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Legfontosabb tevékenységek

• Vállalkozási tevékenység szervezése, a termelés, a bel- és külkereskedelem területén. Közreműködés a 
termékek export értékesítésében.

• A termeléshez szükséges eszközök és anyagok hazai és külföldi beszerzése.

• Szaktanácsadás a tagoknak, halászati, gazdálkodási, környezetvédelmi, állategészségügyi, szervezeti, 
pénzügyi és jogi kérdésekben.

• Természetes vizeink halállományával kapcsolatos környezet- és természetvédelmi kérdések vizsgálata; 
az állománypótlás hatásainak elemzése.

Biológiai alapok
• A Szövetség Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdasága saját tenyésztésű, genetikailag ellenőrzött tükrös és 

pikkelyes ponty, valamint növényevő halfajok és ragadozó halak ivadék korosztályait ajánlja tógazdaságok, 
horgászvizek és természetes vizek népesítéséhez. Az ivadék felneveléséhez technológiát biztosít.

A Szövetség tagja lehet
• Minden halászati tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetei.

Címünk: HALTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1126 Budapest, Vöröskő u. 4/b • Levélcím: 1531 Budapest, Pf. 7.



87. ÉVFOLYAM 

1994 .1 . SZÁM

TAVASZ

Főszekesztő:
PINTÉR KÁROLY

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Elnök:
DR. WOYNÁROVICH ELEK 

Tagok:
BALOGH JÓZSEF • ELEK LÁSZLÓ 
GÖNCZY JÁNOS • DR. HARCSÁR 
ISTVÁN • DR. HORVÁTH LÁSZLÓ 
DR. OLÁH JÁNOS • PÉKH GYULA 

DR. SZAKOLCZAI JÓZSEF 
DR. TAHY BÉLA

Tervezőszerkesztő: 
MAHR JÁNOS

Kiadja:
AGROINFORM 

Kiadó és Nyomda Kft. 
Budapest II., Kitaibel Pál u. 4. 

Tel.: 212-4995 
Postai irányítószám: 1024

Felelős kiadó:
Bolyki István

H A L Á S Z A T

Megjelenik negyedévenként

Szerkesztőség: Budapest V.
Kossuth L. tér 11. 1055 

Telefon: 1-533-000

Terjeszti az AGROINFORM Nyomda Kft. 
Budapest II., Kitaibel P. u. 4., a Magyar Posta 

és alternatív terjesztők. Előfizethető a 
Kiadónál postai utalványon vagy átutalással 

az MHB 326-14451 pénzforgalmi jelző
számra, a kiadvány pontos címének meg

jelölésével. Díj egy évre: 400,- Ft. 
Példányonkénti ára: 107,- Ft.

94/79 — AGROINFORM 
Felelős vezető: Mahr Jánosné

HU ISSN 0133-1922 
Index: 125 372

A TARTALOMBÓL
Általános halbiológia. XI. rész (.Bíró P .) ..............................................................................
Az évszakok és halaink magatartása. I. rész {Tölg / . ) .........................................................

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK
A tokalakúakkal (Acipenseriformes) foglalkozó magyar közlemények válogatott bibliográ

fiája (Pintér K.).................................................................................................................
Halivadékállományok struktúrája kisvizes időszakban a Duna szigetközi hullámterén

(Guti G .) ..........................................................................................................................

4
4

37

39

4
4

FROM THE CONTENTS
General fish biology. Part XI. (P. Bíró) .................................................................................3 7
Four seasons and the behaviour of our fishes. Part I. (/. Tölg) .............................................

SCIENTIFIC PAPERS 39

Selected bibliography of Hungarian works on Sturgeons (Acipenseriformes) (K. Pintér) . . 
Structure of juvenile fish assamblages at a low water level period in the Szigetköz flood-

plain of the Danube (G. Guti) .......................................................................................... 4
4

AUS DEM INHALT
Allgemeine Ichthyobiologie. Teii XI. (P. Bíró) .....................................................................
Die saisonmássige Haltung von unsere Fische. Teil I. (/. Tőig).............................................

, WISSENSCHAFTLICHER BEITRAG
Ausgewahlte Bibliographic dér ungarischen Publikationen iiber Störartige (Acipenseriformes)

(K. Pintér)..........................................................................................................................
Untersuchung der Fischbrutbestande im Inundationsgebeit der Kleinen Schiittinsel der Do- 
nau bei niedrigem Wasserstand (G. Guti) ................................................................................

37

39

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL: A magyar halászat 1993. évi statisztikája 
• Hal-etológiai sorozatunk folytatása • A Túr folyó halai • A kerítő halászat • Galóca fogások 
a Felső-Tiszán • A Halászat arcképcsarnoka: Becsei Attila és Tasnádi Róbert

CÍMKÉPÜNK: Dániel Mózes csíkszeredai halász Dunaföldváron egy harcsa anyajelölttel 
(Tölg István fevétele)
A BORÍTÓ HÁTSÓ OLDALÁN: Pisztrángozás a Fogarasi-Havasokban (Kászoni Zoltán 
felvételé)

1



ÉTKEZÉSI ÉLŐ ÉS ,JEGELT” HALAK FOGYASZTÓI ÁRAI A 13. HÉTEN (1994. MÁRCIUS 29-31. KÖZÖTT)
AZ ORSZÁG KÜLÖNBÖZŐ PIACAIN (Ft/kg)

ponty amur busa süllő harcsa csuka piszt
ráng

kecse-
ge

t. har- angol- 
csa na máma ke

szeg kárász com-
pó

Budapest
Nagyvásárcsarnok

210-
218

76-
79 923 720 349 770 437 100

Budapest 
Lehel u.

220-
210

85-
100

800 600-
650

638 290 220 90 100-
100

Budapest 
Rákóczi tér 220 90 800 500 600 220 80 100

Békásmegyer 230-
243

170 85-
100

670 600 100 98-
120

Győr 200 100 95

Miskolc 209 176 99 495 495 209 495 209 99 88 110 205

Pécs 200 130 80 500 400 300 180 150 60 80

Szeged 200 130 75 600 500 200 228 200 80 45 90

Szekszárd 225 60-80 80

HALÉRT 200-
210

76 85

HALCOOP 210-
230

160 80 600 450 450 150 80

Az import halak és egyéb tengeri ,,ét
kek” kínálatát és árait a budapesti pia
cokon 1994. március 29-31. között jet 
gyeztük:
hek
tonhal
homár
lazac
garnélarák
királyrák
lepényhal
kagyló
kalamári
tengely gyümölcsei 
polip 
lazactörzs 
„Shell” kagyló 
pókrákhús 
heringfilé 
cápa szték 
töltött csiga

240,- Ft/kg 
350,- Ft/kg 

1360,- Ft/kg 
1200,- Ft/kg 
1650,- Ft/kg 
3300,- Ft/kg 

880,- Ft/kg 
630-650,- Ft/kg 

1000,- Ft/kg 
1500,- Ft/kg 
950,- Ft/kg 

1600,- Ft/kg 
2200,- Ft/kg 
1450,- Ft/kg 
350,- Ft/kg 

1450,- Ft/kg 
13,- Ft/db

A HAL TERMÉKTANÁCS AJÁNLATI ÁRAI

A Halászati Terméktanács 1994. február 26-án tartott Küldöttgyűlésén a 
2/1994. MT. Kdgy. számú határozatában az étkezési pontyra és az étkezési 
busára tóparti felvásárlás esetén 1994. évre az alábbi ajánlati árat javasolta.

Április 1-től augusztus 31-ig: ponty 150 Ft/kg + ÁFA 
busa 60 Ft/kg + ÁFA

Szeptember 1-től november 30-ig: ponty 135 Ft/kg + ÁFA 
busa 50 Ft/kg + ÁFA
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n é g y  Év t iz e d e  a  h a l á s z a t
SZOLGÁLATÁBAN

Alig hihető, hogy már 40 éve, 1954-ben indult ismét útjára a 
Halászat (1899-ben alapították), és még abban az évben vehettük 
kézbe a Tógazdasági haltenyésztés a gyakorlatban című könyvet. 
Nagy idő ez, emberi léptékkel mérve: több mint fél emberöltő! 
Szakmánk múltját tekintve is meghatározó szerepű négy évtized...

A II. világháború pusztításait, a szakmánkat, halastavainkat, 
halállományunkat ért károkat már többé-kevésbé kiheverte az 
ágazat, rendeződtak az újonnan megalkotott tulajdonosi viszonyok, 
az egykori, a „Herman Ottó úti” HAKI munkatársai és a Halgaz
dasági Tröszt vezetői gőzerővel dolgoztak a szakma kibontakoz
tatásán, fellendítésén. Ekkorra Kossuth-díjat kapott Maucha Rezső 
és Ribiánszky Miklós. Woynárovich Elek a mezőgazdasági tudo
mányok doktora, Erős Pál a mezőgazdasági tudományok kandi
dátusa lett. S bár „odakint” a politika közszereplői még a „Sztálin 
utáni dilemmán” rágódtak, „idebent” , a halászszakma berkeiben, 
már szétáradt az éltető napsugár.

Mi, akkori fiatalok, faltuk a szakismereteket, élveztük az 
„öregek” bizalmát, vártuk a szakmai feladatokat. Jó segítséget 
adott nekünk ehhez a Halászat, és az új haltenyésztési könyv.

A Halászat első előfizetőinek egyike vagyok, s azóta is őrzöm 
a lap minden egyes példányát. Végigkísérte életemet, életünket. 
Kordokumentum a javából! Mindent tartalmaz, ami a szakmánkban 
és a szakmánkkal történt.

A Halászat nemcsak a múltban volt hasznos, de hasznos lehet 
ma is mindazoknak, akik mélyebben foglalkoznak a haltenyész
téssel. S ha csak egy lépéssel is, de közelebb szeretnének jutni a 
szakismeretekhez, benne van, amit a szakmáról tudni érdemes. 
Kiváló haltenyésztők írták le tapasztalataikat, megfigyeléseiket a 
lapban, s nagyszerű kutatók osztották meg tudományos ismerete
iket az olvasókkal; közérthetően, büszkén vállalva a magyar szak
nyelvet. Igen, érezni a büszkeséget soraikban, mert „ügyet” szol
gáltak, a magyar haltenyésztés ügyét! Jó megfigyeléseiknek jó 
közérthetőséget adtak -  nem kellett „ködösítéssel” elfedni az 
olvasók szemét, álcázni a hozzá nem értést, mert nemcsak értették 
a szakmát, hanem magas fokon művelték is.

A Tógazdasági haltenyésztés a gyakorlatban (sajnos, az elmé
leti kötet sohasem jelent meg) legnagyobb erénye, hogy már 
zömmel magyar tudományos eredményekre alapozta mondandóját. 
A korábbi, még háború előtti szakkönyveink nagyrészt külföldi 
kutatók és haltenyésztők ismeretein alapultak. Ebben a könyvben 
sok minden benne van, ami ma is érvényes, időt álló. Maucha 
produkciósbiológiai szemlélete, Woynárovich széntrágyázási mód
szere, Erős optimalizációs elmélete kiállta a gyakorlat próbáját.

Nézem, olvasom az elsárgult lapokat. Megöregedett volna a 
tartalmuk is? Vagy ma is olyan frissek, mint egykoron? Vajon a 
Halászat fiatalabb lapszámai vannak-e oly frissek, erőtől duzzadóak 
mondandójukban, mint azok a sárga lapúak? Hogy vegye kézbe, 
milyen lelki „hozzáállással” forgassa a jelenkor fiatalja?

Segítségül megpróbálok néhány támponttal szolgálni.
Ajánlom az elődök tiszteletét, mert amit közre adtak, az életük 

valósága volt. Az 1960-as évek végéig, annak aki a haltenyész
téssel tudatosan foglalkozott, a tógazdasági gyakorlat és a halá
szati kutatás egymástól elválaszthatatlan egységet alkotott. De már 
jóval korábban, az 1950-es évek elején is arra tanítottak bennün
ket, hogy ki, milyen mértékben képes a feladatok mennyiségi és 
minőségi összekapcsolására, az elméleti vizsgálódás eredményeit 
bevonnia a gyakorlatba, s a gyakorlat gondjainak felvállalását az 
elméleti munkásságba.

E szemléletnek meg is lett az eredménye: az 1960-as években 
a magyar haltenyésztés Európa élvonalába került! Mennyi újítás, 
szakmai lendület érhető tetten: halegészségügyi eljárások, takar
mányozási módszerek, mesterséges halszaporítás, növényevő halak 
betelepítése, halászati munkák gépesítése stb. Csupa-csupa lendü
let, megújulási készség!

Példaszerű a Halgazdasági Tröszt gazdasági menedzselése. Ha 
valamelyik halgazdaságban kezdeményeztek valamilyen eljárást, 
a tröszt szakvezetői anyagilag is „beszálltak” . Igaz, a helyben 
járóknak egy fillért sem adtak, ösztönözték az újat, jobbat akarókat.

Az 1970-es évek második felében azután más irányzatok törtek 
felszínre, amelyek egyike-másika a „teherhordó” gyakorlat és a 
„vezértudomány” összetartozását és összefüggéseit szinte tagadni 
szerette volna -  véleményem szerint szoros összefüggésben azzal, 
hogy az utóbbi másfél-két évtizedben már nem vállalták fel a 
nagyobb térigényt. Meg is lett a következménye: kutatás és gya
korlat szétvált egymástól, alaposan gyengítve ezzel a saját pozícióit 
is. Vesztesek lettek, lettünk külön-külön, de együttesen is. Hová 
lett az európai élvonal?

Ebben az időben az a kutató, aki feltűnővé akarta tenni magát 
és szakismeretét, annak kezére játszott a divat. Biztos lehetett a 
nap sikerében! Nem számított, hogy a szakmai történelem színe 
előtt is helytálló-e, mennyi személyen túlmenő rejtőzött a „mű
ben” . Az pedig végképp feledésbe merült, hogy az új gondolat 
viselje magán a gyakorlati szükség jegyét. A Halászat példányaiból 
kiolvasható a történések sora, rendje vagy rendetlensége. Nem 
vitatható, hogy egy-egy szakmai részlet kiragadása az egészből, 
minden kutatás elengedhetetlen feltétele. Az is biztos, hogy a 
szakma egyes részeit önállóan kell tárgyalni, de remélem, hogy a 
jövőben mindig sikerül ezeket a részleteket a szakma egészébe 
illeszteni. Viszonzásképpen -  az esetlegesen más szakmai elveket 
vallóktól -  csak annyit kérek, fogadja el, hogy a szakma hatása 
a kutatásra is értékes lehet. A gyakorlati munka irányítóinak pedig 
tudomásul kell venni, mert az élet ezt sokszorosan igazolta, hogy 
előrehaladás csak a tudomány segítségével lehetséges. Nem kell 
minden alkalommal valami újat feltalálni, de az sem helyes, ha 
helyben járunk. A legfontosabb az üzemi technológia lassú ki
bontása, ésszerű finomítása, ismereti alapjának bővítése. Ha így 
teszünk, és új probléma merül fel, tudni fogjuk, hogyan kell 
megoldani.

Napjainkban az átalakulóban lévő halászat, haltenyésztés 
iszonytató szellemi táplálék-hiánnyal küzd: semmiféle szakkönyv 
nincs a boltokban, a Halászat is negyedévenkét jelenik meg. Mi 
lesz így az ágazati átalakulás eredménye?

Nem kell jóstehetségnek lenni ahhoz, hogy a mostanság ki
alakuló gazdaságok olyan kínoknak és megpróbáltatásoknak néz
nek elébe, mint amilyenekkel hajdan küszködtünk. A takar
mányhiány látszik a legsúlyosabb gondnak, de a pénztelenség, 
üzemi felaprózódás stb. is számos kedvezőtlen hatással járhat.

A Halászat pontos krónikása az egykori nehéz éveknek. Tar
talmazza a megoldást is! -  már az akkori nehéz évekét... Talán 
arra is tanítanak e sorok, hogy előbb keressünk jó  megoldásokat, 
mint újakat, és ne ijedjünk meg, ha a jó megoldások visszavisznek 
bennünket a hagyományokhoz...

E gondolatokkal ajánlom szakembereink figyelmébe a Halá
szat régi számait és a Tógazdasági haltenyésztés ma is használható 
fejezeteit.

Tasnádi Róbert
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GONDOLATOK EGY 
CIKKSOROZATHOZ

A Halászat szaklap 1992-93 években 
folytatólagosan közölte a természetesvízi 
halpopulációk dinamikáinak, táplálkozásá
nak, ökológiai-élettani jellemzőinek tanul
mányozására alkalmazott vizsgálati mód
szereket -  számos hazai, főleg balatoni 
példán keresztül. Ez a sorozat azzal a céllal 
indult, hogy felkeltse ez irányban azok 
érdeklődését, akik egyetemi hallgatóként e 
tárgykörben főkollégiumi képzésben része
sülnek (a Debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Ökológiai Tanszékén 1979 
óta a biológus hallgatók számára kötelező, 
féléves tantárgy), vagy azokét a szakem
berekét, akik hasonló tartalmú kutatásokkal 
kívánnak foglalkozni, vagy azokét, akik 
vonzódnak a vizek élővilágához és a ter
mészet „kérdezésének” a technikája iránt. 
A sorozatban megjelent módszertani átte
kintést pedig az indokolta, hogy magyar 
nyelven ebből a tárgykörből kézikönyv 
még nem jelent meg (a nagyszámú, hazai 
vizeinkre vonatkozó ismeretanyag pedig 
csak szakkönyvtárakban, hazai és nemzet
közi folyóiratokban található meg). Ugyan
akkor egyre növekvő figyelem kíséri ter
mészetesvízi halállományaink sorsát, azok 
biológiai termelőképességét, szaporodási- és 
életkörülményeit, külső behatásokra adott vá
laszreakcióit.

Sajnos, mindezekkel kapcsolatban szá
mos téveszme kering a köztudatban, s a 
halállományokat érintő kérdésekben kevés
bé jártas, de a természet- és élővilágked
velő emberek valójában csak ökológiai ka
tasztrófák (tömeges halpusztulások) alkal
mával kapják föl a fejüket, és „elemzik” 
a történteket (ld. balatoni angolnapusztulás 
1991-ben). Az ilyenkor „ügyeletes” nyilat
kozatokban lábrakapó téveszmék, belema- 
gyarázások pedig egyértelműen a hazai 
halfaunánk mindenkori állapotának felüle-

Dr. Bíró Péter

tes ismeretéből táplálkoznak (vagy szán
dékos félremagyarázások).

Úgy gondolom, igen egyszerű belátni, 
hogy egy, a környezeti tényezők és az 
emberi tevékenység hatásaira gyorsan vál
tozó természetes vízi halállomány minden
kori állapotát csakis jól megalapozott, 
rendszeres kutatásokkal lehet felmérni és 
a változások irányait, mélységét követni. 
Ennek a munkának ma már nem lehet 
csupána klasszikus faunaleírás a célja, ha
nem sokkal inkább a halállományok struk
túrájának (faj-, méret- és kor- szerinti 
összetétel), valamint a struktúra-elemek 
tér- és időbeli változásainak (növekedé, 
produkció, állomány-veszteségek, faje
gyüttesek, társulások, közösségek anyag
cseréje, kölcsönhatásai, állományok egyen
súlyi kérdései stb.) mennyiségi leírása.

A sorozatban közölt anyag mára főleg 
a halak környezettanát (ökológia) érintő 
ismeretekkel jelentősen kibővült, s átdol
gozott egyetemi tananyagként hasznosul.

A világ számos országában, ahol jelen
tősebb mennyiségben található halgazdál
kodásra is alkalmas álló- és folyóvíz, egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak azok a tudo
mányosan megalapozott gazdálkodási-te
nyésztési módszerek, melyek segítségével 
az extenzív, vagy félintenzív halászatra al
kalmas vizek megfelelő faj-összetételű ha
lállományai optimális szinten tarthatók, s 
így a gyorsan növekvő társadalmi-gazda
sági igények (halászat, horgászat) egyre 
meghatározóbb szerepet játszanak.

Napjainkban a magyarság egyik „ős- 
fogíalkozása” -  a halászat -  a XVII-XVIII. 
századig emlegetett mesés halbőségű vize
inkben (Balaton, Velencei-tó, Fertő tó, Du
na, Tisza, Kőrösök stb.) tudományosan 
megalapozott módszerek nélkül már nem 
művelhető. Ezt elsősorban nem a gazdál
kodás fokozott igényei, vagy a különböző 
vízhasznosítási formák konfrontációja in
dokolják, hanem sokkal inkább azok a

kömyezettani-biológiai változások (urbani- 
zálódás, mezőgazdaság, állattenyésztés, 
vízszabályozások, eutrofizáció, környezet
szennyezés káros hatásai stb.), amelyek 
következtében álló- és folyóvizeinek hal
faunája (akarva-akaratlanul) olyan változá
sokon ment keresztül, hogy fenntartása 
egyre inkább csak mesterséges úton bizto
sítható. Ilyenkor szokás a természetes vi
zek egészséges halállományának fenntar
tásán szorgoskodó halászokat „rablógaz
dálkodással” vádolni, lehetőleg figyelmen 
kívül hagyva az emberi környezetkárosítás 
alapvető hatásait.

A magyar tógazdasági haltenyésztés az 
utóbbi néhány évtized alatt világhírre tett 
szert. A szakembereink által kidolgozott 
mesterséges szaporítási, ivadéknevelési és 
gazdálkodási módszereket ma már számos 
ország haltenyésztésében eredménnyel al
kalmazzák. Oktató tevékenységükkel a ha
zai és részben a külföldi szakem
berutánpótlás is biztosított. Sajnálatos 
azonban a környező európai és tengerentúli 
országokhoz képest az a lemaradásunk (bár 
ebből esetenként sokat „behoztunk”), 
amely természetes vízi halgazdálkodásunk 
terén mind tudományos, mind technikai 
téren általában tapasztalható. A halászati 
szakképzésben -  a tógazdasági ismerete
ken kívül -  előtérbe kellene kerülnie az 
általános ökológiai szemlélet kialakításá
nak, a speciális ichtyhyológiai (halbioló- 
giai)-halászatbiológiai ismeretek és mód
szerek oktatásának, valamint ezek gyakor
lati alkalmazásának.

A Halászat-ban megjelent módszertani 
sorozatnak is az volt a célja, hogy bizonyos 
szemelvények kapcsán betekintést nyújt
son egy olyan tudományterület módszerta
nába, amelynek hazai, szélesebb körű al
kalmazása jelentősen bővítheti természetes 
vizeink halállományára vonatkozó ismere
teinket. Reméljük, hogy a fenti törekvé
sünk követőkre talál.

AZ ÉVSZAKOK ÉS HALAINK 
MAGATARTÁSA • I. rész: tavasz

Az etológia az állatok viselkedésével 
és az ember magatartásával foglalkozó 
biológiai tudomány. Témái a viselkedés 
fejlődés-, környezet-, élet- és örökléstani 
alapjai, eredményeit természeti megfigye-

Tölg István

léssel és kísérletekkel gyűjti be; törvény- 
szerűségeket állapít meg a viselkedés-for
mákkal kapcsolatban.

Az etológiái Darwin munkásságában 
született (1870-es évek), de itt még nem

alakult önálló tudományággá. Mint önálló 
tan, századunk első felében alakult ki. Ki
dolgozói munkájuk elismeréseként a No- 
bel-díjban (1973) részesített K. Lorenz, N. 
Tinbergen és К. Frisch.
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Keszegívás a Balaton-part kövei közötti öblöcskében. 
Az uralkodó hím a szárazra üldözi vetélytársát

A halak a természetben és az akváriumi 
kísérletekben is fontos szereplői az etoló
giának. Számos viselkedéstani törvénysze
rűség a halak megfigyelésével született, 
pl. a kulcsinger szerepe a hímek harcában 
a tüskés pikóval (Gasterosteus aculeatus) 
végzett kísérletekben tisztázódott.

Lapunk 1994. évi számaiban négy 
cikkben tárgyaljuk a hal-etológia témáit az 
évszakok aktualitásaihoz igazodva.

Közhely, de azért tavasszal ide kíván
kozik az ébredés szó, amikor halaink ki
keleti magatartását taglaljuk. A hosszú, 
részben a jég alatti telelés után, hasonlóan 
a növényvilághoz, az életfolyamatok bein
dulásában fajok közötti sorrendek alakul
nak ki.

Az élet a vizekben lassan, fokozatosan, 
nem varázspálca ütésként az egyik napról 
a másikra indul. Az emelkedő hőmérséklet 
vesszője csak simogatja az élőlényeket a 
vízben, s ezért lassú az ébredés.

Vannak korán és későbben ébredő fa
jok. Az élet tavasszal a táplálkozás foko
zottabb elkezdésével, majd a szaporodás 
bevezető jelenségeivel indul, elsősorban a 
hőmérséklet és a nappalok hosszabbodásá
nak, mint alapvető kiváltó tényezőnek ha
tására. A hőmérséklet emelkedése a fő té
nyező. Erre utal az, hogy a melegedés 
eltérése miatt évente több hetes különbsé
gek is lehetnek egyes tavaszi életjelenségek 
és viselkedésformák megjelenésében.

A halaknál a tél elmúltával az intenzí
vebb táplálékkeresés, valamint az ívási idő
szak kezdete jellemzi a tavaszt. Ez a két 
alapvető élettevékenység, a táplálkozás és a 
szaporodás határozza meg, mondhatjuk ala
kítja ilyenkor a halak viselkedését. E két 
tényező viszonya eltér az állandó hőmérsék
letű állatokétól (madarak, emlősök), mivel 
a halak életének ritmusát és tevékenységü
ket a környezet által megszabott testhőmér
sékletük eredendően befolyásolja.

EVÉS -  ÍVÁS

Tavasszal eleinte a létfenntartás, az éle- •. 
lemszerzés, majd a fajfenntartás ösztön-  
rendszere hat halainkra. A szaporodás idő
szakában az utódok létrehozása a fő hatást 
gyakoroló tényező, majd később, a meleg 
időszakban a táplálékszerzés az uralkodó. A 
mi mérsékelt égövi halainknál ez a két té
nyező határozottabban elkülönül, mint a 
trópusok halfajainál. Itt a szaporodás klima
tikus feltételei az év nagy részén adottak, 
ezért állandóan két hatás érvényesül a visel
kedés kialakításában. Együtt van a halakban 
a táplálkozás és a szaporodás készsége. Ez 
az oka pl. annak, hogy a saját ikra falása, 
sokszor azonnal az ívás után, inkább a tró
pusi halakra a jellemző. A mi halainknál azt 
tapasztaljuk, hogy amikor megkezdődik a 
szexuális viselkedés, az elnyomja a táplál
kozás ösztöneit, sőt még a védekezését is 
egyes halaknál. Ezek ilyenkor kiteszik ma
gukat a támadásoknak, elvesztik rejtőzkö

dő, menekülő természetüket, csapatosan, 
nem ismerve akadályokat és ellenségeket -  
vonulnak, szinte megvakulva védik ívóhe
lyüket vagy törpeként is támadják a náluk 
sokkal nagyobb, máskor rettegett ellensé
get. A küszök pl. a parti kövek között tíze
sével járják ívási táncukat, nem törődve az
zal, hogy a hézagokból éhes angolnaszájak 
várják a helyükbe jött csillogó élelmet. A 
pontyok, hasonlóan feladva félelmüket, a 
sekély szél vizeken kergetik egymást a „för- 
dés”-nek hívott nászjáték közben, az utó
dok létrehozásának láza tehát elnyomja ha
laink máskor oly jellemző óvatosságát, ami 
miatt bizony nagy áldozatokat kíván tőlük 
az élet!

VÉGE A TELELÉSNEK

Télen bandákba gyülekezve védekezik 
a halak nagy része az ilyenkor is veszélyes 
ellenségektől és a hideg viszontagságaitól. 
„Melengetik egymást” mondják a halászok 
és ebben van valami igazság.

A tavaszi vízhőfok emelkedés, a 
hosszabbodó nappalok fokozatosan a hal
csapatok feloszlására ösztönöznek. Ennek 
fontos eleme a gyorsuló anyagcsere miatti 
étvágy-fokozódás. Ez élelemkeresésre 
kényszeríti a halakat, hiszen ami táplálék 
van a csapat tartózkodási helyén, azt a 
tömeg hamar feléli. A bandák lassan szét
szélednek, kisebb csapatok és egyéni vál-
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lalkozók indulnak külön, ennivaló után. 
Elkezdődik a szaporodás előtti táplálékke
resés az ivarérett állománynál és a nagy 
evés időszaka a fiatalabbaknál. Az íváshoz 
kora tavasszal még csaknem mindig hiány
zik a szervezet teljes feltöltése, ezért na
gyon lényeges ez a kezdeti táplálékszerzés.

A télen nyughely-kereső csoportosulás, 
amelyet az őszi fokozatos lehűlés vált ki, 
tavasszal feloszlik. Ezt a melegedés, vala
mint az éhségérzet idézi elő.

A téli alig táplálkozó békés halak kon
díciója tavaszra bizony meggyengül. El
fogy az őszi tartalék, ezért intenzív, az 
adott hőmérsékletre jellemzőnél erősebb 
táplálékkeresés a jellemző ilyenkor. A ha
lak ezt a jó tápláléktermő helyek felkere
sésével jelzik. A planktonbő vízrészeken, 
az árvaszúnyogok telephelyein, a csigák és 
a kagylók gyülekezési területein, a halas
tavakban az etető helyeken elég nagy így 
a hal sürgés-forgás.

Ezt a nagy élelemkereső szándékot a 
halastavak halainál nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Akkor is, ha sok a plankton 
a tóban. Nem baj, ha csak kóstolgatnak, 
ez a legjobb időszak a takarmányra és az 
etetőhelyre szoktatáshoz.

Nem etológiai kérdés, de itt is meg 
kell jegyezni azt, hogy ilyenkor csakis 
kitűnő, hibátlan és magas fehérjetartalmú 
(25-35%) abrak adagolása javasolható. A 
saját téli zsírlebontás miatt a máj ilyenkor 
érzékeny, a defektes takarmány már né
hány táplálékfelvétel után tönkreteszi. Ké
sőbb a fehérjeszint csökkenthető, kihasz
nálva a tó tavasszal magasabb természetes 
haltáplálék készletének értékét.

A tógazdasági ragadozóhal állomány 
jég utáni táplálása szintén fontos téma. A 
téli élelem rendszerint elfogy ekkorra. Ha 
új élelmet kap, és erőt gyűjt a kényes 
ragadozó ivadék és növendék, jobban bírja 
a végleges kihelyezés előtti szállítást; az 
anyaállomány pedig értékesebb ikrát ad, 
ha megetetjük az ivatás előtt

s z a p o r o d á s b io l ó g ia i .
ALKALMAZÁS

Ívás, ikrázás, fördés, nészjáték, locso
gás és más számos kifejezés van nyel
vünkben a halak szaporodására. Kevés 
nép szaknyelve ilyen gazdag ebben. Ez is 
arra utal, hogy a magyar halászság legked
veltebb témáinak egyike a halak ívása. 
Amióta írott emlékeink vannak a halászat
ról, a szaporodás témája gyakori. Már az 
Árpád-korból van utalás egyes jó ívást adó 
vízbirtok-részekről; ,,... a halak bölcsőhe
lye, ahol tavaszodván gazdag zsákmány 
Ígérkezik a gyülő halakból, ezután pedig 
sok halporonty terem.” Herman Ottó is 
megemlíti, „... a magyar halász különösen 
nagy érzékű a halak ívása iránt. így van 
ez. Nem véletlen az, hogy az északamerikai 
pisztráng-technológia mellett, a hal szapo
rítás témakörében a magyar haltenyésztők

tették le a legtöbbet a szakma asztalára.
Ebben a munkában, szinte akaratlanul 

az alkalmazott etológiát művelték. A halak 
tógazdasági ivatása, vagy a mesterséges 
szaporítás együtt jár az anyahalak viselke
désének megfigyelésével.

Nézzük a klasszikus példát! Herman 
Ottó leírja, hogy Dubics Tamás, a Duna 
magyarországi partvidékéről elszármazva 
„jól a fejébe véste” gyermekkori megfi
gyeléseit a pontyok árterületi ívásáról. 
Amikor a lengyel Sziléziában az 1800-as 
évek vége felé feladatul kapta a tógazda
sági ivadéktermelés kidolgozását, ezt utá
nozta. Kis, sekélyvizű, az aljukon füves 
tavakat létesített. Lassan áradó vizükbe

A hasúszó az ikrás (fenn) 
és a tejes combénál.

A hím hosszú úszója serkenti 
a nőstényt az ikra 

lerakására

májusban anyapontyokat helyezett ki, ezzel 
ívásra késztetve a halakat. Az egész folya
mat, kezdve az ívásra ösztönző természeti 
körülményektől, hasonlóan zajlott, mint a 
folyók mentén. Csak sokkal védettebben, 
főleg az ikra és a pontylárva számára. Ez 
lett mindenütt, ahol pontyot tenyésztenek 
a Dubics módszernek hívott eljárás, és a 
Dubics-tó a kis füves ívótavak neve. (A 
módszer 1875 és 1895 között született a 
Visztula felső szakasza mellett, amely ak
kor az Osztrák-Magyar Monarchiához tar
tozott. A ponty etológiai megfigyelésének 
egész sorát alkalmazta, közben nemzetközi 
módszert létrehozva.) A hasonló, és a szer
zők tekintetében magyar vonatkozású pél
dákat sorolhatnánk a süllő, a harcsa, a 
compó ivatása, vagy a lárvatartásnál a csu
ka és a kínai növényevő halak említésével.

A tógazdasági halak szaporítási mód
szereinek kialakításában, akár termé
szetszerű vagy mesterséges eljárásokról van 
szó, immár egy évszázada a halak ivari vi
selkedésének megfigyelése és ennek alkal
mazása az alapvető elv. A századunkban 
született, új tudományág az etoloógia alap
jainak megfogalmazása előtt a haltenyész
tők már alkalmazott viselkedéstant művel
tek. (Ez más, a természettel a tartásban 
szoros kapcsolatban lévő állattenyésztési 
ágakra is elmondható, így a méhészetre, a 
juhászaira vagy a legeltetéses szarvasmar
ha-tenyésztésre, de legszélesebb körű a hal
tenyésztés példája.) A haletológia gyakorla
ti alkalmazásában a magyarok élenjárók. A 
haltémában még az akvarisztika a szaporí
tási munkát ennyire előbbrevivő tényező. A 
magyarok szerepét több nemzetközileg is 
alkalmazott módszerünk, vagy a  Tigris-Euf- 
rátesz vízrendszerében több mámafej és 
számos brazíliai hal első, magyarok által 
kezdeményezett szaporítása mutatja.
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Ívási jelenetek
(fentről: csuka, sügér, szivárványos ökle, tüskés pikó, 

sebes pisztráng)

A szivárványos ökle ikrázás diagrammja 
A: Az ívó pár felfedezi a kagylót; B: ... a hím megszemléli; 

C: ... spermát fröccsent a kagyló beszívónyílásához;
D: Az ikrás kinézi a kagyló nyílását; E: ... bedugja a 

tojócsövét; F: ... ikrázik a kagyló kopoltyúi közé;
G: ... kihúzza a tojócsövét.
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HALNÁSZ
Ez a halak, az előzőkben már több 

elnevezéssel is említett szaporodási visel
kedése. Eredménye az ivari termékek ki- 
bocsájtása, a petesejt termékenyítése, az 
ikraérés a csíra- és az embriófejlődéssel, a 
lárva kikelése, a táplálkozás előtti szikzacs
kós lárvaállapot, a táplálkozó zsenge iva
dék és a szüleire külsőleg és az élelmével 
is hasonlító több hetes (előnevelt) ivadék.

A halszaporodás szinte tárháza az eto
lógiai munkának. A változatossá, a külön
böző viselkedési formák jól érzékelhető 
megjelenése, a mesterségesen is jól meg
teremthető természetszerű környezet (ak
várium) és a magas abbrendű gerinceseknél 
egyszerűbb reagálási rendszer teszi kiemel
kedően alkalmassá az ichthyológiát a vi- 
selkedéstani munka területévé. Ez főként 
az ivartermékek leadásának aktusát meg
előző és követő viselkedésre érvényes. A 
szaporítási munkában azután ezek a meg
figyelések jól hasznosíthatók.

Az etológia hajnalán az első viselkedés- 
tani kutatók több alapvető törvényszerűsé
get fogalmaztak meg a halas kísérletek kap
csán. Klasszikus vizsgálatokat végeztek a 
pikó fajokkal, a szivárványos öklével és 
több trópusi akváriumi hallal. Ezek a tudo
mányág „fehér egerei” lettek, sok-sok alap
vető megfigyelés szereplői. A velük végzett 
kísérletekkel tisztázták az öröklött és az 
egyedfejlődés során tanult viselkedés viszo
nyát, a kulcsinger szerepét az egyes tevé
kenységekben, a magatartás evolúciójának 
szabályait, vagy a viselkedés-sorozat leírási 
és ábrázolási módja, az etogramm készítés 
módszerét.

Nálunk Magyarországon a trópusi pa
radicsomhal (Macropodus opercularis) lett 
a fő kísérleti állat az ELTE Magatartási 
Laboratóriumában, amelyet dr. Csányi Vil
mos professzor vezet, elismert nemzetközi 
tekintéllyel. Ők haszonhalakkal is foglal
koznak, a 80-as évek elején gynogenetikus 
ponty vonalakat hoztak létre, nemesítési és 
kísérleti célokra. Ez a munka világviszony
latban is újdonság volt akkor.

A tihanyi Biolgóiai Kutató Intézetben 
1958. és 1961. között a dévérkeszeg ívási 
viselkedésével foglalkoztam. Fotókon rög
zítve sikerült bebizonyítani a tejesek ikrá- 
zó-hely tartási, azt védelmező viselkedését 
és a nászkiütés ívásra késztető dörzsölő 
szerepét. E megfigyelés jó nemzetközi ér
deklődést keltett.

Százhalombattán figyelte meg dr. Ho- 
váth László a compó hímek kanálszerűén 
formálódó és a nőstényekénél sokkal na
gyobb hasúszójának szerepét az ívási vi
selkedésben. A hasúszóval a teljes szinte 
átöleli az ikrás hasi, ivarnyílás tájékát; ez
zel késztetve a petesejtek kiengedésére. A 
sűrű növényzettel benőtt sekély compó- 
ívóhelyeken ennek nyilvánvalóan fontos 
szerepe van az ikraleadás eredményes ter
mékenyüléssel kecsegtető jelzésében.

A halak fajonkénti ívásának kezdete 
évente változó. A tavaszi átlaghőmérséklet

A hím botos kölönte ikravédő viselkedésének etogrammja
(Keenleyside nyomán)

Tógazdasági pontyszaporítás (Woynárovich-Dinnyés-TEHAG módszer)
(id. Horváth László rajza)
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Táplálkozó zsenge süllők már pigmentált szemmel, 14-20 napos korban
Tölg István felvételei)

összegétől függően két-három hét eltérés is 
elő-fordul. A haltenyésztőnek tudnia kell, 
hogy mikor jön el az optimális ikrázási 
időszak. Ebben segít, ha más, ugyancsak 
a hőösszeghez kötődő természeti jelenség
hez kötjük az ívás kezdetének eltalálását. 
Ezzel foglalkozik a fenológia tudománya. 
Pl. a gyümölcsfák virágzásához köti a 
halak ívásának kezdetét. A csuka a mogyo
ró, vagy a korai fűzbarka; a süllő a kajszi, 
a ponty az akác kezdeti, a harcsa az utolsó 
virágzási időszakában ívik a természetben.

A halak szaporítási munkájában ismer
ni kell a természetes ívási mód, a környe
zet, az aljzat, az áramlási viszonyok és a 
vízmélység körülményeit. Ezekből kiindul
va lehet a szaporítási technológiát kidol
gozni; utánozni a természetet, vagy ha ez 
lehetséges, eltérni attól; a mesterséges be
avatkozás hatékonyabbá tétele, vagy az 
egyszerűsítés érdekében. E tekintetben 
vannak szoros, tehát feltétlenül szükséges 
tényezők. Ilyen pl. az ikrázáshoz szükséges 
vízhőmérséklet és mellőzhetők pl. a vízá
ramlás. az mindig kérdéses, hogy az egyes 
feltételeknél szabad-e, és mennyire eltérni 
a természetestől. Ennek megállapításában 
az ívási viselkedés megfigyelése ad segít
séget. Ha a halak mutatják a jellemző vi
selkedési formákat, akkor megfelelnek az 
adott tényezők a szaporításhoz. Erre jó 
példa a fejés előtt hipofizált pontyok be- 
érése. Amikor a nőstények készek az ikra
leadásra, azt mozdulataikból a tejesek meg
érzik, és hajtani kezdik az éppen beérő 
példányt, a még fel nem készültet nyugton 
hagyják. Ez a jelző tevékenység hiányos 
feltételrendszernél nem, vagy csak gyen
gén alakul ki.

A mesterséges szaporításnál alapvető 
kérdés az egyes fajok ikraelhelyezési mód
ja. Ha szórva ikrázó halat szaporítunk, az 
ivartermék-beszerzés csak az anyák lefejé- 
sével lehetséges. Erre példák a csuka, a 
pontyfélék, a kecsege és a Salmonidák. A 
fészekre tehát egy kis helyre ikrázó süllő, 
harcsa és fekete sügér ikrái már terméke
nyített állapotban gyűjthetők be a további 
munkához, a mesterséges környezetben fo
lyó érleléshez és a keltetéshez.

EMBRIÓ ETOLÓGIA, LÁRVA
VISELKEDÉS

A halembrió az ikraburokban „gúzsba- 
kötve” összegömbölyödve fejlődik az in
kubációs (ikraérési) idő alatt. Tanultuk így, 
aztán megérkeztek a növényevő halak, eb
ben is mást hozva. Ikrájuk a termékenyítés 
után oly nagyra, borsószem méretűre duz
zad, hogy az embrió kiegyenesedve „úsz
kál” benne. A kikelés után ezzel a moz
gás-készséggel kezdi az egy napon át tartó 
fel-le úszó életét. Megjegyzendő, hogy a 
garda embrió ehhez hasonlóan él az ikrá
ban, tehát a „gúzs’’már a kínai halak előtt 
sem volt általános halaink embrióira.

A mesterséges keltetés munkáiban a 
halembrió sokat elárul viselkedésével gon
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dozójának. Ha jól érzi magát, 2-5 percen
ként fordul egyet, ezután pihen. Amikor 
szünet nélkül forog, az nem jó; valami baja 
van, rendszerint oxigénhiány, vagy a ter
mészetellenesen magas vízhőmérséklet za
varja. A pigmentált szemű fajok, pl. a ponty 
embriója a kelés előtt „néz” . A teljesen 
kialakult szem jelez így. Jönnék kifelé. Ez 
annyira jellemző, hogy a keltetőházi dol
gozók maguk is rájönnek a jelzésre. „Te
kingetnek már” -  szokta mondani volt 
halkeltető munkatársam a kibújásra érett 
ikrák Zuger-üvegei előtt. Nem tudta, de 
etológiát művelt, a jelzés hatására gyakor
lott mozdulatokkal igazi mesteri módon 
keltette ki a ponty lárvák tízmillióit.

Az ikraélet után az embrió szabad éle
tet kezd. Fajonként eltérő módon viselke
dik. A leggyakoribb a függeszkedve pihenés, 
aminél a száj körüli mirigyei váladékával 
ragasztja rá magát a fű-, nádszálra vagy 
kövekre és egyéb aljzatfelületekre (csuka, 
ponty, keszeg-fajok). Más fajokra a folya
matos úszás, feltörekvés, majd lesüllyedés 
a jellemző, ez a gyertyázásnak, hívott emb
rióviselkedés (süllő, garda, kínai növény
evő halak). Vannak a kelés utáni pár napig

teljes nyugalomban lévő halak (máma, szi- 
várványos pisztráng). Igazi „fészekhagyó” 
azonnal úszni kezdő lárvák is vannak (sü
gér). A lárvaviselkedés természetes mód
jának ismerete és megfigyelése lényeges 
része a mesterséges halszaporítás tudniva
lóinak. A fiatal halak ezzel jelzést adnak 
állapotukról. A csuka pl. ha jól érzi magát 
a kelés után, felfüggeszkedik és csak az 
állomány egy része fekszik az aljzaton, 
szétszéledve az egész felületen. Ez lénye
ges jel! Ha kevés példány a függeszkedő 
(az ideális 40-60%) és a fekvők nem el
osztva, hanem szorosan egymás mellett 
csoportosulnak, az bajt jelez. Nem érzi jól 
magát, ha így viselkedik a csukalárva. Oxi
génhiány, túl sok oldott szerves anyagot 
vagy mérget tartalmaz a víz. (Ez utóbbinak 
sajnos kétszer is szenvedője voltam a TE- 
HAG-ban -  1974. és 1987. -  amikor a 
vasbaktériumok, illetve az erőmű bocsátot
tak mérget a csukalárvák közé.)

A pontylárva a fügeszkedő típusba tar
tozik. A mesterséges szaporításkor ma már 
nem hagyjuk ezt a viselkedést. A növény
evő halakéhoz hasonlóan átfolyóvizes lár
vatartókban élik át első 2-4 napjukat a

kispontyok; az áramlás miatt nem tudnak 
függeszkedni. Ez náluk természetellenes, 
de a módszer eredményes, helytakarékos, 
és kitűnő erős zsenge ivadékot ad. Az 
eljárás példa arra, hogy a cél, az egészséges 
ivadék érdekében el lehet szakadni a kel
tetőházi technológiában a természetes vi
selkedésformáktól, ha ezt megfelelő kísér
letek indokolják és a gazdasági sikerek is 
igazolják. A harcsalárváknál pl. nem lehet 
a tömeges átfolyó lárvatartókat alkalmazni, 
nyilvánvaló az, hogy szükségük van a nyu
godt vizű környezetre és a csoportos rez
gésre.

* * *

A haletológia szakmánk tavaszi műve
lésében fontos termelési tényezővé vált. 
Úgy vélem, a halgazdaságban itt adta ez 
a tudományág a legtöbbet a gyakorlatnak 
és nagyon sokat nekünk, magyaroknak. 
Nem mindig ismertük fel azt, hogy a hal
szaporítás technológniáját keresve haleto
lógiát is műveltünk. Ha ezt tudatosan 
tesszük, további sok újat teremthetünk az 
ichthyológiában. О

Sporthal, étkezési ponty és busa 
egész évben megrendelhető

Zsenge ivadék Előnevelt ivadék
' 1994. 1994.

Halfaj Jele Életkor
(nap)

Méret
(mm)

Szállítási idő 
(hó, nap)

Halfaj Jele Méret
(mm)

Szállítási idő 
(hó, nap)

Csuka CSzs 7r 12 8-11 3. 10.-4. 10. Csuka CSzs 20-50 3.10-4. 30.
Süllő Szs 6-8 5-7 4. 10.-4. 30. Süllő Szs 30-60 5. 20.-6. 20.
Ponty Pzs 3^1 7-8 4. 01.-7. 10. Ponty Pzs 25^40 5. 20.-7. 20.
Fehér busa Fbzs 2-4 7-9 5. 10.-7. 30. Fehér busa Fbzs 30-40 5. 15.-7. 30.
Amur Azs 2-4 7-9 6. 01.-7. 30. Amur Azs 30-40 6. 05.-7. 30.
Pettyes busa Pbzs 2-4 7-9 6. 01.-7. 30. Pettyes busa Pbzs 30-40 6. 20.-7. 30.
Harcsa Hzs 5-6 7-10 5. 10.-6. 30. Harcsa Hzs 20-60 5. 15.-7. 30.

Compó Czs 5-8 4-7 5. 20.-7. 15. Compó Czs 20-30
30-40

6. 20.-7. 30.

A TEHAG KFT a zsenge halivadékot (táplálkozó lárvát) 
felszívódott szikzacskóval, egyszer megetetten a helyszínre 
szállítva adja át, a darabszámot szavatolja, kívánságra 
kihelyezéshez tájékoztatót ad.

Balin

Kecsege

Bzs

Kzs

25-40
40-60
30-50
50-60

5. 20.-6. 20.
6. 01.-6. 20.
5. 20.-6. 20. 
5. 20.-6. 20.

Cím: TEHAG Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.
H-2441 Százhalombatta, Vörösmarty út 68.
Telefon: 23/354-693 és 23/354-166 • Telefax: 23/354-859 • Telex: 22 463
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MOZGATHATÓ REKESZTŐ 
HALÁSZSZERSZÁMOK

Ezek anyagát szintén a környezet szol
gáltatta. Ősszel, a természetes lombhullás 
után a halászok legnagyobb gondja a jó 
fűzvessző megszedése volt.

Gondosan kell kiválogatni a vessződet 
karónak, szegéshez, himeléshez, kötélnek, 
kantározáshoz stb.

A bodrogi és a tiszai halászok ősi re
kesztő szerszáma a vesszőverse lehetett. A 
tokaji halászok, mint magányos halászok 
legelterjedtebb szerszámai e halászati 
módnál szintén a vessző-, illetve a háló
versék voltak szárnyakkal, vagy anélkül.

A hálóverséket a vízparton elárasztott 
fűzbokrok közé állítják fel, ahol különösen 
tavaszi árvizek idején, el is „trafálják” a 
hal járását.

A magányos verséjével letelepszik a 
tavakon is. Sok jó fogás akad csukákból 
is. Karácsonyi József halász Bodrogzugban 
a Kapitány-tóba rakja le szárnyas háló ver
séit (1. ábra).

A vesszőből font versék gyakoribbak 
a mi környékünkön. Hasonlóan állítják fel, 
mint a hálóverséket a sekélyebb vízparto
kon, tavakban. Ilyenkor ugyancsak vesz- 
szőből kötött szárnyakat is kiszúrnak, de 
a hosszú, vesszőből font versét kötélen, 
szárny nélkül engedik le a Bodrog mélyebb 
medrébe. Télen a befagyott Bodrog jegén 
kifűrészelt, vagy fejszézett lékbe is, mindig 
a vízfolyással szemben, hogy a verse taraja 
hátul legyen, a fara a folyással szemben.

Édesapám vesszőverséje sajátos, egyé
ni alkotás, úgynevezett Almássy típus. Ko
sárfonó is volt, értett hozzá. A Mezőgaz
dasági Múzeum őrzi egyszámyas vessző- 
verséjét és vesszőből font hal tartóját.

A verséket jégzajláskor ki szokta rakni 
a partra. Előfordult, hogy egy-egy hirtelen 
megindult jégzajlás kárt tett a szer
számaiban.

A hálóversék anyaguk miatt kényeseb
bek. Rézgálicos vízben impregnálják. Ha
lászás közben gyakran fel kell szedni és 
szárítani azokat.

A magyar versék anyag szerint: 
vessző- és hálóversék, szerkezet szerint: 
dobversék és szárnyas versék.

A versék ősi formája a vízbehelyezett 
rőzseköteg, mint amilyent a székely cége 
nyilásába tesznek. Fejlődése a szelepen és 
a trombita versén át vezet a vörcsökös 
verséhez.

A SZELEP

Csuklyaformájú vesszőverse, melyet 
főleg sebes sodrású patakokban, folyókban 
fektetnek le. Ennek elkeskenyedő végébe 
sodorja be a víz a halakat. Ősi európai 
halászeszköz. Kezdetleges formái a vízbe
helyezett rőzsekötegek, ág- és szalmacso
mók. A halak közéjük sodródnak, ott meg
bújnak. A halakkal együtt kiemelik a vízből 
(Balog István -  Bunda Béla).

BOCSKOR VERSE

Szögletes vesszőből font verse, mely
nek Vörcsöke nincsen. A tömlöc (elkeske
nyedő vége) kissé felkunkorodik. A sebes 
víz belesodorja a halakat. A cége nyílásába 
állítják be.

Ismereteink szerint csak az Olt mellé
kén (Erdővidék) használják. Jankó szerint 
nem ugor eredetű, csupán helyi forma (2. 
ábra).

1. ábra
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DOBVERSE TROMBITA VERSE HABKONYA

Hálóverse, mindkét végén vörcsökkel, 
amelyet néhány ággal ki feszítenek és ka
róval rögzítik a fenékhez. Tányérszeruen 
összelapul, amikor a halász a feszítő ágakat 
a kávák közül ki akasztja.

A mezőségi tavak román halászai há
romkávás dobversét készítenek. Követ 
tesznek bele és ügy süllyesztik a tófenékre. 
A versére kötött zsineg felső végén vastag 
nádszál jelzi a halásznak a verse helyét.

Ismeretes olyan dobverse is, melyet 
hálóból és keskeny lécekből készítenek, 
finneknél, svédeknél, lengyeleknél, néme
teknél, franciáknál, a Dráva, a Száva és a 
Mura menti horvátoknál (bubanj, vechtar) 
(Gunda Béla) (3. ábra).

FÜLES VERSE

A taraján füle van. Egy vörcsökkel. A 
farán ajtó helyett csóvával dugják be. Ott 
szedik ki a halat belőle (4. ábra).

ALMÁSSY TÍPUSÚ VERSE

Általában kétvisszás versét kötött. A 
kötést a verse faránál kezdte; egy kb. 8-10 
cm-es átmérőjű karikaalakot kötött, abba 
szúrta a farstanglit (egy 3 cm-es átmérőjű 
száraz fűzvessző); lábával tartotta és úgy 
fonta a verse farát. A kis-, majd a nagy 
visszakar lkába szúrta a kihegyezett visz - 
szakarákat, amelyeket csavarmentesen kö
rülfont. Ezek a visszák voltak. A kész farba 
behelyezte a kisvesszát, annak vesszőit 
összefonta a far oldalvesszőivel, majd a 
nagyvisszát is hasonlóan belehelyezve, 
összefonva, a verse dereka következett, 
melyet a taréjjal fejezett be, annak lesze- 
gésével, himeléssel. A verse farán ajtót 
vágott, arra nyitható és zárható fedelet font, 
amit gúzzsal erősített fel és egy kihegyezett 
ajtózáró pecekkel (stanglival) átszúrva zár
ta le. Arra alkalmas lapos fekete követ 
(kantározott be vesszővel; egyet a thrajra 
erősített belülre, másikat a verse faráta a 
far és a kötél találkozásához.

A kötél fonásánál már segítségre volt 
szüksége, tartani kellett a kötelet vállon 
(ez Édesanyám, meg az én reszortom volt).

BODROGKÖZI SZÁRNYAS VERSE
(PETRAHÓ)

Hat kávás, kettős versikkal. A harma
dik hagyásban a belső versik két terelő 
szárnnyal (5. ábra).

KRASZNAMENTI SZÁRNYAS 
VERSE

Dobja 1 m átmérőjű, két kávás, egy 
visszás, két szárnnyal. A verse -  száj és a 
földbejáró szárnykaró között, a szárnyak 
kifeszítésére egy-egy istáp szolgál. Farka
ró a farkarómadzaggal (6. ábra).

Vörcsök nélküli, tölcsér, vagy trombita 
formájú, vesszőből font 2 méter hosszú, 
három kávaszerű szegése tartja trombita 
formáját. A verse elszűkülő végébe sodorja 
a víz a halakat, ott nem fordulhatnak meg, 
nem szabadulhatnak. Beregben hurca, csu- 
kaszorétói néven ismerik (7. ábra).

A trombita verse változata a bodrog
közi habkonya. A Bodrogköz csatornáiban, 
főleg a tavaszi haljárás idején, íváskor nem 
ritka látvány az ún. habkonya halászszer
szám sem. Két-három m hosszú, 30-40 cm 
belvilágú, egyenletesen henger alakú, fűz
vesszőből font csőszerű halászszerszám.

VARSA, VERSE

vörcsök

fara (csóvával bedugva)

Füles varsa

4. ábra

BOROGKÖZI 
szárnyas varsa (Petrohó)

. földbejáró számykaró

KRASZNAMENTI 
szárnyas varsa

5. ábra

földbejáró számykaró

6. ánra
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Szájánál hirtelen kibővül a nagy taréj. A 
halak a habkonya nagy száján úsznak be. 
A nagy halaknak még megfordulásra sincs 
benne helye. Ajtója nincsen. A halászok 
kihengergetik a csatornából és úgy öntik 
ki belőle a halakat. Egyéni véleményem, 
hogy ezzel a szerszámmal ívások idején 
felbecsülhetetlen kárt tudnak okozni a lel
ketlen és főleg az orvhalászok a sok ívó 
felütésével (8. ábra).

TARAJOS VERSE

Bodrogközön még ma is gyakori ha
lászeszköz a versék egy ősi fajtája, a ta
rajos verse.

Szárnya nincsen, azt egy széles, tála
lakú taraj pótolja. Két méter hosszú, dom
ború hassal, itt végződik a befelé egyre 
szűkülő versekje. Alsó vége zárt, ajtója az 
oldalán van (9. ábra).

ÉTER

Ez is használatos halászszerszám a 
Bodrogközben. Fűzvesszőből készítik, em- 
bernagyságú, széles taréjjal, mivel szárnya 
ennek sincs. A taréj a száj előtt versekbe 
megy át. Teste domború, öblös. A verseken 
át a véterbe került halat a véter oldalán 
lévő ajtón át szedik ki (10. ábra).

ALKALMAZOTT, VAGY 
ÖSSZETETT REKESZTŐ 

SZERSZÁMOK, MÓDSZEREK

Bodrogközben, a belvizeket levezető 
csatornákban találkozunk a versézéssel 
kombinált hajtóhalászattal. Ősi halászmód 
ez. Nagy seggesversét állítanak le a leve
zető csatornába és csapatos marhával fel
verik a vizet, űzetik a halakat a verséhez.

Összetett halászati metódus a csator
nában: egy hosszúszámyú versét állítanak 
a csatornába, két szárnyát a partig kinyújt
va. A pontos zárást fűzvesszőnyalábbal 
egészítik ki. A verse szája, taraja, szemben 
a vízfolyással. Jó távolságról visszafelé két 
halász kaparóhálót húz, a halakat a versé
hez űzik (11. ábra).

TISZAVERÉS
(TISZATÖRÉS, TILOSTÖRÉS)

Különböző halászszerszámok és kü
lönböző halászati (fogási) módok együttes 
alkalmazása, társas halászat. Évente egy 
alkalommal, késő ősszel halásznak olyan 
területen, amelyen egész éven át nem ha
lásztak, tilossá tette a bérlő (tilos törés).

TARAJOS VERSE
szűk versek domború has

* 2 m *

9. ábra
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VÉTER

hajtóvadászat versével kombinálva a csatornákban

Több kilométerrel fentebbről indulva, 
az összegyűlt halászok csónakjaikkal egy
más mellett el rendezgetve, elkezdték a ha
lak űzését (hajtóhalászat). A Tiszát teljes 
szélességben elrekesztették az őrhálóval. 
Efelé hajtották a halakat, közben botokkal, 
lánccal nagy zajt csapva verték a vizet, 
hogy a halakat kizavarják búvóhelyükről.

Utána jöttek első lépcsőként a bánók
kal, kecékkel, majd a pirityhálóval, legvé
gül az öreghálóval (kerítőháló) igyekeztek 
a megriasztott halakat megfogni. 2-3 órás 
társas halászat, amelyen a bérlőn kívül, a 
bérletén dolgozó kishalászok kötelesek 
voltak a saját szerszámjukkal megjelenni.

A fogásból -  leszámítva a nagyhálókra 
eső részt -  egyenlő arányban részesedtek 
a kishalászok.

E társas halászat rendesen közös va
csorában és mulatásban fejeződött be.

Dr. Almássy Károly

Tógazdaságoknak, horgászegyesületeknek, 
kis- és nagykereskedőknek folyamatosan biztosítunk 

áru- és tenyészhalat.

Érdeklődni lehet: Becsei Attila főágazatvezetőnél. Telefon: 62/361-444

4______________________ ___________________ ____



HORVÁTH ISTVÁN 
nyugdíjas főhalászmester

Bicskén él, odavaló. Tavaly vásárolta 
meg azt a szolgálati lakást, amelyik évti
zedeken át a tógazdaság területén, a telelők 
mellett otthont adott családjának. Hetven 
évet töltött munkában egy helyen, a bicskei 
tógazdaságban.

Emlékezik beszélgetésünkkor: „Még 
gyerekként, amolyan futár féle voltam a 
bicskei halastavak építésénél. Az 1921. év
ben készült el a legalsó, а IV. tó; majd 
22-ben -  megjegyzi, hogy rövid 4 hónap 
alatt -  az I., а II. és a III.; a telelők 23-ban. 
Munkába hivatalosan 1922-ben léptem, 13 
éves gyerekként.” Tógazdasági tanuló, ha-fc 
lász, majd 1939 óta halászmester, 1950-ben 
előléptetik, főhalászmester a Halgazdasági 
Trösztnél (Tatai Halgazdaság). A Bicskei 
Üzemegységhez tartozó lovasberényi, biai, 
nagy egyházai, mányi (Sajgó) és tápiósze- 
csői halastavak dolgozóinak, 35-40 tógaz
dasági halásznak a brigádvezetője.

Az első munkaadója a két háború kö
zött az itthon és külföldön (Horvátország) 
nagy halastóterületeket építő Tógazdasági 
Rt volt Budapesten. Itt nevezték ki halász- 
mesternek, ami akkor nagy szó volt, hiszen 
az Rt inkább dunai halászokat fogadott 
(főleg Apatinból) és képezett át halastavi 
mesterré. Bicskére nem kellett dunai ha
lászgazda, ott volt Horváth István, aki bírta 
az Rt vezetők bizalmát. Nyugdíjazásáig, 
1922. és 1992. között tíz intézőt, illetve 
üzemegységvezetőt szolgált. Az egyikük 
mondta róla: „...Horváth mester úgy isme

ri, és annyira szereti Bicskét, mintha a 
sajátja lenne.” Ez ma is látszik. Nehezen 
jár már, mert két éve leesett az almafáról, 
de ha halász kerül a portájához, azonnal a 
tavakról, az éppen folyó munkákról érdek
lődik.

Most is, a beszélgetésünkkor: „A nagy 
hó meg a szél lenyomta a nádat. Így nehéz 
levágni!” Ez már nem az ő gondja, azt 
meg nem érti, hogy miért nincs már nád
aratás a tavakon. „Hiszen jó az a nádkéve 
mindenre. Nagy érték. A tavak második 
termése.” Mondogatja kisebbik fiának, aki 
a mostani mester, halászati technikus Bics
kén.

A család két fiú; István folytatja apja 
mesterségét és tisztjét. Az édesanya főleg 
a háztartást vitte, a kis háztájit, csak rövid 
ideig dolgozott a halgazdaságnál. „Ilyenre 
nem nagyon volt időm, mert Pistának a 
hal volt az első, aztán jöttünk mi, én meg 
a két gyerek, s ezután megint a tavak.”

Nem tudott elválni a tavaktól a nyugdíj 
után sem. Amíg a fáról esés meg nem 
gátolta, halőrként, ahogy mondja, mint „tó
kerülő” dolgozott. Figyelte és javasolta, 
hogy mit kell megcsinálni a tavak körül.

Horváth István az egyetlen élő halász
mester az Rt. időből. Nagy nevek találha
tók az akkori csapatban, a Dunántúlon és 
az Alföldön egyaránt. A három tatai Hor
váth testvér, Vámosi, Witzmann, Fidinger, 
Balogh, Szűcs, Papp. A címük viselésében 
valóban mesterei voltak a tógazdasági 
munkáknak: a ladiképítéstől a szer
számállításon és a halkezelésen át a te
nyésztői munkáig. A „bicskei” Horváth, 
ahogyan egykor a Tatai Halgazdaság négy 
ilyen nevű mestere között hívták, ismert 
tagja volt ennek a testületnek. Főleg a 
gazdaságára jellemző rend és tisztaság vitte 
a hírét, na meg a mögötte lévő jó hal és 
ivadék. Nem tűrte a dögöt a vízen, a tóra 
növő nádat, évente meszelte a telelőkerítés 
oszlopait. Egyszer (1953-54) annyi harcsa
ivadékot csinált, hogy az egész tröszti te
rületet (10 ezer ha) ellátta egynyarassal.

Most májusban tölti be 85. évét. Az 
Isten éltesse mester Úr, kedves Pista bá
tyánk! Még sokáig legyen sok öröme csa
ládjában, az egészségében mielőbb javul
jon!

* * *

Lapzárta után érkezett hír: Dr. Szabó 
János földművelésügyi miniszter 1994. 
március 15. alkalmából Miniszteri Elisme
rő Oklevelet adott át Horváth Istvánnak. 
A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!

GYEGINSZKY BÉLA 
főtanácsos

az FM Győr-Moson-Sopron Megyei 
Földművelésügyi Hivatalának 

halászati és vadászati felügyelője

„Én mindig részrehajlás nélkül, vala
mennyi hozzám tartozó szektor -  szövet
kezeti termelő halászok, sporthorgászok és 
kisszerszámos halászok -  felügyelője igye
keztem lenni, annak ellenére, hogy azok 
érdekei sokszor egymással ellentétesek.” 
Mint mondja, ez szakmai hitvallása is, 
amelyet sikerült -  úgy érzi -  az idők során 
megvalósítani.

Halászati szakembernek és az igazga
tási munka specialistájának tartja magát. 
Elsősorban a természetesvízi halászat ér
dekli, de két évtizeden keresztül szaktaná
csadóként tógazdasági haltermelést is irá
nyított.

A gyermekkorban megszeretett Rába- 
és Marcal-parti halfogások örökre elje
gyezték a hallal és a vízzel. A Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen már az első 
évben halgazdaságtant is hallgatott, majd 
később az egyetem halászati szakkörében 
tevékenykedett. A mezőgazdasági mérnöki 
oklevél megszerzése után azonnal beirat
kozott az egyetemen akkor induló Halgaz
dálkodási Szakmérnöki Karra, ahol 1960. 
decemberében végzett.

Már itt tudatosan a halászati hatósági 
munkára készült, azonban erre csak egy 
évvel később, 1962. elején nyílt lehetősége, 
mivel az 1962-ben életbelépett új halászati 
törvény írta elő kötelezően a megyékben 
halászati felügyelő alkalmazását. Ettől
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kezdve dolgozik Győrbe, 8 évig csak ha
lászati, majd 1970-től vadászati felügyelő
ként is.

Az igazgatási munkában kiemelkedő 
feladatának a vizek halállományának vé
delmét és annak lehetőség szerinti fejlesz
tését tartja. Ezekről a tevékenységeiről is
merjük már régóta. Igazi hal-, víz- és ter
mészetvédő halászati szakembernek tartjuk 
Gyeginszky Bélát. Mint elmondja: „a vé
delmi feladatokat három fő területen kell 
ellátni:

1. Védeni kell a vizeket a szennyezések 
ellen, illetve ha azok már bekövetkeztek, 
mindenképpen oda kell hatni, hogy a hal
állományban okozott károk megtérítésre 
kerüljenek.

2. Védeni kell a vizeket a halállomány
ra káros műszaki beavatkozásoktól, és el 
kell érni, hogy azok végzése során a ha
lászat érdekeit is figyelembe vegyék.

3. Védeni kell továbbá a halat magától 
a kártevő embertől is, és minen időben kér
lelhetetlen harcot kell folytatni az orvhalá
szat és orvhorgászat visszaszorítására.”

A halászati igazgatásban e három fő 
területen tűi még számos továbbin dolgo
zik. Fontosabb feladatai közé tartozik a 
vízterületeken a rendeltetésszerű halgaz
dálkodásról való gondoskodás, halászati 
üzemtervek jóváhagyása, módosítása, a

legkülönbözőbb engedélyezési eljárások 
lefolytatása, halászjegyek kiadása, vissza
vonása, halkihelyezések ellenőrzése stb.

Két éve különösen sok gondot okoz a 
felügyelőnek a Duna elterelése. Katasztró
fa sújtotta a Dunát, annak teljes szigetközi 
ágrendszerét és az egész kisalföldi folyó
vízrendszert, de mindez kihat a Duna egész 
magyarországi felső szakaszára is.

Kérdezem: Lát-e kibontakozást, várha
tó-e a közeljövőben valamilyen megoldást 
az ügyben? ,,A jelenlegi helyzetben sok jó 
nem várható. A Szigetköznek először is, 
másodszor is, harmadszor is víz kellene, 
de minél előbb és minél több. Az elmúlt 
ősz és tél során a drasztikus vízszintcsök- 
kenés, majd később a téli lefagyás miatt 
felméréseink szerint a halban keletkezett 
kár meghaladta a 20 millió Ft-ot, a halfo
gásban történt kiesés pedig az elmúlt évben 
mintegy 10 millió forintot tett ki.

Akkor még nem is szóltam a kenyerü
ket vesztett halászokról és a szórakozást 
elvesztő 12 ezer horgászról. Nemcsak a 
halállományban keletkezik azonban súlyos 
kár, tönkremegy az élőhely és ezáltal az 
egész flóra és fauna, beleértve az erdőket 
és a vadállományt is. A talajvízszint csök
kenése miatt igen érzékeny károk érték már 
az első évben a Szigetköz mezőgazdálko
dását is.”

A súlyos helyzet ellenére a felügyelő 
mégis bizakodó: „Ez a helyzet nem ma
radhat fenn sokáig. Vizet kell adni a Duna 
szigetközi ágrendszerébe, állandó vizet, ha 
ez nem így lesz, Európa egyik legszebb 
vizivilága megy a szemünk láttára tönkre, 
amit nem tűrhet el sem a hazai, sem a 
nemzetközi közvélemény. ’’

Gyeginszky Béla közreműködésével 
is, a földművelésügyi tárca a halkárt anyagi 
erejéhez mérten igyekszik ellensúlyozni. 
Az elmúlt évben a Halgazdálkodási Alap
ból 6 millió Ft rendkívüli juttatást adott 
halutánpótlásra. Tudják az érintettek, hogy 
ez a kárnak csak kis hányada, de gyorsan 
jött és segíteni akaróan.

A fő feladat -  és ez felügyelő feladata 
is -  küzdeni az életet hozó víz visszaadá
sáért. Ha ezt sikerül véghez vinni, akkor 
kezdődhet majd igazán a rekonstrukciós 
munka, a halállomány visszapótlása és az 
eredeti állapot visszaállítása. Ez jelentős 
összegbe kerülő és hosszú éveket igénylő 
munka lesz.

Ez nem kis feladat, s végrehajtásához, 
vagyis a szigetközi vizi élet visszaterem- 
téséhez kívánunk Gyeginszky Béla halá
szati felügyelőnek és halász, horgász mun
katársainak jó munkát és sok erőt, egész
séget!

Tölg István

Évek óta nehézséget okoz a halpusz
tulásokkal kapcsolatos megbízható adatok 
összegyűjtése. Tíz év adatai, tapasztalatai 
alapján azonban kijelenthető, hogy a most 
nyilvántartásba kerülő adatokkal a pusztu
lás mennyisége közel egyező mértékű. Az 
egy évtizedes adatsor remélhetőleg hasz
nos és használható információt nyújt kü
lönböző összehasonlító munkákhoz.

A halpusztulásokkal kapcsolatos ada
tokat a következő intézmények bocsátották 
a rendelkezésemre: Országos Vízügyi Fő- 
igazgatóság, Állami Gazdaságok Halászati 
Szakbizottsága, Magyar Országos Horgász 
Szövetség, Haltermelők Országos Szövet
sége és az Országos Állategészségügyi In
tézet Halkórtani Osztálya.

Az 1983. óta tartó száraz periódust 
szinte betetőzte az 1992-1993. évi súlyos 
aszály. A sok gonddal-bajjal küzködő ha
lászati ágazatot igen érzékenyen érintette 
a vízhiány. Ennek ellenére -  a nehéz vi
szonyok között is -  megközelítőleg a sok 
éves átlag szintjén maradt a halpusztulások 
esetszáma és mennyisége. Az összesített 
adatok 103 halpusztulást rögzítenek, mely
nek következménye 220 tonna elpusztult 
hal (1. táblázat).

1. táblázat. Halpusztulások havonkénti 
megoszlása

Hónap Esetszám Mennyiség
tonna

Január 2 4
Február 2 13
Március 11 14
Április 4 30
Május 2 8
Június 34 32
Július 3 12
Augusztus 39 102
Szeptember 3 4
Október 3 1
November 0 0
December 0 0

Összesen: 103 220

Az oszlop diagrammon jól elkülönít
hetően három csúcs látható. Az első a 
tavaszi betegségekből, fertőzésekből és a 
szakszerűtlen szállításokból eredetű elhul
lásokat tartalmazza.

A júniusi csúcs már zömmel vízminő
ségi gondok miatt jelentkezett és oxigén
hiány okozta az elhullások nagy részét.

Augusztusban a tartós aszály következ
tében a vízszintek minimumra csökkentek 
és a vízutánpótlás lehetősége is legtöbb 
helyen megszűnt. Ekkor a vízminőségre 
jellemző volt a magas pH érték, a sok alga. 
A vizek egy részében kialakult az oxigén
hiány, melynek következtében 100 tonna 
hal elpusztult.

A részleteket elemezve (2. táblázat) a 
kiváltó okok között vezetőhelyen az oxi
génhiány szerepel, 59,2%-os aránnyal. Az 
oxigénhiány és a kedvezőtlen hidrometeo- 
rológiai tényezők (8,7%) együtt okozták a 
halpusztulások zömét.

Az oxigéntartalom drasztikus csökke
nése pusztuláshoz vezetett az oroszlányi 
Hűtő-tóban, a soporoni Ibolya-tóban, a Ka
pós folyón és a Mosoni-Duna Győr alatti 
szakaszán.

Az aszály nem kímélte a halastavak 
állományát sem, a tógazdaságokban is au
gusztus hónap folyamán regisztrálták a hal- 
pusztulások jelentős részét.

Természetes vizeink közül az igen 
alacsony vízszintű Velencei-tó egyes ré
szein tapasztaltak halelhullást, amit az 
oxigénkoncentráció jelentős csökkenése 
váltott ki.

A külső eredetű szennyeződés kategó
riában dominál az olaj okozta vízszennye-
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2. táblázat. A halpusztulást kiváltó ok

Kiváltó ok Esetszám %-os arány

Ammónia mérgezés 8 7,8
Oxigénhiány 61 59,2
Halbetegség 5 4,9
Ismeretlen 15 14,5
Külső eredetű szennyeződés 5 4,9
Kedvezőtlen hidrometeorológiai tényező 9 8,7

Oxigénhiány következménye a Mosoni-Dunán
(Gyöngyösi János felyétele)

ződések aránya. Az üzemanyag értékesítés 
és szállítás privatizációját néhány esetben 
szakszerűtlenség kíséri, melynek következ
ménye a szállítmány balesete, a felszíni 
vizek szennyezés (pl. Váli-víz, Balaton Ba
latonlelle és Balatonkenese térségében).

Az 1993. évi vízszennyezések és az 
azokat kísérő halpusztulások száma, meny- 
nyisége némi emelkedést mutat. A kiváltó 
okok között egyértelműen vezető helyen 
szerepel a kedvezőtlen, aszályos időjárás. 
A negatív hatások kedvezőtlenül hatnak a 
vízminőségre, melynek romlása a halpusz
tulásokkal objektíve mérhető, ezt kívántam 
a fentiekben összefoglalni. A vízszennye
ződések és a halpusztulások következmé
nyei pedig nem segítik a halászati ágazat 
átalakulási folyamatait.

Papp Károlyné dr.

A HALÁSZAT 1991. január 1. óta 
megjelent példányai -  amíg a készlet tart -  
postai utánvéttel megrendelhetők vagy 
közvetlenül megvásárolhatók az alábbi cí
men:

AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft.
1024 Budapest II., Kitaibel Pál u. 4.

Ugyanott lehetőség van az előfizetések 
megújítására.

HALÁSZATI CÉGJEGYZÉK -  1994

KEDVES OLVASÓNK!

Tekintettel a halászati ágazatban a közelmúltban lejátszódott 
privatizációs és átalakulási folyamatokra, szerkesztőségünk 
naprakész név- és címjegyzék összeállítását és közzétételét 
tervezi a lap 1994. évi 4. (téli) számában.
A jegyzékben helyet kapnak a haltermeléssel, horgászati szol
gáltatással, halkereskedelemmel és halfeldolgozással foglal
kozó gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági 
szervezetek, egyéni vállalkozók, szakértők.

A cégjegyzék a következő adatokat fogja tartalmazni:
A cég (vagy vállalkozó, szakértő) neve
(vegyes profilú szervezeteknél a halászattal foglalkozó részleg
megjelölése)
Felelős vezető 
Postacím
Telefon-, telex-, telefax-szám

V  ___________________

A tevékenységi kört jelző kulcsszavak (pl. export-import tógaz
daság, horgászegyesület, érdekvédelmi szervezet stb.). 
Amennyiben Ön vagy cége szerepelni kíván a jegyzékben, a 
fenti adatokat a közlést megrendelő levéllel kérjük eljuttatni az 
alábbi címre:

AGROINFORM KIADÓ ÉS NYOMDA KFT
1024 Budapest II., Kitaibel Pál u. 4.
Határidő: 1994. október 15.

Az adatok közléséért 800,- Ft + 25% ÁFA díjat számlázunk a 
megjelenést követően, 1 db tiszteletpéldány egyidejű megkül
désével. A fenti határidőig többlet példányszámra vonatkozó 
megrendeléseket is elfogadunk.
Reméljük, hogy ajánlatunk megnyeri tetszését és kezdemé
nyezésünkkel hozzájárulhatunk a piaci és a szakmai kapcso
latok javításához.

A szerkesztőség
_____________________________________________
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Négy esztendeje bérli a bánhalmai tizes 
tározót a Horgászegyesületek Budapesti 
Szövetsége. Mint manapság annyi minden, 
az ő vállalkozásuk is végződhetne fiaskó
val. De nem, talpon maradtak! Miként old
ják meg problémáikat, és egyáltalán mi 
történik Bánhalmán -  kérdeztük Mitterer 
Jánost, a szövetség titkárát.

1990-ben kerültünk Bánhalmára, ak
kor még MOHOSZ Budapesti Intézőbi
zottságként -  kezdte a történetet Mitterer 
úr. Betyárvilág volt akkoriban halvásárlás 
ügyben és nekik 31 egyesület haligényét 
kellett kielégíteniük, nem beszélve az IB 
vizeiről.

Annak fejében sikerült bérbevenniök a 
tavat a Középtiszai Vízügyi Igazgatóságtól, 
hogy rendbehozzák a gátrendszert, illetve a 
zsilipeket. A munkálatok ára bizony jelentős 
volt az IB bukszájához képest, ráadásul a 
csapadékvíztározónál -  az a fő funkciója -  
az infrastruktúrát is ki kellett építsék. Víz, 
villany, tartózkodó, raktár, fegyveres őrzés, 
kutyák... Lehetne sorolni a végtelenségig; 
ismeretes, egy ilyen helyre mindig kell va
lami. A többéves munka eredményeként 
most úgy néz ki, hogy beütött a dolog. A 
vállalkozás teljesíti a célját; ki tudják elégí
teni a tagegyesületek haligényét.

A takarmány vízreszállításához nagy
teljesítményű kiszuperált honvédségi hajót 
szereztek. A hálókat Szegedről hozták, 8- 
45 mm-es szembőséggel. Nagyfelületű víz
ről lévén szó, az öregháló háromszáz méter 
hosszúságú, csak legyen laptáros, aki tart
ja! (Megj.: ezek szerint Mitterer úr nem
csak szakképesítést szerzett a halászatból, 
de Herman Ottót is olvasgatja.) Azért vet
ték egyébként az aprószemű hálót, hogy 
le tudják halászni a kistestű törpeharcsát. 
Ám kiderült, hogy nem kell a kutyának 
sem. Azért így is hasznát veszik a kisszemű 
hálónak, figyelemmel kísérendő az állo
mány gyarapodását. Másik feladata a nyolc 
milliméteres hálónak, hogy a tározó, lévén 
mindkét végén nyitott, a Kunsági Öntöző 
Csatornából és azon át a húsz kilométerre 
eső Tisza-tóból beúszó, „jött” halakról in
formációkat szerezhetnek vele.

Visszatérve a törpeharcsához, igaz el
adni nem lehetett, de azért nem ment po
csékba. Kísérletként a Szilas-tározóba he
lyezték őket. Az meglehetősen iszapos víz, 
épp emiatt hétévenként kotorni kell. Az 
akkori lehalászáskor remélhetőleg szép 
példányokat sikerül majd visszafogni, fel
téve, hogy a horgászok ki nem pecázzák 
a törpeharcsákat addig.

„Mi itt a Horgászegyesületek Budapes
ti Szövetségénél nem szeretjük összemosni 
az anyagi dolgokat” -  folytatta a beszél
getést a titkár úr. Minden dolgunkról pon
tosan tudjuk, mennyi a ráfordítás, mennyi 
a hozadék.

Nézzük a tavalyi bánhalmai kasszát. A 
bruttó árbevétel összege nagyjából tizen
három millió forint volt, a ráfordítás szinte 
ugyanannyi. A képződött minimális nyere
séget a katasztrofális gazdasági helyzetbe 
került Délegyházai tavakra fordítják. 
Egyébként -  ezt kiemelendőnek ítélte Mit
terer János -, a MOHOSZ télen válaszott 
új elnöke dr. Varga Miklós ellátogatott Bán
halmára és messzemenően egyetértett azzal 
a koncepcióval, hogy a horgászegyesületek 
haligényét saját termelésből, nonprofit 
szisztémával elégítik ki.

1993-ban, 7,5 vagon ponty és 3,5 va
gon kárász, keszeg stb. került ki Bánhal
máról. A vízpótlásért közel egymilliót, a 
vízleeresztésért 125 ezret kellett fizesse
nek. A bért, a takarmányt és a járulékos 
költségeket figyelembe véve száz forint 
alatt sikerült kitermelniük a ponty kilóját. 
Igaz, a „jött” hal értékesítéséből befolyó 
pénzt csökkentő tényezőként vették figye
lembe, mert a keszeg, kárász éppúgy fo
gyasztja a takarmányt, mint a ponty -  
vélekedik a titkár úr. A viszonylag alacsony 
termelői árban közrejátszott továbbá, hogy 
összesen négy fő halászt foglalkoztatnak. 
Mitterer úr tud olyat, hogy száz hektár 
alatti vízfelület mellett tíznél több halász 
teljesít szolgálatot (csak emlékeztetőül; 
Bánhalma 146 hektár). Az őszi betakarí
táskor persze kevés a négy ember, olyankor 
a pesti halőrök is leköltöznek dolgozni. 
Ám, hogy a „porta” addig se maradjon 
őrizetlen, társadalmi halőröket mozgósíta
nak a főváros és környéke vizeinek szem- 
meltartására, és nem is eredménytelenül, 
de az másik történet, maradjunk Bánhal
mánál. Zömmel aP31-es pontyot termelték 
és mellé némi tükröst. A pontyot végül 
áfával, szállítással, kalap-kabát 135 forin
tért biztosították az egyesületeknek.

A termelt hal elsősorban a saját egye
sületeik igényeit kellett kielégítse, azután 
következtek a „külsők” , ha valamelyik faj
ra nem volt kielégítő a kereslet, vagy a 
kínált ár aránytalanul alacsony volt, úgy a 
külföldre történő eladást válaszották, a 
konyhára történő értékesítés csak végső 
esetben kerülhetett szóba, illetve van még 
egy megoldás, azzal éltek az őszön a harcsa 
és az amur ügyében.

Jól sikerült az egynyaras amur, termett 
is szépen, kereslet viszont egyáltalán nem 
mutatkozott iránta, visszahelyezték tehát a 
tóba, hogy tovább növekedjék, mert másfél 
kilós súlyban viszont igen-igen kapós. Ha
sonló volt a helyzet a szürkeharcsával. 
Saját telepítésű ivadékharcsáik 70-80 de- 
kásra gyarapodtak, ugyanaz lett a sorsuk, 
mint az amuroknak; visszakerültek a tóba, 
jövőre biztosan akad vevő rájuk.

A „jött” halak egyedszámából követ
keztetni lehet a bánhalmai tóval összeköt
tetésben álló vizekbéli ívás sikerességéről. 
A korábbi években például csak elvétve 
akadt csuka náluk, 1993-ban viszont ren
geteg volt az egynyaras 15-20 dekás pél
dány. A hazai piac 300 forintra, vagy 
annyira sem értékelte a pompás növendék
csukák kilóját. Külföldön visoznt 600-at 
ígértek érte, úgy méghozzá, hogy a szállí
tásról is a vevő gondoskodott. Érdeklődés 
volt továbbá a nyugateurópai kereskedők 
részéről a sügér és a compó iránt. Megérne 
egy részletes gazdasági és szakmai elem
zést, hogy lehet-e tudatosan készülni ezek
nek a halaknak a termelésére -  vélekedett 
Mitterer úr, hisz a compó kilójáért 250 
forintot kínáltak.

Persze nehezítő körülmények is akadá
lyozzák a munkát, s van, hogy balul üt ki 
valami, így jártak a süllővel. Az is „jött” 
hal. ’92 őszén nem adták el a hálóbakerült 
példányokat, hanem háromezernél többet 
visszaengedtek a tóba. Egy év múltán jó, 
ha kétszázat sikerült közülük kézrekeríteni.

A nem kívánatos látogatók sem men
nek ritkaságszámba, horoggal, gereblyével 
egyaránt próbálkoznak a rabsicok, legked
veltebb eszközük azonban a varsa. A víz 
sok helyütt csak méteres, vagy annyi sem 
Bánhalmán, az éj leple alatt belábalnak a 
haltolvajok az etetőkarókhoz és azok tö
vére kötik a varsát. De a halőrök sem 
tétlenkednek, egészen szép kollekciójuk 
van a lefoglalt bűnjelekből, s jelentős 
paksaméta gyűlt már össze a feljelenté
sekből.

Bánhalma 160-180 km-re esik a fővá
rostól, az ottani munkatársak nagyon önál
lóak ugyan, mégsem egyszerű távvezérlés
sel irányítani az ügyeket. Más! Mondjuk, 
esik 20 milliméteres eső, mint ahogy tör
tént is az ősszel, akkor azután Bánhalmán 
vége a világnak! Az IFA úgy kerül a kö- 
vesútra, hogy két traktor húzza-vonja ki
lométereken keresztül. Az időveszteségen 
és a bosszúságon túl, az ilyen esetek költ
ségvonzatát jobb ki sem számolni.
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A jó kapusnak szerencséje van! Ez a 
mondás a futballban járja, de igaz Mitterer 
űrék Bánhalmi halászatára is. Abban, hogy 
a tavalyi esztendőt szerencsésen zárták -  
túl azon, hogy rengeteg munka van benne 
-  az is közrejátszott egyfelől, hogy jól el 
tudták adni a jött halakat, másfelől mázli
juk volt abban is, hogy a Földművelésügyi

Minisztérium korlátozta a horvát és a cseh 
pontybehozatalt.

„Mindent összevéve a bánhalmai mun
kálkodásunk eredményeként, ha nem is 
keresünk a dolgon, el tudjuk látni egyesü
leteinket jóminőségű és a lehetőség szerint 
olcsó telepítenivalóval, és ez a cél. Ugyan
akkor a tározó nyitottsága bizonyos mér

tékig esetlegessé teszi az ottani munkát, 
ezért fontolgatjuk, hogy hálókkal lezárjuk 
a befolyásokat” -  mondta beszélgetésünk 
befejezéseként Mitterer János.

Gyulai Ferenc

EXPORTÁLÓKBÓL IMPORTÁLÓK.
... lettünk, ami még nem lenne baj, 

csakhogy ez a fordulat nem sok jót hozott 
eddig a halgazdálkodásunk számára. A pi
acgazdaságra törekvő kereskedelmünkben 
-  ahol nagyon pozitív módon megtört a 
bel- és a külforgalmazás monopóliuma -  
a szakmára kedvező import is elképzelhető. 
Ez akkor ilyen, ha előnyöket tartalmaz, a 
fogyasztóra, a nemzetgazdaságra vagy a 
hazai termelőre, kiegészíti a választékot, 
azokkal a termékekkel, amelyeket nem le
het, vagy nem érdemes itthon előállítani. 
Sajnos, a mi tavalyi pontybehozatalainkra 
ezek nem jellemzők. Nem az átgondolt jó 
keresése, hanem a hiány miatt kellett im
portálnunk. Ez pedig tógazdasági termelé
sünk zuhanását minősíti, mennyiségi és 
minőségi mutatóiban egyaránt.

Mi is történt? Már az 1992. évi kará
csonyi halpiacon megjelent az import 
ponty a horvát és a cseh tógazdaságokból. 
Hiánypótló és ármérséklő szerepe volt még 
akkor. Egyes hazai termelők azonos minő
ségű készlete akkor az import miatt várat
lanul beszorult, nem kelt el Karácsonyra. 
Tehát a 92. évi Karácsony élénk pontypi
acát meg kellett osztanunk a külföldi áru
val. Ez több gazdaságban növelte a likvi
ditási gondokat és rontotta halgazdálkodá
sunk megítélését a pénzpiacon. Ennek el
lenére ez az 50 év utáni első számottevő 
étkezési ponty importunk még tartalmazóit 
pozitív: -  ármérséklő és egyes területeken-, 
keresletkielégítő, vonásokat.

Az 1993. évi behozatalainkról a jó már 
kevésbé mondható el. Az import folytató
dott. Tavasszal és Karácsony előtt is. Az első 
félévit a többször gyenge, mint jó cseh im
portponty jellemezte. Csehországban űj mi
nőségi kategória született: „Magyar áru” 
elnevezésű ponty. Pikkelyes, vagy szórt 
pikkelyű (oldalsorosszerű), nagyfejű, meg
lehetősen törődött, olyan, amelyik nemhogy 
a nyugati, de még a cseh kereskedőknek 
sem kell. Mi rendre hoztuk, jelentős transz
portelhullások, a lerakás utáni pusztulások 
és a horgászvizekbe kihelyezett állományok 
nagy veszteségei közepette.

Hát ennyire nincs pontyunk? -  kiáltott 
egy póruljárt horgászvezető. Négynyaras, 
gyenge és törődött külföldi anyagot kap
hatunk csak vizeinkbe? A választ az élet 
adta meg: Sok horgászvizünk, amelyekbe

tavasszal akarták a „méretest” kihelyezni, 
üresen, vagy alulnépesítve maradt. Nem 
volt ilyen, elfogadható minőségű pontyból 
megfelelő hazai kínálat. Gazdaságaink Ka
rácsony után, megint lemaradtak egy kis 
piacról.

A második félévben a pontyimport le
állt. Adminisztratíve, a hazai termelő vé
delmében. „Majd, ha a karácsonyi piacra 
hiány mutatkozik a pontyból, megnyílik az 
importlehetőség.” Szólt az engedélyező ap
parátus azzal, hogy „... majd a Termékta
nács javaslatára.” így is történt, hozzátéve 
azt, hogy eléggé későn. Ezt nem nagyon 
értettük, hiszen már az 1991. évi ivadék, 
majd az ezt követő növendék-ponty termés 
előrejelezte a várható piaci hiányt. Még 
akkor is, ha vészesen az 1 kg körül kezd 
kialakulni az egy főre eső éves pontyfo
gyasztásunk (a korábbi 2-2,5 kg-ról lezu
hanva). Kifutva az időből, az importenge
délyezési versenyfutásból a termelők ke
vésbé, inkább csak a kereskedők, a moz
gékonyabbak vehették ki részüket. Pedig 
az import nagyon kedvező volt 1993. ka
rácsonya előtt. Valóban hiányt pótolt, főleg 
az ilyenkor keresett nagy pontyból, és szép 
haszonnal is járt. Sajnálatos, hogy ez meg
int ríem a termelők pénztárába folyt be, 
mert mire kapcsoltak, már kifogyott az 
engedélyezett keret (100 t). Eltűnt az im
port előző évi ármérséklő szerepe is, így 
a ponty megközelítette a vásárlóerő felső 
határát. (A pulton egy 1 kg-os élőponty 
ára 25-30 dkg téliszalámival azonos, ami 
már erősen szelektálja a vevőkört. (Csak 
egy kisebb réteg, a halászlevet főzni akaró 
veszi már inkább a pontyot.)

A sülthal igényt az örvendetesen sok
féle és olcsó tengeri hal fedi le. Ez más 
téma, de megjegyzendő, hogy ezzel kihúz
za a busaértékesítés lehetőségét is a terme
lőink alól.

A jelentős részben importpontyból fe
dezett 93. évi karácsonyi piac jó nyereséget 
adott, ritkán látott kereskedői árréssel, saj
nálatosan kicsi termelői részvétellel. Pedig 
sok gonddal küszködő gazdaságainknak 
nem ártott volna egy kis importnyereség. 
Ez számottevő része lehetne a haltermelés 
támogatásának, ha az importhasznot a hal
termékeknél, így a tengeri termékeknél is 
a halgazdaságok felé terelnénk. Ésszerű

lehetne az exportcélú termelés, valamint 
az import, mint választék-kiegészítő és 
nyereségelőállító tevékenység összekap
csolása. Erre kellene ösztönözni haltermelő 
szervezeteinket! Egységes export-import 
megállapodások rögzíthetnék ennek lénye
gét. Így van ez sok nyugateurópai terme
lő-kereskedő vállalkozásnál: ezek a tevé
kenységi körök segítik egymást. Halterme
lés, export és a választékot kiegészítő, jö
vedelmező import, nálunk nem termelhető 
édesvízi (pl. pisztráng) és tengeri halter
mékekből. Egy ilyen tevékenységi körrel 
felruházott halas vállalkozás az igazán élet
képes a korszerű piacgazdaságban.

Jelenlegi fő problémánk az, hogy kevés 
a hazai hal. Ez kevésbé jellemző a nagyon 
drága ragadozókra, de igen a pontyra, ha 
a szélesebb választékot keressük (0,6-2,5 
kg), a növényevőkre és az apró (0,15-0,2 
kg) sütnivaló fehérhalakra. Át kell tekin
teni a termelés helyzetét, lehetőségeit és 
az okokat, amelyek miatt kialakult ez a 
több évre várható halhiány. A várható ki
elégítetlen keresletet, a kínálat túlsúlyát az 
árak további növelésével nem szabad meg
válaszolni. Ezzel csak eltereljük a halról a 
vásárlókat más húsfélék felé. Az import 
sem a megoldás útja, ha csak a hiányokat 
tömjük be vele.

Elkerülhetetlen feladat a hazai halter
melés helyzetének, feltételrendszerének át
tekintése. Benne a gazdasági rend
szerváltásból kikerült termelő terület reális 
lehetőségeinek megállapításával. Az így 
kapott képet kell kiegészíteni a szükséges 
import kereteinek meghatározásával. Ha 
így teszünk, az import pozitív tényező lehet 
halgazdálkodásunkban. Az viszont jogos 
igény, hogy ne bántsa, sőt segítse a hazai 
haltermést. Ne használhassa ki senki, főleg 
csak a saját hasznára, külföldi hallal a hazai 
termelésünk mai gyengéit, és főleg ne hát
ráltassa a gyógyulást bajainkból. Az 1993. 
évi importok sajnos ezt tették. Ennek ke
rülésére az lenne a jó, ha az import előnyeit 
főleg a termelő szféra élvezné, és ha ez a 
halgazdaságok támogatásának az egyik 
eszköze lenne.

Tölg István
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TÓAVATÁS VARSÁDON

Az elmúlt év októberében ünnepélyes 
keretek között avatták fel a Czikk Halas 
Kft. három tározóból álló, összesen 70 ha 
területű létesítményét.

Ilyen eseményre bizony kevés példa 
volt a magyar halászat történetében. Ha jól 
utánagondolunk, a százhalombattai Tem- 
peráltvizű Halszaporító Gazdaság 1974-es 
felavatása óta egyszer sem gyűlhettek 
össze a szakma képviselői és a nagykö
zönség ilyen ünnepségre.

A Tolna megyei Varsádon az össze
gyűlt nagy számú vendég és helyi érdeke- 
lődő előtt előbb Dencsi Kiss János mondott 
köszöntőt, majd következett dr. Szabó Iván 
pénzügyminiszter avatóbeszéde. Czikk 
László a Kft. ügyvezetője ismertette vál
lalkozását, majd a hozzászólások következ
tek, sorrendben: Huth József, a Vízgazdál
kodási Társulatok Országos Szövetségé
nek társelnöke, dr. Monory Bulcsú, a Kö
zép- Dunántúli Vízügyi Igazgatóság osz
tályvezetője és Figler János országgyűlési 
képviselő.

Czikk László beszéde a sikeres halá
szati vállalkozó önvallomása volt, amely
nek egyes részeit az alábbiakban idézzük.

„Engedjék meg, hogy pár mondatban 
elmondjam Önöknek: hogyan lettem er
dészből halkereskedő, majd haltermelő!

Javíthatatlan javító vagyok... mindig 
azt kerestem, hogy egy meglévő adottság
ból hogyan lehet valami jobbat vagy többet 
kihozni. 12 évvel ezelőtt talán ezért lett 
szűk számomra az 5000 hektáros tsz-határ, 
mert többre tartottam a gondolkodást, mint 
a puszta engedelmességet. 

Jött egy jó ötlet! Sárvíz, a Duna egy
kori árterülete, nagy halkedvelő vidék? Itt 
létesítettem első halüzletemet. Mivel ezt a 
finom csemegét másutt is szeretik és ked
velik, úgy következett az üzletek sorába: 
Szekszárd, Tolna, Paks és idén, a magyar 
halfogyasztás Mekkájában, Baján nyitot
tam üzletet. Mindegyik üzletem hiányt pó
tol, és meglévő igényeket elégített ki.

Három éve ébredt fel bennem a gyanú, 
ma már tény: baj van a magyar halterme
léssel.

Ezekben az években egyre nehezebbé 
vált az üzletek biztonságos halellátása és 
elhatároztam, hogy ha nem oldom meg 
magam a problémámat, akkor helyettem 
senki nem teszi azt.

Csak, hogy érzékeltessem néhány 
számmal az előbb említetteket: 1992-ben

3 hónapon keresztül biztosítottuk üzleteink 
számára importból az árut. 1993-ban már 
6 hónapon keresztül szállítottunk külföld
ről halat. Most ugye megkérdezik: nincs 
elég hal Magyarországon? A válasz: Nincs. 
Sőt, nagyon kevés van!

Országunk jó minőségű élővizekben 
igen gazdag. Ezen belül Tolna megye kü
lönösen. Szinte érthetetlen, hogy egy víz
ben ilyen gazdag ország halból behozatal
ra, sőt igen komoly behozatalra szorul.

Én tisztában vagyok azzal, hogy a hal 
mezőgazdaságunk igen kis szeletkéje, de 
azzal is tisztában vagyok, hogy igen fontos, 
a halhús fogyasztás, egészséges volta miatt. 
Arról nem beszélve, hogy nekünk kellene 
-  ennyi jó minőségű vízzel a háttérben -  
exportálni, ugyanis a nyugati piacon a hal 
mindig eladható termék volt és az is marad, 
mert ha valahol, akkor ott igen komolyan 
törődnek az emberek a táplálkozási kérdé
sekkel. Ismerve a jelenlegi és a várható 
viszonyokat, rájöttem, hogyha üzleteimben 
halat akarok árusítani, akkor meg is kell 
termelnem azt.

Naponta több száz kilométert kell autót 
vezetnem és tavaly tavasszal árgus szem
mel néztem a vidékeket, keresve a lehető
séget tározó vagy tározók építésére. így 
akadt meg a szemem ezen a völgyön.

Ez a terület, ahol ez a beruházás meg
valósult, ember emlékezet óta egy kietlen 
parlag volt, szórvány nádasokkal és a kin
cset érő patakkal. Azt hiszem csak sok 
millió m3-ben mérhető az a víz mennyiség, 
ami a patakon hasznavétlenül elfolyt a Du
nába és tovább. A nádasok legfeljebb a va
daknak, madaraknak szolgált búvóhelyéül.

Amikor én először megláttam, nem 
akartam elhinni, hogy itt még a gondolata 
sem merült fel annak, hogy ezt a vizet 
megmentsék. Miután tájékozódtam, kide
rült, hogy a helybeli tsz-nek 6 évvel ezelőtt 
megvoltak ugyan a tervei, de pénzhiány 
miatt megvalósítani azokat nem tudta.

Amikor tavaly megálltam az országút 
szélén és végignéztem ezen a völgyön, 
szinte láttam egy születő új tározót...

Nagyon szép álomkép volt, és 11 év 
kereskedői magánpraxissal a hátam mögött 
neki indultam megvalósítani.

Megkerestem a Szekszárd-Paksi Vizi- 
társulat vezetőit és elmondtam szándéko
mat. Azt hiszem ennél jobb partnert a 
kivitelezéshez keresve sem találhattam vol
na. Nem túlzás ha azt mondom, a munka

végzés során az üzleti kapcsolatokon ke
resztül emberiekre is szert tettünk.

Ilyen képzett szakember gárdával 
könnyű volt jól együtt dolgozni.

Sokkal könnyebben mentek a dolgok, 
mint gondoltam. Az első üzleteim nyitásá
nál féléveket kellett vámom egy-egy pe
csétre, aláírásra. Most, a vállalkozások ko
rában, szeretném pártul fogni a hatóságo
kat, minden engedélyt rövid idő alatt meg
kaptam. Nem gördítettek elém öncélú aka
dályokat.

Valamit a jövőről is.
Újra csak előre nézek, s előttem újabb 

völgyek vannak, melyeket talán Isten is 
tározóknak teremtett.

S újra megmoccan bennem a javítha
tatlan javító, és elképzelem, hogy egy év 
múlva ugyanitt Önöket, ugyanebben a mi
nőségben, újabb tározó avatásán köszönt
hetem.

Nem árulok el titkot. Még az idei évben 
meg kívánjuk vásárolni a vízfolyás irányát 
tekintve, alattunk lévő két, jelenleg a Dal- 
mandi MG. Kombinát tulajdonát képező 
halastavat. Ezen kívül még 460 hektár tó
nak alkalmas terület van, amit megépíteni, 
évente patakonként csak egy tározó nagy
ságrendig szabad az ésszerű vízkormány
zás miatt.

1994 tavaszán halkeltetőt fogunk be
üzemelni, előbb a saját, később más ivadék 
igények előállításával kívánunk foglalkozni...

Pályázatot adtam be egy modem hal- 
feldolgozó üzem létrehozására is, amit az 
új nemzetközileg piacképes hazai eredeti
ségeket hordozó, magas feldolgozottsági 
fokú, speciális igényeket kielégítő élelmi- 
szeripari termékek kifejlesztésére írtak ki.

Amennyiben megalapozott a pályázat 
és zöld utat kap, úgy Magyarország egyet
len működő halfeldolgozója lesz, ahol kész 
és félkész haltermékeket fogunk előállí
tani...

Fölmerülhet a kérdés: minek ez a tá
rozó-avatás?

Én úgy érzem, hogy ez nem pusztán 
magánügy. Ezzel a tározó- rendszer meg
építésével szeretnék példát adni, hogy ho
gyan lehet értéktelen pusztaságból, elfolyó 
vizekből értéket előállító, egyúttal a termé
szetet védő, többcélú létesítményt létre-hozni.

Ez a tározó-rendszer az első magánlé- 
tesítésű az országban, szeretném, ha len
nének követőim. Sok ilyen tórendszerrel 
szépülne hazánk és talán gazdagodna is!”
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Mennyi halat foghatunk jövőre? Teszi 
fel a kérdést a Petőfi Népe c. lap a cikk 
címében. Ugyanis valamennyi haltermelő 
és horgászegyesület rendre elvégezte az 
őszi haltelepítést, melynek nem kis része 
a nagybaracskai halastavakból került ki. A 
halak és természetesen a horgászok érde
kében is a telepítést rövid fogás tilalmi idő 
követte. így remény van arra, hogy jó fogás 
lesz 1994-ben a délbács megyei vizeken.

***

Az Új Néplap (Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei napilap) a Tisza-tó értékével fog
lalkozik a Meddig és mennyit ér a Tisza- 
tó? c. cikkében. A tó használatának és 
fejlesztésének összehangolására indokolt
nak tartanánk a Tisza-tavi Regionális Ta
nácsot. De kérdés, lesz-e pénz az elképze
lések megvalósítására. E sarkalatos kérdés 
gyakran visszatért. Hiszen az érték nem
csak idegenforgalom, ennél több! Vízfelü
letével, iparával, mezőgazdaságával, halá
szatával és vadászatával, vízierőművével, 
faunájával és flórájával együtt kell értékel
ni e nagy kiterjedésű és még mindig sok 
tekintetben rendezetlen tavunkat, az Alföld 
tavát. A halászatról szinte alig esett szó. 
Ez is sajnálatos.

***

Ha arannyá válna a „halpénz” címmel 
tesz sejtelmes utalást a Fejér Megyei Hír
lap az őszi halászás eredményeire. Mint 
írja, nem olyan súlyos és vastag a fogás 
az őszi tóhalászatokon, mint hajdan, ami
kor itt-ott még a háló is szakadt. Alapvető 
ok az évek óta tartó vízhiány. A szakem
berek véleménye szerint 20-30% kiesést 
is elszenvedtek emiatt a halászok. A víz
hiány káros hatásainak mérséklésére alkal
mazott vízszellőztetés költséges módszerei 
is csökkentették a gazdálkodás eredmé
nyességét. A kormányzat által nyújtott víz
köbméterenként 1 Ft-os kedvezmény nem 
lebecsülendő, de csak mérsékelte, nem el
lensúlyozta a kiesést. Herke Zsolt, a szé
kesfehérvári Vörösmarty Szövetkezet ha
lászati vezetője szerint, nem lesznek telel- 
tetési gondok. De gond az export mérsék
lődése, a takarmányárak megugrása is. 
Ezért milyen jó lenne, ha arannyá válna a 
halpénz.

***

A Békés Megyei Hírlapból tudhatjuk 
meg, hogy elloptak egy halastavat Bihar- 
ugrán. A Hej halászok, halászok című írás

HAZAI
LAPSZEMLE
csak kis mértékben tartalmaz túlzást, mely 
kiderül az eljárásból. Két halorsó eltávolí
totta az egyik halastó zsilipdeszkáit és már 
mintegy 80 ezer m3 vízelcsurgott, mire a 
halászmester észrevette. A deszkákat a he
lyére tette és 36 000 m3 vizet viszatöltött. 
A tolvajok a következő éjjel 13 600 m3 
vizet eresztettek le és így alacsony vizen 
már halászhattak. Ezután csónakba szálltak 
és több horgászbottal, hármas horoggal 
húzgálták a halakat a csónakhoz. A termé
szetesebb halak kiemelésére görbített vas
villát használtak. A 3,5 hektáros tóban 
anyahalakat tároltak, így a kár több, mint 
százezer forintnyi volt. A zsákmányban 
volt 21 kg-os anyaharcsa is.

***

A Mai Nap ismét az „angolna vadá
szatról” ír. A megszokott, gyakran pontat
lan információk eredménye, hogy hol négy, 
hol nyolcezer tonnára becsülik a balatoni 
angolna készletet. Az utóbbi évek 200-300 
tonnás fogásával még évekig tartó hajtó
vadászat folyhat. A kígyótestű halaktól 
meg kell tisztítani a magyar tengert. A 
telepítés tiltása nem elegendő, minden esz
közzel irtani kell. Ezt szolgálja a BHG RT 
nyolc hajója is, az elektromos halászat is.

***

Zsákbamacska a gátak között c. cikké
ben az Új Dunántúli Napló leszögezi: a 
pontyok az árral szemben úsznak. Baranya 
és Somogy megye halastavainak privatizá
ciójáról van szó. A vízkészlet állami tulaj
don, a megvásárolt halastó gátjai, műtár
gyai és a tó medre az új tulajdonosé. Ebből 
adódóan jól érzékelhető, hogy az új helyzet 
számtalan problémát vet fel. A privatizáció 
kedvelt célpontjai a halastavak, s jó részük 
már elkelt, de mit jelent ez gyakorlatilag, 
meg a vízügynek, azt nem lehet pontosan 
kiszámítani. Ezt csak saccolni lehet, mert

a Vízügy -  mint illetékes hatóság -  nincs 
beavatva a bonyolításba. A kötelező 8 na
pon belüli bejelentést tulajdonváltás esetén 
nem tartják be. De a vásárlást megelőzően 
sem tájékozódnak a tó életéről, vízellátási 
helyzetéről, a vízügyi szerveknél. Így elő
fordult, hogy olyan vizeket is megvettek, 
amelynek üzemeltetési engedélye szünetel, 
hiszen a század elején épült halastavak 
műszaki berendezése, a műtárgyak stb. el- 
használódottsága jelentős és csak korsze
rűsítéssel lehet újra üzemeltetni. Ez pedig 
többe kerül, mint a tó vásárlása. Ha pedig 
a tó műszakilag alkalmatlan haltermelésre, 
akkor a szükséges hatósági engedélyt nem 
kaphatja meg az új tulajdonos. Gyakori 
eset, hogy a hozzá nem értő új tulajdonosok 
például megemelik a vízoszlopot, ezt a gát 
nem bírja; gyorsítják a vízleeresztést és 
ezzel elárasztják a kifolyó alatti területeket 
stb. A víz tulajdont nem lehet alárendelni 
a tó tulajdonnak, mert például aszályos 
évben csak a felső tó tulajdonosa jutna 
vízhez, és csak akkor engedne tovább vizet, 
ha már neki nem kell.

***

Az Új Dunántúli Napló bizonytalan 
horgászok”-ról ír. A horgászmozgalom is 
átalakulóban van, új szerveződés, érdek- 
képviselet lép a régi helyébe. Másrészt az 
általános gazdasági környezethez igazodva 
a szabadidő-sport pénzügyi feltételei is vál
toznak. A kettő együtt bizonytalanná teszi 
a horgászokat. Milyen előnyökkel jár az 
egyesületi és a szövetségi tagság, milyen 
címen, hol és mennyiért lehet horgászni, 
emelkedik-e a díja a vizsgának, milyen 
változások várhatók a halászati törvény 
módosulása kapcsán a horgászokra vonat
kozóan. A pécsi fórum átfogó képet adott 
a helyzetről a nyitottan maradt kérdések 
ellenére is.

***

A Magyar Mezőgazdaság-ban jelent 
meg dr. Dobrai Lajos c. egyetemi tanár, 
ny. FM főtanácsos televíziós adásának ki
vonata, mely a halászati vállalkozás köve
telményeiről a gazdaképző keretében hang
zott el. A halastavak értékelése, a privati
zációs lehetőségek, a hatósági követelmé
nyek, eljárások, bejelentések és új tó épí
tésének szakmai előkészítése kerültek szó
ba. A halastavakon túl a természetes vizek 
halgazdálkodása és az érvényben lévő Ha
lászati Törvény is része volt az előadásnak.

Dr. Dobrai Lajos
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az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság a Földművelésügyi Minisztériummal 
és az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal közösen

pályázatot hirdet.

A pályázat célja:

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépgyártás fejleszétse, 
szerkezetátalakításának, korszerűsítésének támogatása; az átalaku
ló hazai mezőgazdasági és élelmiszeripar keresletéhez való alkal
mazkodóképesség javítása.

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépeket, valamint ezek alkatrészeit és részegységeit előállító

• hazai bejegyzésű gazdasági társaságok
• állami vállalatok,
• szövetkezetek,
• egyéni vállalkozók,

továbbá ezek -  adott esetben kutató-fejelsztő vállalatokat és inté
zeteket is magában foglaló -  alkalmi társulásai.

Tartalmi követelmények:

A hazai és exportpiacok keresletéhez, követelményeihez iga
zodó, új és/vagy korszerűsített termékek kifejlesztését és ezek 
előállítására alkalmazott technológiák bevezetését célzó projekt 
megvalósításához pénzügyi támogatás elnyerésére.

A pályázatban átfogóan be kell mutatni
• a tervezett fejlesztés leírását, célkitűzését, újdonságát, várt 

eredményét és hatását a jövedelmezőség javulására;
• a tervezett fejlesztés műszaki, piaci és pénzügyi megala

pozottságát és
• azt, hogy a pályázó rendelkezik a projekt megvalósításához 

szükséges felkészültséggel, személyi és szervezeti feltéte
lekkel, vagy azokat képes megteremteni.

A pályázónak továbbá igazolnia kell, hogy a hatékony hasz
nosításhoz szükséges termelő beruházd finanszírozásához megfe
lelő saját forrásai rendelkezik, vágy jó eséllyel bír annak külső 
forrásból történő biztosítására. Utóbbi esetben a pályázat végleges 
elfogadásának feltétele, hogy ezen külső források ténylegesen 
rendelkezésre álljanak.

Elnyerhető támogatás

1. A projekt kutatási, műszaki-fejlesztési (a ,,0” széria felszer- 
számozás költségeivel bezárólagos) költségeinek maximum 65%-a.

A támogatásként nyújtott hozzájárulás visszatérítését a pályázó 
a kutatási, műszaki-fejlesztési projekt befejezését követően a hasz
nosításból származó árbevétel meghatározott százalékában kamat
mentesen köteles teljesíteni, a nyújtott támogatás erejéig, a pályá
zóval kötendő támogatási szerződés feltételei és ütemezése szerint. 
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy a hasznosítás 
elmaradása vagy a tervezettnél kevesebb árbevétel esetén is a 
támogatást visszatéríti (min. 60%).

2. A K+F eredmény bevezetését finanszírozó bankhitelek ka
matának max. 50%-a.

Formai követelmények

A pályázatokat az OMFB Technológia-Fejlesztési és Célpá
lyázati Programirodáján (TFCP) -  500 Ft készpénzfizetés ellenében 
-  beszerezhető Pályázati Űrlap felhasználásával kell kidolgozni, 
az űrlap mellékletét képező Útmutató szerint.

A pályázatot a pályázó teljes körű képviseletére igazoltan 
jogosult személynek kell aláírni.

A pályázat címlapján fel kell tüntetni az oldalak számát.
Az aláírónak minden oldalt kézjegyével kell ellátnia és nyi

latkoznia kell arról, hogy a pályázatban szereplő adatok és tények 
a valóságnak megfelelő voltáért teljes felelősséget vállal.

Több pályázó közös pályázatának tartalmaznia kell a részt 
vevők cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben a benyújtót képvi
seletükre meghatalmazzák.

A formai követleményeknek nem megfelelő pályázatokat a 
TFCP érdemi vizsgálat nélkül, a hiányoság megjelölésével a be
nyújtónak visszaküldi.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban, zárt 
borítékban

1994. május 31-ig

beérkezően kell az OMFB TFCP-n benyújtani, vagy címére postán 
eljuttatni.

A borítékon fel kell tüntetni a benyújtó cégszerű megnevezését 
és a „Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépgyártási pályázat” 
feliratot.

A késedelmesen beérkező pályázatokat a TFCP felbontás nél
kül a benyújtónak visszaküldi.

A kiírók felelősséget vállalnak a pályázatok bizalmas kezelé
séért.

A pályázatok elbírálása

A kiírók a pályázatok értékelésére és rangsorolására a kiírók 
képviselőiből és független szakértőkből álló Értékelő Bizottságot 
hoznak létre.

Az Értékelő Bizottság a pályázatokat a tartalmi értékelést 
követően rangsorolja. Rangsor-javaslata alapján a pályázatok el
fogadásáról a K+F költségek tekintetében az OMFB elnöke, a 
kamattámogatás tekintetében az ipari és kereskedelmi miniszter 
dönt.

A pályázókat az OMFB TFCP 1994. szeptember 30-ig írásban 
értesíti a döntésről, és a sikeres pályázók nevét, a pályázat tárgyát 
nyilvánosságra hozza.

A sikeres pályázókkal a támogatás nyújtására szerződést köt:
• az OMFB a műszaki-fejlesztési költségekhez nyújtott tá

mogatásról;
• az IKM a bankhitelek kamatainak részleges átvállalására. 

Járulékos lehetőségek:

A pályázat kiírói az egyes pénzalapok célirányos felhasználá
sának elősegítési szándékával ezúton is felhívják a figyelmet
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• a mezőgazdasági gépgyártás hazai piacát is élénkítő, „Me
zőgazdasági Fejlesztési Alap” beruházás támogatási pályá
zati lehetőségeire. Ezen pályázat keretében a mezőgazda- 
sági és erdőgazdálkodási termelők eszközbeszerzéseikhez 
-  beruházáshoz -  nyerhetnek el támogatásokat, a legutóbb 
4/1994. (I. 18.) FM rendelettel módosított 6/1993. (I. 30.) 
FM rendeletben rögzítettek szerint. Pályázatot az illetékes 
megyei/fővárosi Földművelésügyi Hivatalhoz kell benyúj
tani.

További információt nyújt:
Az OMFB Technológia-Fejlesztési és Célpályázati Program- 

irodája
Cím: 1052 Budapest, Szervita tér 8. Bp. 1374 Pf. 565. 
Telefon: 1187-198 • Telefax: 1184-130 • Telex: 22-4233

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
Földművelésügyi Minisztérium 

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

TAPASZTALATOK A HALGAZDÁLKODÁSI 
ALAP PÁLYÁZATAIVAL KAPCSOLATBAN

Mióta a Halgazdálkodási Alap bevételi 
oldala jelentősen megnőtt, ugrásszerűen 
emelkedett a benyújtott pályázatok száma 
is. Az e célra létrehozott bírálóbizottságnak 
évente kétszer kell összeülnie. 1993-ban 
mindkét alkalommal több, mint ötven pá
lyázatot bíráltak el, melynek eredményéről 
a vonatkozó jogszabály előírásainak meg
felelően lapunk hasábjain is beszámoltunk.

Amikor ezeket a sorokat írom, azt is 
fontolgatja a földművelésügyi tárca veze
tése, hogy a rázúduló pályázat özön meg
fékezésére intézkedéseket hozzon, így pl. 
lehet, hogy a pályázónak egyidejűleg be 
kell majd fizetnie az igényelt összeg vala
milyen százalékát, vagy ezrelékét, hogy ne 
legyen teljesen tét nélküli a pályázgatás. 
Miután sikertelen pályázat esetén ez a 
jelképes összeg az Alapot növelné, tehát 
elveszne a pályázó számára, e cikk kere
tében szeretném felhívni a figyelmet né
hány olyan fontos tényre, mely az eddigi 
tapasztalatok alapján záloga lehet a siker
nek.

A Halgazdálkodási Alapból megítélhe
tő összeg a Földművelésügyi Alapokról 
rendelkező 1992. évi LXXXVIII. törvény 
és a földművelésügyi miniszter 3/1993. (I. 
30.) FM rendelete alapján vissza nem té
rítendő támogatás. A részletes pályázati 
felhívás a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Értesítő 1993. évi 6. szám 229-230. 
oldalán és a Halászat 1993/1. számának 
8-9. oldalán jelent meg. Ez mondja ki: „A 
támogatás minden esetben meglevő egyéb 
források kiegészítését szolgálja.”

Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, 
hogy sok pályázónak elkerülte a figyelmét 
ez a rendelkezés és pályázatát a saját forrás 
megjelölése nélkül adta be. Hiába volt von
zó a megjelölt cél, a Bizottság kénytelen 
volt a pályázatokat elutasítani.

Egy másik, gyakorta megismétlődő hi
ba, hogy kifejezetten tógazdasági rekonst
rukcióra, haltelepítésre nyújtottak be sokan 
igényt. Bár a pályázati felhívás nem szűri 
ki a tógazdaságokat, a Bizottság mérlegel
ve azt a körülményt, hogy a Halgazdálko
dási Alapot elsősorban a természetes vize
ken képződött pénz hozta létre, mindeddig

nem támogatott olyan kérelmet, mely tó
gazdasági fejlesztésre, halkihelyezésre irá
nyult. Meg kell jegyezni, hogy az alapokról 
szóló rendelet értelmében a végső döntés 
a földművelésügyi miniszter kezébe van 
adva, -  az eddigi gyakorlatban azonban 
még nem fordult elő, hogy a bizottsági 
véleménytől eltérő miniszteri különvéle
mény alakult volna ki.

Van azonban még egy körülmény, ami
re jó odafigyelni. Horgászvizek esetén nem 
kritérium, hogy a pályázó horgászegyesü
let, gazdasági társulás, önkormányzat, vagy 
magánszemély természetes-, vagy jogi tag
ja legyen a MOHOSZ-nak. Az azonban 
igen, hogy a víz, amelyre állami forrásból 
támogatást igényel, az állami által átenge
dett halászati jog ellenében évek óta befi
zetője legyen a Halgazdálkodási Alapnak. 
Adódott példa arra, hogy a Bizottság azzal 
a feltétellel javasolt egy horgászvíz re
konstrukciójára egy millió forintot, ha be
bizonyosodik, hogy a pályázó befizetője 
az Alapnak. Nos, a vizsgálat kiderítette, 
hogy az aggály jogos volt és bár az egye
sület MOHOSZ tagegyesületként műkö
dött, az általuk horgászott víz nem szere
pelt a MOHOSZ-nak átengedett vizek kö- 

     zött. Kiderült, hogy halászatfejlesztési hoz- 
    zájárulást sem fizettek, -  így elestek a 
    létfontosságú támogatástól.

A pályázatok során többen estek el 
azért a pénztől, mert nem tartották be a 
benyújtási határidőt. A Vadászati és Halá
szati Önálló Osztály -  figyelemmel a több, 
mint ötven pályázatra -  valamennyi bírá
lónak kiküldte a sokszorosított anyagokat, 
hogy előzetesen módjuk legyen áttanulmá
nyozni és állásfoglalást kialakítani. Nem 
volt mód arra, hogy a november elsején, 
vagy az után érkező pályázatokkal pótlólag 
foglalkoztassuk a bírálókat, így ezek az 
anyagok, megfelelő aktualizálás után, csak 
a következő ülésre kerülhetnek be, mely 
előreláthatóan 1994 májusában lesz.

Említettem már a saját erő meglétének 
fontosságát. Fontos azonban ezen túl a kért 
összeg aránya és összessége is. Példaként 
említem a Szelidi-tó rehabilitációjára be
adott pályázatot, mely 4,5 millió saját erő

höz (ez is több szerv esetleges támogatását 
jelentette) 15 millió Ft-ot igényelt a Hal
gazdálkodási Alapból, egy olyan halvány 
ígéretre hivatkozva, hogy ha ezt a támo
gatást elnyerik és így megközelítően 20 
millió Ft-ot biztosítani tudnak, az összeg 
másik felét, újabb 20 millió Ft-ot a Kör
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisz
térium helyezett kilátásba számukra. A 
Halgazdálkodási Alapra létrehozott Hal
gazdálkodási Szakbizottság a kérelmet az 
összeg nagyságára való tekintettel utasítot
ta el.

Hasonló helyzet alakult ki a szigetközi 
rekonstrukció, vagy a Tisza-tó vonatkozá
sában, melyeknek indokoltságát a Bizott
ság teljes mértékben átérezte, de a több 
tízmillióra rúgó pályázatokat indokoltsági 
sorrendbe helyezve, csak részben javasolta 
támogatni.

Több pályázat került elutasításra azon 
címen, hogy a kérelmező tulajdonképpen 
egyszerű üzleti vállalkozáshoz kért állami 
támogatást. Úgy érzem, hogy az ilyen jel
legű megfogalmazás a jövőben csökkenni 
fog, mert ha jobban megnézzük, a pályá
zatok valamilyen mértékben minden eset
ben az adott vízen folytatott gazdasági 
tevékenységet, tehát üzleti vállalkozást se
gítenek elő, ez tehát aligha lehet indokolt 
elutasítási ok. A Bizottság is és a Minisz
térium is végső soron abban a kellemes 
helyzetben van -  miután vissza nem térí
tendő állami támogatást oszt el -  hogy 
döntését nem kell indokolnia.

A novemberi ülésre benyújtott pályá
zatok bírálata után lehetőség adódott arra, 
hogy az Alapon lévő és 1993. évben vár
hatóan már nem szükséges mintegy 10 
millió Ft tartalékot kamatozó betéten he
lyezzük el, mely ha kis mértékben is, ja
vítani tudja jövő évi lehetőségeinket.

Most folyik a vízterületek után fizeten
dő járulékok revíziója, amitől várható, 
hogy még hasonló nagyságrendű befizeté
sek 1993-ban befolyjanak, ami zökkenő- 
mentessé teszi a bizottsági döntéseknek 
megfelelő kifizetéseket.

Dr. Tahy Béla

23



0 0



A belföldi halból hiány várható piaca
inkon, amit már a zökkenőkkel jellemez
hető elmúlt karácsonyi forgalom is muta
tott. Több nagyvárosunk (Eger, Miskolc) 
év végi halellátása, kivéve a tengeri hal 
választékot, nem érte el a korábbi évekre 
jellemző jó kínálatot. Ahol az ellátás 
mennyiségben megfelelő volt, ott is hiány
zott a nagy, igazi szeletelni való ponty és 
busa. Az ilyen méretből az első negyedév
ben fokozódott a kereslet, míg a kínálat 
gyengült. A kapható nagy ponty zöme nem 
hazai volt, hanem külföldi. A hazai mér
sékelt kínálatnak sok oka van: Az egyik 
az utóbbi években indokolatlanul kialakult

egységes halfaj-árak szokása. A nagy hal 
előállítási költsége magasabb, és ezt a piaci 
árnak is honorálni kellene. így van ez az 
összes ponty fogyasztó piacon.

A ponty példáját véve, ha az általános 
1-1,5 kg-os ára a kiskereskedelemben 
mondjuk 200 Ft, a kg alattié (0,6-1 kg) 
170-180 Ft, az 1,5-2 kg tömegűé 240 Ft, 
a 2-3 kg-osé pedig 250-270 Ft kilogram
monként. A 3 kg feletti ponty ára már 
nagyon magas kell, hogy legyen, hiszen a 
termelés költségei nagyságrendet ugranak 
ennél az „osztályon felüli” kategóriánál: 
280-300 Ft az ilyen ponty kilója. Körül
belül ezek az arányok találhatók Izraelben,

ahol a fő méret a fogyasztásban a 0,5-0,7 
kg-os ponty. Ez meglehetősen kedvező 
áron található a piacon: 20-30%-kal ol
csóbban, mint az 1-1,5 kg tömegű.

A hazai haltenyésztés is csak akkor 
megy rá a nagyobb ponty termelésére, ha 
a fogyasztó ebben az árral érdekeltté teszi, 
és honorálja az előállítás nagyobb költsé
geit. Ezek a hosszabb nevelési idő, vagy 
az alacsonyabb népesítés, a nagyobb kihe
lyezési átlagtömeg és a nagyobb halnál 
kialakuló rosszabb takarmány-hasznosítás.

Tölg István

Ez is kell a piacra: osztályok feletti nagy ponty
(Tölg István felvétele)
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Pintér К.: Horgász vizsga

Az év elején került ki a nyomdából Pintér 
Károly „Horgászvizsga” című munkája.

A hetvennégy oldalas vékony köny
vecske külalakja kellemes benyomást tesz 
a kézbevevőre. A színes borító, és a jómi- 
nóségű papír, a küllemet 
tekintve jobban kelleti 
magát, mint a korábbi, 
hasonló tartalmú „Amit 
a horgásznak tudnia 
kell” című kiadvány, 
amely a MOHOSZ gon
dozásában 1991-ben V. 
kiadását érte meg.

A „Horgászvizsga” 
tartalmát illetően azon
ban a kép már nem eny- 
nyire kedvező. Ha az 
ember egy könyvet vesz 
a kezébe, először átla
pozza, mintegy felméri, 
mit is tart a kezében.
Amin először akad meg 
a szemlélő szeme, az 
ábrák. Itt a korábbi vizs
gaanyag volt az igénye
sebb, mindenekelőtt 
belső színes halábrái 
miatt. Természetesen fi
gyelembe kell venni azt 
a tényt is, hogy a belső 
színesítés jelentősen nö
velte volna az amúgy 
sem elhanyagolható 100 
forintos árat. A nemes 
halak ábrái egyébként 
fekete-fehérben is jól 
mutatnak, a védett fajok 
viszont a könyvecske 
ábrái alapján nem iga
zán ismerhetők fel, kü
lönösen egy kezdő szá
mára. (Sajnos a gyakorlat 
alapján színes ábra ide, 
vagy oda, sokszor még a 
több éves gyakorlattal bíró horgász is téved 
ebben a vonatkozásban.)

Nem volt irigylésre méltó helyzetben 
a szerző, amikor állandóan változó jogsza
bályaink és az átalakulóban lévő gazdasági 
környezet figyelembevételével kellett, vi
szonylag rövid idő alatt az anyagot produ
kálnia. Ráadásul mindezt úgy, hogy az a 
kezdő horgász számára is elfogadhatóan 
„olvasmányos” legyen. Nos, talán ebben

a kérdésben sikerült a legjobban ez az 
anyag. A legfontosabb jogi tudnivalókat 
tartalmazza, de a horgász számára is elfo
gadható terjedelemben, igyekszik rövidre 
fogni azokat.

A műszaki szerkesztés bizonyos fontos 
fogalmak kiemelésével segíthette volna 
azok jobb megértését. Ez önmagában nem 
feltétlenül hiányosság, hiszen az anyag ki
emelések nélkül olvasmányosabb. (Az in
kább bosszantó, hogy a műszaki szerkesz
tés során a pergető horgászatról szóló fe
jezet egy része „dadogósra” sikeredett, 
vagy a „Jeges horgászat alapszabályai” -  
az alcím kiemelésének elmaradása miatt -

a „Horgászat csónakból” cím alá kerültek.)
A füzetkével a szerző, hiánypótlásra is 

törekedett, hiszen a legfontosabb jogi kér
déseken túlmenően, a külföldi gyakorlat
nak megfelelően, a horgászeszközökről, a 

horgászmódszerekről, 
a csalikról is tájékoztat. 
Akkor amikor évek óta 
nem jelent meg hor
gász szakkönyv (leg
alábbis elfogadható 
áron), ez a könyvecske 
hiányt is pótol, de ol
vasmányossá is teszi a 
vizsgaanyagot. Kár, 
hogy ezekben a fejeze
tekben előfordul né
hány vitatható -  és a 
későbbi kiadások során 
feltétlenül módosítan
dó -  megállapítás. 
(Például: a szivarólmos 
műlegyezés semmi
képpen nem sorolható 
a legyezés címszó alá.)

„Halaink és horgá
szatuk” című fejezet, 
olvasmányos ismerte
tést ad az egyes fajok 
biológiájától, azok fo
gás technikájáig, emel
lett kitér azokra az is
mertető jegyekre is, 
amelyek a gyakorlatlan 
horgász számára lehe
tővé teszik az összeté
veszthető fajok megkü
lönböztetését.

A „Másodrendű 
horgászhalak” címmel 
nem igazán értek 
egyet, hiszen a horgá
szok zsákmányának 
nagyobb hányadát kite
vő „keszegfélék” -  

amint erre a szerző is utal -  ma már sokak 
számára elsődleges fogási célt jelentenek. 
A másodrendű jelző, inkább értékbeli rang
sor, amit a halászati szaknyelv használ. De 
maga a szerző is utal rá, hogy szemlélet- 
változásnak vagyunk és leszünk tanúi. (Re
mélhetően akkor ez a kifejezés is eltűnik, 
legalább is a horgászati szakirodalomból.) 
Ez a fejezet egyébként nagyon reális, egy
ben a jövőbe mutató ökológiai, és ökonó
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miai képet is ad, az ide tartozó fajok sze
repéről.

Talán egyetlen hiányossága van az 
anyagnak, nevezetesen a környezetvédelmi 
kérdések védett (más helyen tiltott) halfa
jokra való leszűkítése. Bízom abban, hogy 
a kérdés a következő kiadások átdolgozása 
során jelentőségének megfelelő teret kap.

Mint minden nyomtatásban megjelenő 
könyvben, itt is gonosz tréfát űzött a nyom
da ördöge. A nagyobb hiba, hogy a csuka 
fogási tilalmát két táblázatban is „meg
nyújtotta” , hiszen a szövegben helyesen 
szereplő március 1-31. helyett a tilalom 
végét április végére tette. (A lektor, felis

merve a hibát a nyomás alatt lévő anyag, 
még ki nem nyomtatott példányaiban a 
javítás ügyében intézkedett és ígéretet ka
pott a korrekcióra.) Inkább bosszantó, hogy 
a MOHOSZ által rendszeresített fogási 
napló vezetésénél az amur beírására vonat
kozó eljárást a kősüllőéhez hasonlóan ja
vasolja. (Helyesen az amurokat darabon
ként külön sorba kell beírni, hiszen csak 
így ellenőrizhető a kifogott darabszám.) A 
szerző és a lektor védelmében meg kell 
azonban jegyezni, hogy ugyanez a hiba, 
ugyanígy előfordul a cikk elején jelzett 
„Amit a horgásznak tudnia kell” című 
anyagban, amit pedig a horgász iroda

lomban és gyakorlatban nagyon jártas szer
ző kollektíva készített, és dolgozott át.

Összefoglalva, a „Horgászvizsga” je
lentős szemléletváltozást tükröző, olvas
mányosan tanító anyag. Tematikája hason
ló a már bevált nyugateurópai vizsgaanya
gokéhoz. Amikor a csökkenő horgászlét
szám miatt a figyelem felkeltése az egyik 
legfontosabb cél, lehet hogy ez a köny
vecske jobban alkalmazkodik a mai igé
nyekhez, mint a profi horgász szerzők ko
rábbi -  és az akkori időknek megfelelőbb 
más szemléletet tükröző munkája.

Őrley Dénes

FISCHTECHNIK GERMANY
Fischtechnik Fredelsloh * Dr. Gerhard Müller GmbH

D-3413 Moringen -  Németország Tel.: (5555) 288 vagy 383, Fax: (5555) 384, Telex: 965500 fishm d

Lapátkerekes levegőztetek « Szűrőberendezések Halválogatók

A haltenyésztéshez szükséges eszközök teljés skálája

Ketrecrendszerek
Halválogatás
Halszállítás
Halszámlálás
Levegőztetés

Szűrők
Keltetőházi eszközök
Halfeldolgozás
Takarmányozás

Kérje részletes árjegyzékünket! Oxyguard
oxigénellenőrző műszer
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TÁMOGATÁSOK A HALGAZDÁLKODÁSI 
ALAPBÓL 1993. II. FÉLÉVÉBEN

A Halgazdálkodási Szakbizottság II. ülését, melyen a Halgaz
dálkodási Alap pályázatainak bírálatara került sor, 1993. november 
11-én tartotta.

A határidőre beérkezett pályázatok száma 55, ezek témánkénti 
megoszlása a következő:

állománypótlás 17 db
katasztrófa elhárítás 1 db
kutatás 7 db
képzés, propaganda 7 db
veszélyeztetett halfajok 6 db
élőhely rehabilitáció 17 db

55 db

A támogatásra 1993. november 9-én rendelkezésre álló összeg 
53,4 millió forint volt.

A Bizottság által támogatandónak ítélt pályázatok száma 28, 
a támogatás 42 440 millió forint (táblázat).

A táblázatban az összeg megjelölése nélkül szerepelnek a 
Bizottság által nem támogatott pályázatok.

Az elutasított pályázatok száma 27, ezek közül néhánynak 
javasolták, hogy azokat szakvéleményekkel kiegészítve a követ
kező ülésre nyújtsák be.

A Halgazdálkodási Alap számláján maradt 10 millió Ft-ot a 
Bizottság döntése szerint kamatozó bankszámlán helyezte el az 
FM Költségvetési Főosztály.

Gyarmathy Andrea

Összesítés a Halgazdálkodási Alapból elfogadott támogatásokról
1993 ősz niFt

Pályázó neve
Jegy-

ki-
adás

Állo
mány-
pótlás

Ka
taszt
rófa

Kuta
tás

Képzés,
propa
ganda

Veszélyes
halfajok

Élő
hely reha

bilitá
ció

1. MOHOSZ Budapest 200
2. HE Füzesabony 500
3. Sellő HE Balmazújváros 300
4. Körösi HSz Gyomaendrőd 1000
5. Halász Kft. Szolnok 500
6. MOHOSZ о 1500
7. HE Földes 100
8. Új Élet HE Hencida
9. Horgászegyesületek Bp-i IB «

80

10. Horgászegyesületek Bp-i IB
11. Horg. E. Bp-i IB. és TEHAG
12. Győri Előre HTSz
13. Aranyponty KSz. Százhalombatta
14. Gyöngyös HE, Kétújfalu
15. Balatoni Halgazdaság Rt Siófok ;
16. MÁV Lokomotív SE Kiskunhalas
17. Dunapataj Szelidi-tó 4
18. „Búzavirág” Mgtsz
19. HE Veszprém megyei Szöv.
20. Tasnádi Róbert
21. Oroszlány
22. Vízélettani Lab. Százhalombatta

100

1000
300

1300

23. MOHOSZ Hajdu-Bihar m. IB.
24. Dr. Tóth János, Göd
25. Széchenyi HE Székesfehérvár
26. MOHOSZ, Budapest
27. HE Fejér megyei Szöv.
28. Bencze Miklós Jászszentlászló
29. Turcsányi István
30. Pisztráng Kft Dunaharaszti
31. GATE, Gödöllő
32. GATE, Gödöllő
33. Győri Előre HTSz
34. Kadarcsi Sport HE
35. Szeremlei Sport HE
36. HALTERMOSZ Bpest.
37. HALTERMOSZ Dinnyés + GATE

6000

1200

3550
1500

800
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Táblázat folytatása

Pályázó neve Jegy- Állomány- Kataszt Kutatás Képzés, Veszélyes Élőhely
kiadás pótlás rófa propaganda halfajok rehabilitáció

38. Bokros-Invest Kft
39. Orsz. Állateü. Int. 600
40. Nagybörzsöny HE
41. Kőrösnagyharsány 3500
42. SÜTŐKER Békéscsaba
43. Középtiszavidéki VÍZIG 4500

1000

44. HAKI, Szarvas 3000
45. HAKI, Szarvas
46. HE Szabolcs-Sz. m. Szöv.

1400
2500

47. MOHOSZ, Budapest
48. MOHOSZ, Budapest
49. Hortobágyi Halg.
50. Leveleid Önkormányzat
51. Mezőgazda Kiadó
52. Mezőgazda Kiadó
53. MTA Magyar Dunakutató Állomás, Göd
54. Vad. Hal. Ö. O.
55. Vetimpex Bt.

760

3000

400

1850

10 280 1000 2860 6550 10 800 10 950
42.440

A Haltermelők Országos Szövetsége pályázatot hirdet „Halászatunk helyzete és fejlesztési lehetőségei”
címmel

1. A pályázat célja: az ökológiai szempon
tokat is figyelembe vevő, halászati és 
horgászati célú, komplex halgazdálko
dás lehetséges fejlesztési irányainak a 
meghatározása. A pályázat kiírója fon
tos szempontnak tartja, hogy a fejlesz
tési elképzelések harmonizáljanak a 
vízgazdálkodási, a természetvédelmi és 
környezetvédelmi érdekekkel is.

2. A pályázat a következő területek fej
lesztési elképzeléseire terjed ki:
a) természetesvízi halászat és horgá

szat;
b) tógazdasági és intenzív haltermelés;
c) a halászat és a horgászat természet-, 

környezet- és vízvédelmi vonatko
zásai;

d) halászati marketing.
3. A pályázat nyílt, ezért azon a Bírálói 

Bizottság tagjait kivéve, bármely ter
mészetes személy részt vehet. Egy pá
lyaművet többen együttesen (társ
szerzők) is benyújthatnak; egy személy 
azonban legfeljebb egy pályamű kidol
gozásában vehet részt.

4. A pályázatoknak legkésőbb az 1994. 
évi augusztus hó 31. napjának 14*órá
jáig kell beérkezni a Haltermelők Or
szágos Szövetsége Titkárságára (Buda
pest XII., Vöröskő u. 4/b).

5. Egy pályamű terjedelme legfeljebb 100 
gépelt oldal lehet (egy oldalon maxi
mum 30 sor), beleértve a terjedelembe

az esetleges ábrákat, táblázatokat, mel
lékleteket és függelékeket.

6. A pályázat jeligés. A szerző által vá
lasztott jeligével ellátott pályamű ere
deti példányát és a 7. pont szerinti külön 
borítékot tartalmazó küldeményre kizá
rólag a címzett neve és címe; továbbá 
a „Halászatunk helyzete és fejlesztési 
lehetőségei” szöveg kerülhet.

7. A küldeményben külön zárt borítékban 
kell, elhelyezni a következő adatokat:
a) a pályázó(k) neve és lakcíme;
b) társszerzők esetében: a pályamű el

készítésében való közreműködés 
(szerződési arány) százalékos meg
jelölése (ez az arány az irányadó a 
díj felosztásánál is);

c) a szerző(k) nyilatkozatai) arról, 
hogy a díjazásra kerülő pályamű

-  korlátlan felhasználásához hoz- 
zájárul(nak) és

-  felhasználás esetén a pályázati 
díjon felüli egyéb díjazásra nem 
tart(anak) igényt, arról le- 
mond(anak).

A lezárt borítékon fel kell tüntetni a 
jeligét, de azon egyéb észrevétel (meg
jelölés) nem szerepelhet.

8. Elfogadni és a Bíráló Bizottság elé ter
jeszteni csak olyan pályaművet lehet, 
amelyik megfelel az előzőekben írt for
mai követelményeknek.

9. A pályaműveket a Bíráló Bizottság 
vizsgálja meg és bírálja el.

10. A pályaművek díjazása:

I. díj 500 000,- (Ötszázezer) Ft

П. díj 300 000,- (Háromszázezer) Ft

III. díj 200 000,- (Kétszázezer) Ft

Különdíjak (egy-egy részterület magas 
színvonalú megoldásáért adhatók) 
összesen:

300 000,- Ft (Háromszázezer) Ft.

11. Megfelelő számú és színvonalú pálya
mű beérkezése esetén a Bizottság a 
meghirdetett összeget teljes egészében 
kiadja. A Bizottság fenntartja magának 
a jogot, hogy -  indokolt esetben -  az 
azonos színvonalú több pályamű között 
a díjat megosztva adja ki.

12. A Bíráló Bizottság 1994. évi október 
hó 15. napjáig közli a pályázókkal a 
pályázat végeredményét, valamint a 
díjkiosztó rendezvény helyét és idő
pontját.

13. A pályázatról az érdeklődők részletes 
felvilágosítást kaphatnak a Szövetség 
telefonján (175-9702, 155-7019).

Haltermelők Országos 
Szövetsége
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A Halászat Szerkesztősége e rovatban ingyenesen vállalja az Olvasó érdeklődési körébe tartozó hazai és külföldi
rendezvények hirdetését

1994. május 23-27.
Franciaország, Montpellier 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON 
SILURIFORMES
(Nemzetközi szeminárium a harcsa-alakú- 
ak termelésének biológiai alapjairól.) 
Információ: Dr. M. Legendre, BASIL, GA- 
MET, BP 5095. 34033 Montpellier cedex 
1, Franciaország

1994. május 8-11.
Kína, Shenzhen 
FISHERY CHINA ’94
Nemzetközi halászati technológia és esz
köz szakkiállítás.
Információ: Panasia Conventions and Ex
hibitions Ltd., Suite 1101 on Hong Com
mercial Building, 145 Hennessy Road, 
Wanchai, Hong Kong. Tel: (852) 861 3331. 
Fax: (852) 861 3228.

1994. május 17-25.
Olaszország, Róma
FAO EURÓPAI BELVÍZI HALÁSZATI 
TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG (EIFAC) 
XVHI. ÜLÉSSZAKA
(Az ülésszak keretében, május 17-20. kö
zött konzultáció a XXI. század európai 
belvízi halászatáról és akvakultúrájáról.) 
Információ: Pintér Károly, Földművelésü
gyi Minisztérium,
Budapest 55, Pf. 1. 1860. Telefon: (1) 1310 
545

1994. május 27-29.
Németország, Düsselford 
FORTPFLANZUNGSBIOLOGIE VON 
AQUARIENFISCHEN
Az akváriumi halak szaporodásbiológiájá
nak valamennyi területét átfogó, német 
nyelvű nemzetközi szimpózium. 
Információ: Prof. Dr. Harrmut Greven, Ins- 
titut für Zoologie dér Heinrich-Heine-Uni- 
versitát. Universitátstrasse 1, D-40235 
Düsseldorf 1. Németország

1994. június 8-12.
Mexikó, Veracruz 
PESCA 94
Nemzetközi halászati, horgászati és vizi 
élelmiszer szakkiállítás. A mexikói kiemelt 
kormányprogramhoz kapcsolódó nagysza
bású akvakultúra szakvásárral.
Információ: EXPOAVANCE (USA), Inc., 
One Liberty Square, Boston MA 02109 
USA. Tel: (617) 426-6440, fax: (617) 426- 
6441.

1994. június 10-13.
Németország, Bréma 
FISCH INTERNATIONAL & 
SEAFOOD EUROPE ’94
(Nemzetközi vízi élelmiszer kiállítás.) 
Információ: MGH Bremen GmbH, Bis- 
chofsnadel 1-2, D-28195 Bremen. Német
ország

1994. június 15-16.
Szarvas
XVHI. HALÁSZATI TUDOMÁNYOS 
TANÁCSKOZÁS
A Tanácskozás célja a haltenyésztés terü
letén elért legújabb kutatási eredmények 
ismertetése és megvitatása, a halászatban 
dolgozók emberi és szakmai kapcsolatai
nak erősítése. A hagyományosnak számító 
témakörökön kívül, idén külön szekcióü
lésre kerül sor „Halgazdálkodás és madár- 
védelem” címmel.
Információ: Börcsök Józsefné, a Szervező 
Bizottság titkára,
Hal tenyésztési Kutató Intézet, Szarvas Pf. 47. 
5541. Telefon: (66) 312-311. Telex: 83- 
692. Telefax: (66) 312-142

1994. június 17-19.
Velence (evezőspálya) 
KLUBCSAPATOK XIV. ÉDESVÍZI 
HQRGÁSZ VILÁGBAJNOKSÁGA
Információ: Magyar Országos Horgász 
Szövetség, Budapest, Mozsár u. 8., 1066. 
Tél.: (1) 132-5315. Fax: (1) 132-9550

1994. június 21-25.
Nagy-Britannia (Skócia), Stirling 
AQUACULTURE AND WATER RESO
URCE MANAGEMENT
A BP Nutrition cég és a Stirlingi Egyetem 
nemzetközi konferenciája az akvakultúra 
és a vízgazdálkodás kapcsolatáról, az ak
vakultúra környezeti hatásáról. A konferen
ciát követően (június 27-29. között) 
ugyanazon a helyszínen a FAO Európai 
Belvízi Halászati Szervezete (EIFAC) kon
zultációt tart a halgazdasági elfolyóvíz ke
zelésének műszaki és ökonómiai kérdé
seiről.
Információ: Dr. James Muir, institute of 
Aquaculture,University of Stirling. Stirling 
FK9 4LA, Scotland, Nagy-Britannia. Fax: 
0786 472133

1994. június 27-29.
Nagy-Britannia (Skócia), Stirling 
EIFAC WORKSHOP ON TECHNICAL

AND ECONOMIC ASPECTS OF EFF
LUENT TREATMENT SYSTEMS IN 
FRESHWATER FISH FARMS.
A FAO Európai Belvízi Halászati Szerve
zetének konzultációja az édesvízi halgaz
daságok elfolyóvíz kezelésének műszaki 
és gazdaságossági kérdéseiről.
Információ: Dr. Liam Kelly, Institute of 
Aquaculture, University of Stirling, Stir
ling FK9 4LA, Scotland, Nagy-Britannia.

1994. július 7-9.
Pécs
MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
XXI. VÁNDORGYŰLÉSE
Téma: Környezetváltozás és biológiai al
kalmazkodás
Információ: Magyar Biológiai Társaság, 
Budapest, Fő u. 68. 1027

1994. július 20-22.
Svájc, Bern
SYMPOSIUM ON THE CONSERVA
TION OF ENDANGERED FRESHWA
TER FISH IN EUROPE
A kipusztulással fenyegetett európai halfa
jok védelmével foglalkozó nemzetközi 
szimpózium. Hivatalos nyelv: angol. Ala
csony részvételi díj, esetleges kedvezmény 
a nem konvertibilis valutájú országokból 
érkező résztvevőknek. A főbb témakörök: 
az édesvízi halfajok védelmének céljai és 
módszerei -  a nemzetközi halfaunák Vörös 
Jegyzékének összeállítása, a kipusztulási 
veszély meghatározása -  a halállományok 
csökkenésének -  okai -  a veszélyeztetett 
fajok biológiája -  a halállományok védel
mének genetikai szempontjai -  a veszé
lyeztetett fajok mesterséges szaporítása -  
folyószabályozás és tájvédelem a halvéde
lem szemszögéből -  a gazdasági szempont
ból jelentős halfajok állományának védel
me és szabályozása.
Információ: Dr. Daniel Hefti, BUWAL -  
Fishery Section/S. C. E. F. Hallwysrt. 4. 
CH-3003 Bem, Svájc. Telefon: 41-31372 
92 42. Fax: 41-31371 25 83

1994. július 28-30.
Egyesült Államok, New York 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON STURGEON BIODIVERSITY 
AND CONSERVATION 
Nemzetközi konferencia a tokfélék bioló
giai változatosságáról és védelméről. Főbb 
témák: a világ tokállományai -  a tokfélék
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biológiája, genetikája és törzsfejlődése -  
mesterséges szaporítás, kiroprezerváció, 
akvakultúra -  nemzetközi stratégiák a ha
lászat szabályozására és a szabadban élő 
állományok növelésére -  esettanulmány a 
Hudson-folyóról -  a védelem jogi eszközei 
és azok érvényesítése.
Információ: Dr. Vadim Birstein, American 
Museum of Natural History, Department 
of Ichthyology. Central Park West at 79th 
Street.
New York, NY 10024-5192 USA. Tel: 
(212) 245-3907. Fax: (212) 956-2515

1994. szeptember 12-14.
Hollandia, Amsterdam 
VIS 94
Nemzetközi halkereskedelmi szakkiállítás. 
A halkereskedelem és a halfeldolgozás tel
jes területét átfogja. Kiállításra kerülő ter
mékek: friss, fagyasztott és feldolgozott 
halak, halkonzervek, csomagolás, reklám
anyagok, gyártásellenőrzési berendezések, 
szállítási rendszerek, halfeldolgozó üzemi 
és halkereskedelmi eszközök. Jelen lesznek 
importőrök és exportőrök, non-profit szer
vezetek, szállítóeszköz gyártók, nagykeres
kedők, üzletkötők. Kiemelt szerepet kap
nak -  az egészséges táplálkozás jegyében 
-  a friss halak, Afrika és Dél-Amerika 
egzotikus termékei, Skandinávia, Skócia, 
Olaszország és Spanyolország tenyésztett 
halai. A járulékos szemináriumok témái: 
higiéniai előírások a halkereskedelemben, 
halételek a vendéglátóiparban, a jövő hal
kereskedői.
Információ: Marianne Heemskert, Pro
ject Management Department, Amster
dam RAI, Európaplein, 1078 GZ Ams
terdam, Hollandia. Telefon: (31) 20 
549 12 12

1994. szeptember 26 -  október 2. 
Spanyolország, Oviedo 
EURÓPAI ICHTHYOLÓGUS 
SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSA: 
FISHES AND THEIR ENVIRON
MENT
Információ: Jose Gutierrez Abascal, Museo 
Nációnál de Ciendas Naturales. SP-28006 
Madrid, Spanyolország.
Tel: 41-113/28 11 24

1994. október 21-24.
Olaszország, Verona 
AQUACOLTURA 94
A közép-európai térség legjelentősebb hal- 
tenyésztési szakvására, amely 7. alkalom
mal kerül megrendezésre. Járulékos ren
dezvények: tudományos konferencia, hor
gászcikk szakvásár, idegenforgalmi kiállítás. 
Információ: PROMO Kereskedelemfejlesz- 
tési Kft. Budapest, Dohány u. 88. 1074 
Telefon: 142-5104. Fax: 142-558

KISTERMELŐK! TÁRSASÁGOK!
GAZDASÁGOK!
SZÖVETKEZETEK!
HORGÁSZ EGYESÜLETEK!

Ism ét dolgozik a Szajoli H alkeltető!
Előnevelt ponty, amur, fehér busa, pettyes busa, 

csuka, süllő és harcsa ivadék szállítását vállaljuk. 
Garantált minőség — Ár megegyezés szerint.

*

FISH—COOP ВТ 5500 Gyomaendrőd, Achim u. 3/1. 
Érdeklődni lehet: CSOMA GÁBOR ügyvezetőnél 

TEL: 66/386-709 (hétvégén és este) 
66/386-437 (munkaidőben)

Fax: 66/386-539

Elő- és utószezoni üdülés
A Földművelésügyi Minisztérium balatoni üdülőiben rendkívüli kedvezmé
nyes üdülési akciót hirdet 1994. május 1. -  június 14-ig továbbá augusztus 
30. -  szeptember 30-ig.

Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható szobákban.
Szolgáltatásaink: TV, video, könyvtár, csónak, játékok, vízparti környezet. 
Szobafoglalás: közvetlenül az üdülőkben, az üdülővezetőknél.

Részletesebb információval üdülővezetőink készséggel állnak az 
érdeklődők rendelkezésére.

Ár: Már 700 ,- Ft (fő) naptól, amely magában foglalja a szállást, teljes 
panziót és az ÁFÁ-t. Az üdülőhelyi díj: 80 ,- Ft (fő) nap 18 éven felülieknek.

Cím:
Balatonlelle, Köztársaság u. 32.
Tel/fax: 06-85-350410 
Üdülővezető: Molnár Barnabás

Balatonlelle, Köztársaság u. 59.
Tel/fax: 06-85-350263 
Üdülővezető: Pozsonyi Sándor

Balatonföldvár, Petőfi u. 9-13.
Tel/fax: 06-84-340016 
Üdülővezető: Parragi Csabáné

Üdülési jelentkezéseiket a beérkezés sorrendjében tudjuk 
elfogadni.

FM GAZDASÁGI HIVATAL

31



DERÍTETT TÓVÍZ. Ivar Warrer- 
Hansen egy olyan „bio-szűrőt” tervezett 
és épített, mely alkalmas arra, hogy a 
halastavakból -  így pl. az intenzíven 
működő pisztrángos medencékből -  tá
vozó szennyvizet mentesítse a mérgező 
ammóniától. A módszer átlagosan 60 %- 
kai képes redukálni a víz ammónia tar
talmát. FISH FARMING INTERNATI
ONAL (1993. október).

MOSÓGÉP -  HÁLÓHOZ. tengeri 
akvakultúrák többsége hálókból áll, melyek 
előbb-utóbb beszennyeződnek, többek kö
zött algákkal, szivacsokkal, kőolaj szárma
zékokkal. Egy most forgalomba hozott, per
forált hengerből álló szerkezet -  mely nem 
más mint egy óriási mosógép -  alkalmas 
arra, hogy a szennyes hálót tökéletesen 
megtisztítsa, öblítse, esetleg impregnálja 
is. FISH FARMING INTERNATIONAL 
(1993. október).

ÖSSZKOMFORTOS AQUARIUM. A 
francia „Aquaria Magnifique Ltd.” cég pi
acra dobott egy összkomfortos akváriumot 
-  „AQUACUB” vize recirkulációs rend
szerben folyik, miközben megtisztul, hő
mérséklete kellő mértékben lehűl, egyide
jűleg oxigénben dúsul. A lapos építésű 
akváriumot főleg éttermek és üzletek szá
mára ajánlják, élő rákok stb. bemutatására 
és tárolására. Egyszerre 25 kiló élő lény 
tartható benne. FISH FARMING INTER
NATIONAL (1993. október).

A FOGOLY ÁLMA. Miről álmodik 
a börtönbe került horgász? Fűrészhal
ról. ANGLER’S MAIL

LIKVIDÁLT HÁLÓ-SZAGGATÓ. A 
Bodeni-tavon dolgozó halászok immár év
tizedek óta panaszkodtak egy bizonyos 
helyre -  nem messze Friedrichshaféntől -, 
ahol hálóik mindig elakadtak, elszakadtak. 
1993. november 8-án búvárok süllyedtek 
le a panaszos helyen. Egy második világ- 
háborús angol bombázó roncsaira bukkan
tak. Nem sokkal ezután megkönnyebülten 
nézték végig a háló-szaggató repiilógép- 
roncs likvidálását. RTL PLUS (1993) XI. 8.

ORVHALÁSZOK -  SZERVEZETT 
BANDÁKBAN. Oroszországban egyre 
több orvhalász bandát fülelnek le. A jól 
szervezett és motorizált tolvaj kollektívák 
valóságos rablógazdálkodást folytatnak a 
folyók és tavak halállományának zsákmá
nyolásával. Az eszközökben nem válogat
nak, ha a szükség ügy kívánja, még víz 
alatti robbantással is fogják a halakat! 
FISCH UND FANG (1993) Heft 11.

HOVA TŰNTEK A KARDOSHA
LAK? Ernest Hemingway világhírű re
gényében -  „AZ ÖREG HALÁSZ ÉS A 
TENGER” címűben -  a főszerepet egy 
termetes kardoshal játszotta, melyet 
csontig lerágtak a cápák. A regény tör

ténete a Kuba körüli tengerszakaszon 
zajlott. Persze, hogy ott, ahol mindig is 
éltek ezek a hatalmas testű -  sokszor 
több mázsás -  tengeri halak. Az elmúlt 
évtizedekben, minden évben rendeztek 
a kubaiak kardoshal fogó horgászverse
nyeket. Horogra is akadt -  minden ren
dezvényen -  néhány ilyen hal. 1993. nem 
hozott szerencsét. Egyetlen kardoshalat 
sem sikerült zsákmányolni! Csupán né
hány dorádó vesztett rajta -  a horgászok 
nem kis szomorúságára, megdöbbenésé
re. FISH UND FANG (1993) Heft 11.

KODIÁK-A LAZACOK ELDORÁDÓ- 
JA. John L. Eliot és George F. Mobley 
színes képekkel illusztrált cikket készítettek 
az Alaszkától délre fekvő, Kodiak szigetről. 
A zord éghajlatú sziget folyói -  mindene
kelőtt az O’Malley -  és patakjai kedvező 
feltételeket biztosítanak a Csendes-óceán
ban élő, növekedő lazacok szaporodásá
hoz. Kodiak vizeiben időtlen-idők óta rend
szeresen ivik a chinook, a sockeye, a pink, 
a coho, a chum lazac és az acélosfejű 
pisztráng. A folyók torkolati részein a ha
lászok rendszerint gazdag fogásra számít
hatnak. Ami pedig az átvételi árakat illeti, 
azok nem rosszak. Egy-egy kilónyi sockeye 
lazacért 2,8 dollárt fizetnek a parton az 
átvevők. NATIONAL GEOGRAPHIC 
(1993.november).

MINT EGY MONSTRE AQUARI
UM. Az Afrika és az Arab-félsziget között 
elterülő Vörös-tenger életkorát mindössze 
25 millió évre becsülik. Északnyugaton a 
keskeny Szuezi-csatomán keresztül van 
kapcsolatban a Földközi-tengerrel, míg 
délkeleten a Bab al Mandab szoros révén 
az Indiai-óceánnal van összeköttetésben, 
iga£, csupán csekély mértékben. A Vörös
tengerbe egyetlen folyó vize sem ömlik, 
így meglehetősen magas (35 ezrelék) só
tartalma van. Ennek ellenére, élővilága -  
halállománya -  roppant változatos, a fajok 
száma nagy. Mivel a víz biomasszája -  
ezen belül algaállománya -  nem túl nagy, 
ezért a halászat nem jelentős ezen a víz
területen. Ennek ellenére látnivaló bőven 
akad ebben a monstre természetes akvári
umban, ami temérdek könnyűbúvárt vonz 
a térségbe, nem kis bevételt biztosítva a 
helyi lakosságnak. NATIONAL GEOR- 
RAPHIC (1993. november).

CSAK A VÍZRŐL VAN SZÓ! A világ
hírű NATIONAL GEOGRAPHIC folyó
irat 1993. novemberében egy rendkívüli 
kiadású -  Special Edition -  füzetet kül
dött előfizetőinek. A  120 oldalas, számos, 
színes fényképpel illusztrált kiadvány cí
me: WATER (= vagyis víz). A mű főleg az 
Amerikai Egyesült Államok édesvíz- 
készletével, annak hasznosításával, a 
szennyezéssel és tisztítással foglalkozik, 
de általános érvényű problémákkal is 
megismerteti az Olvasót. Az egyik legér
dekesebb adat az, mely feltünteti, hogy

Földünk vízkészletének mindössze 1%-a 
édesvíz. De ez sem mind hasznosítható a 
halak számára, ugyanis még mindig je
lentős a vizek szennyezése, mérgezése.

MENNYIT FOGHATNAK? Néhány év
vel ezelőtt, a Balti-tengerből évente több 
mint 100 000 tonna tőkehalat zsákmányol
tak a halászok. A vízszennyezés és a túl
halászat miatt a jelzett halak állománya 
erősen megcsappant, ezért szigorú korlá
tozásokat kellett bevezetni, másrészt az ál
lomány utánpótlásról -  mesterségesen kel
tetett és előnevelt halakkal -  is gondos
kodni kellett. 1994-ben mindössze 60 000 
tonna a kifogható halak mennyisége. Ebből 
a zsugorodott mennyiségből csupán 6300 
tonna jut a német halászoknak. FISCH 
UND FANG (1993) Heft 12.

Az ÓRIÁS TÉNYLEG ÓRIÁS VOLT! 
Két sporthorgász, a norvégiai Trondheim- 
fjord 210 méteres mélységéből egy 260 
centi hosszú és 230 kilós, óriás érdeshalat 
(= lepényhal-féleség) zsákmányolt. FISCH 
UND FANG (1993) Heft 12.

A SZILVAORRÚ KESZEG IKRA- 
VIZSGÁLATA. R. Riehl és társai beha
tóan tanulmányozták a szilvaorrú ke
szeg (Vimba vimba elongata V.) szapo
rodását, többek között a Dunában. Van 
rá tapasztalat, hogy olyan hangosan ív
nak („fördenek”), hogy azt még 200 mé
ter távolságból is hallani lehet! 1-1 m2- 
en átlagosan 50 000 lerakott ikra található. 
A nőstény, méretétől függően 27 000- 
300 000 ikrát rakhat. Riehl és társai szen
zációs, térhatású -  scanning -  felvételeket 
készítettek a szilvaorrú keszeg ikrájáról, az 
ikra felszínéről, a csírakapú (= mikropyle) 
kráterszerű bemélyedéséről -  melyen ke
resztül a hím csírasejt behatol az ikrába, 
hogy azt megtermékenyítse. ÖSTERRE- 
ICHS FIS CHEREI (1993), Jahrg. 46. Heft 
11/ 12.

HALFEJADAG A „SÓGOROKNÁL”. 
Use Butz részletes tanulmányt készített az
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Ausztriába importált és az onnan exportált 
halakról, haltermékekről. A 7,7 millió la
kosú országban az egy személyre jutó hal
fejadag 3,36 kiló (ennek 71%-a tengeri- és 
29%-a édesvízi hal), további 1,91 kiló a 
feldolgozott, konzervált áru (ennek 96%-a 
tengeri, míg 4%-a édesvízi halból áll). Ami 
pedig a leggyakrabban fogyasztott halfajok0 
nagykereskedelmi árát illeti, a pisztráng 
kilónként 85,- az éló' ponty pedig 47-52,- 
schillingért cserél gazdát. ÖSTERRE1CHS 
FISCHEREI (1993), Jahrg. 46. Heft 11/12.

A VIETNAMIAK KORLÁTLAN LE
HETŐSÉGEI. Dr. Le Thanh Luu, a viet
nami Akvakultúra Intézet munkatársa rész
letes tanulmányt írt a délkelet ázsiai ország 
halászatának jelenéről és jövőbeni lehető
ségéről. E szerint az országnak 3260 km 
hosszú tengerpartja és összen 1 400 000 
hektár, halászatilag hasznosítható vízfelü
lete van. Az elmúlt évben összesen 350 000 
tonna halat (ennek 70-75%-a ponty volt) 
termeltek. A terv szerint a kilencvenes évek 
közepén már 500 000 tonna halat termel
nek majd. Ennek legfontosabb feltételei -  
a korlátlan mennyiségű és télen-nyáron kis
sé langyos víz -  adottak. Le Thanh Luu: 
szerint a haltermelés még tovább fokozható ■’ i 
Vietnamban. FISH FARMER International -f 
File (1993) Vol. 7. № 6. '

HALGAZDÁLKODÁS A SIVA
TAGBAN. Szaud-Arábiában 1993. októ
berében immár tizenkettedik alkalom
mal rendeztek nagyszabású, nemzetközi 
akvacultúra kiállítást és vásárt. A bemu
tatót Dr. Abdulrahman Abdulaziz Al- 
Shaikh mezőgazdasági és vízgazdálko
dási miniszter nyitotta meg. Húsz or
szágból több mint ötszáz kiállító vett 
részt a seregszemlén. A tervek szerint 
Szaud-Arábia hamarosan 84 000 tonna 
halat, rákot, puhatestűt fog termelni ten
geri és édesvízi akvakultúráiban. Jelen
leg a szaudi lakosság évi 66 000 tonna 
halat fogyaszt évente. FISH FARMER 
International File (1993) Vol. 7. № 6.

TOK ÉS TONHAL. Japánban, Hokka
ido északi részén, első  ízben sikerült mes
terséges körülmények között szaporítani a 
kaviárt adó tokokat. Kakaroma szigeten 
pedig megkezdik a kék úszójú tonhal -  mely 
különösen kedvelt a Felkelő Nap Országá
ban -  szaporítását és akvakultúrában való 
nevelését. FISH FARMER (International 
File (1993) Vol. 7. № 6.

TETRA TESZT -  TÓGAZDÁKNAK. 
A világhírű TETRA cég (D-4520 Melle 1. 
Mémetország) eddig főleg különféle tápkat 
gyártott díszhalaknak. Most egy új termék
kel -  a „TETRA Test AnalySet Pro” ne
vűvel -jelentek meg a piacon. A vízkémiai 
vizsgálatra alkalmas készlet egy aktatáska 
méretű kofferben van elhelyezve. Mire al
kalmas a könnyedén használható felszere
lés? A keltetőház, a halastó vagy az akvá
rium víz kémhatásának (pH értékének), a 
mérgező ammónia-, nitrit- és nitrát tarta
mának, keménységének és oxigéntartalmá
nak pontos megmérésére.

A BODENI-TÓ AZ EUTRÓFIÁZIÓ 
TÜKRÉBEN. Jürgen Hartmann rendkí
vül érdekes tanulmányt készített a Bode- 
ni-tó eutrófízációjával kapcsolatban, kü

lönös tekintettel a halállomány változásá
ra. A hinarasodás és az algásodás előretö
résével kapcsolatban fokozatosan csök
kent a marénák, pisztrángok, szaj-blin- 
gok, süllők állománya, viszont jelentősen 
gyarapodott a sügérek, kárászok, com- 
pók, a keszegfélék stb. jelenléte. Hart
mann szerint, az eutrófizáció a kilencve
nes évek elejére megtorpant -  köszönhe
tően a szennyvizek fokozott mérvű tisztí
tásának. így remélhető, hogy a kevésbé 
értékes halfajok állománya visszaszorul 
és ismét a régi, értékes halfajok veszik át 
a „vezető szerepet”. ÖSTERREICHS 
FISCHEREI (1993), Jahrg. 46. Heft 10.

TAJVAN VÁLT. Az ázsiai szigetország
ban, Tajvanon eddig főleg garnéla-rákokat 
és angolnákat neveltek -  tömegesen. 66 
000 hektáron több mint 292 000 tonna rá
kot, kagylót, angolnát stb. állítottak eló' 
évente. Mivel az apró rákok exportja akado
zik, ezért a tajvaniak váltanak: eró'teljesen 
fejleszteni kívánják a tengeri sügerek, ten
geri keszegek és más halfajok akvakultúrás 
nevelését, tömeges forgalmazását. FISH 
FARMING INTERNATIONAL (1993) Vol. 
20. N*' 10.

Dr. Pénzes Be then
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Hazánkban 1993. szeptember 6-9. kö
zött szimpóziumot rendeztek a pontyról. 
Ez adta a gondolatot, hogy rávilágítsak a 
ponty szerepére, melyet a modern halgaz
daság kialakulásában, mint „Úttörő hal” 
betöltött. A ponty tehát nemcsak, mint te
nyésztett, piacot ellátó hal állta meg az 
utolsó száz évben a helyét, hanem rajta 
kísérletezték ki, bizonyították be, hogy mi 
mindent lehet csinálni a halastóban és a 
ponttyal, mint a tenyésztés tárgyával, az 
édesvizi haltenyésztés hozamainak fokozá
sa, a termelés biztonsága és szakszerű me
nedzselés vonatkozásában. A pontyon ki- 
kísérletezett eredmények példát adtak más 
halak tenyészthetőségére, tenyésztési fogá
sainak kialakítására, a haltermelési tevé
kenység kiszélesítésére. A ponty tehát az 
utóbbi időkig nemcsak legtöbb helyen és 
a legnagyobb mennyiségben termelt hal, 
hanem viseli a modem haltenyésztés kiala
kításában az „úttörő hal” nemes rangját is.

Egy hal csak akkor tenyészthető, ha 
ivadékának biztos beszerezhetősége meg
oldott. A ponty félmesterséges szaporítási 
módszere az egész világon ismert (talán 
nem mindenütt ezen a néven használt) DU- 
BICS módszer már több, mint 100 éves. 
De még ma is használják. A módszer alap
elvei példát adtak több más halfaj fél mes
terséges szaporítása módszerének kidolgo
zására. A ponty biztos szaporításának a 
törekvése már több, mint 400 éves.

A DUBICS módszerhez hason ló  el
járással termelt pontyivadékot JANUS 
DUBRAVIUS olmützi püspök. Módszere 
azonban nem terjedt messzebb az ottani 
vidéknél.

A tizenkilencedik század második fe
lében az édesvizi hal piaca megnőtt. A 
termelés növelése szükségessé vált. Ebben 
az időben JOSEF SUSTA, a híres cseh 
haltenyésztő Wittingau-ban (ma Trebon, 
Csehország) rájött arra (és ezt a szakiro
dalomban nyilvánosságra is hozta), hogy 
a ponty a különféle magvakat (árpa, rozs, 
búza stb.) megeszi és megfelelő gazdasá
gossággal hasznosítja. A ponty rendszeres 
etetésével a halastavak termése megsok
szorozható. A ponty takarmányozása futó
tűzként terjedt el Európában. Később a 
takarmányozást kipróbálták más, nem ra

gadozó halon is, mert a ponty jó, követendő 
példát adott, hogyan lehet más tenyészten
dő halat sikerrel takarmányozni.

A két világháború között híres kísérleti 
halgazdaság működött Wielenbachban 
(Bajorország, NSZK). Ma is működik ez 
a kísérleti gazdaság, de sokkal kisebb a 
jelentősége. A fő tenyésztett hal abban az 
időben a ponty volt. A pontytenyésztés 
számos kérdésének a megoldásán dolgoz
tak ott. DEMOLL sok kísérletet végzett a 
pontyos tavak műtrágyázására, különösen 
a foszfor- és mésztrágyázásra vonatkozóan. 
Célul tűzve ki a termelés növelését, számos 
műtrágyát próbáltak ki szakszerű trágyá- 
zási kísérletek során. Ma is használjuk az 
ott megállapított módszereket és anyago
kat, az akkor leszögezett alapelvek szerint.

Röviddel a második világháború előtt 
PROBST alkalmazta a pontyok lefejését, 
a mesterséges termékenyítést és a csupán 
nemesítési célú mesterséges szaporítást.

A haltenyésztés Európából kisugárzott 
más kontinensekre is. A példát, a minta
technológiákat, továbbá a termelés növe
lésének a módszereit a pontyos tógazdaság 
szolgáltatta. Kivétel volt ezen a téren Kína 
és India, ahol több, mint ezer év óta a saját 
polikulturás haltenyésztésüket fejlesztet
ték. Ehhez folyóban gyűjtött kínai és indiai 
nagy-ponty ok ikráját és szabad embrióit 
használták fel.

Közvetlenül a háború utáni időben a 
gazdasági helyreállítás adott újabb lehető
séget a pontynak. Különösen fontos volt 
ez a szovjet ellenőrzés alá kényszerített 
országokban, ahol a nyomasztó fehérjehi
ány ösztönözte a tudományos kutatókat és 
a gyakorlat embereit, hogy olcsó megol
dásokkal emeljék a pontyos tavak terme
lését. MAUCHA REZSŐ elméleti produk
ciós-biológiai kutatásainak az eredményeit 
felhasználva WOYNÁROVICH ELEK ki
dolgozta a halastavak széntrágyázási mód
szerét (ez a „carbon manuring” „Kohlen 
Düngung” néven terjedt el az egész vilá
gon). Ezzel a módszerrel nettó pontyter
melés kb. egy tonnára nőtt évente és hek
táronként. Ez úgy lett lehetséges, hogy a 
nem takarmányból eredő természetes ho
zam megháromszorozódott, megnégysze
reződött a tó felszínére szórt friss trágya

hatására. Az eredeti, vagy módosított szén
trágyázási módszer manapság az egyetlen 
olcsó út a nagy termések eléréséhez a 
trópusi halastavakban, még azokban az 
esetekben is, ahol a ponty hiányzik vagy 
csupán harmadrendű szerepet tölt be a po
likultúrában.

Az ötvenes és a hatvanas években a 
pontyivadék iránti igény hatalmasan meg
növekedett Európában. Pontyivadékot 
nemcsak a halastavakba népesítettek, ha
nem a természetes tavakba, víztárolókba, 
holtágakba, kis tavakba is, hogy fenntart
sák a pontyállományt, ezzel is mérsékelve 
a szabályozásokkal tönkretett természetes 
szaporodás elmaradásának a következmé
nyeit.

A ponty mesterséges szaporítása nem 
terjedhetett el, annak ellenére, hogy JA- 
CZÓ IMRE az ötvenes évek elején, talán 
a világon először hipofizálta a pontyot, 
rendszeresen indukált ovulációt, ikrát és 
spermát fejt, termékenyített és kis számban 
kikeltette azokat.

Tovább azonban sem PROBST, sem 
JACZÓ nem léphetett az ikra nagyfokú 
ragadóssága miatt, amely a tömeges kikel
tetést lehetetlenné tette. Az ikra nagy cso
mókba ragadt össze, megakadályozva a 
keltetőedényes, védett kikeltetést. WOY
NÁROVICH ELEK kémiai úton oldotta 
meg az ikrahéj ragadós rétegének az eltá
volítását (közömbösítését), nem befolyá
solva a spermatozoidok termékenyítését. A 
ponty hipofizálással indukált ovulációja új 
jelentőséget kapott, mert a nagyszámú -  
most már nem ragadós -  ikrát keltető
edényben lehetett kikeltetni és a szabad 
embriókat védetten és biztonságosan lár
vává nevelni.

Ennek a kutatási eredménynek alapján 
pontyszaporító állomásokat építettek; elő
ször Magyarországon, később egész Euró
pában. Innen azután ez a halszaporítási 
rendszer szétterjedt az egész világon.

A már működő halszaporító gazdasá
gokban és laboratóriumokban további rész
letkérdéseket oldottak meg, növelve ezek
kel a mesterséges szaporítás sikerességét. 
Megakadályozandó az ovulált ikra szétszó
ródását, miközben a halat fejésre kiemelik 
a vízből, KÁDÁR MIHÁLY bevarrta a
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hipofizált ponty ikrások ivarnyilását. Ma 
már bevarrják, a mi technológiánk szerint, 
Dél-Amerikában a tambaqui (Colossoma 
macropomum) és a pettyes busa ivarnyilását 
is, hogy a nagy ikraveszteséget elkerüljék.

A ponty szabad embrióit kezdetben 
molnárszitából készített tartókban nevel
tük. Az oxigén ellátást permetezett vízzel 
biztosítottuk. Eközben rengeteg szabad 
embrió pusztult el, mert az áramlás egy
másra, a sarkokba sodorta azokat. ANTAL- 
FI ANTAL rájött, hogy a szabad embriókat 
nagyobb keltetőedényekben szinte veszte
ség nélkül lehet felnevelni. A szitaládák 
ma már alig kerülnek használatba.

A szabad embrió veszteség nélküli fel
nevelése csak az első lépés volt. TAMÁS 
GIZELLA és HORVÁTH LÁSZLÓ kidol
gozták a pontylárva (táplálkozó lárva) ne
velésére alkalmas módszert azzal, hogy 
megfelelően készítik elő a tavat, mely bő
séges rotatoria táplálékot biztosít ilyen mó
don a védenceinknek. A lárva- és ivadék
nevelő tavak előkészítésének a módszere 
elterjedt az egész világon és más halfajok 
ivadékaira is igénybe veszik.

A ponty mesterséges szaporítására lé
tesített laboratóriumokat most már más me- 
legvizi hal szaporítására is nagy sikerrel 
elkalmazzák. Néha kis módosítások szük

ségesek, de a módszer és a laborok beren
dezésére világsikert ért el.

Ma már a pontynak, mint a legfonto
sabb édesvízi halnak a tenyésztése letűnő- 
ben van. Elsőségét már átvette a fehér busa. 
De mindenképpen sikerrel játszotta el a 
modern halgazdálkodásban az úttörő hal 
szerepét. Úgy látszik, a ponty már megtette 
a kötelességét, de még nem mehet. Mert 
példát kell mutatni a tengeri haltenyésztés
nek és főként a hatalmas léptekkel fejlődő 
trópusi édesvízi haltenyésztésnek.

Dr. Woynárovich Elek

Lapunk 1993/4. számának 190-192. oldalain közöltük Lanszki József és Körmendi Sándor „Adatok a vidra (Lutra lutra L.) 
tógazdasági szerepének megítéléséhez” c. tanulmányát. A közleményből sajnálatos módon kimaradt a szövegben hivatkozott 1. ábra, 
amelyet az alábbiakban pótolunk.

A szerzőktől és az olvasóktól egyaránt elnézést kérünk!

1. ábra. A vidra havonkénti és éves haltáplálékspektruma a fonói halastavon

100%
75%
50%
25%

hónap

(1901.XII.-1992.XI.)

35



Az amerikai Gundle cég (székhelye Ho
uston, Texas) szigetelő geomembrán (fólia 
lemez) termékei jószerivel ismeretlenek 
Magyarországon, pedig a cég világviszony
latban vezető szerepet tölt be a nagy és kis 
sűrűségű polietilén fólia lemezek (HDPE és 
VLDPE) gyártásában. A kiváló fizikai és 
vegyszerállósággal rendelkező flexibilis fó
lia lemezeket a világ több mint 60 orszá
gában használták már elsősorban környe
zetvédelemmel kapcsolatos beruházások
hoz. A Gundle termékek alkalmazási terü
letei szinte kimeríthetetlenek. Mivel a szi
getelő anyagok bírják a különböző időjárási 
viszonyoknak való kitételt, ezért alkalma
sak mesterséges halastavak bélelésére is. A 
6,86 m és 10,5 m szélességben gyártott fólia 
lemezek folytonosítását fejlett hegesztési el
járások biztosítják. A szigetelő anyagot 0,75 és 3,5 mm 
közötti vastagságban gyártják. A halastavak szigetelésére 
az 1 mm-es fólia lemezt használják a leggyakrabban, 
de a vastagabb (1,5 mm) és vékonyabb (0,75 mni' 
lemezek felhasználására is van alkalmazási példa.

A külföldi gyakorlatban elsősorban ott alkalmazzák 
a Gundle szigetelő fólia lemezeket halastavak bélelésére, 
ahol intenzív hal tenyésztést folytatnak és ehhez a termé
szetes feltételek nem adottak vagy egyáltalán nem is 
teremthetők meg. A Gundle termékek nem tartalmaznak 
olyan anyagokat mint pl. műanyaglágyítók, amelyek 
elősegítenék mikroorganizmusok szaporodását. A szige
telő lemez alkalmazásával a tavat elválasztjuk a környe
zetétől, lehetőséget biztosítva tiszta életkörülményekhez, 
melyben a tenyésztett halak, rákok növekedése köny- 
nyebben ellenőrizhető. így például lehetőség van olyan 
halfajok, rákok tartására és tenyésztésére is, amelyre 
korábban esetleg nem is gondoltak.

A szigetelő anyagok Magyarországj-forgalmazását a 
COMCO Martech Magyarország Kft. Geofólia Osztálya 
(Jászberény, Ifjúság u. 13.) végzi. A jelenlegi forgalma 
zási ár és beépítési árak csupán tájékoztató jellegűek és 
az eseti megrendelések szerint az ár, a mennyiség és 
egyéb körülmények hatására változhat. A fólia lemezek 
választéka az alábbi:

0,75 mm HDPE
1,00 mm HDPE
1,50 mm HDPE

A szakszerű beépítéssel a megrendelő egy 10 éves 
jótállást is kap az anyagra és a munkára.

Bővebb műszaki és egyéb információ a forgalmazó
tól beszerezhető

Gundle fóliával bélelt halastórendszer garnélarák tenyésztésére Indonéziában

SZAKKÖNYVET POSTÁN KÍNÁL Á 
-GAZDA KÖNYVKLUB

A klubtagság előnyei:
1. kényelmesen kiválaszthatja a szak

könyvet;
2. olcsóbban kapja meg;
3. ingyenes a tagság.

Kérje a könyvkatalógusunkat. 
Mezőgazda Kiadó 
1882 Budapest, Pf. 26.

Kérem a Gazda Könyvklub katalógusát

Név:............................................

Cím: .........................................................
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Pintér Károly
Földművelésügyi Minisztérium, Budapest 55., Pf. 1. 1860

A tokfélék (Acipenseridae) és a lapá- 
torrú-tokfélék (Polyodontidae) családjának 
képviselői az elmúlt évtizedben a világ 
halászati szakemberei körében valóban az 
érdeklődés középpontjába kerültek. Ennek 
oka kettős: egyrészt az a felismerés, hogy 
e halfajok természetes állományait csak az 
ember hathatós közreműködése mentheti 
meg a kipusztulástól, másrészt perspekti
vikus tárgyai a minőségi termék előállítá
sára törekvő modem haltenyésztésnek. E 
két szempont szerint vizsgáltuk át a magyar 
halászati kutatás és gyakorlat írásban is 
dokumentált eredményeit e halfajokkal 
kapcsolatban Herman Ottó klasszikus 
munkájának megjelenésétől (1887) egé
szen 1993. végéig.

Az így összeállított bibliográfia a szé
lesebb körben tenyésztett fajokéhoz képest 
viszonylag kevés pozícióból áll, de egyes 
területeken nemzetközi értékű eredménye
ket képes felmutatni. A válogatott biblio
gráfia közlésének célja, hogy ezek az ered
mények bekerüljenek a nemzetközi tudo
mányos életbe, ne merüljenek feledésbe 
csupán azért, mert kevésbé ismert helyen 
és többnyire magyar nyelven láttak napvi
lágot. Éppen ezért szögletes zárójelben 
[ ] a magyar nyelvű közleményekhez a 
tartalmat tükröző angol nyelvű címfelvételt 
is közlünk.

A válogatás alapvető szempontja az 
volt, hogy az adott közlemény megjelené
sének időpontjában tartalmazott-e önálló 
mondanivalót. E szempont alapján több 
összefoglaló, nem kísérleti jellegű munka

is bekerült az összeállításba, amely így 
összesen 64 pozíciót tartalmaz.

Meg kell jegyezni, hogy a Halászat 
folyóirat esetében az évfolyamok folyama
tos számozását vettük figyelembe, tehát az 
1954-1990. közötti köteteknél azt az 
évfolyam számozást fogadtuk el, amely 
az egyes lapszámokon zárójelben sze
repelt.

A Heresznyénél fogott sima tok feje 
alulnézetben. Az egységes, nem 

megszakított alsó ajak egyértelmű 
bizonyítéka a helyes 

meghatározásnak
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Sima tok (A c ip en ser nudiventris ): a Drávából Heresznyénél 1989. augusztus 25-én 
fogott példány (TL: 147 cm, W: 20,5 kg)
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SELECTED BIBLIOGRAPHY OF 
HUNGARIAN WORKS ON 

STURGEONS 
(ACIPENSERIFORMES)

Summary

The bibliography presents a list of most 
important works written by Hungarian aut
hors (and co-authors) on species of Aci- 
penseridae and Polyodontidae Families. 
Entries (64) from the period 1887-1993. 
are listed in two sections:

1. Historical works and reviews
2. Experimental papers.
Titles of papers and books published 

in Hungarian are given also in English [in 
parentheses].

Dr. Guti Gábor
MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás, Göd

Az évszázados múltra visszatekintő 
mederszabályozási és árvízvédelmi mun
kálatok ellenére, a Szigetköz a termé— 
szetvédelmi és a halgazdálkodási értékek 
szempontjából még mindig kiemelt jelen
tőségű tájegysége a Duna magyarországi 
szakaszának. A főághoz kapcsolódó mel
lékágak, amelyekhez a legtöbb folyami 
halfaj egyedfejlődésének kezdeti kritikus 
szakasza kötődik, meghatározó szerepet 
játszanak a térség halállományának termé
szetes reprodukciójában (GUTI 1994).

A halállomány utánpótlása számos kör
nyezeti tényező függvényében évről évre 
változik, ezért bizonytalanul progrnoszti- 
zálható, azonban a halivadék fajegyüttesek 
szintjén történő tanulmányozásával a ter
mészetes reprodukció fluktuációját gyor
san és közvetlenül becsülhetjük. A magyar- 
országi Duna-szakasz halivadékállomá- 
nyainak leírására és jellemzésére alig van
nak eredmények (COPP és mtsai. 1994).

A Duna árterein részben a geomorfológiai 
változatosságnak megfelelően, az ökoló
giai szukcesszió különböző stádiumában 
levő folyami életközösségeket, űn. potami- 
kus biocönózisokat figyelhetünk meg. Ku
tatásunk során arra kerestünk választ, hogy 
milyen halivadékállományok jellemzik a 
szigetközi hullámtér geomorfológiailag el
különíthető víztereit, valamint mi a jelen
tősége az egyes víztípusoknak a halállo
mány természetes utánpótlásában.

MINTAVÉTELI TERÜLET ÉS 
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A természetesvizi halállomány vizsgá
latának klasszikus módszerei a pillanatnyi 
állományok mennyiségi összetételének 
becslésén alapulnak, mint az időegységen
ként fogásmennyiség adatait alkalmazó De 
Lury módszer, vagy a jelölés-visszafogásos

Petersen módszer (RICKER 1975). Ezek 
a megközelítések elsősorban patakokon és 
kisebb folyókon adnak megbízható ered
ményeket. A nagy folyók esetében a hal
populációk térbeli és időbeli eloszlása 
meglehetősen heterogén, és ennek megfe
lelően a véletlenszerűség kiszűrésére a 
klasszikus egyedszámbecslési módszerek 
mintanagyságát annyira meg kell növelni, 
ami a gyakorlatban már nem valósítható 
meg (PERSAT és OLIVER 1991).

A 70-es évek végén a folyami halállo
mányok tanulmányozásának egy új irány
vonala alakult ki, amikor NELVA és mtsai 
(1979) kidolgozták az ún. „random pont 
abundanda” mintavétel módszerét és stra
tégiáját. Ennek lényege, hogy néhány nagy 
minta helyett számos apró mintát gyűjtenek 
és dolgoznak fel, ami statisztikailag érzé
kenyebb az aggregáltan előforduló popu
lációk kimutatására és hatékony eszköz az 
állományok térbeli struktúrájának jellem-
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zésére. A 80-as évek végén COPP és PE- 
NÁZ (1988) néhány technikai módosítás
sal a pont abundanda mintavétel, egy az 
ivadékállományok vizsgálatára alkalmas 
változatát fejlesztette ki és lényegében az 
ő módszerük alapján végeztük felmérésé- 
einket a dunai mellékágrendszerekben.

Geomorfológiájuk alapján négy alap
vető víztípust különíthetünk el a síkvidéki 
folyók természetes árterületén: állandóan 
átfolyó, eupotamikus meder; időszakosan 
átfolyó, parapotamikus mellékág, amely az 
alsó torkolatán keresztül állandóan kapcso-

A halakat egy kis teljesítményű (80 W) 
hordozható elektromos halászgéppel gyűj
töttük, ami egy speciális, halivadékfogásra 
kifejlesztett, csupán 10 cm átmérőjű anód- 
dal volt felszerelve. Az egyes mintavételi 
pontokat gumicsónakkal közelítettük meg, 
ahol az anódot gyors mozdulattal, kb. 50 
cm mélyre mártottuk, majd egy 35 cm 
átmérőjű, 1 mm szembőségu merítőhálóval 
kiemeltük az elkábult halakat. Az apróbb 
halivadékot a későbbi meghatározás céljá
ból 4%-os formaiinban konzerváltuk.

A halakra vonatkozó adatokat a minta-

mm között változott (2. ábra). A begyűjtött 
halak testhossz szerinti gyakoriságeloszlá
sából láthatjuk, hogy a halászati módsze
rünk elsősorban a 7 cm-nél kisebb példá
nyokra volt szelektív és ez igazolja, hogy 
a mintavételi eljárásunk alkalmas a haliva- 
dékállományok vizsgálatára. A kifogott ha
lak között 27 fajt azonosítottunk. 21 fajnak 
az egynyarasnál (0+) fiatalabb ivadékát is 
megtaláltuk. Összesen 4849 pd halivadékot 
gyűjtöttünk, ami a vizsgált halak 82%-a. 
Hat halfajnak [kárász (Carassius caras- 
sus), vágócsík (Cobitis taenia), menyhal

lódik a folyóhoz; időszakosan lefűződő, 
plesiopotamikus mellékág; valamint a tel
jesen lefűződött, de állandó vízborításé pa- 
leopotamikus holtág, amely elvesztette 
közvetlen felszíni összeköttetését a folyó
val (AMOROS és mtsai 1987). A Sziget
közben mind a négy víztípust megtaláljuk, 
azonban az 1992-ben végzett felmérésso
rozatunk elsősorban a parapotamikus és a 
plesiopotamikus mellékágakra korlátozó
dott. A Dunakiliti és Ásványráró közötti 
hullámtér geomorfológiailag különböző 
vízterein, összesen 27 mintavételi helyen 
végeztük vizsgálatot 1992 augusztusában 
(1. ábra). A folyó vízállálsa akkor igen 
alacsony volt és a mellékágrendszereknek 
nem volt átfolyása. A mintavételi stratégi
ánkat a random pont abundancia mintavé
tel jellemezte. Az egyes mintavételi terü
leteken mintegy 10 m-enként egy-egy vé
letlenszerűen kiválasztott ponton, összesen 
20-40 helyen végeztünk adatrögzítést.

vételi pontoknak, mint megfigyelési egysé
geknek és a kimutatott halfajok számának 
megfelelő alapadat-mátrixba rendeztük. Az 
adatbázist az ADE környezeti adatelemző 
programcsomagot (CHESSEL és DOLÉ- 
DEC 1992) használva dolgoztuk fel. Meg
határoztuk a halfajok előfordulásuk szerinti 
gyakoriságeloszlását, mintánkén ti átlagos 
egyedszámát és aggregációs indexét (SO
UTH WOOD 1984), továbbá főkomponens 
analízissel (PCA) osztályoztuk a mintavéte
li helyeket, azaz az élőhelyeket, az ivadék
közösségek szerint és az ivadék stádiumban 
kimutatott halfajokat az élőhelyeik szerint.

EREDMÉNYEK

A szigetközi felmérésünk során a 27 
mintavételi helyen összesen 730 mintát 
gyűjtöttünk és összesen 5923 pd halat fog
tunk. A halak törzshosszúsága 12 és 353

(Lota lota), süllő (Stizostedion lucioperca), 
széles durbincs (Gymnocephalus baloni), 
selymes durbincs (Gymnocephalus schra- 
etzer)] csak az egynyaras vagy annál idő
sebb példányait (1+) találtuk meg.

Mintáinkban a bodorka (Rutilus rutilus) 
ivadéka volt a leggyakoribb, majd azt kö
vette a küsz (Alburnus alburnus), karikake- 
szeg (Blicca bjoerkna), szivárványos ökle 
(Rhodeus sericeus amarus), sügér (Perca 
fluviatilis), lapos keszeg (Abramis ballerus) 
(3. ábra). A halfajok mintánkénti átlagos 
egyedszáma alacsony volt, csupán a bodor
ka jelentett kivételt, aminek átlagosan több 
mint 4 példányát fogtuk mintánként. Az 
aggregációs index szintén a bodorkánál volt 
a legnagyobb, ami erős aggregációs hajla
mot, azaz gyakori csoportos előfordulást jelez. 
Nagyobb aggregációs indexet figyelhetünk 
meg továbbá a küsznél, a szivárványos öklé
nél, a nyúldomolykónál (Leuciscus leuciscus) 
és a mámánál (Barbus barbus) is.
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A halivadék élőhely szerinti főkompo
nens analízisével kapott eloszlási diagra
mon (4. ábra) három ökológiai fajcsoportot 
különíthetünk el a vízáramláshoz való vi
szonyuk alapján. Az áramló vízhez kötődő

ün. reofil faj csoportot [márna, paduc 
(Chondrostoma nasus), nyüldomolykó, fe
jes domolykó (Leuciscus cephalus), szilva- 
orrú keszeg (Vimba vimba), jász (Leuciscus 
idus)], a nem áramló vizekhez kötődő ún.

limnofil fajcsoportot [szivárványos ökle, 
ezüstkárász (Carassius auratus), vörösszár
nyú keszeg (Scardinius erythrophthal- 
m u s), csuka (Esox lucius), bodorka), to
vábbá az áramlási viszonyok szélső értéke
ihez kevésbé kötődő fajokat, amelyeket az 
ún. szemireofil kategóriába sorolhatunk.

A mintavételi területek halállományuk 
szerinti főkomponens analízisével kapott 
diagramon (5. ábra) a parapotamikus és a 
plesiopotamikus mellékágak jól elkülönít
hetőek. Az időszakosan átfolyó ágakon be
lül elhatárolódnak azok a mintavételi terü
letek, amelyeket a mellékágat keresztben 
elzáró kőgátak, ún. zárások mentén jelöl
tünk ki. A geomorfológiájuk alapján meg
különböztethető víztípusok ivadékállomá
nyának faj szerinti gyakoriságeloszlásából 
(6. ábra) a halivadék térbeli eloszlására, 
valamint az egyes fajok élőhelyválasztásá
ra következtethetünk.

EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE

Elemzéseink eredményeiből megálla
píthatjuk, hogy a halivadékállományok tér
beli eloszlása részben a meder geomor
fológiájának felelt meg, de elsősorban az 
aktuális hidrolóigiai viszonyokhoz igazodott.

A parapotamikus mellékágak zárásai
nál, ahol a víztömeg összeszűkült, még az 
alacsony vízállású időszakban is jól meg
figyelhető volt a víz áramlása. A zárások 
alatti vízterületeken szemirheofil fajok iva-

1. táblázat

A felmérésünk során gyűjtött halivadék fajlistája

Faj I I I I I I IV V

csuka -  Esox lucius L. L F Z ** EI
bodorka -  Rutilus rutilus L. S I Z * Rr
vörösszámyú keszeg -  Scardinius erythrophtalmus L. L F z * Se
nyúldomolykó -  Leuciscus leuciscus L. R I R - LI
domolykó -  Leuciscus cephalus L. R Li Z * Lc
jász -  Leuciscus idus L. R I R * Li
balin -  Aspius aspius L. R Li R ** As
küsz -  Alburnus alburnus L. S I Z * Aa
karika keszeg -  Blicca bjoerkna L. S F Z * BI
dévér keszeg -  Abramis brama L. S I Z * Ab
lapos keszeg -  Abramis ballerus L. R I R * AI
szilvaorrű keszeg -  Vimba vimba L. R I V * Vv
paduc -  Chondrostoma nasus L. R Li R * Cm
márna -  Barbus barbps L. R Li Z ** Bb
fenékjáró küllő -  Gobio gobio L. R Ps Z - Gg
halványfoltü küllő -  Gobio albipinnatus Lukasch R Ps R - Ga
szivárványos ökle -  Rhodeus sericeus amarus Bloch L 0 Z - Rs
ezüstkárász -  Carassius auratus L. L F Z * Ca
sügér -  Perca fluviatilis L. S I Z - Pf
vágódurbincs -  Gymnocephalus cernuus L. S I Z - Gc
tarka géb -  Proterorhinus marmoratus Pallas S I R - Pm

I ökológiai jellemzés tekintettel a vízáramlásra (R reofil, S szemireofil, L limnofil); П ökológiai 
jellemzés tekintettel az ívási aljzatra (Li litofil, F fitofil, I indifferens, Ps pszammofil, О ostracofil); 
Ш természetvédelmi státusz (V veszélyeztetett, R ritka, Z közönséges); IV gazdasági jelentőség a 
Szigetközben (** elsőrendű haszonhal, * másodrendű haszonhal); V rövidített jelölés.

N (pd)

Ls (mm)
2. ábra: A felméréseink során gyűjtött halak testhosszúság szerinti 

gyakoriságeloszlása
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déka fordult elő nagy mennyiségben, de a 
halállomány jelentős részét a rheofil faj
csoport jellemezte. Azi vadékállomány legy- 
gyakoribb faja a bodorka, a sügér és a 
nyúldomolykó volt (6. ábra). A főkompo
nens analízissel elkülönített rheofil fajcso
port (4. ábra) elemei a közvetlenül a zá-

A plesiopotamikus vízterek fajokban 
lényegesen szegényebb ivadékállományát 
szemireofil és limnofil elemek határozták 
meg, amelyek között rehofil hal csak szór
ványosan fordult elő. A leggyakoribb faj a 
bodorka és a szivárványos ökle volt. A 
főkomponens analízis eredményei szerint

rásával a reofil halak ivadéka nem talál meg
felelő élőhelyet és ez a természetes utánpót
lásuk csökkenéséhez, illetve populációik 
megfogyatkozásához vezet.

Vizsgálatsorozatunkat a bősi vízlépcső 
C-variánsának üzembehelyezése, azaz a 
Duna Dunacsúnynál való elterelése előtt

3. ábra: A felméréseink során gyűjtött halak gyakoriságeloszlása, mintánként átlagos egyedszáma
és aggregációs indexe

rások alatti, áramló vizű, űn. lotikus vízte
rekhez kötődtek. A lotikus élőhelyek hal- 
ivadékállományának karakterfajaiként a 
nyúldomolykót és a mámát emelhetjük ki. 
A zárások környékének álló vizű, űn. le- 
nitikus víztereit esetenként limnofil fajok 
népesítették be, amelyek között figyelemre 
méló volt a csuka gyakorisága.

A parapotamikus mellékágak kiszéle
sedő medrű szakaszainak ivadékállomá
nyát a szemireofil fajok dominanciája jel
lemezte. A két leggyakoribb fajt, a bodor
kát és a küszt egyben karakterfajnak is 
tekinthetjük. Kisebb mennyiségben a reofil 
és a limnofil fajok egyaránt előfordultak, 
de a zárások alatti vízterületekhez viszo
nyítva az előbbiek ritkábbak, az utóbbiak 
pedig gyakoribbak voltak.

(4. ábra) ezek azonos faj csoportba tartoz
nak, cönológiai affinitásuk azonban nem 
egyértelmű. A bodorka inkább a szemirhe- 
ofil, míg a szivárványos ökle a limnofil 
fajcsoport karakterfaja.

A geomorfológiai lag és hidrológiailag 
eltérő hullámtéri vízterek haliva- 
dékállományának térbeli eloszlásáról ren
delkezésre álló adataink azt igazolják, hogy 
a nyárvégi alacsony vízállásé időszakban, 
amikor a mellékágak átfolyása minimális, a 
keresztgátak alatti lotikus élőhelyek sajátos 
funkcióit töltenek be, mint a reofil fajok 
ivadékának „refűgiumai” . A különböző 
víztípusok ivadékállományának strukturá
lis különbségei egyben felhívják a figyel
met a mellékágak átfolyásának jelentőségé
re is. A hullámtéri ágak lefűződésével, elzá-

mintegy 10 héttel végeztük. 1993-ban a 
szigetközi hullámtér hidrológiai viszonyai 
drasztikusan megváltoztak. A közepes ví
zálláskor korábban mintegy 2000 ha víz
bontású szigetközi ágrendszerek a Duna 
elterelését követően kb. 400 ha-nyi vízfe
lületté zsugorodtak. A főág és a mellékágak 
kapcsolata megszakadt. 1993-ban, a vege
tációs periódus kezdetén a hullámtéri ág
rendszerek többsége gyakorlatilag kiszá
radt a Felső-Szigetközben. Kísérleti jelleg
gel 1993 augusztusától több hónapon ke
resztül minimális vízbetáplálás történt a 
szigetközi hullámtér ágrendszereibe (8-10 
m3.s-1) és műszakilag kidolgozott a mel
lékágaknak a természetvédelem és a hal
gazdálkodás igényei szempontjából ked
vezőbb 50-70 m3.s_1-os vízutánpótlása is.
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A hullámtéri vízpótlás megvalósulása ese
tén lehetőség nyílik egyes vízi élőhelyek, 
valamint a halállomány részleges rehabili
tációjára. Az 1992-ben standardizált min
tavétellel végzett vizsgálatsorozatunk adat
bázis jó referenciát jelent a halállomány 
degradációs változásainak, illetve később 
a rekonstrukciós beavatkozások hatékony
ságának értékeléséhez és ezáltal fontos esz
köze lehet a Szigetköz ökológiailag meg
alapozott halgazdálkodásának.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kutatásunkat az Országos Tudo
mányos Kutatási Alap támogatásával vé
geztük (szerződés száma: F-5341).

ÖSSZEFOGLALÁS

Az elektromos halászaton alapuló ran
dom pont abundanda mintavételi stratégi
ával gyűjtött minták feldolgozásával jelle
meztük a halivadékállományok struktúrá
ját, térbeli eloszlását a szigetközi mellék
ágak 27 helyszínén gyűjtött 730 minta 
alapján 1992-ben, a bősi vízlépcső üzem
behelyezése előtt.

4. ábra: Az ivadékállomány fajainak a mintavételi helyek szerinti 
főkomponens analízise.

(A rövidítések azonosítása az 1. táblázatban)

A

5. ábra: A mintavételi helyek (1-27) halivadékállományuk szerinti főkomponens
analízise
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rheofil limnofil

6. ábra:
A geomorfológiájuk és 
az aktuális hidrolóigia 
viszonyok alapján 
elkülönített víztípusok 
halivadék- állományának 
faj szerinti
gyakoriságelolszlása.
A fajok sorrendje 
a vízáramláshoz való 
viszonyukat tükrözi 
-  (általános tapasztalataink 
alapján).
a) parapotamikus 
mellékágak zárások alatti 
szakasza,
b) parapotamikus 
mellékágak kiszélesedő 
medrű szakasza,
c) plesiopotamikus holtágak

STRUCTURE OF JUVENILE FISH 
ASSEMBLAGES AT A LOW 

WATER LEVEL PERIOD IN THE ' 
SZIGETKÖZ FLOODPLAIN 

OF THE DANUBE

Summary

Structure and spatial distribution of 
juvenile fish assemblages were characteri
sed using random point abundance samp
ling by electrofishing. 730 point samples 
were collected from 27 sites in the sidearms 
of the Szigetköz floodplain in 1992, before 
the operation of the Gabcikovo river bar
rage system.
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