
A TARTALOMBÓL:
Vízmérgezés a  Szalajka-patakban 
Sugárzás és élet
Korszerű talajjavítás — a halas

forgó
Ismerjük meg a harcsát 
A pontyívást kiváltó külső 

tényezők
Tíz óv a  Körösök halászatában
A lengyel halászatról
őszi, vagy tavaszi kihelyezés?
A legügyesebb búvárhalásx 
Időszerű teendők 
Külföldi lapszemle 
A nád telepítése

A BUKKHEGYSÉGBEN
az ország legszebb részén festői környezetben kígyózik a Szalajka patak. Ez a 

l!'v/-ía vízfolyás táplálja a szilvásváradi pisztrángos tógazdaságot, mely az ország piszt- 
• os vizeit a gcrradnavölgyi tógazdasággal együtt látja el életerős pisztrángivadékkal.

(Donászy felv.)
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Ml T Ö R T É NT  -
a $%ala,\ka, t/Latalcíaia ?

Szilvásvárad. . .  A Bükk-hegység 
egyik legszebb völgyében járunk. A 
Szalajka patak tiszta vize tör elő a 
triász-lkarszt hegységből. Megérke
zünk a pisztrángos tavakhoz. A  !kel
tetőház bájosan rejtőzik a magas 
fák között. A tavaikat féltő gonddal 
őrzik, kerítés, Ikapu veszi körül. 
Zugó vízeséseik..., végigjárjuk a 
völgyet, elhaladunk a kisvasút kő
rakodó állomása mellett, elérünk a 
völgy végéhez. Eltűnik a patak és a 
sziklák között megtaláljuk a föld
alatti bővizű Ikarsztvízaknát. . .  Bő
vizű . . .  De az ózdi iparvidéknek en
nél is több vízre lenne szüksége. 
Visszatérünk a karsztakna-bővítés 
színhelyére, betonkeverő gépek, ipar
vágány és a hegy mélyéből egyelőre 
vascsövön árad kifelé a víz. A be
tonkeverés helye közvetlenül a fór- 
rásvíz mellett, a patákból pár lépés
re. Most már értjük az összefüggést 
a pisztrángpusztulás és a forrás kö
rüli munka között!

Fejes János, a szilvásváradi 
pisztrángkeltető állomás vezetője el
mondja, hogy ápr. 21-én a déli órák
ban több bágyadt halat figyelt meg 
a halköltőház előtt, közvetlenül a pa
lák szélén. Ezek nagy része élt, de a 
további nyomozás során a halköltő- 
háztól felfelé a vízesésig és lefelé az 
erdészházig igen sok kisebb-nagyobb 
pisztrángot talált a víz szélén, s 
ezeknek mintegy fele már elpusztult. 
A többi még élt, de erősen bágyadt 
volt. Felmerült a gyanú, hogy eset
leg mérgezésről lehetett szó. A 
vett vízmintákat és az elpusztult ha
lakat a Haltenyésztési Kutató Inté
zetbe személyesen vitte fel. A körül
tekintő, éber halászmester a forrás
bővítés munkahelyén felfedezte, hogy 
ballonokban vegyszer áll. Érdeklő
désére megmagyarázták, hogy az

üvegekben tricosal nevű vegyszer 
van, melyet a betonba kevernek. A 
tricosalból is hozott vízmintát az 
Intézetbe.

A tricosalból készített kétezrelékes 
oldatban a pontyok elpusztulták; a 
behozott, elpusztult pisztrángok ko
poltyúlemezkei roncsoltak voltak. 
Sem előbb, sem később halpusztulás 
nem volt, a tricosal használatát le
állították. Kétségtelen, hogy a hal
pusztulást a tricosal okozta.

Beszélgetünk. Megtudjuk, hogy a 
patakvízből egyik dolgozó betonmun- 
kás ivott és rosszul lett, de a patak
vízből ivó állatok is elpusztulhattak 
volna. Szóval hiányzott a kellő gon
dosság ilyen erős méreg kezelésénél. 
A kártérítés jogos követelése a gaz
daságnak, de az akozott halpusztulás 
már nem tehető jóvá.

A tó mellett járunk. . .  egy-két se
bespisztráng úszkál a vízben. Nézzük 
a vízesést, a patakot, a gyönyörű völ
gyet. Még ide is eljut a vízszennye
zés pusztítása? Különös eset volt. 
Mindenesetre felhívjuk az egészség- 
ügyi hatóságok figyelmét arra, hogy 
vízfolyások, források mellett a tri
cosal használatát tiltsák be.

(Dy)

HALASÍTSUNK-  
FILLÉREKÉRT...

A Szaiajka patak forrásbővítésénél 
használt betonba kevert Tricosal 
okozta a nagymérvű halpusztulást. 

(Donászy felv.)

Népgazdasági tervünk előírja, 
hogy meg kell háromszoroznunk a 
haltermelésünket. Ezért 1955-ben 
minden lehetőséget ki kell használ
nunk. A lehetőségeket hazánk 
nagykiterjedésű rizstelepei nyújt
ják.

Az eddigi tapasztalatok bebizonyí
tották, hogy a legideálisabb és leg
okszerűbb természetes halszaporífást 
a rizsföldeken lehet elérni. Filléres 
befektetéssel alig néhány törzs 
pontyállományt kell elhelyezni a 
rizsföldek egy-egy kisebb területén 
adott időben és máris elkészítettük 
a helyét több millió pontycseme
tének.

A rizsföldeken a plankton- és oxi
géndús vizekben nagyszerűen fej
lődnek az apróságok. Ez meg is mu
tatkozik a súlygyarapodásuknál, 
egy-egy tápláléikdús vízben nem rit
kák a 8—25 dkg-os ivadékok.

Ehhez a kérdéshez azonban a 
rizstermeléssel foglalkozó Állami 
Gazdaságoknak és T. Sz.-eknok is a 
legteljesebb mértékben hozzá kell 
államok. Ha a fenti szervek jól 
fogják meg ezt a kérdést és segít
séget nyújtanak, ha mással nem is, 
csak a területek rendelkezésre bo
csátásával, — már könnyebb kér
dés a htsz-eket és a negyvenezres 
horgásztábort mozgósítani a halasz
tás érdekében. Az adott időb°n jó 
szervezés mellett szinte egyidőben 
indulhat meg országszerte az íva- 
tás. Itt segítséget kell adnia az 
F. M. Halászati osztályának is a 
megfelelő profilindexű nemestörzsek 
rendelkezésre bocsátásával. A htsz- 
ek és a nagytömegű horgásztábor 
tagjaival meg lehet szervezni az 
ívatóhelyek megőrzését és az iva
dékok ellenőrzését, az őszi lehalá
szást és az ivadékok kihelyezését a 
különböző zárt és természetes vi
zekbe. Természetes folyóvizeink a 
háború okozta károkat még nem 
heverték ki, az elmúlt tíz évben

nem is történt nagyobbarányú iva
dékolás. Itt látnám ezen kérdésnek 
a rendezését. Jól tudjuk, hogy a 
vízkiemelő helyeknél sem tartják 
be az előírt rendelkezéseket és a 
folyóvizeinkből a rizsföldi főcsator
nába a szivattyúkon keresztül nagy- 
mennyiségű folyóvízi hal kerül föl. 
Ez nem is volna baj, mert a főcsa
tornában (pl. a Millér Szolnokon) 
ez a folyóvízi haltársaság nagysze
rűen fejlődik, de a súlyos hiba az, 
hogy az őszi lecsapolásnál ez a hal
mennyiség akár szelektálva, akár a 
nélkül nem kerül vissza folyóvi
zeinkbe. Ebből adódik azután az, 
hogy egyes nemeshalfajtáink: süllő, 
ragadozó őn, harcsa, ponty, még a 
méretet el sem érték és máris 
pusztulásra vannak ítélve, mert 
most már — fordítva — a leeresztő 
zsilipeket a legsűrűbb sziták védik 
és így a legkisebb ivadék sem kerül 
vissza a folyóvízbe. Az őszi lecsapó
dásoknál nagyon fontost lenne, ha 
szállítás nélkül, természetesen jut
tatnánk) a nemes pontyivadékot fo
lyóvizeinkbe, sőt ezen kérdést kö
telezően rendelettel is lehetne sza
bályozni, hogy az így termelt évi 
hozamnak 40—50%-át kötelesek az 
illet,1 szervek szabadon a folyóvi
zekbe engedni. Ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban teljes megoldást nyer
ne folyóvizeink gyors és olcsó hala- 
sítása. Azt hiszem, hogy a folyóvízi 
Jialak ijobb íze mellett nem kell 
agitálnom mindannyian tudjuk, mi 
a különbség, ha szembeállítjuk a 
tógazdasági halakkal. Az olcsó ha
misítási lehetőség iadvaj (van, csak 
szíwel-lélekkel végre kelj hajtani! 
Ezen kérdés pedig teljes egészében 
maga után vonná a halász-horgász 
barátság kimélyítését, mert mind a 
két tábor megegyezik abb^n, hogy 
több és több halat akar fosni. De 
ehhez mind a két tábornak -össze 
kell fognia! . . .

Deák József, Szolnok
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Az időjárásjelenségek között há
romféle sugárzás játszik szerepet: a 
napsugárzás, a szétszóródó (diffúz) 
égsugárzás és a földi infravörös su
gárzás („hőkisugárzás“).

A napsugárzás szerepével lapunk 
többször foglalkozott már nagy ál-

A vizek élővilágának fontos tényezői 
az alsóbbrendű rákok, melyeknek jel
legzetes képviselőit ezen a mikro szkóni 
felvételen látjuk. (Woynárovich felv.)

talánosságban. Nézzük kissé részle
tesebben a napsugárzás szerepét a 
vízi élettel összefüggésben.

A növények levelei — fényképező 
lemezek! Ha a falevélre előhívott 
filmet erősítünk, bizonyos idő múl
va a film világosabb, sötétebb ár
nyalatának megfelelő kép jelenik 
meg a levéllemezen, vagyis a le
vélben olyan vegyi anyag van, mely
ben fény hatására vegyi átalakulás 
megy végbe; a vegyi átalakuláshoz 
szükséges energiát a fény adja, az 
átalakulást a színtestecskék végzik a 
levélben.

Hogyan (működnek (a színtestecs
kék? A filmnek fényérzékeny réte
gében az ezüstbromid, ezüstklorid 
vegyületek elbomlanak, az ezüst fi-

&u(jázzá$ éj élei
nőm szemcsék alakjában válik ki, 
vagy ahol nem éri fény a fényérzékeny 
réteget, nem bomlik el az ezüstve- 
gyület. A növényzet klorofillja meg
felel ia film fényérzékeny rétegé
nek. A sugárzó fényből, éspedig a 
400—700 mu hullámhosszúságú fény
ből nyeri az energiát. Ezt az energiát 
arra használja fel, hogy a vízben ol
dott (széndioxidot és vízmolekulát 
megbontja úgy, hogy a széndioxidot 
rákényszeríti 2 vízmolekulából egy- 
egy hidrogén-atom átvételére és egyik 
oxigénatomját adja le, eközben visz- 
szamarad egy vízmolekula és felsza
badul két oxigénatom, melyek mole
kulává egyesülnek.

A klorofill e tevékenységének 
eredménye új molekula, a formal
dehid keletkezése, 'hat formaldehid 
molekula pedig keményítő molekulá
vá alakul. A fényt kvantum egysé
gekkel mérjük; legalább 8 fény
kvantumot kell elnyelnie a klorofill̂ - 
nak ahhoz, hogy egy molekula szén
dioxidot és két molekula vizet meg
bontson és szénhidrát molekula kép
ződjék.

Nem ilyen egyszerű azonban a 
fény hatására végbemenő folyamat, 
a szénhidrát molekula építése. A fo
lyamatnak van olyan része, mely sö
tétben, fény nélkül is végbemegy. A 
széndioxid átalakítása szénhidráttá 
és a vízmolekula szétbontása egy
mástól függetlenül is végbemenő fo
lyamat. A szétbontott vízmolekula 
hidrogénje eddig még ismeretlen 
más akceptorra (elfogadó) tevődhet 
át. Valószínű tehát, hogy a vízben 
éjjel, fény nélkül is végbemehet a 
v ízmolekulabontás és az oxigénfel
szabadítás, de hiányzik a szénhid
rát felépítés. Itt szeretnénk rámu
tatni arra tehát, hogy az oldott oxi
géntartalom napi szakaszos ingado
zását nem szabad csak fizikai té
nyezőkkel megmagyarázni, éjszakai 
oxigénnövekedés lehet az algák víz- 
molekulabontó tevékenységének 
eredménye is.

De nemcsak a klorofillek, a fő
színtestek képesek a fényenergiát el
nyelni, hanem ia járulékszíntestek, 
mint pl. a fikobilin nevű színtest is; 
sőt ennek nagyobb a hatása a foto
szintézisben, Imint az „a-klorofill“ 
által elnyelt fényenergiák. Igen 
nagy a változatosság a különböző al
gacsoportok szervesanyagtermelésé- 
ben is a különböző színtestkészlet

nek megfelelően. Az összetétel ren
des körülmények között mindig olyan, 
hogy előfordulási helyeiken képesek 
a fényenergiát maximálisan kihasz
nálni. A színtestösszetétel örökletes, 
de legalább is néhány algafajnál 
fennáll annak a lehetősége, hogy

A vizék oxigéntermelésének oroszlán- 
részét a mikroszkópikus fitoplankton 

algák végzik. (Woynárovich felv.)

egyedi fejlődése folyamán megvál
tozott helyi fényviszonyokhoz alkal
mazkodik színtestösszetétele. Viszont 
az is előfordulhat, hogy olyan kör
nyezetbe kerül, ahol színtestösszeté
tele nem felel meg az ott uralkodó 
fényviszonyoknak.

A napsugárzásnek kitett felszíni 
vizekben élő algák, építőszervezetek 
alapéletjelensége tehát összefügg a 
helyi sugárzásviszonyokkal, de össze
függ az adott vízben élő alagfajok 
színtestösszetételével, továbbá azzal, 
milyen alkalmazkodóképességű fa
jok vannak a vízben, át tud-e ala
kulni a színtestösszetétel a helyi vi
szonyoknak megfelelően, ha ennek 
eredetileg nem felelt volna meg.

dr. Donászy Ernő
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A KOROSOK
HALASZAT ANAK 10 eve

Tíz esztendeje, hogy a tőkés ha
lászati társulatok és nagybérlők el
nyomása alól felszabadított körös
menti halászság birtokába vette a 
Vizek halászati jogát. A felszabadu
lást követően közel 7 éven át, mint 
bórlőszövetkezet két halászati szö
vetkezet működött a Körösökön.

A nagyüzemi társasgazdálkodás 
élőnyeinek felismerése alapján a két 
bérlőszövetkezet egyesült és 1952- 
ben „Viharsarok“ néven halászati 
termelőszövetkezetté alakult át. Az
óta a kifogott halzsákmány mennyi
ségileg állandóan emelkedett és mi
nőségileg is javult. 1953-ban pél
dául 150%-os tervteljesítéssel értek 
el kimagasló eredményt.

A htsz. azonban a fejlődése elle
nére sem tud a fokozódó igényekkel 
lépést tartani. Éppen ezért idén leg
fontosabb feladat a halasztás min
den eddigi mértékeit meghaladó 
Végrehajtása. Ponty- és harcsa-iva
dék, továbbá ponityszülők beszerzé
sére 150.000 Ft-ot irányoztak elő a 
rendelkezésre álló tenyészállomány 
mesterséges szaporításán és a süllő
fészkek kihelyezésén és védett kel
tetésén felül. A halállomány feljaví
tása érdekében a Határ-Köröszug-i 
és a vésztői Holt Körös, a Kutas 
csatorna torkolati szakaszának, ösz- 
szesen kb. 150 kát. hold vízterület
nek tógazdasági kezelésre alkalmas
sá tételét tervezzük, de gondosko
dunk a szivattyúzások, orvhalászok, 
orvhorgászok kártételének megszün
tetéséről is. A halászság szabad 10 
éve alatt eddig a Körösökön mintegy 
520 q halivadékbetelepítés történt.

A ponty mesterséges szaporítási 
módszerével tavaly májusban 5 liter 
ikramennyiséget keltettek ki védet
ten, vesszőkosárban, azonban a rend
kívül szélsőséges időjárás minden 
igyekezet ellenére nagy pusztítást 
végzett.

A halászati tsz 44 termelő tagja 
tavaly 9605 munkaegységet teljesí
tett, 1 munkaegységre 60.— Ft. kész
pénzt fizettek ki a tagoknak. A kö
telező évi 120 munkaegységet csak

Sok vihart látott a ..Viharsarok“ htsz 
motorcsónakja, a Vihar. (Szakács felv.)

1 tag nem érte el, míg a legmaga
sabb megszerzett munkaegység 438 
volt.

A htsz beadási tervét pontosan tel
jesítette, sőt 1953-ban 21 htsz közül 
elsőként a versenyzászlót is megsze
rezte.

A szövetkezet közös vagyona tavaly 
zárszámadáskor közel tfélmáldió Ft 
volt. Termelőeszközök beszerzésére 
1954-ben 116.000 Ft-ot fordítottak. A 
htsz területét 19 horgászegyesület 
kb. 3000 tagja és többszáz emelő
hálós halászatra jogosított személy 
látogatja.

A tsz. tógazdasági és rizsföldi hal
tenyésztés az idén 26 tsz. munkájá
val több mint 1000 kát. hold rizste
lepen és 7 tsz kezelésében levő 120 
kát. hold tógazdaságban folyik. 7 
tsz-nél az idén kezdődik el a rizs
földi komplex hasznosítás (együttes 
hal- és kacsatenyésztés) és tsz. tó
gazdasági kacsatenyésztés is.

Szarvas közelében a Kákafoki 
Holt Körös melletti Bika-zugban lé
tesült az ország első kísérleti hal
gazdasága. Ennek újszerű területi 
beosztása, új kísérleti és tenyésztési

A kihelyezések április folyamán 
megtörténtek. Május hóban legfon
tosabb feladatunk az új halnemze
dék biztosítása. A tógazdaságok te- 
nyészpontyaikat több részletben he
lyezzék ki az ívótavakba és kis íva- 
tókba. Irányelvül azt tekintsék, hogy 
ivadékból inkább bőven legyen, 
semmint elégtelen. Feltétlenül figye
lembe kell venni, hogy saját szük
ségleteken kívül még másirányú 
igénylést is biztosítani kell.

Többízbeni ívatásra nemcsak azért 
van szükség, hogy az időjárás eset
leges bizonytalanságait kiküszöböl
jük, hanem azért is, hogy különböző 
nagyságú ivadékokat nyerjünk 
Szükségünk van természetes táplá
lékon korai ívatással előállított nagy, 
10 dkg-on felüli ivadékra, 4—6 dkg- 
os középnagyságú ivadékra, s kis 
kétnyiarasok előállítása céljából apró 
ivadékra, ívatótavaimkat használjuk 
jól ki ismételt ívatással. Kívánatos 
a parazita kártétel elkerülése végett 
a zsenge pontyivadékot egy-két he
tes korban már kihelyezni. Vessünk 
nagy súlyt a harcsák félmesterséges 
leívatására is, mert piacainkon jó
val nagyobb a kereslet, mint ameny- 
nyi harcsát tógazdaságaink előállíta
nak.

Használjuk fel a május hónapot 
tavaink tisztítása érdekében is. Mű
ködjék minden motoros kaszálógép. 
ha szükséges, akár két műszakban is.

módszerei középeurópai viszonylat
ban is nagy érdeklődést váltottak ki. 
Érdekességei közé tartozik a Bulgá
riából légi úton behozott ezüstkárász 
ívatása és nevelése, harcsaívatás és 
mesterséges harcsaivadék-nevelés, a 
rizsföldi komplex hasznosítás mód
szereinek kikísérletezése. Az eddigi 
kísérleti eredmények továbbfejleszté
se érdekében magas hőmérsékletű, 
nagy vízhozamú ártézikút fúrásával 
tervbevették a téli halnevelést, ezen
kívül lehetővé teszik új területek 
bevonását a fejlett tógazdasági es 
rizstelepi haltenyésztésbe.

A kísérleti gazdaság a tenyésztési 
eredmények, tapasztalatok felhaszná
lásával és átadásával nagy segítséget 
nyújtott a „Viharsarok“ htsz-nek és 
fog nyújtani Békés megye mezőgaz
dasági haltenyésztő tsz-einek is.

A jó jövedelmet, jobb halhúsellá
tást nyújtó haltenyésztés távlati fej
lesztési képe igen biztató, noha a 
szabad vizek, tsz tógazdaságok és 
rizstelepek halasítása terén sok aka
dállyal is kellett megküzdenünk, az 
eddigi eredmények és a kormány
program. célkitűzéseinek megfelelő 
nagyszabású fejlesztési tervek alap
ján az elmúlt 10 évet messze túl
szárnyaló fejlődés várható az előt
tünk álló esztendőkben.

(Sz. A.)

Fontos az, hogy a friss növényzetet 
mielőbb lekaszáljuk. Kisebb tavak
ban a csuklós kaszát nem nélkülöz
hetjük.

Trágyaszóró gépeinkkel dr. Woy- 
nárovich módszere szerint szórjuk ki 
a sertéstrágyát, maga ellen vét az a 
tógazdaság, amely nem halad a tu
dománnyal és lemond az így elérhe
tő terméstöbbletről.

A hasvízkór májusban még jelen
tős pusztítást végez, mert a  beteg
ségnek a 15° körüli vízhőmérséklet 
igen kedvez. Gondosan figyeljük ta
vainkat s naponta szedjük össze az 
elhullott halakat. Adottságaink fi
gyelembevételével a szükségesnek 
mutatkozó pótlásról gondoskodjunk.

(O. Gy.)

Tsz-ek részére szállítják a Szegedi 
Halgazdaság ivadékát. (Szakács fe lv )

-  A  TÓGAZDASÁGBAN
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I S M E R J Ü K  M E G  —

a  harcsát ! . . .
A pontyfélék után legnagyobb 

gazdasági jelentősége hazánkban 
mind tógazdasági, mind természetes
vízi viszonylatban a harcsának van. 
A harcsafélék családjába tartozik ez 
népes család, fajainak a száma 2000 
körül van, azonban hazánkban csak

Vizeink legnagyobbra növő ragadozója, 
a harcsa, éjszaka indul zsákmány

szerző útjára. (Csiby rajza.)

egyetlen faj él; a leső harcsa. A töb
bi fajok Ázsia, Afrika, Amerika vi
zeiben oszlanak meg. Az egész csa
ládra jellemző a széles, lapos fej, a 
száj körüli bajusz-szálak és a száj
ban a sűrű fogsorok.

Hazai harcsa-félénk a leső har
csa (Silurus glanás L.) testalakja el
tér az általános halmaiaktól. Nagy 
lapos feje van, a test keresztmetszete 
nagyjából köralakú, tehát hengeres 
egészen a végbélnyílásig, innen a 
farokig oldalirányból erősen lapított. 
Úszói is eltérnek a pontyfélékétől: 
nagyon rövid, tüskétlen hátúszója 
van, kerek farokúszója és a farok
úszótól a vógbólig terjedő hosszú 
farokolaitti úszója, mell- és hasúszói 
is vannak. Hat bajusz-szála van, a 
felső állkapcson kettő hosszú, az al
só állkapcson négy rövid, a bajusz
szálak a táplálék csalogatására, de 
tapogatásra is szolgálnak. A lapos 
kerek fejen látható két aránytalanul 
kicsiny szem. Színe változó, az alap
szín szürke, de ettől nagy eltérés 
van a zöldes barnáig, illetve a ké
kes feketéig, ami a környezethez 
való alkalmazkodásnak az eredmé
nye. A hát sötétebb, a hasi oldal vi
lágosabb, az egész testre márványo- 
zottság jellemző.

Szája ragadozó száj. Saját testé
hez képest aránylag igen nagy zsák
mányai vannak, melyeket le tud 
nyelni. Szájában laz ún. gereben
fogak találhatók; ezék apró, sűrűn 
egymás mellett elhelyezkedett kefe
szerű fogak. A zsákmány, mint ál

talában a többi ragadozó halnál is 
egészben kerül le a gyomorba.

A harcsa megtalálható Magyaror
szág majdnem minden vizében, csu
pán a hegyi patakok kivételek ez 
alól.

Folyóvizekben nagy előszeretettel 
tartózkodik az alámosott partok 
üregeiben, vagy fatuskók mögé rej
tőzve, és innen indul ki vadászatra. 
Akváriumi megfigyelések is bizo
nyítják, hogy mennyire szereti a 
harcsa az ilyen rejtekhelyét, mert ha 
harcsás akváriumiba az építkezések
ben használatos lyukas téglát te
szünk, a kis harcsák rövid idő múlva 
befészkelik magukat a lyukakba és 
onnan csak a táplálásukra betett 
csalihal vadászatára mennek ki.

ívása május-június-júliusban tör
ténik akkor, ha a víz hőmérséklete 
18—19 C°-nál jobban nem hűl le. 
Az ívást jellegzetes nászmozgás elő
zi meg. Egy nőstény harcsa kb. 60— 
100.000 dib ikrát rak le, ezek átmérője 
kb. 3 mm, színük sárgás.

Tógazdaságban az ívatás műfész
kekre történik. A műfészkek legin
kább fűzfagyökérből, vagy tu ja ág
ból vannak. Az ívatás vagy telelők
ben, vagy ívatótóban zajlik le. Ki
kelés után a kis harcsák nagyon ha
sonlítanak az ebihalakhoz, ebben a 
korban még főként állati plankton
nal, alacsonyabbrendű rákokkal, ár- 
vaszúnyogiárvákkal táplálkoznak. 
Később kis halakat esznek, és jobb 
híján saját fajtatestvéreiket ßem ve
tik meg. Újabban a keltetést kosa
rakban vagy ládákban végzik, így 
védik az ikrákat a kártevőktől.

Tógazdasági viszonylatban a ra
gadozók közül a harcsatenyésztés a

legérdemesebb. Hálás hal, nem ké
nyes, a szállítást, stb. jól bírja, nincs 
pusztító járványos betegsége, ezenkí
vül jól növekedik, jó a táplálék 
hasznosítása.

Természetes vizeinkben is nagy a 
gazdasági jelentősége. Néha igen 
nagyra megnő, adatok vannak rá, 
hogy a Dunából már fogtak 3 mé
ter hosszú és 200—250 kg súlyú har
csákat is. Ez persze a múlté, ma már 
legnagyobb ritkaság számba megy 
az ilyen harcsaóriás.

Tápláléka elsősorban halból áll, de 
sok békát, rákot és vízimadarat is 
elfogyaszt.

Húsa, főként fiatalabb korában 
nagyon ízletes, később azonban el- 
zsírosodik. Halászása elsősorban éj
szaka eredményes, mert éjszaka jár 
zsákmány után.

( - i  - f )

Fészeképítés kövekből. A Blennii- 
dae halcsaládhoz tartozó több hal
faj fészeképítése igen érdekes. A hí
mek a tengerparti övben a köveket 
és a kövek közötti üregeket gondo
san megtisztítják az idegen anya
goktól és az ikrások által ide lera
kott ikrákat őrzik. A fészek néha 
apálykor szárazon marad* Amikor 
megjön a dagály, a hímek 50—60 m 
távolságból is megtalálják újra a 
fészkeket. Megfigyelték, hogy egy 
napig akváriumban tartott hímek, 
ormikor újra a tengervízbe rakták 
őket, hamarosan megtalálják az őr
zött fészkeket. Ez a tény igen jel
lemző a halak jó tájékozódóképes
ségére.

(Dy)

Biharugrai módszerrel harcsaívató sátrakat készítenek a szarvasi haltenyésztési 
szaktanfolyam résztvevői. A vesszővázra úgy erősítik fel a fűzgyökér-tincseket. 
hogy külön-külön leoldhatók legyenek. ívás után az ikrával telt fürtöket védett 
környezetben frissen elárasztott tavacskákba helyezik át keltetésre. (Szalay felv.)
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A nagydíjas anya ivadéka egészségesen, jóltápláltan került hálóba a szarvasi kísér
leti tógazdaság egyik ivadék telelteto-előnevelő tavának májusi lehalászásán. Fél éve 
50 000 darab háromdekás ivadék élt egy holdra számított területen állandó víz

átfolyás nélkül. (Szalay felv.)

'Tógazdasági haltenyésztésünk rette- 
* gett és már leküzdhetetlenne\k lát

szó ellensége volt a Pseudomonas 
punctata és vírus symbiosisa által 
okozott hasvízkór. Még nem mond
hatjuk!, hogy a betegséget sikerült 
teljesen felszámolni, de mindeneset
re eredmények már mutatkoznak. A 
haltenyésztés különleges voltára te
kintettel az állatgyógyászati el
járások — mint például védőoltás — 
nem alkalmazhatók olyan könnyen 
és egyszerűen, mint a szárazföldi ál
latgyógyászatban. Nagy általánosság
ban csak preventív módon védekez
hetünk ellene.

Tavaszi kihelyezés után bármeny
nyire is átválogattuk tenyészanya-

gunkat, tavainkat április vége felé 
vizsgálva, mikor már az idő is fel
melegedett, sokszor nagy tömegben 
találtunk elhullott pontyokat. Meg
vizsgálva a hullákat rádöbbenünk, 
hogy a hasvízkór akut és krónikus, 
sőt egy-egy példányon a szubakut 
megbetegedés jelei fedezhetők fel.

Hasvízkór következtében elnéptele
nedett tavainkat, ráhelyezéssel pró
báltuk ismét benépesíteni, mert énéi- 
kill nagy veszteséget ökozott volna 
a közvetlenül kárbavesző természe
tes táplálék, hiába értünk volna el 
őszre nagyobb egyedi súlyt, nem lett 
volna arányban a tavak kihaszná
latlansága következtében a közvet-

,Ezer tó“ egyikének töltése

MELYIK ÉVSZAKBAN
lenül veszendőbe menő természetes. 
hozam kieséssel. Ilyen utólagos nyár- 
eleji ráhelyezéssel, mivel már abban 
a tóegységben nem rendelkeztünk 
tartalék tény észanyaggal, más víz
rendszerbe tarúozó tóegységből 
hozott anyaggal végeztük a 
ráhelyezést. Minden esetben a beteg
ség újbóli felláng olásával kellett 
számolnunk, mert újabb virulens 
kórokozó törzsek kerültek az elnép
telenedett tóba, amelyék a már át
vészelt, tehát bizonyos mértékig im
munitást szerzett állományt is ismét 
megbetegítették. Miután sem ez, sem 
a túlnépesítés, — azzal számolva, 
hogy úgyis elhullik nagy százaléka, — 
megoldásnak nem volt tekinthető, 
mert twlnépesítéssel, — feltéve, hogy 
nem hullik el, — nagy lesz a köz
vetetten Ikárbavesző természetes táp
lálék kiesés. Sőt a tapasztalatok azt 
mutatják, ihogy az elhullás százalé
kos aránya még rosszabb, mint az 
optimálisan népesített tavakban. 
Feltételezhető az is, hogy elegendő 
természetes táplálék hiányában az 
ellenállóképes ség is csökken.

Mivel a fenti eljárások legtöbb 
esetben kielégítő eredményéket nem 
mutattak, további megoldásokat kel
lett keresnünk. Így vetődött fel az 
őszi kihelyezés kérdése. A nagylán- 
gi tóegység I., II. számú tavában 
1953. őszén, a III. számú tóból leha
lászott 2 nyaras pontyokat közvetle
nül kihelyeztük. Mégpedig számsze- 
rint az I. sz. tóba kh-ként 209 db- 
bal, a II. sz. tóban 85 db-bal népesí
tettünk. E mellett tavasszal egy
nyarast is helyeztünk ki, mivel ve
gyes népesítésre állítottuk be ezeket 
a tavakat. Sajnos, az első kísérletből 
konkrét adatokat az őszi kihelyezés
re vonatkozóan megállapítani nem 
tudtunk, mert 1953. évi december 
22-én történt duzzasztáskor a Nádor 
csatornából vett vízzel a Péti Nitro
génművek szennyvizének ammó- 
niumtartalma nagyarányú mérgezést 
okozott, ennék következtében nagy 
elhullás volt. Mindenesetre hasvíz- 
kóros megbetegedés jeleit magán 
hordozó hullákat nem találtunk.

A dögöket csak 'március elején 
tudtuk összeszedni, mert addig jég
páncél borította a tavakat. A régi 
hullák összeszedése után hasvízkó- 
ros elhullás nem volt az ősszel kihe
lyezett anyagból. Esetleg feltételez
hető az is, hogy hasvízkóros megbe
tegedés azért nem fordult elő, mert 
azok az egyedek, melyeknek az el
lenállóképessége kisebb volt, már az 
ammónium mérgezés 1következtében 
elhullottak, a megmaradt nagyobb 
ellenállóképességű egyedeket epedig a 
kórokozó megbetegíteni nem tudta.
Az utóbbi nem megállapított tény, 
hanem feltételezhető elképzelés. 1954. 
év őszén, ahol csak a körülmények 
megengedték, tavainkat benépesítet
tük, vagyis tenyészanyagunk nagy
részét már ősszel kihelyeztük. Vizs
gáljuk meg, — habár az őszi kihe
lyezés előnyeit csak lehalászások

Lánctalpas traktorokkal épül a hortobágyi ,
(Gergely felv.)
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után áU módunkban konkréten meg
állapítom, — mik a feltételezhető 
előnyei és hátrányai.

1. őszi kihelyezéskor a tóból leha
lászott jó kondíciójú, ezért nagyobb 
ellenálláképességű anyagot helye- 
zünk ki. Tavaszi kihelyezésikor tele
lőben vagy tárolótóban összezsúfolt, 
ennek következtében legyengült,
csökkent ellenállóképességű anyag 
kerül kihelyezésre.

2. Legóvatosabb bánásmóddal sem 
kerülhető el, hogy kisebb törődések, 
sebzések ne keletkezzenek a kihelye
zéskor. Minden egyes sérülés nyílt 
kapu a kórokozók bejutásának, őszi 
kihelyezéskor az elszenvedett sérülé
seket a halak könnyebben elviselik, 
mint tavasszal a legyengült állo
mány.

3. őszi kihelyezéskor a lehalászott 
tóból közvetlenül a kihelyezési hely
re, tóba kerül a hal, míg ha csak 
tavasszal helyezünk iki, duplán van 
kitéve az amúgy is gyengébb kondí
ciójú hal a lehalászással, válogatás
sal, szállítással történő törésnek.

4. A telelőkben vagy kis tároló
tóban összezsúfolt tenyészanyag té
len át lesoványodik, különösen enyhe 
télen, mert a víz hőmérséklete me
legebb, jobban mozognak a halak. 
Táplálékhoz a zsúfolt tároló helyen 
nem jutnak, testük tartalékanyagát 
fogyasztják, így lesoványodnak. Téli 
tárolás után ezért testsúlyuk kisebb, 
mint amennyi ősszel a beméréskor 
volt. Tavaszi kihelyezéskor időre van 
szükség, hogy ezt a téli súlyveszte
séget pótolják.

Ezzel szemben, ha már ősszel he
lyezünk ki, a ritkán benépesített (te
lelőkhöz viszonyítva) tóban legalább 
is a testsúlyuk fenntartásához szük
séges táplálékot megtalálják. Késő 
őszig és már kora tavasszal a szük
séges természetes táplálék rendelke
zésükre áll, így nem legyengült 
rossz kondíciójú, csökkent ellenálló
képességű, hanem jó erőben lévő 
ellenállóképes állomány népesíti be 
tavainkat.

5. önköltségcsökkentés szempont
jából vizsgálva: az őszi kihelyezést 
előnyösnek kell mondanunk. Lehalá
szott tóból közvetlenül a kihelyezen
dő tóba szállítjuk a halat, így meg
takarítást érünk el munkabérben és 
fuvarköltségben. Egyszeri szállítás
mi elvégeztük a kihelyezést, míg 
ha telelőben vagy tárolóiéban telel
tetjük, akkor újból jelentkezik a lé- 
halászáé és szállítás költsége.

Az őszi kihelyezés előnyös oldalait 
kifejtve, vizsgáljuk meg és mérle
geljük esetleges hátrányait is.

1. A szárazon tartás a tótalaj fi
zikai állapotának kedvező megválto
zását eredményezi. A talaj regene
rálódik. Tehát a legolcsóbb tótalaj- 
javítási módszer mellett szól, hogy 
lehetőleg télen át szárazon tartsuk 
tavainkat. Viszont varrnak olyan ta
vak, melyek a rövid lehalászási időt 
kivéve, hosszú éveken át a víz alatt

állatták, anélkül, hogy a természe
tes hozamban lényeges romlás állott 
volna elő. Ha a tótalaj fizikai alkata 
kedvező, nem is igényel szárazontar- 
tást.

2. Szárazon álló tornákban \a tó
kezelés egyes munkafolyamatai, töl
tés, karbantartás, nádvágás, köny- 
nyeben és tökéletesebben oldható 
meg, mint az elárasztott tavakban.

3. A vadhalirtás kétségtelenül csak 
a télen át szárazon tartott ta
vakban oldható meg tökéletesen. Ke
vés olyan tavunk van, amely leha
lászáskor olyan tökéletesen lecsapol
ható, hogy legjobb esetben kisebb 
topolyákban, gödrökben, de sokszor 
1 kh-at kitevő területen is ne ma
radjon víz. Ezekben a vízzel telt 
gödrökben az apró szeméthal meg
húzódik és életben marad, mert leg

több esetben, ha már ősszel ki iáika
runk helyezni, azonnal újból el kell 
árasztani a tavat. Meszezéssel segít
hetünk, de sokszor egyes nagyobb 
tavak közepén lévő vízzel telt göd
rökben, térdig érő iszapban szinte le
hetetlen a meszet lehordapi. Külö
nösen lehalászáskor nincs idő erre a 
lassú és költséges eljárásra.

Ezt a cikket vitaindítónak szán
tam, kérve az agronómus és halá
szattal foglalkozó kartársákat, hogy 
a vitaanyagként közölt cikkhez szól
janak hozzá. Közöljék a „Halászat“ 
hasábjaim, ezen a téren szerzett ta
pasztalataikat és elgondolásukat. így 
összegyűjtve megvitatva az őszi ki
helyezés előnyeit, hátrányait, elju
tunk a végső helyes következményig. 

Hadnagy Jenő 
agronómus.
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H A L Á S Z A T —

ÁS nÁpé&e
A népélelmezés egyik legnagyobb 

gondja a lakosság megfelelő fehérje
ellátása, mert a szervezet ezt a fon
tos tápanyagot nemcsak energiaszük
ségletének kielégítésére használja fel, 
mint például a szénhidrátot, vagy 
a zsírt, hanem ebből építi újra és 
újra az állandó kopásnak kitett test
anyagát. Vagyis az ember élete fo
lyamán folytonosan megújítja ösz- 
szes sejtjét, lebontja azok fehérjéit 
és ismét felépíti azokat a táplálék
ból Ikapott fehérje aminosavaiból. Ez 
a bontás azonban szakadatlan, te
kintet nélkül arra, hogy új fehérjét 
kap-e élelmében, vagy sem, ami azt 
jelenti, hogy az egészség fennmara
dása csak akkor lehetséges, ha a 
szükséges fehérjeutánpótlás megvan. 
Ez a körülmény adja meg tehát a 
folytonos fehérjeellátás minden em
berre kiterjedő szükségszerűségét.

Az a párt- és kormányhatározat, 
mely a halgazdaságok területének és 
a kataszteri holdankénti halterme
lésnek felemelését tűzte ki célul az 
1956. évre, ezzel az intézkedésével 
igen hathatósan járul hozzá a la
kosság élelmezés énék — éppen fe- 
hérjeellátásánák megjavításához. A 
javulás jelentős a termelt fehérje 
mennyisége révén, de lényeges 
az így előállított fehérje minőségét 
illetően is.

Nézzük meg e két szempontot kü- 
lön-külön részleteiben is:

1. Mit jelent népélelmezési szem
mel nézve például az, hogy 1956-ban 
1 kát. hold átlagos haltermése 310 
kilogramm lesz?

Azt jelenti, hogy 142,60 kg tiszta 
halhús kerülhet ezáltal a fogyasztók 
asztalára, mivel 1 kg hal kb. 46 dkg 
színhúsnak felel meg. De jelenti azt 
is ugyanakkor — Lindmayer adatai

szerint —, hogy Ikb. 160 g emészt
hető fehérje van készen kg^onként 
arra, hogy az emberi szervezet újra
építésében kivegye életfontos sze
repét.

Tekintettel arra, hogy egy ember 
napi minimális fehérjeszükséglete 70 
grammnak tekinthető, az 1 kát. hol
don termelt 310 kq ponty 709 em
ber egynapi fehérjeszükségletének 
kielégítését jelenti. Ha most ezt a 
számot a tógazdaságok holdjainak 
számával megszorozzuk, lehetetlen 
be nem látni annak fontosságát, 
hogy a haltermelés a nép élelmezés 
legnehezebb feladatainak milyen je
lentős részét oldja meg.

2. A haltermelés fontosságát azon
ban nem ezek a számok jelentik 
csupán, mert \a halhús fehérjéje mi
nőség tekintetében messze megelőz 
sok más élelemből származót. Aho
gyan szabatosan kifejezik: biológiai 
értéke igen magas; mindjárt a tej
fehérje után következik az élelmi- 
anyagok sorában Thomas szerint. Ez 
azt jelenti, hogy a szervezet nem 
minden fehérjét tud egyformán jól 
felhasználni saját testének felépíté-

Ki hinné, hogy a medve is elő
szeretettel csap fel halásznák és 
azok szerint, akik látták a maökó- 
nák ezt a működését: nem is tarto
zik a műkedvelő „pecások“ so
rába . . .

A  lazac, ez a kitűnő húsú hal, 
főképpen az északi Jeges-tenger la
kója. Ivási ideje május és június hő

sére, de a halfehérje éppen a na
gyon jól értékesíthetők sorába tar
tozik.

Soós József megállapítása szerint 
emészthetőség szempontjából is 
óriási különbség van a különböző 
forrásból származó fehérjék 'között 
és a hal itt is az első helyen áll, ez 
például a betegélelmezés szempont
jából is igen jelentős.

Üjább kutatások eredményeiből (H. 
I. Deuel és munkatársai) arra is kö
vetkeztetnek, hogy bizonyos halak 
húsának fogyasztása a fehérje tartal
mát meghaladó mértékű növekedés- 
fokozódást von maga után kísérleti 
állatokon. A magyar tógazdasági 
pontyra vonatkozóan ilyen adataink 
még nincsenek, — de nem a növeke
désfokozó hatás hiányzik ez eset
ben, hanem az erre vonatkozó kí
sérletek. S tekintve, hogy olyan sok 
jó tulajdonsága már tisztázódott, 
nem lehetetlen, hogy ez is kimutat
ható lesz, ami a növekedésben lévő 
szervezet szempontjából fontosságát 
még sokkal jobban hangsúlyozza.

Az itt felsorolt mennyiségi és mi
nőségi szempontok mind azt követe
lik. hogy fokozzuk és újra fokozzuk 
a haltermelést, mert ezzel népünk 
élelmezési helyzetét, egészségének 
megőrzését, munkabírásának fenn
tartását szolgáljuk.

Németh László

nap és mivel csak édesvízben ívik, 
tömegesen vándorol ilyenkor a fo
lyók torkolatai, többek között a Kam- 
csatkai-félsziget folyóinak deltái felé. 
A delták homokpadjain már várják 
őket a pecsenyére éhes fókák ez
rei, melyek olyan irtózatos gyilkolást 
visznek véghez a lazacok soréban, 
hogy azok vére vörösre festi a vi
zet. A mészárlásban részt vesznek a 
sirályok seregei is, hogy a maguk 
részét követeljék Iki a hulladékból. A 
megtizedelt lazacdk hatalmas tömege 
tovább nyomul előre a folyókba, de 
tömegük akkora, hogy egy részük 
el sem fér a vízben, kiszorul, szá
razra kerül és ott pusztul. Ilyenkor 
kilométerekre érezni a kellemetlen 
hálhulla-szagot, mely — odacsalja a 
medvét. A medvék — akái' a suly
koló asszonyok a patakparton — ott 
állanak a sekélyben és mancsukkal, 
talpukkal dobálják, pofozzák száraz
ra ia halat. A parton ugyanis a med
veasszonyságok és bocsők gyülekez
nek, „akik<( várják a pompás cseme
gét és ugyancsak buzdítják még lá
zasabb munkára a szorgalmas „csa
ládfőt“ . Es amikor a medve már el
végezte a dolgát, jön az ember, aki 
szintén kiveszi részét az ingyen ara
tásból: hármat üt egyszerre: lazacot, 
fokát és medvét. Csák a sirály sza
badul, mert az még az embernek sem 
k ell. . .

dr. R. P.
Halipari kombinát a Volgán. A hálók többszáz méter hosszúak, kézi erővel kihúzá

suk lehetetlen, ezért erre a célra traktorokat használnak.

A M I K O R —

a medve halászik
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^Devmelékenység. és őnköliség, 
a hisz-ekben

Magyarország az épülő szocializ
mus hazája. A természetes vizeken 
dolgozó halászság bérlőszövetkeze tel
nek termelőszövetkezetekké történt 
átalakítása éta mind szervezettebben 
és mind öntudatosabban veszi ki ré
szét a szocializmus felépítéséből, de 
még mindig keveset beszélünk azok
ról az alapvetően fontos feladatok
ról, amelyeknek megvalósítása a szó- 
cializmus győzelmének döntő feltéte
lét jelenti. Ezek közé tartozik a mun
ka termelékenységének fokozássá, 
színvonalának felemelése a kapita
lista termelékenység színvonala fölé, 
ezzel összefüggésben a takarékosság 
és önköltségcsökkentés módszereinek 
konkrét alkalmazása mindennapi 
munkánkban.

Az 1953-̂ as és 1954-̂ es évek adatait 
egybevetve azt találjuk, hogy a htsz- 
ek által hiteiméit hal kilogrammon
kénti átlagos forintértéke 1953-ban 
9.55 Ft., 1954-ben 9.62 Ft ezzel szem
ben a kilogrammonkénti termelési 
önköltség 1953-ban 3.82 Ft, 1954-
ben pedig 3.84 Ft volt. A tó
gazdaságokhoz viszonyítva aránylag 
magas termelési önköltségben rmn- 
denékelőtt a másodrendű halak túl
súlya, ia természetesvízi halászat kül- 
terjessége tükrözik, — (mert érthető, 
hogy ugyanazzal a munkával és 
anyagreáfordítással kifogható első
rendű hal sokkal nagyobb tiszta jö
vedelmet jelent) — mégis, a terme
lékenység és az önköltség vizsgálatá
ban nem volna reális a tógazdasági 
és természetesvízi halászat egymás 
mellé állítása a gazdasági alapok és 
a munkák természetének különböző
sége miatt, ennélfogva a kérdést ön
magában kell megvizsgálnunk.

Mindenekelőtt nézzük az önkölt
ségcsökkentés kérdését. Lehetséges-e 
halászati szövetkezeteink termelésé
ben az önköltségcsökkentés, milyen 
mértékben és milyen módszerekkel?

Lehetséges az önköltségcsökken
tés: elsősorban az anyagtakarékosség 
vonalán. Halászati szövetkezeteink 
nem mindenütt fordítanak kellő gon
dot a hálóanyagok tartósítására, sőt 
vannak» akik felszerelésüket tartósí
tás nélkül bocsátják vízbe. A leg
ideálisabb az volna, ha el tudnák 
érni, hogy hálóanyag csak tartósított 
állapotban kerülhessen ki a központi 
készletekből. Ez nemcsak a hálák 
élettartamának megnövekedését je
lentené, hanem a tartósítás költsé
geinek csökkentését, szakszerűségé
nek biztosítását is.

Igen nagy a fogyasztás — és te
gyük hozzá: a rongálás — halszállító 
kosarakban. Az elrongyótódással járó 
ide-oda húzkodás ellen sókat segí
tene két csúsztató deszkának felsze
relése a kosár aljára. És mi történ
nék akkor, ha a htsz-ek saját fűz- 
vesszatélepet és kosárfonodát tarta
nának fenn, ugyancsak központi üze
meltetéssel?

Sok szövetkezetnek igen tetemes 
a szállítási költsége. A szekérfuvart 
fel kell váltania a vízi és szárazföldi 
motoros szállításnak, ez nem csupán 
önköltségcsökkentést jelent, hanem 
előmozdítja a begyűjtést, a kollektív 
gazdálkodás előfeltételét jelentő köz
ponti értékesítést is.

Hagy figyelmet érdemel a munka
erőgazdálkodás kérdése. Itt nem csu
pán \a kinti, hanem a benti mun
kákra is gondolunk. Semmiesetre 
sem lehet egyetérteni, amikor azt 
látjuk, hogy kis szövetkezeteket tele
raknák felesleges „irodai“ munka
erőkkel. Ideje volna megállapítani 
egy olyan egységes számviteli rend
szert, amely mérvadó lenne a szö
vetkezet áltál kibírható, racionális

Nem vagyok halász, „csak" hor
gász, mégis mindig nagy figyelem
mel olvasom a Halászat tanulságos 
cikkeit. Különösen a hasvízkór és a 
vadhal probléma érdekelt. Kíván
csian vártam a megoldást és nem 
hiába. A Halászat II. évfolyam 1. 
száma meghozta a megoldást. A 
nagyatádiak főagronómusa fején ta
lálta a szeget. Rablóhalat a vízbe, 
még pedig csukát is! E nagyszerű 
húsú, nemzetgazdaságilag is felette 
fontos sporthal nélkül nincs egész
séges halasvíz, még tógazdaság sem. 
Több, mint egy évtizeden át kezel
tem 2V2 km-es horgászvizünket. 
Annyi volt benne a ponty, hogy út-

személyzeti létszám tekintetében. És 
mint a jövő zenéje: központi „táv
könyvelés“ 4—5 elsőrendű munka
erővel 10—15 dilettáns helyett. Hi
szen érméi alig valamivel több az 
összes htsz-ek száma.

A termelékenység fokozásának fon
tos módszere — különösen a folyó
vizeken — új, ötletes fogóeszközök 
alkalmazása. A szocializmus újításra, 
találékonyságra, az életszínvonal 
emelésére ösztönző szelleme helyen
ként már érvényesül.

Végül, de nem utolsósorban említ
jük meg a munkatversenyt, mint a 
termelékenység emelésének egyik 
fontos rugóját. A szövetkezetközi és 
párosversenyek megszervezése a me
gyei halászati felügyelőkre vár.

Sok mindenről meg lehetne még 
emlékezni, hiszen a téma szinte ki
meríthetetlen, mint a szocialista eimé- 
let kincsesháza. E néhány sor célja 
az, hogy gondolkozásra ösztönözze 
természetesvízi halászainkat.

-  <ó) -

bán voltak egymásnak, de hasvíz
kárt, vadhalproblómát nem ismer
tünk annak ellenére, hogy vizünk 
nem volt lecsapolható. E gondot a 
csuka, ez a nagyszerű szanitéc, le
vette vállunkról. Ha vizünk eléggé 
vadhal-dús, nem kell félteni a pon
tyot, van annak magához való 
esze és ha történetesen mégis csu
kagyomorba kerülne, csak örülhe
tünk neki, az ilyen, ponty oda is 
való. Vagy nem sokkal gazdaságosabb 
lett volna, ha a szárszói pockokat, 
egereket, hasvízkóros pontyokat a 
gólyák helyett inkább a kitűnő hú
sú csukák értékesítették volna?

szigetközi

Minél gyorsabban és minél jobb felszereléssel szállítjuk az ivadékot, annál keve
sebb a veszteség. (Woynárovicb felv.)

H O Z Z Á S Z Ó L Á S  —

- a  CSUKAKÉRDÉSHEZ
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A  L E N G Y E L  D
tógazdaságok területe 70.000 ha (ná
lunk kb. 13.000 ha).

Ezenkívül több kiegészítő üzemág 
(sertéshizlalás, nutria stb.) is van. 
Természetes tavaik közül legnagyobb 
a Szmiárdy (1000 km2), amely aPisa- 
Narew-Bug útján összeköttetésben 
van a Visztulával. Egyébként 1000 ha 
felett 36 tavuk van. Mesterséges tó
gazdaságaik közül a legnagyobb Md- 
licsmél (Wroclaw-tól 60 km-re) van, 
7000 ka területtel.

Halastavaik javarészben ponty osak 
(vegyesen csak ritkán népesítenek), 
pisztrángos tógazdaság csupán 2—300 
hektárnyi van az országban. Raga
dozó népesítési anyaguk a csuka és 
a maréna (utóbbiból a közelmúltban 
importáltunk, amelyet a Balatonban 
helyeztünk el).

Ráktenyésztéssel is foglalkoznak, 
ez azonban inkább exportra kerül.

Termelő szektorok: túlnyomórész
ben állami gazdaságok és 2—3%-iban 
egyéni tenyésztők. Halászati termelő 
szövetkezet a lengyeleknél nincs.

Az évi haltermelés: 1. a természe
tes vizekben 10.000 tonna; 2. a mes
terséges tavakban pedig 9000 tonna.

Trágyázás, dletve takarmányozás 
náluk alig fordul elő, elvétve csillag
fürtöt adagolnak (a kukorica csupán 
az ország déli részében, Krakkó vo
nalában termelhető gazdaságosan).

!3 eszolgállaíás
Tőlem ugyan fújhat a főszél, — 

hajladozhatik alattam csónakom fun
damentuma, a természet szépségét 
nem jelenti számomra többé az élet 
színébe bomlott tavasz ezernyi 
hangja, mozgalma és tobzódó Ifjúsá
ga, — ha ladikom haltartó rekesze 
fröcsög a csukák, potykák, süllők és 
harcsák csapkodásától Teljes a dia
dalom, ha ilyenkor — déli, délnyu
gati, vagy északnyugati szél tart szol
gálatot, ónért az esztergomi tele
pünkig szélszámyon repülöm le azt 
a 12 kilométereikét, amivé öreg vi
torlám zsugorítja.

Ringó csónakom ritmikusan muto
gatja a hasát és csábító tartalmát a 
magas parton gémenként sorakozó 
pecásolknak, de a kormányt éberen 
kell tartanom s kalapom pöccemtése 
helyett csak szemem sarkából hu
nyoríthatok a szakitársak felé, kik 
ilyenkor álomhajónak vélhetik röpü
lő járművemet, — benne csillogó 
haltárlatot és engem a foszlángos 
halászt.

A Kisdiunán faképnél hagyom a 
hullámokat s már hónom alá vehe
tem a kormánylapátomat, hogy a 
közérzetemet egy finom sodort ciga
rettával feljebb ajzhassam.

Merész kanyarral pöndörüiök a 
halásztalp mögé, — de mégsem oly 
gyorsan, hogy a topekakedvelő esz
tergomi bennszülöttek már oda ne 
csoportosulnának. Az első pillanatok

lengyel halászflotta egyik egységre.

na volt a tengeri balzsákmany, de 
a felszabadulás uitán e téren is döntő 
fordulat következett. Kiépítették a 
kikötőket, fellendítették a hajóipart 
és nagy súlyt helyeznek a szakfcá- 
der-képzésre is.

Ma már nemcsak a tengerparti és 
Balti tengeri, hanem a nyílt tengeri 
halászatok is számottevők. A Balti 
tenger ugyanis nem mondható a leg
jobb halászterüleitnek (nem úgy, mint 
Hollandia, vagy Norvégia partvidé
kei), ezért egyre sűrűbben indulnak 
nyílt tengeri utakra, 2000—2500 'km 
távolságokra is, az Atlanti-Óceán és 
az Északi tenger vidékére. Ez kény
szerítette a lengyeleket nagyobb ha
lászhajók építésére, amelyeket kor
szerűen, (rádióval, radar-készülékkel 
stb.) szerelnek fel. Legutóbb két ha
lász anyahajót bocsátottak vízre: a 
10.000 tonnás „Fryderyk Chopin“-! 
és a „Marska Wola“-t. Ezek tartják 
a halászhajókfcal a kapcsolatot, át
veszik zsákmányukat és mindjárt 
konzerválják, ezért . „úszó-konzerv
gyáraknak“ is hívják őket. A halász
hajóknak így nem kell sűrűn haza
térniük, mivel a felszereléseket künn 
a nyűt tengeren megkapják, a szük
séges javításokat pedig ott helyben 
elvégzik. Ezért nagymértékben emel
kedett a termelékenységük.

Legnagyobb bázisuk: Swinoujscie- 
ben (a legnyugatibb partrészen) és 
Gdyniában van. Nagy hűtőrakitárakat 
és konzervgyárakat építettek itt. Ma 
már több mint 100.000 tonna a hal
zsákmányuk évente. Ezzel nemcsak 
a hazai szükségletet fedezik, de mint 
export anyag is kórnoly Valutát je
lent számaikra. Ez a fiatal lengyel 
halászflotta máris büszke lehet ered
ményeire.
* Ezekután édesvízi halászatukról 
szeretnék röviden beszámolni. Ter
mészetes vizeik területe: 325.000 ha 
(nálunk 125.000 ha), A mesterséges

írtnak indul a „Dybowski“ , a

<7Tz Országos Vízügyi Főigazgatóság 
megbízásából múlt év őszén ta

nulmányúton jártunk Lengyelország
ban, főleg a tőzeges talajok mező- 
gazdasági hasznosításának tanulmá
nyozása céljából. (1.8 millió ha tőzeg 
van náluk.) Ennek során halászati 
kérdéseket is érintettünk.

Kereskedelmi és halászati cirkáló 
Gdynia kikötőjében. (Fóris felv.)

Lengyelországi viszonylatban ten
geri és édesvízi halászairól beszelhe
tünk. Régi tengeri halászhagyomá- 
nyiaik vannak, egészen a X. századba 
visszamenőleg. Ebben az időben leg
inkább Kolobrzeg környékén (Szcze- 
czin és Gdansk között) halászgaittak. 
1945 előtt évente csupán 10.000 ton-

Épül a kisvasút az egyik lenervel 
pisztrángkeltető telephez. (Fóris felv,)
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X Á S Z A T R Ó L . . .
A halhús fogyasztási ára: 9 zloty 

(teb. fele a hazai eladási árnak). 
Üzemformájuk leginkább 2 éves, a 
3 éves üzemet ritkán alkalmazzák. 
Központi irányítás: az állami gazda
ságok minisztériumának egyik fő
osztályánál, ahol külön tervező rész
leg is működik, 8 mérnökkel, de az 
egyes vajdaságok vízügyi igazgatósá
gai szintén készítenek kisebb halas
tó terveket.

Két halászati technikumuk van: 
Krakóban és Olsztynban. Utóbbinak 
jelenleg mintegy 60 főnyi hallgatója 
végzi a (hároméves tanfolyamét. A 
hallgatóság 40%-a a tengeri, 60% 
pedig az édesvízi halászathoz kerül 
tanulmányainak befejezése után.

A kísérletügy a C.I.R. (Központi 
Földművelóstudományi Intézet) irá
nyítása alatt áll. Négy kísérleti tó
gazdaságuk van. Az egyik Varsótól 
20 kmnre, 800 ha terjedelemben, köz
vetlenül a Tudományos Akadémia 
(PÁN) ellenőrzése alatt, a másik Szi
léziában, (100 ha-on) két kísérleti tó 
Krakkó térségében, külön laborató
riumokkal. Kutatási témáik: mópesí- 
tés, fajtakérdés, a víznívó változtatá
sának kihatása a haléletre (pl. a 
Visztula szabályozásánál). Védekez
nek továbbá a patakok ragadozói el
len, elektromos kísérleteik során is 
szép eredményeket tudnak felmutat-

Hszkísérellel...
szemmeregető néma csendje legma
gasabb elismerése.

— Hol fogta bácsi? — Maga fog
ta? — Mivel fogta? — Hogy tudta 
azokat a nagyókat is megfogni? — 
Nem fél, hogy kmgravak?

írnélem-ámolom, hogy hogy süket
néma vagyok.

— Jé! még beszélni sem tud — s 
nein is hall szegény s mégis ily szép 
halakat fogott? — hallom hol innen, 
hol meg amonruan a megilletődött 
megjegyzéseket.

Hamarosan előkerítem az Ottóék 
halastargoncájiát a hordóval és egy
kettőre átrakodom. Azután pedig 
megindul a menet vagyis a talicska, 
a mezítlábas halász — és az allka- 
lomszülte processzió a halcsarnok 
felé.

Mikor odaérünk, megfordulok s 
huncut szavakkal mondok köszöne
tét (kíséretemnek, — kik közül egye
sek csalódva’ és kiábrándulva álla
pítják meg, (hogy — Maga nem is sü
ket!? — Nem is néma!?

Közben kijön Feri bácsi is a csar
nokból s mikor belenéz a (hasas Vin
cibe, (helyettem ő süketnémul meg 
s általános (kacagás közben imitál 
e§y medálliát az ingmeHemre, mire 
azután feloldódik a megületődés és 
a részvét, mely oly titokzatosan kap
á lta  mögém a itopekáról a tétova 
nyaralókat s a szerelmeseiket.

(Molnár János, halász, Tát)

j Magashátú nemespontyok

ni. Ezenfelül foglalkoznak ők is hipo- 
fizáiiással.

A mezőgazdasági fejlesztési prog
ramban a ha-onkéniti hozamot 160 kg- 
ra kívánják felemelni, jelenleg 
ugyanis a fél-intenzív tavaknál 50 
kg, míg a mesterséges tógazdasá
gaikban kb. 100 kg körül van a ha- 
kénti hozam. Etetéssel azonban-da- 
cáma a hűvösebb és rövidebb tenyész- 
időneik — elérik a ha-kénti 300 kg-s 
hattermest is.

Az üzemelés szinte kivétel nélkül 
gravitációsan történik, szivattyúzás 
akárcsak az öntözéseiknél, itt is alig 
fordul élő.

A tógazdaságok műszaki szempont
jai: a mesterséges halastavak víz- 
szükségleténél ä 24 órás vízcserét ve
szik alapul. A töltés méretek náluk 
is általában azonosak a mieinkkel: 
2—3 m koronaszélességgel, 1:1,5 (rit
kábban az 1:2) hajlású rézsűkkel, a 
tavakban pedig 0,8—1 m vízmélysé
get biztosítanak. Hullámverés dien 
a töltések mellett 2—4 m széles nád- 
sávot alkalmaznak. A nyújtótavak 
mérete 5—100 (rnax. 150) ha és ezek 
összetétele (teleltetőkkel együtt) ál
talában a tógazdaság területének 
75%-át öleli fel, 25%-nyi területrész 
pedig ívásra és teüeltetésre szolgáL A 
teleltetők mérete általában 20X30 m 
és a szokásos 1,5 m (ritkábban, az 
északnyugati hidegebb vidékeken 2 
m) vízmélységre építik 'ki azokat. A 
teleltetők tárolásánál 800 m2 m-re 5 
tonna hal jut (6—7 q/100 m2) az ál
landó vízellátás biztosításával. Még 
röviden megemlékezem az Olsztyn- 
tól keletre (30 kimére) épülő Czarczijári 
(ördögvölgyi) pisztrángkeltetőről. Itt 
egy forrásból táplálkozó tározó
tavat építettek, amelyből 0,5 
m átmérőjű vezeték útján egy na
gyobb vasbeton tartányba jut a víz, 
onnan pedig a különböző kisebb (me
dencékbe osztódik el. Az ivadékne
velőkben 0,35—0,65 m-es vízmélysé
get biztosítanak és m2-ként 100 da
rab (8—10 gr-os halat helyeznek el, 
ezért a víz forgatásáról is gondoskod
ni kell, ezekben az alig 5 m átmé
rőjű betonmedencókben. Természete
sen vari külön fedett keltetőház is, 
ahol az általunk is ismert kalifor
niai ládákkal gondoskodnak az iva
dékókról. Előirányzatuk szerint éven-

az egyik lengyel tógazdaságból.

te mintegy 4 millió ivadékot fog ter
melni ez a keltetőhely, ahol ezen
kívül mintegy 120-000 egynyaras 
pisztrángot is fognak tárolná.

Amint már előzőleg is említettem, 
témakörünket érintették csupán a 
halászati problémák, ezért csak nagy 
vonásokban próbáltam áttekintést

A Czarczijar-i (ördögvölgyi) pisztráng
keltető telep egyik elosztó akináiánál. 

(Fóris felv.)

nyújtani a testvéri lengyel nép ha
lászatáról. Felvettük azonban a kap
csolatot dr. Sztannászlav Sakowicz 
professzorral is (az Olsztyni Halá
szati Technikum vezetőjével) s így 
részben az általunk hozott dokumen
tációkból, továbbá a kért csereanyag 
útján még rá fogunk mutatni több
ször azokra az eredményekre, illet
ve tapasztalatokra, amelyek hazai 
halászatunkat is előbbre lendíthetik.

(Dr. Fóris Gyula)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
küldöttei az egyik nagy lengyel ha

lászhálón. (Fóris felv.)
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A  VISELKEDÉSRŐL. . .

Talán kissé furcsán hangzik ez a 
cím. Egyszer azonban ezzel is fog
lalkozni kell. Persze itt most nem 
nevelési 'kérdésekről lesz szó, hanem 
arról, hogyan viselkedjék szárazon és 
vízen a tógazdasági halász. Az ered
ményes halászati munka sikere (pró- 
b ahalászat, nyári nagyvízi halászat, 
őszi lehalászási munkák stb.), attól 
függ, hogy a halászok és halászmes
terek kellő szakmai, illetve közisme
rettel rendelkeznek-ie.

Ebben az esetben attól, tudják-e, 
hogy a hal a külső behatásokra, el
sősorban a zajra miként reagál.

Ismeretes, hogy a halnák nincsen 
füle. Ebből azonban nem következik, 
hogy nem is hallanák, helyesebben: 
hogy nem érzékelik a zajdkat, hiszen 
tudjuk dobbantásunkra a hál elme
nekül.

A hallóérzéken kívül a hámréteg
ben lévő és a hálák bőrét behálózó 
idegvégződések segítségével felfigyel 
a veszélyre, amelyet a víz zaj-kel- 
tette rezgéséből és az áramlásból 
érez meg.

Fentiek ellenére — noha ezek 'ké
zenfekvő dolgok, — lépten nyomon 
azt tapasztalom, hogy a tógazdaság
ban dolgozó halászok egy része a ha
lat süket jószágnak tartja, amely 
csak korlátolt távolságra lát, de a 
hangokat felfogni képtelen. Számta
lanszor megfigyelhető, hogy a nyári 
nagy vízi halászatra igyekvő dolgo
zók vidám nótaszóval csónakáznak a 
beetetett húzóhely felé. Természetes 
azonban, hogy minden igyekezetük 
ellenére sem tudják megfogni a ter
vezett mennyiségű halat. Mire ugyan
is húzásra kerül a sor, addigra a 
külső veszélyt sejtő hal már kereket 
oldott. Éppen a ponty az, amely a 
leginkább megérzi, hogy mikor kell 
menekülnie és ehhez közismert ra
vaszságát is felhasználja.

A próbálhalászatnál sem tűrhető 
meg zaj, mégis mennyiszer tapasz
talhatjuk, hogy a ladikhajtó az eve
zővel, vagy tolórúddal milyen szapo
rán ütögeti a csónak peremdesdká- 
ját. Tálán nem is tudja, hogy ezzel 
— különösen szélcsendes időben — 
lehetetlenné teszi a próbáhalászat si
keres lebonyolítását. A sikertelenség 
oka maga a dobózó halász is l?het,

Ilyen ládában szállítják a süllőikrát. 
(Jászfalusi felv.)

ha dobás előtt a hálóólmot a csónak 
fenekének veri, vagy erősen dobog a 
csónak orrában. Az ilyen próbahalá
szat, — amiből semmire sem lehet 
következtetni — helyrehozhatatlan 
kárt okozhat, mert nem figyelmeztet 
a haltermelés érdekében sürgős 
teendőkre.

A hallgatás halászerény. A vicce
lődésnek és tréfás, legényes dulako
dásnak a parton — haltól messze — 
helye lehet, de a csónakban és vízen 
nem tűrhető meg. Sdkszor az idege
nek, vendégek, vagy kiszállók \s elő
segítik ennek az íratlan törvénynek 
a be nem tartását. Ilyenkor meg kell 
értetni, hogy a cél érdekében min
denkinek csendben, zajtalanul kell 
maradnia.

A nyári nagyvízi halászaton, — 
amikor meg van rendelve a halas
vagon és a TEFU gépkocsi — külö
nösen kell ügyelni. Számos intő pél
da van előttünk. Hány halasvagon 
és tehergépkocsi várt napákat, míg 
félig megrakva az egyes tógazdasá
gok vezetősége útnak bocsáthatta. 
Az elrontott húzások után szétugrott 
halat megfogni igen nehéz.

A nagyvízi halászatkor a vízbe
szállás is zajjal szákott járni. Ez pe
dig elkerülhető. Lassú vízbeereszke- 
déssel csobbanás és zaj nélkül célt 
érünk. Az apacsfát is csendben kell 
vízbe ereszteni. Ezek az óvatossági 
rendszabályok kis dolgák, mégis be 
nem tartásuk esetleg teljes sikerte
lenségre vezet.

Fentiekből láthatjuk, hogy a ha
halásznak meg kell szoknia munká
ja során a csendet. Olyan tó pedig 
nincs, ahol a próbáhalászat, vagy a 
nyári halszállítás nem sikerülhet. 
Minden a halászokon múlik.

Péfch Gyula

cA izíím úk -
I w s z t t f e t i e k  . . . !

A Halászat múlt számában néhány adatot közöltünk, összehasonlítva 
a természetes vizeknek a kapitalista gazdálkodás alatt elért holdankénti 
hozamát a felszabadulás utáni, szövetkezeti halászat eredményeivel. Az 
adatok bizonyító erejét —  azok ,,szűk keresztmetszete“  miatt —  többen 
kétségbevonták, ezért vettük magunknak a fáradtságot, régi irattárak 
poros mélységeiből újabb hiteles adatokat bányásztunk elő, amelyek még 
meggyőzőbben bizonyítják a felszabadult dolgozók szabadon ldbontakozó 
erőinek fölényét a kapitalista bérlőrendszer kiuzsorázó, a termelést gúzsba- 
kötő gazdálkodása felett. íme az újabb adatok :

Halászati Társulat
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n Halászati Termelőszövetkezet

Kát. hol
dankénti 
termelés 
1954-ben

Velence-tavi Halászati Társulat .................. 7,6 Velence-tavi „Törekvés“  htsz. 29,7
Győrvidéki Halászati Társulat ................ 4,6 Győri „Előre“  htsz.................. 16,3
Esztergomi Halászati Társulat ................ 3,7 Esztergomi „Úszó Falu“  htsz. 8,9
Érd-Dunaegyházi Halászati Társulat------- 4,1 Ercsi-i „Ságvári“  htsz............. 6,3

Hunaföldvár-Bátai Halászati Társulat . . 8,46
Paksi „Vörös Csillag“  .......... 13,7
Tolnai „Béke“  ........................ 15,0
Bajai „tJj Élet“  htsz.............. 19,3

Thinaszekcső-Drávatoroki Hal. Társulat 7,49 Mohácsi „Petőfi“  htsz............. 13,9
Záhony-Cigándi Hal. Társulat.......... .......... 1,31 Nyíregyházi „Alkotmány“  htsz. 11,5
Tokaj-Nagyhalászi Halászati Társulat . . . 0,65
Borsod-Tiszai Hal. Társulat .................... 3,83 Tiszafüredi „Március 15“  htsz. , 13,0
Szolnokvidéki Eelsőtiszai Hal. Társulat . 3,43 Szolnoki „November 7“  htsz. 19,3
Szolnokvidójíi Alsótiszai Hal. Társulat 5,40

Csongrád-Szegedi Halászati Társulat . . . . 4,42
Csongrádi „Haladás“  ............ 14,7
Hódmezővásárhelyi „Ady“  . . 17,2
Szegedi „Kossuth“ .................. 18,3

Kettőskörösi Bal. Társulat ...................... 10,00 bf.uy 22,2
Hármaskörösi Hal. Társulat .................... 5,33

> Illeti öO/LU IV Ütő«. •••••••••

És még egy adat : Az összes halászati társulatok kát. holdankénti ter
melése 1934-ben 8,4 kg volt, a halászati termelőszövetkezeteké 1954-ben 
16/2 kg. Mindezt nem azért írtuk le, mintha az összehasonhthatatlanul 
nagyobb szövetkezeti eredmények babérjain meg akarnánk nyugodni. 
Nem ! SzociaHzmusunk fejlődése további nagy távlatokat nyit a természetes 
vízi halászat előtt. Bátran induljunk e távlatok felé ! — (ó)
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A geológusok megállapítása szerint 
— írja a Sch. F. Z. — a Bajkál tó 
egyike a legősibb vizeknek, mely
nek születése egészen a Jura-kor
szakig nyúlik vissza. Ez a hatalmas 
belvíz arról nevezetes, hogy renge
teg benne az őskorból visszamaradt 
élőlény, így különösen sok máshol elő 
nem forduló ászkarák, melynek nem 
kevesebb, mint 148 primitív képvi
selője él a Szovjetuniónak ebben a 
roppant tavában.

*
A FAO Bulletin érdekes ered

ményekről számol be a halak új- 
rendszerű jegelésével kapcsolatban. 
A hűtésre használt jeget nem tiszta 
vízből készítik, hanem igen híg 
(1:10.000) aureomácin oldatból, mely
hez kevés citromisavat vegyítenek. 
Amíg a tiszta vízből készült jéggel 
hűtött hal két hót alatt minőségében 
erősen romlott, addig az aureomici- 
nes j ég húsz na non túl is tökéletes 
frisseséget kölcsönöz.

Az afrikai melegvízi szájköltő hal, 
a Tilapia a második világháború 
előtt csak amolyan természetrajzi 
érdekesség volt, ma azonban egyike 
a „fekete“ világrész legfontosabb ha
szonhalainak, mely ma mondhatni 
főhala az afrikai tógazdálkodásnak. 
Több százezer tonnára becsülhető 
az a mennyiség, mely évente kerül 
ki Afrika tógazdaságaiból, nyílt vi
zeiből, de — háztáji gazdaságaiból 
is. Egyiptom egymaga ötvenezer ton
nányi Tilapiát termel és a hatalmas 
afrikai tavak szinte ontják ennek a 
rövid idő alatt elképzelhetetlen mó
don elszaporodott halnak vagonrako- 
mányait.

A FAO Bulletin hosszú cikkben 
ismerteti a Tilapiát, felsorolja annak 
óriási előnyeit és egyedülálló jótu- 
laidonságait. Ez a halfajta, melynek 
sok alfaját ismerik: szájköltő, a nős
tény az ikrát a szájában költi 'ki és 
ott őrzi ivadékát, amikor az már- 
már elfogyasztotta szikzacskóját. Az 
ivadék -kirajzik az anyai szájból és 
önállósítja magát, de ha veszélyt 
érez, úgy még heteken át ebben a 
szokatlan fészekben húzza meg ma
gát és regi otthonát c^ak akikor 
hagvja el. amikor az anyai száj már 
kicsinynek bizonyul a felcserepedett 
„család44 befogadására.

A Tilapia igen gyorsan növő hal. 
oxigénigénye minimális, a táplálé
kot iól hasznosítja, a betegségekkel 
ás vízszennyezésekkel szemben érzé
ketlen és jól érzi magát a legkisebb 
tocsogóban is. Fel is használják ezt 
tulajdonságát Afrika bennszülöttei, 
okik alig ho^dónvj kis vizesgödrök- 
hen tartiák és hizlalják Tilápiáik^t 
és ha étvágyuk kerekedik halra, 
kézzel fogják őket ki. háziállatként 
tartják, akár a csirkét vagy a ká
rsát. A Tilapia főleg tenvészidejének 
első szakaszában növekszik igen

gyorsan, a három kilogrammos súlyt 
ritkán éri el. Mindenevő, plankton
nal, algákkal, de kemény vízinövény
zettel is él. A vizekbe rendkívül 
sűrűn népesítve helyezhető ki és mi
vel az egyes korosztályok étrendje 
más és más, egymásnak nem táp
lálék-konkurensei.

*
A Tilapia gyors nö

vekedésére jellemző, 
hogy alig három hó
napos korában ivar- 
éretté válik és évente 
10—11-szer ívik. Az 

alig 15 cm testihosszúságú nőstény 
átlag ezer ikrát rak ívásonként és 
ezt igen kevés kivétellel ki is költi, 
hiszen szájában tartva állandó ko- 
poltyúzással látja el ikráját oxigén
nel és megvédi ivadékát minden 
rablótól. Gyors elterjedését annak 
is köszönheti, hogy Tilapia ivadékot 
könnyű nyerni és szállítása még a 
forró égöv alatt sem jelent alacsony 
oxigénigénye miatt nehézséget. Ha 
az ívás befejeztével a tároló víz
szintjét néhány centiméterrel csök
kentik, a nőstény azonnal kiköpi az 
ivadékot, melyet könnyű összeszedni.

A Tilapia — mint mondottuk — 
forró égövi hal, 20—35 C° között él 
meg, 14 C°-nál alacsonyabb hőmér
sékletnél napok alatt pusztul el, az 
úgynevezett edzési kísérletek, tehát 
alacsonyabb hőfokhoz való szokta
tása csődöt mondott és nem is ke
csegtet kilátásokkal. Mégis foglal
kozni lehet a gondolattal, hogy gyors 
növekedésének és rendkívüli húsho-

Mélytengeri zsákmányhalat fal fel a 
kocsonyástestű medúza. Mérges, bé
nító hatású, cérnavékony csilléi csa
varmenetesen húzódnak össze és vil
lámgyorsan bilincselik körül az áldo
zatot, mely csakhamar eltűnik a skar

látpiros színű rabló gyomrában.

zamának, rövid tény észidejének elő
nyeit honi viszonylatban is kihasz
náljuk. így például a rizsföldi gaz
dálkodásban, hiszen a rövid tenyész- 
idő is elegendőnek látszik ahhoz, 
hogy piaci célokra alkalmas példá
nyok legyenek nevelhetők. A te- 
nyészhalak pedig egész éven át ott
hont találhatnának melegvízű tá
rolóinkban, mint például a villamos 
centráiék tavaiban, ahol a víz hő
foka a legkeményebb télben sem 
süllyed a Tilapiának megfelelő op
timum alá. A Tilapia rizsföldeinken 
több húst ígér a pontynál és az af
rikai rizsföldi kísérletek szerint be
telepítése azért is előnyös, mert mint 
foniáJjalga-evő, ezt a ponty számára 
értéktelen, a rizsnek viszont táplálók- 
konkurremst jelentő növényzetet is 
értékes fehérjévé, halhússá tudja 
átalakítani.

*
Az angolna, főleg 

az úgynevezett üveg
angolna — a kígyó
testű hal lárvája — 
igen jó szunyogpusz- 
tító — írja az A. F. 

Z. —, betelepítésével sikerült sok
helyütt leküzdeni a szúnyoginvá
ziót és az anofelesz-szúnyog okozta 
maJáriamegbetegedéseket is csök
kenthetik. Az alig néhány cm 
hosszú üvegangolna, de a fejlett an
golna kisebb példányainak serege is 
előszeretettel tartózkodik a vizek 
szúnyogjárta szélei mellett, ahol mil
liós tömegben pusztítják az álcákat 
és bábokat. Nem volna lehetséges ezt 
a tapasztalatot a mi Balatonunkon 
és Velencei-tavunkon is hasznosítani, 
hiszen régebben elhatározott, de meg 
nem valósított terv az angolnának 
betelepítése a két nagy magyar 
vízbe?

*
Az Alig. F. Z. rö

vid összefoglalásban 
közli az elektromos 
halászattal kapcsola
tos tapasztalatokat és 
az újszerű halfogási módszernek in
dokoltságát ismerteti. Az évek óta 
lefolytatott tudományos vizsgálatok 
kimutatták, hogy az áramhatás sem
miféle károsodást nem okoz, a te- 
nyészhalak szaporodóképességét nem 
befolyásolja. Megállapítást nyert, 
hogy a tenyészhalaknak elektromos 
árammal való kifogása előnyösebb, 
mintha az hálóval történne, mert a 
hálóval ellentétben mechanikai sé
rülést nem okoz, a méreten aluli ha
lak visszabocsátásuk után pillanatok 
alatt kiheverik az áramütés okozta, 
az ijedtségnél alig nagyobb „károso
dást“, nem úgy a nagyobbszemű há
lóból visszabocsátottak, melyek te
kintélyes része megsérül és elpusz
tul. A németországi tapasztalatok 
szerint az elektromos halászat egye
dülálló módszer a túlnőtt, a táplálé
kot rosszul hasznosító és a tenyész
tésből kiesett békés és rablóhalak 
eltávolítására olyan búvóhelyekről, 
melyek hálóval meg nem közelíthe
tők, de hasznos a nyíltvizek állo
mányellenőrzésénél is.

(—házy)
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Aki hosszabb idő óta figyeli akvá
riumában élő halait, sok mindenre 
következtethet azok viselkedéséből, 
testtartásából, színéből.

A közeg, amiben élnek, súlytalan 
életet, könnyű mozgást biztosít szá
múikra; szükség szerint a víz faj sú
lyával azonossá, könnyebbé vagy 
nehezebbé tudják tenni magukat test
térfogatuk változtatásával. Helyvál
toztatásukhoz nem izmos végtagok 
— melyek a test csaknem teljes sú
lyát hordják —, hanem hártyaszerű 
vékony uszonyok elégségesek, me
lyek a víz bármely rétegében köny- 
nyűvé, gyorssá teszik számukra a 
mozgást. Színüket többé-kevésbé vál
toztatni tudják, mellyel kifejezést 
adnak közérzetüknek, érzelmeiknek. 
Csak pár kiragadott körülmény a 
víz alatti /élet számos külső-belső 
sajátosságai közül, melyek a szá
munkra idegen és tőlünk távoleső 
lét kísérői.

Mégis mi az. amiről láthatjuk, 
hogy jól elhelyeztük, gondosan ápol
juk, egyszóval megfelelő otthont biz
tosítottunk halainknak akváriu
munkban? Az uszonyok szinte láz
mérőként szerepelnek, melyek tar
tásából, feszítettségébő! elsősorban 
egészségi állapotukra következtethe
tünk. Égy hal, amelynek uszonyai 
kifeszítettek, lehet, hogy nem jól 
érzi magát, de biztos, hogy nem be
teg. összehúzott uszony csaknem 
minden balbetegségnek kísérője. 
Ázalékállatok tömeges jelenléte is 
kellemetlen közérzetet idéz elő és 
rázkódásra és uszony összehúzásra 
készteti őket.

A halak mozgásáról is sok min
dent leolvashatunk. Legyen elsősor
ban az életmódjuknak megfelelő. 
Tipikus felszíni, gyorsmozgású életet 
élő hal, mely a talajon mozdulatla
nul lapul; természetellenes jelenség, 
ezen segíteni kell. Mozgásuk általá
ban arra mutat, hogy jó-e a meden
ce berendezése, nyújt-e szükséges 
fedezéket, megfelelő biztonságot, sö
tét altalajt, alkalmas hátteret, mely
be bele lehet olvadni, azonkívül 
olyan fényviszonyt^ amely termé
szetüknek megfelelő. Az, hogy me
dencénk minden zugát állataink fel
keresik nyugodt, gondtalan uszká-

A szarvasi kísérleti tógazdaságban 
szűrőládán át zuhog a víz a tárolóba. 

(Szalay felv.)

h a la k  is beszélnek I . . .

lássál, bizonyítja* hogy helyüket 
megszokták, jól érzik magukat és 
társaságukban nincsen olyan élő
lény, melytől életüket veszélyeztetve 
látnák, tehát jól hoztuk össze tár
sas medencénk halait. Ha egy hely
ben mozdulatlanul! állnak, nagyon 
meleg vagy nagyon hideg a vizük.

Halaink kopoltyú mozgásának üte
méről — bár minden fajtánál más 
—■, elsősorban a légzéshez szükséges 
oxigén elegendősógére vagy a szén
dioxid túlzótt jelenlétére következ
tethetünk. Mindkét eset végletében 
a felszínen való levegő kapkodással 
jár.

A hal színe még többet mond ne
künk, akvaristáknak. A legjobb in
dikátor arra nézve, hogy megfelelő-e 
a víz kémiai összetétele a tartott faj
ta igényének. Sok nagyon szép hal 
azért nem válik népszerűvé, mert

Lapunk folytatja a fontosabb cikkek 
címfordításainak közlését a Szovjetunió 
és a népi demokratikus országok halá
szati folyóirataiból. A  fordítások az Or
szágos Mezőgazdasági Könyvtárban (Bu
dapest, I., Attila út 53.) olvasóink rendel
kezésére állanak.

MISIK, V .: Hozzászólás a folyóvizek 
halgazdálkodási kérdéséhez. (Poznámkv 
kotázke hospodarenia na tecucich vo- 
dách.) Ceskoslovenske Rybárstvi, Praha. 
1954. 10. sz.

HÁJEK, M .: Az elhagyott folyómedrek 
és eliszaposodott mélyedések halgazdál
kodása. (Hospodareni na odstavenych ric- 
nich remenech a propadlinách.) Cesko- 
slov. Rybárstv., Praha. 1954. 10. sz.

VERZIN, Sz. P .: Pontyivadék szállítási 
kísérlet hütővagonban. (Opüt perevozki 
molodi karpa v vagonah-lednikah.) Rüb- 
noje Hozjajsztvo, Moszkva, 1954. 11. sz.

RODINA, A. G.—TROSIN, A. Sz.: A 
növényi trágyával a tóvízbe vitt foszfor 
útja. (Pút’ foszfora, vnoszimogo s j>rudo- 
vuju vodu sz rasztitel’nim ^udobreniem.) 
Doki. Akad. Nauk. SzSzSzR. Moszkva. 
1954. 4. sz.

SAMARDINA, I. P .: A  halak légzés
intenzitásának változása fejlődésük során. 
(Izmenenie intenszivnoszti dühanija rüb v 
tecsenic ih razvitija.) Doki. Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Moszkva. 1914. 4. sz.

MEHANIK, F. Ja.: A  vitaminok jelen
tősége a halak számára. (O znacsenii vi- 
taminov dija rüb.) Rübn. Hozj.. Moszkva. 
1954. 11. SZ.

KHAIN, B.: Érdekességek a ponty ívá- 
sában. (Zajimavy vyter kapra.) Ceskosl. 
Rybárstv., Praha, 1954. 10. sz.

PODUBSKY, V .: Az ivadék kibúvás! 
módja az ikrából. (Zpusoby vykulováni 
pludku.) Ceskosl. Rybárstv.. Praha. 1954.
10. sz.

TOMECEK, O —KRÁL, B .: A  ricani 
Halászati Egyesület 585 kg/ha súlygyara
podást ért el. (LRS v Ricanech dosáhl 
u násad prirustu 585 kg/ha). Ceskosl. Ry
bárstv., Praha, 1954. 10. sz.

MIKS, L .: Növeljük a természetes vi
zek öntisztító-képességét. (Zvysime samo- 
cistici schopnost vodnich toku.) Ceskosl. 
Rybárstv., Praha, 1954. 10. sz.

KOVS-KROPACS, Sz. I.: A  jégfúróról, 
(O l’dobure.) Rübn. Hozj., Moszkva. 1954.
11. sz.

TORBAN, Sz. Sz.—DANIL’CSENKO. V. 
N.; Gépesített vezérrúd. (Mehanizirovan-

az átlag akvárium vizében nem mu
tatkozik igazi színpompájábam.

A hal korát, ivarérettségét, egész
ségi állapotát — a fajtát ismerve — 
anniak színéből megállapíthatjuk. 
Hangulata, érzelem változása színek
ben, szín változtatásokban jut kifeje
zésre. Egyes halfajták még azt is 
ájllandó színekben mutatják, hogy 
melyik hím a legerősebb a sok kö
zül az akvárium üveghatárán belül. 
Erősen elhalványodott állatok fél
nek, fáznak vagy még nem szokták 
meg új helyüket. Sötét, szinte fekete 
állatok vagy látási zavarokkal küz
denek vagy lassú haláltusájukat 
vívják.

Ezen általánosságban elmondott 
irányok alapján, újabb tapasztalato
kat gyűjtve, megfigyeléseinket em
lékezetünkbe vésve és egymás mellé 
rakva elsajátíthatjuk az akvarista 
legnagyobb tudományát és örömét: 
hogy állatainak mindent meg tudjon 
adni, ami szükséges ahhoz, hogy ér
dekes életmódjukban, teljes szépsé
gükben gyönyörködhessék.

(Rosconi Győző)

nüj progon.) Rübn. Hozj., Moszkva. 1954. 
11. sz.

KONSZTANTINOV, A. Sz.: Kísérlet ár
vaszúnyogok félüzemszerű szaporítására.
(Opüt poluproizvodsztvennogo razve&e- 
nija motülja.) Rübn. Hozj., Moszkva. 1954. 
11. sz.

KONSZTANTINOVA, N. Sz.: Kísérletek, 
férgek (Enchytraeus-félék) huzamosabb 
eltartására. (Opütü dlitel’nogo hranenija 
cserve j — enhitreid —.) Rübn. Hozj.. 
Moszkva, 1954. 11. sz.

ZSUKOVSZKIJ. G. M.—LAVROV. A. V .: 
Földmedencék tervezése dafniák szanorí- 
tására. (Proektirovanie zemlianüh basz- 
szeinov dija razvedenlia dafnij.) Rübn. 
Hozj., Moszkva. 1954. 11. sz.

VÁCLAVIK. B .: Az elemnyomok jelen
tősége a haltenyésztésben. (Vyznam sto- 
povych prvku v rybnikárstvi.) Ceskosl. 
Rybárstv.. Praha. 1955. 1. sz.

VACLAVIK, B.: A  híg fekete-iszan 
megsavanyodásának megakadályozása a 
halastavakban. (Omezováni kvselosti rid- 
kého cerného bahna v rybnicich. (Cesko- 
slov. Ryzárstv., Praha. 1954. 10. sz.

SCHÄPERCLAUS, W .: A  járvánvbioló- 
giai egyensúly a halastóban és jelentő
sége a hasvízkór Keletkezésében és le
küzdésében. (Das seuchenbiologische 
Gleichgewicht im Fischteich und Seine 
Bedeutung für die Entstehung und Be
kämpfung der Bauchwassersucht.) Dtsch. 
Fischerei Ztg., Radebeul-Dresden. 1954. 2. 
szám.

MÜLLER. W .: Halak és halászat a sík
vidéki patakokban. (Fische und Fischerei 
in Flachlandbächen.) Dtsch. Fischerei 
Ztg.. Radebeul-Dresden. 1954. 2. sz.

SCHREITER, T .: A  vitaminok jelentő
sége halaink növekedése és egészségben- 
tartása szempontjából. (Die Bedeutung 
der Vitamine für das Wachstum und die 
Gesunderhaltung unserer Fische.) Dtsch. 
Fischerei Ztg.. Radebeul-Dresden. 1954. 2. 
szám.

WUNDSCH, H. H.: A  halivadékok és 
ivartermékeik károsodásának kérdése 
elektromos árammal történő halászás 
során. (Zur Frage der Schädigung von 
Fischbrut und Geschlechtsprodukten von 
Fischen bei der Fischerei mit dem elek
trischen Strom.) Dtsch. Fischerei Ztg.. 
Radebeul-Dresden, 1954. 2. sz.

LAZUKOV, P. V .: Kísérletünk mester
séges ívóhely alkalmazására. (Nas opüt 
primenenija iszkusztvennüh neresztiliscs.) 
Rüb, Hozj,, Moszkva, 1954. 12. sz.

KÜLFÖLDI HALTENYÉSZTÉSI MUNKÁK 
FORDÍTÁSAI
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MIÉRT ÉS HOGYAN TELEPÍTÜNK —

N ADAT?..
A mezőgazdaság fejlesztésével Kap

csolatban kormányzatunk nagy súlyt 
vet az arra alkalmas területeken 
kisebb vagy nagyobb (halastavak épí
tésére. Különösen a tiszántúli terü
leteken szaporodnak gomibamódra 
az újabb tógazdaságok. A gyors 
ütemben megépített földgátak szak
szerű megvédésére nem (mindenütt 
fordítanak kellő figyelmet, így nem 
érdektelen erre 'külön felhívni az ér
dekeltek figyelmét.

A gátak rézsűinek megvédésére 
kezdeti stádiumban általában fűzfa- 
fonásokat alkalmazunk. Ezek jól 
megvédik a frissen összehordott töl
tést a víz (hullámzása következtében 
előálló káihabolás ellen. A rőzsefonat 
védelem mellett törekedjünk a sok
kal időállóbb és tökéletesebb élő mo
csári növényzetből álló hullámtörő 
sávok kialakítására.

Nád, gyékény és sásfajok jönnek 
tekintetbe, mint (hullámtörő és töltés- 
védő növényzet aszerint, hogy (mi
lyen mély vizet kívánunk tartani a 
tóban. Általában 2—15 méter széles
ségű sávokat szoktunk ültetni, asze
rint, hogy milyen nagy a tó vízfelü
lete.

A telepítés általában kétféle mó
don történhet: 1. dugványozással 
(vegetatív szaporítás), 2. magvetés
sel (ivaros szaporítás).

A dugványozás rendszerint arasz
nyi gyökér törzs-részletek elültetésé
ből áll (pl. nádnál, gyékénynél). Vé
konyabb gyökértörzsű növényekből, 
pl. káka, sás-félék, téglányi zsombé- 
kokat emelünk ki és ültetünk el. 
(Természetesen a nádnál és gyé
kénynél is használhatjuk ezt a zsom- 
bék, 111. téglatelepítési módszert.)

Dugványozással is lehet nádat 
telepíteni.

A gyökértörzs telepítéskor akko
rára vágjuk az egyes darabokat, 
hogy legalább 3—4 csomó legyen 
mindegyiken, és lehetőleg sárjrügy, 
vagy rajhajtás is legyen rajtuk.

A dugványokat április vége felé 
helyezzük ki a dugványozás közben 
előkészített lyukakba és kezdetben 
az egész ültetvényt csak sekély 10— 
15 cm. vízzel borítsuk el. Később fo
kozatosan emeljük a víznívót.

Nádnál felmerülhet esetleg mé
lyebb vízbe való telepítés szüksé
gessége is. Olyan vizeikre gondolok 
elsősorban, amelyek vízállását nem 
áll módunkban szabályozni. Ilyen 
helyeken kizárólag nagyobb zsombé- 
kok telepítésével érdemes próbálkoz
ni. ősz végén, vagy kora tavasßzal 
kiemelt zsombékokat összekötözzük 
és ráerősített nehezíték (kő, tégla) 
segítségével süllyesztjük víz alá a 
betelepítendő helyeken. Ha nagy te
rületet akarunk betelepíteni, nem 
kell nagyon sűrűn elhelyezni az 
egyes kötegeket, alkalmazhatunk 
1—2 méteres kötést az egyes tövek 
között.

Nemcsak állóvízben, hanem nem 
túl sebesen folyó vizekben is meg
települhetjük a nádat. Ilyenkor azon
ban gondoskodnunk kell a gyenge 
fiatal állomány megvédéséről, hogy 
azt a víz sodra tönkre ne tegye. Al
kalmazzunk pl. fűzfaágakból font

MÁRCIUS—ÁPRILIS FOLYA
MÁN termelőszövetkezeteinek 500 q. 
haWoadékot vették át habosítás cél
jára az állami halgazdaságoktól.
Sajnos, az ivadék fogadására sók 
tsz. nem készült fel, és az átvétel 
megszervezése terén is hiányosságok 
mutatkoztak. Emiatt az előirányzott 
halasztás nem végezhető el. A hal
tenyésztéssel foglalkozni kívánó 
tsz-ek körében tudatosítani kell, 
hogy a pontyivadék április közepén 
túl csak nagy kockázattál, és nagy
mérvű veszteséggel tartható, s vagy 
meg lehet oldani az ivadék helyi tá
rolásának kérdését, vagy pedig egyes 
tsz-ek elégedjenek meg anyapontyők 
leívatása után származó pontyivadék 
előállításával. Mint számos cikknek, 
a pontyivadéknak is meg van a maga 
idény szerűsége, ezt tudomásul kell 
venni.

HOGYAN IRTHATJUK A VI
ZEINKBEN NAGYON /ELSZAPO
RODOTT NAPHALAT ÉS TÖRPE
HARCSÁT? A naphal a part köze
lében galambfészek nagyságú mélye
désbe csomóra rakja le az ikráját. 
A hím állandóan őrzi, ha hozzá aka
runk nyúlni, kezünknek ugrikn Jú
nius folyamán a vizünk sekélyebb 
részéin meg kell keresni a naphál 
fészkeket és félmaroknyi égetett 
mésszel a bennük lévő ikra elpusz
títható.

terelőfalakat, kerítéseket a zsenge 
állomány körül, de legalábbis a leg
erősebb sodrásnak kitett helyein.

Az erős szél szintén károsan hat, 
akár az erősebb vízáramlás. Ennek 
felfogására is egyszerű fűzfa, vagy 
nádfonat-kerítést alkalmazhatunk.

A mocsári növények magról tele
pítése sokkal olcsóbb és kiadósabb 
munka, mint a dugványozásos mód
szer. Magról azonban csak olyanhe
lyeken telepíthetünk, ahol egész se
kély a víz, vagy azt le tudjuk eresz
teni 10—15 cm. mélységűre.

Vetéshez a magot ősszel, sásoknál 
még nyáron gyűjtsük be és azt ta
vaszig szellős száraz helyen tart
suk el.

A magot többféleképpen szokták 
elvetni. Homokkal, vagy földdel ke
verve szétszórhatjuk tél végén a jég 
tetejére, vagy tavasszal a sekély 
vízbe.

Szokták agyagból vagy marhatrá
gyából és agyagból gyúrt gombócok 
közepébe elhelyezve is, ültetőfával 
előre elkészített lyukakba lerakni.

Nagyon ügyeljünk minden esetben 
arra, hogy a víz, melybe a magok 
kerülnek ne legyen 10—15 cm-nél 
magasabb. Csak a csírázás után a 
fiatal növények megerősödésével, 
azok növekedésének ütemében emel
jük fel a vízszintet.

A magról telepített ültetvény első 
esztendőben sohasem lesz olyan fej
lett, mint a gyökértörzsről telepí
tett, ezzel természetesen számolnunk 
kell.

Az ilyen ültetvényt kíméletesen 
óvjuk, hojgy a gyenge fiatal gyökér
törzsek minél hamarabb megerősöd
hessenek. (Dr. Veszprémi Béla)

Törpeharcsát a szelektáló sűrű- 
szemű hálóval történő őszi halásza
ton kívül sikeresen lehet tiszítani 
június-július hónapban, amikor az — 
mint kotlóstyúk a csibéit — egy- 
csomóban „vezetgeti“ zsenge fiait. 
Ilyenkor tüllhálóval az egész népes
séget egyszerre kifoghatjuk.

A nád (Phragmites communis) szem
termése, erős nagyítás 

(Veszprémi felv.)
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TALAJERŐ FENNTARTÁS
A TÓGAZDASÁGBAN

A tavak természetes hozama, vagy
is a tóban mindenkor fellelhető ter
mészetes halitáplálék képezi ponty
termelésünk alapját. Optimális népe- 
sítéssel a természetes táplálék és az 
etetés helyes viszonya adja a tó ma
ximális hozamáét. A mesterséges ta
karmány okszerű adagolását tehát a 
természetes táplálék bősége szabá
lyozza.

Tudjuk, hogy a tavak természetes 
táplálék bősége nemcsak évjáratok
ban, hanem szakaszosan kisebb-na- 
gyobb mértékben ingadozik, ezért a 
helyes etetés mértékének és üteme
zésének megállapításakor nem nél
külözhető a természetes táplálék mi
nél részletesebb ismerete. A ponty 
által maximálisan felvehető összes 
tápláléknak 20—25%-át normális kö
rülmények között a természetes táp
lálék teszi ki. Ismeretes, hogy idő
közönként, sokszor hosszabb ideig is 
— különböző körülmények miatt — 
a tó természetes tápláléka erősen le
csökken, akár a lebegő planktonná] 
részükre hírhatatlan fényintenzitás 
következtében, akár a chironomidák, 
tubifexek stb. felszaporodásának el
maradása miatt. Egyébként kifogás
talan élettérben a ponty az adagolt 
mesterséges takarmányt elfogyaszt
ja. Ez a helyzet sokszor huzamosabb 
időn át tart. A takarmány elfogy, de 
az ilyenkor szokásos erőltetett pró- 
bahallászatok számítható megfe
lelő súlygyarapodást nem mutatnak. 
Végülis a lehalászatkor súlyos csa
lódás van. A mutatkozó természetes 
hozam gyenge s nem is mutathatja 
a tó tényleges természetes hozamát 
azért, mert a ponty a mesterséges ta
karmányt a megfelelő mennyiségű 
természetes táplálék hiányában en
nek terhére rosszul értékesítette.

A haltáplálék fejlődését akadályo
zó tényezők kiküszöbölését a rendes

tógazdiai gondossággal érjük el. A 
haiitáplálék szükségletének biztosítá
sát a trágyázás nyújtja.

A  tótrágyázás előfeltétele a hal- 
táplálék szükségletében minimum
ként mutatkozó tényező felkutatása. 
E célt kutató intézeteink szolgálják. 
Általában a tó vizében a széndioxid 
van minimumban, de beszélhetünk 
foszfor minimumról is. A trágyázás
kor azonban nemcsak a minimumban 
jelentkező tápanyag pótlására kell

A NÉMETORSZÁGI szakmai kap
csolatok kiszélesítésére máris nagy 
érdeklődés nyilvánult meg a német 
piac részéről magyar tükrös piaci 
ponty és 25 dkg-nál nagyobb compók 
iránt. Természetesen csak kifogásta
lan, betegségmentes áru képezi az 
érdeklődés tárgyát.

*
A HŰVÖS idő miatt elég lassan in

dult be a süllőívás az idén. Az első 
fészkeket április 7-̂ én szedték fel. Az 
utána következő napokon is kevés 
süllő ívott. Utána igen erős vihar 
jött, mely pár napig eltartott, az 
ívás ezalatt teljesen leállt. Április 
utolsó napjaiban az erős felmelege
dés hatására ismét megindult a 
süllőívás, de ezúttal tömegesen. Eb
ben az időszakban gyönyörű fészke
ket hoztaJk be az alsóőrsi keltetőibe. 
A , keltetés szintén a kedvező időjá
rás hatására igen jól sikerült, a jól 
felmelegedett vízben néhány nap 
alatt szépen kikeltek az embriók. Az 
idén volt idáig a rekord keltetés, 
több mint 2300 db fészekről 70 mil
lió körüli kis süllő kelt ki.

figyelemmel lennünk, hanem arra is, 
hogy oxigénhiány ne álljon elő.

A legújabb elméleti és gyakorlati 
adatok kétségkívül jazt igazolják, 
hogy az eredményes pontytáplálék 
szaporításának legcélravezetőbb mód
ja a szervestrágyának feloldott álla
potban a tó víztömegének minél na
gyobb részébe való eljuttatása. Tu
lajdonképpen a tó vizével létesített 
szennyvíztrágyázásról van szó. A 
kellő higítású szennyvizet oxigén je
lenlétében az elbontó baktériumok 
széndioxiddá alakítjiák, amely már 
a planktonalgák tápláléka, így a 
szervesanyag forgalom alapja. A kel
lően nem híguló iszervestrágya el 
nem bomló részeinek egy részét a 
haltáplálék állati szervezetek hasz
nálják fel parányi testük gyarapítá
sára, másrészét a tófenék iszapja fo
gadja be, amiből magasabbrendű 
haltáplálék-szervezetek élnek. Mivel 
a tófenék iszapjában igen értékes 
szervezetek élnek (Chironomidae, 
Tubifex, stb.) s ezek életfunkciójá
hoz az oxigén nélkülözhetetlen, ké
zenfekvő a szerves trágya minél tö
kéletesebb beérettsége, lehető töké
letes hígítása s á létesített szenny
víz lehető nagytömegű vízbe jutta
tása. Ellenkező esetben a tófenék 
iszapjának lefojtása következhetik 
be. A lefojtott iszapban pedig az 
oxigént igénylő értékes szervessetek 
elpusztulnak, emellett az oxigénigé
nyes nitrogéngyűjtő baktériumok 
szerepét átveszik a káros szerepű 
rothasztó baktériumok.

A minimumba jutott foszfort tó
gazdáink legmegfelelőbben oldott 
szuperfoszfáttal pótolják és azt az 
oldott szervestrágyával egyidejűén 
adagolják.

A haltáplálék zavartalan, optimá
lis fejlődésének útjából sok akadályt 
háríthat el a tógazda. E téren leg
nagyobb jelentőségű a káros vízinö
vények kellő mérvű visszaszorítása. 
Itt nem csupán a zsomibék, sás öve
zetek növényeit, hanem a nyíltvízi 
növényeket is értjük, bár az utób
biak közül fakultatív hasznos félesé
gek halitáplálékot nyújtanak részint 
közvetve termésük révén, részint a 
hal'táplálékoknak nyújtanak védel
met. Ma már kellően gépesített hal
gazdaságok a káros vízinövényzet 
visszaszorításával gyorsan célt ér
nek s a magasabbrendű káros nö
vényzet tápsó elvonását képesek vi
szonylag kevés erőfeszítéssel kikü
szöbölni. A lekaszált ún. dögnövény
zet megfelelő hasznosítását azonban 
még kevés helyen oldották meg j ól. A 
lekaszált vízinövényzetet általában a 
szelj árásra bízzuk. Az rendszerint az 
uralkodó szél irányában a partkö
zeibe jut s ott a tömegtől függően 
több-kevesebb területet árnyékol s 
lassan elkorhad. A vízi élettérből ki
emelt kisebb-nagy óbb tömegű szer
vesanyag csak az elkorhadás után 
hosszú idő múlva kerül vissza a las
sú felszíni korhadás révén veszte
séggel. Kívánatos volna a lekaszált 
vízinövényzetet, különösen a hínár
féléket kupacokba gyors és erélyes 
korhadás révén mielőbb visszajuttat
ni kiinduló helyére.

(Kluge Gyula)
A víz táperejének fenntartásához jelentős mértékben járul hozzá a trágyaszóró 

szivattyús ladik, mely fogatolt járművel szállítható egyik tóból a másikba. 
(Woynárovich felv.)
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b O v á r h a l á s z ...
Vizeink élővilágának ezernyi gaz

dag változatában az emlősök között 
kétségtelenül legérdekesebb állatunk 
a vidra. Titokzatos, inkább éjjeli 
álete miatt a természetben kevesen 
találkoznak vele, és a halász-rákász 
emberen kívül csak a nagyon nagy 
türelemmel tanulmányozó természet- 
búvár gyönyörködhet abban a lát
ványban, amit a párban vagy töb-

$ 7%

* ♦

a j

4

c . j
A vidra nyoma: a) lépés, b) ügetés, 

c) ugrás.

bedmagávál úszkáló, halászó, de fő
képp a nászjátékban lévő vidráik 
pompás ügyessége, vidámsága, úszó- 
bitkó művészete nyújt.

A halasvizek, így a halállomány 
nagyarányú fejlesztése a természet 
törvényei szerint a halfogyasztók 
közül a vidrák számát is szaporítani 
fogja, gondolnunk kell tehát konkwr- 
renseink közelebbi megismerésére és 
fékezésére. Lutra kútra tudományos 
névre hallgató vetélytársunk ugyanis 
— tartozván a nyestfélék családjá
ba — a napi 1 kg halpecsenyére be
csült táplálékon felül szenvedélyből 
ennél sokkal többet gyilkol, nem 
veti meg ugyan a rákot, nagyobb 
rovarokat, szárnyastíkat sem, de 
mégis a halak elsőszámú ellensége, 
és nem egy halastó története tanú
sítja, hogy óvatlan lakóit igen rö
vid idő alatt lehálásszák a hívatlan, 
de kiváló hálászmesterek.

A vidra erős, izmos, karcsú testé
nek hossza 1 méter körüli, hengeres, 
hátrafelé vékonyodó farka 40 cm. 
Feje hosszúkásán kerek, élénk szeme 
kicsi, füle nagyon rövid, a víz alatt 
bőrredővel elzárható. Színe a fej ol
dalán, a nyak élőrészén és a mellén 
szürkés, háta, oldala sötétbarna, hasa 
fehéresbe átmenő. Lábai kurták, uj
jal között úszóhártya van. Súlya 
10—14 kg. Kitűnő úszó, jó ugró, bá
mulatos könnyedséggel fordul, csa
varodik, szinte kígyószerűen hajlé
kony. Rendkívül óvatos, fokozott 
mértékben elővigyázatos a szárazon, 
furfangos, megfigyelő- és emlékező
tehetsége fejlett. Bundája fényes,

gyapjúszőre ßnorm, tömött,, a ge
rezna igen tartós, értékes.

Párzási ideje főleg február vége, 
március eleje, de párzása az év más 
szakában is történhet. A lápok ro
mantikus, holdvilágos éjjelein mesz- 
sze hallatszik a „randevúra“ hívó 
erős, hosszú, szép füttyszavuk. Ki
lenc hétig vemhes, 2—4 db. kölyket 
vet, melyekkel 8 hét múlva indul 
először halászni jól rejtett családi 
fészkéből. Ennek környékéről a leg
nagyobb gonddal takarít el minden 
áruló jelet. Kölykeivel félévig marad 
együtt. Harmadik évben lesz ivar
érett.

A vadregényes pisztrángos hegyi 
patakoktól lefelé minden vízben elő
fordul, legkedveltebb helye az er
dőkkel szegélyezett folyó. A mező
ségen kanyargó vizekben a meredek, 
sűrűn benőtt és alámosott partok is 
a kedvenc tanyái.

Földalatti lakásának bejárata rend
szerint a víz alatt félméternyire van, 
belül néhány méternyire puhán ki
bélelt fészekkel, honnan a száraz
felőli oldalra szellőző nyílás vezet. 
Ezenkívül a vizek mentén a legsű
rűbb bozótosok, zsombékok között 
sok tanyája van. Szereti a kevésbé 
forgalmas helyeken levő fahidákat. 
Erdős helyen néha az elhagyott róka- 
vagy borzvárakban, nagyobb faod- 
vakban lakik.

Rablóútjára napnyugta után, vagy 
csak az éjjeli órákban indul, közben 
hosszú utakat (egy éjjel 10—15 km-t 
is megtesz) és nappali tanyáját ott 
üti fel, ahol a virradat éri. Fárasztó 
kóborlásai után megesik, hogy na
pos, szélvédett helyen mélyen elal
szik, a csendben járó ember közvet
len közelsége riasztja csak fel, el
képzelhető mindkettőjük izgalmas 
meglepetésére.

Folyókban a part mentén halászik, 
a víz felszínére csak rövid időre, lé
legzetvételre jön fel, ekkor fújva- 
tüsszögve halad. Vízalatti útját a

bundájából felszálló légbuborékok 
jelzik. A  folyóban felfelé vadászva 
pihenésre, falatozásra gyakrabban 
száll ki, állandó kiszállóhelyeit min
dig megtartja. Lefelé úszás nélkül 
viteti magát az árral, és ritkán száll 
ki. Tavakban gyakran többen együtt 
halásznak, mintegy 50 lépésre egy
mástól rajvonálban haladnak. Ha 
bőven van zsákmány, csak a hal hát
részét fogyasztja el, vagy csak a 
máját, mely i/nyenc csemegéje. A  
zsákmány maradványait rendszerint 
eltünteti a parton, de ha nem, akkor 
az ott vadászgató róka, kora hajnal
ban pedig a szarkák, varjak takarít
ják azt el, rejtve maradásában így 
vannak segítségére, hálából a jó hát
falatokért. Egyik vízből a másikba 
szívesen megy a vizeket összekötő 
kisebb-nagyobb árkokban. Legjobb 
„járása“ van azokon a helyeken, 
ahol ia halak leginkább tartózkod
nak: patakok, csatornák torkolatá
nál, csendesebb folyású mélyedések
nél, sásos növényzettel borított par
tok mellett. A mélyebb vizeknél les- 
kelődve a kiálló tüskökön, fatörzse
ken lapulva várakozik a prédára.

Figyelemreméltó — nőivel a vízi- 
szárnyasokat sem veti meg —, hogy 
a tógazdasági és rizsföldi kacsate
nyésztés óvása terén is ügyelni kell 
ekeimére.

Jelenlétének megállapítása a nyá
ron gazdagon burjánzó növényzetben 
vajmi nehéz. Váltói, kiszállóhelyei 
és sötétzöld, vagy feketés, enyvszerű, 
esetleg halcsonttal, rákpáncéllal tar
kított névjegye lehetnek árulói. Mo
mentán jelenlétét nyáron a gyaní
tott nyomra keresztben elhelyezett 
apró, levéltelen gallyak elmozdítása 
bizonyíthatja. A nyomozás könnyebb 
az iszapos helyeken, befutó zátonyo
kon, homakpadokpn, ahol jellegze
tes nyoma jól kivehető. A kiszállóul 
használt tulkokon, fatörzseken kar- 
molásainak nyomai láthatók. A friss 
hóban pedig vadásznyelven szólva, 
mint nyitott könyvben olvas a va
dász.

Röviden vázolt életmódja adja fo
gásának, elejtésének lehetőségeit, me
lyekről legközelebb írunk.

Pöschl Nándor

Nyúlánk, formás testalkat jellemzi a vidrát, vizeink nagy ragadozóját.
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Dafniaienyésziés -

Az ikrával szaporodó akváriumi 
díszlhalak az eleventojókkal ellentét
ben túlnyomó részben csak eleven 
eleséggel nevelhetők fel. ' Varinak 
ugyan olyan fajták, melyek az in- 
fúzóriuimmal való etetés » korszaka 
után elfogadják a mesterséges táp
lálékot amíg apróra vágott tubifex- 
xel, enchytreus-sal, vagy mikróval 
nem etethetjük őket, a por alakú 
mesterséges eleségből azonban 
hiányzanak azok az anyagok, me
lyek a jó fejlődést segítik elő, az így

A K V Á R I U M B A N . . .

hatására bőven fejlődő lebegő algák 
jó táplálékai a dafniák hadának.

Dafniatenyésztő medencénket a 
társasmedence és annak > filtrálója 
közé iktatjuk, nem más mint 25—30 
liter űrtartalmú téglaalakű üveg- 
tartány. Ezt gumiidomdarabbal rög
zített, vagy akár gittel beragasztott 
üveglappal olyképpen választjuk egy 
nagyobb (négyötödös) és egy kisebb 
(egyötödös) részre, hogy az üveglap 
felül magasabban áll a vízszintnél, 
alul azonban csak 2—3 cm-nyire kö

A házi Dafnia-tenyésztő berendezés sémája. A 
mutatják.

nyilak a vízáramlás útját

nevelt ivadék között nagy az elhul- 
lási százalék, betegségekkel szemben 
fogékony és nem fejlődik úgy, aho
gyan az kívánatos.

Amint a kis szájaknak kicsiny lesz 
az infúzórium, megkövetelik a na
gyobb falatokat. Tavasztól őszig 
könnyű az akvarista helyzete, hi
szen a városkörnyéki tócsákban és 
kisebb halmentes belvizekben bőven 
találni apró rákocskáfcat, dafniát 
ciklopszot, bosminákat és ezeknek 
naupliuszait, melyeik apraját finom- 
likacsú szűrővel lehet elválasztani 
a nagyjától. Az ilkráztatás azonban 
télen is folyik, de vannak nyári idő
szakok, amikor a tocsogókban nem 
lelünk élő eleséget hirtelen vízlehű
lés vagy egyéb ok miatt, pedig ép
pen akkor volna szükségünk élő fele
ségre. Akinek van Artemia salina to
jása és azt sósvízben kikelteti, az 
átvészeli a „nehéz“ időket, ez az 
eleség azonban ma alig szerezhető 
be, reá vagyunk tehát utalva a sa
ját — leleményességünkre. Mert 
megfelelő mennyiségű és nagyságú 
rákocskákat magunk is tenyészthe
tünk és láthatjuk el velük ivadékun
kat mindaddig, amíg már 'mikróval 
és egyéb férgekkel végezhetjük az 
etetést.

A házi dafniatenyésztés megoldása 
annak a legkönnyebb, aki rendelke
zik egy 200—250 literes úgynevezett 
társasmedencével, melyet a haladot
tabb akvarista a nagyobb ivadék ne
velésére használ, mely tehát sűrűn, 
vagy éppen tűi van népesítve. Az 
ilyen medencében lakóinak anyag- 
cseretermékei, az eleségből kioldódó 
tápanyagok, a kedvező megvilágítás

zelíti meg a tartány fenekét. Mindkét 
részét 3—4 cm-nyi magas babnyi, 
majd föléje rétegezett borsónyi ka
viccsal alapozzuk meg, a borsónyi 
kavics fölé nagyobbszemű mosott 
homokot rétegezünk úgy, hogy a ka
vics 4- homokréteg vagy 5—6 cm 
vastag legyen. Ezzel elérjük azt, hogy 
a tenyésztőmedence két részlege 
egymással alul kapcsolatban van, a 
víz a nagyobbik részlegből átáramol- 
hatik a kisebb részlegbe a kavics +  
homok-rétegen át, viszont nem en
gedi át a rákocskákat, algákat és 
egyéb lebegő anyagokat.

Dafniatenyésztő medencénket oly
képpen iktatjuk a szűrőrendszerbe, 
hogy úgynevezett „akasztófa“-csővel 
vezetjük nagyobbik részlegébe a 
társasakvárium fenekének vízróte- 
gét. A vizet azért vesszük a társas
akvárium legalsó vízrétegéből, hogy 
az ̂  áramló vízzel a fenéken meg
gyűlt iszap és detritusz is átjusson 
a dafniatenyésztőmedencébe. A daf

niatenyésztő medence kisebbik rész
legéből közlekedő üvegcső vezeti át 
a vizet a filtrálóba, ahonnan a szűrt 
víz a társasakváriumnaik ellenkező 
végébe jut vissza. Ha a szűrőt meg
indítjuk, a következő folyamat in
dul meg:

1. A társasmedence vize beáram- 
lik a rákocska tény észtő medence na
gyobbik részlegébe.

2. A ráktenyésztő medence elvá
lasztó üveglapja nem ér feneket, a 
kavics és homokrétegen át szűrt víz 
tehát átáramlik a kisebbik részbe.

3. A dafniatenyésztő medence ki
sebbik részéből a víz átjut a filtrá
lóba.

4. A filtrálóban megszűrt víz vász- 
szaáramlik a társasmedence ellenke
ző végébe.

A dafniásmedence nagyobbik rész
legében helyezzünk el kisebb-na- 
gyobb mennyiségű dafniát és egyéb 
rákocskát. A társasmedencéből be
áramló víz megfelelő táplálékot hoz 
az állománynak, mely fejlődésnek 
indul és szaporodik, csakhamar meg
jelennek a különféle naupliszok és 
egészen apró rákocskák tömeged. En
nek előfeltétele természetesen az, 
hogy a társasmedence sűrűn legyen 
népesítve és a fitoplanktonfejlődés- 
nek kedvező világos helyen álljon. 
Célszerű a dafniamedenoébe időkö
zönként néhány babnyi nagyságú 
szárított tyúktrágyát szórni, ami 
szintén elősegíti a lebegő algák el
szaporodását. A dafniásmedence el
választó üvegÖiapja, illetve kavicsos 
homokos feneke a rákocskákat nem 
engedi át, csupán a vizet, a nagyob
bik részből aprószemű hálóval ked
vünkre merítgethetjük ki a nagy
szerű élő eleséget. A dafniák egyéb
ként mint biológiai tisztítók is sze
repelnek, a filtrálóba tehát mond
hatni előtisztított víz kerül, ami an
nak aktív-szén tartalmát tehermen
tesíti és élettartamát fokozza. A 
dafnáásmedencét célszerű a társas
medence mellé úgy elhelyezni, hogy 
szintén jól megvilágított helyen áll
jon

A berendezés és annak működése 
ábránkon jól figyelhető meg. Aki 
nagyobb keretekben foglalkozik te
nyésztéssel és arra törekszik, hogy 
ivadéka gyorsan és erőteljesen fej
lődjék, az készítse el a házi dafnia- 
tenyészetet. 20—25 literes vagy akár 
nagyobb üzemenkívüli medence min
den akvarista íháziatáján akad

(farkasházy)

Gazdagumicsizmákat, halászcsizmákat készít, gu
micsizmákat, továbbá személy-, tehergépkocsi és 
traktorköpenyeket, valamint tömlőket javít.

A RENDELÉSEKET GYORSAN TELJESÍTI

a Gumiipari K. T. Sz.
BUDAPEST, VI., CSENGERY U. 36 TEL : 420-982, 420-142
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Szép formájú, élénken színezett hal 
a fekete Tetra. (Hankovszkv felv.)

lasztott hímet és nőstényt — lehe
tőleg az esti órákban — az akvá
riumba helyezzük.TJgyanúkkor a víz 
hőfokát 25—28° C-ra emeljük és 
ezen a hőfokon tartjuk a tenyésztés 
egész tartama alatt. Magát az ikrá- 
zást, mely — rendszerint a kora reg
geli órákban — már az első, de leg
később a harmadik napon bekövet
kezik, heves szerelmi játék előzi

A  kezdő akvarista egyik kedvence —

A F E K E T E  T E T E A

meg. A halacskák kecses lepkékre 
emlékeztető játékkal össze-öszecsap- 
nak, majd mindinkább nyilván
valóvá válik a hímecskének az a 
szándéka, hagy a nőstényt a sűrű 
myriophillum-bokrok közé csalogas
sa. Ha a nőstény elenáilását legyőz
te, egymás mellé simulnak, a nőstény 
ikráit gyors mozdulatokkal a myrio- 
phylumbokrökra szórja, melyék azon 
megtapadnák. A talajra lehulló ikrák 
nagyőbbrésze nem kel ki. Az ikrázás 
után — melynek befejeztét részben 
az állatok kifáradásából, másrészt 
abból állapíthatjuk meg, hogy a nős
tény sokkal vékonyabb lett — a ha
lakat az akváriumból eltávolítjuk. 
Ugyanakkor a víz magasságát 10— 
15 cm-̂ re csökkentjük, a vizet gyen
gén szellőztetjük és az ikrákat, vala
mint a 24 óra múltán kikelő ivadé
kot óvjuk a napsugár közvetlen ha
tásától, az akváriumot papírral, vagy 
más alkalmas anyaggal árnyékoljuk. 
A kikelő kishalak 3—4 napig a nö
vényeken, az üvegfalon függnek, 
mint kis átlátszó üvegszilárkocskák. 
Négy nap után az ivadék elindul ön
állóan táplálékot keresni. Táplálékul 
az első napokban igen sokan pár 
csepp vízben oldott főtt keményto
jás sárgáját használnak. Jómagam, 
ha csak lehetséges volt, már éppen a 
víz tisztaságának megóvása érdeké
ben első táplálékul is a tóról gyűj
tött porfinom élő eleséget használ
tam. Jó táplálással a halaik növeke
dése rendkívül gyors, általában 8— 
10 hónapos korukban lesznek ivar- 
érettekké.

A Fekete Tetra tartás és tenyész
tés szempontjából olyan hal, mellyel 
érdemes foglalkozni, mert a gondozá
sára fordított időt semmi esetre sem 
fogják kárbaveszett fáradságnak te
kinteni.

Hankovszky Dezső

Az igen elterjedt és közszeretetnek 
örvendő halacska hazája Dél-Ame
rika, az Amazonas folyó déli szakaszá
nak patakjaiban és folyócskáiban él.

A halacska úgyszólván mindany- 
nyiunk előtt ismeretes. A legyezősze- 
rűen megnyúlt hátúszó, a farokúszó. 
valamint majdnem a farokúszó tö
vétől a Kloaka nyílásáig ívszerűen 
megnyúlt farokalatti úszó a halnak, 
— különösen a nőstény példányo
kon — olyan összképet ad, mintha a 
hal kerek volna. Halacskánk gyors- 
vizű patakok lakója, s így a környe
zet átalakító hatása révén jött létre 
lapos teste, mely lehetővé, teszi szá
mára a gyorfölyású vizekben a köz
lekedést. Megfigyelhetjük, hogy ez a 
sokszor órákig mozdulatlanul él
ácsorgó, lustának látszó halacska vil
lámgyors rnozdulatokra mily hihe
tetlen könnyedséggel képes. Alapszí
ne szűr kés-fehér, fémesen csillogó 
pikelyekkel. A hátúszók, a zsírúszó, 
a farokalatti úszó, valamint a test 
hátsó nagyobb része fékete, sokszor, 
különösen a fiatal példányokon mély 
bársonyfekete. A hátúszó tövétől a 
kloáka nyílásáig fekete havántsáv 
található, ugyanilyen sáv vonul rajta 
végig az előbbivel párhuzamosan ke
véssel a kopoltyúfedő előtt. Mind a 
sávok, mind a halon észlelhető többi 
fekete szín a hal hangulatától füg
gően változó, a világosabb, vagy sö- 
tétébb szürkétől, a mély feketéig. Rósz- 
szül tartott állat sokszor teljesen szín
telen. Érdekes megfigyelésem azonban 
az előbbiekkel látszólag ellentmondás
ban az, hogy a beteg és többnyire 
színüket vesztett öreg példányok a 
betegség súlyosabb stádiumában új
ból felveszik sötétfekete színüket, de 
míg az egészségesek színüket külső 
behatásra sokszor pillanatról-pilla
natra változtatják, addig a fekete 
szín a beteg állatokon állandóan 
megmarad, sőt a test egyébként vi
lágosabb részei is a szokottnál egy 
árnyalattal sötétebbek. Ez a tünet 
minden valószínűség szerint a ref
lexek pangására vezethető vissza. A 
nemi különbségek nem nagyon jel
legzetesek, a nőstény gömbölyűbb, 
nagyobb testesebb, míg a hím ki
sebb és karcsúbb.

Halacskánk nem igényes. Hőmér
séklet igénye 20—250 C. Szereti a 
tagas medencét. Egyetlen lényeges 
követelmény a feltétlenül tiszta víz. 
Piszkos, zavaros ázalékállatoktól 
nyüzsgő akváriumban állatunk el
pusztul. Eledelben nem válogatós, 
szívesen fogyaszt akár élő, száraz, 
vagy mű-eleséget, de természetesen 
az élő eleséget részesíti előnyben, 
melyből kitűnő étvágya lévén, ha
talmas mennyiséget fogyaszt. Fiatal 
példányoknak egészséges, szép te
nyészállatokká való felneveléséhez 
nélkülözhetetlen az élő éleség.

Tenyésztéséhez legalább 25 literes 
medence a helyes méret, melynek ál

ját 3 cm vastagon tisztára mosott 
homokkal fedjük be. Ikrázó növény 
céljára legalkalmasabb myriophyl- 
lumvból meglehetősen sűrű bozótot 
ültetni olymódon, hogy amellett ál
latainknak megfelelő tér álljon ren
delkezésére a kiúszáshoz. Tenyész
téséhez megfelel a budapesti csap
víz is, keményebb víz nem ajánlatos. 
Ha tenyészteni akarunk, az így be
ültetett medencét 3—4 napig állni 
hagyjuk, majd a tenyésztéshez Iknvá-

A második világháború előtt Né
metország felé jelentős mennyiségű 
egy és kétnyaras tenyészponty ex
portunk volt. A thiáború alatt az ex
port megszakadt, és azt egészen a 
folyó évig nem sikerült beindítani. 
Hozzájárult ebihez az is, hogy az 
elmúlt években tógazdaságaink ál
landó pontyivadék-íhiiánnyal küzdöt
tek. Április folyamán az Ohati fi]-

lami Gazdaság tógazdasága, vala
mint az Alsósomogymegyei Halgaz
daság, egyaránt 50—50 q nemes, túl- 
nyomórészében tülkrös, 10—20 dkg. 
közötti ponytdvadékot exportáltak, 
melyek kifogástalanul és a megren
delők teljes megelégedésére érkeztek 
meg németországi rendeltetési he
lyükre.

Egyetemi hallgatók a szarvasi kísérleti tógazdaságban. (Halmos felv.)
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Milyen külső tényezők váltják ki —

A PONTYlVÁST?. . .
Májusban, a legszebb tavaszi hó

napban kezdi ívását a ponty. A 
pontytenyésztőnek tudnia kell, hogy 
a pontyívás mikor és milyen módon 
zajlik le, mert ebből következtethet 
az ívás sikerére.

Megfigyeléseink szerint a tógazda
sági pontyok akkor kezdik el ívási 
játékukat, amikor a víz 19° C-ra 
felmelegszik. Ekkor láthatjuk, amint 
az ikrás a tejesektől állandóan kí
sérve hasi részével néha az alzat- 
hoz dörgölődik: a kutatások bebi
zonyították, hogy ebben az időszak
ban az ikrás ok bőrváladéka fokozat
tanban képződik és ez rendkívüli in
gerlékennyé teszi a tejeseket. — A 
következő napokban, ha a víz hő
mérséklete jobban felmelegszik este 
és reggel az ívásra készülő pontyok 
még élénkebben köröznek és gomo
lyognak a víz felszínéhez közel, ki
sebb körkörös hullámokat hagyva 
maguk után. Az ívásra kész és go- 
molygó pontyoknak gyakran kilát
szik a hátuk a vízből. Alkalmam 
volt megfigyelni, amint a tejesek 
nemcsak, hogy szorosan követik az 
ikrást, hanem néha fejükkel az ikrás 
hasi részét, sőt fej tájékát is meg
bökik és utána nyomban irányt vál
toztatnak.

Az ivartermékeket legtöbbször a 
reggeli órákban, 6—8 óra között bo
csátják ki. Erre azonban csak akkor 
kerül sor, ha a víz hőmérséklete 
megelőzően legalább három napon 
keresztül átlag 20 C fok volt, vagyis 
nappal a víz 22—23 fokra melegszik 
fel és éjjel 16—17 foknál jobban nem 
hűl le. Legújabb kutatásaink szerint 
a légnyomás, szélirány és szélerős
ség, az égbolt borultsága ugyancsak 
döntően hat a pontyívásra.

Aus dem Inhalt:
Dr. Donászy: Strahlung und Leben.
Dr. Jászfalusi: Karpfenlaichen aus

lösende äussere Faktoren.
Dr. Fóris: Von der polnischen 

Fischerei.
Pöschl: Die Fischotter als Taucher

fischer.
Dr. Veszprémi: Anpflanzung des 

Schilfrohres.
Horti: Vom Wels.

A pontyok ívása csak 747 milli
métertől felfelé ívelő légnyomásnál, 
szélcsendes és kevésbé borult időben 
következik be. A gödöllői halasta
vakban az északi szél teljes leállása 
után következett be az ívás.

Recézés a Körösön.

Fenti megállapítások a már már
ciusban kihelyezett és normális kö
rülmények között tenyésztett tógaz
dasági ponty szülőkre vonatkoznak. 
A telelőkben visszatartott és ívatás- 
ra ívatótavakba kihelyezett ponty- 
szülők ívásakor bizonyos eltérések

ÁPRILIS VÉGÉRE minden hal
gazdaság végzett a kihelyezéssel. A 
halgazdaságaik között kihelyezési 
verseny folyt, és első lett az Alsó- 
somogymegyei ]Halgazdaság, amely 
április 8^án fejezte azt be. Halgazda
ságaink több kétnyaras halat helyez
tek ki ezévben, mint az előző évek 
bármelyikében, és így jó takarmány — 
ellátás mellett jelentős mennyiségű 
és jó minőségű hál várható.

*
Az „Au Bord de l’Eau” c. francia 

folyóirat szerint az egyik Macon-i 
horgász törpeharcsázás közben 115 
cm. hosszú, kb. 25 kilós pontyot fo
gott. Ennél is nagyobb zsákmányt 
ejtett 1954-ben az egyik francia női 
horgász, aki a Vilaine folyóban 27 
kilós ponty óriást fogott. Ráadásul: 
minden elméletet meghazudtoló mó
don csukára való — villantóval. Űgy- 
látszik a vi Illant ón rajtavesztett

tapasztalhatók. Másodszori ívásuk 
azonban már az előzőekben vázolt 
törvényszerűségek szerint zajlik le.

íváskor az ikrás izgatottan dör
göli hasi részét a füves részhez, az 
őt követő tejesekkel még izgatottab- 
ban szeli a vizet és egy adott pilla
natban az ikrák kibocsátását meg
kezdi. Ezt rendszerint a sekély füves 
részeken vagy a dúsan nőtt hínáron 
teszik és jól hallható zajjal jár, gya
kori vízcsobbanásokkal „fürdik a 
ponty“ . Az ikrák lerakása után a 
tejesek nyomban rábocsátják tejüket 
(a spermát) az ikrákra, ezáltal azok 
megtermékenyülnek. Az ikrák leg
többször láncszerűen szóródnak el a 
víz alá merült növényzeten és csak 
ritkábban kerülnek egy csomóba.

Az ívás sikere nagy mértékben 
függ attól, hogy milyen pontosan 
tudjuk a nemeket megkülönböztetni, 
valamint ivarérett állatokat válasz- 
tottunik-e ívásra.

Igen fontos, hogy az ívatótó alj
zata füves, gyepes legyen és mele
gedő víz táplálja. Savanyú altalajé 
és forrásvízzel táplált ívatótavakban 
az ívás gyakran elmarad, illetőleg a 
lerakott ikrák és a kikelt zsenge 
ivadék nagy része elpusztul.

Az ívást kiváltó legalkalmasabb 
fűféleség a réti ecsetpázsit, a ned
vességet tűrő perjefélék és szükség 
esetén a fehérhere is.

Az elmondottakból világosan ki
tűnik, hogy a ponytívatáshoz nem 
tetszés szerint kezdhetünk — csakis 
a legmegfelelőbb időjárás és vízvi
szonyok között várhatunk sikeres 
ívást.

(Dr. Jászfalusi Lajos)

ponty nagyanya vén napjaira rab
lóvá vált.

FELHÍVÁS!
Kérjük Sólymos Ede aspiránst, kö

zölje címét a szerkesztőséggel.

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V.. Vécsey utca 4. II. em. 

Telefon: 122-790 
Egyszámlaszám: MNB 46 

Felelős kiadó:
A Mezőgazjdasági Könyv- és Folyóirat

kiadó Vállalat igazgatója 
Az előfizetés díja: Egy évre 24,— Ft. 

Egyes szám ára: 2,— Ft. 
Megjelenik havonta 
Példányszám: 1500

30168-689/2 — Révai-nyomda Budapest V., 
Vadász utca 16 (Felelős vezető: Nyáry Dezső)

A  H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T
(Budapest, V. Néphadsereg-u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893 , távirati cím : Halértékesítő Budapest) 
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és a halászattal foglalkozó állami 
vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek hal
termését is részben vagy egészben megvásárolja. —  Budapesti nagyker. telepek: I X .  Csarnok-tér 5. 
(tel.: 180-207) és I X . ,  Gönczy Pál-u. 4. (telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark : Budapest-Kelen
föld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja , Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém , Balatoni kirendeltség: Siófok.
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