (a) A Varsákat a vízmélység
től függően 50—-100 méterre a parttól
állítják fel úgy, hogy a szárny a partra
merőlegesen legyen elhelyezve. A
varsák felállításának a helyén a víz
mélység 3—4 m. A szárnnyal szemben
levő oldal (b) 6 m hosszú, amelyet 9 m
hosszú előrész (c) köt össze a varsa

karikákat fenyőfából készítik, a var
sa oldalanyaga kapronból készül. Az
első karika átmérője (a) kb. 90 cm, a
többiek fokozatosan kisebbednek. A
varsa gyűjtőrésze, a rögzítő karó és az
utolsó karika között (b) 120 cm. Az
első — negyedik karikák között a háló
szembősége 16 mm, a negyedik kari
kától 14 mm. Az első, második és har
madik karikára 110 szem, a negyedik
karikától 130 szem van felfűzve. így a
karikák közötti távolság (c) kb. 60—
70 cm lesz.
A vörsökök az első, második és ne
gyedik karikán vannak elhelyezve. Az
első karikán levő vorsök (d) 20, a má
sodikon (e) 30, a negyediken levő (f)
35 szemből készül. A torokkifutók mé
rete is változik. (3. ábra). Az első négy
zet, a második háromszög, az utolsó

3. Az első, második és negyedik karika torokkifutója; a) 20 cm

első karikájával. Az előrész másik
szárnya szintén 9 m hosszú, (d). A két
előrész közötti távolság a szárny felé
eső oldalon (e) 6 m, magának a varsá
nak teljes hossza (f) szintén 6 m. A
felállított varsánál a szárny vége (h)
kb. 2 méterrel beljebb van, mint a két
előrész végei és pontosan középen van
elhelyezve. A varsa hat karikából áll
(1. ábra) három vörsök van rajta. A

pedig erősen lapított ellipszis alakúra
van kiképezve. Magasságuk (a) min
denütt 20 cm.
A vörsököket úgy készítik, hogy elő
ször a háló két végéből hét szemet,
majd a közepéből hét-hét szemből álló
egyenlőszárú háromszöget vágnak ki.
Ezután a kapott két felet félbehajtják
és ugyancsak hét-hét szemből álló
egyenlőszárú háromszöget vágnak ki
belőle. (4. ábra). A leesett darabok he
lyét összevarrják, ez adja a varsa szű
kített torkát, amely a 16 mm szembőségű hálónál 64, a 14 mm szembőségű
hálónál (a negyedik karikától) 84
szem marad. Ez lesz a torokkifutó ke
rülete. Az első és negyedik karikánál
a torkot egyszerűen visszahajtják a
varsa oldalfalának anyagából, a szű
kítés után, a második karikán levő
torkot külön készítik el és úgy varr
ják fel a varsa oldalhálójára.
A fent ismertetett varsán kívül
Lesznojében még használnak angol
nazsinórt is. Ez egy 1800—2000 m
hosszú vezetőzsinórból áll, amelyen
három méterenként egy-egy félméte
res mellékzsinórra kötött horog van.
A horgok 3 cm nagyságúak.
Március 3-án utaztam Vzmorje fa
luba, a Viszlinszkij öböl partjára. Ide
azonban téves információk alapján
hiába mentem, mert itt a „Za rogyinu”
halászati kolhoznak csak egy brigád
ja van, és angolnafogással nem foglal
koznak. Megtudtam azonban, hogy a
kolhoz központja Szvetlijben van. Azt
tanácsolták utazzam oda, ott eligazíta
nak.
Egy hét múlva utaztam Szvetlijba,
ahol a kolhoz háromemeletes iroda-

s a Viszlmszkij-öbölben
épületében, a táplálékbázis-osztályra
mentem. Itt tudtam meg, hogy a „Za
rogyinu” kolhoz fő profilja a tengeri
halászat. Több tengeri halászhajójuk
van, amelyekkel nemcsak a Balti-ten
geren, hanem az Északi és Barrents
tengeren is halásznak. Ez adja a kol
hoz jövedelmének nagy részét.
Angolnát a partmenti falvakban le
vő brigádok dolgozói fognak. Az egyik

6. A Viszlinszkij öbölben használatos varsa; a) 48—50 szem, b) 70 szem, c) 140 szem,
d) 5 m, e) 4,5 m

4. A varsa torkának készítése; a) 7 szem

legjobb brigád Mamonovóban van, azt
mondták, hogy ide menjek és itt ke
ressem meg I. V. Nazarenko brigád
vezetőt. Szvetlijban mutattak egy ál
talános angolna varsa tervrajzot is (5.
ábra) bár mint később megtudtam, ezt
majdnem minden brigádban módosít
va használják. A tervrajzot a Kalinyingrádi Halászati Kolhozok Taná
csa készítette. A feltüntetett adatokon
kívül még a következőket ismertették :
A varsa első karikáinak szembősége
20 mm, a középsőké 18 mm, az utolsó
ké 16 mm. Az előrész és a szárny
szembősége 22—26 mm. A varsa anya
ga kapron, súlya 6—8 kg szárny nél
kül.
Március 17-én utaztam autóbusszal

Az itt használatos varsák is hat ka
rikából állnak. A karikákat régebben
bükkfából készítették, újabban azon
ban áttértek az alumíniumra (8 mm
átmérőjű alumínium huzalból). A ka
rikák átmérője fokozatosan csökken,
úgy, hogy az összehajtott varsánál
egymásba helyezhetők. A megmuta
tott varsa karikáinak átmérői 90, 86,
78, 72, 65, 58 cm voltak.
Az első karikára 120 szem van fel
fűzve, 20 mm-es szembőségű hálóból,
az első és második karika között tá
volság (6. ábra) 48—50 szem. A máso
dik karikára szintén 120 szem van fel
fűzve, szembőség 16 mm, karikák kö
zötti távolság (b) 70 szem. A harma
dik karikától 14 mm-es szembőségű
hálóból készül a varsa. A karikákon
120 szem van, közöttük levő távolság
(c) 140 szem. Az így készült varsán a
karikák közötti távolság, a szűkülés
irányában, 110, 60, 68, 66, 55 cm, a var
sa összeszűkülő vége 135 cm volt.
A vörsökök az első, második és a

(Lásd 4. ábrát, ahol mindig hét-hét
szemet vágtak ki.)
A varsák elé külön, szűkülő előrészt
készítenek, amelynek alja és teteje is
van. Az alja (d) 5 m hosszú, a teteje
(e) 4,5 m. Az egész előrész hossza 9 m.
Az előrészt két 9 m hosszú (szembőség
20 mm) 180 szem széles és egy 9 m
hosszú 90 szemnyi széles téglalap ala
kú hálóból készítik. Az utóbbit két át
ellenes sarkainál egyenesen elvágják
(7. ábra. a) és a kapott négy darabot
összevarrják úgy, hogy az egyik vége
szűküljön. (7. ábra b). Az előrész felső
részét parafagyűrűk tartják fenn a víz
felszínén. A szárnnyal szemben levő
oldal hossza fent 5,5 m, alul 6 m, ma
gassága 5 m. A szárny hossza 35—40
m. A szárny varsa felé eső végét úgy
teszik le, hogy az előrészek szárny felé
eső végei között középen, velük egy
vonóiban helyezkedjék el. Az itteni
halászok szerint ez egyik fontos felté
tele a jó fogásnak.
Mindkét típusú varsával fognak an
golnán kívül az öblökben előforduló
harcsa, menyhal, sügér, vágódurbincs
stb.) A varsákat naponta felnézik.
A varsákat elsősorban mélyebb he
lyeken állítják fel, és ennek a Balato
non különösen nagy jelentősége lenne,
mert nyáron a fürdőzők, a part menti
csónakázók nem tudnak kárt tenni
benne.
Ügy vélem, jó lenne ilyen típusú
varsákat is kipróbálni, a szovjet halá
szok tapasztalatai szerint érdemes!
Tóth Árpád

5. A Kalinyingrádi Halászati Kolhozok Tanácsa által készített angolnafogó varsa
tervrajza

Mamonovóba, a lengyel határtól mint
egy két kilométerre a Viszlinszkij öböl
tártjára. Megtalálva a keresett brigádvezetőt, aki mint mondották, az
a golnafogó varsák készítésének mes
ére, nemcsak a varsa szerkezetét, hanem annak készítését is elmagyarázta.

negyedik karikán vannak; készítésük
és a varsára való felvarrásuk módja
ugyanaz, mint amit már fent leírtam.
A különbség csak annyi, hogy a 20
mm-es hálóból (első karika) 14 szemet,
a 16 mm hálóból 16 szemet, a 14 mmes hálóból pedig 18 szemet vágnak ki.

7. Az előrész készítése; a) az előrész összevarrása, b) a szaggatott vcnal a félbe
vágás helyét mutatja
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A zsenge amür kihelyezéséről, az
életképesség megállapításáról lapunk
más helyén írtunk. Néhány sorban az
előnevelés 25—28 napjának tenniva
lóit kívánjuk ismertetni.
Az importból érkezett zsenge iva
dékból m2-enkén,t 200—300 db-ot he
lyezhetünk ki. Az előnevelő tavakat
1—4 nappal a kihelyezés előtt töltsük
fel. A zsenge ivadék takarmányozá
sát már a kihelyezés napján kezdjük
meg. Eddig legalkalmasabb takar
mánynak látszik a friss főtt kemény
tojás sárgája, amit vízben elporlasztunk, majd felhígítva locsolókanna
segítségével kiszórjuk. Ezzel egyide
jűleg 200 mikronos plantonhálón át
szűrve élő táplálékot is juttatunk ha
lainknak naponta két, esetleg három
alkalommal.
A 4—5. nap után már szabad szem
mel is láthatjuk a nevelőtóban a több
kisebb csoportban összeverődött amu
rokat és busákat. Az amurok a tó szé
lén úsznak körbe. A busák a kis tó
mélyebb részén tartózkodnak. Az 5.
naptól szója- és esetleg borsótejjel
folytassuk a takarmányozást. A má
sodik hét után a szójadara már liszt
nél durvább minőségben is adagolha
tó halainknak. Nagyon fontos a fej
lődő zsenge ivadék figyelése napon
ként. Ahol mikroszkóp rendelkezésre
áll, azzal, ha nincs, erős nagyítóval a
táplálkozás
vizsgálata
feltétlenül
szükséges.
Az ivadék a legkisebb zajra, sőt
még a megfigyelőnek a vízire vetődő
árnyékára is elugrik és elbújik. A fi
gyelés csendet és türelmet igényel.
Ha szabálytalanul úszó egyedet ve
szünk észre, feltétlenül vizsgáljuk
meg az állományt, mert valószínűleg
a kopoltyúféreg bántja. A rendelle
nesen viselkedő ivadékot könnyen
észre lehet venni. Vízközben az iva
dék alulról a felszín felé úszik és kör

ben forog. Biztos mutatója a kopol
tyúféreg jelenlétének.
Ha kopoltyúfér get találunk, annak
megszüntetésén a mielőbbi lehalászás
és fürdetés segít. Az elmúlt évben
dinnyési gazdaságunkban három tó
ban is jelenkezett kopoltyúféreg 20—21 napos ivadékon. Dr. Búza László
és Molnár Kálmán útmutatása alap
ján 2,5%-os konyhasós oldatban át
fürdettük az állományt. Az átfürde
tett 90 000 db halból 57 000 db parazi
tamentes 10—15 grammos ivadékot

Korszerű tenyésztő munka mikroszkóp
nélkül ma már el sem képzelhető

halásztunk vissza 1200 négyszögöles
és 1 db 900 négyszögöles tóból, ahova
áthelyeztük a lefürdetett állományt.
A kínai! halászok szállítások előtt
„edzik” a 2—3 cm hosszú ivadékot. Ez
abból áll, hogy különböző edények
ben az oxigén elhasználása után a
szákkal kiemelve levegőn tartják rövidebb-hosszabb ideig a halakat. így
készítik elő a hosszú szállításra. A

Irányszámok 15 változatban az előnevelt növényevő halak népesitéséhez tömeges felnevelés
esetén

A táblázat népesítési és átlagsúlyadatainál a halak étvágy szerinti takarmányozásával
számoltunk.
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növényevő halak 2—3 cm-es ivadékai
jól kezelhetők. Nem kényesek, számo
láshoz, a gazdaság belső területén
szállításhoz különös előkészületek
nem szükségesek.
Az előnevelő tavakból a lassú vízeresztés után a lecsapoló zsilip mögé
helyezett szöktetőládába az állomány
70—90%-a kifogható. A bennmaradt
kisebb rész a táplálózsilipnél megen
gedett vízcsorgásra összegyűlik és
egy helyen kiszedhető. Az amurokat
részükre külön fenntartott nevelőta
vakban vagy pontyivadékos tavakban
neveljük tovább.
A táblázat 15 változatban adja meg
az előnevelt halak kihelyezésének
irányszámát. A szokatlanul magas ki
helyezési számok gondos takarmá
nyozást és kezelést igényelnek, de
csak megközelítik a Szovjetunió ha
sonló éghajlatú halastavainak kihe
lyezését és messze elmaradnak a kí
naitól.
Természetesen elengedhetetlen a
mindennapos takarmányozás darake
verékkel, és 30—40 napos kor után a
zöldtakarmányt is biztosítani kell.
Tenyésztőink évről évre jobban
megkedvelik a növényevő halakat,
ősszel, tavasszal nagy az érdeklődés
egy- és kétnyaras amurok, busák
iránt. Az importból vásárolt halakat
egynyaras korban legalább 30—40%ban vissza kell halásznunk. Ha ez
gondos munkával sikerül, reményünk
lehet arra, hogy a hazai szaporítás
beindításával 1970-re tervezett 12
millió amur irtja a növényt és 15
millió fehér és pettyes busa emeli ha
lastavaink hozamát.
Antalfi—Tőig

A NAPOS KISKACSÁK járványos
májgyulladásáról
(Vírushepatitis)
számol be a DFZ 67/2. számában
Reetz, G. A fertőzés időpontja a 3—
12 napos kor. Az inkubációs idő 2—5
nap. Légzőutakon keresztül történő
fertőzés esetében már 24 óra alatt be
állhat az elhullás és elérheti a 75%-ot.
Az
emésztőszer
veken át történő
fertőzésnél az el
hullás
40°/0-ig
megy. E számok
azonban még az
egyes gazdaságokban is változhatnak.
Az állatorvosi előzetes rendelkezések
megtartása, a következetes fertőtle
nítés is csökkenti az elhullást. A be
tegség 5—14 napos korban rohamo
san fejlődik, majd azután megszűnik.
A betegség ellen gyógyszer nincs, leg
feljebb a kísérő jelenségek orvosol
hatók. A Phylaxia üzemében Buda
pesten előállított oltóanyag megfelelő
eredményt adott. Oltásra általában 5
napos korban kerülnek a kacsák. Má
sodszori oltásra egy esetben sem volt
szükség. Az oltott kacsáknál a vesz
teség 2%-on alul maradt, ami megfe
lel a szokásos fertőző betegség nélkül
is fellépő veszteségnek. Az oltatlan
állományból ugyanakkor — legpon
tosabban végrehajtva az összes állat
orvosi előírásokat — a veszteség még
mindig 13%-on felül volt. (N. S.)

t ű h e g y e s fogakkal...
Dél-amerikai útleírásokban, helyszíni
riportokban gyakran említik az Ama
zonas vérengző halait: a pirájákat.
Rendszerint úgy mutatják be őket,
hogy minden élőlényt megtámadnak;
még a vízen átúsztatott marhacsorda
sem kerülheti el sorsát; — egyikükmásikuk húsát a csontig lerágják. A
pirajákról terjesztett rémhírek csu
pán a szenzációéhes írók fantáziájá-

Három pirája az Állatkert akváriumában

bán él és születik meg, melyet a jóhi
szemű olvasónak továbbítanak.
Tizenhat pirajafajt tartanak szá
mon. őshazájukban, a bennszülött la
kosság piranháknak (olvasd: piránya)
nevezi őket. Lapos, kerekded teste
van a legtöbbnek. Viszonylag nagy
szemükkel, továbbá kitűnő szaglókészségükkel jól tájékozódnak. A fel
ső és alsó állkapcsukon két tucat vagy
még annál is több tűhegyes, késhegy
re hasonlító fog található. Ezek a ha
lak az ember tenyerénél nemigen nö
vekszenek nagyobbra. Valamennyi a
fűrészes pontylazacok (Serrasalmonidae) alcsaládjába tartozik.
A halak világába — ahová mintegy
32 000 fajt sorolunk — csuk egyik má
sik — pl. a cápák — szerzi meg táplá
lékát harapással. A legtöbb nem fala
tonként, hanem egészben nyeli le a
megszerzett táplálékot, legyen az ún.
mindenevő vagy ragadozó. A piraják
a cápákhoz hasonlóan, harapással
vágják ki maguknak a megtámadott
állat húsát. Kitűnő szaglóérzékükkel
kutatják fel a vízben levő sérült, se
bes, esetleg vérző halakat, kétéltűeket vagy hüllőket, de a kisebb na
gyobb emlősöktől sem riadnak vissza.
Ha jelt szimatolnak, azonnal megin
dulnak a táplálék irányába. Ragadozó
fogaik segítségével viszonylag hatal
mas falatokat képesek a „prédából”

kiharapni. Számuktól és éhségük
nagyságától függ, hogy mit hagynak
meg a zsákmányból, van amikor csak
a csontvázat.
H. Axelrod, a világhírű halbiológus
számtalan esetben járt az Amazonasnál és annak mellékfolyóinál, ahol in
dián bennszülöttekkel együtt halakat
gyűjtött. Személyes találkozásunk al
kalmával elmondta, hogy sem őt, sem
társait soha nem támadták meg a piráják, pedig naphosszat áltak azok
ban a vizekben, ahol a piráják is él
nek. Még példaképpen sem tudott
olyan esetet említeni, melynek során
valakinek is baja lett volna ezektől a
halaktól. Hasonlóan vélekedik. H.
Schultz tudományos kutató, aki két
évtizedet töltött el az Amazonas mel
lett.
Ma már elfogadott tény, hogy ezek a
„vérengző” halak nem támadják meg
az egészséges állatokat vagy az em
bert. Mindig a beteg, vérző prédára
mennek. Ennek következtében szere
püket — a biológiai egyensúlyban, a
természetes szelekcióban — nagyra
lehet és kell értékelni. Létük polgár
jogot érdemel, mert rögtön megsem
misítik a beteg, esetleg fertőző állato
kat, s így óvják az egészséges állo
mányt a kórokozóktól.
1966 tavaszán féltucat, kétforintos
nál nem nagyobb piraja vagy más ne
vén foltos fűrészes lazac (Serrasalmo
rhombeus) érkezett — fennállása óta
első alkalommal — a budapesti Állat
kertbe. Jól megfértek egymással elő
ször a 200, maj\d később — amikor
már nagyobbra növekedtek — egy
700 l űrtartalmú akváriumban. Sem
egymásban, sem az oda behelyezett.

A felső és alsó állkapcson ülő fogakból
csak a tűhegyes végek látszanak

de náluk kisebb halakban nem tettek
„kárt” . Ha azonban sebes halat rak
tak be hozzájuk, azt, ha éhesek vol
tak, pillanatokon belül megtámadták
és szétmarcangolták. Jelenleg főként
véres májat nyújtanak részükre, me
lyet különösképpen kedvelnek.
Arra vonatkozóan, hogy miért oly
gyorsak és falánkak, ha beteg állatot
szimatolnak, arra vonatkozóan az
alábbi választ lehet adni. A trópusi
vidéken levő Amazonas vize 24—30°C
hőmérsékletű. Az ilyen langyos víz
ben a pusztulásra ítélt vagy már el
hullott állat húsa rövid időn belül
bomlásnak, rothadásnak indul. A
romlott állapotú dögöt legfeljebb a
rákok tudják hasznosítani, amelyeket
nem károsít a hullaméreg. A pirájáknak viszont létérdekük a friss álla
potban levő hús bekebelezése.
Brazíliában még néhány évvel ez
előtt voltak olyan szokások, hogy a
bennszülöttek elhalt családtagjaikat
először hálóba csavarták, majd így a
folyóba eresztették. A pirájákra bíz
ták a temetést, a tetem elfogyasztá
sát.
Pénzes Bethen

Tenyérnyi nagyságúra fejlődtek az Allatkertben élő, foltokkal tarkított pirájak
(Pénzes felvételei)
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A vízparti bolyongás közben vér+ beli horgász számára akadnak a
halfogásnál izgalmasabb, érdekesebb
fejezetek is. Ilyen a természetszerető,
szabadba, csendre vágyó embernek
az új, ismeretlen vizekkel való talál
kozás, új halfajok megismerése, vagy
éppen a már ismert halak felfedezése,
regisztrálása a megszokottól eltérő
környezetben.
Mikor az elmúlt év augusztusában
rokonlátogatásra Erdélybe utaztam,
engem sem a halfogás izgatott első
sorban, hanem a kanyargó, sebesvizű
Küküllő ígéretes varázsa, az egyéb
ként hazai vizeinkből jól ismert paducok, domolykók ottani életkörül
ményei.
Mintegy 25 évvel ezelőtt, kamasz
koromban jártam legutóbb Székelyudvarhelyen. A halak világa már
akkor is izgatott, de a szakmai isme
retek hiánya, nomeg a sok másirányú

Pisztráng-szint
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(Békás-patak
szorosban)
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Békás

érdeklődés miatt nem kerülhettem
közelebbi ismeretségbe a vidék, fauná
jával. Érthető érdeklődéssel készül
tem most a Küküllővel való újabb ta
lálkozásra.
ELMÉLETI ISMERETEKET már
szereztem, hiszen két éve állandó le
velezésben álltam Serfőző Pali bará
tommal, az erdélyi vizek tapasztalt
ismerőjével, aki szorgalmas levél
váltásaink során részletesen beszá
molt élményeiről, zsákmányairól.
Ezeket a levélben nyert értesüléseket
szerettem volna most kézzelfogható
közelségbe hozni.
Hazánk földrajzi adottságai közel
sem szabnak olyan éles határokat az
egyes halfajok elterjedési területé
nek, mint a magas havasokkal, bő
vizű hegyipatakokkal és folyókkal
tarkított erdélyi medence. Bár az
utóbbi évek fáradozásai eredménye
ként a mi hidegebb vizű hegyipatak
jaink is kezdenek benépesülni piszt
ránggal, és nagyobb folyóink lassúbb
és gyorsabb folyású szakaszain a ta
pasztalt horgász már a vízre nézve
meg tudja állapítani, hogy milyen
halra is vesse be horgát, ezek az egyes
halfajokat elválasztó határok nálunk
sokkal inkább egybefolynak, mint a
havasaljai tájon. A halfajok előfor
dulása szempontjából a küküllői hor
gászkirándulások azt eredményezték,
amivel már korábbi ismereteim alap
ján számoltam.
A folyónak ez a vidéke a középső és
felső szakasz találkozására esik. En
nek megfelelően főhalai a paduc és a
domolykó, melyet — nem is annyira
tájnéven, mint inkább tévesen ‘— a
helyi lakosság balinnak nevez. Az
alsó szakaszról, egészen a Marosba
való betorkollásig csak Pali barátom
elbeszéléséből alkothattam fogalmat.
Nos a közvetlen Udvarhely alatti fo
lyószakasz fogadható el a mámaszint
felső határának. Az általunk látoga
tott vízrészen nem is annyira a víz
sebesség, vagy vízhőfok zárja ki a
márna jelenlétét, hanem ez a mé
lyebb vizet kedvelő hal ettől az álta-

Iában gázlómélységű szakasztól már
idegenkedik.
Barátom elbeszélése szerint a kö
zépszakasz és alsószakasz határán
már megjelenik a csuka is a csende
sebb folyású kanyarokban.
A PADUC a Székelyudvarhelynél
húzódó középszakaszon rendes szoká
sához híven nagyszámú csordákban
jár. Egy-egy magasabb part menti
dombról, vagy a vizen átívelő hídról
többnyire felfedezhetők a paduccsapatok, amint a sebes vízben — több
nyire part menti bokrok, vagy más
fedezék védelmében — ezüstös olda
lukat csillogtatva napfürdőznek. A
bennszülött horgászok az ilyen meg
közelíthetetlen fedezékben álló rajra
úgy horgásznak, hogy a vízszakasz
felett egy általuk könnyűszerrel meg
közelíthető helyen áztatott kenyérrel
megszórják a vizet, a paducokat pe
dig kőbodálással felterelik a beetetett
területre. Egy-egy paduccsapatból
azután 10—20 db félkiló-kiló körüli
jószágot is megakasztanak. A folyó
gazdag paducállomqnya így komoly
élelmezési tényező, bár fogásával ki
zárólag a horgászok szórakoznak.
Foglakozásszerűen űzött halászattal
a Küküllőnek ezen a szakaszán nem
találkoztam.
Mivel a horgászzsákmánynak mint
egy 80%-a tevődik a szálkáshúsú paducból, a lakosság megszokta a fo
gyasztását. Megtanult szálkás halat
enni.
A szálkátlanítást is megoldották
igen egyszerűen és radikálisan. Az
aprajából „ szardíniát” főznek, mely
nek ízesítését szinte mesterfokra
emelték az ottani minden élelmiszerüzletben kapható koriandermag, fe 
nyőbors stb. segítségével. Amint csök
ken a folyó vízmélysége, úgy ritkul
a paduc. A következő szakasz már a
pérszint.
Mielőtt még a pérekről beszélnék,
szólni kell a középső szint másik il
lusztris lakójáról:
A DOMOLYKÓ. Szenvedélyes per
getőhorgász létemre a paducnál sok
kal jobban foglalkoztatta fantáziámat
a domolykó. Nos bőséges alkalom nyí
lott az ismerkedésre. Apró körömvillantóval számos jókora domolykót
akasztottam a folyó limányos kanyar
jaiban, bedőlt fák, partszakadások
képezte tartásain. A küküllői domoly
kó viselkedése, életmódja megegye
zik szigetközi vadvizeink domolykóinak életmódjával. A kölyökpéldányok a Küküllőben is csapatban jár
nak. Sóderos kanyarokban, víz fölé
nyúló fák lombsátra alatt szép szám
mal foghatók. A nagyobbja már ma
gányos ordas. Kibérel magának egyegy mélyebb vizű sarkot a folyó ka
nyarulatában, meghúzódik a vízparti
csökök alatt, alábújik az alámosott
partnak és onnan lesi, mit hoz a víz.
Támadásuk féktelenül vad. Villám
gyorsan, keményen vágnak rá az előt
tük elvezetett csalira és keményen
védekeznek a horgon is. Táplálékuk
legnagyobb része állati eredetű lehet,
mert húsuk fehér és ízletes.
A domolykók különben ezen a vi-
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Küküllőmentén
zen is igazolják a szakirodalmat, mert
egyaránt előfordulnak az alsó-, kö
zép- és felsőszakaszon, sőt még a leg
felső pisztráng szinten is. Volt domolykókapásom a pérszinten és fog
tam kölyökdomolykót pisztrángozás
közben is.
A helybéli horgászok közül keve
sebben és csak későőszi időben hor
gásznak domolykóra. Csaliként több
nyire apró békát, vagy csalihalat al
kalmaznak.
Bár a legfelső szinten, az Ivó és
Varsági patakokban fogtam meg éle
tem első pisztrángjait, a legmélyebb
benyomást, a legmaradandóbb em
léket a Küküllő felső szakaszának
PÉR SZINTJE jelentette számom
ra. Az augusztusvégi vízállásnál mint
egy térdalatti átlagmélységű vízben
tanyáznak az itt kanadai pisztráng
nak is nevezett pénzes pérek. Ebben
a magasságban már egyre több fenyő
vegyül a lombosfák közé, a néhol szé
lesebben elterülő Küküllőből jókora
kövek, sziklák merednek a vízszint
fölé. Az örökzöld környezet, a sur
rogva rohanó víz, a közeli hegycsú
csok meredélyei szinte templomi han
gulatot sugároznak. A horgászok a
lég sportszerűbb módszerrel, műlégygyel fogják a péreket. Combigérő gu
micsizmában sétálnak végig a vízkö
zepén és táncoltatják a hullámtaré
jon a legkülönbözőbb színű apró mű
legyeket. Legyező felszerelés hiányá
ban miniatűr körforgó pisztrángvillantóval kísérleteztem egyetlen pérszintes kirándulásunkon. Talán rossz
napot fogtunk ki, de még valószínűbb,
hogy korai volt még az egyébként
szeptemberben induló „pérészés” ,
mert csak Pali barátom zsákmányolt
műlegyeivel egyetlen példányt. Igaz,
hogy egy jókora jószág elkapta villantomat is de a horograakadás pilla
natában akrobataként dobta magát a
levegőbe, hogy visszaesve a rohanó
vízbe, mindjárt búcsút is intsen. Ta
Ián az a tény, hogy erre a gyönyörű
vízrészre csak egyszer jutottunk el,
talán a balszerencse, hogy életem
egyetlen pérjét itt szalasztottam el,
tette legkedvesebbé számomra a „li
getet” , ahogy a Küküllőpartnak ezt a
részét nevezik az udvarhelyiek.
A PISZTRÁNG SZINTET két han
gulatos hegyipatak, az Ivó és Varsági
jelentette számomra. Mindkét patak
tervszerűen telepített és védett vízte
rület és csak külön engedéllyel, Pali
barátom társaságában, vendégként
foghattam pisztrángjaiból. A két víz
közül az Ivó a vadabb, a Varsági a
gondozottabb. Ez utóbbi vizét sűrűn
hidalja át mesterséges gerendagát,
mely a víz ejtésével mesterséges kis
zúgót képez és így kedvelt tartózko
dási helyet biztosít a pisztrángnak.
A szép, pirospettyes, finomhúsú se
bespisztrángokat kishalcsalival fog
tuk mártogatós módszerrel. Érdekes,
hogy ott a pisztráng horgászata ter
mészetes csalival is megengedett.
Egyáltalán, a hazai viszonyokhoz
szokott horgásznak meglehetősen fur
csa a fajta, darab és méretkorlátozás
teljes hiánya. Pali szerint van ugyan

Domolykózó tanya a Küküllő középső szakaszán

valamilyen méretkorlátozás egyes
halfajokra, de azt vagy nem ismeri
senki, vagy nem akarják ismerni. A
középszinten leginkább elterjedt paducból éppen úgy kiveszik a kölyökpéldányokat, mint a felsőszinten fo
gott pérből és pisztrángból. Még be
cézik is az apraját. A puliszkalisztben
meghempergetett apró pisztrángot
„csöröge-pisztrángnak” nevezik és el
sőrendű csemegeként tisztelik.
Halgazdálkodásról a patakok piszt
rángtelepítésén kívül mindössze anynyit hallottam, hogy az alsó szinten
ponty és csukatelepítés folyik. A mé
ret- és darabkorlátozás azonban itt is
ismeretlen. így nem csoda, hogy né
melyik horgász lelkendezve meséli:
egy napon 15—20 pontyot is fogott.
Tíz—húsz centiméteres példányokat.

Ugyanakkor a horgászok száma évről
évre emelkedik. A régi horgászok
azon keseregnek, hogy míg korábban
öt—tíz kilométeres körzetben nem ta
lálkoztak riválissal, most minden fo
lyókanyarulatban sporttársa buk
kannak. Féltik a vizet, féltik a Kü
küllő egyre csappanó halállományát.
A fejlődés kulcsa a további tervszerű
telepítés mellett természetesen a szi
gorú darab- és méretkorlátozás beve
zetésében, valamint a megfelelő el
lenőrzés megszervezésében rejlik.
Román barátaink bizonyára felis
merik ennek jelentőségét és időben
intézkedve el fogják érni, hogy a Kü
küllő és valamennyi romániai termé
szetes víz halbő horgászparadicsom
maradjon.
Nagy Miklós

Az Ivó patakban közös szinten fogott pisztrángok, pérek és domolykó

(Nagy Miklós felvételei)
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I N G O L A V A L
Ez év márciusában a Rába folyón egy
elektromos halászat alkalmával 20 cm
nagyságú kifejlett ingőlát fogtak a
halászok. A körszájú élősködő egy 7,5
kg-os harcsára volt a mellúszó mö
gött rátapadva. Az elektromos áram
ra sokkal érzékenyebb lehet, mint ál
talában a halak, mivel a kifogás után

Az ingola

azonnal levált a harcsa testéről és
perceken belül elpusztult. Ennyi az
érdeklődésre számot tartó rövid hír,
mivel azonban az ingola elég ritkán
kerül kézbe, és maguk a halászok sem
ismerték fel, hanem egyesek csíkfé
lének, mások angolnának vélték, úgy
gondolom rövid ismertetése nem fö
lösleges.
Az ingola, bár alakja a halakéra
emlékeztet, mégsem hal. Rendszertanilag külön osztályba, az úgyneve
zett körszájúak (Cyclostomata) osz
tályába tartozik. Ezek túlnyomórészt

tengeri állatok, egyes fajok azonban
ívás idején felvándorolnak a folyók
ba is, mások viszont kifejezetten a f olyóvizek lakói.
A Duna vízrendszerében, így ha
zánkban is egyetlen faj a dunai ingótű (Lampetra Danfordi Regan) él. Míg
tengeri rokonai elérik az 1 m-et is,
addig ez legfeljebb 30 cm nagyságúra
nő meg. Teste megnyúlt, hengeres,
szinte féregszerű. Bőre csupasz. Háta
szürkésbarna, oldalai, hasa sárgás szí
nűek. Szája tapadásra alkalmas, kör
alakú szívószáj, benne körkörösen el
helyezkedő ajakfogakkal. A szem
mögött a fej két oldalán 7—7 kopoltyúnyilás van. Kopoltyúi egymástól
független zacskós kopoltyúk. Páros
úszói nincsenek. Két hátúszója Van,
MTI. MÁRC. 1. Halgazdaságaink eddig
körülményes és hosszadalmas oltással vé
dekeztek a halak legveszedelmesebb ta
vaszi betegsége, a hasvízkór ellen. A hala
kat egyenként kellett beoltani a gyógyító
antibiotikummal, ez a munka hosszú időt
és sok munkát igényelt. A Keszthelyi Ag
rártudományi Főiskola egyik munkatár
sának — dr. Mitterstiller Józsefnek —
módszere, hogy gatoonamagvakkal itatják
fel az antibiotikumokat, a magvakat olajréteggel vonják be, amely megakadályoz
za a gyógyszer oldódását a vízben. Több
éves kísérletei bizonyították, hogy a
gyógyszeradagolásnak ez a módja ugyan
olyan eredményt hoz, mint az oltás. Az
olajjal ízesített takarmányt a halak szíve
sen fogyasztják.

*
KIHELYEZÉS UTÁN fellépő fertőző
hasvizenyő gyógyítása már csak a ta
karmányban adott gyógyszerrel tör
ténhet, de nagyon fontos a betegség
korai felismerése, mert a súlyosan be
teg pontyok nem fogyasztják a takar-

de a hátulsó a farokúszóval összeol
vadt.
Élősködő állat, vizeinek halállomá
nyát károsítja. A kifejlett példányok
megtámadják a halakat, kör alakú
szájukkal pióca (módra rászívják ma
gukat a hal testére, ahol fogaikkal se
bet ejtve a hal vérével és szövetned
veivel táplálkoznak. A megtámadott
hal el is pusztulhat.
Az ingola a folyók medrének ho
mokjára ívik. Fejlődése átalakulás.
Lárváját, mivel szemei a bőr alatt
rejtve helyezkednek el, egyes vidéke
ken vakcsíknak, vak ingolának neve
zik. A petéből kikelt lárva nem élősködik, hanem a meder iszapjában él
mindaddig, míg el nem éri a kifejlett
állapotot. A kifejlett állatok ívás után
azonal elpusztulnak.
Az ingola ma már vizeink ritka
lakója. Gazdasági jelentősége nincs,
legfeljebb horgászok csalijaként jön
számításba. Hogy valamikor több
volt, és hogy húsa ízletes falat lehet,
arról régi szakácskönyvek tanúskod
nak.
Gyeginszky Béla
mányt, nem jutnak gyógyszerhez. En
nek az eljárásnak eddig az volt a hi
bája, hogy az adagolt chloramphenicol igen gyorsan kiázott a takarmány
ból. Hosszas kísérletezés után ezt a
hibát kiküszöbölő készítményt,, Chloramphenicol-Palmitat” néven állítot
ták elő az NDK-ban. Zsírszerű jellege
van, olajban jól oldódik, ez az oldat
gabonadarával könnyen összekever
hető és hosszabb ideig eláll. 1965 őszén
és 1966 tavaszán
telelői kísérleteket
végeztek hasvizenyőben
erősen
megbetegedett
anyaggal. Részben
takarmánykeverékkel, részben szájon
át adagolták. Utóbbinál az egyszeri
adag már hatásos volt, de a fekélyek
nem gyógyultak. Etetésnél az erősen
beteg pontyok a következő keveréket
kapták:
95,6% erősen átszitált tengeridara,
4,0% napraforgó olaj és
0,4% Cliloramphenicol-palmitat.
Az első takarmányadagot csak vonta
tottan fogyasztották, a másodiknál
már jobb volt a halak étvágya. A nem
etetett anyag a lehalászáskor dülledt
szemű és fekélyes volt, a veszteség pe
dig 82%. A gyógyszerkeverékkel ete
tett csoport vesztesége 30%, fekélyeik
begyógyultak, egészséges benyomást
keltettek. Közülük soknak csontváz
ferdülése stb. maradt vissza, ami a
kiállott betegség súlyos voltát igazol
ta. Az optimális gyógyszermennyiség
megállapítása céljából újabb kísérle
tek folynak. Természetesen itt is fon
tos a betegség mielőbbi megállapítása
és a gyógyszeres takarmány azonnali
adagolása. Sáuberlich cikke a DFZ
67/1. számában.) (N. S.)
*

Felmérik a balatoni óriásvarsát
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(Tölg felv.)

BELGA TUDÓSOK a határon egy
25 millió éves óriás halat fedeztek fel.
A megkövesedett hal egy 25 méter
mély barlangban volt. (Le Monde.)
(KL.)

A kínai növényevő halakon (amúr,
busák) kívül még igen sok növényevő
halféleség van a világon. A pontyfé
lék családja valamikor Eurázsia dél
keleti részén alakult ki és itt még szá
mos növényevő halfaj él. Egyedül In
diában 15 faj ismeretes és ezek rész
ben gyorsan és nagyra növő fajták,
melyek a vizek növényzetéből mást
fogyasztanak, mint az amur és a bu
sák.
Már közismert az afrikai Tilapia is,
de valamennyi növényevő hal felku
tatása csak nemzetközi összefogással
volna lehetséges.
A Szovjetunióban a hőerőművek
hűtőtavaiban igen jó eredményeket
értek el ugyan a Tilapiával, de ko
moly felhasználására csak akkor ke
rülhetne sor, ha gátlástalan szaporo
dása megakadályozására sikerülne
csak egynemű állományt előállítani.
Míg ezek a hosszadalmas kísérletek
folynak, gyakorlatilag helyesebb vol
na olyan fitofagokkal foglalkozni, me
lyek könnyebben illeszthetők be az
európai haltenyésztési rendszerbe. Ev
vel a kérdéssel foglalkozik Verigin B.
V. egyik cikkében, ami a „Ribohozjajsztvennoje oszvojenie rasztitelnojadnich rib” című, Moszkvában 1966ban kiadott cikkgyűjteményben je
lent meg. Ennek alapján ismertetjük
a kérdést. Logikus volna az indiai nö
vényevő halakkal — egyelőre kísérlet
képpen — a növényevő halak állomá
nyát kiegészíteni. Ez annál is könynyebb, mert egy részük tavakban hipofizálás révén könnyen szaporítható,
nem szükséges újabb szaporítási el
járások kidolgozása és különleges be
rendezések létesítése. E halakkal sok
kal nagyobb mértékben lehetne a nö
vényi táplálékforrásokat kihasználni,
mint egyedül a három távol keleti faj
jal. Fennáll az indiai halaknál a hibridizálás lehetősége és így — ahogy ez
már a távol-keleti halaknál történik is
— olyan hibridek előállítása, melyek
a legértékesebb tulajdonságúak. Ezt
a lehetőséget az indiai haltenyésztők
részben már meg is valósították, mert
hat faj keresztezéséből 13 féle hibri
det állítottak elő. A szovjet területe
ken való felhasználásra az indiai ha
lak közül 3 faj látszik a legalkalma
sabbnak. A „katla” (Catla catla) a „roha” (Labeo rohita) és a „mrigel” (Cirrhina mrigala). Ezek nőnek a leggyor-

BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG. Tógazda
ság-fejlesztés Gácsháton. Régi óhajuk tel
jesül a gácsháti tórendszer rekonstrukció
jával a Gyomai Viharsarok Halászati Ter
melőszövetkezet gazdáinak. Kővári Jó
zsef, az Országos Halászati Felügyelőség
főmérnöke tervet készített a tórendszer
bővítésére. Ivató és nyújtó tavakat építe
nek, telelőket alakítanak ki. A beruházást
a kor követelményeinek megfelelően, ma
gas színvonalú technológiai felszereléssel
is ellátják. így lehetőség adódik majd a
halak mesterséges keltetésére, ivatására s
annyi nemes ponty és süllőivadék neve
lésére, amennyire a halászati szövetkeze
teknek a Körösök térségében szükségük
van. (Ápr. 19.) (P. N.)

Az izotermák figyelembevételével
megállapítható, hogy mind az amur,
mind pedig a busák délen azonos hőmérsékleti viszonyok között élnek
Kínában, mint ezek a növényevők In
diában. Magának az Amurnak régeb
ben jóval enyhébb volt a klímája,
mint most, mégis ehhez nemcsak a tá
vol-keleti növényevő halak alkalmaz
kodtak, de ma is élnek az Amurban
indiai eredetű halak.
Az amurnál és busáknál gondol
nunk kell arra is, hogy ezeket nem az
Amurból, hanem a sokkal melegebb
éghajlatú Jangce folyóból telepítették
be. Akadálytalanul megéltek nemcsak
sokkal hidegebb tájakon, egészen Leningrádig, hanem azt is kibírták, hogy
az őszi behozatal következményeként
hat hónapra jég alá kerültek! A Jang
ce vidékén a januári középhőmérsék
let 0 és + 5 fok között van.
Az indiai halak betelepítésének te
hát nem lehet akadálya, főleg ha nem
tél kezdetén szállítják őket új helyük
re, hanem enyhébb időben és lehető
leg melegebb éghajlatú vidékre. Leg
könnyebbnek bizonyulna betelepíté
sük a hőerőművek hűtőtavaiba, mert
ezeknél — még Szibériában is — a téli
vízhőmérséklet 5— 15 és 24—26°C kö
zött változik. Itt lehetne majd a mes
terséges szaporítást megkezdeni, ami
sokkal rövidebb tenyésztési időt kí
ván, mert e halak hazájukban már
kétnyaras korban ivarérettek.
A Szovjetunióban azt tervezik, hogy
a közeljövőben a három felsorolt in
diai halból fajonként 20—30 000 dbot importálnak. Hogy azonban szállí
táskor komoly veszteség ne léphessen
fel, a kínai importnál behozott lárvák
kal jóval nagyobb, életerősebb példá
nyokat vinnének be, ami az időközben
szerzett szállítási tapasztalatok szerint
nem okozna nagy nehézséget. Elhelye
zésre a Szovjetunió azon déli terüle
tei jönnének számításba, ahol az amur
és a busák is a legjobban fejlődnek, és
ahol a gazdaságok utóbbiak tenyészté
sével igen eredményesen foglalkoz
nak.
S.

Néhány fekete amur is van tavainkban

(Antalfi felv.)

1. Telepítés helyének előkészítése.
2. Telepítés.
3. Utókezelés.

A fektetett zölddugványos módszerrel te
lepített nád ilyen sűrű állományt adott
szeptember elejére

A z új építésű és korszerűsítések so
rán átalakított halastótöltéseknél sok
problémát okoz a megfelelő hullám
védelem kialakítása. A töltések biz
tosításának megoldására számos mű
szaki javaslatot kipróbáltak. Ezekkel
szemben mind beruházási költség,
mind fenntartás vonatkozásában az
é\ő nádsáv — „a halászbeton” — gaz
daságosabbnak bizonyult. A már beált nádsávval nincs is semmi baj, de
ennek kialakítása sok gondot okoz,
mind a tóépítő műszakiak, mind az
üzemelő gazdák részére. E gondok és
a telepítéssel járó problémák csök
kentése érdekében vetünk fel néhány
gondolatot, amelyekkel a leggyak
rabban előforduló telepítési hibák ki
küszöböléséhez kívánunk segítséget
adni.
A
halastavak
legkézenfekvőbb
partvédelmi módszere minden szem
pontból az élő növényi sáv, melyet
legtöbbször nád ültetésével létesíte
nek, kiegészítve a nádsáv végleges
hullámtörő képességének kifejlődé
séig ideiglenes partvédelemmel (leg
többször rőzsefonás). A nádtelepítés
sel, -ültetéssel kialakítandó élő part
védelem megvalósítása egyszerűnek
látszik és legtöbbször ilyen szemlélet
tel fognak hozzá kivitelezéséhez is.
Sajnos a gyakorlat azt bizonyítja,
hogy az egyszerűnek és megoldottnak
látszó feladat az esetek többségében
bonyolulttá, nehézkessé és sokszor si
kertelenné válik. Ennek okát vizsgál
va összetett problémával állunk
szemben, amely műszaki, telepítés
technológiai, kezelési hibákból és a
hozzáértés hiányából adódik.
A nád fejlődéséhez és terjedéséhez
táptalajra, megfelelő minőségű dug
ványra és kellő mennyiségű vízre van
szükség. Ezeket kell biztosítani a bio
lógiai partvédelem kialakítása során.
A nád telepítésnek három, egyformán
fontos fázisát különböztetjük meg:
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Ahhoz, hogy a nádtelepítés sikerrel
járjon, legelőször a telepítés helyét
kell megfeleően kiképezni és elkészí
teni, vagyis a nádpadkát kell helyesen
kialakítani. A padka alakjára vonat
kozóan két szelvényalak vált be, a
vízszintes és a lejtős. A vízszintes
padka a telepített dugványok korábbi,
egyenletes árasztását teszi lehetővé.
A lejtős padka könnyebben és olcsób
ban, dózerrel építhető, viszont a felső
sorok dugványai később áraszthatok.
A padka kialakításánál célszerű már
gondolni a dugványok utókezelésére.
A könnyebb öntözhetőség érdekében
a vízszintes padka szélén kis bakhát
kiképzésével, a lejtős padkán vízszin
tes barázdák létesítésével lehet biz
tosítani az öntözéskor felszivattyú
zott víznek a dugványokon való tar
tását.
A kivitelezés során nagyon sokszor
előfordul, hogy a nádpadka nem az
előírt szintben épül meg. Pedig ez szi
gorúan betartandó követelmény. Sok
szor a nádtelepítés sikertelenségét ez
a hiányosság okozza azáltal, hogy a
nád kezdeti időszakában, mikor a nád
különösen érzékeny a vízellátásra, az
előírtnál magasabban, vagy alacso
nyabban épített nádpadkán nem biz
tosítható optimális vízellátás. Ala
csony vagy túl magas a víz a padkán,
amely miatt gyengén fejlődik és sok
szor ki sem hajt az elültetett nád. A
tóépítések során szigorúan meg kell
követelni a nádpadka pontos megépí
tését a kivitelezőtől. Többszöri mé
réssel egybekötött ellenőrzés szük
séges.
A telepítés helyének előkészítésé
hez tartozik a nád fejlődéséhez szük
séges szervesanyag biztosítása, a nád
padka talajának előkészítése és szük
ség esetén javítása. A nádpadkát cél
szerűen a töltésépítés során félretolt
humuszból kell megépíteni. Ha ele
gendő mennyiségű humusz nem áll
rendelkezésre, legalább a padka 10—
20 cm vastag humuszborítását kell
biztosítani. A sikertelen telepítésnek
okát sok esetben a talajelőkészítés
hiányában kereshetjük. Az építés
közben fokozott ellenőrzést igényel,
hogy a humuszt megfelelően építsék
be. A rossz termőtalajon, szikeseken
épülő töltéseknél nem is található
megfelelő minőségű humusz. Ilyen
helyeken szükségessé válhat a nád
padka megtárgyalása, a nád számára
előnyös trágyakeverékkel (műtrá
gyák, mész, tőzeg, szervestrágya ke
verék). Lehet, hogy ezt sokan feles
legesnek, sőt talán nevetségesnek is
tartják, mivel a nád kozmopolita nö
vény, majHnem mindenütt megtalál
ható és megterem, ilyen beavatkozás
nélkül is. Miért kell tehát a telepítés
költségeit növelni. Minden ilyen irá
nyú ellenvetéssel szemben is meg kell
gondolni a dolgot, a sok sikertelen te
lepítés és az abból eredő következ
mények, költségek és terméskiesés
láttán. A védőképesség kialakításához
szükséges idő lerövidítését is elősegíti
a trágyázás, amely feltétlenül előnyt
jelent. Ezért merjük javasolni ezt a

még szokatlan és esetleg felesleges
nek tűnő eljárást is.
A nád közismerten több módszerrel
szaporítható. A módszerek közül leg
elterjedtebb a gyökér dugványos (rizomás) telepítés. Kétségtelen, hogy
természetes viszonyok között hajtás
eredetű gyökereinek fejlesztésével
szaporodik legtöbbször a nád. Partvé
delmi célokat szolgáló nádsávok tele
pítésénél ezért terjedt el a legjobban
ez a módszer. Ha betartják a fentebb
már elmondottakat és a telepítés

Gyökérdugványból telepített nádhajtás,
jól láthatók az egy dugványból kifejlődött
hajtások

technológiai előírásait, legtöbbször si
keres is a telepítés és 3—4 év múlva
kialakul a megkívánt nádsáv. A gya
korlat nem eléggé ismeri és alkalmaz
za a nád zöldszáldugványos módsze
reit, pedig ezek több szempontból
előnyösebbek. Különösen a fektetett
zöldszáldugványos módszer beveze
tését kell szorgalmazni, amely biz
tonság, a telepítési költségnöveke
dése és állomány sűrűség vonatkozá
sában igen jó eredményt ad, csak ter
jeszteni kell a gyakorlatban.
Nádtelepítések láttán sokszor ta
pasztalhatók a telepítés technológiá
jának mellőzéséből eredő hibák. Arra
e cikk keretében nincs lehetőség,
hogy az összes telepítési módszer
technológiáját ismertessük. Néhány
többször előforduló hiányosságra hív
juk fel csak a figyelmet, amely min
den telepítési módszer alkalmazása
kor előfordul. Nem választják meg
helyesen az ültetés időpontját. Na
gyon fontos erre ügyelni, különösen a
zöldszáldugványos módszerek eseté
ben. Az ültetés hibái legtöbbször már
a dugvány nyerőhelyének kiválasztá
sával kezdődnek. Nem fordítanak

a nádtelepítések?
kellő gondot erre, legtöbbször azt a
helyet szemelik ki, ahonnan könnyen
elszállítható a kitermelt dugvány. Te
hát nem a dugvány minősége szabja
meg a helyet, hanem a könnyű szállíhatóság. Ebből igen súlyos minőségi
hiba származik. Nem válogatják át a
kitermelt gyökérrészeket, minden ki
emelt gyökérdarabot minősítés nél
kül elültetnek. Csak a fiatal, fehér,
legalább két ép csomóval (nódusz)
rendelkező, törődésmentes rizomadarabból várható eredmény, csak ilyet

után lehet megkezdeni, akkor is úgy,
hogy mindig legalább két levél a víz
fölött legyen és az árasztás a növény
fejlődését kövesse.
Az utókezelés során a legtöbb hiba
abból származik, hogy vagy nem kap
ja meg a dugvány a fejlődéséhez
szükséges vizet és így kiszárad, vagy
túl korán árasztják el és így befullad.
Az első évben csökkent halterméssel
kell számolni, a fokozatos vízszintemelés miatt.
Ezt a fokozatos vízszintemelést
sokszor nem tartják be, a tavakat idő
előtt üzemvízszintig feltöltik. Ez a
„termelői türelmetlenség” a nád befulladására és a telepítés sikertelen
ségére vezet.
Röviden összefoglalva a címben
felvetett kérdésre adott válaszunkat,
a nádtelepítések sikertelenségét az
alábbiakban látjuk:
1. Nem a tervben előírt szintben
építik meg a nádpadkát.
2. A nádpadkák előkészítésénél
nem biztosítják a szükséges szerves
anyagot.
3. A telepítési módszerek megvá
lasztása nem az adottságoknak meg
felelő.
4. A telepítés előírt technológiáját
nem tartják be.
5. Az utókezeléssel nem törődnek.
Ha az elmondottakat a telepítés so
rán betartják, kevesebb sikertelen te
lepítéssel, kevesebb elhábőlt töltéssel,

Zölddugványos ültetésből származó nád
hajtás. A kép szemléltetően mutatja, mi
lyen mélyről képes feltörni a zölden el
ültetett nád

kevesebb töltést javító halásszal ta
lálkozhatnak a tavakat járók.
Elekes Károly—Selmeczy Tibor

Könyvismertetés
Ha a zöld nádszálat fektetve helyezzük el
a talajba,' több, erőteljesebb hajtást
kapunk

szabad elültetni. A kitermelt dugvá
nyok törődésmentes szállítására nem
fordítanak kellő gondot. Nem az elő
írások szerint ültetnek.
Ezek a hiányosságok elsősorban
akkor merülnek fel, ha a nádtelepitéssel is a kivitelező vállalatot bízzák
meg. Az általában mélyépítési pro
filú vállalatoknak nincsenek agronó
miái ismereteik. A nádtelepítésre leg
többször a munka befejezése után ke
rül sor, amikor az építésvezetőség
nincs már a helyszínen és így sok
esetben még a telepítés minimális el
lenőrzése sincs biztosítva. Feltétlenül
javasolható, hogy a tógazdaság saját
embereivel telepítsen, így biztosít
ható legjobban a szakszerű, lelkiis
meretes munka.
Az utókezelés elsősorban a nád víz
igényének biztosítását jelenti. A nád
fejlődésének megindulásáig a dugvá
nyokat semmiképpen nem szabad el
árasztani. A fejlődéshez szükséges,
optimálisan „ tocsogós” állapotot ön
tözéssel kell biztosítani. Az öntözés a
töltések előtt levő anyagárkokból szi
vattyúzással általában biztosítható.
Az árasztást 3—4 levél kifejlődése

(Megjelent 1967. II. negyedében; a
Mezőgazdasági Kiadó gondozásában;
9,5 ív terjedelemben, 112 oldalon, 42
szöveg közti ábrával; 0,25 ív színes
melléklettel; példányszám 2000; ára
18, Et; a kéziratot átnézte Pékh Gyula
és Tóth János.)
Akik a „halas szakmát” csak egy ki
csit is figyelik, megállapíthatják, hogy
az utóbbi néhány hónapban rendszer
tani, akvarisztikai, horgászati és most
élettani szakkönyvek valóságos légió
ja hagyta el a nyomdákat.
Az évi 2600 vagon halat termelő
halászat, a horgászok, az akvaristák
sok tízezerre terebélyesedett tábora
— a biológiai kutatókról és pedagó
gusokról nem is beszélve — szinte ki
kényszerítette a kiadóktól e fontos
munkákat. A HALAK ÉLETE c.
könyv rendkívül tetszetős külsővel és
belsővel látott napvilágot. (A fényes,
hófehér krétapapíron nyomott szöveg
— modern tördeléssel — két hasábon
jelent meg a lapok oldalain. A fekete
fehér rajzokat kitűnően kiegészítik a
nagy költséggel és hozzáértéssel ké
szült, kilenc (!) színnyomásos magya
rázó táblák. Csakis ez utóbbi módszer
érteti meg az érdeklődővel egyszerűen
és azonnal a különben bonyolult hal
szervezetet, pl. a vérkeringést. Bravó
szerkesztőség!
Dr. Széky négy terjedelmes fejezet
ben tárgyalja a hal testét, kívülről és

felboncolva; életfolyamatainak rej
telmeit; szaporodását, növekedését és
fejlődését; végül az összhangot és köl
csönhatást a halak életében.
A sokat tapasztalt egyetemi oktató
és elmélyedt tudományos kutató köz
érthetően tálalja a kíváncsi olvasó
elé a halélettan klasszikus tanait és
a legújabb kutatások eredményeit. A
száraz leírásokat ügyesen feloldja az
érdekes, színes élettani megfigyelé
sekkel, pl. hogy a háló színe jelentő
sen befolyásolja a halfogás eredmé
nyességét, eszerint nyáron legjobb a
zöld háló, rosszabb már a vörös, a
barna, a fekete — s legrosszabb a
sárga!
A könyvet Dr. Molnár Gyula és
Tőig István eredeti fényképei nívó
sán fémjelzik.
Hátrányként kell megjegyezni, hogy
hiányzik a név- és tárgymutató, ami
legfeljebb 1—2 forintos többletki
adást jelentett volna az egyébként
rendkívül olcsó műnél. Némi ellensúlyozást ad a részletes tartalomjegy
zék.
Ez az első eset, hogy Magyarorszá
gon önálló halélettani szakkönyv je
lent meg, melyhez nemcsak a szerző
nek, hanem a kitűnő munkát végzett
Mezőgazdasági Kiadónak is gratulá
lunk és egyben köszönetét mondunk.
Pénzes Bethen
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Halászati maszkok is totemek
a tengeri teknős halászat is. A halá
szatot rendszerint tánccal egybekötött
rituális szertartások előzik meg, ame
lyek során az 1. képünkön látható fejmaszkokat használják. Ezek a masz
kok a legtöbbször halakat eleveníte
nek meg, de előfordul az is, hogy tek
nősöket. Az itt élő primitív halászok
hite szerint ezek a totemmaszkok a
hozzájuk fűzött ceremóniák kíséreté
ben megsokszorozzák a halászati ho
zamot.
A 2. képen látható, szintén halászati
maszk a Pápua-öböl vidékéről szár1. Hal-maszk a jó fogás biztosítására (British Museum) London

Az óceániai primitív népek életé
ben, élelmezésében, cserekereskedel
mében a halászatnak igen nagy a je
lentősége. A parti falvak lakóinak a
só mellett a főtt vagy szárított hal az
egyik fő cserecikkük. A halászatban a

2. Totemisztikus hal-maszk. Orokolo - Bai.
Pápua öböl

(Pitt Rivers, Museum, Oxford)

szigetvilág férfiai és női egyaránt
részt vesznek azzal a különbséggel,
hogy a férfiak a nyílt tengeren ha
lásznak, míg a nők kagylógyűjtéssel
és a sekély vízi halászattal foglalatos
kodnak.
Az óceániai népek misztikus hitéle
te meglehetősen komplikált és a föld
rajzi helyzetük szerint is változó. A
különböző szellemkultuszokat és tit
kos szövetségek kultuszait elég bonyo
lult rítusok jellemzik. Vallási szertar
tásaikon, művészetükben elég gyak
ran lehet halat vagy egyéb tengeri ál
latokat ábrázoló, különféle rendelteté
sű totemekkel találkozni, amelyek
részben a tenger titokzatos élőlényei
ellen nyújtanak „védelmet” . Ezek a
totemek természetesen megfelelő rí
tus hozzáadása mellett, a „halászati
hozamot biztosítják” a benne hivők
számára. Előfordul az is, hogy a sze
rencsés navigáció elérése a fő cél, ez
ugyancsak szintén a halászattal hoz
ható összefüggésbe. Néhány markán
sabb példán szeretnénk most bemu
tatni olvasóinknak, hogy a különféle
halászati totemek ma is milyen nagy
szerepet töltenek be egyes primitív
óceániai népek művészetében és min
dennapi életében.
A Torres-szoros környékén élő tör
zsek élete és rituális szokásai nagy
mértékben kapcsolódnak a halászati
hozam sikeréhez. Ezeken a vizeken a
tengeri teheneket hálóval, részben
harpunákkal ejtik el és igen elterjedt

4. Halotti lepel. Új Guinea (Párisi Musée de l’Homme)
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3. A halászok istene. Barotonga.
Cook szigetek.

(Sainsbury Gyűjtemény, London)

mazik. Itt a különféle amulettek mel
lett szintén igen gyakori a halászattal
összefüggő totemisztikus maszkok
használata a rituális ceremóniák so
rán. A ceremóniák során használatos
maszkokat igen nagy műgonddal, sok
esetben 20 évig készítik el, mert hie
delmük szerint mennél tovább készül
annál nagyobb a hatása. Ezeket a
maszkokat elsősorban a férfiházakból
kiinduló szertartások alkalmával
használják, ősi, pápua tradíciók alap
ján készülnek ezek a művészi masz
kok, amelyeknél az indo-ausztrál ele
mek ősi megalitikus elemekkel ve
gyülnek. A Pápua-öböl művészetére a
piros-fekete-fehér színek a jellemzők.
A 2. képünkön látható maszkon, a sö
tétkék, a fehér és a piros szín domi
nál. A maszkot a tenger szellemeinek
megidézésénél használják a benne hi
vők, akik részben a szerencsés navi
gációt, másrészről a megfelelő halá
szati hozamot kívánják ily módon is
elősegíteni.
Ugyancsak a halászat sikerét és a
halászat testi épségét kívánják bizto-

a primitív népeknél
sítani azok a kisebb méretű totemisztikus faszobrok is, amelyek rendsze
rint a tenger vagy a halászok istenét
ábrázolják. A 3. képen látható faszo
bor is egy ilyen istenséget mutat be. A
Cook-szigetek halászai a bárka orr-ré
szébe állítják így hívják segítségül
nyílttengeri halászatuk során.
A tenger titokzatosnak vélt élőlé
nyei igen nagy szerepet töltenek be a
primitív népek képzeletvilágában.
Ezek a „szörnyek” a bölcsőtől a kopor
sóig kísérik el őket. A 4. képen látható
halotti leplet temetkezési szertartások
során használják. A rajzok részben az
elhunyt életfáját örökítik meg, más
részről a tenger élővilágát, mint ter
mészetfeletti lényeket ábrázolja.

Totem-figura „zátonyrafutás ellen*’
(Néprajzi Múzeum, Basel)

A szerencsés halászathoz, tehát a
halászat sikeréhez szorosan kapcsoló
dik a szerencsés navigáció is. Talán
kissé nevetségesnek hangzik a navi
gáció kifejezés a motornélküli primi
tív halászbárkák, kenuk és egyéb em
beri erővel haladó egyszerű vízi jár
művek esetében, pedig még a part
menti vizeken is, ezeket is érheti bal
eset. Taiwan szigetétől néhány tenge
ri mérföldre déli irányban fekszik
Botel-Tobago. Lakói nagyrészt a halá
szatból élnek. Az itt élők halászbár
káikat, amelyek régi viking bárkákra
és indián kenukra emlékeztetnek, mű
vészi stilizált mintákkal, rozettás be
rakásokkal díszítik. (5. kép). Ezek a
díszítések egyben kultikus célokat is
szolgálnak. Kétségkívül ősi skandináv
elemek és tradíciók is keverednek itt
a helyi elemekkel. Ugyanezeket a dí
szítési formákat és tradíciókat lehet
Mikronéz-szigetvilágban és a Salamon-sziget egyes népeinél fellelni. A
6. képen látható madarat tartó figurát
a halászbárka vízvonala fölé az or
részbe építik be. Salamon-szigetek la
kói használnak még ma is ily$n díszí
téseket. A figurának az a feladata,
hogy a bárkát megvédje a homokpa
dokon történő megfenekléstől, illetve
a szikla-zátonyra futástól. Hasonló a
rendeltetése, a szintén Salamon-szige-

tekről származó kissé agresszívnak
ható fejfigurának, amelyet, mint az
előző esetben, a bárka orrészére he
lyeznek (7. kép). Ez utóbbi két totem
figura ma már a hajózás sikerét biz
tosítja. Eredetük azonban valószínű
leg a fejvadász-kultuszra vezethető
vissza. Ez különösen a Salamon szi
getek keleti részén dívott. Az itt élő
fejvadászok Tobagohoz hasonlóan
művészien díszített bárkákat használ
tak és használnak utódaik ma is. To
temfiguráik egy része a múltban a fe j
vadászat sikerével függött össze.
Egyes néprajzosoknak az a vélemé
nyük, hogy a 7-es képen látható figura
a fejvadászok elől elrejtőzöttek meg
találásának „megkönnyítését” célozta
annak idején. Ma már szerencsére bé
késebb célokat szolgál, amikor a sike
res hajózást biztosítja.
Talán sikerült szerény ízelítőt nyúj
tani olvasóinknak arról, hogy az egyes
óceániai népek művészetében, rituá
lis szertartásaiban, babonás hiedel
meikben milyen nagy szerepet tölte
nek be napjainkban is, a végtelen ten
gerek mélyének titokzatos élőlényei.

Irodalom:
Douglas Fraser: Die Kunst dér Naturvölker. (Droemer Kanur 1962.)
Endresz István

IRÁNBA 1966 áprilisában szállí
tottak növényevő halakat, fehér
amurt. A szokásos csomagolásban
(kettősfalú műanyagzacskók átlag 22
kg súlyban) a jó érkezés biztosítására
csak 40 db ivadékot szállítottak cso
magonként. A szállítás gőzhajón
történt. A kifogástalanul érkezett
halak azonnal fogyasztották a fü
vet. Nagyobb részüket a Kaspi-tenger „pechlevi” öblébe helyezték ki,
míg a többit a kísérleti állomáson ne
velik fel. Terv szerint a Japánban
szokásos
medencés
pontynevelés
mintájára az amuranyákat meden
cékben akarják felnevelni. A me
dence vizét állandóan 18—20 fokos
hőmérsékleten tartják, vízutánpótlás
30—50 l/perc. Legjobb és legszíve
sebben felvett tápláléknak a béka
lencse bizonyult. (N. S.)

Salamon-szigetekről származó szerencsés hajózást biztosító totem-figurák

(British Museum, London)
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HAZAI LAPSZEMLE
A NEMZETKÖZI VADÁSZATI TANÁCS
Jugoszlávia részére adta meg a nemzetkö
zi vadászati-halászati kiállítás és vásár
megrendezésének jogát, amelyet 1967
őszén Üjvidéken rendeznek. Az európai
országokon kívül észak-afrikaiak, közelkeletiek és az Egyesült Államok is beje
lentették részvételüket. A szervező bi
zottság hazánkat elsők között hívta meg
a kiállításon való részvételre. A kiállítás
idején vadászati és halászati filmbemuta
tókat tartanak, továbbá vadászfegyver,
lőszer és sporthorgászati felszerelésekből
is rendeznek bemutatót.” (Napló — Vesz
prém — febr. 26.)
SORAKOZNAK A
NAGYHARCSÁK.
Pestmegyei Hírlap febr. 19. A mohácsi
Duna-szakaszon az utóbbi hetekben szo
katlanul élénk harcsajárást figyeltek meg
a halászok. Különösen a zátonyok körül
sikerült gazdag zsákmányra szert tenniük.
Itt akadt hálóba egy 40 kilós példány.
Hossza megfelel egy középtermetű ember
magasságának. Márc. 3-án a zajló jég
táblák között az idén először próbáltak
szerencsét a felső-tiszai halászok. A tiszadobi brigádnak csak
hamar
keményen
meg kellett küzdenie
a zsákmányért; az
első merítésre egy 2
méteres,
70 kilós
harcsa került a há
lójukba, s ez alapo
san megtáncoltatta a
folyó hátán csónakjukat. — Nem kisebb
szerencséről adtak számot a rakamazi ha
lászok sem, akik ugyancsak hétfőn két 65
kilós, egyenként 106 centis harcsát emel
tek ki a felső Tisza medréből Különleges
nek számít a tiszadobi halászok 12 kilós,
több mint egy méter hosszú süllőzsákmá
nya is. (MTI. márc. 3. és 6.) Gsongrádmegyei Hírlap, márc. 7. — Az Alkotmány Ha
lászati Termelőszövetkezet tiszadobi hri- .
gádja március 6-án 224 centis 99 kilós har
csát fogott ki a Tiszából. — Pestmegyei
Hírlap ápr. 3. Egy 40 kilós és egy 20 kilós
harcsát zsákmányolt a napokban Mózsa
József szegedi Kossuth Halászati Szövet
kezet tagja a megáradt Tiszán. A 40 kilós
hal alaposan megrongálta a varsát, de
végül is nem bírt kiszabadulni.
SZAGTALAN HALFEHÉRJE. A halfe
hérje takarmányként vagy ipari célra való
felhasználását szaga nehezíti. Angol ve
gyészeknek sikerült száraz, szagtalan hal
fehérjét előállítaniuk, ami hónapokig tá
rolható romlás nélkül. (Népszava, márc.
10.)

A KONZERVIPARI TRÖSZT 14 'gyára a
tavasz beköszöntével megkezdte termelé
sét. Az idén pácolt halban sem lesz hiány
— írja a Népszava (márc. 10.) — mert már
az első fél évben 430 tonnányi pácolt hal
és 300 tonna olajos hal kerül az üzletekbe.”
A TISZATÁJ márciusi számában Tóth
Béla „Tisza” c. cikkében a folyó korát ér
dekes hasonlítással állapítja meg. Egy
francia kutató szellemes hasonlatával élve
mutatjuk meg az idők viszonylagos hoszszúságát. Sűrítsük össze a Föld történetét
egy naptári évre. Tételezzük fel, hogy a
Föld története a szilveszteri óraütéssel
kezdődik. Ilyen öszszehasonlító számí
tás szerint július
23-án jelentek meg
az első gerinces álla- /
tok. (Devon-kor, 350 ' /
millió év.) Szeptem
ber 13-án kezdődik a
kőszénképződés kora. (Ókori karbonkor
szak, 250 millió év.) A harmadkor, a sár
kányok uralmának ideje, megjelennek a
legkezdetlegesebb emlősök. (Október 20.,
150 millió év.) Az újkor december 13-ra
esik (50 millió év). A negyedkor decem
ber 3l-én indul. (1 millió év.) December
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3l-én este 19 óra 30 perckor hagyta el máig
fellehető nyomait a neandervölgyi ember.
(6—800 ezer óv.) Ezt követően 60—70 perc
cel később indul el a Tisza. Tehát a földtörténeti év utolsó napjának utolsó órájá
ban. 5—600 ezer évvel ezelőtt. E naptár sze
rint a maga sok százezer évével kiskorú a
Tisza. Cikkíró a Kossuth Halászati TSZ
irodájában érdeklődik, hány halász él ma
napság a Tiszából? Negyvenegy Istvánffy
történetíró szerint Dózsa idejében 4—5 ezer
halász élt Szegeden. Akkor is használtak
20—30-féle szerszámot. Ma 10—20-féle van
a halász kezében, csak ezek már kisebb
halállomány fogására készülnek. Régén,
ha egy halász leoltott a Tiszába 6—7 var
sát, annak a fogásából megélt. Ma kisszerszámos halászatot folytatunk, de egyegy halásznak 60—80 varsája is ázik a víz
ben ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű
halat fogjon. És még néhány adat: A Ti
sza magyarországi lejtése mindössze 30
méter (ezért ballag olyan méltósággal),
partjait azért nem kíméli. Minden évben
10 millió m3 földet kubikol el védőgátjai
ról. (A szegedi Vízügy Szolnokig takargat
ja rozsé-, kőpaplanokkal az ágyat.) A sza
bályozáskor 140 helyen való átmetszéssel,
464 km-rel rövidítették meg a folyó hoszszát, s így egyúttal ármentesítettek 4 mil
lió 300 ezer hold földet.

*
A BALATON-PART menti sávokban
nem használható gyomorirtó vegyszerek,
mint a DDT, HCH és az Aldrin stb. lis
táját összeállították az AGROKER szak
emberei. A vízivilágra veszélyes vegysze
reket külön megjelölik a Balaton és a Ba
kony vizeinek védelmében, s a korlátozás,
illetve a tilalom megtartását szigorúan el
lenőrzik. (Figyelő, márc. 8.).

*
SZOMORÚ INTŐ PÉLDA a Zalai Hírlap
febr. 14. számából: A rákoskerti Mersely
tónál halászott vasárnap délután Németh
István 18 éves esztergályos. Léket vágott a
jégbe és egy acélcsövet — amelybe saját
készítésű robbanókeveréket helyezett el
— akart a vízbe dobni. A z acélcső azon
ban a kezében felrobbant és a fiú olyan
súlyosan megsérült, hogy a kórházba szál
lítás közben meghalt.
HEVES MEGYEI NÉPÚJSÁG (márc. 12.)
Kiskörén megalakították a megye első békázó szakcsoportját, _
amelynek nyolc tag- —
ja van. Az első ~
idényben
mintegy
80—90 mázsa béka
fogását
tervezik,
amelyből az exportszállítások mellett az egri piacot is ellát
ják.”

HANGCSALI. Két japán tudós szalagra
vette azt a hangot, amelyet a halak kelte
nek evés közben s aztán leadták e jelzése
ket a tenger bizonyos pontjain. A hang
forrás közelébe pillanatok alatt rengeteg
hal sereglett. (Népszabadság, febr. 17.).
A HEVES MEGYEI NÉPÚJSÁG márc. 2.
tudósításából: Megkezdődött a kiskörei
vízlépcső építése. Félmillió hold föld válik
öntözhetővé. A tiszai hajózás új lehetősé
gei. Haltenyésztés húszezer holdon. A kis
körei vízlépcső a program szerint három
ütemben épül fel. Az első ütem kivitelezé
sét, illetve végrehajtását 1973-ra tervezik.
Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy ettől
az időponttól már százötvenezer katasztrális hold új öntözetlei^ terület bekapcso
lására kerülhet sor és négyezer katasztrális holdon megkezdhetik a haltenyésztést.
A nagy népgazdasági beruházás kivitele
zése együttesen tízmilliárd forintba kerül.

TERMELŐSZÖVETKEZETEK FIGYEL
MÉBE! Somogy Megyei Néplap, márc. 30.
Sok pontyot és pecsenyekacsát adnak a
bonnyai halastavak. Évente negyvennegyvenötezer forint
tiszta
jövedelmet
biztosított eddig a
bonnyai
Zöldmező
TSZ-nek a halgaz
dálkodás.
Pedig
mindössze öt holdnyi halastavuk van.
A major alatt levő
völgyben új halastavat alakítottak ki. A
tsz vezetői úgy tervezik, hogy a vízfelüle
tet pecsenyekacsa-tenyésztésre is felhasz
nálják. A régi tóra 1500, az új tizennyolc
holdas tóra pedig 3500 kacsát eresztenek.”
AZ ÉDESVÍZI HALTENYÉSZTÉS prob
lémáiról rendeznek nemzetközi tanácsko
zást Prágában. A tanácskozáson az ezzel
kapcsolatos, hazánkban kidolgozott új
módszereket dr. Woynárovich Elek egye
temi tanár, a debreceni Kossuth Lajos Tu
domány Egyetem professzora ismerteti.
(Népszabadság, ápr. 3.).

ZALAI HÍRLAP (márc. 10.) „Halászen
gedély nélkül, emelőhálóval halászott a
Murán Gyergyák István letenyei lakos. A
letenyei járási tanács szabálysértési ható
sága 300 forintra bírságolta.
AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY márc. 31-i
számában Pénzes Bethen és Tölg István
részletes tanulmányából ismerkedhetnek
az olvasók az újonnan meghonosított nö
vényevő halainkkal.
A cikk befejező ré
sze: Az amur, a fe
hér és pettyes busa,
jól érzik magukat
vizeinkben. Ezt iga
zolja az is, hogy a
„legidősebbek” már
elérték
a
80—90
cm-es testnagyságot és a 6—10 kilós súlyt.
A szakemberek egészségügyi, biológiai és
gazdasági szempontból most is állandóan
figyelik, vizsgálják az állományt. Jövőre
majd közülük válogatják ki — mestersé
ges szaporítás végett — a megfelelő tenyészanyagot. Csakis a mesterséges sza
porítás végett — a megfelelő tenyészanyagot. Csakis a mesterséges szaporítás teszi
lehetővé, hogy vizeinket benépesítsük iva
dékokkal és ízletes halhúst kíildhessünk a
piacra.”

„A HALLISZT: takarmány a tengerből”
címmel dr. Nagy László tudományos ér
tekezését közli a Népszabadság ápr. 11.
száma. A cikk végkonklúziója: Szakkö
rökben mind többet foglalkoznak a ma
gyar halászhajók gyártásának gondolatá
val és esetleg a tengeri halászat megszer
zésével. Ezzel megoldható lenne a hazai
halliszttermelés, ami jelentős mennyiségű
tőkés importot tenne feleslegessé.

*
NÉPSZAVA (márc. 23.) Távcső a halas
tavakban. Veszprém és Zala megye tógaz
daságaiban az idén már széleskörűen al
kalmazzák Mitterstiller József keszthelyi
egyetemi docens táplálékellenőrző mód
szerét. A műanyagcsőben elhelyezett len
cséken keresztül a halak gondozói min
dennap megfigyelhetik milyen mennyisé
gű takarmány van még a tó fenekén és
eszerint szórják az új adagot.

A ZALAI HÍRLAP közleménye: Úszó
sziget. A lengyel hajóépítők úszó szigetet
terveznek, amely az óceáni halászhajók
bázisául szolgálna. Az Y alakú úszóberen
dezés közepén atomerőmű szolgáltatná az
energiát. Az Y száraiban halfeldolgozó
üzemek működnének és a szárak közé áll
nának be a halászok. A kifogott halat itt
a helyszínen feldolgoznák, fagyasztanák,
s azután a hűtőhajók időközönként a szá
razföldre szállítanák. Megfelelő szervizek
és kulturális intézmények (mosodák, fod
rászüzlet, kórház, mozik, könyvtárak) is lennének az úszó szigeten. (P. N.)

A „tógazdasági Daphnia”
káráról
Meg tavaly májusiban történt: meg
botránkoztattam tíz éves szakmai vi
táinkon edződött halászmester bará
tomat. Minden jól kezdődött, gyönyö
rű ponythizlaló tavaszi nap reggelén
indultunk vidékre, szép volt a határ,
már akkor sokat ígértek az ősziek, és
a tavaszi veteményekre sem lehetett
panasz. A mezők és kertek láttán tud
tuk, hogy halas vonalon is sok örö
münk lesz. így is volt, ahol csak jár
tunk, jó fogásokról, a ponty erőteljes
takarmányfogyasztásáról és a hasvízkór veszélyének elmúltáról hallot
tunk. A végcél az előbb említett régi
ismerős tógazdasága volt. Barátom
is ragyogott, csupa jót mondott tavai
ról, de külön kiemelte planktonbősé
güket. „Ezt meg kell nézni! Több he
lyen szolgáltam, de ennyit még nem
láttam. Vörös tőlük a víz.”
A többi ismerős üdvözlése után a
csodatónál kezdtük a gazdaság bejá
rását. Valóban óriási volt a plankton
bősége, szinte tisztán Daphnia-magnából állt az állomány. Ilyen töme
get csak egy-két szennyvizes tóban
láthatunk. Én mégsem örültem a lá
tottak miatt, és ez sajnos kiütközött
tekintetemen. „Már megint mi a baj?”
— hangzott az ingerült kérdés, és is
mét kezdődött a tíz éves, recept sze
rinti vita. „Baj nincs, de halastóban
május végén nem szeretem ezt a sok
nagy vízibolhát.” Megint robbant a
bomba; az iskolán tanultak, a pro
fesszorok neve és tanítása alatt öszszeroppantam. Ismertem emberemet,
itt csak a visszavonulás menti meg a
jó hangulatot. Témát cserélve dicsér
ni kezdtem a tó tisztaságát, az időt,
no meg barátom általános emberi elő
nyeit. (Csak szerivel, nehogy észreve
gye a hadicselt.) „Tudtam, hogy jön
nek; később etettem; lesz még a ka
róknál.” A harmadiknál fogtunk is
egy jó dobóhálóra valót. Tele voltak
a pontyok; alfélnyílásuknál meg
nyomva szinte ömlött belőlük a Dapnia-táplálékra jellemző vörösbama
bélsár. „Tessék, ez az, ami nem tet
szik? Planktont esznek. És emellett
milyen jól értékesül a takarmány?
Egy kilóból ilyenkor egy kiló a sza
porulat.” A győzelmes hadvezér te
kintetével rakta ki a csónakból a pon
tyokat. Valóban szép, kerek, jóllakott
egészséges volt a hal. Gratuláltam a
mesternek. Visszaállt a béke, és vé
gigvonult egész együttlétünkön.
Az utolsó fél óra — már fehér asz
tal melett — a vízibolha témáé volt.
Mi nem tetszett ott a parton? A csak
nem lencsényi példányokból tömeg
népességet alkotó Daphnia-államány.
Néhány egyed hátán már észrevettük
a táplálékhiányra utaló fekete téli
pete (epifium) kezdeményt, de a több
ség még duzzadt volt a jó körülmé
nyekre jellemző nyári petéktől és
embrióktól. Ez utóbbi arra utalt,
hogy az állomány egyedszárna még
szaporodásban van, ami a táplálko
zásbiológiai egyensúly felbomlását

fogja eredményezni. A tóban szökdelő milliárdnyi rákocska, túlzott ál
lományával, állandóan és automati
kusan szűri a vizet s lassan megtisz
títja azt a lebegő részecskéktől, köz
tük a természetes hozam lényegét
képező egysejtű algáktól is. A tömeg
állomány tagjai kellő táplálék hiá
nyában szinte kristálytisztává szűrik
a vizet, majd éhezni kezdenek és na
gyobb részük elpusztul, tehát nem lesz
belőle halhús. A Daphnia magna és a
D. pulex, ez a két nagytestű vízibol
hánk tehát hajlamos olyan halastavi
tömegállomány létrehozásra, amely
ből pontyaink nem sok hasznot lát
nak. E planktonrákok robbanásszerű
felszaporodásával járó vízletisztulás
pedig 20—30 napos kiesést is eredmé
nyezhet a tó biológiai termelésében.
Még egy „bűne” van a két említett
vízi bolhafajnak. Táplálóértékük na
gyon kevés, meg sem közelíti a kisebb
rokonaikét (Daphnia, Moinia stb.) és
a kandicsrákokét.
A Daphniáknak ez a tógazdaságban
semmiképpen sem kívánatos vízszű
rési tevékenysége már régen felkel-

A DUNÁNTÚLI NAPLÓ márc. 26.-i szá
mában olvastuk: „Nyugdíjas partszakasz”
a Dunán. A Mohácsi Halászati Szövetkezet
példamutatóan gondoskodik arról, hogy
tagjainak életszínvonala akkor se csök
kenjen lényegesen, amikor nyugdíjba vo
nulnak. Ezt szolgálja az a közgyűlési ha
tározat is, mely szerint a négyszáz forin
tos állami nyugdíjat havi kétszáz forint
tal kiegészítik a szociális alapból. A szö
vetkezet lehetővé tette, hogy a munkabíró
halászok — egészségi állapotuknak meg
felelően — részt vehessenek a munkában.
A könnyebben kezelhető kishalász-szer
számokkal dolgoznak és így a vízi munka
nem jelent számukra megerőltetést. A
nyugdíjasok kedvezménye, hogy a kifo-

tette a ki mai halászok figyelmét; a
túlszaporodott állományt kifőzött tea
levél kivonatával, mésszel gyérítették.
A vízibolhák ugyanis táplálékvetélytársai az algaevő fehér busának, de
felborítva az egyensúlyt, a többi hasz
nosabb planktonálat létfeltételeit is
lerontják.
Nekünk is védekeznünk kellene a
vízibolhainváziók ellen! Ehhez egye
lőre csak valami kémiai beavatkozás
ra számíthatunk, ha valahol kikísér
letezik az üzemileg bevezethető re
ceptet. A jövőre nézve biológiai mód
szert is ígérhetünk. Két legyet üthe
tünk vele egy csapásra: a pettyes bu
sa célszerű népesítósétől várjuk a ká
ros Daphnia-túlnépesedés megszün
tetését. Ez a zooplanktonevő hal szűr őtáplálék-szerzésével főként az 1—
1,5 mm-nél nagyobb lebegő részeket
(planktonrák, törmelék, takarmány
szemcse, stb.) fogja fel kopoltyúfésűin; elsősorban a nagytestű Daphniafélék akadnak fenn szűrőlapjain, és
ezzel a kiválogatással megelőzik a
túlszaporodást. A pettyes busa opti
mális népesítésével tehát fenntartha
tó a Daphnia-egyensúly is, megszűnik
a tó nem kívánatos belső kiszűrése,
ehelyett pedig értékes halhússal bő
vül a tó termése. Minderre a pettyes
busa hazai szaporításáig kell várnunk,
mert import útján három éve saj
nos nem sikerül ebből az értékes faj
ból számottevő állományt kialakíta
nunk.
Tölg István

gott hal értékének hetven százalékát meg
tarthatják maguknak. Érdekes határozata
a szövetkezetnek a „nyugdíjas partsza
kasz” kijelölése a Dunán. A mohácsi ki
kötő és a bédai holtág közötti folyósza
kaszt a nyugdíjasok számára tartják fenn;
ezen a halban gazdag részen kizárólag ők
rakhatnak le varsákat. P. N.
DUNAFÖLDVARRÓL jelenti a Tolname
gyei Népújság: A község vezetői a paksi
halászati szövetkezettel is felvették a kap
csolatot. Szeretnék, ha a halászok Dunaföldváron nyitnának egy halüzletet, (febr.
23.) P. N.
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Angolnaszállítás

Készülődés a kihelyezésre

A vizek jobb hasznosítása, a halál
lomány változatosabbá tétele érdeké
ben már többször telepítettek be új
külföldi halfajt. Ismeretes, hogy a
múlt század végén került be az ame
rikai törpeharcsa és naphal. Ezek a
halak nemcsak a hozzájuk fűzött re
ményt nem váltották be, de elszapo
rodva kiirthatatlan, káros gyomhal
lá válltak rövid időn belül. Az utóbbi
évek betelepítéseivel nemcsak a „Ha
lászat”, hanem a napi sajtó is gyak
ran foglalkozik. Ennek keretében
mind ismeretesebbé lesz az elért,
gyakran szinte meglepő eredmény és
várható gazdasági haszon.
Az utóbbi években betelepített ha
lak egyike az angolna. Először 1962ben hoztak be, és azóta rendszeresen
jön az utánpótlás. Sajnos az angolna
természetes utánpótlása nem lehetsé
ges, mert Európában, így hazánkban

(Tőig felv.)

sem ívik le. Ezért évről évre rendsze
resen kell behelyezni. Nem is fejlődik
oly gyorsan, mint egyéb nemes halfa
jok, de gazdasági jelentősége különö
sen nyugaton igen nagy. Ott annyira
becsülik, hogy a legjobban fizetik.
Nehézséget okoz a begyűjtése is.
Horgászok ugyan mind nagyobb
mennyiségben és egyre kiterjedtebb
területen fogják, de ilyen módon áru
halat begyűjteni nem lehet. A Balato
non alkalmazott óriás varsák gyűjtik
össze azt a mennyiséget, melyből ki
sebb tételek már ismételten kerültek
exportra. Jelentős fogásokra — külföl
di tapasztalatok szerint — csak az an
golnacsapdák felállítása után kerül
het sor. Egy ilyen csapda Dinnyésen
a Velencei tó felesleges vizét levezető
csatornában már elkészült. De nincs
még megoldva a Balaton állományá
nak kifogására szolgáló építmény.

A Magyar Jugoszláv Halászati Vegyesbizottság tagjainak egy része

(Pekh felv.)

94

Angolnát jelentős mennyiségben
fognak azok a kelet-európai orszá
gok, amelyeknek tengerük van.
Mivel az angolna lassan fejlődik, s
csak a vándorlási ösztön megnyilvá
nulásának idején fogható ki tömege
sen, népgazdaságunk évről évre je 
lentős áldozatot vállal.
Angolnaivadékot már többször hoz
tunk be különböző országokból. Érke
zett már Franciaországból, NyugatNémetországból és Olaszországból is.
De az angolna iránti kereslet növeke
dőben van, az árak ingadoznak s fel
felé irányulnak. Múlt évben és ezidén
Angliából kapjuk az angolnát, amit
olt kifogó telepen összegyűjtött iva
dékból szállít Dr. Gerhard Grünseid
osztrák halkereskedő cég.
Az eddigi angolna szállítmányok
minősége és a szállítások módja kü
lönböző volt. A legbiztosabb, legelő
nyösebb és legolcsóbb módszer még
nem alakult ki.
A behozott tételek között volt az un.
üvegangolna. Ezek a lárvaszerű, tel
jesen átlátszó egyedek (csak két sze
mük sötétlik az átlátszó testből) a leg
kisebbek és legkönnyebbek. A tételek
zöme un. pigmentált angolna. Ez már
a fejlődés magasabb fokán áll. Ebből
a minőségből 2000—4000 db nyom egy
kilót. Jól berakva bírja a szállítást,
akár keretekben, akár kádakban. Ter
mészetesen legjobb a még nagyobb
egyedek, az ún. Satzaal tenyészangolna megmaradása. Ez már fél-másfél
dekát nyom. De a legdrágább és leg
nehezebb beszerezni.
Az angolna tekintélyesebb része
legnagyobb természetes vizünkbe, a
Balatonba kerül. Jelentős mennyiség
ben részesül a Velencei-tó, valamint
egyéb természetes tavaink, s a nagy
folyók holtágai. Próbaként kaptak
már tógazdaságok is. Ez felel meg leg
kevésbé, mert az őszi vízengedéskor
könnyen elvándorol.
A szállítás módja rendszerint camion volt. Múlt évben viszont Angliá
ból egyenesen a ferihegyi repülőtérre
érkezett. Camionos szállításkor a be
lépő állomás minden esetben Hegyes
halom.
A camionos szállításnak kétféle
módszere alakult ki: kádakban öm
lesztve, vagy keretekben arányosan
szétosztva. Mindkét esetben ügyelnie
kell a szállítónak arra, hogy a kerete
ket, illetve a kádakat túl ne terhelje,
mert a gyenge ivadék nagyon kényes,
megnyomódhat és több-kevesebb le
fullad. Az időjárástól, távolságtól és a
hal nagyságától (súlyától) függően
300—1500 kg-ig érkeztek szállítmá
nyok. Ezen mennyiség esetenként fél
milliótól 3,5 millió darabig terjedt.
A keretes szállításkor alkalmazott
keretek fából, vagy műanyagból ké
szülnek. Méretük 80 X 30 X 5 cm. A l
ja sűrűn perforált lemez, vagy szita
szövet. 8—10 keret van csomónként
összekötve. Legalul és felül jégtálca,
illetve a lecsorgó víz felfogására, szol
gáló tálca. A zsenge halivadéknak ál
landóan nyirkosnak kell lennie, kü
lönben kiszárad és útközben elpusz-

és

-

telepít

tül. Egy keret kb. 1 kg angolnát tar
talmaz, ez általában kb. 3000—3500 db.
Az angolna gondosan csomagolva és
előkészítve a szállítást nagyon jól bír
ta. A kereteket fóliával csomagolva,
az egyes keretek középtáján találtunk
már elhullottakat is. Valószínűleg ide
kevesebb oxigén került és ez váltotta
ki az elpusztulást. Mindegyik szállítá
si módszerrel érkezett már teljesen
veszteségmentesen is angolna, de
akadt 10%-ra menő elhullás is.
Kádakban való szállításkor, bár az
oxigénelosztó a kád fenekén van el
helyezve, a legyengült — vagy elhul
lott ivadék alul található meg. Ráz
kódás, a víz hullámzása következté
ben megtörődött, vagy megnyomorodott angolna alulra kerül.
Különösen érzékeny a zsenge angol
naivadék a hőmérsékletkülönbözetre.
Két foknál nagyobb eltérés már vég
zetes lehet. A kis hal hamar kap szív
gyengeséget és szívbénulásban gyor
san pusztul el. Keretes szállításnál
órákig locsolják azzal a vízzel, amit a
kihelyezés helyén merítenek, hogy a
hőmérsékletkülönbözet fokozatosan
egyenlítődjék ki. Általában úgy vélik,
hogy akkor megfelelő a hőmérséklet,
ha a kereteket turkálva az öntöző víz
és keretek között kézzel nem érezni
hőkülönbséget. Ekkor kezdődhet el a
kihelyezés. A kereteket lassan a víz
be merítik, s lassú rázogatás mellett
engedik ki az angolnát. A beleragadt
angolnát a keret egy-kétszeri megfor
dításával távolítjak el belőle. A kifo
gástalan angolna magától is igyekszik
a vizet érezve mielőbb elúszni. A bá
gyadt, gyenge halacska csomókba ra
gadva, mozgás nélkül süllyed lefelé.
Az ilyen minőség nagyrésze elpusztul.
Ez évben az első szállítmány TV.
21-én érkezett Tihanyba. Anglia nyu
gati partjain fogták ki, majd repülő
géppel Ausztriába küldték. Itt szál
lító camionba rakták, három, egyen
ként 16 hektoliteres kádba, s reggel
érkezett meg Tihanyba. Kirakodásra
a halásztelep melletti kikötő és móló
védte öböl igen alkalmas. Hullámzás
tól, széltől védett. A víz átlátszó, s ez
az angolna kihelyezés után megfigye
lés végett fontos. A part lassan ereszkedik a mélyebb meder felé. Érdekes
látvány az apró, nyüzsgő angolna,
ahogy kiengedés után tömegesen és
gyorsan halad a mélyebb víz felé, s
ott rövidesen elszéled a társaság.
Egy-egy edényből egyszerre 80 000—
100 000 db kerül a vízbe. Ha akad kö
zötte sérült, elpusztult, az kifehéredve a parton marad. Ezen a helyen te
hát az ellenőrzés könnyen oldható
meg, s ha van hulla, kis munkával
szedhető össze és mérhető vissza.
Ezen a helyen már számos alka
lommal raktak ki angolnát. Az átvé
tel menete a következő: Megérkezés
után sűrű selyemszákkal a kádakból
többször merítünk. A kis angolnákat
egészségi, parazitológiai vizsgálatnak
vetik alá. Ha minden rendben van
következik az angolnát szállító víz és
a Balaton hőmérsékletének megálla
pítása. Utóbbi alkalommal a hőmér

Egy kis „minta**
(Tőig felv.)

séklet a kádakban 8°C volt, a Balaton
vize viszont már 13°C-ra emelkedett.
Igen számottevő, tehát ezért mindjárt
kihelyezni nem szabad. A kádakból
vizet vesznek ki sok alkalommal, s
ugyanennyi vízzel a Balatonból pó
tolják. Folytonos ellenőrzés mellett a
két hőmérséklet megközelíti egymást,
s ekkor már megkezdhető a kihelye
zés.
Erre a célra műanyag edények
szolgálnak, melyeket vízzel azonos
tarára egyenlítenek ki. Ezután a se
lyemszálakkal kezdődik a tartályok
kimerítése, a víz szintjének csökken
tésével.
A műanyag edényeket mázsára te
szik, s lemérik a bruttó súlyt, amiből
önként következik az elszámolás
alapját képező nettó súly.
A lerakodás kezdetén az átvevő bi
zottság pontos gyógyszertári mérle
gen több próbát vesz, megállapítja
100, ill. 1000 db súlyát, s ennek alap
ján kiszámítja, hogy hány darab fér

1 kg-ra. Egy-egy alkalommal 20—30
kg zsenge angolna került mérlegelés
re. Az angolna jelen esetben kilón
ként 3600 db-ot tett ki, vagyis 507
kiló nettó súly mellett 1 825 000 érke
zett be. A szállító feladáskor azonos
mennyiséget állapított meg kilón
ként. Volt már olyan eset, hogy a
szállító nagyobb súlyt, vagy több da
rabot mondott be, ilyenkor termé
szetesen mindig az átvételkor megál
lapított mennyiség az irányadó. A
szállítónak módja van személyesen
üagy megbízottja után ellenőrizni az
átvevő bizottság munkáját, így a je 
lentősebb viták elkerülhetők.
Ez a módszer látszik legjobbnak,
mert minden esetben nappal kerül
vízbe az angolna, a behelyezésre leg
alkalmasabb helyen. A mély vízi,
vagy nádasmenti kihelyezés mellőz
hető. Éjszakai várakozás valószínű
leg nem kedvező az angolna telepí
tésére.
O. Gy.

A paksi halászok a tavalyi nagyvízen nehezen boldogultak a balinhálóval
(Pékh felv.)
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korszerűbb tenyésztői feladatok bevezeté
sére is. A 3. és 5. előnevelt tavakba 2 db
elitnek minősített tejes után 1 db elitnek
minősített ikrás utódai kerültek. Az elő
nevelés után a 3. előnevelő tó anyaga 53
2. táblázat

Hazánkban alig található olyan halgaz
daság, mint a szegedi, ahol speciális „Hal
gazdaság” jellege mellett a legnagyobb
termelési feladatot a potyivadék előállítá
sa jelenti.
A mesterséges ponykeltetós kísérleti
időszaka gazdaságunkban már 1963. tava
szán elkezdődött, az eredmények közlését
csak most vállalhatom, amikor a módszer
túljutott a kísérleti szakaszon és a legked
vezőtlenebb üzemi adottságok ellenére is
valóban nagyüzemi módszerré vált.
1963 az első kíséletek éve volt. Szabad
ég alatt, az időjárás viszontagságainak ki
tett körülmények között keltettünk. 200
ezer darab pontyivadékot kaptunk, ezeket
8 napos korig keltetőládákban, majd —
egyéb hely hiányában — teleltetőkben ne
veltük. A teleltetők nem bizonyultak jó
előnevelőknek, mert halaink néhány nap
múlva nyomtalanul elkallódtak. Az első
keltetési év legfőbb eredménye az, hogy
megtanultunk néhány alapvető halkeze
lési és ikrakezelési módszert, valamint né
hány munkatársammal határtalan lelke
sedést és bizalmat kaptunk a módszer to
vábbi folytatására.

Még 1963 őszén leraktuk a keltetőház
alapjait, majd 1964. május 14-én elkészült
az új létesítmény, amely gazdaságunk
egyik büszkeségévé lett,
A keltetőház berendezésekor a dinnyésí
keltetőház akkori rendszerét és felszere
lését vettük alapul. Az eredeti építési terv
módosításában Antalfi Antal és Tölg Ist
ván hasznos tanácsait vettük figyelembe.
Az újabb tapasztalatok és üzemeltetési
kívánalmak szerint minden kisebb átala
kítások — elsősorban a nemes ragadozók
tenyésztése érdekében.
Dr. Woynarovich Elek egyetemi tanár
1964-ben kapcsolódott be a keltetőházi
munkák irányításába. Személyes közre
működésével, biológiai útmutatásával se
gített munkánkban.
A mesterséges keltetés három évi ered
ményeit az 1. táblázatban mutatom be. Az
egyéb megfigyeléseket az alábbiakban
közlöm. 1964-ben rövid tenyészidő állt ren
delkezésünkre. Május második fele kedve
zett a természetes és a mesterséges ívatásoknak. Ezzel magyarázható a további
évekhez viszonyított eredményesebb kel
tetőházi munka.
1. táblázat

Év
Hipofizált ikrás, d b .............................................................
Lefejt ikrás, db ..................................................................
Lefejt ikrások a beoltottak százalékában ..........................
Lefejt „száraz” ikra összesen literben ...............................
1 ikrásra eső lefejt ikra literben ........................................
Lefejt ikra millió db-ban ....................................................
Duzzadás nélkül elpusztult ikra literben............................
Duzzadás nélkül elpusztult ikra, millió db ........................
Keltetésre került ikra, millió db ........................................
Kikelt lárva, millió db .......................................................
Kelési százalék....................................................................
Keltetőházi előnevelés után kihelyezésre került ivadék
millió db ..........................................................................
Keltetőházi előnevelés vesztesége a kikel db százalékban . .
Előnevelő tavakba kihelyezve millió db ............................
Tökmagnagyságban leszűrt ivadék millió db ....................
Megmaradási százalék az előnevelőkben ............................
Ivadéknevelő tavakba közvetlenül a keltetőházból,
millió db ..........................................................................
Előnevelés nélküli állomány megmaradási százaléka ősszel
Előnevelőkből leszűrt állomány megmaradási százalék
ősszel ...............................................................................
A gazdaság összes ivadéktermése 1000 d b ..........................
Ebből mesterséges keltetésű ivadék 1000 d b ......................
A mesterséges keltetésű ivadék százalékos aránya.............

A fehértói 8 kh-as IX tóba 1 millio db 8
napos korig előnevelt zsengeivadékot he
lyeztünk ki őszig tartó nevelésre. Sajnos
ez az állomány a kihelyezést követő egy
hónapon belül egy szálig elpusztult. A
mesterséges keltetésú állomány megmara
dásáról bizonytalanságban maradtunk.
1965-ben már teljes egészében működött
a keltetőház. A halak hipofizálása március
21-től június 24-ig tartott. Bevezettük az
ikrások egyedi jelölését, keltetőházi nap
lónkba egyedenként jegyeztük föl a halak
súlyát, az ivarnyílás alakját és színét, a
hasfal lazaságát, a testsúly kg-onként
adott hipofízis mennyiségét, az oltás és fejés időpontját, az ikra termékenyülési és
kelési százalékát stb.
Hajlamosak lettünk keltetési szabályok
már csökkentenünk kellett a tudnivalókat,
már csökkentenünk kellet ta tudnivalókat,
pedig a hasonló szakterületen dolgozó
kollegáktól még ezredik szabályról is hal
lottunk. Ügy vélem, hogy ez az időszak
valamennyiünk tapasztalatát gazdagította,
rávilágított a problémák sokaságára, a
mindig elbukkanó újabb és újabb nehéz
ségekre. Ma már sejtjük, mi mindent kell
még tisztáznunk. Még ebben az évben tisz
ta népesítéssel helyeztük ki a fehértói VI.
és IX. tavakat. A IX. tóba helyezett 1 mil
lió darabot helyeztünk és október 28-án
100 ezer db 5 dkg átlagsúlyú ivadékot ha
lásztunk le, 7,69%-os, kedvező megmara
dással. A nagy tavakba kihelyezett állo
mányt is jól megfigyelhettük az első idő
szakban, ennek alapján számítottam az
5%-os átlagos megmaradást.
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1964.

1965.

1966.

37
17
45,9
8
0,47
6,4

183
56
30,6
20,1
0,36
16,1

213
57
26,7
29,5
0,52
23,6
11,2
9
14,6
8,57
58,6

—

—

—

—

6,4
5,25
82

16,1
10,94
67,9

4,2
20
—
—

10
7,8
—
—
—

—

4,2
1870
—

10
5
1994
500
25,07

7,4
13,7
5,8
1,351
23,23
1,6
23,24
1244
650
52,2

Előnevelő tó Kihelyez Lehalász Megmara
dási
ve
va
száma
1000 db 1000 db százalék
2
3
5
6
7
8

300
600
600
2000
1300
1000

96
53
100
2
300
800

összesen:

5800

1531

32,0
8,8
16,6
0,1
23,1
80,0
23,24

ezer db-ot tett ki, csak a fehértói IX. tóba
kerültek. Az 5. előnevelő anyagát, 100 ezer
db-ot a VI. tóba helyeztük ki. ősszel a le
halászás eredménye az alábbi volt:
VI. tó
50 000 db
36,11 q
50°/o-os megmaradás
IX. tó
34 000 db
25,00 q
64%-os megmaradás
Ezen az alapon számítottam az előnevelt
ivadék megmaradását gazdasági szinten
50%-nak.
Az 1. táblázatból az is kitűnik, hogy a
mesterséges keltetésből származó ivadék
aránya elsősorban azért olyan magas,
mert a természetes ívatás eredményei a
szokásosnál gyengébbek voltak. Ennek
ellenére megállapítható, hogy a mester
séges pontykeltetés már túljutott a kísér
leti időszakon és a jövőben számításba
kell venni ivadéktermelési helyzetünk
megszilárdításában.
T asnádi R óbert

KITŰNŐ EREDMÉNYEKET ért el a né
hány évvel ezelőtt meghonosított halte
nyésztésben a kocsolai termelőszövetke
zet. A lehetőségeket teljesen ki akarják
használni, ezért 1970-ig újabb 55 holdas te
rületen létesítenek halastavat. (Tolname
gyei Népújság, ápr. 16.) P. N.
*

RABA-MUZEUM. (Esti Hírlap, márc. 15.)
A közelmúltban helyezték el a körmendi
Batthyány^kastélyban, a volt hercegi pa
lota kocsiszínjében a Rába-múzeum gyűj
teményét. A kiállítás bemutatja a hazai
állatvilág ritka példányait, a Rába menti
halászélet egy sereg régi, már nem is
szerszámnak, hanem néprajzi dokumen
tumnak számító eszközét. P. N.

*
1965ben első mesterséges keltetésünk
napja április 2-án, az utolsóé június 24-én
NÉPSZABADSÁG márc. 29. Megkezdték
volt. Az április 20. előtt keltetett állományt
Borsod megye új hegyvidéki víztárolójá
természetes körülmények között nem si
nak építését. Az új mesterséges tavat,
került felnevelnünk, akváriumban viszont
melynek vízgyűjtő területe 220 négyzetki
igen. A természet nem támogatta törekvé
lométer lesz, a Bánhorváti, Uppony és Déseinket. Az 1966. évi keltetési időszak az
destapolcsány községek közötti völgyben
1965. évihez hasonló volt. (Első kelés ápri
alakítják ki. P. N.
lis 1-én.) Ebben az évben 8 db, egyenként
*
1—1 hektár alapterületű ivadéknevelő ta
vunk épült Fehértón. Szükségszerűségüket
JUGOSZLÁVIÁBAN a halászok
a szakemberek előtt nem kell méltatnom.
A természetes ívatások idején kegyetlen
egyik népszerű kikötője, Káli, ahol a
időjárás uralkodott. Májusban 18 szeles,
flotta 27 korszerűen felszerelt halász
viharos nap volt, de június elején sem
hajóból és öt halszállító-hajóból áll.
változott az időjárás.
A kikötő lakóinak 80 százaléka a ha
A sándorfalvi 193 kh-as XIV. tavunkból
1350 db anyaponty kihelyezés után no
lászatból él. A mai
vemberben 34 100 db pontyivadékot halász
hajók a pulai, zatunk le 13,88 q összsúlyban! Hasonló okok
dari és betinai ha
ból nem számítottam megmaradást a fe
hértói X. tóba helyezett 1,6 millió előne
jógyárban készül
velés nélküli mesterséges keltetésű iva
tek. 80—300 lóerős
dékból sem.
motorokkal van
Érdekes viszont az előnevelő tavak ered
ményeire felfigyelni, melyeket a 2. számú
nak felszerelve; hosszuk 17—26 mé
táblázaton mutatok be. A 6. és 7. előnevelő
ter. Tizenegy káli halászhajó február
tavakban nagyarányú kallódást észlel
első napjaiban, illetve az első három
tünk, ezért ráhelyeztünk.
Bár az egyes előnevelő tavak 1 hónapos
éjszakán egyenként 13 tonna halat fo
nevelési időszaka eltérő eredményeket
gott ki. A halászok paparina (kék
mutat, meggyőződtünk arról, hogy a za
hal)-at kaptak horogra. Ez ritkaság
vartalan felnevelés feltételei bennük szél
sőséges időjárási viszonyok között is biz
nak számít februárban, mivel erre a
tosítottak.
1966ban a mesterséges keltetés lehetősé fajtára csak áprilisban szokott kez
dődni a halászat. (BORBA) (KL.)
get adott apai féltestvérek előállításával a
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Egészséges tenyészanyag —
jó termés

A pontytenyésztéssel intezíven fog
lalkozó európai és izraeli területeken
a termés rendkívüli fokozása a cél.
Mind sűrűbben hallható azonban pa
nasz a tenyészanyag meg nem felelő,
és számszerűleg elégtelen volta, be
tegsége miatt. Ezt íőokként jelölik
meg a termelési tervtől való lemara
dás megokolásakor. így a Szovjet
unióban pontyoknál és növényevő
halaknál, áruhaltermés kiesésénél
Csehszlovákiában, természetes tavi
intenzív pontyosítása elmaradása mi
att az NDK-ban ez volt a helyzet az
1965. évi termés értékelésekor.
A külföldi halászati folyóiratok
gyakorlati és tudományos közlései
manapság túlnyomó részben evvel a
kérdéssel foglalkoznak. Számos te
nyésztési és egészségügyi megoldást
javasolnak a nehézségek kiküszöbö
lésére, a tenyészanyag felnevelésére,
egészséges átteleltetésére és fertőzés
től való megóvására.
Magyar vonatkozásban is elegendő
tennivaló van e téren! Az idei ter
melési időszak még hátralevő idejé
ben számos olyan intézkedés tehető,
ami a tenyészanyag minőségét javít
ja, vagy legalább is nem engedi rom
lani.
A legnagyobb kárt a pontytenyészanyagban és így az áruhal előállítási
lehetőségében a hasvizenyő okozza.
Ez a kár a betegség beállta után már
alig vagy egyáltalán nem pótolható,
csak megelőzhető. Míg egyes szovjet
kutatók már 18 évvel ezelőtt (Ljajman stb.) a betegséget vírusfertőzés
nek tulajdonították, addig a német
kutatók (Scháperclaus és tsai) bakté
riumos fertőzést tételeztek fel. A né
zetek ma sem egységesek, bár a né
met kutatók egy része a víruselmélet
híve lett. Jó eredménnyel jártak az
NDK tudósai által kezdeményezett
oltások nálunk is, jóllehet egyelőre
ugyancsak elméletileg a rezisztens
törzsek kialakulásának veszélye is
fennáll. Az oltás eddigi módszerei vi
szont nagy állományok átoltásakor
igen munkaigényesek, időtrablók és
utóbbi révén bizonyos hátránnyal is
járnak, mert telelőben kell tartani azt
a tenyészanyagot, aminek már régen
a tóban volna a helye.
A kutatások és a gyakorlat elég egy
öntetűen megállapította azt, hogy a
bármilyen forrásból eredő fertőzés vi
rulenssé válásának előfeltétele a le
gyengült szervezet, melynek ellenál
lóképessége csökkent.
A csökkenés főoka, hogy a régebben
alkalmazott kihelyezési . sűrűséggel
szemben ma mindenhol többszörös
mennyiségben helyeznek ki és a tavak
természetes hozama nem növekedett
arányosan a nagy etetéssel elért hal
hozamhoz viszonyítva.
A kialakult nézet szerint elsősor
ban az ivadék és a tenyészpontyok
megfelelő nagysága és őszi kondíció
ja, a kíméletes lehalászás (sőt inkább
ennek mellőzése) a zavartalan tele

lés, késő őszi, ill. kora tavaszi etetés,
a természetes táplálék korai bőségé
nek biztosítása, a legkíméletesebb bá
násmód az egész tenyésztési időszak
ban, a parazitamentesség biztosítása,
stb. azok az előfeltételek, melyek
fennforgása esetében a szilárd szer
vezet a siker reményében veszi fel a
harcot a megbetegítő tényezőkkel.
Megmarad a szükséges mennyiségű
tenyészhal, feleslegessé válik drágán
előállítani tartalékkészleteket (Cseh
szlovákiában min. 50% pontyivadé
kot tartalékolnak kiesések pótlására)
és így a tavak termelőképessége, va
lamint az amúgy is szűkösen rendel
kezésre álló takarmánykészletek egy
része más célokra szabadul fel.
Mit tehetünk még?
Az ivadéknak el kell érnie a mini
mális átlagsúlyt, megfelelő kiegyenlí
tettséggel és kondícióban. Amíg csak
felveszi a takarmányt, minden eset
ben etetni kell. Az egyoldalú fehérje
hiányos etetés ellensúlyozására a ter
mészetes táplálék szaporítására szep
temberben is trágyázzunk. Halasszuk
az ivadék lehalászását — a helyi kö
rülmények megfelelő ismeretében —
minél későbbre, hogy már csökkent
életműködési állapotban legyen ak
kor és ne érjék ellenállóképességét
csökkentő káros hatások.
Nincs helye lehalászási rekordnak a
tenyészanyagnál, a jó bánás rekord
ját kell elérni!
Ahol lehetséges, lehalászás nélkül
teleltessünk, ha a biztos teleltetési le
hetőség előfeltételei
megvannak.
Egyébként a legjobb, iszapmentes,
vízzel egyenletesen biztosan ellátha
tó telelőkbe kerüljön a tenyészanyag.
Nem zavarhatja téli pihenőjét sem
mi. Újabb kutatások szerint ui. a
pontynál nem félálomról van szó,

mert szervezetében ugyanazok a vál
tozások mennek végbe, mint a téli
álmot alvó emlősöknél. Tavasszal a
májban felraktározott glikogén a vércukorszint fenntartásához szükséges.
Ha elfogyta után a szervezetnek újabb
táplálék nem áll rendelkezésére, meg
bontja a fehérjéket és ezért a szerve
zet ellenállóképessége csökken, könynyen fellép a hasvizenyő és súlyosak
a kiesések.
Kora tavasszal már kihelyezés előtt
is kell etetni megfelelő fehérjetartal
mú takarmánnyal (főleg ha el nem
kerülhető, kényszerhelyzetben elhú
zódik az ivadék kihelyezése, illetőleg
a kihelyezés előtt a tavakban megfe
lelő bőségű természetes táplálékot
kell az odajutó pontyoknak biztosíta
ni (Csehszlovákiában a kihelyezés
előtt két héttel trágyázzák a tavakat
nitrogénnel rendszeresen).
A kutatók szerint még a külsőleg
„jónak” látszó kondíció sem mindig
biztosíték, ha a hal takarmányozása
túlságosan egyoldalú volt, nem jutott
elegendő fehérjéhez és egyéb járulék
kos anyagokhoz. A nyugatiak speciá
lis (Carpi stb.) készítményekkel kísér
leteznek és közlésük szerint evvel
a súlygyarapodást ugyan drágán elő
állító, ősszel, ill. tavasszal adagolt ké
szítményekkel a nem fertőzött anyag
nál megakadályozták a hasvizenyő
felléptét, ill. gyógyulást értek el. A
Szovjetunióban takarmánykeveréke
ket etetnek állandóan (egyúttal inten
zív trágyázással fokozva a természe
tes hozamot), melybe növényi pasztát,
élesztőt, tengeri algák lisztjét, nyom
elemeket kevernek.
Az etetési időben ezeket is vegyük
figyelembe. A halakon élő paraziták,
vagy maguk viszik át a fertőzést, vagy
pedig szívásukkal, pihenést nem ad
va a halaknak, azokat annyira legyen
gítik, hogy máshonnan eredő fertő
zéssel szemben csökken az ellenálló
képesség. Jó eredménnyel alkalmaz
hatók a fürösztések malachit-zölddel,
vagy pedig az újabban az NDK-ban
erre a célra eső helyen javasolt káliumpermanganáttal. (n.)

Ezekből a nagy kétnyarasokból piaci hal lesz

(Pékli felv.)

H a l r e c e p t e k
Újságok, régi és új szakácskönyvek
tele vannak halreceptekkel olyan
nagy számban, hogy még a gyakorlott
ha iass ony is beleszédül a halkészí
tési lehetőségek forgatagába, ha pe
dig 7e dő, akkor elolvasás után el
megy a hentesüzletbe, vesz szép ka
rajt, mert a t biztosan jól elkészíti.
Van sok j ó halrecept, de néha egészen

1942). „Csukapaprikás betyárosan” el
nevezésű halételéhez előírt 1 (egy) kg
hagyma 3 kg csukához. . . Hogy a re
ceptek tengere ne apadjon ki, a kö
vetkezőket most én ajánlom:
Csukaidényben készítsünk „Spékelt
csukát” . Legalább 1 kilós, vagy ennél
nagyobb csukát megtisztítás után ala
posan bedör sölünk kívül-belül sóval

(Antalfi felv.)

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, vala
mint Columbia, Ecuador, Peru és
Chile között halászháború folyik a
Csendes-óceánon, mivel a négy latin
amerikai ország kétszáz tengeri mér
földre terjesztette ki felségvizeit. Az
amerikai halászflotta nem ismeri el
az egyoldalú intézkedés jogosságát,
viszont ezek következtében több ame
rikai halászhajót lefoglaltak. Az inci
densek rendezésére a latin-amerikai
országok több alkalommal még hadi
tengerészetüket is igénybe vették. A
négy latin-amerikai ország jegyzék
ben tiltakozott az amerikai kormány
nál a „halászagresszió” miatt. (Tanjug—Jugoszláv Távirati Iroda.) (KL.)

és sűrűn megtűzdeljük füstölt szalon
nával. így hagyjuk lehetőleg 24 órát
állni hűvös helyen ugyan, de ne fa
gyasszuk meg. Tepsibe vagy megfelelő
tűzálló tálban szalonnára tesszük, ke
vés vizet is adva alá. Gyakran locsol
juk levével. A sütés félidejében adunk
rá tejfölt, néhány szelet karikára vá
gott citromot és hátát megkenjük
szardellapasztával. Köretként burgo
nyapürét adunk, a sütéskor használt
edényben tálaljuk. Húsa kemény,
mindig leveles marad, jobban bírja a
túlsütést mint a fogas. Szálkái nagyoty
Y alakúak és nem zavarnak senkit.
Nem kell a halnak mindig főételnek
lennie, de eltérhetünk a szokásos hi
deg, sok mindennel körített és díszí
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meglepő összeállításokra bukkan az
ember, mert biztosan jó a mindenhol
dicsért „ponty lengyel módra” de ha
elolvassuk a szükséges fűszerek' fel
sorolását kissé megakadunk. Kell hoz
zá ui.: hagyma, petrezselyem, babér
levél, fekete bors, só, vörös bor, ma
zsola, szárított barack, citrom, mézes
kalács, cukor, mandula, vaj és még
víz is. Majdnem annyi bátorság kell
ahhoz, hogy írott recept alapján va
laki hozzálásson az elkészítéséhez,
mint csónakon átkelni a Csendes
óceánon. Lengyelhonban persze gya
korlatban tanulják meg a leendő há
ziasszonyok, mint nálunk a halászlé
főzését. Ugyancsak meglepő a „Bács
kai Halászszakácskönyv” (Újvidék,

tett nagyon szép és ízléses haltálaktól
is, ha a háziasszony kevés munkával
és valami „nem mindennapos ízzel”
akarja vendégeit meglepni.
Készítsünk „Ropogós pontyfalato
kat magyarosan” . Akár szálkátlanított
ponty fiiéjét, akár egyéb („tón, vagy
újabban norvég lazac, mindkettő egy
formán tőkehalból van”) halfilét használunk, azt kockákra vágjuk, jó l
megsózzuk, majd sütés előtt liszt, feketebors és ízlés szerinti erősségű
paprika egyenlő keverékében megfor
gatva szép barna-ropogósra sütjük ki
zsírban, vagy olajban, de csak akkor,
ha a vendégek már megérkeztek! A
sütés csak néhány percig tart, a „fala
tokat” előmelegített tálra tesszük —
fogpiszkálót szúrva mindegyikbe és
így kínálunk. Ügyelünk azonban ar
ra is, hogy a vendég kezében vagy ke
ze ügyében legyen (nem vízzel) töltött
pohár, mert ebben az esetben tényleg
átkozott volna a hal a harmadik víz
ben!
S.

H A L Á S Z A T

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

