


A vicsegeivadék
táplálkozása

A 20— 60 n ap o s v icsegeivadék  
tá p lá lé k á n a k  ö ssze té te lé t, v á lo 
g a tó k ép esség é t és növekedési ü te 
m é t v iz sg á lta  A . A . M iszkova és 
h á ro m  főbb  szak asz t k ü lö n íte t t  el 
(R üb . H oz. 1977. 5.). 20— 25 n apos 
k o rb a n  a  fe lv e tt  tá p lá lé k  tö m eg é
n ek  98,2— 9 7 ,9 % -t ap ró  szúnyog- 
lá rv ák , 35— 40 n ap o s  k o rb an  
85,4— 8 8 ,2 % -t lev é lb áb ú  rák o k , 
m íg 40— 60 n ap o s k o ru k b a n  97,5 
száza lék o t ág ascsáp ú  rá k o k  a lk o t
tá k .

A  v iz sg á la to k a t h a la s ta v a k b a n  
t a r to t t  iv ad ék o n  v égezte  és m eg 
á lla p íto tta , hogy  a  tá p lá lé k  ösz- 
sze té te lén ek  v á lto zá sa  tü k rö ző d ik  
a  h a la k  növekedésén  is. A  n ö v ek e
dési ü te m  ak k o r a  leggyo rsabb , 
am iko r az iv ad ék  fő k én t szúnyog- 
lá rv á v a l tá p lá lk o z ik .

M utatók

Súly ............................ g
Növekedés ............... g

%
Napi átlagos súly-

gyarapodás, ........... %
H osszúság...................  cm
N övekedés.................  cm

%
Napi átlagos növeke

dés, ........................ %

Kor, napokban
20 25 30 35 40 50 60

0,20 0,64 1,30 2,32 1 3,40 8,12 15,28
0,44 0,66 1,02 1,08 4,72 7,16
220 103 78,5 46,6 138,8 88,1

44 20,6 15,7 9,3 13,8 8,8
1 3,04 1 4,33 1 5,70 1 6,80 1 10,62 1 12,

1,34 1,29 1,37 1,10 3,72 1,82
79 42,4 31,2 19,3 54,7 17,3

I 15,8 I 8,48 I 6,24 | 3,86 | 5,47 | 1,73
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Növekszik az ivadék jelentősége
Az intenzív, halgazdálkodás alap

vető feltétele a jó kondíciójú, egész
séges „életrevaló” és elegendő meny- 
nyiségű ivadék. Vonatkozik ez a ha
lastavak, holtágak, víztározók hal
gazdálkodására, de egyre komolyabb 
szerepet kap a természetes vizek
ben is, ahol a sok műszaki beavat
kozás, a területi rendezések és más 
okok, egyszóval a növekvő emberi 
beavatkozás miatt csökkennek a ter
mészetes szaporodási körülmények. 
Ugyanakkor jól ismert tény, hogy 
a vízterületek, a gyorsan növekvő 
horgász igények kielégítésének fon
tos területe is és nem mindegy mi
lyen azok halállománya.

Haltermelésünk fokozása az V. 5 
éves terv időszakában 46 %-os, de 
lehetőségeink kihasználtságát ismer
ve ettől aligha maradhatunk el a 
következő ötéves időszakban.

A nagy hozamok lehetőségeire 
utalnak, sőt bizonyítanak nemcsak 
a külföldi, hanem a már hazai ered
mények is. A Bikali ÁG-ban és a 
Dalmandi ÁG-ban, a Paksi HTSz- 
ben, a Dömsödi Dózsa MGTSz-ben, 
nagyüzemi méretekben 20—30 q/ha 
hozam a színvonal. Az országos át
lag viszont 1976-ban csak 13 q kö
rül alakul. A szóródás termelőink 
körében rendkívül nagy. Ennek 
természetesen számos magyaráz
ható oka is van, de az egyik leg
döntőbb, alapadottságok mellett, 
az optimális termelési tényezők biz
tosításának számos hiányossága. Ez 
fakadhat anyagi lehetőségekből, 
szakértelemből és helytelen szak
mai felfogásból.

Az általánosítás nem célra vezető 
olyan termelő ágazatnál, mint a ha
lászat, ahol az alapkörülmények na
gyon eltérőek. Azokra azonban szük
ségszerűen ki kell térnünk és elem
zés alá vonnunk, amelyek jelentősen 
befolyásoló elemek. Ha nem is rend
szerbe szedve, de mindezekre tulaj
donképpen folyamatosan és rendsze

resen kitértünk eddig is. Például: a 
halegészségügyi kérdésekre, a halfa
jokra és a genetikai munkára, a ta
karmányozásra, az ivadékolásra, a 
technológiákra stb. Ismereteink 
alapján leszögezhetjük, hogy a ha

lászatban is olyan mértékűek a vál
tozások, hogy időszakonként célszerű 
újra rendezni a termelési tényezőket, 
áttekinteni a jelenlegi helyzetet, ösz- 
szegezni a tapasztalatokat és kialakí
tani a fejlődést szolgáló tennivalókat.

1. táblázat
Az ivadék aránya az összes haltermelésben

Megnevezés
1972 1973 1974 1976 1976

tonna

Összes halterm elés...................
Ebből p ia c i ................................
Iv a d é k .........................................

28 920 
21 990 

6 930

29 100 
21 330 

7 770

30 160 
21 880 

8 280

30 789 
22 630 

8 169

32 428 
22 600 

9 828

Ivadék, az összes termelés 
% - b a n .................................... 24 26 27 26 30

K étnyarasok válogató asztalon (Tóth Á . felvételei)
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Az ivadéktermelés helyzete
Először is több kérdésre kell vá

laszt adni az ivadékokkal kapcso
latosan: milyen a kihelyezési opti
mális súlyú ivadék. Mennyi ivadék 
helyezhető 1 ha tóterületre? Milyen 
fajú ivadék arány kell a polikultúrá-

fejezték ki az ivadék készletünket. 
Ezért az őszi becslések és a tavaszi 
valóság között olyan különbség je- 
lentkezett, mely zavarba hozta a 
terv teljesítését. Ekkor mondták so
kan, hogy nem baj, ha hiány van, 
mert kisebb népesítés esetén na-

2. táblázat
Kihelyezések és lehalászások tógazdaságainkban és a természetes vizeken

Év
Tógazdaság Természetes vizek Gyarapodás

tógazdaságban

kihelyezés lehalászás kihelyezés lehalászás lehalászás :
q q q q : kihelyezés

1972. 78 827 234 613 11 428 64 617 2,97
1973. 70 049 229 009 13 429 62 068 3,25
1974. 73 145 236 068 17 725 65 547 3,23
1975. 67 444 235 448 12 698 72 433 3,48
1976. 73 380 250 930 25 320 73 350 3,42

hoz? Milyen megmaradással számol
hatunk? Mennyi idős ivadék a leg
állóképesebb? stb. A szakkönyveink 
adnak mindezekre választ általá
ban, de a jó szakember ismérve, 
hogy jól ismeri a gazdálkodó terü
letét, a víz minőségét, mélységét stb. 
a haléletkörülmények tényezőit és 
differenciáltan tudja meghatározni 
az igényeket. Ez igen fontos!

És vajon, hogy értékelhető orszá
gos méretben az ivadék gazdálko
dásunk? Lehet-e, kell-e tervszerű
séget kialakítani ?

Ha más mezőgazdasági ágazatok 
esetében ez megoldott, miért éppen 
a halászat maradna ki a körből?

Célunk, hogy 1980-ra 44 400 tonna 
halat termeljünk 1 év alatt. 1985-re 
60 000 tonna körüli mennyiséget. Az 
elmúlt években többször kerültünk 
zavarba, mert nem volt elég ivadé
kunk. Krónikus jelenséggé vált, hogy 
a kihelyezésnél az optimális népesí- 
tésben nem volt elegendő ivadék. 
És miután nem lehet a vízbe látni, 
gyakran tudatosan, hamis számok Bruttó halterm elésünk m egoszlása

A székesfehérvári Vörösmarty MgTSz keltetőháza

gyobb lesz a hal. Ez igaz is, de az 
intenzív termelés nem bírja el a 
kihasználatlanságot, a bizonytalan
ságot. Ennek a helyzetnek a bizony
sága néhány év adata is. (1. táblázat)

Jól láthatók az eltérésiek. Ugyan
akkor a lényeges különbségek miatt 
el kell különíteni a természtes vi
zek és a tógazdaságok, intenzív holt
ágak ivadékolását. (2. táblázat)

A természetes vizek —? folyók, ta
vak, csatornák — halélet körülmé
nyei különösen a szaporodás tekin
tetében jelentősen romlottak. A hal
állomány fennartása, esetleges javí
tása jelentős ivadék behelyezést igé
nyel.. Ezt a törekvést fejezi ki a táb
lázat is, hiszen 5 év alatt megkét
szereződött a kihelyezés, viszont ez
zel a fogás stagnálását lehetett csak 
elérni általában országosan. Jelzem, 
hogy vannak holtágak közel 2000 ha 
kiterjedéssel, ahol a helyzet lényege
sen más és ezért is kerültek az in
tenzív haltermelő alapba. A tógazda
ságaink ivadékolása egyes gazdasá
gokat kivéve, egy helyben topog. A 
hozam viszont terület egységre ve
títve is több mint 15%-kal nőtt. En
nek nyilvánvaló egyik oka a jobb 
minőségű egészséges, időben kihelye
zett ivadék, illetve az ezzel járó ta
karmány felvétel növekedés. Jelen
leg nagyonis időszerű szóba hozni, 
hogy az intenzív termelés a szaksze
rű népesítés nélkül nem oldható 
meg. De az sem mindegy, hogy az 
ivadék milyen minőségű. És ez is az 
intenzív szakosított termelés feladat
körébe tartozik. Miért indokolt az 
előbbi rövid elemzés?

Az ivadékokkal van valahol vala
mi baj? Esetleg nincs is ilyen meny- 
nyiség, vagy a súlya kicsi.. Van tisz
tázni való! Az sem tartható tovább, 
hogy csak egyes nagyhozamot pro
dukáló termelő helyez ki 1 ha-ra 
4—6 ezer db 15—25 dkg-os „ivadé
kot”. Ez a 20 q/ha feletti hozam alap
ja, — míg mások alig „vetnek”.

Sajnos a halászatra is jellemző, 
hogy a korszerű módszerek és a 
speciális képzettségű jó szakemberek 
száma korlátozott.

De az is törvényszerű ma már, 
hogy a hatékonyság növelése érde
kében az ésszerű koncentrációt, sza
kosítást, és a munkamegosztás to
vább fokozását kell biztosítani.

Az ágazatban ez a folyamat meg
indul, ezt gyorsítani és rendszerezni 
kell. Ki kell jelölni azok körét akik 
értik az ivadék nevelést és ehhez 
az eszközeik, berendezéseik is meg
vannak. Akik a kívánt időben és op
timális súlyban jó kondícióban tud
ják biztosítani az igényelt ivadékot. 
Nem tagadható, hogy az eltérő mi
nőségű vízben nevelt hal stressz alá 
kerül a kihelyezésnél, de az is bizo
nyított, mert erre kényszerítette az 
élet a termelők jó részét, hogy a víz 
minőségétől függetlenül vásárolt iva
dékot és a felnevelés mégis sikeres 
volt.

Olyan kedvező körülmények is be
léptek, mint a temperáltvizes „fű
tött” tavas nevelés.

Amikor az ivadék szükségletet 
számba vesszük, akkor a természetes
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vizek halállományának kialakításá
ra is gondolnunk kell. Egyrészt a 
tömeghalak iránti igényt, másrészt 
speciális termelői és horgász igényt 
kell kielégíteni.

Szélesíteni kell a halfaj skálát. 
Sajnos ebben kényszerítő a termé
szetes szaporodási körülmények rom
lása, mint ahogy már kitértem erre.

Intézkedések szükségesek
Rövidesen sor kerül azoknak a ter

melőknek a minősítésére, akik iva
dék termeléssel foglalkoznak. Iva
dék termelést a jövőben ott érdemes 
és lehetséges folytatni, ahol a felté
telek együtt vannak. A szakembe
rek, a berendezések, a jó állapotú 
tavak, a jó minőségű víz (esetleg 
melegvíz), a halegészségügyi felté
telek, stb. biztosítottak és egy üzem
ben viszonylag nagy tömegű ivadék 
állítható elő. Kialakul a kimondot
tan ivadék termelők és értékesítők, a 
saját szükségletre termelők és a 
megbízásból részfeladatot ellátó ter
melők köre.

Ezt kényszeríteni fogja az is, hogy 
rövidesen kiadásra kerül az ivadék 
szabvány, amely pontosabban meg
határozza az alkalmasságot is.

A termelési rendszereknek fontos 
szerepe lesz az ivadék termelő kör
zetek kialakításában és az ellátás 
biztosításában.

Az eddigi tapasztalatok — mely
ben van sok kedvezőtlen — meg
győzhettek bennünket az ivadék 
helyzet rendezésének szükségességé
ről. A mennyiségi és minőségi igé
nyek kielégítését biztonságosabb ala
pokon kell tovább szervezni. Az iva
dék termelés kapacitása a biztonsá
gos ellátás végett kezdetben lega
lább 20%-kal kell meghaladja az or
szágos igényeket. Bőségesen van ex- 
tenzív víz, mely mindenkor befogad
ja az ivadékot, tehát hasznosítási 
gond nem lehet. Ehhez kell a több
let rendezési intervenció, mely ma 
már biztosított, az 5 dkg-nál nagyobb 
egyedi súlyú többletre.

A horgászok ivadék igényeinek ki
elégítése is csak tervszerűen, előre 
megrendelt formában történhet. Ez 
tartalmazhatja a különleges halfaj 
igényeket is, de természetesen lega
lább középtávú megrendelések ese
tén.

A cikkben számos kérdésre nem 
térhettem ki, különösen sok szakmai 
részletre. Viszont bízom abban, hogy 
a téma fontossága, az újnak tűnő el
képzelések hatása kiváltja a szakmai 
érdeklődést és az indokolt vitát 
Nem kisebb kérdésről van szó, mint 
a „vetőmag” kérdés megoldásáról a 
halászatban. Elegendő, jó minőségű, 
megfelelő genetikai értékű ivadék 
adja az alapját a nagy termésnek. A 
jó takarmány értékesítő, gyorsan nö
vekedő ivadék a két éves üzemben 
piacéretté válhat és így növekszik a 
halászatban olyan drága állóeszköz 
kihasználtsága.

A nemzetközi kapcsolataink és tu 
dományos eredményeink révén szá
mos értékes halfajjal és fajtával, 
hibridekkel rendelkezünk. Ezek tu

A bajai Új Élet HTSZ karapancsai keltetőháza

N övendékpontyok ketreces nevelésben (Dr. Müller F. felvétele)

datosabb bevezetése is napjaink 
egyik fontos feladata. Az új rend
szernek ezt is biztosítani kell. Nem 
akarjuk az érvényesülő piaci hatá
sokat kizárni, csupán az ésszerűség 
keretei közé terelni. Jól ismert, hogy 
a pillanatnyi piaci árak nem min
dig fejezik ki a reális értéket.

Az eddig általában jelentkező iva
dék hiány komoly minőségi enged
ményeket és nagy árakat eredmé
nyezett. Ezt fel kell számolni terme
lési céljaink megvalósításának biz
tonsága érdekében.

Dr. D o b r a i  L a j o s

C S A L I H A L
Hosszú idő óta folyik a vita a nyugati horgászsajtóban az élő csalihal 

felhasználásával kapcsolatban. Állatvédő egyesületek tiltakoznak e bar
bár állatkínzás ellen, ugyanakkor a horgász sajtó védi ezt az ősi halfo
gási módszert. A svájci horgász szaklap novemberi számában maga a 
főtitkár foglal állást: — kijelenti, hogy „neves idegfiziológusok tüzetes 
vizsgálatokat végeztek és valamennyi halnál egyértelműen a felső ajak 
fájdalommentességéről győződtek meg.” Felhívja a figyelmet a „megfe
lelő méretű” horog használatára, mely anélkül akasztható be a hal felső 
ajkába, hogy annak fájdalomérzést okozna.

16S



Halfőző verseny Baján

A halászlé
és

a paprika 

története

Régen készülök arra, hogy a pap
rika történetéről és a vele annyira 
összefüggésben álló halászlé eredeté
ről írjak. Hogy mégis miért késett 
a cikk vagy dolgozat megírása an
nak egyetlen oka, hogy elsősorban 
a paprika témájában újabb és újabb 
adatok kerültek elő s jónéhány el
lentmondás is tisztázódott azóta. 
Nyugdíjas időm lehetőséget teremtett 
hazai, sőt külföldi szakirodalom ta
nulmányozására, olvasására, adatok 
ellenőrzésére.

Ma sem eldöntött kérdés, hogy 
honnan származott Európába a pap
rika, mi eredeti hazája, Amerika-e, 
Ázsia vagy netán Afrika? A tudósok 
tekintélyes része, élükön De Candol- 
lelal az újvilágból származtatja. 
Vannak azonban sokan, akik ősi nö
vénynek tartják Ázsiában és Afriká
ban is Véleményüket elsősorban hí
res utazók: Bickmoore, Schweifurt, 
Decken, Barth, Livingstone és má
sok állítására alapítják, akik a Hi
malája lejtőin, a kelet-indiai archi- 
pelágusban, Abessziniában, sőt Af
rika belsejében is láttak paprikát. 
Mi több eredeti, honos és nem ter
mesztett növénynek ítélték.

A valóság az, hogy hiteles adata
ink a XV. század végétől vannak,

amikor a paprika Spanyolországban 
bukkan fel. Ez viszont amerikai 
származására vall. A XVI. század de
rekán Európa több országában is el
terjed. Roppant érdekes, hogy amíg 
a botanikusok már ismerik, leírják, 
a szakácskönyvek nem ismerik. A 
Mathialus féle Kreutterbuch 1586-os 
kiadásában csupán egy utalás van 
arra, hogy a spanyolok bors helyett 
használják. A többi tudós mind csak 
mint idegen növényről beszél a pap
rikáról, amelyet botanikus kertekben 
és virágkedvelők cserepekben nevel
nek. Hogy milyen ellentmondások 
tisztázatlanok még ma is, elég utal
nunk Clusius: Curate posteriores 
(1611) című könyvére. Ebben az áll: 
Ezt a capsicumot vagy indiai (inkább 
amerikai) borsot igen szorgalmasan 
termesztik egész Castiliában. Egész 
éven át ugyanis zölden megszárítva 
is fűszerszám és bors helyett élnek 
vele. Emlékszem, hogy 1585-ben rop
pant nagy ültetvényekben láttam 
Morvaország híres városának, Brün- 
nek külvárosaiban: vele a termesztők 
nem megvetendő keresetre tesznek 
szert, minhogy a köznép általánosan 
használja.

Ha Cluisius ily bőven látta Brünn- 
ben, miért nem tud róla a többi tu

dós? Hogy van az, hogy a paprika 
termesztése Csehszlovákéban szór
ványos, majdnem ritka?

Térjünk azonban a még érdeke
sebb s talán még különösebb kér
désre: miként lett a paprika nemze
ti fűszerünk, miként alakult törté
nete Magyarországon? Sajnos a mi 
irodalmunk is tele van annyi ellent
mondónak látszó adattal, hogy nem 
könnyű eligazodni. A kérdéseket ta
lán azzal lehet úgy-ahogy tisztázni, 
ha megvizsgáljuk, hogy milyen nevei 
vannak a paprikának irodalmunkban, 
milyen eredetre vallanak ezek a ne
vek: kiktől származnak az adatok; 
mióta ismerik történeti forrásaink 
mint a magyar konyhában haszná
latos fűszert; az ország mely vidékén 
éltek vele először; honnan kerülhe
tett hozzánk? Nevei szótárainkban, 
török bors, kerti bors, paprika. Szen- 
czi Molnár Albert szótárában 1604- 
ben török borsnak ismeri. Ettől kezd
ve minden szótárunk így emlegeti. 
Csapó József 1775-ben megjelent Új 
füves és virágos magyar könyv című 
munkája, amely a kerti bors sőt pap
rika néven is ismeri. Feltűnő, hogy 
ettől kezdve a török bors elnevezés 
eltűnik. Meggyőződésem, hogy a tö
rök borsot a magyar nép sohasem
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ismerte, csupán a szótárírók. Le
fordították szolgai módon a né
met Türkischer Pfeffert, a la
tin Piper turcicumot, anélkül, hogy 
tudták volna mi az. Szenczi Molnár 
'Albert is köztudottan Nürnbergben 
írta szótárát. A török jelző pedig 
nem azt jelenti, hogy ez a fűszer a 
törököktől származnék. A középkor 
hiányos földrajzi ismereteivel sok 
mindent neveztek el töröknek. Gon
doljunk csak a török-búza (tengeri) 
török bab, török borsó, török citrom, 
török szilva, török köles (rizs), török, 
lóhere, stb. elnevezésekre.

Azok a tudósok, irók, akik hasz
nálatát is leírták már mint paprikát 
említik. Ha figyelembe vesszük, hogy 
a XVIII. században Szirmay, Lippay, 
Huszty mit sem tudnak a paprikáról, 
pedig értékes könyveket írtak, akkor 
újabb következtetéseket vonhatunk 
le. Valamennyien felvidékiek voltak. 
Akik viszont ismerték — alföldiek, 
déli megyékből valók. Ezzel magya
rázható honnan kaptuk mi magya
rok a paprikát, amit a paprika szó 
nyelvi alakja is egyértelműen bizo
nyít.

A paprika szó gyökere ugyanis a 
szláv pepr, ebből lett a szláv kicsi
nyítő képzővel peperke, piperka, pep- 
rika s végül paprika. A paprikát te
hát a délszlávoktól kaptuk. Először 
a bácskai, sárközi, Szeged-Arad-Te- 
mesvár környéki földnépe szerette 
meg. Elősegítette ezt az olcsósága a 
drága borssal szemben. A „parasztfű- 
szer” csak lassan terjedt el az északi 
részeken. Veszelszky Antal A nö
vényplánták c. könyvében 1798-ban 
azt írja, hogy a „paprikát a mi táj- 
junkon a Fótiak, Palotaiak, Duna-

Kesziek termesztik. Etzettel bé-tsi- 
nálva főtt, sült hús mellé még az 
Urak asztalára is feladják”. A könyv 
egy másik helyén így ír: „A Magya
rok, a Rátzok gulyáshúsban igen sze
retik.”

August Ellrich Die Ungarn wie sie 
sind (Berlin 1831) című könyvében 
számol be 1818-ban Magyarországon 
tett utazásáról már „Diabolische 
Paprika-Brühe”-t emleget, melyet 
egy Duna-menti helységben ízlelt 
meg először s hozzáteszi: „A spanyol 
borsot Magyarországon paprikának 
nevezik s a magyaroknak legkedve
sebb fűszerszáma. Hihetetlen, milyen 
mennyiséget tesznek nemzeti éte
leikbe. Ilyen általánosan kedvelt 
nemzeti étel a gulyáshús, apróra vá
gott marhahús paprikás lével.” A 
halászléről még nem esik említés.

Amint arra már utaltam, amíg a 
paprika lassan terjed az orzágban és 
a nép fűszerként használja, ahogy 
erről korabeli utazók hírt adnak, ad
dig a szakácskönyvekben szó sem 
esik róla. Marx Rumpolt, a mainzi 
választófejedelem szakácsa, aki Ma
gyarországon is dolgozott híres sza
kácskönyvében egy sereg magyar 
ételt ír le, de a rengeteg fűszer kö
zött: bors, gyömbér, sáfrány, rozma
ring, zsálya, fokhagyma, majoránna, 
kapor, tárkány, torma — a papriká
nak nyoma sincs. Csak a XIX. szá
zad derekán esik róla szakácsköny
vekben említés. Hogy a paprika ha
zánkban nem régi fűszer bizonyítja, 
hogy közmondásainkban szólásmon
dásainkban alig-alig találjuk. Nem 
így a bors. Gondoljunk csak a „bor
sos ára van”, „borsot tör az orra alá,” 
„kicsiny a bors de erős”, „kecsketú
ró, borstörés” stb. Jóval később ol

Három pikkelyes

vashatjuk a „piros mint a paprika” 
vagy újabban a „paprikás ára van” 
kifejezéseket.

Miért, hogy ma már világhírű a 
magyar ‘paprika? A válasz egyértel
műen bizonyított: az őrölt paprika 
magyar találmány. Sehol a világon 
nem készítenek csak paprikából 
őrölt fűszert. Mindenütt a világon 
más fűszerekkel keverik, (tortillas, 
cayene-bors, piment, curry stb.)

A mindenestől megőrölt paprika 
magyar, mégpedig minden valószínű
ség szerint szegedi találmány. Felte
hetően a múlt század nyolcvanas 
éveiben kezdték a zamatos rózsa- 
paprika őrlését. Azt is tudjuk, hogy 
a kilencvenes években pedig már ne
ve volt a kalocsakörnyéki, elsősor
ban fajszi paprikának is. A magyar 
szakirodalomban ebből az időkből 
valók az első könyvek. Így Hangay 
Octáv A paprikáról (1887) című mű
ve, valamint Csonka Ferenc és Vá- 
radi Géza A szegedi paprika és a 
szegedi paprika-kereskedelem (1905) 
c. munkája. Ide sorolható még Tóth 
Béla a bajai költő fiának Magyar 
ritkaságok (1907) című könyve is, 
amelyben ugyancsak foglalkozik a 
paprika történetével.

Amíg 1876-ban a Szegeden rende
zett első nagy ipari és mezőgazdasá
gi kiállítás prospektusában sehol 
sem szerepel a paprika, addig a mil- 
leneumi kiállítás meghozza a szege
di paprika világhírét. A szegedi ke
reskedők nagy csarnokot béreltek, 
ahol dobozokban, csomagokban, nem
zeti színekkel díszített zsákocskákban 
árusították a szegedi paprikát. Édes
től a csípősig széles választékban és 
minőségben. A csarnok hangulatát 
emelte a halászok által reggeltől es
tig főzött bográcsos halászlé látvá
nya és illata. Meg is kóstolta minden
ki, aki csak tehette. Közben pedig 
megszületett a tiszaparti város má
sik híressége a szegedi halászlé. No 
és itt térek át a ma már magyar 
specialitásnak számító étel történe
tére. Talán még annyit, hogy 1896 
május 2-án megnyílt kiállításon a 
szegediek halfőzői apatini halászok 
voltak, akik már a jellegzetes halász
lé főzésére kialakított rézbográcsban 
és ami az érdekes az általuk jól is
mert fajszi paprikával „vitték győ
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zelemre” a szegedi halászlevet. Erre 
még visszatérek.

A középkor ránkmaradt szakács- 
könyvei a hal elkészítésének renge
teg formájáról adnak recepteket. 
Ezek között sok a halból készített le
ves is. Azonban a mai értelemben 
vett halászléhez semmi hasonlatos
ságot sem mutatnak. Tudni kell azt 
is, hogy a szakácskönyvek elsősor
ban a főúri konyhákban készült étel
féleségekről adnak hírt. A köznép 
táplálkozása ettől nagyon messze 
esett.

A néprajzkutatók, akik természe
tesen elsősorban a magyar népi ha
lászattal foglalkoznak, a XIX. szá
zadig csak a hasított (szárított), só
zott, füstölt halról, parázson sütött 
gardáról, keszegről tudnak, amivel az 
egyszerű halásznépség és a pórnép 
élt. Néhány utalás történik az úgy
nevezett „mundéros csuka” és az 
agyagban sült hal készítésére.

Id. Chlonoky Imre ügyvéd 1822- 
ben megjelent füzete foglalkozik 
többi között egy Ubaldus nevű hír
hedt kapucinus páter magyarorszá
gi útjával a XVIII. század végéről. 
Ez a szerzetes a magyar bűnük kö
zött említi a paprikát. „Vörös besti
ának” titulálja a Sárközben Decsen 
kóstolt’Tűszert. Ugyanakkor azt írja, 
hogy az itteni „vizilakók” napon szá
rított hallal élnek és nyers zsírral, 
amelyet valószínűleg a szalonnára 
értett. Paprikával készült halleves
ről, halászléről még nem tud.

Hoffmannsegg gróf, aki körülbe
lül ugyanebben az időben járt a Du
na mellett, valamint bácskai váro
sokban, már találkozott paprikás 
hússal amelyet „magyar nemzeti 
étel”-ként emleget. Evett rác halá
szok által készített paprikás kocso
nyát, amelyet csíkból főztek. Beszá
mol arról is, hogy ezt a fűszert va
gyis a paprikát, „ha megérett, fel
fűzik és felakasztják, azután sütő
kemencében szárítják és összetörik”. 
Úgy kell feltételeznünk, hogy a rác 
halászok készíthették az első halász
levet, mondjuk úgy, hogy annak ősét. 
Hogy azután ez Szántova, Baja, Sző- 
reg vonalán terjedt el vagy éppen 
fordítva — felderíthetetlen. A tiszai 
halászok mellett szól a Szeged kör
nyékén kiaalkult nagy paprikater
mesztés, paprika-kereskedelem. A 
szegedi kereskedők vásárolták fel a 
Kalocsa-Bátya-Fajsz vidékén ter
mesztett paprikát is. A Duna mellet
tiek érvelése a halászlé készítési 
módja az, hogy a törött és még nem 
őrölt paprikát csak nagy tűzön le
het igazán jól elfőzni. Ehhez először 
Apatinba készítették el a ma is jel
legzetes halászbográcsokat.

Ismertes, hogy a Tisza szabályo
zásával munka nélkül maradt sze
gedi, pontoisabban tiszai, halászok 
kerültek a Balatonra. Később dunai 
halászok is, ez utóbbiak Balatonfü- 
red, Alsóörs helységekbe. Egészen 
nagy az irodalma annak, hogy a ha
lászlé, halételek és tartósítás külön
böző formáira ezek tanították meg az 
addig zömében csak téli halászatot 
folytató balatoni társaikat.

A XIX. század végén nagy válto

zást hoz a megjelent új halászati 
törvény. A kishalászatot felváltja a 
társulatok megalakulása folytán a 
nagyhalászat. A szervezeti forma pe
dig azt, hogy a munkássá lett halász 
egész esztendőn át folyamatosan dol
gozik, mégpedig hetekre távol lak
helyétől : szállásokon, halásztanyákon. 
Itt már naponta, hogy meleget is 
egyenek „legkönnyebb” a halászlé 
főzése. Hal, víz, paprika, hagyma, só 
és természetesen jó bogrács és tűz. 
Ma is ez kell az igazi jó halászléhez 
és semmi más.

Közben feltalálták a paprika spe
ciális őrlését, s ahogy magyarrá lett 
a paprika, úgy híressé a magyar 
halászok főztje: a halászlé. Ma bizo
nyosan a „főurak asztalára” is oda
kerülne.

A századforduló idején megkezdő
dött Magyarországon is a halastavak 
építése, s vele a haltenyésztés. Ez a 
körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy 
egyes vidékeken, de ma már Buda
pesten is elképzelhetetlen pl. egy 
karácsonyesti asztalról, húsvéti ét
rendről, de egy sikeres nyári kirán
dulás hangulatából a hal. Baján az 
egyfőre eső évi halfogyasztás eléri 
a 30 kg-ot, azonban az országos át
lag még nagyon kevés. A magyar 
halásztársadalomnak nagy és szép 
feladata ma, hogy ezen gyökeresen 
változtasson.

HAKI
Az elm últ évben kedvező tapasz

talatokat szereztünk a FAO projekt 
keretében beszerzett Ew os típusú  e te 
tőau tom atákkal. A takarm ány m eg
takarítás 30% körüli volt a kézi ejtés
se l szem ben. A svéd autom aták m a
gas ára, valam int azok 30 1-es tar
tálytérfogata az üzem i alkalm azás 
szem pontjából nem kedvező.

Ez évben kialakítottunk egy na
gyobb m éretű (250 1 tartálytérfogatú), 
vibrációs elven  m ű ködő , program oz
ható etetőau tom atá t, m elynek  elké
szítéséhez kizárólag hazai anyagokat 
használtunk fel. A néhány hónapos 
m űködtetés alapján az új autom atát 
teljesen  m egbízhatónak találtuk.

A vezérlő rendszer, m ely gyakorla
tilag szinte korlátlan szám ú etetőt 
szolgálhat ki, kb. 3000 Ft anyagkölt
ségű, az etető takarm ányadagoló vib
rátora 200 Ft, a 250 1-es (horganyo
zott lem ezből készült) tartály anyag- 
és készítési költsége kb. 2000 Ft, a 
tartóvázé kb. 500 Ft.

In tézetü n k  fo lyam atban  levő  FAO 
program fának k eretében  1977. szep 
tem b er 3-án Szarvasra  érk eze tt  J. E. 
H alver professzor, W ashington állam  
se a ttle - i eg ye tem e H alászati T anszé
kén ek  veze tő je , aki táp lá lkozáséle t-

Befejezésül mégegyszer a millen
niumi kiállításról. A szegedi papri
ka sikerén túl a „szegedi halászlé"
ről, mint világmárkáról. Azért, hogy 
ne essék csorba a szakmák becsüle
tén, a hagyományokat őrző közhie
delem: mindkettő magyar siker volt. 
És ez a lényeges. Benne volt abban 
Szeged paprika-kultúrája, a duna- 
menti parasztok fáradságos paprika 
termesztése, a szegedi kereskedők öt
lete, a szerb, rác halászok „találmá
nya”, apatini rézművesek bográcsa 
és az apatini halászok munkája. A 
legilletékesebbtől tudom az 1896-ban 
történteket. Néhai nagyapámtól, akit, 
mint céhben szabadult halászt és ki
tűnő halfőzőt kértek el a szegediek 
Frigyes főherceg bellyei uradalmá
ból. Persze, társaival ő is rá akart 
szolgálni a bizalomra. A siker érde
kében vitte Budapestre bográcsait 
és az általa jól ismert fajszi papri
kát. Talán mindezek okán lett, ak
kor már mint alerdész, az 1924-ben 
elkészült karapcsai tógazdaság veze
tője.

A világhírű magyar paprikáról 
szintén évekint jelennek meg kitű
nő szakkönyvek, a szegedi halászlé 
megtartotta nevét, hírneves a paksi, 
tolnai, bajai, mohácsi halászlé is — 
egyszóval a magyar halászlé.

Felvidéki István

HÍREK
tani sza k értő k én t k é t hónapot tö lt 
M agyarországon.

A  világh írű  tudós 1977. ok tó b er 11 
és 22 k ö zö tt e lőadássoroza to t ta r to tt  
a haltáp lá lkozásró l és h a ltakarm á
n yozásró l. A z  előadások tém ái a k ö 
ve tk e ző k  v o lta k :

— n evezék tan , e lem zési m ódszerek , 
energia

— vitam in ok
— szén h idrá tok
— v íz
— feh érjék
— esszenciá lis és nem esszenciális  

am inósavak
— zsírok , zs írsavak
— m ak ro - és m ikroelem ek
— takarm án y tox in ok
— takarm án y form ulázás

A z e lőadásokat konzu ltáció  köve tte , 
ahol m ód v o lt  arra is, hogy a 15 
főbő l álló csoport hallgatói k érd ése 
k e t teg yen ek  fel. A  H AKI ku ta tó in  
k ívü l a kaposvári M ezőgazdasági Fő
iskola, a TEHAG és a BCR m ű vek  
szakem berei is ré sz tv e tte k  az é r té 
kes ism ere tek e t adó e lőadás-soroza
ton.
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rogén-mérgezés megelőzésére is — 
égetett mésszel lehet a megfelelő 
pH-t beállítani.

Kopoltyúrothadás esetén vagy a 
túlburjánzott — és oxigén-fogyasztó 
— növényzet irtására sávos mesze- 
zést célszerű végezni (3—4 méteres 
sávokban hektáronként 1—2 q ége
tett meszet kiszórni).

Ha a víz kémhatása 8,5 pH-nál na
gyobb, a 20 °C-nál magasabb hőmér
séklet esetén várható ammóniamér
gezés megelőzésére szuperfoszfátot 
lehet adagolni.

Kopoltyúrothadás esetén a víz fer
tőtlenítésére hektáronként 8—12 q 
rézszulfátot májustól augusztusig 
3—4 alkolommal 1 %-os oldatban 
célszerű szétpermetezni.

Halkártevő rovarok irtására 1 mg/1 
ditrifon-, Flibol-, vízipoloskák irtá
sára 20%-os olajos Bromophos-oldat
ból 1—10 mg/m2-t lehet kifecskendez
ni. Ditrifon alkalmazása esetén az el
pusztult természetes haltáplálék pót-

A tógazdaság szervezésének 
ál lategészségügyi szempontjai
(III. rész)

A halgazdaság 
belső higiéniás rendje

A halgázdaság állategészségügyi 
technológiájának általános kérdései 
közül eddig foglalkoztunk a halgaz
daság helykijelölésének általános 
szempontjaival (Halászat 4. szám) és 
a külső ártalmaktól való védelmével 
(Halászat 5. szám). Jelen számunk
ban a vízmennyiségi és minőségi kér
désekkel és a tógazdasági műveletek 
során fellépő állategészségügyi kér
déseket vizsgáljuk.

A kívülről származó mérgezések, 
fertőzések, élősködők és kártevők 
mellett a halállomány egészségét is 
veszélyztetik még a tóban keletkező 
mérgező anyagok, az állományban 
honos kórokozó vírusok, baktériu
mok, gombák és élősködők, ha ká
ros mértékben elszaporodnak, — to
vábbá helytelen takarmányozási 
módszerek és a sérülésekre alkalmat 
adó környezet. A veszteség (kalló- 
dás) oka azonban nemcsak elhullás, 
hanem a halak elszökése is lehet.

A VÍZMENNYISÉG MEGŐRZÉSE
A vízmennyiség megőrzését szol

gáló gátakon, zsilipeken — különö
sen az ivadéknevelő tavakon — ré
sek, repedések nem lehetnek. A tél 
folyamán a réseket, a pézsmajára
tokat tömíteni kell. Az épített mű
tárgyakról a jeget, és a tápláló csa
tornából a havat el kell távolítani.

A zsilipek nyitásakor a halak el- 
szökését halfogóráccsal akadályoz
zuk meg, amelyeknek hézagai na
gyobbak ne légynek mint a hal száj
nyílása.

A VÍZMINŐSÉG MEGŐRZÉSE 
Az elfolyó víz elvezetése

Állategészségügyi szempontból 
rendkívül fontos, hogy egy tóból az 
elfolyó víz más tóba vagy más tavat 
tápláló vízbe ne ömöljék. A kör gátas 
rendszerben ez a követelmény köny- 
nyen megvalósítható. A völgyzárógá
tas tórendszert ezért úgy helyes ki
alakítani, hogy a tórendszer 2 pár
huzamos töltés határolja. Az egyiken 
túl a tápláló víz folyjék, a másikon 
túl pedig az elvezető csatorna húzód
jék, amely az utolsó tó után csatla
kozzék a tápláló vizet adó patakhoz 
vagy folyóhoz.

Ha az adott gazdaságban az egyik 
tóból a másikba folyik át a víz, a

Próbahalászat a HAKI kísérleti tavain

legfrissebb vizet az ivató és az előne
velő tavak kapják, utánuk következ
zenek az ivadéknevelő és a nyújtó, 
végül az áruhal-előállító tavak.

A víz kémiai kezelése
Ha a víz kémhatása 7 pH alá 

csökken, akkor — a hirtelen lehű
lés alkalmával bekövetkező kénhid-



H alválogató D innyésen

N agyüzem  a teleltetőkben (Tóth Árpád felvételei)

lására teljes értékű haltápot kell 
etetni.

A szerves anyagok mennyiségének 
csökkentése

Vízvirágzás (algatömeg) jelentkezé
se esetén a tóba hígtrágya vagy 
szennyvíz beeresztését azonnal meg 
kell szüntetni, és célszerű sávos me- 
szezést vagy rézgálicos kezelést vé
gezni.

A parti növényzetet, a sást, a ná
dat és a hínárt rendszeresen kaszál
ni kell (tókaszával) vagy 30%-nyi 
mennyiségben növényevő halat kell 
a tóba telepíteni a növényzet ritkítá
sára, hogy a halak fulladását, ammó
nia-mérgezését és a kártevő rovarok 
elszaporodását megelőzzük.

A víz levegőztetése
Ha a halak elhullanának, vagy „pi- 

pálásukkal” oxigénhiányt jeleznek, 
vagy e tünetek nélkül a hőmérsék
let hirtelen csökken, — és a vizet a 
szél sem korbácsolja, kacsák sem le
vegőztetik bukdácsolásukkal — a tó 
vizét szivattyús permetezővel leve
gőztetni kell.

A TAKARMÁNYOZÁS 
HIGIÉNIÁJA

Kifogástalan minőségű takarmány 
etetése esetén is előfordulhat takar
mányeredetű megbetegdés. A kihe
lyezés után 10—12 °C vízhőmérséklet 
esetén már indokolt megkezdeni az 
etetést a halak és különösen az iva
dék ellenállóképességének fokozása 
céljából.

A testsúly 1—5%-nyi mennyiségé
ben, lehetőleg önürítős csónakból kell 
a takarmányt naponta az etetőkarók
nál kiszórni. 12 óra múlva, amikorra 
a takarmánynak el kell fogyni, szák
kal ellenőrizni kell, hogy nem ma- 
radt-e a vízben takarmány. Ha ma
radt, másnap nem etetünk, és beteg
ség felderítése céljából próbahalá- 
szást végzünk. A napi etetést azonos 
időpontban végezzük. A takarmány 
1/3-át a belső halágyon szórjuk ki, 
hogy ezzel az eliszaposodást megelőz
zük.

A takarmányszemcsék mérete a 
hal korának megfelelő legyen. (Lásd 
az előnevelésről és nyújtásról szóló 
fejezeteket.)

Üj takarmányra 1 hét alatt foko
zatosan emelkedő adagban kell áttér
ni, miközben a régi mennyisége ará
nyosan csökkenjen.

Üj halfaj hazai meghonosítása ese
tén, különösen akkor, ha azt kizáró
lag mesterséges táplálékon tartják, 
olyan haltápot célszerű importálni, 
amely a hal energiaszükségletén (1 
kg súlygyarapodás 3,5 kg keményí
tőérték) felül teljesértékű — főleg 
állati eredetű emészthető fehérjét is 
tartalmaz, (1 : 7-nél nem tágabb fe
hérje aránnyal a szükséges vitami-

Export halrakodás (Tahy B. felvétele)
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nokkal, makro- és mikroelemekkel 
(vas, mangán, kobalt, jód, cink) 
együtt. Hazai haltáppal csak halte
nyésztéssel és halegészségüggyel fog
lalkozó kutató intézmények útmuta
tása szerint szabad új halfajt etetni.

Takarmány-eredetű megbetegedés 
gyanúja esetén — természetes hal
táplálék jelenlétében — 1—2 napos 
koplal tatás után azonnal kifogásta
lan minőségű takarmányra kell át
térni. A takarmányból ún. beltartai- 
mi vizsgálat céljából az Országos 
Állattenyésztési és Takarmányozási 
Felügyelőséghez, mikrobiológiai és 
toxiológiai vizsgálat céljából a terü
letileg illetékes állategészségügyi in
tézethez kell mintát küldeni.

HALKÁRTEVŐK IRTÁSA 
ÉS ELRIASZTÁSA

A kémiai rovarirtáson kívül a re
pülő rovarokat fénycsapdákkal is irt
hatjuk, vagy erős lámpákkal tarthat
juk távol a tótól.

A kártevő madarakat vadászással 
irthatjuk vagy karbidágyúval riaszt
hatjuk el.

A békákat légpuskával, a rágcsá
lókat csapdákkal, mérgező csalétkek
kel (pl. Racumin) irthatjuk.

A TÓFENÉK, A MEDENCÉK 
ÉS TARTÁLYOK TISZTÍTÁSÁRA 

ÉS FERTŐTLENÍTÉSÉRE

A tavak és földmedencék talajáról 
lehalászás után a vizet teljesen le 
kell engedni, a halágyból az iszapot 
ki kell kotorni. A kopolyákban és az 
árkokban esetleg visszamaradt vad
halakat, ragadozóhalaikat, élősködő
ket, kártevőket hektáronként 2—5 q 
égetett mésszel ki kell irtani 

A külső halágyból olyan mélység
ben kell az iszapot eltávolítani, hogy

alja a tófenék legalacsonyabb pont
jánál 20 cm-rel alacsonyabb legyen. 
A táplálócsatornából és a külső hal
ágyból a vegetációs időszakban is 
célszerű az iszapot eltávolítani, a ha
lak fulladásának, ammóniamérgezé
sének és a savanyú talajokon fenye
gető kénhidrogén-mérgezés megelő
zésére.

Az ivató az előnevelő és az ivadék
nevelő tavakból nemcsak az iszapot 
kell a halágyból kikotorni, hanem 
5—10 cm mélyen a talajt meg kell 
tárcsázni, hektáronként 7—15 q ége
tett mésszel megszórni, majd hagyni, 
hogy kiszáradjon és a tél folyamán 
kifagyjon. Célszerű a tófenéken me
zőgazdasági művelést folytatni, 
vagy hagyni, hogy befüvesedjék, de 
a nevelő tavakban elárasztás előtt a 
füvet le kell kaszálni.

A telelők talaj áról a növényzetet és 
az iszapot teljes vastagságban el kell 
távolítani, s tavasztól-őszig szárazon 
tartani. Elárasztás előtt közvetlenül

1. táblázat
Teleltetési irányszámok 1,8 m vízmélységű 

telelőtavakban 
(A ntalfi—Tölg, 1971)

Átlagsúly
g

E gy négyzetméter 
tófelületen teleltethető

am ur

ponty
és

pety-
tyes
busa

fehér
busa

kg

10—20 8— 12 8— 10 7—8
20—50 12— 14 10— 12 8— 10

200—600 18—26 16—20 10— 12
1000—3000 20—30 18—22 12— 16

M érlegelés (Máté József felvétele)

négyzetméterenként 0,2—0,3 kg ége
tett mészport kell kiszórni.

Minden tó fenekét 5—6 év után — 
az anaerob baktériumok, élősködők, 
köztigazdáik és a kártevők elszaporo
dása miatt — 2—3 évre mezőgazda- 
sági művelésbe ajánlatos fogni.

A szilárd béléssel épített meden
cék belső felülete tegye lehetővé a 
tökéletes tisztítást és fertőtlenítést, 
ezért cementsimítással, bitumenbe
vonattal vagy más sima felületet adó 
anyagból készüljön. A medencéket 
lehalászás után lehetőleg 2%-os for
ró nátron lúgoldattal vagy 3—5%-os 
klórlúgoldattal fertőtleníteni kell

A mesterséges termékenyítésre 
használt eszközök, edények, az elő
nevelő üvegek, szitaládák szállítóedé
nyek tisztítása és lúgos fertőtlenítése 
után azokat vezetéki vízzel alaposan 
át kell öblíteni a halra mérgező fer
tőtlenítőszer nyomainak eltávolítása 
céljából.

HALÁSZASSÁL 
ÉS HALSZÁLLÍTÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

SZEMPONTOK

A halak kifogására használt hálók 
szembősége a kopoltyúsérülések meg
előzése céljából a hal száj nyílásánál 
nagyobb ne legyen.

A próbahalászás
Nemcsak az egészséges halak gyü

lekezőhelyénél, az etetőkarónál kell 
10—14 naponként próbahalászást vé
gezni, hanem a partszéleken, vala
mint a ki- és befolyó zsilipeknél is. 
Nyáron csalogató permetezés után, a 
dobóhálóval kifogott kb. 200—300 ha
lat — miután a tartóhálóban megfi
gyeltük a viselkedését —, a füves 
parton, pokrócokra vagy zsákokra 
helyezzük, majd egyenként kézbe
fogva meggyőződünk a hal „kemény-

2. táblázat
Adatok a tavak népesítésére pontyivadékkal nyújtásra és kétnyaras pontyokkal étkezési

hal termelésére 
(Antalfi—Tőig, 1971)

K ihe Lehalá Vár-
ható
vesz
teség

о//0

A pontyállom ány súlygyarapodása, kg/ha

lyezési
átlag

szási
átlag 500 600 700 800 900 1000 1200 1600 2000

súly súly
db/ha kihelyezése esetén

10 200 20—50 2700 3200 3700 4100 4700 5700 6400 8400 10500
20 300 20—40 1800 2100 2500 2900 3200 3600 4300 5700 7200
40 400 15—25 1400 1700 2000 2200 2500 2800 3300 4500 5600
60 500 15—25 1400 1400 1600 1800 2000 2300 2700 3600 4600
80 700 10—20 800 970 1100 1300 1400 1600 2000 2600 3200

100 800 10—20 700 860 1000 1000 1300 1400 1700 2300 2900
150 900 10—20 660 800 900 950 1200 1300 1600 2100 2700
200 1000 5—15 600 750 870 1000 1100 1250 1500 2000 2500
250 1300 5— 10 450 540 630 720 810 900 1100 1680 1920
300 1500 5— 10 420 500 580 660 750 830 1000 1330 1670
360 1750 5— 10 360 430 500 570 640 710 850 1140 1450
400 1900 5— 10 330 400 470 530 600 670 800 1060 1330
450 2050 5— 10 310 380 440 500 560 620 750 1000 1250
500 2250 2—5 290 340 400 460 510 570 680 920 1140
600 2500 2—5 260 310 370 420 470 530 630 840 1050
700 2800 2—5 240 290 330 380 430 480 570 760 950

169



ségéről” (az izomzat feszességéről), a 
szemek, a kopoltyúfedők, az úszo- 
nyok és a végbél állapotáról. Átta
pintjuk a hasfalat és megszemléljük 
az ürülék állapotát is. Rendellenes
ség észlelése esetén az állatorvos 
boncolást is végez, és szükség esetén 
vizsgálati anyagot küld területileg il
letékes állategészségügyi állomásra 
vagy intézetbe.

A lehalászás
A szállítás, a teleltetőbe való át

helyezés vagy onnan kihelyezés cél
jából az egész halállományt kifogjuk. 
A tavakból való lehalászás előtt 24 
őrig ne etessünk, mert a bélben pan
gó takarmány bélgyulladást okozhat.

Növényevő halat csak +10 °C-nál 
alacsonyabb vízhőmérséklet esetén 
halásszunk le.

A hasvízkór megelőzése céljából a 
lehalászást őszre tegyük, azonban 
folyamatos termelés esetén teljes 
vagy részleges lehalászás bármely év
szakban lehetséges. A víz részleges 
leeresztésével a halágyban a halakat 
húzóhálóval kerítjük be, és merítő
hálóval emeljük ki. Az esetileg be- 
iszaposodott halakat fecskendővel le
mossuk, majd műanyag-kosarakban 
a válogató asztalra rakjuk. A súly 
szerinti kíméletes szétválogatás során

a halakat a próbahalászással kapcso
latban ismertetett módon állategész
ségügyi szempontból is meg kell 
szemlélni. Ezeket a műveleteket gé
pesíteni is lehet. A hasvízkór terje
désében esetleg szerepet játszó vírus- 
fertőzés csökkentésére a válogató
asztalt és a gépi berendezést minden 
kosár vagy gépitétel hal után ajánla
tos 5%-os Iosan-oldattal fertőtlení
teni.

A szétválogatott halak műanyag 
válogató kádakba kerülnek, amelyek 
vizét a fulladás megelőzése végett 
folyamatosan frissíteni kell. A külön
válogatott beteg halakat állatorvos
nak kell vizsgálatra, esetleg bonco
lásra, vagy mintaküldés céljából 
megmutatni.

A hal szállítása
Belföldi piacra halat szállítani ál

latorvosi vizsgálat nélkül is lehet. 
Más belföldi halgazdaságba való to- 
vábbtartás vagy továbbtenyésztés cél
jából szállítani csak az üzemet ellátó 
állatorvos kedvező vizsgálati ered
ményt igazoló bizonyítvánnyal sza
bad. Külföldre hal csak hatósági ál
latorvosi bizonyítvánnyal szállítható. 
Bothriocephalus galandférgekkel fer
tőzött tóból ponty és amur a leha
lászásig nem szállítható külföldre.

A tógazdasági halászok téli m unkáját 
könnyíti a jégvágógép

Ilyenkor a tó fenekét is fertőtlení
teni kell.

A szállítás előtti 24 órában a ha
lakat nem szabad megetetni. Áruhal 
nyári lehalászása során a csalogató 
etetés után kerítőhálóval kifogott 
halakat 24 órára telelőmedencébe he
lyezzük át, hogy bélcsatornájuk a 
szállításig kiürüljön.

A szállítótartály vizét okt. 1. és 
április 30. között legalább 24 órán
ként, május 1. és szeptember 30. kö
zött legalább 12 óránként cserélni 
kell. 1 m3 vízben folyamatos vízke
verés (süllőnek és csukának oxigén
adagolás) mellett nyáron legfeljebb 
3,5, télen 5 q hal lehet. (A 70 dekás- 
nál kisebbekből 15%-kal kevesebbet 
kell számítani.) Vízkeverés, Hl. oxi
génutánpótlás nélkül legfeljebb 2 órás 
úton +5 °C között 4 q-nál, 10—15 °C 
fölött 2 q-nál több hal nem szállít
ható 1 m3 vízben. Tartály helyett víz
hatlan ponyva is használható. A vi
zet +15 °C-nál magasabb hőmérsék
leten félóránként cserélni kell, és 
m3-enként 100 kg jéggel hűteni.

A teleltetés
Állategészségügyi szempontból ked

vező, ha az ivadék és a nyújtás 
abban a tóban telel, amelyben az elő
ző nyarat töltötte.

A tárolótóba, teleltető medencébe 
való áthelyezés előtt előnyös a ha
laknak A- és D3-vitamin tartalmú 
tápot adni, tenyészhalaknak pedig 
15 nap időközzel 2 ízben 2—2 napig 
hasvízkór elleni gyógytápot (összesen 
a halsúly 10%-nyi mennyiségében), 
miután galandférgesség elleni gyógy
tápot kaptak 14 nap időközzel 2 íz
ben 2—2 napon á t

A teleltető ne sértse a vermelő ha
lak szemét és uszonyát. A vízcsere 
mértéke 10 q halra 1 literes legyen 
másodpercenként.

A növényevő halak betelepítésére 
vonatkozóan lásd az 1. táblázatot. 
Legfeljebb 8—10 kg pontyot számít
sunk lm2 vízfelületre. Ragadozó hal
ból (pl. harcsából) azonos testnagy- 
ságúakat és gyomhalakat is telepít
sünk 1 m2 vízfelületre. Ragadozó hal
megelőzésére. A teleltetés, a halak

3. táblázat
Népesítés növényevő halakkal 

(Antalfi—T ölg u tán , módosítva)

Növényevő
halak

táplálék
ellátottsága

Kihelyezés 1 ha-ra
am ur, db fehér busa, db pettyes busa, db

1— 10 10— 30 30—60 2— 10 10—40 40—60 4— 10 10—50

dekagrammosból

S o k .................
K ö z e p e s .........
K e v é s .............

1000—1400 
500— 1000 
250— 500

700— 1000 
3 0 0 -  700 
170— 250

300—700
170—300

80— 170

500—700
250—300
170—250

300—500
170—250

80— 170

170—300 
80— 170 
50— 80

300—500
170—250

80—170

170—300 
80— 170 
30— 80

Elérhető 
hozam, 
kg/ha ......... 80—1000 80—430 80—700

170



túlságos lehűlésének, különösen a 
gyenge erőállapotú ivadék elhullá
sának a megelőzésére a telelőbe 
0 °C-os víz nem ereszthető, s a víz- 
réteg felső rétegét kell elvezetni.

Télen az oxigénellátás javításáéit 
a jégen 200 m-enként 1—1 léket kell 
vágni, s az algák oxigéntermelésé
nek elősegítésére a fényt a hóelsöpré
sével kell a tó vizébe engedni.

A kihelyezés
A telelőben a kihelyezés előtt a 

tenyészhalaknak hasvízkór elleni

gyógytápot a fenti megelőző adag
ban kell adni, és parazitaellenes 
fürdetésben kell őket részesíteni. 
(Darakor ellen literenként 0,4 mg 
malachitzöldet és külső élősködők 
ellen 1 ppm ditrifont oldunk fel 
vagy 50 liter kézmeleg vízben 0,2 
mg/liter malachitzöldet a befolyóhoz 
öntünk, majd 24 óra múlva vizet 
cserélünk.) A húzóhálóval lehalá
szott anyákat a próbahalászásról 
szóló pontban ismertetett módon 
megvizsgáljuk. Csak kifogástalan 
anyákat szabad ívató tóba helyezni 
vagy szaporító házba szállítani.

A kihelyezés lehetőleg ősszel tör
ténjék a hasvízkór megelőzésére. 
Ilyenkor alapos állategészségügyi 
vizsgálattal kell elejét venni annak, 
hogy az új tóba beteg hal kerüljön. 
A kihelyezés előtt parazitaellenes 
gyors fürdetés indokolt.

A tenyészhalak és az ivadék ta
vaszi kihelyezése előtt — ha nem 
nyílik mód a zsúfolt medencében 
parazitaellenes fürdetésre, és a hala
kat legalább fél óráig szállítják, — 
parazitaellenes gyorsfürdetésben kell 
részesíteni. Az ikrapenészedés ellen 
1 : 250 000 hígítású malachitzöld ol
datban 20 percig, a kopoltyúférgek 
és potytetű ellen ellen 1 :10 000 ará
nyú ditrifon-oldatban 30 percig tar
tó fürösztés hatásos. Harminc perc
nél rövidebb szállítás esetén 1 :1000 
arányú ditrifon-oldatban . füröszthe- 
tünk, de utána a tartóládában fi
gyelni kell a halakat. Hasvízkór el
len a kis halakat kihelyezés előtt 50 
mg/liter töménységű Chlorocid^ol- 
datban egyszer húsz órán át füröszt- 
hetjük.

Kihelyezés előtt már egy héttel 
kezdjük tölteni a tó medrét, a kihe
lyezéskor a vízszint az ellenőrzés 
megkönnyítésére a tervezett 50— 
60% legyen, majd további egy hét 
múlva érje el a 100%-os szintet. A 
benépesítés sűrűségére vonatkozóan 
lásd a 2. és 3. táblázatot.

(Folytatjuk)
Dr. Szovátai György

MÉM főállatorvos

HAKI HÍREK
A  H alten yésztési K u ta tó  In téze t 

kacsafarm ján  te n y é s z te tt  K örösm enti 
Hibrid kacsák 45 napos n evelés u tán  
vágásra  é re tt á llapotban , 2,50 kg  k ö 
rüli á tlagsú llya l vágh atók  vo ltak . Ta
karm ány ér ték esítésü k  is k ed vező  
volt, é lősú ly kg -on kén t 17 d kg  táp  
m egtakarítá s t ér tek  el a h agyom á
n yos 47—48 napos n eve lés i időhöz. 
V ágott á llapotban  az á llom ány  
70—80%-a az ex p o rt ig én yek e t is k i
e lég íte tte .

A  n evelési id ő tartam  röv id ítésére  
a zért van  szü kség , m e r t az u tóbbi 
időben  az exportá lók  a k isebb  v é g 
sú lyú  kacsák irán t érdek lődn ek , nem  
igén ylik  a nagy kacsákat.

In tézetü n k  kacsaku ta tássa l fog la l
kozó  m unkatársa i a B arom fiipari O r
szágos V állalat K u ta tási O sztá lyával, 
a B ékéscsabai és K e csk em éti B arom fi- 
feldolgozó V állalat m u n k a tá rsa iv a l és 
a T ollfeldolgozó Ü zem  m u n ka társá 
val szorosan  eg yü ttm ű k ö d ve  do lgoz
ták  k i az ú j e ljárást.

A z ú j m ód szer a zért nagy je len tő 
ségű, m er t íg y  nincs szü kség  ú j fa j
ta  va g y  h ibrid  előállítására, m e ly  
m inim um  3—5 év i k em én y  ten yész té s i  
fe lada t volna. A z ú j e ljárás csak  
technológiai vá lto z ta tá s t igén ye l és 
kön n yen  b eveze th e tő  a n agyü zem i 
gyakorla tba . A lka lm azása  azonban  
egyelőre csak a körösm en ti H ibrid
nél ajánlható, m ás á llom án yokn ál 
előze tes k ísé rle tek  végreh a jtá sa  után  
jö h e t szóba.

A halászatot is felvették 
a Nemzetközi 
Együttműködési 
Célprogramba

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (röviden KGST) a nemzet
közi együttműködés kiszélesítésére már évekkel ezelőtt több határo
zatot is hozott. A történelmi fejlődés azonban napjainkban annyi és 
annyiféle új elemet hoz felszínre, melyek megkövetelik a nemzetközi 
együttműködési formák megújítását. Legutóbb a Tanács Hosszútávú 
Célprogramok kidolgozását határozta el a népgazdaság l e g f o n t o 
s abb  áágazatainak vagy f o n t o s a b b  termékeinek termelésével és 
nemzetközi forgalmával kapcsolatban. Ennek megfelelően Hosszútávú 
Együttműködési Célprogramok kerülnek kidolgozásra.

A cél az, hogy nem sok ágazattal és csak nagy horderejű kérdések
kel szabad a Célprogramokban foglalkozni, hogy az országok erőiket a 
legfontosabb kérdésekre összpontosítsák. Eddig a halászat nem került 
szóba. A KGST Élelmiszeripari Állandó Bizottsága (amely gyakorla
tilag az élelmiszeripari miniszterek értekezlete) legutóbbi ülésén azon
ban olyan ajánlást fogadott el, hogy az édesvízi halászat kérdéseit is 
vegyék fel a Célprogramok közé. Ezzel elismerésre került, hogy az 
édesvízi halászat fontos népgazdasági ágazat, a halhús fontos élelmi
szercikk. Külön kell megemlíteni, hogy egyhangúan, mindenki egyet
értésével találkozott ez a javaslat, így reméljük, hogy a program ki
dolgozásában való munka is tükrözi azt a helyeslést, mellyel az édes
vízi halászatot a Célprogram rangos ágazatára emelték.

A további munkák „Az édesvízi, ipari haltenyésztés technológiájának 
es technikájának korszerűsítése, illetve újak létrehozása” címmel in
dultak be. Még ez év őszén kidolgozásra kerülnek a következő témák:
Együttműködés
— az ipari áruhaltenyésztés alapjainak létrehozásában (hálóketreces, 
medencés tárzós, zárt stb.),
— a haltermelés hatékonyságának növelésében (új fajták alkalma

zása, modern takarmányok, új áru- és tenyészanyag előállítási 
rendszerek stb.),

— a haltermelési folyamatok gépesítése és automatizálása.
Az egész témát átfogóan műszaki-gazdasági beszámoló készül, amely 

ajánlásokat tartalmaz az egyes problémák megoldásánál előnyben ré
szesített változatokra és az együttműködés formáira, valamint felté
teleire. Természetesen az időtényező sem marad ki, így határidők is 
szerepelnek a megvalósítás idejére vonatkozóan.

Nagyon értékes hosszútávú együttműködési program kidolgozása 
várható tehát, melyen illetékes hazai szerveink már dolgoznak. A mi 
munkánktól is függ tehát, hogy milyen lesz ez az együttműködési 
program, milyen konkrét javaslatokat fogunk beépíteni különböző 
helyeken elhangzott szándékainkból, kívánságainkból és terveinkből. 
Az egységesítést és koordinációt, valamint a sok-sok tapasztalat hasz
nosítását és átadását a Szovjetunió halászati szakemberei vállalták.

Elkészülte után ismertetésére visszatérünk.
DR. NAGY LÁSZLÓ



Egy-egy törvény több évtizedig is állóképes, hatékony marad. Mindaddig 
amíg a törvény és a végrehajtási rendeletei helyesen szolgálják az adott idő
szak célját, feltétlen életképes. E cikk szerzője azt kívánja kiemelni, hogy az 
élet dinamizmusa sok területen új talajt teremtett, például a halászatban is. 
Az is említésre méltó tény, hogy a törvény önmagában nem old meg egyetlen 
megfogalmazással minden kérdést és még a gazdaságiakat is. De az 1961. évi 
15. sz. Tvr. a halászat számára fontos jogalkotás volt és amíg fel nem halmo
zódtak fejlődésünk következményeiként az újabb körülményekkel járó prob
lémák, addig szelleme és realitása jelentősen segítette és mozdította elő az ága
zat fejlődését. Az általános fejlődés társadalmi hatásai azonban egy idő után 
kisebb megtorpanást eredményeztek a halászatban.

A cikk polemizálásai а mа már 16 év után jelentkező és több ponton az élet 
által felvetődő gondok körül mozognak.

Rövidesen sor kerül arra, hogy az új halászati Tvr. és Vhr. meghirdetésre ke
rüljön és lapunk hasábjain is részletesen kitérünk a szövegre. A változások azért 
is lesznek jól érzékelhetőek, mert néhány évvel ezelőtt mutattuk be az 1961. évi 
Tvr.-t.

Arra azonban most sem lehet számítani, hogy teljes körűen minden kérdés és 
gond megoldódjék. Hiszen az élet új és új helyzeteket teremt és az általános 
fejlődés, valamint az egyetemesség biztosítása mellett maradnak kisebb súlyú 
megválaszolatlan kérdések is.

Mindemellett a szerző maga is az újítás, az új Tvr. szükségességét emelte ki.

( S z e r k e s z t ő )

Hz 1961. évi halászatról szóló törvényerejű rendelet egyes gyakorlati
Sokkal komolyabb helyzet alakult 

ki a halászatról szóló 1961. évi 15. 
sz. törvényerejű rendelet körül, 
mint, hogy egyszerűen úgy foghas
suk fel a jelenlegi állapotot, hogy 
az ágazat előtt álló feladatokat a 
16 évvel ezelőtt hatályba lépett jog
szabály már nem képes hatékonyan 
segíteni. Ebből következően új tör
vényt és végrehajtására új rendele
teket kell kiadni, melyek a jelenlegi 
fogyatékosságait pótolják, oldják a 
jogi keret és a termelés között lét
rejött — vagy létre hozott? — fe
szültségeket. Noha a közhelynek 
számító általánosítás végtére is 
megfelel a tényeknek, szabad legyen 
egyes lényegesebbnek ítélt problé
mákra rámutatni, tekintetbe véve, 
hogy az új halászati törvény napja
inkban nyeri el végleges formáját.

A legtágabb szakmai körökben is 
sokan elsődlegesen úgy tekintik a 
módosítást, illetve az új törvény ké
szítését, hogy az a természetes vi
zeken tevékenykedő gazdálkodó 
egységek — htsz-ek, Balatoni Hal
gazdaság — és a MOHOSZ eltérő 
érdekeinek rendezési fóruma. Ennél 
sokkal lényegesebb kérdések tisztá
zására van szükség!

A halászati törvény súlypontilag a 
természetes vizek halászatának 
helyzetét szabályozza a halászati jog 
odaítélésétől a hasznosítás módjáig. 
Ha követjük a jelenlegi jogszabály 
logikai menetét, feltűnik, hogy már 
a gazdálkodási lehetőség megterem

tése körül nehézségek jelentkeznek. 
A törvény szerint a halászat joga 
valamennyi vizen — a szövetkezeti 
szektor használatába álló mestersé
ges halastavak és rizsföldek kivéte
lével — az államot illeti. Ez azt je
lenti, hogy állami gazdaságok és in
tézmények tógazdaságaira is kiter
jed az állami jog. Ez így természe
tes, ugyanis állami tavak halászati 
joga ab ovo az államot illeti. De 
mi a helyzet a MOHOSZ által épí
tett és üzemeltetett — tehát horgász 
hasznosításban lévő — mesterséges 
tógazdaságokkal? A MOHOSZ nem 
szerepel abban a felsorolásban, mely 
a kivételeket tartalmazza. Ebből 
eredően a törvény adott esetben 
egyenlőséget vonna az állami ter
melő és a társadalmi szektor között? 
Vagy pusztán az rejlik a megfelelő 
korrekt szabályozás hiánya mögött, 
hogy 1961. évben még nem volt „de 
jure” horgász tógazdaság?! A 
MOHOSZ fejlesztési törekvéseit fe
lületesen ismerve bizonyos vagyok 
abban, hogy egyre több halastavat 
fognak építeni, vagy átvenni az iva
dék igény biztonságosabb kielégítése 
érdekében. Így e kérdés mielőbbi 
rendezése elengedhetetlennek lát
szik!

Azoknak a vizeknek a hasznosítá
sa, melyekre az állam halászati joga 
kiterjed állami vállalatok és intéz
ményeknél — használatba adási ok
mányban foglalt — saját kezelésbe 
adással. A szövetkezeti szektor és a

MOHOSZ esetében átengedés útján 
történik. Megmagyarázhatatlan vi- 
szotn, hogy az 1961. évi 15. Tvr. sze
rint a mezőgazdasági termelőszövet
kezetek meghatározatlan, a halásza
ti tsz-ek és a MOHOSZ pedig csak 
meghatározott ideig lehetnek a ha
lászati jog hasznosítói. A htsz-ek és 
a MOHOSZ használatba adási ok
mányai kivétel nélkül 1982. év
ben hatályukat vesztik, ebből követ
kezik, hogy a természetes vizeket 
ekkor újra fel kellene osztani a két 
szektor, sőt a különböző gazdálkodó 
egységek között. A halászati törvény
nek ez az előírása azontúl, hogy 
indokolatlanul súlyos diszkriminá
ciót tartalmaz, a termelőszövetke
zetek és a MOHOSZ ütközésének 
eredendő forrása, sőt továbbmenve 
kifejezetten korlátozza a termelés
fejlesztési törekvéseket! Jóllehet a 
természetes vizek nagy részén nem 
gondolhatunk számottevő műszaki 
fejlesztésre, de a hasznosítás 1982-es 
lejárta olyan bizonytalansági ténye
zőt teremt, amely önmagában is ki
zár minden középtávú gazdálkodási 
megfontolást. Hasonló helyzet ala
kulhat ki a horgászvizeken is. A ki
épített horgásztanyák, állások mel
letti vízterület hasznosítása, horgá
szata az 1982-es újrafelosztási lehe
tőség miatt szintén kétségessé vál
hatna ! ?

Mindehhez kapcsolódik, hogy a 
halászati termelőszövetkezetek leg- 
rentábilisabb fejlesztési tartalékai a
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belterjes holtágak szintén ebbe a 
jogi kategóriába tartoznak. Ezekre 
a területekre is vonatkozik a meg
határozott idejű hasznosítás, vagyis 
a halászati jog hatályának 1982 évi 
lejárta. Ezzel magyarázható, hogy a 
szövetkezetek mind máig összesen 
1700 hektár holtágat alakítottak 
csak ki belterjes üzemeltetésre, ho
lott további mintegy 2000 hektáron 
lehetne — a tógazdasági beruházá
sok fajlagos bekerülési költségének 
hozzávetőleg 40%-áért — magas - 
szintű termelőegységeket kiépíteni. 
A termelésfejlesztés érdeke tehát 
egyértelműen megköveteli, hogy a 
halászati törvény, az állam halászati 
jogának hasznosítását, egyetlen 
szektor kezelésébe se korlátozza 
meghatározott időszakra.

A halászati jog gyakorlásánál is 
találkozunk olyan törvényi előírás
sal, amely már a gazdálkodás effek
tiv pénzügyi vonatkozásaira is hát- 
ráltatóan hat. A Polgári Törvény- 
könyv (Ptk 128. § /1/ bekezdése) 
alapján a halászati törvény Ki
mondta, hogy a folyóvizekben és a 
természetes tavakban élő hal az ál
lam tulajdonában van. Ez azt jelen
ti, hogy egy htsz. kezelésében lévő 
belterjes üzemű * holtág, vagy víz
tározó halállománya a kihelyezés és 
a lehalászás közötti időszakban — 
tehát addig míg* a vízben él — nem 
képezi a szövetkezet tulajdonát. 
Már-pediglen ez súlyos pénzügyi és 
számviteli nehézséget okoz!

Ha a kihelyezés tavasszal és a le
halászás ugyanazon év őszén törté
nik e téren nincs különösebb prob
léma. A szövetkezet költségként sze
repelteti a kihelyezett halat a le
halászásig, mikoris a kifogott állo
mány értékét aktiválhatja. De ha a 
lehalászás csak a következő év fo
lyamán történik zárszámadáskor a 
kihelyezett halat a feletetett takar
mány értéke mellett csak költség
ként állíthatja mérlegébe. Ezáltal 
kedvezőtlen és nem a valóságot tük
röző pénzügyi helyzet alakul ki. A 
magas költség és a nem realizált 
termelési eredmény a gazdaság év
végi mérlegét negatív irányba bil
lenti. A mesterséges tavi gazdálko
dásnál ezzel szemben a halastó — 
próbahalászatok alapján becsült — 
halállományának értéke, szűkített 
önköltségen készletbe vehető.

A kialakult helyzet reális megíté
léséhez figyelembe kell venni, hogy 
a halászati termelőszövetkezetek ke
zelésében — 1977-es adatok szerint 
— 1000 ha tógazdasággal szemben 
1500 ha belterjes üzemű természetes 
víz volt, ahol löl v halat termeltek. 
A belterjes üzemek termelési szint
jéből számolva esetleg évi 30—40 
millió forint készletezési problémá
ját kellene mielőbb törvényes kere
tek között rendezni — a pénzügymi
nisztériummal egyeztetve.

Szintén pénzügyi és számviteli ki
hatása van a htsz-ek által kiadott 
horgász és kisszerszámos területi 
engedélyek — végrehajtási rendelet
ben szabályozott — elszámolási 
rendszerének. A törvény előírja,

Hálóketreces kísérletek bem utatása az 
Országos H alászati Tanács szarvasi ü lésé

nek szünetében (Máté J. felvétele)

hogy a természetes vizeken tevé
kenykedő szövetezetek és a MOHOSZ 
halászatfejlesztési hozzájárulást kö
teles fizetni. A végrehajtási rende
let szabályozza a befizetések forrá
sait. Itt szerepel többek között, hogy 
a halászati és mezőgazdasági szövet
kezetek az általuk kiadott kisszer
számos és horgász területi engedé
lyek bevételeinek 90%-át a Halá
szatfejlesztési Alap számlájára köte
lesek befizetni. Ez a kevésbé sikeres 
jogi szabályozás eddig is komoly 
nézeteltérések alapjául szolgált. 
Nem túlzás állítani, hogy a halász- 
horgászviták sarkalatos pontja. Te
kintettel arra, hogy meglehetősen

A sok ezüstkárász rontja a ponty fejlő 
dését (Tahy Béla felvétele)

„kényes kérdés”-ről van szó, szük
ségesnek látszik a témával kissé 
részletesebben foglalkozni; Az állam 
mintegy 43 500 hektár természetes 
víz halászati hasznosítási jogát a 
htsz-ek kezelésébe adta, melyből 
42 000 hektáron — az úgynevezett 
extenzív gazdálkodási területeken — 
lehetséges a horgászat. Az állam úgy 
gondoskodik a természetes vizek 
illetve kedvező összetételének kiala
kításáról, hogy a halászati haszno
sítót hatósági előírásokkal, — a ha
lászati szabályzatokon keresztül — 
kötelezi bizonyos mennyiségű és mi
nőségű ivadék és tenyészhal vissza
helyezésére. A hasznosítónak tehát 
a kapott halászati joggal szemben
— és ez így korrekt — évenkénti 
tenyészhal visszahelyezési kötele
zettsége van. Hangsúlyozni kell, 
hogy ez a hal a visszahelyezés pil
lanatában állami tulajdonba kerül.

Éppen ezért az állam a természe
tes vizek úgynevezett ivadékolását
— a jogszabály szerint halászatfej
lesztési alapból — állami támoga-
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tásban részesítheti! De erre valójá
ban semminemű kötelezettséget nem 
vállal és a támogatás mértékére ga
ranciát sem ad. Megítélésem szerint 
tehát a bevezetett gyakorlat helyte
len értelmezéséből fakad az a téves 
szemlélet, amely alapján a halasí- 
tások támogatását követelés szerűen 
várják el egyes hasznosítók. A hala
sítások halászatfejlesztési alapból 
történő támogatása — „ivadékolási 
visszatérítés” — tehát nem jár, ha
nem csak lehetséges! A halászati 
szabályzatokban előírt halasítás a 
szövetkezet kötelező jellegű költség 
terhere kell hogy történjen.

Az ivadékolás anyagi teherválla
lása mellett viszont van egy másik 
kötelezettsége is a szövetkezetnek, 
nevezetesen, hogy a vízterületre 
horgászatra, és kisszerszámos halá
szatra jogosító területi engedélyeket 
kell kiadnia. A területi engedélyek
ből befolyt összeg ugyanakkor nem

H alászeszközök téli kényszerpihenője
(Tóth A. felvétele)

képezheti a szövetkezet bevételét, 
10% kezelési költséget visszatartva 
be kell fizetni a Halászatfejlesztési 
Alapba és így az előbbiekben taglalt 
halasítási támogatásnak látszólag 
egyik forrásává válik. Ebből adód
hat az a félreértés, hogy a halasi - 
tást áttételesen a horgászok fizetik 
és nem állami támogatásban része
sül a gazdálkodó szerv.

A halászatfejlesztési alaptámoga
tás számviteli bonyolítása tehát nem 
megnyugtató. A szövetkezet csak 
akkor részesülhet ivadékolási visz- 
szatérítésben ha az általa kiadott 
területi engedélyek árának 90%-át 
már befizette. Addig ugyanis a Ha
lászatfejlesztési Alapnak nem áll 
rendelkezésére a kifizetések fedeze
tét biztosító megfelelő összeg. Mivel

a befizetésekre csak a szezonzárás 
után van mód, év végén — pénzügyi 
mérlegének elkészítése érdekében — 
igyekszik minden szövetkezet a 
megítélt vagy jogosnak vélt összegét 
az illetékes helyen „kijárni”. Ha ez 
nem sikerül úgy természetes, a 
pénzügyi szabályok szerint, zárszá
madásában nem szerepeltetheti a 
támogatási összeget.

Mélyebben átgondolva a halasítá- 
sok elszámolására vonatkozó előírá
sokat és a gyakorlatot, úgy tűnik, 
hogy a Halászatfejlesztési Alap ha
lasítási támogatás-rendszere valójá
ban egy kényszerű, sajátságos elle
nőrzési forma, melyre a törvény 
életbelépésének időszakában — az 
állami akarat végrehajtása érdeké
ben — valószínű szükség is volt. A 
jelenlegi helyzet viszont merőben 
eltér az akkoritól. A halászati hasz
nosítók szakmai és gazdasági érdeke 
a természetes vizek ivadékolása, 
ahol a területen tevékenykedő hor
gászok igényeit is figyelembe véve 
kell kialakítani a megfelelő halállo
mány összetételt. Így a htsz vizeken 
folyó horgászat lényegileg egy sajá
tos szolgáltatásnak minősíthető. 
Alapvető feltételként mindehhez 
meg kell teremteni a szolgáltatás 
tartalma és anyagi kihatása közötti 
egyensúlyt. Amennyiben ennek jogi 
megfogalmazása az új halászati tör
vény keretein belül sikerül, úgy az 
állami irányítás, a gazdálkodó szer
vek és az egyre növekvő horgásztá
bor adminisztratíve rendezettebb és 
pénzügyileg biztonságosabb keretek 
között tevékenykedhetne.

A Halászatfejlesztési Alap az iva
dékolási támogatások mellett eddig 
is jelentős és nagy fontosságú beru
házások megvalósulását segítette. 
Példaként lehet említeni a dinnyési 
keltetőház építését. Hasonló közpon
ti létesítmények kialakítása, illetve 
fejlesztése érdekében az Alapra to
vábbra is szüksége van a természe
tes vízi halászatnak. A pénzügyi 
források megteremtése és biztosítása 
természetszerűen az állam halászati 
jogának hasznosítóira vár.

A halászati törvény egyes gyakor
lati kihatásainak taglalásakor né
hány olyan problémára igyekeztem 
rámutatni, amely a gazdálkodás biz
tonságosabbá tételét, számviteli és 
pénzügyi bonyolításának rendezését 
érinti. Nem állt szándékomban a 
halászati törvény bírálata, annál in
kább nem, mert az 1961. évi halá
szatról szóló 15. sz. törvényerejű 
rendelet mind ez ideig hatékonyan 
szolgálta a halászat egyetemes érde
két és fejlesztését. A taglalt joghely
zet az eltelt évek során fokozatosan 
alakult ki éppen a törvény hatására 
létrejött fejlődés visszahatásának 
eredményeként. Amennyiben az új 
jogi szabályozás a termelés problé
máit is figyelembe veszi, úgy bízha
tunk abban, hogy a fejlesztési törek
vések előtt nem áll jogi akadály és 
az „amatőr jogászkodás” helyett ki
zárólag szakmai kérdések megoldá
sát kell szem előtt tartanunk.

Gönczy János

Hosszantartó sú lyos betegség után 1977. szeptem ber 30-án életének 64. évé
ben elhunyt dr. Vám os Rezső, a szegedi József Attila Tudom ányegyetem  
nyugalm azott adjunktusa.

N evét a halász szakm a m int a tótalajokban lejátszódó m ikrobiológiai 
folyam atok jeles kutatóját ism erte m eg. Tógazdasági kutatásait 1958-ban 
kezdte m eg a szegedi Fehér-tó halastavain. Itt elsősorban a szikes talajokon  
kialakuló am m ónia okozta m érgezések, a töm eges halelhullások okaival 
foglalkozott.

K utatásaival tisztázta a kénhidrogén okozta halelhullások kém iai és m ikro
biológiai folyam atait is. Szám os élettani kísérletet végzett az am mónia és 
kénhidrogén toxicitására vonatkozóan. K ísérleteinek eredm ényeiről a 
HALÁ SZAT-ban szám os cikkben szám olt be.

Kutatásai eredm ényeként nagy nem zetközi tek intélyt szerzett, a nem zet
közi lim nológia kiem elkedő egyénisége, a halászat ügyének  jeles képvise
lője volt.

Halála nagy veszteséget jelent szakm ánkban, hisz halála előtt m ég néhány  
nappal is kom oly tervek foglalkoztatták a vízkém ia egyes tisztázatlan kér
déseinek m egoldására.

Haláláig a Szegedi Á llam i Gazdaság tavainak vízkém ikusa volt.
Mint em bert és jó barátot gyászoljuk. Em lékét nem  felejtjük  el.

TASNÁDI RÓBERT
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H eves megyei sík és hegyvidékét több kisebb nagyobb 
patak és egy igazi nagy folyó, a Tisza szeli keresz
tül.

Ennek partjai mentén szintén a honfoglalástól napja
inkig, beleértve még a török korszakot is, megszakítás 
nélkül folyik a halászélet. Különösen így van ez a Tisza 
mentén. Ennek az évszázados és sok tekintetben sajátos 
tiszai halászatnak jellemző időszaka a 18. század. A tö
rök utáni gazdasági, politikai újjászervezés időszaka, 
amelyben a halászat mint foglalkozási, — sőt a major
ságok részéről mint fontos gazdálkodási mód, — megerő
södött.

A tiszai halászat tárgyalásakor mindenekelőtt tisztá
ban kell lennünk azzal, hogy a 18. században a Tisza 
Heves megyei szakasza még mindig szabályzatlan, — s 
jórészt ennek következtében — a folyó mentén nagy ki
terjedésű morotvák, csikászóvizek, nádasok terülnek el.

A Tisza folyása melletti árterületeken az azokban tö
megesen élő halak vízellátását a tavasszal és ősszel szá
mos esetben kiöntött „ún. tiszai árvizek” biztosítják, 
amelyek Poroszló, Hidvég, Sarud, Tiszanána belső hatá
rain kiöntötték. Így tehát a Tisza és a falvak lakossá
gának kapcsolata nagyon szoros. Érthető tehát, hogy a 
halászat, a „halból élés” fontossága, a Tisza mentén a 
legnagyobb a megyében. Az itteni természetföldrajzi 
adottsága az oka, hogy a Tisza mentén települt falvak 
jelentős része a halászatból tartja fenn magát. Ezek 
közül a falvak közül is a legjelentősebb halászfalu Po*- 
roszló, amely a középkorban igen fontos átkelőhely. A 
poroszlói rév tájékán a helybeli lakosság kerítőhálóval 
halászik és a korabeli közgyűlési iratok szerint ez szá
mukra alapvető keresetforrást jelent.

De nem kevésbé azt jelenti Hidvég község lakosságá
nak sem. Rájuk is illik az a megállapítás, hogy a lakos
ság legnagyobb része tiszai halászatból tartja fenn ma
gát.

Tiszanána népe például — az egri püspökkel kötött 
szerződés alapján — halászhat többek között a Tiszában 
a morotvákban, osikászóvizekben és nádasokban.

A lakosság mellett a 18. században a török uralom 
után egyre jobban megerősödő uradalmak, majorgazda
ságok is nagyobb részt követelnek a halászat eredmé
nyéből, mindenekelőtt a terület talajdonosi jogán.

A Tisza mentén pedig nagyobb földterülete van az 
egri püspökségnek és az egri káptalannak. így érthető, 
hogy a folyó menti halászat fejlődésében is meghatároz
ható szerepet biztosítottak maguknak.

A poroszlóiaknak például az egri káptalan és az Or- 
czyak is parancsoltak a halászat dolgában. Az egri káp
talannal kötött 1761. május 6-i szerződés például megha
tározta, hogy a lakosság a „az uraság tisztjei rendelése
inek ....... a halászok munkájában engedelmesek legye
nek.”

A Nagyszeren lakó Orczy-jobbágyok számára 1763 ja
nuár 1-én adott a földesúr szerződést, amely szerint a 
halászat jövedelmének egy része is őt illeti. Emellett 
„természetben adnak két mázsa szép és friss sós rizsát, 
2 mázsa másfél jó sós halat, 1 mázsa friss halat és 1 
mázsa száraz halat”.

Hidvége az egri püspökség egyik fontos központi ura
dalma. Itt 1943-ban fejlett majorüzem működik, amely 
jövedelmező halászatot is folytatott. Rendszeresen innét 
látták el a földesúri konyhát sózott hallal, és az egri 
püspöki halastavat halivadékokkal. Még 1588-ban is volt 
itt egy kis tó, amelyben a helybeliek halásztak, de a 
zsákmány egyharmada a földesúri tisztet illette.

A török korban ez a halastó is elpusztult, a lakosság 
jó része elmenekült. 1686 után a lakosság újra visszatér 
a halászathoz, s ekkor a tiszai halászat hasznát többek 
között 1759-ben Barkóczy egri püspöktől évi 1500 fo
rintért megvásárolták.

Hasonlóképpen Újlőrincfaluban az egykori Tiszahalász 
lakói is halászatból élnek, sőt mi több a lakosság egy 
része uradalmi halász. Érdekes módon a viza és a tokfo
gást nem is az itteniek, hanem a dunai tájról felfogadott 
halászmester végezte, dunai hajókkal. Egyébként a ha
lászó vizekből az uradalom haszna 1799-ben 1049 forint 
volt.

Fejezetek a Heves megyei 
halászat történetéből
II. rész

Tiszai halászai 
a 18. században

A lakosság pedig a Tiszában és a közeleső tavakban 
halászik. „Kurucz világ után a Piszkáros tóban kassal 
alkalmas csíkokat fogtak, az Al-tó laposán tartották a 
a halászó vészét. Egy öreg ember a tanút, ki Rabutin 
járása óta (1706) Sarudon lakik, a Kistiszára magával 
halászni kihíván, ottan csónakjokkal megállván, holott is 
szép erdőcske lévén, a madártojásokat a tanú elszedte, 
meg is főzte.” A vetéseket igen gyakran elönti a víz, ára
dáskor inkább sás és nád terem a szántóföldeken. Nem 
erőltetik tehát a szántógazdálkodást. 1730 óta csak ura
dalmi halászok lakják a kunyhókat. Ezek a halászok 
egyrészt a szabad tiszai halászat zsákmányából adnak a 
szerződés értelmében évente 2000 élő halat az egri és 
felsőtárkányi püspöki halastóba, másrészt gondozzák és 
a földesúr számára lehalásszák az uradalmi Morotvát.. .

1770-ben az elöljárók a kilenc úrbéri kérdőpontra 
adott feleleteikben az alábbiak szerint számoltak be élet
viszonyaikról: „Mink circiter (mintegy) 45 esztendőkkel 
ezelőtt földesuraink engedelmébül ezen helységet meg
szállójuk, attul fogvást contractus (szerződés) szerint 
minden péntekre, szombatra és más böjti napokra az 
püspöki udvar számára halat tartoztunk mint konvencio- 
natus halászok minden hétben egyszer beszolgáltatni, a 
halstóba szükséges eleven halakat adminisztráltunk. E 
mellett minden héten egyszer lajtban halat vittek a püs
pökségnek, nagyböjt idején viszont már két ízben voltak 
kötelesek Egerbe halat szállítani.”

Ebből is kitűnik, hogy a halászat bizony a főfoglalko
zása a Tisza menti embernek.

Ennek a nagy hagyományokkal rendelkező tiszai halá
szatnak e korban irodalmi megörökítője Vitkovics Mi
hály a híres magyar—szerb költő és író, aki az 1809-es 
évben a Tiszához utazik, hogy ott a jó levegőn pihenje 
ki magát és a halászattal csillapítsa megfáradt idegeit.

Erről a nagy élményről így emlékezik meg naplójában: 
„Halász lettem. Valamint kisded koromban tetszett a 
madarászat, mostan oly gyönyörűségemre válik a halá
szat. Megösmerkedtem a halászmesterrel: minden ha
lászatra való kivontatásomért két itcze bort Ígértem a 
legényeknek és így valahányszor halásznak, engem is 
elhívnak. Beléülök a hajóba a kormányos mellett: a kis 
apacsot kivetvén a laptárost tartja, mi berándulunk a 
Tiszára: vetik a hálót a legények sebesen eveznek, s mi
dőn a nagyapacsot bevetették lassaban. Mikor a szélhez 
közelítenek, ismét erősen eveznek míg kiérünk. Ekkor 
odaállok, ahol kiszedik a hálót és milyen édesdeden esik 
várakozva nézni a nyereséget. Tegnap az első tanya har
madfél mázsa halat adott, ponty, kecsege, csuka és har
csa volt. Különös nagyságú egy sem. ö t tanyát vetettek, 
s kettőt vertek délután, midőn az utolsót végezték. Mind 
összességgel 10 q-át kaptak. Én vagy 15 db-ot a szépéből 
kiválogattam jó fizetésért. Ott halászosan főzött ebéddel 
tartottak. A tányéruk fatáblácskák valának, s bogrács
ból ettük a főztet, a sültet fanyársacskákról. Visszaevez
tünk a faluba. Vacsora után majd 12-ig kártyáztunk. 
Vígan ment a játék s utána jól elaludtunk”.

Hát így zajlik a tiszai halászat a 18. században, amely 
napjainkra már korszerű nagyüzemi módszerekkel vég
zett és igen jövedelmező foglalkozásává válik az egykori 
hevesi tiszázó falvak népének.

Varga László
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Ez év augusztusában a MÉM Va
dászati és Halászati Főosztályá
nak támogatásával az NDK— 
Magyar Halászati Műszaki-Tu
dományos együttműködés kere

tében 5 napot töltöttem a Berlini 
Halászati Kutató Intézetben. Tanul
mányutam célja az intézeti kutató
munka s ezen belül elsősorban a 
halegészségügyi problémák és a Hal
egészségügyi Szolgálat megismerése 
volt.

Az Intézet a Müggelsee partján 
fekszik és nagy hagyományokra te
kint vissza. Neves igazgatója volt 
Schäperclaus professzor is. Jelenlegi 
vezetője Dr. G. Predel docens, he
lyettese Dr. H. Kulow, aki a Hal
egészségügyi Szolgálat (DDR Fisch- 
gesundheitsdienst, FGD) irányítója 
is. Az Intézet több osztályra (Ar
beitsgruppe) tagolódik: közgazdaság, 
tavi és folyami haltenyésztés, halá
szati technológia, takarmányozástan, 
halbetegségek osztálya, továbbkép
zési osztály és az ezekhez tartozó jól 
felszerelt könyvtár. Két fiókintéze
tük van. Közülük a Potsdam-i a hal
tenyésztés gépesítésével, Königswar- 
tha-i pedig a pontytenyésztés tech
nológiájával foglalkozik. Az Intézet 
feladata a szakmai oktatás és ter
melés irányítás is. Az egyes mun
kacsoportok elsősorban a gyakorlat 
által felvetett kérdéseket tanulmá
nyozzák, de egy-két jelentősnek ítélt 
ún. központi témában az Intézet va
lamennyi tagja tevékenykedik. Sze
mélyi létszám 85 fő.

A közgazdasági osztály vezetője 
Dr. U. Menzel. Csoportjának felada
ta az egyes témákhoz kapcsolódó 
gazdasági számítások elvégzése, a 
gyakorlatban bevezetésre kerülő új 
tenyésztechnológiák közgazdasági ér
tékelése.

A tavi és folyami haltenyésztési 
kutatócsoport irányítója Dr. A. Ko- 
zianowski. Munkaterületük a folya
mi halak ivadékainak tanulmányo
zása, különös tekintettel a süllőre, 
továbbá a növényevők fejlődésének 
felmérése szabadvizekben. Foglal
koznak ezenkívül a különféle bdo- 
cidek hatásával is. Főtémájuk azon

ban a fehérbusa vizsgálata, 1 hek
tárra 1—10 000 db ivadékot helyez
nek ki és ezzel kapcsolatban figye
lik a fito és zooplankton mennyiségi 
viszonyainak változását, annak más 
halfajokra való hatását. E csoport

feladata a tenyészhal termelés fel
ügyelete is. Ők dolgozzák ki az 
NDK-ban a medencés angolnate
nyésztés technológiáját is, megoldot
ták az angolnák takarmányozásának 
problémáját. Pulva L, II. néven tá
pokat állítottak elő a legfiatalabb 
korosztálynak, de 70 g súly elérése 
után már granulált táppal takarmá
nyoznak. Betonkádakban a piaci 
igénynek ma még csak 5%-át ál
lítják elő. Az angolnák vitamin- 
szükségletét vizsgálva az E-, B2-, C- 
vitamin és az inosit igény kielégí
tésére külön is felhívják a figyelmet.
— A fertőző ágensek közül az an
golnáknál, — tapasztalataik szerint
— az aeromonasoknak, a myxobak- 
tériumoknak van jelentőségük.

A haltermelési technológia cso
portvezetője Dr. W. Steffens. Mun
kájuk lényege az osztály elnevezé
sében is tükröződik. Kiemelten azon
ban a temperáltvízű pontytenyész
téssel, a pisztrángtenyésztés techno
lógiájával továbbá a növényevő ha
lak felnevelésének kérdésével fog
lalkoznak. Az NDK-ban a pontyiva- 
dék előállítása 65%-ban temperált
vízű üzemekben történik. A zsenge 
ivadékot fedett plasztik vagy beton- 
kádakba helyezik ki. Az első héten 
planktonnal etetnek, majd pelletet 
adnak. —. A pisztrángivadék előál
lítása központi telepeken történik. 
Itt több ezer anyát tartanak. A

pisztrángos gazdaságok vagy ivadé
kot nevelnek, vagy piacra termelnek. 
— Az osztály foglalkozik a halak 
ketreces és hálós tartásával is.

Az oktatási és továbbképzési osz
tályt irányító Dr. K. Anwand rámu
tatott arra, hogy kedvező eredmé
nyeiket elsősorban a jólképzett hal- 
tenyésztési szakembereknek köszön
hetik. Az NDK-ban a haltenyésztés
sel kapcsolatos felsőfokú képzés a 
Humboldt Egyetem Állattenyésztési 
és Állatorvosi Karán történik. Itt az 
első és másodéven együtt oktatják a 
hallgatókat, ezután specializálódnak 
állatorvos, agrármérnök, ill. halte
nyésztőmérnök szakra. Ez utóbbiak
nak kétéves továbbképzéssel — ami 
ebben a kutatóintézetben folyik — 
a Halegészségügyi Szolgálatot ellátó 
diploma megszerzésére is lehetősé
gük van.

Szándékosan utolsóként, de bőveb
ben kívánom bemutatni a Halkór- 
tani osztály tevékenységét, kutatási 
eredményeit, valamint a Halegész
ségügyi Szolgálat felépítését és mun
káját. Ezen az osztályon 8 kutató 
dolgozik Dr. K. Schreckenbach ve
zetésével. Elmondották, hogy orszá
gunkban sikerült az elmúlt években

a legfontosabb halbetegségek elleni 
védekezést megszervezni, s ebben a 
kutatómunkának is jelentős szerepe 
volt.

Tájékoztatásuk szerint a fertőző 
megbetegedések közül a hasvízkór, 
az úszóhólyag-gyulladás, az angolna 
vöröskór jelentős bántalom, míg az 
intenzíven tartott halaknál a myxo- 
baktériumok okoznak kárt. A más 
országokban oly jelentős vírusos 
pisztrángbetegségek eddig náluk 
még nem jelentkeztek, ezzel szem
ben az iparszerű tartással kapcsola
tos takarmányozási problémák, to
vábbá környezeti tényezők okozta 
károsodások mind gyakoribbak.

A hasvízkór kialakulásában elis
merik a vírus elsődlegességét, de a 
Rhabdovírus carpiot még nem tud
ták izolálni. A védekezés az Aero- 
monas punctata ellen irányul, még
pedig különféle antibakteriális 
gyógyitápokkal és a tavaszi tömeg
oltással. Több gyógytápot készítet
tek, a Pellecarp chloramphenioolt, a 
Furacarp furazolidont, az Oxy-carp 
oxytetracyclint tartalmaz. Kutatások 
folynak hatékony polyvalens vak
cina előállítására is.

Az úszóhólyag-gyulladás az NDK- 
ban nagyobb jelentőségű megbete
gedés, mint hazánkban. Az osztály 
kutatói (Mattheis, Kulow és Pan- 
dey) írták le a betegség jellegzetes 
négy stádiumát. A megbetegedések

HALKÓRTANI
TAPASZTALATCSERÉN 
AZ NDK-BAN
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az ivadékoknál és a nyújtásnál sok
szor 80%-os, de az elhullás csak 15 
százalék. Az -elsődleges károkozó fel
tehetően itt is vírus, izolálása inté
zetükben ezideig nem sikerült. A 
védekezés ezért a nem specifikus, 
másodlagos baktériumos fertőzések
re irányul, hasonlóan, mint a has- 
vízkór ellen, ezért az utóbbi évek
ben virológiái kérdésekkel is fog
lalkoznak. Mesterséges fertőzési kí
sérletekben tanulmányozzák az ilyen 
eredetű megbetegedéseket. A kísér
lethez jól felszerelt laboratórium és 
akváriumok állnak a kutatók rendel
kezésére.

A tengerparti haltenyészetekben 
jelentős baktériumos megbetegedés 
az angolna vöröskori a Vibrio an- 
guillarium okozta bántalom. Az el
lene való védekezésre Schreckenbach 
komplex polyvalens vakcinát állított 
elő, s ezt már a gyakorlatban is 
használják. A fiatal angolnák és 
pisztrángok csak ilyen kezelés után 
kerülnek ki a szabadvizekbe.

Az intenzíven tartott ivadékoknál 
— minden halfajnál — gyakori a 
bőr- és kopoltyúelváltozásokat elő
idéző myxobaktériumos fertőzés. 
Ezek kártételét Spangenberg vizs
gálta. Szerintük a myxobaktériu- 
mok mindig másodlagosan jelent
keznek és az elsődleges okok ta
karmányozási hibákban (inosit, bio
tin, pantoténsav hiánya), továbbá 
helytelen környezeti adottságokban 
(zsúfolt tartás, Ö2 hiány) keresendők.

A baktériumos megbetegedések 
jobb megismerése érdekében a ha
laknál számításbaj övő kórokozó bak
térium törzsekkel fertőzési és terá
piás kísérleteket végeznek.

A Halkórtani osztály részt vesz az 
Intézet közös kutatási munkájában, 
ami az elmúlt években főleg a ko- 
poltyúnekrózis leküzdésére irányult. 
E lap hasábjain már beszámoltunk 
az NDK kutatók (Schreckenbach, 
Spangenberg, Krug) által e téren 
elért eredményekről, amihez most 
csak az azóta már a gyakorlatba át
vitt rendszabályokat szeretném hoz
zátenni. Fontosabb tennivalók, ame
lyek részben a megelőzést, részben a 
gyógyítást szolgálják az alábbiak:

1. Az alapmeszezés — a lehalá
szott tavon 1000—2000 kp/ha égetett 
mésszel; nyáron ezenkívül kétheten
ként sávos - mes zezés is.

2. Műtrágyázás, de jól átgondol
tan és csak vízkémiai ellenőrzés mel
lett.

3. A halastavakon a vízfelület 5 
százalékának árnyékolása plasztik 
lapokkal.

4. Az intenzíven használt tavaknál 
pH-érték csökkentést érnek el szel- 
lőztetőkkél.

5. Savanyítás anorganikus savak
kal, az eredmény csak rövid ideig 
tartó pH esés, de savszigetek kiala
kítása némi segítséget nyújt.

6. Heveny kopoltyúnekrózisban a 
fehérje takarmányozás leállítása.

7. Nem túl magas víz pH mellett 
klórmeszezés 10 kg/ha mennyiségben. 
Legfontosabb feladatnak a megelő
zésben mindenesetre a rendszeres 
vízvizsgálatot tartják.

Tanulmányutam folyamán alkal
mam volt meglátogatni a Peitz-i 
gazdaságban a Halegészségügyi Szol
gálathoz tartozó laboratóriumot is. A 
bevezetőben említett szervezetet 
1972-ben hozták létre. Ma 15 labo
ratórium tartozik hozzá és halegész- 
ségügyi szempontból az ország 15 
kerületre van beosztva. A Szolgálat 
feladata, hogy az új kutatási ered
ményeket a gyakorlatba átültesse, a 
betegségek korai diagnosztizálását 
biztosítsa és gondoskodjék a meg
előzésről és terápiáról. A laborató
riumokban havonként elvégzik — 
minden tóból — a kötelező előírt 
vizsgálatokat és végrehajtják a ta
vaszi megelőző oltásokat. Ez utób
biban, amely márciustól áprilisig 
tart, az üzem dolgozói is segítségük
re vannak. A kihelyezésekkel együtt 
végzik el a parazitológiai vizsgálato
kat és fürdetéseket is. Ezután ahol 
indokolt, takarmányba keverten an
tibiotikumokat (gyógytápokat) ada
golnak. A kopoltyúnekrózis elleni 
védekezés május végétől válik in
tenzívebbé, amikoris a klinikai és 
vízvizsgálat kerül előtérbe. Júliustól 
augusztus végéig a parazitológiai ke
zelések vannak túlsúlyban, szeptem
berben pedig a kondíció vizsgálatok.

A laboratóriumi eredmények alap
ján a hatósági állatorvos zárlatot 
rendelhet el. Tilos a körzetből ha
lakat szállítani az inváziós (parazi
tás) megbetegedés jelentkezésekor, 
de fokozottan fennáll ez a kötöttség 
fertőző megbetegedés fellépésekor.

A Szolgálat vezetője Dr. Kulow 
elmondotta, hogy az elmúlt 5 év 
alatt a halelhullások fokozatosan 
csökkentek és a termelés emelkedett. 
A P2 kiesése 1972-ben 53%-os volt s 
ez 1977-ben 32,5%-ra csökkent; a P3 
vesztesége 1972-ben 22%; ami 1977- 
ben 10,5%-ra esett vissza. Mihd a 
15 laboratóriumot jól képzett hal
egészségügyi szakemberek irányít- 
ják. A betegségek leküzdésében min
denütt azonos metodikát követnek. 
32 betegség (fertőző és parazitás) be
jelentésre kötelezett. A mindenkori 
halegészségügyi helyzetről hetenként 
távbeszélőn és negyedévenként írás
ban kell jelentést tenni a központ
nak. A jó szervezettség teszi lehető
vé, hogy az Intézetben ismerik az 
egész ország halegészségügyi prob
lémáit és ki tudják választani a ku
tatási feladatokat.

Tanulmányutam során beszámol
tam az Intézet kutatói előtt a ma
gyar halegészségügy felépítéséről és 
eredményeiről is. Ismertettem a ko
poltyúnekrózis korai diagnosztizálá
sára bevezetett kórszövettani vizsgá
lataink eredményeit és a vitamin- 
tartalmú premix-Nekrovit, Phylaxia 
kedvező hatását. így alkalom adó
dott a közös problémák megvitatá
sára is. Remélem, hogy beszámolóm 
néhány gondolatával, adatával, el
járások, módszerek ismertetésével 
hozzájárulhatok a magyar hal egész
ségügy fejlesztéséhez.

Kovácsné Gayer Éva dr.
szakállatorvos 

Országos Á llategészségügyi Intézet

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
A halfogyasztók tábora bizonyára öröm mel üdvözli Tolnai Kálmán új sza

kácskönyvét. A halak elkészítésével foglalkozó irodalom  ugyan nagyon sok  
helyen  és formában jelent m eg a múltban, de ezek zöm e m ég a m últ század  
eleji faunának felelt m eg A halételek zöm e fogassal, kecsegével, tokkal, esetleg  
pisztránggal készült — amit a mai háziasszony legfeljebb hírből ism er. A m eg
honosított új halfajok — az amur és a busafélék — receptjeit jobb híjján a 
tenyésztésükkel foglalkozó szakem berek közölték, ami term észetszerűleg csak  
igen  kis réteghez jutott el. Tolnai Kálmán m unkájával a horgászok és a házi
asszonyok olyan m űvet kapnak kezükbe, m ely  számtalan ötletet ad a piacon  
beszerezhető halválaszték változatos elkészítéséhez. Abban az időszakban, 
am ikor célkitűzéseink szerint a halfogyasztás növelése fontos feladatunk, ez a 
m unka jelentős propaganda szerepet tölt be.

Az olcsó kis könyvet lapozgatva m indenekelőtt a hal ábrák tűnnek szem ünk  
elé, am elyekkel a szerző m egkönnyíti a háziasszony vásárlását a m egfelelő faj 
kiválasztásával. Túl vázlatosnak tűnik ezzel szem ben a hal feldolgozással fog
lalkozó fejezet: az a horgász, vagy háziasszony, aki életében először dolgoz fel 
kecsegét — vagy a lassan szintén terjedő vicsegét — nem tudja, hogy a vérte
ket csak a hal forró vízbe mártása után tudja majd lefejteni. U gyanez vonat
kozik az angolna feldolgozására is: — ha valaki netán a fej levágásával kez
dené, — ugyancsak bajban lesz, m ire sikerül rögzítenie, illetve m egnyúznia a 
halat. Jó lett volna a keserűfoggal kapcsolatos téves nézetekre is utalni.

Nem  tudom, hogy a mai háziasszonyok közül k i ism eri a halfőző edényt 
— m elyre a szerző több étel készítésénél is utal. Tekintettel arra, hogy ez a 
speciális -  de a halfőzésnél nélkülözhetetlen kellék  kereskedelm ünkben jó 
ideje hiánycikk, jó lett volna legalább ism ertetni, vagy rajzot közölni róla, 
hogy a halrajongók egy-egy  vállalkozó szellem ű m esterem ber segítségével leg 
alább elkészíttethessék. Több szót kellett volna ejteni a szálkátlanítási m ód
szerekről is. Sajnos, a kereskedelm i forgalom ban gyakori halaink nem  m ond
hatók szálkaszegénynek. Az „Amur hidegen” receptnél pl. a következő m ondat 
szerepel: ,,A m egtisztított halnak levágjuk a fejét és a farkát, szálkátlanít- 
j u k . N os, aki már foglalkozott nyers amurhús szálkátlanításával, az 
tudja, hogy ehhez a m űvelethez nem  ártott volna legalább is bővebb szakm ai 
útm utatót kapnia. Ú gy érezzük, hogy a könyvben k issé túlsúlyba került a 
gom baételek, köretek, kem pingételek, saláták, mártások, kifőtt tészták készí
tését tárgyaló rész, ami végül is m ég szám os halspecialitás ism ertetése elől 
foglalt el — nézetünk szerint túl nagy — helyet.

K ritikánk nem  azt akarja jelenteni, hogy a „hal-szakácskönyv” rossz, vagy  
nem alkalmas feladatánk betöltésére. Ellenkezőleg, úgy érezzük, hogy a hal
szerető em berek könyvtárából, illetőleg konyhai segédeszközei közül ez a mű 
nem hiányozhat.

Tahy B.
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A Tisza halászata
és halállománya
II. rész

A Tisza-menti szövetkezetek éven- 
kinti állományutánpótlási kötelezett
sége az 1975. évben jóváhagyott ha
lászati szabályzatok szerint az alábbi 
tételekből áll:

nak a lerakott ikra keléséhez és a 
zsenge ivadékok fejlődéséhez.

Az árhullámok általában kora ta
vasszal és kora nyáron (zöldár) je
lentkeznek. A tiszai vízállások évi

juk elsősorban, hogy ha nem is olyan 
mértékű, de az állomány természetes 
szaporodását jelentősen befolyásolni 
képes, öntésterületekkel ívóhelyeiket 
alakítanak ki.

Ponty II. ny. süllő iv. csuka iv.
db db db

130 000 160 000 370 000

A telepítések — a Dunához képest 
— szembetűnően alacsonyak. Ez min
denek előtt a ragadozó ivadék kihe
lyezésekre vonatkozik. Az összes ra
gadozó telepítés nem teszi ki a Duná
ba helyezett azonos fajösszetételű ál
lomány 15%-át. A tiszai ragadozó fo
gások mennyisége — a telepítési ará
nyokkal ellentétben — viszonylag 
magasabb mint a dunaiaké. Ügy tű
nik tehát, hogy e tényezők Összeha
sonlítása is igazolja azt a korábbi 
megállapításunkat, mely szerint az 
évenként kihelyezésre kerülő ivadék 
nem játszik számottevő szerepet э 
természetes szabadvizek állományá
nak alakításában.

Ha a Duna esetében több oldalról 
is igazolható a természetes ívás alap
vetően meghatározó szerepe — a két 
folyó vízföldrajzi adottságaiból kö
vetkezően —, a Tiszánál sokkal ha
tékonyabban kell érvényesülni a ta
vaszi vízállások természetes szaporo
dás eredményességét segítő hatásá
nak. A két folyó vízjárása jelentősen 
eltér. A Tiszán levonuló árvizek in
kább csak a Szolnok alatti szakaszon 
borítják hosszabb ideig az árterületet 
és itt kedvező feltételeket biztosíta-

Állandóan vízzel borított területek a Tisza 
szabályozása előtt

harcsa iv. növényevő II. ny. 
db db

23 000 50 000

görbéit feltüntető táblázaton (1. ábra) 
jól követhetők a vízszint változások. 
1966-ban a felső szakaszon 0,2 —1,1 
méterrel, az alsó szakaszon 1,1 — 2,8 
méterrel volt magasabb az évi vízál
lás a közepesnél. A nagy tavaszi ár
hullám március első napjaiban tető
zött, és május végére már teljesen 
visszavonult. Ezt követően, majdnem 
szabályos 30 napos időközökkel kis- 
sebb árhullámok vonultak végig a 
folyón. A magas vízállás ebben az 
időszakban a csuka ívására kedvező 
(2. ábra). Az átlagosnál alacsonyabb 
vízhőmérséklet 1966-ban az ikrák 
kelését késleltette és a nagy ártérről 
gyorsan levonuló vízzel a kikelt iva
dék nem igen tudott az anyamederbe 
visszahúzódni.

Az 1966 évi csukafogási csúcs után 
a halászfogások 1969-ig erősen csök
kenő tendenciát mutatnak. Figyelmet 
érdemel, hogy a horgász zsákmány is 
követi a halászok gyenge eredmé
nyeit.

A Tiszán a hirtelen jelentkező és 
gyorsan elvonuló árhullámok gyak
ran bizonytalanná teszik a szaporo
dás eredményességét és a kitermelés 
lehetőségét. Ilyen vonatkozásban 
kedvezőtlenebb helyzet állhat elő, 
mint a Dunán.

1967-évben kisebb februári áradás 
után három hónapig tartó magas ár
hullám volt mérhető. Feltehető, hogy 
ennek következménye jelentkezett az 
1970—71 évi átlag feletti fogásoknál.

A természetes ívás számos megha
tározó tényezői közül a huzamosan 
magas és tartós vízállás a legdön
tőbb. A tiszai vízjárás jelentősége a 
szabályozási munkák óta egyre foko
zottabban érvényesül. Az ábra, mely 
a tiszai vízrendezéseket megelőző 
állapotot tükrözi, magyarázatot ad 
az akkori legendás halbőségre. Az 
anyamedret követő állandó vízbo
rítás alatt levő területek lényegileg 
a folyó, illetve mellékvizei halböl
csőjeként tekinthetők. A jelenlegi ön
tésterületek nagysága össze sem ha
sonlítható a térképvázlaton levő, 
többnyire mocsaras-zsombékos vízi
világ kiterjedésével. Napjainkban 
ezért a kedvező áradásoktól várhat-
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Érdekes eredményt kapunk, ha a 
dunai fogásokat összehasonlítjuk 
ezekkel a tiszai adatokkal. Mindkét 
folyón 1965—66-ban és 1970—71-ben 
a csukafogások kiemelkedően maga-

va évi 180 mázsás szintet kapunk. 
E fölötti eredmények 1966—68 kö
zött, 71—72-ben, illetve 1975. évben 
voltak. Ha ötéves ciklusokra bontva 
vizsgáljuk a süllő előfordulást akkur

sak voltak. Feltétlen figyelmet érde
mel, hogy az 1966. évi csukarekord 
mindkét folyó esetében 1964-ben in
duló és hirtelen emelkedő termelés 
csúcsa, majd ezt követően a Tiszán 
és a Dunán is 1968-ig fokozatosan 
csökken a fogás és 1969-ben éri el a 
minimumot. A következő felfutási 
ciklus 1970—71, mikor is ezt a párhu
zamos tendenciát ismét megfigyel
hetjük.

A Tisza vonatkozásában is felve
tődik az az alapvető fontossággal bí
ró kérdés, hogy mennyire befolyá
solja a mesterséges állomány után
pótlás az adott faj fejlődését. A tiszai 
csukafogások 15 év átlagában 600 
mázsa körül mozognak. Az említett 
1966- évi és az 1970—71 évi csúcsok 
ezt a szintet kereken 400 mázsával 
haladják meg. Túl nagy merészség 
lenne azt állítani, hogy a 370—400 
ezer — többnyire zsenge ivadék — 
kihelyezés ilyen mértékű fogás emel
kedést eredményezhet. Az évenkint 
megismételt telepítések a Dunán hoz
hatnak helyi eredményeket, de ilyen 
alacsony, és főleg zsenge kihelyezés
től a Tiszán számottevő fogás növe
kedést nem lehet remélni

Az ártéri holtágak legtöbbje kife
jezetten csukás víznek számít. Saj
nálatos, hogy ezt a jelleget, terv
szerű, megfontolt telepítések nem 
erősítik. Részben ennek tulajdonít
ható, hogy a tiszai csukaállomány 
növekedése elsősorban és majdnem 
kizárólag a horgászfogásoknál jelent
kezik.

A süllőfogások itt is, akárcsak a 
Dunán, biztatóbb képet adnak. (3. 
ábra.)

A 15 év halászati fogásait átlagol

meggyőző, emelkedő fogási átlag
szintet kapunk. 1961—65 között át
lag 190 q, 1971—75 között átlag 220 
q volt a halászok süllő fogása. A 
horgász zsákmány szintén emelkedő 
trend vonalat ad, de meg sem köze
líti a csuka fogások azonos időszak 
alatti növekedésének ütemét.

konkrétabb megfogalmazást indo
kolnak.

A 2. és 3. ábrán jól követhető, 
hogy 1970-től a halász és a horgász 
fogások vonala mindkét halfaj ese
tében szinte párhuzamosan halad. 
A természetes vizeken ilyen együtt- 
mozgó kitermelés csak abban az 
esetben lehetséges, ha a fogásra 
minden tekintetben azonos esély 
van. Az azonos esély viszont felté
telezi a kétféle halfogási mód ará
nyos intenzitását és hatékonyságát, 
valamint a halállomány egy bizo
nyos sűrűségét. Minél nagyobb a 
halállomány sűrűsége, illetve azon 
belül egy faj fogható egyedeinek 
száma, annál valószínűbb ará
nyos intenzitást és hatékonyságot 
feltételezve — hogy a horgász és a 
halász fogások arányosan oszlanak 
meg, az állomány mindenkori ala
kulásának megfelelően, tehát pár
huzamosan futó eredményeket ka
punk. Ilyenkor a kétféle kitermelési 
mód még valóban nem zavarja egy
mást. Főleg akkor nem, ha a fogá
sok emelkedő tendenciát mutatnak. 
De abban az esetben, mikor az 
egyik vonal jellemzően emelkedik 
és a másik süllyed, feltétlen vala
melyik tényezőpár nem kívánatos 
eltávolodására kell gondolni. Jel
lemző példát szolgáltat ennek alá
támasztására a harcsa és a ponty 
15 éves fogási statisztikája (4. és 5. 
ábra). A harcsa fogások 1967-ig, a 
ponty fogások 1970-ig többé-kevésbé 
párhuzamos futású görbét adtak. Ez 
után a halászok harcsatermelése öt 
éven keresztül a minimum értékéken 
ugrált, míg a horgászok rekord szin
teket értek el. A pontynál még ki
rívóbban válik szét a halász és a 
horgász fogás.

Cikkünk előző részében a halász 
és horgász fogások általános érvé
nyű emelkedő tendenciájából azt a 
következtetést vontuk le, hogy a 
kétféle kitermelési mód, — a Tisza 
vízterületein — a jelenlegi intenzi
tás mellett nem zavarja egymást. 
Az eddig tárgyalt két ragadozóhal 
fogásadatai viszont, e témakörben,

1972-től fokozatosan csökkent a 
halászok pontyfogása, 1975-ben a 
15 év alatti legalacsonyabb szintre 
jutott. A horgászok ugyanekkor 
zsákmányolták a legtöbb pontyot a 
Tisza térségéből.

Nagy valószinűséggel feltételez
hető, hogy e két halfaj esetében a 
fogás intenzitás és a hatékonyság
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eltolódott a horgászok felé. Semmi 
jel nem mutat arra, hogy akár a 
harcsa, akár a tiszai pontyállomány 
ez idő alatt csökkent volna. A hor
gásztábor eredményesebb fogását az 
alkalmazott, illetve alkalmazható 
halászati móddal lehet magyarázni; 
Tudvalevő, hogy mindkét halfaj ki
válóan fogható horoggal. Az utóbbi 
években a horgászok száma jelen
tősen nőtt, következésképen a ho
roggal történő halfogás gyakorisága 
is. Ilyen körülmények között tör
vényszerű következmény, hogy a 
hagyományos halász eszközök haté
konysága viszonylag csökken. A 
harcsafogással kapcsolatban azt is 
meg kell említeni, hogy a halászok 
egyre kevesebb véghorgot vetnek, 
így valójában „átadják a terepet” 
a horgászoknak.

A horgász-halász adatok össze
hasonlításakor nem térünk el a cikk 
eredeti céljától, sőt ezáltal új oldal-

1907. november 1-én kezdte meg 
önálló működését Budapesten, az 
Aréna út 29. szám alatti saját helyi
ségeiben, az egy évvel korábban élet- 
rehívott m.kir. Halélettani és Szenny
víztisztító Kísérleti Állomás.

Az első környezetvédelemmel fog
lalkozó intézményeinknek egyike, 
melyre egy korabeli leírás szerint 
„égetően szükség volt”.

A cikk így fogalmazta meg a tár
sadalmi igényt: „az építkezés és a 
gyáripar is erős lendülettel fejlődött, 
s így a halászatra oly káros városi és 
ipari vízszennyezések rengeteg pa
naszra adtak okot, de nem volt olyan 
speciális szakhivatal, amely ezekben 
az ügyekben kémiai és biológiai ala
pon, konkrét tudományos vizsgálatok
ra támaszkodva, szakvéleményt ás 
megfelelő szennyvíztisztító eljárások 
alkalmazására szaktanácsot adni hi
vatott lett volna”.

További igényt jelentett „termé
szettudományos alapon képzett ál
landó munkaerők foglalkoztatása a 
halasvizek és a folyton szaporodó tó
gazdaságok termelésének irányítá
sára, konkrét esetek szakszerű elbí
rálására és a szakismeretek termé
szettudományos felkészültséggel való 
terjesztése céljából.”

Az intézmény szervezője és első 
vezetője dr. Korbuly Mihály oki. ve
gyészmérnök volt.

Az állomás működésének első év
tizedét csaknem teljes egészében a 
szennyvízprobléma töltötte ki. A hi-

ról kíséreljük megvilágítani a ter
mészetes vizek — adott esetben a 
Tisza — hasznosításának szempont
jait.

A horgászatot — rohamos fejlő
désére tekintettel — egyre komo
lyabb tényezőként kell kezelni, úgy
is mint a halászati termelésre ható, 
azzal azonos területen tevékenykedő 
szektort és úgyis mint a halállo
mány alakulásával, illetve alakítá
sával szemben igényeket támasztó 
számba vehető társadalmi erőt.

A horgász igények kielégítése 
egyértelműen a halászat feladata 
abban az esetben, ha azok, a ter
mészetes vizek helyzetét, a termelő 
halászat szempontjait figyelembe 
vevő realitásokon alapulnak. Ezeket 
a tényeket próbálkozunk e cikkso
rozat keretében a rendelkezésre álló 
adatokkal megvilágítani.

Gönczy János

vatalos vízvizsgálatok, tárgyalások, 
szakvéleményzés mellett hasznos ku
tatómunka is folyt, melynek eredmé
nyeként több tudományos dolgozat 
jelent meg.

Dr. Korbuly Mihály, Lindmeyer 
Antal, Halmi Gyula, dr. Maucha Re
zső és dr. Unger Emil korabeli tanul
mányai a különféle szennyvizek és 
azok hatóanyagainak a halakra gya
korolt élettani hatásával, továbbá 
szennyvíztisztítási kérdésekkel fog
lalkoztak.

1920-tól az Állomás munkája a 
Szőlészeti Kísérleti Állomás Hermann 
Ottó út 15. szám alatti telephelyén 
folytatódott.

A szinte gombamódra szaporodó 
tógazdaságok, a szennyvízkérdés mel
lett, új lehetőségeket teremtettek a 
működés kiszélesítésére.

Az elméleti és alkalmazott limno- 
lógia (édesvíztudomány) területén 
végzett kutatómunka eredményei 
nemzetközi megbecsülést szereztek 
az Állomásnak. Jól tükröződött ez 
abban, hogy a SIL (Nemzetközi Lim- 
nológiai Egyesület) 1930-ban Buda
pesten rendezte meg ötödik kong
resszusát. 1932-ben pedig a „Die Bin
nengewässer” sorozat Stuttgartban, 
12.-ik kötetenként megjelentette Dr. 
Maucha Rezső „Hydrochemische 
Methoden in der Limnologie” című 
könyvét, mely jelentős kezdeménye
zés volt a vizek vizsgálatára haszná
latos kémiai módszerek nemzetközi 
egységesítésében.

A két világháború közötti időszak
ban, a hatósági ellenőrző vizsgálatok 
és szakértői tevékenység mellett, Dr. 
Maucha Rezső, az Állomás későbbi 
vezetője, a vizek elsődleges szerves- 
anyagtermelésének és a vízi öko
szisztéma energetikai kérdéseinek 
kutatásában kimagasló eredményeket 
ért el. Dr. Unger Emil, aki 1924-től 
1944-ig a „Halászat” főszerkesztője 
is volt, a természetesvízi halászat és 
a tógazdasági haltenyésztés elméleti 
és gyakorlati kérdéseiben, Papp Anna 
a halbetegségek felderítése és leküz
dése terén nyújtott értékes segítséget 
a magyar halásztársadalomnak.

Az állomás neve 1941-ben Orszá
gos Halélettani és Szennyvízvizsgáló 
Intézet-re változott.

1944-ben, a főváros felszabadításá
ért folytatott, harcok közepette az 
Intézet nagyrésze romokká vált. Tel
jes helyreállítása csak 1950-ben feje
ződött be.

Az újjászervezett, létszámban is 
bővített Intézet, átmenetileg az Állat- 
tenyésztési Kutató Intézet Halte
nyésztési Osztályaként működött, 
majd 1952—1958 között, mint önálló 
Haltenyésztési Kutató Intézet, de 
megtartotta a korábbi hatósági víz- 
vizsgálati és ellenőrzési profilt is.

A Maucha Rezső Kossuth-díjas 
akadémikus szellemi irányításával 
működő kutatógárda jelentős mér
tékben járult hozzá szocialista tár
sadalmunk fejlettebb halgazdálkodá
sának kialakításához, egyben kiemel
kedő eredményeivel világszerte elis
merését és rangot szerzett a magyar 
halászati kutatásnak.

A hatékonyság növelése érdekében 
történt 1958 évi átszervezés során, az 
eredeti hatósági ellenőrzési feladat
kör, a vízvizsgáló laboratóriumokkal, 
az Országos Mezőgazdasági Minőség- 
vizsgáló Intézethez került, annak 
Vízélettani Osztálya lett, míg a Hal
tenyésztési Osztályt, a Szarvasi Kí
sérleti Halastavakkal, a gödöllői Kis
állattenyésztési Kutató Intézet vette 
át.

Közel 20 évi működése során, egy
más munkáját segítve, mindkét ön
álló osztály széles körű elméleti és 
gyakorlati tevékenységet végzett a 
maga szakterületén.

A fejlődés követelményeinek meg
felelően, szoros együttműködés ala
kult ki, az időközben kiépített víz
ügyi laboratóriumi hálózattal és az 
állategészségügyi halkórtani appará
tussal. E szervezetek is közvetlenül 
érdekeltek voltak mind a vízminőség
védelem, mind pedig a halászat fej
lesztésében, így igen jó és hatékony 
partnerekké váltak az egyre bonyo
lultabb szakmai kérdések megoldá
sában.

1969-től a HAKI Haltenyésztési 
Osztályát Szarvason Haltenyésztési 
Kutató Állomássá, majd 1975-től 
Haltenyésztési Kutató Intézetté szer
vezték.

Az OMMI Vízélettani Osztálya pe
dig 1976-tól a MÉM Növényvédelmi 
és Agrokémiai Központ kötelékébe 
került.

Dr. Veszprémi Béla

HETVEN ÉV
a vízminőségvédelem 
és a halászat szolgálatában
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A B iológiai Kutató Intézet kikötőjében

Tihanyi jubileum
Ötvenéves a tihanyi Biológiai Kutatóinté

zet, melynek fő feladata a Balaton kutatása.
Az MTA Biológiai Kutatóintézetet ötven év

vel ezelőtt 1927-ben avatták fel és most szep
tember 7-én ünnepélyes keretek között emlé
keztek meg Tihanyban a jubileumról.

Az ünnepélyen jelen voltak akadémiánk el
nöke Szentágothay János akadémikus, főtit
kára Márta Ferenc akadémikus, Illés György, 
az intézet volt igazgatói közül az első Verzár 
Frigyes az MTA tiszteletbeli tagja (az örege
déssel foglalkozó tudomány, a gerontológia 
egyik megalapítója, ma Svájcban dolgozik), a 
kilenc és fél éves nagy sikerekkel járó külföl
di kiküldetéséből véglegesen visszatért Woy- 
nárovich Elek, aki 1955 és 1961. között vezette 
az intézetet. Megjelentek az MTA biológiai 
szervezetének vezetői, tudományszervezők és 
akadémikusok, Veszprém megye és Tihany 
község párt, tanácsi és más vezetői, az inté
zetben korábban dolgozó kutatók és a jelen
legi munkatársak.

Kedves színfoltja volt a jubileumi ülésnek 
a fiatal kutatók által a két legidősebb tudós
nak és volt vezetőnek Verzár Frigyesnek és 
Sebestyén Olgának átadott szép köszöntő vi
rágcsokor.

Az intézet történetét és jelenlegi feladatait 
Salánki János igazgató ismertette, majd Márta 
Ferenc az MTA főtitkára adta elő az Akadé
mia értékelését az intézet szerepéről a ma

gyar biológiában és irányelveit a jövő felada
tairól és a fejlesztési elképzelésekről. Nagy 
örömünkre szolgált az, hogy az Intézet fő fe
ladataként jelölte meg a Balaton-kutatást és 
a mintegy 35 millió Ft-os bővítési összeg fel- 
használását is erre a célra helyezte kilátásba.

Úgy érezzük, hogy az MTA ezzel olyan pél
dát adott a Balaton védelmének munkájában, 
melyet a többi főhatóságnak is hasonló jelen
tőségű intézkedésekkel kell követnie. Az ün
nepi ülés szónokai és résztvevői hangsúlyoz
ták és egyetértettek abban, hogy az Intézet 
nem a tó védelmét irányító, és azért felelős 
intézmény.

Az Akadémia feladatmeghatározását úgy ér
telmezzük, hogy a Balaton élővilágának és 
annak környezetének tudományos kutatása, 
folyamatos vizsgálata és az itt tapasztalható 
változások figyelemmel kísérése az Intézet fő 
feladata. Ez azt is jelenti, hogy az Intézet a 
Balaton hivatott szakértője, tudós ismerőinek 
kollektívája és a tóval kapcsolatos biológiai, 
limnológiai és környezettani kérdések gazdája 
és válaszadója. Az MTA Biológiai Kutatóin
tézete tehát elveket ad és magyarázatot a tó 
életével kapcsolatos kérdésekre. Ezek szerint 
kell a tóhoz nyúlnia az összes Balatonon és 
környékén dolgozó hatóságnak, intézménynek 
és vállalatnak. Ez a tó és egész társadalmunk 
érdeke.

Tölg István
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ELHUNYT G. W. Nikolski. 1977. feb
ruár 2-án, 67 éves korában elhunyt 
G. W. Nikolski, a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiájának levelező 
tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, 
világhírű halbiológus. A nagyszerű 
tudósnak több mint 300 dolgozata, 
monográfiája jelent meg. Az 1938-ban 
kiadott „Tádzsikisztán halai”, az 
1956-ban megjelent „Az Amur-me
dence halai” vagy „A halak rend
szertana” mely 1950-ben, 1954-ben
és 1971-ben három kiadást is meg
ért — nélkülözhetetlen kézikönyveivé 
váltak a halas szakemberek generá
cióinak. További munkái „A halak 
ökológiája”, „A halállományok di
namikája” c. könyvei szintén nagy 
népszerűségnek örvendenek, ezek is 
több kiadásban láttak napvilágot. 
Nikolski professzort alkotóerejének 
teljében ragadta el a halál. Elhunyta 
nemcsak a szovjet, hanem a magyar 
halászok részére is pótolhatatlan 
veszteség.

MAGYARORSZÁGON LÁTTÁK. U. 
Seidlitz és W. Steffen [Zeitschrift f. 
die Binnenfischerei d. DDR, Jahrg. 
24. (77) No. 7.] hét oldalas tanul
mányt írt a növényevő halak szapo
rításának tapaszta
latairól. A két 
szerző a száz
halombattai Tem- 
peráltvízű Halsza
porító Gazdaság
ban és a szarvasi 
Haltenyésztési Ku
tatóintézetben Ta
nulmányozta az amur, a fehér- és 
pettyes busa tenyésztésének legújabb, 
nagyüzemi módszereit. A tanulmányt 
9 fénykép illusztrálja.

FANTASZTIKUS TELJESÍTMÉNY. 
Két francia búvár — névszerint 
Jacques Verpreaux és Gerard Vial — 
44 percen keresztül dolgozott 460 mé

teres mélységben, 
a Földközi tenge
ren, a Petrel nevű 
kutatóhajó tudo
mányos expedíció 
programjában. Ez 
a teljesítmény új 

világrekordnak 
számít, az előzőt 

az amerikai haditengerészet két bú
vára tartotta eddig: ők 1975-ben 30 
percet töltöttek 346 méteres mélység
ben — írja az MTI (1977. 10. 20.).

KITINBŐL TÁPLÁLÉK. A tengeri 
halászok rendszeresen és tömegesen 
fogják a rákfajokat. Közismert, hogy 
a rákok testét kemény kitinpáncél 
borítja, mely az élősúly nagyrészét 
képviseli. A feldolgozó ipar a kitin
páncélt — mint hasznosíthatatlan 
anyagot — eddig a szemétbe dobta. 
Murray, A. E. szerint [Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge 
(USA) — Mass. Inst. Tech. Sea Grant 
Program No. 77—3] ez a kemény, fe
hérjében és ásványi anyagokban gaz
dag kitinpáncél — kémiai úton —

feltárható és mint fontos takarmány
alapanyag hasznosítható. Murray 
dolgozatában ismerteti azokat az 
alapelveket, melyeket a kitin az ipar 
és a tápgyártás számára biztosít.

EGYSEJTŰEK SEGÍTSÉGE A HA
LÁSZOKNAK. Egysejtű, páncélos, 
ostoros élőlények gyakran milliárd- 
számra lepik el a tengerek, óceánok 
felszínét. A bremerhaveni Halászati 
Kutatóintézet munkatársai megálla
pították, hogy ezek a parányi lények 
világítanak, ha tengerfelszín teljesen 
sima, hullámmentes. Fényük — egy 

most kifejlesztett 
műszer segítségé
vel — akár het
venezerszeresen is 
felerősíthető. A ku
tatók megállapí
tották, hogy ahol 
nagy halrajok vol
tak (pl. a Mexikói- 

öbölben, Dél-Afrika partjainál, Skó
cia egyes partszakaszain stb.), ott 
ezek az élőlények erőteljesen világí
tanak, mert az enyhe vízmozgás erre 
serkenti őket. A halrajok jelenléte 
— az ostoros élőlények jóvoltából — 
repülőgépekről pontosan felderíthető, 
bemérhető. Az új eljárás csak akkor 
alkalmazható sikerrel, ha a tenger 
felszín sima, hullámmentes (Basler 
Ztg. 77. 8. 2.).

'')») o ) Y ^

DELFINEK TÖMEGES PUSZTU- 
LÁSA. Most érkezett statisztikai 
adatok szerint (PANDA/WWF 7/77) 
az USA tonhal halászai — 1975-ben 
— 154 000 delfint pusztítottak el, 
anélkül, hogy ez szándékukban állt 
volna. A delfinek a tonhalak köze
lében tartózkod
tak, s így kerültek 
a hálókba, ahol 
megfulladtak. Az 
állatvédők erőtel
jes tiltakozása 
nyomán, most a 
körbekerített háló 
felső szegélyénél 
utat nyitnak a kelepcébe került del
fineknek, hogy azok kitaláljanak a 
nyílt tengerbe. Mivel a tonhalak a 
háló által körbezárt terület mélyebb 
részein vannak, így a halzsákmány 
nem csökken.

ELDORÁDÓ A HŐFORRÁSOK KÖ
ZELÉBEN. A Woods-Holi Kutatóin
tézet „Alvin” nevű tengeralattjáró 
személyzete roppant gazdag élő
világra bukkant 2700 m mélységben, 
a Galapagosz-szigetek tőszomszédsá
gában. A kutatók megállapították, 
bogy a jelzett térségben hőforrások 
vannak, melyek az ott általános 2 CC 
hőmérsékletű vizet 10 °C melegítik 
fel. A hőforrások körül tömegesen 
fordultak elő kagylók, tarisznya
rákok, csigák és viaszrózsák. Az ed
digi feltételezések szerint nem a hő 
a közvetlen kiváltója az állatbőség
nek, hanem a táplálék jelenléte — 
írja a Frankfurter Alig. Ztg. 1977. 
6. 22.

SZOMÁLIAI FEJLESZTÉS. A napi 
hírekben mind gyakrabban szereplő 
afrikai ország megkezdte belvízi és 
tengeri halászatának korszerűsítését. 
Parmentier S. C. (FAO—FI—DP— 
SOM—73/005/4 Publ. by: FAO, Rome 
1977) tanulmányában leírja, hogy 
Szomália főleg a FAO támogatásával 
modern halászhajókat épít és egyben 
tömegesen képezi ki a fiatalokat a 
halász-szakma elsajátítására. Az ille
tékes Szomáliái szervek hűtőházakat, 
is létesítenek, hogy a hal konzervá
lását — melynek egy részét exportra 
szánják — biztosítani tudják.

ELLOPTÁK a  HALAKAT. Először 
rossz viccnek vélte az eltdorfi 
(NSZK) tógazda azt a tényt, hogy 
pisztrángjai eltűntek az egyik tóból. 
Nyomozása hiábavalónak bizonyult, 
mert végül is kiderült, hogy egyetlen 
éjszaka 13 000 pisztrángot loptak el 
— ismeretlen tettesek — a tavakból. 
DEUTSCHER ANGELSPORT, Jahrg. 
29. (77) No. 9.

MIRE JŐ A CSIRKE-TOLL? J. 
Gropp és munkatársai megállapítot
ták, hogy a baromfifeldolgozó tele
pek hulladékában levő toll — liszté 
őrölve — kiválóan 

felhasználható 
haltápnak. Grop- 
pék szerint a ba
romfi toll nagy- 
mértékben helyet- 
tesítheti a haltáp
ban levő és nap
jainkban mind 
drágábban beszerezhető hallisztet. A 
„tollas-tápot” sikerrel próbálták ki 
pisztrángokkal — írja a DAS TIER, 
Jahrg. 17. (77) No. 10. száma.

GÓLIÁT BÉKÁK TRAGÉDIÁJA. 
1975-ben — viszontagságos expedí- 
ciós út után — sikerült 7 góliát bé
kát (Gigantorana goliath) befogni és 
a duisburgi állatkertbe szállítani. Az 
Afrikában őshonos kétéltűek egyen
kénti testsúlya meghaladta a 3 kg-t! 
A rendkívül ritka és értékes állato
kat 1977 nyarán a gondatlanság 
pusztította el. Terráriumuk tőszom
szédságában egy vállalat rovarirtást 
végzett. Az inszekticid behatolt a
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számol be 
sajtó?

békák férőhelyére is, ahol valameny- 
nyi elpusztult. Európában most sehol 
sem látható góliát béka [DAS TIER, 
Jahrg. 17. (77) No. 10.].

MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB 
KÁRTÉRÍTÉSÉ. Elképesztő hanyag
ság miatt pusztító vízszennyezés ke
letkezett az amerikai James folyóban 
(Virginia Állam). Az „Allied Che
mical Corporation” KEPONE nevű 
rovarirtószert hocsájtott a folyóba, 
ahol az élővilág jelentős része káro
sodott. Virginia Állam legfelső bíró
sága 500 millió forintnak megfelelő 
kártérítésre — mely a legnagyobb 
ilyen természetű ítélet — kötelezte 
a felelőtlen gyárat [DAS TIER, 
Jahrg. 17. (77) No. 10.].

OLAJ-HAVÁRIÁK. A legújabb sta
tisztikai adatok szerint, az elmúlt 13 
évben 198 olajszállító tankhajó süly- 
lyedt el vagy szenvedett súlyos ká
rosodást a tengereken. Ennek során 
1,7 millió tonna olaj ömlött ki a víz 
felszínére. A legkevesebb hiba szov
jet szállítóhajókkal volt, utána az 
NSZK, Franciaország, Japán, Anglia 
és az Egyesült Államok következik. 
A legtöbb olaj a spanyol, az olasz, a 
holland és a görög tankhajókról ju
tott a tengerbe [DAS TIER, Jahrg. 
17. (77) No. 10.].

VÍZ MIZÉRIA. Hidrológus-közgaz- 
dászok szerint, 2000-ben nyolcszor 
annyi édesvízre lesz szüksége a vi
lágnak, mint napjainkban. Mivel 
azonban az édesvíz készletek vége
sek, így előbb utóbb szükséges a 
tengervizet sótalanítani. Az előzetes 
felmérések szerint az ezredfordulón 
a sótalanító telepeknek körülbelül 
olyan konjunktúrája lesz, mint je
lenleg az autóiparnak van. 1—1 m3 
tengervíz sótalanítása kb. 10—15 fo
rintnak megfelelő valutába kerül 
[DAS TIER, Jahrg. 17. (77) No. 10.].

ELLENÁLLÓ KOVAALGÁK. a  
frankfurti egyetem kutatói megfi
gyelték, hogy a Rajna legszennye
zettebb részein — ahol szinte az

életnek még nyoma sincs — parányi 
kovaalgák tömegesen előfordulnak 
— írja a Frankfurter Alig. Ztg. 
(77. 7. 6.).

OSZTRIGA KÁROSODÁS. Spanyol- 
országból és Jugoszláviából egyidős
ben érkezett hír, hogy a tengeri 
osztriga-farmokon tömegesen pusz
tulnak az ínyencek által oly sokra 
becsült kagyló. A veszélyeztetett ál
latoknál a vérkép rendellenességet 
mutatott, de kórokozót nem sikerült 
találni. A szakemberek a vízminőség 
romlásával magyarázzák az osztrigák 
tömeges elhullását. Aquaculture, 10. 
<4), 335—340. (1977.)

KÖNYVESPOLC. Az angliai FISH
ING NEWS BOOKS Ltd. kiadó 
(1 Long Garden Walk, Farnham, 
Surrey) egy egész sor halászati szak
könyvet jelentetett meg az 1977-es 
évben. Csak néhányat mutatóba. 
Halgazdasági kézikönyv (Textbook 
of Fish Culture), ára 12,50 font; Hal- 
hűtés a halászhajón (— Refrigatiov 
on Fishing Vessels), ára 3,50 font; 
A hal és haltermék többnyelvű szó
tára (= Multilingual Dictionary of 
Fish and Fish Products) 1977. végén 
jelenik meg, ára még ismeretlen; 
Halászháló javítás (= Mending of 
Fishing Nets), ára 2,40 font; A piszt
ráng- és lazac betegségek kézikönyve 
(— Handbook of Trout and Salmon 
Diseases), ára 5,25 font; Halászat 
fénnyel (= Fishing with Light), ára 
3,75 font; A hal hűtése és sugározás
sal való kezelése, konzerválása 
(= Freezing and Irradiation of Fish), 
ára 14,00 font; Elektromos halászat 
(— Fishing with Electricity), ára 4.75 
font; A hal minőségi ellenőrzése 
(— Fish Inspection and Quality 
Control), ára 12,50 font; Európa édes
vízi halai (= European Inland 
Water Fish), ára 10,00 font.

<̂>

MELEGVÍZBEN A PISZTRÁNG? 
Don és Inez Klopfenstein [FISH 
FARMING INTERNATIONAL Vol. 
4. No. (1977)] egy érdekes kísérlet
ről számol be cikkében, melynek 
eredeti címe: ”Hot and cold trout 
hatchery”. Az anyagból megtudjuk, 
hogy évek óta foglalkoznak az Egye
sült Államokban (a Bridger Canyon 
térségében) pisztrángok 23 °C hő
mérsékletű vízben való tartásával. 
Az eddigi tapasztalatok reménytkel- 
tők.

A SZOVJET HALÁSZAT MÚLTJA, 
JELENE ÉS JÖVŐJE. A Rübovod- 
sztvo i Rübolovsztvo 1977. szeptem
beri száma öt oldalas cikket közöl 
a Szovjetunió halászatáról. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom hat
vanadik évfordulója alkalmából ké
szült tanulmány felsorolja azokat az 
eredményeket és terveket, amelyek 
a szovjet belvízi halászatra vonat

koznak. A cikk bemutatja — fény
képekkel —' a világhírű krasznodar- 
szki halkeltető telepet.

ÚJDONSÁG: A „STELERMATIK”! 
E. Grinevszkij cikkében bemutatja 
azt az új készüléket, melynek segít
ségével biológiai úton tisztítható a 
szennyvíz, olyan mértékben, hogy az 
a halak keltetéséhez, felneveléséhez 
is felhasználható. [Rübovodsztvo i 
Rübolovsztvo (77) szeptember.]

TILAPIÁBÓL KAMABOKO. A ja
pánok egyik legkedveltebb „mártá
sa” a híres k a m a b o k o ,  melyet 
vagdalt tengeri halból készítenek. 
Az amerikaiaknak most sikerült a 
szubtrópusi tógazdaságokból szár
mazó tilápiából előállítani kamabo- 
kót, méghozzá olyan tökéletes íz
összeállításút, mely vetekszik az ere
deti japán készítmény minőségével. 
[FISH FARMING INTERNATIO
NAL, Vol. 4, No. 2. (77) June.]

HÍGÍTJÁK A HOLT-TENGERT? A 
legújabb izraeli tervek szerint, a 
Holt-tengerbe tengervizet fognak 
80 km távolságból szivattyúzni, hogy 
a teljes kiszáradástól megóvják. 
Másrészt különféle tengeri halfajo
kat kívánnak tartani és tenyészteni 
az új körülmények közt. [FISH 
FARMING INTERNATIONAL, Vol. 
4. No. 2 (77) June.]

AZ „ARANY-PISZTRÁNG” TE
NYÉSZTÉSE. R. Klupp [DER 
FISCHWIRT, Jahrg. 27. (77) No. 10.] 
cikkében részletesen ismerteti a szi- 
várványos pisztráng (Salmo gaird- 
neri) „arany” változatának tenyész
tési körülményeit, örökléstani saját
ságait.

о
NAGYÜZEMI BÉKATENYÉSZTÉS. 
A keralai (India) Agrártudományi 
Egyetem kutatói kidolgozták a nagy
üzemi békatenyésztés feltételeit. Az 

első kísérleti te
lep Kottoyam tér
ségében működik. 
A kutatók szerint 
a mesterségesen 
tenyésztett békák 
— melyek főleg 
export célokat 
szolgálnak — ki

tűnően nevelhetők a rizsföldeken — 
írja a FISH FARMING INTERNA
TIONAL [Vol. 4. No. 3. (77)].

о
A VIBRIOSIS ELLENSZERE. Egyes 
halfajok gyakran megbetegszenek 
vibriosis-ban (Vibrio anguillarum). 
A „Tavolek” gyógyszergyár „Vibrio 
Anguillarum Becterin — Hilvax” 
néven forgalomba hozott egy új ké
szítményt, mely tökéletesen gyó
gyítja a vibriosis-t.

Dr. Pénzes Bethen

183



Részlet a V elencei-tóról (Gönczy J. felv.)

A velencei-tavi halfogás 10 éve
Ha szemügyre vesszük a Velencei-tó halfogási statiszti

káját az 1967 és 1976 közötti időszakban, úgy jelentős 
változás észlelhető. A legszembetűnőbb, hogy 1974-ben, 
amikor a velencei Törekvés HTSz halászati tevékenysége 
megszűnt a tavon, a fogási eredmény kb. 55 %-al visz- 
szaesett 1973-hoz viszonyítva. Ennek egyetlen oka, a 
MOHOSZ illetékes horgászegyesülete nem tudta azonnal

A  VELENCei TÓBÓL- KIFOGOTT HALAK MENNYISÉGE 1967-76 KÖZÖTT

helyettesíteni a halászok fogási kapacitását. 1976-ban a 
horgászok már elérték azt az átlagos fogási szintet 
(850 q/év), mely 1974 előtt a halászok és a horgászok 
egyesített átlagát jelentette. Az értékelés teljességéhez 
tartozik, hogy a zsákmány döntő részét (kb. 70%-ot) 
1975-ben és 1976-ban a betelepített ponty állomány biz
tosította. Ezzel szemben jelentősen elmaradt a tóban ős

honos és tömeget képező halfajok fogása! Dévérkeszeg- 
ből 1967-ben 347 q-t, 1976-ban 142 q-t; süllőből 1967-ben 
106 q-t, 1976-ban 52 q-t fogtak ki a Velencei-tóból. Vár
ható volt és ez be is következett, hogy a halászat meg
szűnése után növényevő halfajok zsákmányolása abba-

AV ELEN C ei TÓBÓL KIFOGOTT FONTOSABB HALFAJOK 
MENNYISÉGI MEGOSZLÁSA 1967-76 k ö z ö t t

marad. (Magyarázata: a növényevő halfajok fogása leg
inkább télen és hálóval lehetséges.) Ugyancsak számí
tani lehetett arra, hogy a süllő — a kisebb horgászati 
érdeklődés miatt — számottevő egyedi fejlődést ér el. 
Ennek következtében, a tóban tömegesen találhatók 
nagyméretű — 3-5 kg-os — süllő példányok. Ezek kifo
gását célszerű minél előbb szorgalmazni, hogy a tele
pítésre szánt egy-ill. kétnyaras ponty állomány védelme 
biztosított legyen.

Dr. Pénzes Bethen
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P ikkelyes tenyészpontyok (Toth Á. felvételei)

Rézoxidklorid-
kezelés
ivadéknevelő
tavakban

Az elmúlt évtizedekben a hazánk
ban tenyésztett pontyfélék (ponty, 
amur, fehér busa és pettyes busa, 
compó) ivadéknevelése különöskép
pen pedig az előnevelési fázis sokat 
fejlődött. Ezt elsősorban azoknak az 
ismereteknek és tapasztalatoknak kö
szönhetjük, amelyeket az ivadék szá
mára fontos természetes táplálékál
latok tenyésztése, szelektív állomány 
szabályzása terén szereztünk. Ha
sonló jellegű az a fejlődés is, ami a 
technikai, műszaki feltételek (előne
velő tavak, eszközök, tápok halszál
lítás stb.) terén észlelhető. Mindezek 
együttes eredményeként a terület- 
egységről lehalászható halivadék 
mennyisége többszörösre növekedett. 
Volt már példa arra is, hogy 1 hónap 
alatt hektárra átszámítva 1500-1600 
kg ivadék termett az intenzív mód
szerekkel. A tavak planktontermelő 
képessége bármilyen módszer mellett 
is erősen behatárolt, ez pedig határt 
szab a természetes táplálékból transz
formálható halmennyiség korlátlan

növelésének. Van tehát egy felső ha
tár, amely fölé a termelés már nehe
zen emelhető a halállományok káro
sodása nélkül. Az ivadéknevelő hal- 
tenyésztőnek azt a célt kell kitűznie, 
hogy lehetőségeinek maximális ki
használása mellett elkerülje, vagy 
megszüntesse azokat a káros jelensé
geket, amelyek az intezítás bizonyos 
fokán hatványozottan és törvénysze
rűen jelentkeznek.

Az ivadéknevelés terén az egyik 
ilyen káros és az intenzív módsze
rekből adódó jelenség a különféle 
külsőparaziták tömeges megjelenése.

Nézzük meg kicsit részletesebben 
mi a magyarázata ezeknek az egyre 
fenyegetőbb veszélyeknek?

Bízvást állíthatjuk, hogy az iva
déknevelés talán legfontosabb bioló
giai kérdése a tavak természetes táp
lálék ellátása: a zooplankton állomá
nyok megléte, színen tartása.

1. táblázat
Rézoxiklorid fürdetés eredményei medencés kísérletekben

Parazita
megnevezése

Fertőzött 
hal kora és faja

Rézoxiklorid
fürdetőoldat
töménysége

mg/liter

Parazita  
ebenes 
hatás 

24ü múlva

Kezelt halak 
elhullása 

% -ban 72h 
múlva

Trichodina sp 
Chüodonella sp

30 napos am ur 
(3 cm hosszú)

0 (kontroü) — —

Trichodina sp 
Chüodonella sp

30 napos am ur 
(3 cm hosszú)

2 +

Trichodina sp 
Chüodonella sp

30 napos am ur 
(3 cm hosszú)

4 +

Trichodina sp 
Chüodonella sp

30 napos am ur 
(3 cm hosszú)

10 +

Trichodina sp 30 napos am ur 40 + ■—
Trichodina sp 
Chüodonella sp (3 cm hosszú)

80 +

Trichodina sp 
Chilodoneüa sp

30 napos am ur 
(3 cm hosszú)

100 +

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,6 cm)

0  (kontroü) —

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,6 cm)

2

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,5 cm)

4 +

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,6 cm)

10 +

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,6 cm)

20 + —

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,6 cm)

40 +

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,5 cm)

80 + 50

Trichodina 30 napos fehér 
busa (2,6 cm)

100 + 100

Minél gyengébbek a tavak termé
szetes adottságai, minél kevésbé si
került a plankton előkészítés, még- 
inkább a második planktonlépcső 
(Moina — Daphnia) kialakítása és 
minél több a hal az adott vízterüle
ten, a tavak planktonszegény állapo
ta annál hamarabb bekövetkezik.

Az ivadéknevelésben a jelenlegi 
legjobb tápok sem képesek teljes 
mértékben pótolni a természetes táp
lálékban jelen lévő tápanyagokat. A 
plankton elfogyása után tehát foko
zatosan bizonyos táplálkozási hiá
nyosságok jelentkeznek a halivadék
nál. Ezen kívül a tóban, mint bioló
giai egységben, az optimális egyen
súlyi állapot a különböző szervezet
csoportok között eltolódik, mivel az 
energiatranszport egy közbeeső stá
diuma, a zooplankton szerint gyakor
latilag minimálisra csökken. Így az 
algáknak, vízi baktériumoknak és 
szabadon úszó egysejtűeknek nincs 
fogyasztója, ezek a csoportok felsza
porodnak, majd egy bizonyos szint 
elérése után önkorlátozó mechaniz
musok lépnek életbe, szaporodásuk 
megszűnik. Ez másodfokon korlátoz
za az alacsonyabb energiaszint (rész
ben lebomlott oldott szerves vegyü- 
letek, kolloid méretű lebegő szerves 
törmelék) további lebomlását, tehát 
ezek a tényezők is felhalmozódnak.

Ez az állapot fokozatosan erősödik, 
mert az állandó szervesanyag bevitel 
(lisztszerű takarmányok, halürülék) 
továbbra is ebbe az irányba hat.
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A fentiekben leírt környezet egy
ség igen kedvező néhány testfelüle
ten, kopaltyúhámon élő egysejtű pa
razita elszaporodásához. A szennye
zett külső környezet csak az egyik 
oka e paraziták gyors elterjedésének 
az ivadékon, míg az előbb említett 
hiányos tápanyag-ellátottság belső 
szervezeti elégtelenséghez (pl. foko
zott hámelhaláshoz) vezet, ami ked
vező a paraziták elszaporodásához. 
Mai ismereteink szerint ez a dön
tőbb.

Az előnevelés végére törvénysze
rűen kialakuló fent vázolt környezet
ben az ivadékon tehát szinte kivétel 
nélkül megjelennek a Ciliáta parazi
ták (Trichodina, Trichodinella, Chí- 
lodonella, Costia stb.), a vízi környe
zettől, a népesítéstől, a takarmánytól 
függő tömeges előfordulással.

Ezzel egyidőben a halak növekedé
se lelassul, majd leáll. Erősebb para
zita felszaporodás idején az állomány 
fokozatosan pusztulni kezd. Ezek a 
rejtett nehezen észlelhető elhullások 
okozzák a megnyújtott, 5—6 hetes 
előnevelés végére a kezdetben jól 
megmaradt állományok kiszelektáló
dását, rossz megmaradását. Ha külön 
történik az utónevelés, úgy a lehalá
szás igen jó alkalom arra, hogy a 
kézben lévő halat gyors fürdetéssel 
(1—2%-os konyhasóval) parazita 
mentesítsük, amit minden esetben 
célszerű is elvégezni. Ezt követően az 
utónevelő tó jól előkészített, plank
tongazdag környezetében a para
zitáktól megszabadított hal ugrás
szerűen növekszik.

A paraziták számára kedvező kör
nyezet gyakran már olyan korán, két 
héttel a zsengével történő népesítés 
után kialakulhat, amikor még nem 
gondolhatunk lehalászásra. Az előbb 
vázolt, hallal túlnépesített, plankton-

Halszákolás Biriton

Sor
szám

Tó
te rü 

let
ha

H al
faja, kora

Parazita
megneve

zése

Rézoxi-
klorid

koncent
rációja

mg/liter

H atás 
24 óra 
múlva

Elhullás 
a kezelést 
megelő

zően

Elhullás
a kezelést 
követően

1—3

4

6—8

9—14

16

16

17

18

19

3 db 
0,06
0,06

4 db 
0,04
6 db
0,02

0,47

0,47

0,57

10 napos 
am ur +
16 napos 
compó -f-
20 napos 
f. p. busa -f
20 napos 
compó +
kéthónapos 
pon ty -f +  
kéthónapos 
ragadozó őn
kéthónapos 
ponty +  +  
kéthónapos 
ragadozó őn
kéthónapos 
compó, 
f. busa 
amur +  +
három 
hónapos 
ponty, 
amur, 
p. busa, 
harcsa 4- +
három 
hónapos 
amur, 
compó +  +

Trichodina

Trichodina

Trichodina

Trichodina

Trichodina

Trichodina

Trichodina

Trichodina

Trichodina 
(csak az 
amuron)

szórvá
nyos
szórvá
nyos

szórvá
nyos
szórvá
nyos

szórvá
nyos

szórvá
nyos

szórványos

szegény állapot nemcsak az előneve
lő, hanem az egynyaras nevelő ta
vakban is bekövetkezhet, ha előne
velt hallal túlnépesítjük azokat. Úgy
szintén kinövi majd elszennyezi a 
hal környezetét azokban az esetek

ben is, amikor nagyobb tavakat zsen
gével népesítünk és lehalászás nélkül 
neveljük egynyarassá. Az ilyen ta
vakban kedvező zsenge megmaradás 
esetén igen könnyen és korán bekö
vetkezik a fent vázolt helyzet.

2. táblázat
Tavi rézoxiklorid kezelés különböző fajú és korú halivadék esetén

Egyöntetű busaivadék (Tahy B. felvétele)



A tavi körülmények között kifejlő
dő erős parazita fertőzés ellen ezide- 
ig a haltenyésztőnek nem állt mód
jában eredményesen védekeznie. Az 
eddig alkalmazott tavi kezelések 
részben hatástalanok, részben igen 
kockázatosak voltak (a szakkönyvek 
^ajánlotta töménységű Malachit-zöld 
kezelés hatására a legyengült, beteg 
hal gyakran hamarább elpusztult, 
mint a szívós exoparazita).

Tavi körülmények között, ha még 
a parazita fertőzés nem fokozódott a 
pusztulásig, leghatásosabb szemek a 
részszulfát bizonyult. Ez a drasztikus 
hatású vegyszer a nagyobb halat 
nem öli meg, ugyanakkor igen hatá
sos a kulsőparaziták ellen. Sajnos 
azonban, a gyenge és apró előnevelt 
halat igen veszélyes rézszulfáttal ke
zelni, mert igen kicsi a különbség a 
hatásos és a halra toxikus koncent
ráció között. Ez gyakorlatilag a hal 
nagyságán túlmenően a fertőzöttség 
mértékétől és egyéb részben tisztá
zatlan környezeti faktoroktól függ.

Emiatt a rézszulfát kezeléseket 
megelőzően minden esetben célszerű 
néhány hígítással medencés tesztelést 
csinálni, mielőtt a tavi állományt ke
zelnénk, ez pedig a gyakorlat számá
ra nem, vagy aligha járható út.

A rézvegyületek nemcsak a para
ziták, hanem pl. káros algák ellen is 
igen hatásosak. Az irodalomban 
eredményes algaírtásról számoltak 
be rézoxiklorid nevű vegyszer alkal
mazásával.

A hálós alga (Hydrodiction sp.) el
len — amelybe az előnevelt halak 
könnyen beleakadnak — magunk is 
eredményesen alkalmaztuk a rézoxi- 
kloridot.

Ez a vegyület egy komplex kötésű 
rézvegyület 3Cu(OH)2 X CuCl2, réz
tartalma 45 súly %.

Az algára gyakorolt hatást nehe
zebb lemérni, mint pl. az aktív moz
gást végző élőlényeken, ezért a hatá
sos koncentráció megállapítása is 
nehézkesebb. Kisebb koncentrációnál 
ugyanis csak a szaporodást akadá
lyozza — algasztatikus hatás — és 
nehéz megállapítani, hogy ez mikor 
válik algicid — algaölő hatássá. A 
vizsgálatok során, megfigyeltük, hogy 
bizonyos koncentráció mellett a réz
oxiklorid hatására eltűntek a Tricho- 
dina egysejtűek az előnevelt halak
ról. Ez a jelenség ráirányította a fi
gyelmünket a rézoxikloridra, mint 
külsőparazita ellenes fürdetőszerre.

Kísérletesen megvizsgáltuk, hogy 
milyen koncentráció hatásos a para
zitákkal erősen fertőzött halállo
mánynál medencés és tavi viszonyok 
között.

A rézoxikloriddal két tesztvizsgá
latot végeztünk medencés körülmé
nyek között; egy érzékeny (fehér bu
sa) és egy kevésbé érzékeny (amur) 
fajjal. Az eredményeket az 1. táblá
zatban közöljük.

A vizsgálat alapján megállapítot
tuk, hogy a 2mg/]iteres koncentrá
cióban a rézoxiklorid nem minden 
esetben, illetve csak részben volt ha
tásos, míg a 4mg/liter töménységnél 
minden esetben elpusztította a para
zitákat Az előnevelt amur még 100

mg/liter koncentrációnál sem pusz
tult, míg a fehér busa állomány 80 
mg/liternél jelentősen károsodott. 
A halra toxikus koncentráció tehát 
legalább húszszorosa a parazitára 
már hatásos koncentrációnak. Ez a 
nagy különbség a haltenyésztők szá- 
mára nagy biztonságot jelent. A me
dencés kísérletek alapján végeztünk 
tavi kezeléseket (2. táblázat adatai) 
olyan előnevelő (*-gal jelölt), illetve 
egynyaras nevelő tavainkban (**-gal 
jelzett), ahol a Trichodina parazitózis 
jelentős mértékű volt.
A tavi kezeléseknél a legkisebb ha
tásos koncentrációt (4 mg/liter) alkal
maztuk, a 2 mg/liter tavi viszonylat
ban eredmenytelennek bizonyult. A 
bizonytalan vízmennyiség becslés 
miatt fontos a legalább 4—5 mg/liter 
rézoxiklorid használata.

A 2. táblázat adatai egyértelműen 
bizonyítják a rézoxiklorid alkalmas
ságát monokultúrában vagy polikul- 

, túrában nevelt tavi halállományok 
parazita mentesítésére (darakór ellen 
nem hatásos).

A rézoxikloriddal kezelt tavak ke
zelése utáni sorsának elemzése mesz- 
szire vezetne. Helytelen lenne továb
bá azt állítani, hogy a kezelés nélkül 
a halak elpusztultak volna, hiszen a 
fertőzés mértéke igen különböző volt 
Abban azonban haltenyésztő kollégá
ink bizonyára egyetértenek velünk, 
hogy általában törekednünk kell ha
laink parazita-mentesítésére, mert 
ha nem is pusztulnak el, növekedé
sükben lemaradnak, a takarmányt 
rosszul hasznosítják stb.

Természetesen a parazita eltávolí
tásával tulajdonképpen a következ
ményt szüntettük meg, nem pedig az 
okot, amely a paraziták felszaporo
dásához kedvező feltételeket terem
tett. Ezért következett be az állomá
nyok újrafertőződése néhány hét 
múlva (az egynyarast nevelő tavak
ban) akkor, ha a kezelést követően 
nem hajtottunk végre változtatást a 
technológiában is (pl. az amuroktól 
megvontuk a keményítő tartalmú ab
raktakarmányt, helyette intenzív 
zöldetetést végeztünk, a kombinált 
népesítésű tavakban pedig állati fe
hérjével kiegészített takarmányt 
adagoltunk). A technológiai változás 
egyik sarkalatos mozzanata a kezelt

tavak továbbárasztása, jobb esetben 
átfolyatása. A vízátfolyás a zoo
plankton mentes tavakban már nem 
okoz kárt, mert nem mossa ki a táp
lálékszervezeteket (hiszen a halak 
már korábban kiszűrték azokat), ez
zel szemben legalábbis részben eltá
volítja azokat a káros anyagcsere 
termékeket és egyéb szennyezéseket, 
amelyek mint külső környezeti té
nyezők, kedvezőtlenül befolyásolják 
a halak növekedését és kedvező felté
teleket teremtenek bizonyos parazi
ták számára.

A rézoxikloridos kezelés tehát az 
egynyarast nevelő tavakban csak ak
kor igazán hatékony, ha egyidejűleg 
technológiai változtatást is tudunk 
alkalmazni, ezzel szemben a túlnépe
sedett és növekedésében megállt elő
nevelő állományoknál változatlan 
technológia mellett is igen kedvező 
eredményeket ad, ugyanis a jól meg
maradt állományokban már 12—15 
nappal a kihelyezés után megkezdőd
het a Trichodina szaporodása. Ha 
ebben az időben végezzük el a keze
lést, a hal már parazitamentes ma
rad a 21—28 nap után bekövetkező 
lehalászásig, nincs elég idő az újra- 
fertőzéshez.

A rézoxiklorid kezelés különösen 
alkalmas kisméretű, kifejezetten iva
déknevelő tavak kezelésére, ahol a 
vegyszert jól szét lehet locsolni és 
az egyenletesen oszlik el a tóban. 
A nagyobb tavakban esetenkénti ha
tástalanságának az oka minden eset
ben az, hogy az oldás nem volt 
egyenletes, egyes helyekre tömé
nyebb, máshol hígabb oldat jutott. 
Szeles időben a nagy tavak kezelése 
eredményesebb.

Végül megjegyezzük, hogy a szer 
nem drága (AGROKER-eknél kap
ható), mint láttuk viszonylag ala
csony koncentrációban hatékony és 
nem veszélyeztetjük vele a halállo
mányt, sem a kezelést végző dolgo
zókat. Ezek alapján a rézoxiklorid 
az ivadéknevelés egy további hasz
nos segítőtársnak ígérkezik.

dr. Horváth L. — dr. Láng M. — 
dr. Tamás G.

Tem peráltvízű Halszaporító Gazdaság, 
Százhalom batta

H I B A I G A Z Í T Á S
Lapunk legutóbbi, 1977. évi 5. számába néhány zavaró sajtó

hiba került:
— A 133. oldalon a 3. és 4. ábra magyarázó szövege értelem

szerűen felcserélendő.
— A 144. oldal 2. bekezdés 10. sorában a helyes évszám: 1886.
— Hazai lapszemlénkben a 148. oldalon az első hasáb 7. sorában 

vasút helyett víziút, a 155. oldalon a 4. hasáb 3. bekezdésében 
angolnatömeg helyett algatömeg olvasandó.

Olvasóink elnézését kérjük!
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H A Z A I  L A P S Z E M L E
Színes, rendkívül szakszerű is 
m ertetőt ad Szatnm árí Jenő  
István  a TEHAG-ról a TÜ 
KÖR  augusztus 7.-i számában. 
A cikket R uzsonyi G ábor k i
tűnő felvéte le i illusztrálják.

„H alászati ü zle tág” cím m el a 
MAGYAR HÍRLAP ok tóber l .- i  
szám a közli d r. D o b r a i  
L a j o s ,  a MÉM V adásza ti és 
H alászati F őosztályának he
lye tte s  veze tő je  ré sz le tes  n y i

la tkoza tá t a halászat elm últ 
m ásfél év i m un kájáró l és a 
te rv időszakban  e lő irá n yzo tt 
teendőiről. A  halászat do lgo
zó it legközelebbrő l érin tő  so 
ro k : „ . . .  k ö zpon ti a lapból
szeretnénk  j u t a l m a z n i  
m indazokat, ak ik  egység n yi 
terü le ten  n agyobb hozam okat 
érnek el, va lam in t a h ely i erő 
ből is m egvalósítha tó  tech n o
lógiai, gépesítési ö tle tek e t.”

Új tavak. — A jászkiséri Le
nin tsz-ben kilenc és fél m illió  
forint költséggel 150 hektár te 
rületű tavat építenek. (SZOL
NOK MEGYEI NÉPLAP, szept.

16.) — Budakalász határában
52 hektáros óriáspark épül k ö 
zepén 12 hektár kiterjedésű  
horgász és csónakázó tóval, 
stranddal. (PEST MEGYEI 
HÍRLAP, szept. 4.) — „Tó k é
szül Ozorán” — írja a TOLNA 
MEGYEI NÉPÚJSÁG — a „tó
terület m integy öt-hat kataszt- 
rális hold .” N em  nagy, de sok  
em bernek jelent m ajd pihenést 
szórakozást. — Ugyancsak  
előbbi lap tudósít „Bem utatjuk  
a sötétvölgyi tavat” cím m el, 
am iből m egtudjuk, hogy a Rák 
patak által táplált tó víztükre 
12 hektár lesz.

A győri Előre H alászati Szövet
kezet az angolna fogásból re
kordot ért el az őszi idényben. 
A Fertő-tavi angolnából eddig 
140 m ázsát fogtak  ki, pedig

a m unka dandárja m ég hátra 
van. Az éves fogási terv 120 
m ázsa volt.

A N atura és a MOHOSZ közös  
kiadásában  Pénzes B ethen és 
Tölg István: „H albiológia hor
gászokn ak” cím ű m o st m eg 
je len t kö n yvérő l néhány lap 
m é lta tá sa : SZABAD FÖLD,
ok tó b er 9. „A  k ö n yv  a bio ló
giának a horgászok á lta l érin 
te t t  te ljes  k öré t felö leli — 
. . . érték es kö n yv , am it végig  
kell olvasni, nem  lehet lex i
konnak használni. T iszte le tre 
m éltó  vála lkozás, hogy a k ö n yv  
k itér  m ég  a h orgászvizeken  
m ű velen dő  halgazdálkodásra  
is .” — TÜKÖR, szep t. 4. „L eg

először is term észetesen  horgá
szt m ivo ltom ban  örülök e szép  
k ö n yvn ek , egy  régóta  vá rt so 
roza t in d ító  m ü vén ek  . . . Má
sodszor örülök m in t á llam pol
gár . . .  a jó  halbiológiai (s 
ennek okán h a lten yésztés) d o l

gában lehet jogu n k a n em ze ti 
e légedettségre: a m ag ya r m e s
terek h ez (k ö ztü k  e k ö te t k i
váló szerző ih ez) sok  ország
ból jön n ek  h a ltu dom án yt ta 
nulni . . .  De iroda lm ár le lkem  
is derül, m íg  e szép  k ö n yvb en  
lapozgatok  . . .  Ez a m odern  
ism ere tek e t világosan , á tte k in t
hetően  közlő  k ö n yv  rem élh e
tő leg  hozzá fog járu ln i ahhoz 
Is, hogy m ű ve lt em berek  á l
talában tö b b e t tu d jan ak  v iz e 
ink é lő lén yeirő l.” — DUNÁN- 
TÚLI NAPLÖ, sze p t 21. „A  
k ö n y v  az a lapvető , és éppen  
ezért n élkü lözh ete tlen  h a lbio ló
giai ism e re te k e t k ö tö tte  cso
korba  . . .  A kü llem re is csi
nos zse b k ö n y v  csaknem  400 
olda ln yi ér ték es  ism ere te t k ö 
zöl... az első fe je ze te i nagyban  
m eg kön n yítik  a v izen , a v íz  
m elle tt m eg fig ye lt je len ségek  
érte lm ezését, k o n k ré t h aszn o
sítá sá t — m agában a h orgá
szatban . A z  igazi csem egét 
azonban kétség te len ü l a hazai 
halainkkal fog la lkozó  harm a
d ik  fe je ze t je len ti. I t t  az ö sszes  
alaktan i ism ere tek  a tém a  — 
igen jó l használható határozó - 
ku lccsal k ieg ész ítve  . . . V ége
ze tü l a k ö te t a h orgászv izek  
állom án ypótlásán ak  fon tos is 
m erete iben , a h orgásza t és a 
k ö rn ye ze tvéd e le m  összefü ggé
seiben  szegődik  tu dom án yos  
kalaúzává e szép  szen ved é ly  
h ódolóinak.”

Halfelv á s á r l á s

P o n ty o t , n ö v é n y e v ő  és n e m e sh a la k a t  
m in d e n  m e n n y iség b e n  á tv e sz ü n k ,  
g é p k o cs iv a l vagy vag onnal e ls z á l l ít ju k .

M e g r e n d e l é s t  f e l v e s z ü n k

e lő n e v e lt , e g yn yaras és k é tn y a ra s  
p o n ty ra , e lő n e v e lt  és eg y n y a ra s  a m u r , 
m á rv á n y p o n ty , e z ü s tp o n ty ,  
sü llő  sz á llítá sá ra

Halértékesítő Vállalat 
Beszerzési és Szállítási Osztály
Telefon: 117-232 Telex: 225466

188



A MAGYAR NEMZETBŐL 
(szept. 21.): H altenyésztési k u 
tatók nem zetközi szem inárium a  
kezdődött szeptem ber 20-án 
Szarvason a Magyar Agrártu
dom ányi Egyesület és a Szar
vasi H altenyésztési K utatóin
tézet rendezésében. A szovjet, 
lengyel, m agyar, jugoszláv, 
NDK -beli és am erikai halte
nyésztési kutatók négynapos 
eszm ecseréjének napirendjén a 
halak táplálkozása és takarm á
nyozása területén az elm últ 
években elért eredm ények és a 
további feladatok szerepelnek.

A tihanyi b iológiai kutatóinté
zet m egnyitásának 50 éves év
fordulója alkalm ával a NÉP
SZA BA D SÁ G  hosszabb cikkben  
em lékezik  m eg az intézet m un
kásságáról. Az intézet m un
kája nagyrészt a Balaton élő 
világának kutatásaival fogla l
kozott, de em ellett általános 
biológiai tém ák is szerepeltek  
m unkájában. Eredm ényeikről

ma 43 kötetben tanulm ányoz
ható az intézet tudom ányos 
össztevékenysége, életrajza. — 
Az intézet igazgatója, dr. Sa- 
lánki János a jövőbeni tevé
kenységről így  n y ila tk ozott: 
„Két osztályt szerveztünk a 
jövőre nézve az intézetben. 
Hidrológiai osztályunk elsősor
ban a B alaton-kutatással fog
lalkozik, a m ásik  osztályunk  
olyan sejtszintű élettani kuta
tásokat végez, m elyet az or
szágban m ásutt nem  m űvel
nek .” — Tervek készültek egy  
olyan vízi létesítm ény ép ítésé
re, m elyben nagym éretű ak
várium  lenne húszfajta bala
toni hallal, rákokkal, csigák
kal, kagylókkal és a tó nö
vényvilágának bem utatásával, 
ezenkívül előadó és bem utató  
terem ről is gondoskodnak.

A LOBOGÓ „A hal és a ten 
ger** cím ű k ö zlem én yébő l n é
hány aranyigazság, ille tve  ada t:  
„Sok országban a hal az eg y e 
düli hús. A  legfőbb táplá lék . 
A  hal a Földünk eg y ik  leg
nagyobb élelm iszertarta léka . 
— A FAO adatai szer in t 1975- 
ben  70 m illió  tonna halat fog 
tak  k i a világon. — A  ten ge
rek  és fo lyó k  pontos halállo
m án ya  lén yegében  ism eretlen , 
ó riá s i ö veze tek  m ég  te ljesen  
feltáratlanok. R eálisnak tűnik

az a becslés, hogy a világ  év i 
halzsákm ánya  — az á llom ány  
károsodása nélkü l — elérh eti a 
100 m illió  tonnát. A  ku ta tók  
m ind nagyobb töm egekben  fe 
deznék  fe l é le lm ezési célokra  
eddig nem  halászo tt k itűnő  
húsú halakat. — A hal m ind  
nagyobb szereph ez ju t az em 
beriség élelm ezésében . V ilág
érdek , hogy v ig yá zzu n k  rá.

A NÉPSZABADSÁG Tudom ány  
és Technika rovatából (aug. 
23.) Tengeri farmok. Az em be
riség által felhasznált fehérje  
m integy 25 százaléka a tenge

rekből és az óceánokból szár
m azik. Ebből a tetem es m eny- 
nyiségből hazánk is részesül: 
évente több tízezer tonna ten 
geri hal-lisztet im portálunk (az 
étkezési halról nem  is beszél
ve), am elyből állatok takarm á
nyozására tápokat készítünk.
— Sokáig az volt a vélem ény, 
hogy a tengerek fehérjetarta
lékai kim eríthetetlenek. A 
technikai eszközök — például 
a halfelderítő m űszerek, a 
m élym erülési hálók stb. — 
fejlődésével egy időben bebi
zonyosodott, hogy ezek a tar
talékok nagyon is végesek , 
ezért új lehetőségeket kell fe l
tárni. A legújabb kutatások  
szerint a sekély  tengerrészeken
— hullám m entes lagúnákon,
öblökben — éppúgy folytatható  
haltenyésztés, m int a tógazda
ságban. — A Szovjetunió egy i
ke azoknak az országoknak, 
ahol már évek óta eredm énye
sen foglalkoznak a tengeri far
m ok létesítésével. Az A zovi-, 
és Fehér-, a B alti-, a Kaszpi- 
tenger partján, továbbá a Tá
vol-K eleten, a C sendes-óceán  
partján több m int 130 ilyen  
gazdaság dolgozik már. E h e
lyeken  m integy 40 halfajt sza
porítanak m esterségesen, töb
bek között tokféléket, atlanti- 
és csendes-óceáni lazacokat, 
nagyfejű  pérhalakat. — Jap- 
pánnak nyolcvannál több ten 
geri farm ja van. _
Hazánk első női halászm este
rét és pályafutását ism erteti 
a PEST MEGYEI HÍRLAPBAN  
T. Á goston László. Süki L ász- 
lóné a TEHAG segédm unká
sából lett négy év  alatt halász
m ester és a szaporítóüzem  v e
zetője. De adjuk át a szót 
igazgatójának, Tölg István n ak:  
„Süki Lászlónét én beszéltem  
rá, hogy érettségizzen le, ta
nuljon tovább. Még nem  k i
forrott vezető, de m inden  
adottsága m egvan ahhoz, hogy  
további tanulással, szakm ai és 
em berism erete bővítésével azzá 
váljék. Az ősszel különbözeti 
vizsgát tesz és a levelező  ta
gozaton két év alatt elvégzi 
a technikum ot. Lehet, hogy az 
élővizi halászatban nem  állná 
m eg a helyét, h iszen  oda több 
fizikai erő kell. Itt, nálunk  
azonban, a halszaporítóban  
gyengédségre, a szakm a és a 
halak szeretetére van elsősor
ban szükség, s ezek az asszo
nyok, lányok, köztük Sükiné  
is, erre a m unkára term ettek. 
Közben a gazdaság több dol
gozójához hasonlóan nyelvet is 
tanuló  például angolt. Sok  
külföldi vendég m egfordul ná
lunk, h iszen  az ENSZ-FAO  
V ilágélelm ezési Program  kere
tében dolgozunk, s nem  tudunk  
m inden dolgozó m ellé tolm á
csot állítani. Ú gy érzem, jól 
választottunk, m ikor őt nevez
tük ki halászm esternek ebbe 
a részlegbe. Jól dolgozik, s 
ha kell, ki tud állni a beosz
tottaiért. Volt rá eset, am ikor 
két em ber m unkáját végezte. 
Az elődje m ost m érnökként 
dolgozik nálunk. Ki tudja, 
nem  követi-e  6 is a példá
ját? . . .”
AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY 
É lő s a r o k  rovatában  az élő  
halak szállításának szakszerű

m ó d ja it irta  m eg  K á p o l n á -  
s i B é l a .  A z e lőze tes éhez- 
te té s tő l k ezd ve , k iseb b -n a g y  óbb

halak, hosszabb-röv idebb  id e 
ig tartó  útra, té len  nyáron  
leendő szállítás k ö ve te lm én ye it 
ism erte ti a leírás.

A m ilyen kevesen  ism erték a 
múltban Ó d ö r ö g d puszta n e
vét, olyan híressé válik rövi
desen arról a sok-sok  piszt
rángról, m elyet M a y e r  I s t 
v á n  vezényletével fognak ott 
nevelni. (Riport a VESZPRÉ

MI NAPLÓBAN G á 1 d о n у i 
B é l a  tollából.)

A k va ristá k  fig ye lm éb e! — AZ  
ÉLET ÉS TUDOMÁNY  élő- 

sarok rovata ajánlata: Hazai 
halakat az akváriumba! Éspe
dig m elyeket? Lesőharcsát, 

fürge csellét, szivárványos ök
lét, compót. — Példát is em 
lít. Az 5—6 cm -es harcsaköly- 
kek egy  év alatt 15—20 centisre  
nőttek. K ifejlődött bennük a 
tartózkodási területet védő m a
gatartás, ádáz csatákat vívtak  
ezért, de nem  sebesítették  m eg  
egym ást, a csata célja csak a 
tolakodónak az elűzése.
A  halhúsfogyasztás növeléséért. 
— S zem élyes ta p aszta la t: a 
v o lt és m a is sokok  által É j
je l-nappa l k özértn ek  n eveze tt 
ü zle tbe  belépve, m inap k ezem 
be adta  egy  csinos eladó a 
HALÉRT „H alételek kön n yen  
gyorsan** cím ű 30 oldolas re 
cep t fü zeté t. S záz-szám ra  o sz
toga tták . — A  szolnoki h tsz  
havonta m in teg y  3000 tálca sze 
le te lt halat hoz forgalom ba. — 
Üj feldolgozó üzem  ép ítésé t 
te rvez ik  G yom án. A h tsz a 
Biharugrai H algazdasággal 
eg yü ttm ű k ö d ve  G yom án m in t

egy  50 m illió  fo rin t költséggel 
halfeldolgozó ü zem et lé tesít 
(b é k é s  M. n é p ú j s á g .
szep t. 4.) — Dr. Harcsár Ist
ván, a HALÉRT k ereskede lm i 
igazgatója  n y ila tk o za ta : A
k iskereskedelem n ek , ille tve  a 
vendéglá tó iparn ak  350 vagon  
halat szá llítanak a fo lyó  é v 
ben, m e ly  a tava ly in á l 50 v a 

gonnal több . — (PEST MEGYEI 
HÍRLAP, okt. 2.) — N égy k e 
reskedelm i vá lla la t és a kon 
ze rv ip a r az egészséges táp lá l
kozás árukínálatá t m u ta tta  be 
az Országos P iackutató  In té
ze t N agym ező  u tcai m in ta te r
m ében  n y ito tt  eg yü ttes  k iá l
lításán. A  k ia lakításon  a ha
za i és az im p o rt h a lk ész ítm é
n yek  te lje s  vá lasztékára  h ív
já k  fe l a lá togatók f ig ye lm ét. 
(MAGYAR NEMZET, okt. 4.)

Bizonnyára érdekli a halászo
kat is az alábbi horgászhír: 
Győrben szeptem ber 25-én a 
Rába győri vár alatti szakaszán  
rendezett horgászversenyen  109 
versenyző jelent m eg. K o c s i s  
S á n d o r  3 óra alatt 109 darab 
halat fogott 10 kiló  56 deka  
súlyban. Kiváló teljesítm ény! 
(NÉPSZAVA, szept. 27.)

Pöschl Nándor

Könyvismertetés
S ze rk e sz te tte :
DR. HOLLY IV ÁN

M ezőgazdasági 
K ö n yv k ia d ó -  
MOHOSZ 1977.

M egjelen t
80 000 p éldán yban
6,65 ív
ter jedelem ben ,

60 ábrával.
Á ra: 15 Ft

M egjelent a hor
gászkönyv sorozat 

m ásodik kötete. A7 
ízléses kialakítású, 
kem ény táblájú  
könyvecske össze
foglalja a horgá
szok szám ára elen 

gedhetetlenül fontos tudnivalókat. L ényegében ez az egyet
len jelen leg  beszerezhető, a horgászat egészét átfogó m un-
ka.
A szerzők -  A ntos Zoltán, dr. H olly Iván, N agy M iklós, 
P áskán dy János és Szász Im re  — nehéz feladatra vá lla l
koztak. Egyrészt m egfelelő útravalót kellett adni a hor
gászattal m ost ism erkedőknek, m ásrészt pótolni kellett 
a horgászati könyvekben évek óta m utatkozó hiányt. Az 
utóbbi sikerült jobban.

Ism ertetik a szerzők a horgászat jogi szabályozását, szer
vezetét rendjét, a vizek  és halak életét, a legfontosabb  
horgászeszközöket, m ódszereket az egyes halfajok  fogásá
nak több-kevesebb trükkjét. Talán többet is írhattak volna  
a horgászat számára az utóbbi években jelen tőssé vált 
halakról, a növényevőkről és az angolnáról, m ivel ezek  
fogási m ódszerei a legkevésbé ism ertek a horgászok kö
rében. Lehetett volna írni e halakról, akár a fe lszerelés
sel foglalkozó fejezet terjedelm ének rovására is.

A könyvet áttanulm ányozó horgász joggal sóhajthat: V a
lóban ilyen  nehéz m anapság h orgászn i?

A lapvető kódex ez m inden horgásznak, de „kedvcsináló
nak” nem  jó. Persze lehet, hogy nem is ez volt a cél.

P intér K.
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Egynyaras maréna ivadék halászata a 
lecsapolható term észetes tavakból

halásztechnikus, felsőfokú végzett
séggel senki sem rendelkezik. Csak 
étkezési hal előállításával foglalkoz
nak, a népesítő anyagot a közeli, .sza
kosított ivadékelőállító telepről vá
sárolják.

A KUTATÁS SZERVEZETE
Finnországban mind a tengeri 

mind az édesvízi halászat adminiszt
ratív irányítását a Mezőgazdasági és 
Erdészeti Minisztérium Halászati és 
Vadászati Osztálya végzi. A Finn 
Halászati és Vadászati Kutatóintézet 
közvetlenül a minisztérium felügye
lete mellett dolgozik. A halászati 
részleg kutatási tevékenysége kiter
jed az édesvízi és a tengeri halászat, 
valamint a haltenyésztés területeire. 
Hatáskörébe tartozik a halászati sta
tisztika vezetése is. A halászati rész
leghez a helsinki központi intézet 
mellett hat haltenyésztési kutató ál-

F innországban több, mint 55 ezer 
tó van, és a folyók teljes hossza 
meghaladja a 20 ezer kilométert. 
A kristályos őskőzeten kialakult 

vékony talajréteg kevés vizet tud 
tárolni, ezért a felszín alatti vízkész
let az ország vízkészletének keve
sebb, mint két százaléka és éves át
lagban a lehullott csapadéknak csak
nem a fele közvetlenül áramlik az 
egymással kapcsolatban lévő tavakon 
és folyókon keresztül a tengerekbe. 
Ez a hatalmas felszíni édesvízkészlet 
képezi alapját az igen jelentős, évi 
22 ezer tonnát is meghaladó belvízi 
halászatnak és az utóbbi években 
gyors fejlődésnek indult belvízi hal
tenyésztésnek.

HALÁSZAT

Jelenleg az ország halászatában a 
tengeri halászat fontosabb, mint az 
édesvízi. 1974-ben édesvízből Össze
sen 22.4, tengerből pedig 87.7 ezer 
tonna halat fogtak. A tengeri halász- 
zsákmány nagy részét a balti h ering 
képezi. Az édesvízi fogásban a leg
fontosabb halfajok a marénafélék, 
a csuka, a sügér, dévér és a süllő. 
A felsorolt halfajok azonban a ten
geri zsákmányban is jelentős meny- 
nyiségben szerepelnek. A süllő na
gyobb részét pl. a kiédesült, viszony
lag alacsony sótartalmú tengerből 
fogják. Bár a tengeri halászat az el
múlt 15 évben növelte a kifogott hal 
mennyiségét, a becslések szerint je
lentős további növelés már nem vár
ható. Éppen ezért a halhozamok nö
velésében a belvizek intenzív hasz
nosítására lehet számítani. A jelen
legi, hektáronkénti 7 kg körüli ho
zam ésszerű, intenzív népesítéssel je
lentősen fokozható. Ennek megfele
lően a népesítő anyag előállítása, az 
ezzel kapcsolatos kutatási feladatok 
képezik a halászati kutatások fő vo
nalát.

HALÁSZAT, 
HALÁSZATI KUTATÁS 
FINNORSZÁGBAN

HALTENYÉSZTÉS
A haltenyésztés Finnországban az 

utóbbi években gyorsan fejlődik. A 
természeti adottságok és a világpia
con megjelent teljesértékű, biztonsá
gos pisztráng tápok a szivárványos 
pisztráng tömeges tenyésztésére ser
kentik a vállalkozókat. Jelenleg 
mintegy 10 nagyobb, privát kézben 
lévő, eladásra termelő és mintegy 
300 kisebb, saját fogyasztást ellátó 
pisztráng farmot tartanak nyilván. 
A 100 nagyobb farm területe 40—50 
hektár és az éves termelése 1.8 ezer 
tonna.

A tanulmányút során meglátoga
tott legnagyobb pisztráng farm terü
lete 7.3 hektár, éves termelése 300 
tonna. Értékesítés, lehalászás előtt a 
teljes biomassza 400 tonna. A piszt
ráng telep vízéllátása szezonban 7, 
télen 3m3 másodpercenként. Három 
éves üzemformában dolgoznak és 800 
g-os végsúlyú pisztrángot szállítanak 
fogyasztásra. A 38—40 %-os nyers
fehérje tartalmú pisztráng táp 35 % 
hallisztet és 8 % zsírt tartalmaz és 
átlagosan 1.9—2 kg tápból termelnek 
1 kg halhúst. Az etetést két darab 
önjáró, befúvásos rendszerű, takar
mánysilóból tölthető géppel végzik. 
A telepen 20-an dolgoznak, ebből 3

lomás tartozik. Az állomásokon első
sorban a természetes vizek népesíté- 
sét szolgáló szaporítási és ivadékelő
állítási tevékenység folyik. Az étke-

Szállításra váró m aréna ivadék



zési haltenyésztés rohamos növeke
désével párhuzamosan fejlesztik az 
állomások kutatási tevékenységét. A 
meglátogatott Észak-Finnországi Hal- 
tenyésztő Állomást jelentősen fej
lesztik. Beruházásait tekintve egye
dül ez az állomás megközelíti intéze
tünk lehetőségeit.

A hatalmas édesvíz készlet poten
ciális lehetőségei és a jelentős, to
vábbfejleszthető belvízi halászat 
alapvetően meghatározza a kutatá
sok irányát, célkitűzéseit. Finnor
szágban a halászati és a hidrobioló
giai kutatások szorosan kapcsolód
nak egymáshoz. A sűrűbben lakott 
és az ipari tevékenységnek kitett déli 
országrész vizei gyorsan eutrofizálód- 
nak, szennyeződnek és az értékes la
zac-pisztráng populációkat a ponty
félék váltják fel. Gyorsítják a folya
matot a folyószabályozási és erőmű 
építési munkálatok. Alapvetően ezzel 
magyarázható, hogy a halászati ku
tatásokat végző intézmények között 
jelentős számban szerepelnek hidro
biológiái kutató egységek is.

1. A Helsinki egyetem Limnológiai 
Intézete, kutatási területek: hid
robiológia , regionális limnológia, 
vízszennyeződés.

2. A Helsinki egyetem Zoológiai 
Tanszéke: hidrobiológia, általá
nos halbiológia.

3. A Helsinki egyetem Állatfizioló
giai Tanszéke: halfiziológia.

4. A Helsinki egyetem Lamni Zoo
lógiái Állomása: hidrobiológia, 
limnológia.

5. A Helsinki egyetem Tvärminne 
Zoológiái Állomása: brakvízi 
problémák, vízszennyeződés, a 
Balti Tenger zoológiái és halá
szati kutatása.

6. Abo Akademi Husö Biológiai Ál
lomása: halászati kutatások.

7. Societas Scientiarum Fennica 
Parazitológiai Intézete: halpara- 
zitológia.

8. Az Oului egyetem Zoológiai Tan
széke: édesvízi és tengeri halá
szati kutatások.

9. Jyväskyläi egyetem Hidrobioló
giai Kutató Központja: hidrobio
lógia, limnológiai, vízszennye
ződés.

10. Jyväskylä egyetem Biológiai 
Tanszéke: hidrobiológia, limno - 
lógia, vízszennyeződés, halászat.

11. Joensuui egyetem Biológiai Tan
széke: halászati kutatások.

12. Kuopio egyetem Zoológiái Tan
széke: hidrobiológia.

KUTATÁSI PROGRAMOK
Finnország belvízi halászatában a 

maréna fajok (Coregonus lavaretus 
(L), Coregonus albula (L) mennyisége 
megközelíti a teljes fogás felét. Ért
hető, hogy a maréna Kutatási prog
ram kiemelt feladat, amely magában 
foglalja a szaporítással, ivadékneve
léssel, népesítéssel, populáció elem
zéssel és újabban az indító táppal 
kapcsolatos kutatásokat. A rotenon 
halölőszer segítségével készült felmé
rések szerint a kisebb méretű tavak 
halprodukciója néhány kilogrammtól 
20—40 kg-ig terjed, ugyanakkor a 
halbiomassza 10—100 kg közötti hek
táronként. A maréna program kere
tében a folyóvíztorkolatoknál a késő 
őszi ívás idején fogott halakból nyert 
ikrából keltetett és előnevelt iva
dékkal népesített lecsapolható termé
szetes tavak halprodukciója eléri a 
200 kg-ot hektáronként. Víztípustól 
függően ez a hozam még tovább nö
velhető. Az ősszel lehalászott egynya
ras ivadékkal népesítik természetes 
vizeiket, visszaállítva az erőműépítés 
és vízszabályozás következtében meg
csappant maréna populációkat. A 
maréna program ivadékelőállítását 
jelenleg már közel 3 ezer hektár le
csapolható természetes tó szolgálja. 
Az iparszerű egynyaras népesítőa
nyag előállítást hivatott megoldani 
a teljesértékű indító táp kidolgozásá
val kapcsolatban megindult kutató 
munka. Jelenleg még minden próbál
kozás, a lengyel kutatásokhoz hason
lóan sikertelenül végződött, és az 
iparszerű Coregonus ivadéknevelés 
(pl. ketreces tartás) továbbra is csak 
természetes táplálékkal lehetséges. 
A biztonságos és iparszerű természe
tes táplálék előállítása azonban je
lenleg még szintén megoldatlan.

A belvízi halászatban jelentős té
tellel szereplő csuka és süllő fogás 
további emelése csak a természetes 
vizek hatékony népesítésével lehetsé
ges. A süllő-csuka szaporítási és iva
déknevelési kutatási program még 
nagyon a kezdetén tart és a finn 
Mezőgazdasági és Erdészeti Minisz
térium éppen ezen a területen szeret
ne együttműködni a hazai kutatással. 
Az osztrák módszerekhez hasonlóan 
az előnevelés természetes táplálékkal

A lehalászott egynyaras m aréna ivadék  
szállítása a term észetes tavak népesítésére

történik. A természetes táplálékot 
tavakban, nagy plankton hálókkal 
gyűjtik, ez az extenzív módszer azon
ban nem biztosít elegendő táplálékot 
a tömeges, iparszerű ivadéknevelés 
számára. A továbblépést ezen a terü
leten is az olcsó, megbízható ipar
szerű természetes táplálék termelés 
módszereinek a kidolgozása fogja je- 
lenteni.

Az előbbi témákkal és általában a 
belvízi halászat gyakorlati problémá
ival is szorosan összefüggő kutatási 
programok a nagyobb finn tavak 
ekoszisztéma kutatása. A vizsgálatok 
kiterjednek a vízszennyezés, vízmi
nőség kérdéseire, a tavak termelésére 
beleértve az elsődleges termelést a 
bakteriális termelést és a halhúspro
dukciót is. A humuszvegyületekben 
gazdag finn tavakban a bakteriális 
termelés általában fontosabb az al
gák elsődleges termelésénél. A hal
táplálék szervezetek energiájuk je
lentős részét tehát a humusz és más 
jellegű szervesanyagot hasznosító 
baktériumokból nyerik. A humusz 
tavaknak ezt a természetes sajátos
ságát felerősíti a tavakat érő fa és 
cellulózfeldolgozó iparból származó 
és gyorsan növekvő szennyvíz terhe
lés. Az eredeti tavi szervesanyag és a 
szennyvizekkel bekerült szervesa
nyag, baktérium, haltáplálék szerve
zet energia hasznosítási sor jelentő
ségének a növekedésével megváltozik 
a tavak oxigén háztartása és ez ve
szélyezteti az értékes pisztráng-lazac 
-maréna félék állományát. Ez a típu
sú energia áramlási folyamat ugyanis 
csak oxigénfogyasztással párosul, 
szemben az alga, baktérium, haltáp
lálék szervezet típusú energia áram
lással, amelyben az oxigént termelő 
és fogyasztó folyamatok egyensúly
ban vannak. Természetesen a finn 
tavakban napjainkban erősödő első 
típusú energia áramlási folyamat 
több haltáplálék szervezetet képez, 
ami végeredményben kedvez az oxi
génnel szemben igénytelenebb, ke
vésbé értékes pontyfélék terjedésé
nek. Ezt az általános ekoszisztéma 
átrendezési folyamatot hivatott fel
tárni, majd megállítani a több kuta
tási egységnél folyó és gyorsan bő
vülő ekoszisztéma kutatási program.

Dr. Oláh János
H altenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

H A K I  H Í R E K
1977. ok tóberében  15 napos lá toga tást 
te t t  M agyarországon  R. D. Chakra- 
barty és S. D. Tripathy india i halá
sza ti szakem ber. A z  in diai ku ta tók  
m agyarország i ta rtózkodásu k  a la tt 
m eg ism erk ed tek  a H AKI és a TE- 
HAG ku ta tási és  gyako rla ti e red m é
n yeive l, és lá toga tást te tte k  néhány  
h a lten yész tésse l fog la lkozó  n agyü zem 
ben is.

1977. október 10—14-ig cseh szlovák  
halászati delegáció  járt M agyarorszá
gon Mr. Skricil vezérigazgató h elyet  
tes vezetésével. A  látogatás célja az 
országaink közötti együttm űködési 
szerződés keretében 1977-ben végzett 
m unka kiértékelése és az 1978-as 
m unkaterv kidolgozása volt.
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Ráckevei diákdolgozatok a halászatról
A  h a lá sz a t az em ber első k ü z 

delm e, első sikere  egyben . H a l a 
kézben  m ind ig  ö röm et, g yerm ek i 
d e rű t je len t. A  m aro k k a l, ny ílla l, 
sz igonnyal, id o m íto tt  h a lá sz m a 
d á rra l, horoggal, h á lóva l, v a rsá v a l 
e le j te t t  h a l m in d m áig  ősi u jjo n - 
gás, am ik o r a  lá th a ta t la n  v ízből 
em beri ügyesség, le lem ény  rév én  
hozzánk  sod ród ik  a  h a n g ta la n  é let. 
A  h a lá sz a t ősi fog lalkozás, de n a p 
ja in k b a n  is ren d re  m egú ju l a  szü k 
ség le tnek  m egfelelően, h iszen  a  
népélelm ezés fo n to s része. E b b ő l 
a  tén y b ő l adód ik , hogy  a  h a lá s z a t
n a k  szerte  az o rszág b an  g azd ag  a 
n ép ra jza .

E z  a  té n y  sü rg e ti a  fe ldolgozás 
g y o rs ítá sá t. K om oly  g y ű jtő m u n 
k á t  v ég ze tt évek  ó ta  a  ráck ev e i 
g im náz ium  Á ts  K á ro ly  h o n ism e
re t i  szakkö re  d r. K o v ács Józsefné  
ta n á rn ő  vezetésével. D iá k ja i t a 
n u lm á n y o k b a n  do lg o z ták  fel a  
ráckeve i D u n a -á g b a n  honos h a lá 
sz a to t. K a to n a  K a ta lin , ak i m o s t 
szerez te  m eg az ö tv ö s d ip lo m á t az 
Ip a rm ű v é sz e ti F ő isk o lán  — , a  
ráck ev e i vízi m o ln árcéh rő l szóló 
ta n u lm á n y á b a n  é r in te t te  a  he ly i 
h a lászok  m u n k á já t, L engyel Ma- 
ti ld  o rszágos p á ly á z a to n  n y e r t  
h a rm a d ik  d íja t  a  K is-D u n a i h a 
lászok  é le térő l g y ű jtö t t  an y ag áv a l, 
m ely b en  m o n d ó k á k a t, h a lá s z tö r
té n e te k e t so ro lt fel s z á m ta la n  ra jz  
k ísé re téve l. S árd i P é te r  sz in tén  
d íjn y e rte s  m u n k á b a n  szám o lt be a  
R áck ev e  k ö rn y ék én  h ag y o m án y o s  
ősi m esterség rő l.

A d a tk ö z lő je  R a fá s  K á ro ly  h a 
lász, ak i sze rin t ezen a  részen  a  
ha lfogás m e lle tt k a g y ló z ta k  és bé- 
k á z ta k  is a  B a la b á n n á l és a  Senki 
szigetnél. A  h a lá szc só n ak b an  az 
inas elől ü lt , ő t k ö v e tte  a  középső 
evezős, a  .,pöckös” . H á tu l  ü l t  a  
ha lászm es te r. É jje l is h a lá s z ta k — , 
eső u tá n  a  víz b eh o z ta  a  n ag y  
h a la k a t a  tu r já n o k b ó l — , ily en 
ko r tö m ö tte k  le t te k  a v a rsá k  R a 
fás bácsi sze rin t. N é v ro k o n a  is 
ha lász  v o lt S z ig e tszen tm árto n - 
b an , R ó la  n ev ez ték  el a  R afás-sz i- 
ge te t, — m ely rő l sok  k é p e t fes
t e t t  M unkácsy  M ihály  o ldalág i ro 
kona , L ieb  Jó zse f festőm űvész .

R áck ev én  té len  jég  a la t t  is h a 
lá sz ta k  -— , szán k ó v a l h ú z tá k  a 
p a r t r a  a  z sák m án y t, m ivel ily en 

k o r a  h a la k  a  K is -D u n á b a  szo
ru l ta k . J ó  előkészítés, jó  szerencse 
e se tén  egy-egy  m es te r in asa iv a l 
50— 100 m á z sá t is h a lá s z o tt k e rí
tő h á ló v a l, rách á ló v a l, tü k rö s  h á 
lóval.

A  h o n ism ere ti g y ű jté s  so rán  
tö b b  k ifejezés u ta l a  h a lászé le tre . 
( Aladó, csesze, főköröm, léhés, 
parakötél, szapal, szák, farkaró, 
élsarok, börcfa).

R e n d k ív ü l gazdag  h e ly n ev e k e t 
ta r ta lm a z  a  n é p h ag y o m á n y  R á c 
kevén , aho l a  köve tkező  halász- 
ta n y á k ra  em lék ezn ek :

Jóskatanya,
Bánatos,
Döglött disznó,
Piros cseresznyés,
Szőkesziget,
Zsava,
Aranyfüves,
Görbefás,
Fodormentás,
Akácás,
K ulla gödör,
Révjárás,
Patkányos,
Gozó Feribácsi járás, 
Szalmacsutak.

A z elnevezésekből k itű n ik , hogy  
a  n ép  fa n tá z ia  a  tá j je llegze tes
ségei v ag y  a  tu la jd o n o s  neve a la p 
já n  je lö lte  m eg a  h a lá s z ta n y á t 
leg tö b b szö r derű s , iro n ik u s k a 
ra k te rre l . R á c k e v é n  is a  sok halász  
m ia t t  em e lték  b a ro k k  időben  a  
szép N ep o m u k i J á n o s  szob ro t, ak i 
v éd ő szen tjü k  v o lt. R áck ev e i szo
k á sk é n t tö b b szö r fe lv o n u ltak  a 
ha lászo k  este  — , k iv ilá g íto tt  csó
n a k ja ik k a l. A  h alász lé  m e lle tt 
m an d u ro s  h a la t  és n y á rso n sü lt 
b a lin t e tte k . Sok m o ndóka , m o n d a  
is j á r t  szá jró l-szá jra  sok  tú lzássa l, 
H á ry  Ján o sh o z  m éltó  n e k ib u z d u 
lással. T ó th  I s tv á n  így  к а п у  a rí - 
t o t t  egy h a lá s z m e s é t:

„Inaskorómban nagyon rosszul 
ment a halászat. Elmentem mol
nárnak. A  garabonciás deák ak
kora szelet zúdított ránk, hogy a 
szél felkapta a molnárdereglyét 
( amiben 100 zsák teli búza volt) 
és a város földjén tette le a Nagy- 
Dunától 15 kilométerre” .

(R afás  K á ro ly  sz a v a it S árd i P é te r  
jeg y ze te  a la p já n  közlöm ) R a fá s  
bácsi p o r tá já n  h á ló k ö tő tű , tö b b

börcefa , n ag y v a rsa , fu tó b á rk a  is 
ta lá lh a tó ) .

K a lap ács  József, a  ráck ev e i A d y  
E n d re  g im náz ium  d iá k ja i H a la s i 
A n ta l, G ózon G yula, K o v ács J ó 
zsef, R a fá s  F e ren c  ha lászok  t a 
p a s z ta la ta it  g y ű jtö tte  d o lg o za ttá . 
R a jzo k o n  ö rö k íte tté k  m eg a mil- 
lin g e t — , m e ly e t a  N a g y -D u n á n  
h a sz n á lta k , és a  h a la s ta v a k n á l 
h a sz n á lt d o b ó h á ló t, ku szak ecé t. 
G ózon G yu la  bácsi h a lá sz tö r té n e te  
a k ö v e tk e z ő :

„Egy éjjeli halászat alkalmával a 
laptáros a parton húzta a hálót. 
Haragosa ráijesztett a halászokra 
fehér lepedővel. Í gy óbégatott; En  
vagyok a garabonciás diák, én 
vagyok a garabonciás diák! A  
laptáros igen megijedt, hálót, 
mindent otthagyott, és rohant a 
vízbe. A csónakban levők is igen 
megijedtek, nem mertek a partra  
kimenni. A laptáros két hétig 
nyomta az ágyat, de a garabon
ciás diák többé nem jelentkezett” .

A n é p h ag y o m á n y  sze rin t az e l
m ú lt év tized ek b en  R á c k e v é n  a 
legnagyobb  fogás 164 m ázsa  v o lt 
egy h a lá sz a t a lk a lm áv a l, s a  leg 
n ag y o b b  p o n ty  22 kg-os, a  leg
n ag y o b b  h a rc sa  36 kg-os v o lt. 
K o ra  G yörgy  és R a ffa y  B éla  d iá k 
g y ű jtő  a rró l szám ol be d o lg o z a tá 
ban , hogy  a  h a lá s z a tra  id ő n k é n t a 
halászfeleségek  is e lm en tek .

A  n ép i h a lá sz a t he lyére  egyre in 
k á b b  az ip a ri h a lá s z a t lép h a 
zán k b an . E z é r t  a  nép i h a lá s z a t 
n ép ra jz i g y ű jté sén ek  u to lsó  k o r 
szak áb a  lé p tü n k . F o g y n a k  az esz
közök, fo g y n ak  a halászok . G y o r
s íta n u n k  szükséges a  te m p ó t. 
A M ÉM  V ad ásza ti és H a lá sz a ti 
F ő o sz tá ly á n a k , a  N ép ra jz i M úze
u m n a k  ö s s z e fo g á sá v a l időszerű  a 
következő  év b en  o ly an  p á ly á z a t 
k iírása , m ely  a  nép i h a lá sz a t n é p 
ra jz i a n y a g á t g y ű jt i  egybe O rszá
gos H o n ism ere ti P á ly á z a t k e re té 
ben . E b b e n  a  m u n k á b a n  n é p ra jz o 
sok és d iák o k  e g y ü tt d o lg o zh a tn á  
n ak , s ez t a  tev ék e n y ség e t a  T o ln a  
M egyei M úzeum igazgatóság  g o n 
d o z h a tn á , m e ly n ek  Szilágyi M iklós 
a  vezető je , az a  Szilágyi M iklós, ak i 
év tized ek  ó ta  h a lá sz a ti k u ta tá s o 
k a t  végez.
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