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M I É R T  F O N T O S

Az állattenyésztés különböző ága
zataiban alkalmazott tenyésztési el
járások hatékonyság tekintetében 
az utolsó két évtizedben nagyon ko
molyan fejlődtek. A környezetha
tások felismerése, azok megjavításá
ra irányuló törekvések és elsősor
ban a pontos megfigyeléseken és fel
jegyzéseken nyugvó, termelésre ala
pozott kiválasztás, mind a hozamok 
gyorsabb fokozásához vezettek. Hoz
zájárult az eredményeikhez az ún. 
populációs genetikának szélesebb 
körű elterjedése a gyakorlatban. (Po
pulációnak nevezzük a vegyes tulaj
donságú egyedek összességét, pl. egy 
tenyészet állatállományát. Populá
ciós genetika: az örökléstani tudo
mánynak az az irányzata, amely az 
egyes populációk mértékegységgel 
(db, kg, m, % stb.) kifejezhető tulaj
donságainak átöröklésével foglalko
zik,

Fenti megállapítások értelemsze
rűen a haltenyésztésre is vonatkoz
nak. Pontytenyésztésünk pozitív fej
lődésének mértéke hazai viszonylat
ban is lemérhető. Felszabadulásunk 
óta nagy utat tettünk meg ebben a 
vonatkozásban is és komoly eredmé
nyeket értünk el. Ezeket részben a 
kedvezőbb feltételek biztosításával, 
részben főleg a külemre alapozott 
tenyészkiválasztással, általában pe
dig azzal a szelekciós munkával vív
tuk ki, mely arra törekedett, hogy a 
meglevő állományunk termelőhajla
mát eredményesen kiaknázza. Felve
tődik azonban a kérdés, megtet- 
túnk-e minden tőlünk telhetőt? A 
tenyészkiválasztás során pl. alkal
mazzuk-e a legfejlettebb módszere
ket s vele felszínre hozzuk-e a hazai 
pontyállományunkban levő értéket. 
Ugyanakkor mik a terveink és teen-

- a temj,hdiw(Uaiíitü) ?

Először nézzük meg, hogy ponty
tenyésztésünkben van-e még jelen
tősége a tenyészkiválasztás munká
jának a minőség fokozásában. Ha 
tudjuk azt, hogy az élőlények kiala
kításának a szelekció a legdöntőbb 
tényezője, úgy kézenfekvő, hogy az 
eredményes tenyésztői munka alap
ját a tenyészkiválasztás adja. Hazai 
pontytenyésztésünkben azonban a 
kiválogatás végrehajtása nem köny- 
nyű feladat. Hasonlítsuk csak össze 
ezt a munkát más állattenyésztői 
ággal. Amíg pl. szarvasmarha, sertés 
stb. tenyésztés vonalán mindenütt 
vannak kizárólag törzsállattenyésztő 
gazdaságok, addig sajnos hazai 
ponty tenyésztésünk vonalán ilyennel 
nem találkozunk. Állami gazdasá
gainkban pl. külön függetlenített 
munkakör a törzsállattenyésztőé. De 
ha a kört lejjebb szűkítjük, láthat
juk, hogy az egyes tenyészeteken 
belül sem történik meg a jó tulaj
donságú egyedek, vonalak és csalá
dok következetes kiválasztása, kiala
kítása és továbbvitele a lehetőségek 
teljes kihasználásával. Pedig ebben 
a vonatkozásban nem kellene túl 
nagy erőfeszítéseket tenni, mert a 
termeléssel kapcsolatos értékes tu
lajdonságok tenyészeteken belül ál
talában már eléggé kialakultak s bi
zonyos mértékig tenyészetekhez is 
kötöttek; ezért beszélünk biharugrai, 
varászlói, hortobágyi stb. pontyról. 
Nem vitatható, hogy a legkifinomul
tabb tenyésztéstechnikai módszere
ket csak a törzsállattenyésztő gazda
ságokban lehet kipróbálni, ill. alkal
mazni. A pontytörzstenyésztő gazda
ságokban az átlagnál magasabb el
méleti és gyakorlati szinten folyna 
a tenyésztő és a nemesítő munka. 
Természetesen nem új fajták előál
lítására gondolok, hanem az új te

nyésztési eljárások kipróbálására, 
tartási, takarmányozási módszerek 
kidolgozására stb. Árutermelő üzem
től nem is várhatjuk, hogy pl. 
telj esítmény vizsgálatokat folytasson, 
vagy akár a származás vagy az iva
dékvizsgálat által nyújtott előnyö
ket vizsgálja. Ezeket a módszereket 
pedig ugyanakkor éppen a törzste
nyésztő gazdaságok hiányában 
pontytenyésztésünkben nem értéke
lik, illetve használják ki kellően, 
holott tenyészérték növelő hatásuk 
vitathatatlan.

A pontytörzstenyésztő gazdaságo
kat természetesen nem volna indo
kolt mereven elkülöníteni az áruter
melő üzemektől. Egészen különleges 
esetek kivételével az árutermelő 
üzemek, ill. tógazdaságok állítsák 
csak továbbra is elő saját maguk ré
szére a tenyészanyagot. Tehát az 
anyaállományuk utánpótlásáról és 
állományuk színvonalának fejleszté
séről saját maguknak kellene gon
doskodnak olyan irányelvek alap
ján, amilyeneket a törzstenyészetek 
gyakorlata és útmutatása megszab. 
Ez azonban csak akkor valósítható 
meg, ha az árutermelő gazdaságok
ban is ismertek és nyilvántartottak 
az állományok teljesítményei, tehát 
nemcsak észreveszik, hanem figye
lemmel is kísérik a legfontosabb ér
tékmérő tulajdonságokat.

El kellene mélyíteni nálunk a te
nyésztői munka irányítását is. Ezt 
még egy központi szerv létrehozásá- 
sa árán is meg kellene tenni. A 
pontytörzstenyésztő tógazdaságok 
mellett minden tenyészet, ill. áru
termelő üzem tenyészcél j át is meg 
kellene konkréten határozni. Ez le
hetőleg nemcsak a külső testalaku
lásra, hanem a gazdasági és bioló
giai tulajdonságokra is vonatkoznék. 
Az alap — úgy vélem — mindenütt 
a gyors fejlődés és az ellenállóképes- 
ség lenne. Az egyes tenyészetek te
nyésztői munkáját pedig feltétlenül 
a kitűzött tenyészcél szabná meg. Ez 
pedig függvénye lenne akár export, 
akár más igényeknek.

Pontytenyésztésünkben a legfon
tosabb gazdasági tenyészcél a gyors 
fejlődés, ill. növekedés. Ebben a tu
lajdonságban ugyanis minden más, 
a termeléssel kapcsolatos tulajdon
ság egyesül. Az eddig alkalmazott, 
főleg külemre alapozott szelekciók 
során elért eredményeink magyará
zatát éppen abban látom, hogy a 
ponty legfontosabb gazdasági érték
mérő tulajdonsága szoros kapcsolat
ban van a külső testalakulással: jó 
húsformák, különböző kedvező in
dexek stb. Ezért itt a külemből is 
elég jól lehet következtetni a várha
tó átörökítésre. Ezért tudtunk vi
szonylag könnyen eredményeket el
érni csak a külem alapján történő 
szelekcióval. Ma már azonban a te
nyésztők tudják, hogy csak egyféle 
tenyészkiválasztási módszerrel (pl. 
külem alapján) történő szelekcióval 
akármilyen állományon belül is csak 
egy bizonyos termelési szintig lehet 
az eredményeket fokozni. Azonfelül 
már alig lesz haladás.

Mitterstiller Józsej

dóink a jövőt illetően?

Tavaszi lehalászás a sárvízi üzemegységben
(Veszprémi felv.)
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A  H A L E X P Ő R T  T Ö B B L E T K Ö L T S É G E
Minden haltenyésztő tudja, milyen 

nagy különbséget jelent eleget tenni 
egy külföldi piacra irányuló halas
vagon berakásának a belföldi szállít
mány lebonyolításával járó feladat
tal szemben. Ahhoz, hogy a sokszor 
aprólékosan kicirkalmazott külföldi 
rendelésnek a haltenyésztő megfelel
hessen, a munkában, gondban, koc
kázatban és mindezek folytán költ
ségben beálló többlet már a tenyész
téssel kezdődik, a külön népesítéssel, 
osztályozással és teleltetéssel folyta
tódik és a megrendelés teljesítésekor 
a szállítás aprólékos pontossággal 
megkívánt lebonyolításával ér vé
get. Mindez olyan követelményeket 
támaszt a haltenyésztővel szemben, 
hogy az exporttevékenységbe csak 
egy-két évi céltudatos előkészítés 
után tud bekapcsolódni. A berakás 
utáni gond már a vasúti szállítót és 
az exportőrt terheli. Nekik kell gon- 
doskodniok arról, hogy szállítási hi
bák, vagy a külföldi vevő kellően 
alá nem támasztott, tisztán anyagi 
hasznot célzó akadékoskodása ne 
fossza meg a termelőt munkája gyü
mölcsétől. Ha a haltenyésztő részére 
nem térülnének vissza az előbbiek
ben csak nagy vonásokban felvázolt 
költségtöbbletek, akkor a jövedel
mezőség szempontjai összeütközésbe 
kerülnének az exportfejlesztéssel. Az 
exporthoz azonban fontos népgazda
sági érdek fűződik. Ezért gondos
kodni kell olyan ösztönző erőről, 
amely a többletmunkát és költséget 
kifizetődővé teszi.

A termelői árak szabványminőségű 
halra vonatkoznak, az export-rende
lések viszont a szabványt messze 
meghaladó igényeket támasztanak. 
Ezt természetes jelenségként tudo
másul is kell vennünk, hiszen min
den importáló államnak van saját 
haltermése is, azt a minőségre való 
tekintet nélkül elsősorban hozza 
piacra és külföldi rendeléseit a kü
lönleges minőségek iránti igények 
kielégítésére igyekszik felhasználni. 
A magyar haltenyésztés egyik leg
fontosabb feladata, hogy minőségi 
termeléssel ezeknek az igényeknek 
kedvező adottságai és elismerten 
magas szakmai színvonala alapján 
megfeleljen.

Mindez azért aktuális, mert az ed
dig kísérletképpen bevezetett minő
ségi többletköltség visszatérítés érvé
nyessége ez év június 30-án lejárt 
volna. A haltenyésztés felsőbb irá
nyítása idejében gondoskodott arról, 
hogy az export további javítása ér
dekében a visszatérítés kérdését még

az érvényesség lejárta előtt rendez
zék.

örömmel közölhetjük, hogy a Kül
kereskedelmi Minisztériumnak a Te- 
rimpex-hez és ezúton a Halértékesítő 
Vállalathoz intézett rendelkezése ér
telmében az igényelt minőségben és

súlybeosztásban kifogástalanul lebo
nyolításra kerülő pontyexport-szállí- 
tások után 1959. június 30 után is 
1980. december 31-ig érvényesen fo
lyamatosan a következő minőségi 
többletköltségeket térítik:

NDK szállításoknál (75—80% tükrös) I. o. 9%
Csehszlovák szállításoknál (40—50% tükrös) I. o. 7% 
Osztrák szállításoknál (60—75% tükrös) I. o. 12%
Nyugatnémet szállításoknál (100% tükrös) I. o. 15%

II. o. 4% 
II. o. 3% 
II. o. 7% 
II. o. 10%

Fenti tükörponty-százalékok az 
összes szállítmányok átlagsúlyára 
nézve szolgálnak tájékoztató adatul. 
Ettől függetlenül az egyes vagonok 
rendelése eltérő minőséget is előír
hat.

A minőségi többletköltség a szám
lákban külön tételként kezelendő és 
a Halértpkesítő Vállalat azt havonta 
egy összegben utalja át a szállító 
egyszámlájára.

Ezzel az intézkedéssel tehát to
vábbi gondoskodás történt arról, 
hogy az exportszállítások többletkölt
sége a haltenyésztőnek megtérüljön. 
A felemelt termelői ár után számítva 
a százalékos visszatérítések összeg
szerűleg aránylagosan emelkednek.

Nem kétséges, hogy ez a gyakor
lati intézkedés haltenyésztőink foko
zott gondot igénylő munkájára újabb 
ösztönzésül fog szolgálni és remél
jük, hogy a jövőben nem fognak 
megismétlődni olyan esetek, amidőn

a termelőt terhelő műhiba folytán 
joggal tagadták meg az export több
letköltség visszatérítését.

Dr. Sivó Emil

Az AFZ 1959 május elsején kelt 
számában Hanz Walter Schmidt fog
lalkozik a jégmadár (Alcedo ispia 
L.) halászati jelentőségével. Ez a ka
kukk családjába tartozó apró, szín
pompás madárka ugyanis kizárólag 
hallal táplálkozik, a szerző tapasz
talatai szerint azonban nem sorol
ható a komoly kártevők sorába. A 
hosszú csőrű madárka órákig lesel
kedik mozdulatlanul a parti nö
vényzeten, hogy zsákmányát megpil
lantva lecsapjon reá és teljesen víz 
alá bukva kapja el. Kis méretei 
miatt azonban átlag napi egyetlen, 
alig néhány centiméter hosszú hal
lal megelégszik, kárt tehát csak 
ivadéknevelő tavakban okozhat.

A harcsapár útbaindítása
(Tőig felv.)



Hullámíogó falak -

A Gidrotechnikai Melioracija c. 
folyóirat 1957. 10. száma igen fi
gyelemreméltó tanulmányt közöl 
ing. B. Z. Paskovszkytól, aki 1956- 
ban az Uraiban több gátat vizsgált 
meg. Ennek során elvégezte az 
Ocisera folyón (a Kama egyik 
mellékágán) 150 évvel ezelőtt 
épült vízlépcsői vizsgálatát is, 
amely a Pavlovszky-gépgyár 
szomszédságában van. A  földgát 
1100 m hosszú, átlagos magas
sága 5— 6 m  (a medernél 9 
m). Jellegzetessége —  a többi 
uráli gáthoz hasonlóan —  a rézsű 
felső részénél beépített vertikális 
hullámfogó fal.

A gát átépítésével kapcsolatban 
két alternatívát vetettek fel: 
hullámfogó fallal és e nélkül. 
Majd, a gátkoronán haladó útra 
tekintettel úgy döntöttek, hogy 
meghagyják a vertikális falrészt, 
de megfelelően korszerűsíteni fog
ják. A  vizsgálatok ugyanis azt 
mutatták, hogy ilyen függőleges 
fal alkalmazása csökkenti a gát 
földmunkáját és a rézsűburkolatot, 
sőt kevesebb fenntartással is jár. 
A gátkorona szélességét ez eset
ben kizárólag az áthaladó út 
okozza és így a gáttest szelvénye 
ABCD-területtel nőne. Vertikális 
hullámfögó fal esetén azonban ez 
a szelvényrész jóformán teljesen 
elmarad. (A vizsgált gátnál a 
folyóméterenként] földmunka kb. 
15%-kal csökken.)

A gátakat természetszerűleg a 
mindenkori legmagasabb vízszint 
fölé építjük, a gátudvarban vár
ható hullámok magasságáig, fi
gyelembe véve a gát rézsűjén fel
szabadult hullámokat is. A  verti
kális fal ebből a szempontból is 
előnyös, a visszaverődött és egye

nes hullámokból ugyanis álló 
hullámok keletkeznek, így a hul
lámzás már közvetlenül a falnál 
megtörik. Ezáltal a biztonsági tér 
magassága kb. 10°/o-kal csökkent
hető.

Hullámfogó fal alkalmazása nél
kül a rézsűburkolat is hosszabb 
lenne: D— C szakasz 4,10 m, a ver-

Fából épült hullámfogó fal rézsűbur
kolattal a Pavlovszky gátnál

tikális fal pedig (süllyesztéssel 
együtt) csak 1,80 m.

A  fal szerkezete különféle lehet. 
A Pavlovszky-gátnál gömbfamág-

Korszerűen kiképzett hullámfogó fal 
vasbeton lemezekből

lyából épült, fm-enként 0,8 m3 fa
anyaggal (itt ugyanis nincs közel
ben kő!). Tapasztalataink szerint 
—  megfelelő telítéssel, illetve tar
tósítással —  a faszerkezet 8— 10 
évig sem szorul javításra. De 
készíthetünk ilyen hullámfogó fa
lakat állandó jelleggel is, kitá
masztott vasbeton-lemezekből.

Ennél a gáttestnél fm-enként 33 
m3 földmunka és 4,10 m2 rézsű

burkolat márad el, viszont 0,8 m3 
faanyag, vagy 0,4 m3 vasbeton 
szükséges. (V asbeton-f al esetén 
fm-enként 150— 180 rubellel csök
ken a gát építési költsége.)

Összefoglalva: 1. ha —  közleke
dés miatt —  széles koronájú gátat 
kell építeni, úgy a vertikális fal 
alkalmazása csökkenti a költsége
ket; 2. az így kiépített gátak nem 
okoznak számottevőbb üzemelési 
többletköltségeket; 3. a fenti ki
képzés figyelmet érdemel, ezért 
szélesebb körű vizsgálatnak kell 
alávetni. Ajánlatos lenne —  leg
alább kísérletképpen —  nálunk is 
bevezetni ezt a megoldást, különö
sen az egyre nagyobb számban 
épülő ipari (dombvádéki) táro
zóinknál, amelyeket —  külföldi 
mintára kivétel nélkül mind be- 
halasítunk, vegyes (fajú) népesí- 
téssel, ivadékellátó mellékvölgyi 
rekeszelésekkel. (A rakacai, bo- 
kodi stb. gátaknál).

dr. Fóris Gyula

Heves megye első ponlyos tógazdasága
Megtört a jég. A természeti kin

csekben, festői tájakban gazdag, a 
Zagyvát, Tárnát, az Eger és sok más 
patakot keblén hordozó megyében 
az első pontyos tógazdaság helykije
lölése megtörtént. Atkár község ha
tárában, a Nagypatak mentén, a 
Mezőgazdasági Technikum Tangaz
daságának területén tervezi Hodászy 
Miklós tangazdasági igazgató és Ba
logh Pál főagronómus a tavakat. A 
jelenleg csekély értékű savanyú fü
vet termő, erősen kötött agyagtalajú 
réten, legelőn egyelőre 40—50 kát. 
hold tógazdaság létesül.

Közismert, hogy a megyeszékhely, 
az Egri Csillagok városa milyen 
nagy békacomb fogyasztó. Ideje 
már, hogy jó vizeinek egyéb, fino
mabb termékeiben is részesüljön. Az 
öreg Mátra is elismerően tekint le 
m ad az atkári síkon csillogó tavak
ra és szívesebben adja parázs levét 
a rántott pontyra, illatos, ízes ha
lászlére, mint a békacombra.

De ennél fontosabb körülmény a 
tangazdaságban a szakkáder nevelé
sére előálló lehetőség. A mintaszerű 
üzemre tervezett tógazdaságban a 
technikum nagyszámú növedéke kö
zött bizonyára sokan lesznek, akik a 
haltenyésztést megkedvelve hiányt 
pótlóan eljegyzik magukat a szép és 
jövedelmező szakmával.

A kezdeményezés vonzó hatása is 
megnyilvánult már, amennyiben az 
atkári Petőfi tsz a tangazdaság 
alatti területén szándékozik halasta
vat építeni és ezáltal üzemét, tagjai
nak és a környék lakosainak étlap
ját változatosabbá tenni.

P. N.
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Vertikális hullámfögó fal esetén a töltés földmunkája kb. 15 százalékkal csökken. 

(Az ABCD-szelvényrész majdnem teljesen elmarad)
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Holdfény van, a csillagok milliói 

ragyognak az égen, mikor elindulunk 
ellenőrző kőrútunkra a bajai „ Új 
Élet” halászati termelőszövetkezet 
fiatal rokonszenves elnökével, Szalai 
József elvtárssal. A Sió-toroktól a 
mohácsi határig terjed a bajai „Üj 
Élef’ halászati termelőszövetkezet 
vízterülete. A közel 40 km Duna- 
szakasz legszebb holtágai: Fekete er
dő, Rezét, Cserta, Szeremle, Báta a 
déldunai szövetkezeti halászok mun
katerülete. Gyakran büszkélkednek, 
hogy a Baja környéki halászok ala
kították meg a felszabadulás után az 
ország egyik első szövetkezetét.

A szövetkezet fejlődésében itt is, 
mint más halászati termelőszövetke
zetnél az 1952-es esztendő jelentett 
fontos határkövet. Az addig bérlő 
szövetkezet halászati termelőszövet- 
zetté alakult át. A tagság átesett azon 
a rostán, amely az igazi szövetkezet 
megalakulásának előfeltételét jelen
tette.

Az 1956^ban elvonuló jeges árvíz 
ugyancsak nagy erőpróba elé állí
totta a szövetkezetét. Csaknem min
den halásztanyájuk elpusztult s a 
halászó felszerelések megmentéséért 
keményen kellett dolgozniok a halá
szoknak. A tagság, kormányzatunk 
segítségével és saját erejéből, már 
ebben az évben teljesen helyreállí
totta az árvíz okozta pusztításokat. 
Korszerű halászitanyák egész sorát 
építették fel, hogy a halászok részére 
fáradságos munkájuk után a pihe
nést biztosítsák.

Az ellenforradalom idején a szö
vetkezet a legkisebb megingás nél
kül folytatta termelő munkáját. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy poli
tikai vonatkozásban az erőpróba után 
megerősödve, szervezetileg és gazda- 
ságilag is megszilárdult a szövetke
zet. Az 1959. év a szövetkezet életé-

uo kilós viza a bajai halászcsárda 
előtt

(Keszthelyiné felv.)

ben újabb nagy fordulatok eszten
deje. A bajai halászok és a jó veze
tés lehetőségét teremtette annak, 
hogy a brigádok szerszámai végre 
szövetkezeti tulajdonba kerültek. A 
szövetkezet valamennyi brigádját 
perion-hálókkal látta el.

A szeremlei és a bátai holtágak, 
valamint a csertai holtág tógazdaság 
mintájára kezelhető vízzé vált.

A szövetkezet a halasítást minden
kor elsőrangú feladatának tekintette 
és tekinti ma is. Minden lehetőséget 
megragadott, hogy ivadéknevelő ta
vat létesítsen. A csávolyi Kígyós-ér 
duzzasztásával 4 holdas ívató-tavat 
létesített. Ennek állandó üzemelte
tése, tekintve, hogy a Dunától 20 
km-re fekszik, csupán szükségmeg
oldásnak tekintendő.

Mi sem bizonyítja jobban az Üj 
Élet htsz fejlődését és gazdasági erő
södését, mint a fel nem osztható szö
vetkezeti alap gyarapodása. Az 1952. 
évi zárszámadás 106 000 Ft, az 1953. 
évi 156 000 Ft, az 1954. évi 166 000 
Ft, az 1955. évi 223 000 Ft, az 1956. 
évi 342 000 Ft, az 1957. évi 517 000 
Ft, míg 1958-ban a fel nem osztható 
szövetkezeti alap nem kevesebb mint 
622 000 Ft.

A szövetkezet halfogása ugyancsak 
növekedett, hiszen 12 vagon helyett 
most már 16 vagon halat terveztek 
1959. évi üzemtervükben.

1953. óta a szövetkezet székhelyén, 
Baján halászcsárdát üzemeltetnek. 
1958-ban a kagyló-Jialászásra is rá
tértek a bajai halászok, és szövetke
zetük tagságát gyöngyházgomb-ké- 
szítő tagokkal gyarapították. Nem 
túlzás állítani, hogy a saját termésű 
kagylóból az ország egyik legszebb 
és legjobb minőségű gyöngyház
gombját készítik.

A szövetkezet évekkel ezelőtt si
kerrel oldotta meg a központi hal
begyűjtés nem kis problémáját. Ma 
halcsamok működik Baján, Bátán, 
elárusító helye van a szövetkezetnek 
Dunaszekcső községben. Naponta
menetrendszerűen indulnak a halbe
gyűjtő motorcsónakok s keresik fel 
a holtágak és a Duna partjain levő 
halásztanyákat.

A szövetkezet tervez a jövőre vo
natkozóan is. Szárnyas nevelő (kacsa, 
liba) melléküzemágat kívánnak 1960- 
ban megvalósítani, saját keltető
állomással. 5000 db kacsa és 2000 db 
liba állandó (pecsenye szárnyas) ne
velését tervezik. Jól hasznosítható itt 
a keszeg és a kagylóbél, mely bősé
gesen áll rendelkezésre. A szövetke
zet az elektromos halászást, illetve 
halterelést is tervei közé vette.

Persze van azért az eredmények 
szépen alakuló munkaegység forintjai 
mellett gond is a szövetkezet háza- 
táján. Egyik a fiatalok távolmara
dása apjuk ősi halászó munkájától, a 
másik a szövetkezeti tagság elörege
dése és a kisszerszámmal dolgozók 
nagy száma. Komoly gond a szövet
kezet egyébként jó vezetésében, hogy

a brigádvezetők zöme még nem ha
lászati szakkáder. Nem is beszélve, 
hogy egyik másik halász még alap
talanul tesz megjegyzéseket a szövet
kezet vezetőire kik egyébként időt, 
fáradságot nem kímélve végzik mun
kájukat a szövetkezeti tagok érdeké
ben. Ezt ellenőrző útunkon a halá
szok maguk mondották el.

Nem kis gond a mintegy 130 fő szö
vetkezeti tag és alkalmazott politikai 
nevelésének, személyi ügyeinek meg
oldása sem. A szövetkezet tagjainak 
kötelessége, hogy e téren segítse a 
vezetőket, s ha úgy látja jónak, állít
son be újabb dolgozókat a megnöve
kedett feladatok megoldására, hisz 
végső esetben az ő saját javukat is 
szolgálja. A szövetkezet nem egy 
esetben sürgette már illetékeseknél 
egy halászvezető-képző tanfolyam 
megindítását, a korábban hasznos 
tapasztalatcsere-értekezletek beveze
tését és a htsz-ek részére kötelezően 
előírt és egységes ügyvitel és forma- 
nyomtatványok használatát.

Eredmények és gondok munkálko
dás a szövetkezet boldogulásáért, 
tervek szövögetése, megvalósítása, az 
emberek nevelése, ez teszi a szövet
kezet hétköznapjait. Hetesi Imre

HÁROM ÉVRE visszamenőleg el
készült a halászati tsz-ek ivadé- 
kolási statisztikája. Ezek szerint — 
a „mentett” ivadékot ide nem szá
mítva! — a következő pontyivadék- 
kihelyezés történt:

kg Ft-értékben
1957. 54 592 869 620
1958. 54 836 734 564
1959. 51 076 833 527

Ezek szerint htsz-eink a kezelé
sükben levő természetes vizek hal
állományának utánpótlására 2 mil
lió 437 ezer 711 Ft-ot ruháztak be. 
A hároméves perióduson belül az 
ivadék kilogrammjának az átlagára 
15,10 Ft volt.

Hálókivetés a bajai Üj Elet htsz ben
(MTI Foto: Jármai Béla felv.)
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természetes vizekből történő víz
emelés — a gyakori vízszintvál- 

tozás miatt — tervezési, építési és 
üzemelési nehézségekkel jár. A mű
szaki és gazdaságossági problémák 
egyaránt jelentkeznek, akármilyen 
hasznosításhoz is kell a vizet a fo
lyóból kiemelni. A vízemeléshez ál
talánosan a cölöp- vagy a vasbeton
állást, a stabil lépcsős kiképzést, a 
csúszópályás szerkezetet és a nagy 
beruházást igénylő szivattyútelepet 
használják. Ezeket a létesítményeket 
vagy az ideiglenesség, vagy a magas 
beruházási költség és hosszú ideig 
tartó építési idő jellemzi. Egysze
rűbb és egyben hatékonyabb megol
dás szükséges.

A megfelelő megoldást a MÁVAG 
találta meg. 1949-ben megtervezte és 
legyártotta az első 5 gépegységes 
úszó szivattyútelepet. A Gorup-féle 
úszómű ma is üzemben van és ki
fogástalanul működik. A berendezés 
megnyerte az érdekelt szakemberek 
tetszését. Azóta az úszó szivattyú* 
telep közkedveltté lett és széles kör
ben elterjedt. A kezdeti hiányokat 
több műszaki változtatással kiküszö
bölték. A változó gépegység számára 
készülő telepek, benzin-, Diesel-, 
elektromos üzem mellett felhasznál
hatók belvízhez, haltenyésztéshez, 
öntözéshez, ivóvíz-ellátáshoz.

Az úszó szivattyútelep rohamos el
terjedése hidrológiai, műszaki és 
gazdaságossági követelmények kielé
gítése végett következett be. Ezek 
együttes kedvező hatásaitól nagyban 
függ a vízemelés üzeme. Növekedik 
a termelékenység, az üzembiztonság.

Ezeket a kapcsolatos tényezőket 
közelebbről is érdemes megvizsgálni.

Hidrológiai tényező.
A természetes vízfolyásból végre

hajtott vízemelésre legkedvezőtle
nebb ia vízszint ingadozása. A víz
járástól függő szélső érték sok
szor eléri i a 8—10 métert. Ez 
nagymértékben rontja az építés 
végrehajtását és az üzemelés ha

tásfokát. Á gyorsán bekövetkező 
áradás, vagy apadás miatt egy 
idényben többszöri átszerelésre, 
visszaszerelésre lehet szükség. Ezt a 
munkát a vízfolyások mentén nem 
lehet könnyen végrehajtani. Az üze
melés érdekében éjjel-nappal megfe
szített munkával kell esetleg a sze
relést végezni. Ez munkaerőt, végső 
fokon pedig költségtényezőt jelent. 
A gépek vonszolása, a csövek, sze
relvények átrakása azok rongolódá- 
sát, idő előtti tönkremenését idézi 
elő. A váltakozó emelő magassághoz 
pedig a szivattyúteljesítmény csök
kenése járul.

Az úszó szivattyútelep mindezeket 
kiküszöböli. Az úszótest a csőcsuk
lók révén követi a vízszintmozgást 
anélkül, hogy a szivattyúhoz, erőgép
hez hozzá kellene nyúlni. A vízszol
gáltatás folyamatos, kényszerszünet 
nem áll elő.

Műszaki tényező.
A stabil szivattyútelep építése 

nagy mélyépítési munkával jár. Az 
alapozást csak a legkedvezőbb víz
állásnál lehet végezni. A nagy anyag- 
és munkaerőigényes munka emellett 
még hosszú időt vesz igénybe. Úszó 
szivattyútelepnél mindez elmarad. 
Csupán a partoldalba fektetett nyo
mócsőhöz kell földmunkát végezni, 
illetve alátámasztást végrehajtani. 
Ennek következtében bármely víz
állásnál üzembe helyezhető.

A változó emelő magassággal járó 
hátrány azzal küszöbölhető ki, hogy 
a megfelelő típusú szivattyút vá
lasztjuk ki (PT—11, PT—22). Az 
úszó szivattyútelep folytán elérhető 
a változó vízmennyiség szolgáltatás 
is. Több vagy kevesebb szivattyú 
üzemben tartásával szabályozható a 
szolgáltatott vízmennyiség.

Gazdaságossági tényező.
Gazdaságossági szempontból az 

úszó szivattyútelep egyik előnye, 
hogy az úszómű rövid idő alatt elő
állítható. A hozzátartozó erőgép és 
szivattyú pedig a gyáripar által so

A nagykanizsai Vörös Csillag tsz halastavának duzzasztója a Principális csatornán
(Fóris felv.)
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rozatgyártásban készített családok
ból van kialakítva. Nem szükséges 
tehát hosszú ideig ki nem használt 
tőkebefektetés a berendezéshez. Két- 
három hónap alatt az egész úszó 
szivattyútelep előállítható és üzem
be helyezhető. Előnye az is, hogy 
nem túlságosan anyag- és munkaerő
igényes feladatot jelent az előállí
tása, főleg pedig hazai anyagokból 
állítható elő.

Gazdaságos az úszó szivattyútelep 
azért is, mert nem helyhez kötött 
berendezés. Ott állítható fel, ahol 
arra az üzem érdekében szük
ség van. Vándor üzemmel is hasz
nosítható, mert vízen és szárazon 
szállítható károsodás nélkül.

Mindezek a tényezők teszik az 
úszó szivattyútelepet alkalmassá 
arra, hogy a halastavak vízemelése
kor is felhasználásra kerüljenek. 
Felállíthatok vízfolyásokon, csator
nákon, tározókon, vagy belső tó
munkák vízemeléseihez.

Az úszó szivattyútelepek rövid 
ismertetésére az alábbiakban térek 
ki. A szivattyútelepek főbb elemei 
az úszótest, a szivattyúgépcsoport, a 
nyomócsővezeték és a parti csatla
kozás.

Az úszótest alakja szerint megkü
lönböztetünk hengeres és tégla for
mát. A testek hosszirányú orr részei 
a vízmozgás leküzdéséhez lecsapot- 
tak. A téglaformájú úszótest lapos 
fenék képzésű. Az újabb konstruk
ciók domborúak. Az úszótest idom
vas bordázatra felhegesztett vasle
mezből készül. A vaslemez vastag
ságú 3—6 mm. A gépegységek szá
mától függően az úszó szivattyú- 
telep 2—4—6 tagú testből áll. A 
tagok hosszirányú összekapcsolása 
az oldalfalon levő .fülekkel, kereszt
irányú kapcsolásuk pedig a gépcso
portokat is hordozó U-vas szerkezet
tel történik.

A testek a víztelenítés végett több 
rekeszre oszlanak. Ezek búvónyílás- 
sal és lejáró létrával rendelkeznek.

A szivattyú-gépcsoportok köny- 
nyebb kezelése végett az úszótestet 
lécrács vagy pontozott lemez bo
rítja. Balesetelhárítás érdekében vas
korláttal van ellátva minden oldal
ról. Tartozéka egy kézi vagy kis mo
toros szivattyú a tagok vízteleníté
séhez, mentőcsónak, mentőöv. Az 
újabban készülő úszó szivattyútele
peknek tetőszerkezetük is van.

A szivattyú-gépcsoportok száma 
határozza meg az úszó szivattyútelep 
nagyságát. Vannak 1 egységes, 2, 3,
4 -----15 egységes szivattyútelepek.
A meghajtómotorok üzemének meg
felelően megkülönböztetünk 

elektromos üzemű úszó szivattyú- 
telepet, ÉPT gépcsoporttal, 

benzinüzemű úszó szivattyútelepet, 
MPT gépcsoporttal, 

nyersolajüzemű úszó szivattyútele
pet, DMPT és DCSk gépcsoporttal.

A 2—10 m emelőmagasságra dol
gozó úszó szivattyútelep teljesítmé-
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nye a szivattyútípustól függ. Szi
vattyúként és átlagosan a 

PT—11 típusú szivattyúnál — MPT,
DMPT, EPT, RPT ___ 0,500 ms/s,

PT—22 típusú szivattyúnál — MPT, 
DMPT, EPT, R P T ___ 0,250 m3/s,

változásból, és a hullámzásból eredő 
különböző igénybevételnek, a nyo
mócső meg van Erősítve rácsos tar
tószerkezettel is. Az igénybevétel 
enyhítésére ezenfelül az úszót a víz
folyás alsó és felső irányából kihor
gonyozzák a parthoz.

A nyomócsövek átmérője az úszók 
nagyságától függően 300, 500, 800, 
900 mm.

Csatornából üzemelő úszó szivattyútelep fürtszerűen elhelyezett gépcsoportokkal

CSk típusú szivattyúnál — DCSk 
0,500 m3/s.

. A PT—11 típusok 0—5, a PT—22 
típusok 5—10, a DCSk típus 5—10 m 
emelőmagasság mellett dolgozik. A 
PT típusú szivattyú függőleges ten
gelyű, a CSk pedig vízszintes ten
gelyű csavarlapátos szivattyú.

Az úszóművek típusának megfe
lelően a szivattyú-gépcsoportok vagy 
sorban, vagy fürtszerűen vannak el-, 
helyezve az úszótesten. Ez utóbbi 
hatásfoka kedvezőbb, mert a szi
vattyú nyomócsonkja nem derék- 
hanem kedvezően választott hegyes
szöggel csatlakozik a nyomócsőhöz.

A nyomócsővezeték gyűjtőcsőböl 
és az ún. parti nadrág szár csőből áll. 
A szivattyú a visszacsapó-szelepen 
keresztül nyomja be a vizet a közös 
gyűjtőcsőbe. Ez a gyűjtőcső külön
leges képzésű csőcsuklókkal, kö
nyökidomokkal csatlakozik a parti 
nadrágszár csőhöz.

A csőcsuklók kiképzésének meg
felelően vannak szív, könyök, lengő
csőlírás úszó szivattyútelepek. A 
partba beépített nadrágszárcső a 
gyűjtőaknába torkollik. Az úszómű 
leglényegesebb eleme a csuklós nyo
mócső. Ez a szerkezet teszi lehetővé, 
hogy[ az úszótestek zavartalanul ícö- 
vessék a vízszintváltozást. Miután a 
csőcsuklók ki vannak téve a vízszint-

Halastavak vízemelési munkáihoz 
inkább a kisebb úszó szivattyútele
pek felelnek meg. A Vízgépészeti

Vállalat ma már készít jó hatásfokú 
1, 2, 3, 4, 5 egységes úszókat.

A parti csatlakozás megfelelően 
vasbeton-aknával oldható meg. Az 
úszómű parti nyomócsövét rugalmas 
kapcsolattal kell bekötni az aknába. 
A rongálódás elkerülése végett a 
parti csuklót és a nadrágszár csövet 
rögzíteni kell. Legcélszerűbb mind
kettőt cölöpökkel alátámasztani. A 
legszakszerűbb hegesztőmunka mel
lett is előállhat alig észrevehető szi
várgás a nyomócsőben, könyökök
ben, csuklóban. A vízzel átitatott 
part azután a gépcsoport okozta di
namikus rázódást a csővezeték útján 
átveszi és becsúszást okozhat. Ez ma
gával ránthatja a csővezetéket is.

Az úszó szivattyútelepet a víz
folyásnak arra a szakaszára kell he
lyezni, ahol a meder már véglegesen 
kialakult. A sodorvonal lehetőleg a 
szivattyúzási hely közelébe essék. Ez 
esetben is a legkisebb vízállásnál is 
várható, hogy az úszómű 1—1,5 m 
vízmélységet kapjon. A nadrágszár
cső csatlakozásainak számát a vár
ható vízszintváltozásoknak megfele
lően kell kialakítani. Üzembehelye
zéskor körültekintően kell eljárni. A 
nem működő nyomócső-csonkokat le 
kell zárni. A zárás csak annyi csa
varral történjék, amennyi feltétlenül 
szükséges, mert megtörténhet, hogy 
víz alatt kell átkötést végrehajtani.

Az úszó szivattyútelep a vízemelés 
munkáját egyszerűbbé és gazdasá
gosabbá teszi. Elmarad az ideiglenes 
állásokra szerelt több tonna súlyú 
gépcsoportok áthelyezése. A vízszint- 
változásoktól független és folyama
tos üzem biztosítható. A műszakilag 
és agrotechnikailag jól megválasz
tott (típus, nagyság, vízigény, szivár
gás, párolgás stb.) úszó szivattyú
telep biztossá, egyben gazdaságossá 
teszi a hálózati üzem vízemelési 
munkáját Balogh BáUnt

Folyóból üzemelő öt egységes úszó szivattyútelep
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Ugyan ki tagadná, hogy a kapás 
a horgászat legizgalmasabb pillanata, 
amikor végigfut a zsinegen az a ti
tokzatos ideges rángás, amikor az az 
egyelőre ismeretlen valami meríti 
vagy emelintd fel kissé az úszó csí
kosra festett karcsú antennáját. A 
fárasztás kétségtelenül a leg élveze
tesebb mozzanat, amikor ügyességün
ket, finom szerelvényünk rugalmas
ságát vetjük latba, amikor az a kapi
tális aranypocakos csörtet elemi erő
vel a nád vagy a torzsás akadályok 
közé. hogy győztese lehessen a hal- 
kontra-horgász kupamérkőzésnek. Vi
szont a legjelentősebb az a pillanat, 
amikor előkerül a merítőzsák. Hiszen 
a szákolás síikére vagy balsikere 
dönti el a kérdést, hogy a szép hor
gászélménynek marad kézzelfogható, 
illetőleg lemérhető bizonyítéka, vagy 
éppen olyan marad emlékezetünk
ben, mint valami be nem fejeződött 
szép álom. Sajnos vannak, akik a 
szákolás aranyszabályait nem ismer
ve pont a legdöntőbb pillanatokban 
követnek el olyan hibát, mely sza
badúszóvá teszi ismét a már-már 
zsákmánynak lelkönyvelt vízilakót.

Melyek ä szákolás aranyszabályai? 
Legelőször is, jó legyen az a káemelő- 
szák, mert sajna vannak, melyek ke
vésbé megfelelők. A jó száknak elég 
tekintélyes a kerülete és ami leg
alább olyan fontos: legyen elég mély. 
Azok a miniatűr szákocskák, melyek 
egyeseik kezében láthatók inkább al
kalmasak lepkefogásira, mint horgá
szatra. A szák átmérője legyen leg
alább 45—50 cm és hossza ne ma
radjon a 80 cm alatt. Fontos, hogy 
a felépítése masszív, keretének anya
ga acél, nem pedig valami lágy vas 
legyen. Hogy a nyélrész milyen 
hosszú legyen, az attól függ, hogy 
ladikban, partról, vagy éppen magas 
mólóról akarjuk használni. Legjobb 
a szétszedhető, kétrészes bambusz
nyéllel elátott szák. melynek nyelét

tetszés szerint hosszabbíthatjuk vagy 
rövidíthetjük aszerint, hogy milyen 
magasról és milyen távolról akarunk 
majd a horgon levő halnak alászá- 
kolni. Azok az aprócska, suhintásra 
maguktól nyíló szákocskák, melyek 
a pisztránghorgászok számára ké
szülnek és a szomszéd Csehszlová
kiából kerülnek hozzánk, nem felel
nek meg a mi céljainknak. Igen fon
tos, hogy a szák kerete tökéletesen 
rozsdaálló legyen. A festékkel bemá
zolt, vagy díszesebb külső érdekében 
vékony nikkelréteggel bevont keret 
igen hamar megrozsdásodik, a kép
ződött rozsda megtámadja és tönkre
teszi a háló anyagát. Csakis az óno
zott, vagy ami még jobb, a galva- 
nikusan kadmiumozott szákkeret él 
hosszú életet, vásárláskor tehát erre 
is figyeljünk. Ha a szák hálóanyaga 
növényi rost (kender stb.), úgy im
pregnálnunk kell, mert ez az anyag 
igen hamar rothad és válik szakadé- 
konnyá, a szakadt szákból pedig 
könnyen menekül a hal. Igen jók az 
újabban kapható, műanyagszálból 
vert szákhálók, ezeknek még az is az 
előnyük, hogy rothadásmenfességük 
mellett a vízben alig láthatók, tehát 
nem riasztják meg a szákolás döntő 
pillanatában a halat. Nem duzzad
nak, a vízben könnyebben mozgat
hatók és nem kell őket elrakás előtt 
kiszárítani, mint a növényi rostból 
készülteket.

Még mielőtt a szákolás műveleté
ről beszélünk, hívjuk fel a figyelmet 
arra, hogy a szák mindenkor össze
szerelt állapotban, tehát használatra 
készen legyen a kezünk ügyében 
attól a pillanattól kezdve, amikor 
felcsalizott horgunkat bevetettük a 
vízbe. Ha a szák nincsen kezünk 
ügyében és akkor kell azt előkerí
teni, amikor a halat fárasztjuk vagy 
éppen ki kell guberálni a ladik fene
kén levő sokmindenből, sokszor bi
zony a zsákmányunk bánja.

1. Ha a hal keresztben fekszik fel a szákkereten, könnyen kiugorhat, ügyelni kell 
az alászákoláskor, hogy ez ne következhessék be. 2. Ha a hal farokkal kerül a 
szákba, egyetlen nagyobb ugrással elmenekülhet. 3. Ez a helyes módszer, fejjel 

előre vezetni a halat a kiemelő hálóba
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Szákolni csak a teljesen kifárasz
tott halat szabad akkor, amikor már 
egészen ia közelünkbe „pumpáltuk” , 
amikor inkább a hasát mutogatja, 
mint a hátát. De ilyenkor is számolni 
kell a rendszerint bekövetkező végső 
kirohanással, amikor a hal még meg
levő erejét összeszedve tesz kétségbe
esett kísérletet arra, hogy elkerülje 
végzetét. Még a legjobban kifárasz
tott hal is kitör, amikor meglátja a 
fenyegető szakot. illetve annak moz
gását. Ez akkor következik be, ami
kor a horgász nem a halat igyekszik 
belevezetni a vízbe mozdulatlanul 
bemerített szákba, hanem ellenkező
leg a szákot vezeti a hal felé vagy 
alá. Ha a szák mozdulatlan és a ki
fáradt halat szép tempósan vezetjük 
föléje, úgy sokkal kisebb lesz az 
eshetősége a végső, elkeseredett me
nekülési kísérletnek.

A szákolás klasszikus módja igen 
egyszerű. Amikor miár alig két mé
ternyi zsineg vlan kint, jobbunk mu
tatóujját a peremorsó dobjára szo
rítva fékezzük azt le teljesen és a 
hialat a bal kezünkkel mozdulatla
nul tartott szák fölé vezetjük, majd 
a szákot. amikor a hal már fölötte 
van gyorsan, de korántsem rántás
szer űen emeljük meg. Ha a hal ilyen
kor meginamodik, jobb mutatóujjun
kat levesszük az orsó dobjának pere
méről, süllyesztjük az addig felfelé 
tartott bothegyet, kivesszük a szákot 
a vízből és megragadva az orsó for- 
gattyújáf folytatjuk a fárasztást. 
Amikor újra elérkezik a kellő pilla
nat, újra be a szákot a vízbe és ve
zetjük újra föléje a már teljesedi 
kifárasztott halunkat.

Mindig úgy vezessük a szák fölé 
a halunkat, hogy az fejjel előre ke
rüljön a kiemelőbe, ha a hal na
gyocska és keresztben fekszik fel a 
kereten, megtámaszkodhatik azon és 
kiugorhat egyetlen erélyes farkcsa
pással, de erre akkor is sor kerülhet, 
ha farokkal előre vezetjük a szák 
börtönébe. Ha azonban fejjel előre 
szákolunk a hal tehetetlenné válik 
és könnyen emelhető ki. A kiemelést 
úgy végezzük, hogy amikor a hal 
már benne van a szákban, függőle
ges állásba hozzuk a nyelet és úgy 
emeljük fel a terhet. Ha ugyanis 
vízszintes helyzetben marad a szák 
és úgy igyekszünk a nehezebb halat 
kiemelni, könnyen elgörbülhet a 
legacélosabb szákkeret is, különösen 
az a típus, mely a kisebb súly érde
kében aránylag vékony szalagacél- 
kerettel készült.

Legdurvább hiba, ha a mozdulat
lan halat úgy próbáljuk kiszákolni, 
hogy a kiemelővel kapkodunk utána, 
a szákkal igyekezzünk megkeresni a 
halat. Nem is ritkán látná horgászo
kat, akik nagy pocsolással szinte 
verik szakjukkal a vizet és kapkod
nak utána, mint lábafi a saláta lát
tára. Ez rendszerint a hal elveszté
sével jár, de az is gyakran előfordul, 
hogy a horog vagy a zsineg kívülről 
akad el a hálóban és mivel a szákot 
rendszerint mereven tartják, letépi 
magát a horogról.
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Erdély és a Bánság fontosabb ha
lasvizeiben, így a Maros, Szamos, 
Olt, Küküllő és a Körös vízében az 
utóbbi évek folyamán az ellenőrző 
halászatok alkalmával kiderült, 
hogy a folyók ponty-, márna és fe
jes domolykó állománya megcsap
pant. Márpedig e fajok a sporthor
gászok kedvelt halai, önkéntelenül 
felmerült e halfajok számbeli növe
lésének kérdése.

A ponty kérdését könnyebb volt 
megoldani: egyes ivadóktenyésze- 
tekben, így például a temesvári és 
nagyszebeniben kitenyésztettünk a 
vadoonty és a nemesponty kereszte
zésével egy hibridet, amely gyorsan 
nő és könnyen alkalmazkodik a fo
lyókban uralkodó viszonyokhoz. E 
hibriden kívül egynyaras tenyész- 
ponty ivadékot is telepítenek ki év
ről évre Erdély fontosabb folyóiba, 
így például Marosvásárhelynél és 
Gyulafehérvárnál a Marosba, Szé
kelyudvarhelynél, Medgyesnél és 
Segesvárnál a Nagyküküllőbe, Nagy
szebenben az Oltba és a Cibinbe stb. 
E telepítések eredményeként ma 
már a sporthorgászok az 5—6 évvel 
ezelőtt kitelepített pontyivadékoktól 
származó nemzedéket is kifoghatják, 
ez a tény a telepítések eredményes
ségét bizonyítja. 1959-ben a Béga- 
csatomát, az Oltót, Marost és Kü
kül! őt fogjuk benépesíteni több 
mint 70 ezer egynyaras pontyiva
dékkal.

De hogyan szaporítsuk a márna és 
domolykó állományt? Ez a kérdés 
1955-ben merült fel. Rá egy évre 
megtörténtek az első kísérletek, 
amelyek biztatóak voltak. Halbioló
gusaink és halászati technikusaink 
elgondolása az volt, hogy a piszt
rángnál szinte már egy évszázad óta 
alkalmazott szaporítási eljárás al
kalmazásával próbáljuk e halfajokat 
mesterséges úton szaporítani.

E célból már ősszel kifogtunk 
máma és domolykó szaporítókat, de 
ezek ivartermékei a téli fogságban 
(halastavakban tároltuk őkiet) nem 
fejlődtek kellőképpen és így hasz
navehetetleneknek bizonyultak.- így 
tehát közvetlen ívás közben fogták 
ki a szaporítókat dobóhálóval a fo
lyóból s lefejve az ikrákat és ondó
szálakat, úgynevezett „száraz“ eljá
rással termékenyítettünk. Hasonló 
kísérletek történtek a paduc szapo
rításával is.

A máma embrionális fejlődése 5— 
6 napig tartott, vagyis 17,1 C fok 
középhőmérsékietű vízben 97,6 nap
fok kellett hozzá. A fejes domolykó 
fejlődése 4—5 napig tartott, vagyis 
16,7 C fokos középhőmérsékletű víz
ben 80,9 napfokra volt szükség. Az 
éva keszeg embrionális fejlődése 
szintén 4—5 napig tartott.

A zsenge ivadékot szikzacskós ál
lapotban helyeztük ki a Szamosba 
Kolozsvárnál és a Marosba Maros- 
vásárhelynél. Az ikrák 95%-ban 
megtermékenyültek s az embrionális 
fejlődéskor a veszteség 30% volt. Ez

a természetben sohasem érhető el, 
a folyókban történő természetes sza
porításkor ugyanis az ikráknak 
nagy része nem termékenyül meg. A 
megtermékenyített ikrák a folyóvíz 
apadása alkalmával szárazon marad
hatnak és elpusztulhatnak, vagy na
gyobb esőzések alkalmával betemeti 
azokat a folyó hordaléka és szintén 
az előbbiek Sorsára jutnak. Végülis 
a lerakott ikrákat felfalhatják az 
ikrapusztító halak, így elsősorban a 
paduc. Mindezeket kiküszöböli az 
ikráknak a Seet-Green és Csálikov- 
keltetőkben történő keltetése az e 
célra épített keltető medencékben, 
amelyeknek tápláló vízét szűrőbe
rendezésen engedjük keresztül.

E mesterséges úton történő hal- 
szaporítás alkalmával felmerült a 
márna, éva-keszeg és fejes domolykó 
zsenge ivadékainak a felnevelése — 
takarmányozással — egészen őszig. 
E célból Kolozsvár mellett három 
darab, egyenként 1 holdnyi halasta
vat létesített a kolozsvári Vadász és 
Sporthorgász Egyesület. A tavakat a 
Szamosból, a „Malomárok“ vízéből 
táplálják. A tavak alja homokos
agyagos.

1957-ben már az előző évinél na
gyobb mértékben történt az említett 
fajok mesterséges szaporítása, össze
sen 1 millió 330 ezer ikrát sikerült 
lefejni és megtermékenyíteni, amely
ből 1 millió 50 ezer zsenge ivadék 
kelt ki. Ebből a marosvásárhelyi 
nagy gáton felül körülbelül 100 ezer 
márna, 150 ezer éva-keszeg és 
ugyanannyi fejes domolykó zsenge 
ivadékot a Marosba telepítettünk a 
megfelelő védett helyekre. Ennél va
lamivel több került a Szamosba.

A három ivadéknevelőbe 153 ezer 
darab zsenge ivadékot helyeztünk, 
amelyeket életük első szakaszában

vízibolhával etettük, rátérve később 
a vágóhídi hulladékokkal való ta
karmányozásra.

Az ivadékok szépen fejlődtek s 
ősszel 57 ezer egynyaras márna, 65 
ezer domolykó és 3 ezer éva-keszeg 
ivadékot halásztak le. A legjobban a 
domolykó fejlődött, amely elérte a 
13 cm-t és a 11 grammot. Az átlagos 
hosszúság 7,1 cm és 6 gramm volt. 
Az ivadékot a Szamosnak a Kolozs
vártól feljebb eső szakaszába tele
pítették.

1958-ban még nagyobb mennyisé
gű ivadékot sikerült felnevelni s 
ebben az évben már újabb szaporító 
állomások létesülnek Nagyváradon, 
Kanánsebesnél a Temesen és Prázs- 
márnál (az Oltón). Kászoni Zoltán

HALTENYÉSZTÉSÜNK fejlődését se
gíti elő a magyar dolgozó parasztság nagy 
olvasótábort számláló hetilapja a Szabad 
i'öld május 17-i számában, melyben a 
Keletmagyarország-i Haltenyésztő Állo
más munkáját méltatja é« hírül adja, 
hogy ott ez év tavaszán 17 miJLlió haliva
dékot keltetnek. Utal a nagyüzemi rizs
földi haltenyésztésre is, melynek elter
jesztése, a rendelkezésre álló nagy terü
let hasznosítása által jelentős népgazda
sági érdek.

A tízezerholdas nádudvari Vörös Csillag 
Tsz-ről közöl nagyon érdekes leírást a 
Jövendőnk f. évi 19. száma, bemutatva 
egy olyan kiválóan működő szövetkezeti 
nagyüzemet, melyben — idézem: — 
„amint az emberek mondják, minden 
úgy megy, mintha magától menne.* A 
világhíres Hortobágyunkon elterülő Nád
udvaron fejlődhetnének ki legnagyobb 
Tsz tógazdaságaink, Többek között a 
szóbanlevő Vörös Csillagnál is nem keve
sebb, mint 4—500 kh, ha a fejlődést rész
ben a magas vízdíj, — részben pedig kot
rógépek hiánya nem gátolná. A gazdaság 
többi üzemágának (szarvasmarhatenyész
tés, sőre és sertéshízlalás, stb.) sikerei 
bizonyára a haltenyésztésben is mutat
koznának és a Jövendőnk beszámolójá
ban ezek is szerepelnének.

A Jövendőnk 20. száma említi a Fejér 
megyei Nádor és Malomcsatgrna térsé
gében utóbbi helyreállításának eredmé- 
nyeképen létrejött lehetőségeket: a mező- 
gazdasági művelésre nem alkalmas terü
leteken a Tsz-ek 250 kg halat, 1500 Ft 
tiszta jövedelmet produkálnak. A min
den Tsz tag kezébe kerülő kitűnő lap 
hasonló közleményei szintén elősegít
hetik a szövetkezeti haltenyésztést.

beet Green keltetőedények a marosvásárhelyi ivadéknevelő telepen
(Kászoni felv.)
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VÖRS II. sí . tó. Táplálkozásbiolq

A három legnagyobb termetű vízi- 
békának, a kecskebéka (Ranaes- 

culenta L.), a kacagó béka (Rana ri- 
dibunda Pali.) és a mocsári béka 
(Rana airvalis Lí.) kártétele az ívató 
és ivadéknevelő halastavainkban 
közismert, kártételüket a szakem
berek jól ismerik. Jelentőségüket mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy folyóiratunk hasábjain az el
múlt évek során ismételten felvető
dött a békák kártételének problé
mája.

Teljesen egyet kell azonban érte
ni Szabó István a Halászat 1957. 
IV. évf. 5. számában megjelent ér
tekezésével, amelyben arra hívja fel 
a figyelmet, hogy az eddigi táplál
kozási vizsgálatok hiányosak és csak 
„általánosságban ismert táplálkozási 
adatok, melyek a környezet élővilá
gától függően igen változóak“.

Két éven át végeztem gyomortar
talom vizsgálatokat kizárólag kecs
kebékákon. A vizsgálatok a fenti 
megállapítást teljes mértékben iga
zolták, rámutatva arra, hogy külön
böző életkörülmények között hogyan 
változik meg a kecskebéka táplálé
kának összetétele. 1£|56. évben a 
vörsi ivadéknevelő tavak kecskebé
káinak gyomortartalma kerüli vizs
gálatra, míg 1957-ben a Keszthely
től—Fenékpusztáig terjedő Balaton- 
parton folytattam gyomortartalom
vizsgálatokat.

A feldolgozás módszere az volt, 
hogy júniustól kezdve havonként 
kétszer-háromszor légpuskával na
gyobb mennyiségű kecskebékát lőt
tem. A helyszínen boncoltam, majd 
az így kapott adatokat statisztikai
lag dolgoztam fel. E vizsgálatok fe
leletet adnak ugyan a gyomortarta-

A vizsgált kecskebékák száüi szerinti megoszlása gyomortartalom alapján 
a vörsi II. sz. tóban

1956. VI. I—X. 31-ig.

Vizsgálat ideje Vizsgált 
békák száma

Rovart Halat Békát

fogyasztott
db % db % | | %

VI. hó 41 39 95,1. 2 4,9 _  \
28 28 100,0 • — — — —

VII. hó 38 37 97,4 1 2,6
62 60 96,8 1 1,6 1 1,6

VIII. hó 22 21 95,9 1 4,1
32 31 96,8 — — 1

18 16 89,6 1 5,2 1 5,2
IX. hó 23 17 73,9 2 8,7 4 17,4

30 17 57,8 5 16,6 8 26,6

55 20 36,5 19 34,5 16 29,0X. hó 37 16 43,2 14 37,9 7 18,9
33 13 39,3 13 39,3 7 21,4

-  K E C S
lom megoszlására és darabszámi 
összehasonlításra, de nem adnak le-| 
hetőséget a különböző eredetű táp
lálékok quantitativ összehasonlítá
sára. Feltétlen szükségesnek látszi] 
az ilyen irányú vizsgálatok elvégé 
zése is a jövőben.

Az üres gyomrú békákat feldolgi 
zásnál épp úgy nem vettem figye-l 
lembe, mint az amáylag kis létszáJ 
mú vegyes gyomortartalmúakat sémi 
Az üres gyomortartalmak számával 
kapcsolatban az volt megállapíth; 
tó, hogy ősz felé számuk fokozati 
emelkedett.

Az így kapott eredményeket ki 
lönböző környezeti tényezőkkel, mii 
szél, napfénytartam és napi közéi 
hőmérséklet hoztam kapcsolatba. Ej 
tényezők közül a napi középhőméi 
séklet csökkenése 'és a rovarviláj 
megritkulása között volt jól megs 
lapítható összefüggés. Ennek kihí 
tása a kecskebéka táplálkozásán iifl 
jól lemérhető volt, ami érthető h 
hisz a rovarvilág képezi természet  ̂
táplálékát.

A vörsi pontyivadék nevelő tavak | 
aránylag kicsinyek, a három tó ös 
szesen kb. 10 kát. hold. Nagyjábd 
É—D-irányú fékvésűek, erősen hína 
rosodók és nádszegéllyel ellátottá’
A két vizsgált tó lényegében azonos | 
életfeltételeket biztosít és rovar vita 
ga igen nagy. Eltérés csupán abban ■ 
mutatkozik, a kettő között, hogy a  
II. sz. tó nyugati oldalán kis erdőcs-f 
ke húzódik, amely védelmet nyújt! 
a rovaroknak, továbbá az igen nagyi 
számú vízi siklónak (Tropidonotusf 
natrix). Az 1955-—56. évi tél azonba 
nagyon megritkította őket. Ez és aj 
halászmester következetes munkája,| 
amellyel a vízimadarakat távol ta 
tóttá, magyarázata annak, hogy M 
békák, így a kecskebéka is nagy

H A R C
Másként aligha lehetne nevezni 

anyaharcsák és a fiatalabb (3— 
nyaras) harcsák között a szegei 
halgazdaság fehértói és péteri tel 
lőiben (de hír szerint más nagy ga 
daságban is) előállott nagyarán) 
elhullást, melyre május havában k 
rült sor.

A betegség tünetei: a harcsák nit 
mozgásukkal elárulták beteg volta 
kát. Az úszóknál bevérzések, a fe 
hámon színváltozások és fekély* 
léptek fel, a bőr több helyen kid 
gadt, a szájpadlás felhámja a 
többnél levált és a nyílt sebe* ni 
sodlagosan penész lepte el. A bet 
részeken (szabad .szemmel) elválj 
zások megállapíthatók nem volta 
Folyamatban vannak a szövetig 
vizsgálatok, valamint a májból, v 
séből stb. vett mintákból a kórok) 
zók kitenyésztése. V érv izsg á la ti  
folyik (eredetileg a hasvízitróros P°̂  
tyok kapcsán) az agrártudoman,

no
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B É K Á N
mértékben elszaporodhatott az 
L956-OS évben.

A két vörsi tó adatait összevetve 
megállapítható, hogy a vizsgált 
kecskebékák 74,20/0-jban természetes 
tápláléka rovar, mely zömében szita
kötő, légy, lepke és bogarakból állt, 
jjo'o-ban béka, ami kannibalizmusu
kat igazolja, 15,3%-ban viszont 
pontyivadék volt található.

A napi középhőmérséklet és táp
lálék kapcsolata azt mutatja, hogy 
i kecskebéka elsősorban természe
tes táplálékát, a rovarokat fogyasz
totta, amely itt bőségesen rendelke
zésre állt. A napi középhőmérséklet 
'íszi süllyedésével megszűnő rovar- 
világ hiányának hatására kezdd meg 
nagyobb mértékben a pontyivadék 
és saját fajának kisebb példányait 
fogyasztani. A vizsgálatokból meg
állapítható, hogy a II. számú tóban 
& rovarfogyasztás még az őszi napi 
középhőmérséklet fokozatos süllye
désekor is magasabb volt, mint a 
Ili. számú tóban. Ennek az a ma
gyarázata, hogy a már említett kis 
irdőcske még védelmet nyújt a ro
varvilágnak egy ideig a napi közép- 
hőmérséklet őszi süllyedésével szem-

A Balaton partján végzett 227 gyo- 
nortartalom vizsgálata azt mutatta, 
hogy a táplálék a vizsgált békák 
D3,6%-ában rovar, 2,4%-ában hal, 
3%-ában béka volt. Annyi itt is ha
tározottan megállapítható volt, hogy 

napi középhőmérséklet őszi csök
kenésével jelent meg fokozottabban

béka és a hal a kecskebéka gyom
rában.

A fenti vizsgálatok eredményei 
lapján megállapítható,, hogy mind
jét területen megvizsgált kecskebé
ka főtápláléka elsősorban a termé- 
zetes táplálék, a rovarvilág volt. 
'lem hanyagolható el azonban az,

É S Z . . .
etem részéről. A betegség lefo- 
& gyors, néhány napon belül 
arányú elhullás állhat elő és 

/ a gyanús tételt kényszerérté- 
ítésre kellett bocsátani. Egyéb 
öz hiányában chlorocidos oltások 
'mazására került sor, az erősen, 
közepesen betegeknél azonban 
nii eredmény nem volt elérhető, 

látszólag egészségeseknél, melyek 
yütt voltak a teljesen betegekkel, 

 ̂ végleges eredmény az oltás 
ipcsán nincs. Egyes — főleg kisebb 

Példányok azonban mind a bete- 
■k között, mind pedig más telelő- 
ín egészségesek maradtak.
B fertőzés első szakaszában a te- 
ßk vize állandóan visszajutott né- 
my kisebb tóra, melyekben na- 
|Pb mennyiségű harcsa tárol pon- 
■jk között, de itt még elhullás, ill. 
«^gsógre utaló tünet nincs.

Németh Sándor

2. sz. grafikon

hogy egész nyár folyamán előfordult 
a kannibalizmus és a halivadék fo
gyasztása. A napi középhőmérséklet 
őszi csökkenésével bármilyen bősé
gesen -állt is rendelkezésre a termé
szetes táplálék, a rovarvilág, mint a 
vörsi tavak és a Balaton part eseté
ben a kannibalizmus erősödik’ és a 
pontyivadék fogyasztása fokozódik. 
Ugyanakkor az is megállapítható 
volt, hogy pár napos nyári középhő
mérséklet csökkenés táplálkozásuk
ban lényeges változást nem idézett 
elő. Az eltérő életkörülmények kö
vetkeztében a Balaton parti kecske
békák kártétele elenyésző, a vörsi 
tavaknál viszont a kártétel már sú
lyosabb jellegű, hisz az októberi 
gyomortartalmak már több, mint 
50%-ban pontyivadékról is árulkod
nak.

Feltételezhető, hogy olyan tavak

környékén, hol a rovarvilág szegé
nyebb, sokkal nagyobb kártételről is 
azt igazolja, hogy a kecskebéka az 
ivadéknevelő halastavakban komoly 
vámszedője a halivadéknak és 
semmi körülmények között sem tűr
hető meg ezekben a tavakban.

összefoglalva a vizsgálatok ered
ményeit, megállapítható, hogy a 
kecskebéka kártételét sem lehet ál
talánosítani, mint ahogy a vörsi és 
a balatonparti vizsgálatok is igazol
ták. Nem vitás, mint azt a fenti 
számadatok is mutatják a kecske
béka súlyos kártevője az ivadékne
velő tavaknak. A kártétel nagysága 
azonban az életkörülményektől függ 
és nemcsak különböző tavakban 
más- és más, hanem ugyanazon ta
vaknál is évről évre változhatik a 
környezeti feltételektől függően.

Dr. Rainiss Lajos s.-kutató

A vizsgált kecskebékák szám szerinti megoszlása gyomortartalom alapján 
a vörsi III. sz. tóban

1956. VI. 1. X. 31 -ig

Vizsgálat icleje Vizsgált 
békák száma

Rovart Halat Békát

fogyasztott
db % db % db %

VI. lió 21 19 90,4 2 9,6 _
16 15 93,7 1 6,3 — —

VII. hó 29 29 100,0 _ ' TfLi. • _ _
28 27 96,5 1 3,5 — —

VIII. hó 2-1 21 87,4 2 8,4 1 4,2
22 20 91,4 — — 2 8,6

28 25 89,3 2 7,1 1 3,6
IX. hó 22 18 81,9 4 18,1 — ~

21 15 73,5 4 19,0 2 9,5

26 5 19,4 12 46,1 9 34,5
X. hó 30 8 26,8 14 46,6 8 26,6

13 2 15,4 7 53,9 4 30,7
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Messziről szembetűnik a hínár -  
mező a tavakon. Minden halász 
tudja és tapasztalja, hogy a hínár- 
mezőn nagyon szeret a ponty ke
resgélni, csemegézni. Csendes 
nyári délutánokon messzire hallat
szik az itt lakmározó pontyok 
cuppogása.

A  hínármezők állatvilága azon
ban azok féleségétől függően na
gyon különböző. Már nagyon ré
gen ismerik azt a tényt, hogy a 
különböző élőhelyeken különböző 
az élővilág összetétele, még akkor 
is, ha az élőhely különbözősége 
látszólag csekély.

A  gödöllői hínármezőn élő álla
tok vizsgálatát kaptam feladatul 
még az elmúlt évben. A  rendel
kezésre álló anyag feldolgozása
kor a következő eredményt kap
tam az egyes hínárf éleség eken ta
lálható állatok megoszlását ille
tően:

A  fésűs békaszőlőn (első hasáb) 
és az érdes tócsagazon (második 
hasáb) élő állatok megoszlása a 
darabszámot véve alapul.

Sertelábúak —  0,94%
Piócák 16,53%  * 36,75%*
Rákok —  1,28%
Rovarok 78,03% 56,66%
Csigák 5,44% 4,27°/0

100,— %  100,— %

* (Szerk.: Mindkét szám a gödöllői tó
gazdaság rendkívüli parazitás fertőzött- 
ségét bizonyítja.)

Érdes tócsagaz (Ceratophyllum 
demersum)

A  számok szinte maguktól 
beszélnek. A  két hínárf éles égen 
élő állatok két különböző össze
tételű közösséget alkotnak. Kár 
lenne azonban itt megállni! Ezek

Kavicscsiga a hínármezőkről
(Hámor felv).

a számok csupán azt mutatják, 
hogy akár az egyik, akár a másik 
hínárról vett 100 db állat közül 
a megoszlás a százalékok szerinti. 
Tehát pl. a fésűs békaszőlőn a 
vizsgált évben valószínűleg 16 
db piócát találtunk ápolna. Ter
mészetesen mi nem csak száz 
állatot néztünk végig, hanem jó
val többet. Így például az előbb 
említett hínárról 1170 db-ot. 
(Innen származik az, hogy a db 
szám nem egész °/o-okat mutat).

Miután megvolt a megoszlás 
az egyes csoportok között, a to
vábbi lépés már könnyű volt. 
Nem kellett mást tenni, mint

Egyik olvasónk azt a kérdést 
intézte hozzánk: - - mekkora volt 
a mostanában kifogott legnagyobb 
harcsa. Itt felelünk neki: 126 kiló 
és 80 deka, 240 cm hosszú. A  gyo
mai Viharsarok halászai fogták a 
,.legszerencsétlenebb“ napon, pén
teken, még hozzá 13-án. Sok‘ilyen 
„szerencsétlen” napot kívánunk az 
összes halászoknak,

elővenni Schäperclaus elemzési 
adatait és azokat felhasználva 
megnézni, mit ér táplálék szem
pontjából a kétféle hínár állat
világa.

Az adatok alapján érdekes 
eredmény jött ki. Addig, amíg a 
fésűs békaszőlőn élő állatokból 
1000 gr azaz 1 kg 428 kg kalória 
értékű, addig az érdes tócsaga
zon ugyanilyen mennyiség 228 
kg kalóriának felel csak meg. 
Ugyanakkor míg az előbbi híná
ron élő állatok ugyanolyan 
mennyiségének 11% az összes 
fehérje tartalma, addig az utób
biaknak mindössze 2,3°/o.

Egyformán zöld hínármező, 
szemre nincs köztük különbség,. 
A kétféle hínárt ugyan jól meg 
lehet különböztetni, de csak ke
vesen gondolnak arra, hogy a 
pontyok számára mennyire nem 
mindegy, melyikről legeli a táp
lálékot.

A  fésűs békaszőlőn (Potamo- 
geton pectinatus) élő állatvilág 
értékét az érdes tócsagazon (Ce
ratophyllum demersum) élőkkel 
szemben még az is fokozza, ami 
a százalékokat nézve azonnal 
szembetűnik: az előbbin csupán 
feleannyi a piócák száma, mint 
az utóbbin. És, hogy ez az utóbbi 
tény a halivadéknak és a halak
nak általában nem mindegy, 
úgy gondolom, felesleges hang
súlyozni. T j r  m  rHámor Tamas

Fésűs békaszőlő (Polamogeton 
pectinatus)
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ik. CÄIF®ILß>ll S A J T © ?
H. Müller a DFZ idei 3-as számá

ban a csukatelepítés kérdéseivel fog
lalkozik és értékeli az egyes mód
szereket. A szerző szerint a legcélra
vezetőbb úszóképes és már táplál
kozó ivadékkal telepíteni annak el
lenére, hogy ezt a módszert sokan 
erősen bírálják. Ha az ily módon 
végzett telepítés nem jár kellő ered
ménnyel, úgy nem a módszerben 
van a hiba, hanem annak végrehaj
tásában. Leginkább az okozza a bal
sikert, hogy az ivadék erősen le
gyengülve, táplálkozásra képtelen 
állapotban kerül a vízbe, de még 
gyakrabban ott a hiba, hogy a kihe
lyezés nem történik szakszerűen.

j l . Nem szabad a
///\ számok járszalag-

jára szegődni, nem 
az a lényeges,
hogy ennyi meg 
ennyi millió csuka

lárva hagyja el a keltetőállomáso
kat, hanem az, hogy ezek a szikzacs
kójukat elveszített halacskák meny
nyire életképesek. Rendkívül káros 
az ikra keltetése langyosabb vízben, 
igaz, hogy ilyenkor a kelés gyorsabb, 
viszont az így nyert ivadék életké
pessége erősen csökkent. Nagy hiba 
az ivadék szakszerűtlen kihelyezése. 
Tudjuk, hogy már az alig két centi- 
méternyi csukaivadék is kannibál. 
A csuka nem vándorló hal, több
nyire kisebb körzetben tanyázik, ha 
a kihelyezéskor ezt a tulajdonságát 
nem veszik figyelembe, az ivadék 
csakhamar annyira megfogyatkozik, 
hogy csak igen kevés erőteljesebb 
példány marad életben. Igen fontos 
az ivadékot szétszórtan és kis meny- 
nyiségekben kihelyezni, az ivadékot 
tehát a teljes vízpartot bejárva kell 
kihelyezni, mondhatni „kanalan
ként” , lehetőleg benőtt részeken, 
ahol megfelelő búvóhely mellett táp
lálék is bőven akad. Ez természete
sen időtrabló feladat, de ennek el
hanyagolása néha teljesen kérdé-1 
sessé teszi a kihelyezés eredményes
ségét. A kihelyezés mennyiségére 
vonatkozólag a tapasztalat azt mu
tatja, hogy ha-onként 1000 db-nál 
többet vízbe juttatni nem célszerű. 
Igen bevált módszer: a vízhőfok ki- 
egyenlítésének szigorú figyelembevé
telével nagyobb kannába helyezni az 
ivadékot, a ladik személyzetének 
egyik tagja poharacskával merít ki 
egy-*egy ivadékcsuka „ adagot” és ezt 
óvatosan helyezi be a víz felületére, 
amíg a másik személy lassan evez 
tova. Legjobb közvetlen a part mel
lett haladva végezni ezt a „vetést” , 
de jól válnak be azok a vízszaka
szok, ahol télen levágták a növény
zetet, itt nemcsak sok a búvóhely, 
henem rengeteg a Zooplankton is.

*
A jónevű NDK-beli halászmester,

H. W. Blume, a Peitz-i tógazdaság

üzemvezetője a Deutsche Fish. Ztg. 
1959 3-as számában ismerteti az új 
konstrukciójú, Libelle nevű nád- 
aratógóp műszaki adatait és gyakor
lati használatát. A „szitakötő” hat
méteres ladikra épült, vágószerkeze
téinek szélessége 230 cm és függő
leges valamint vízszintes gépi ka
szával van ellátva. A gép vágófeje 
tetszés szerint süllyeszthető és emel
hető a mindenkori szükségletnek 

megfelelően. Mind

M a vágószerkezet 
működését, mind 
a ladik mozgását 
--^egyetlen motor 
biztosítja, ez hat

lóerős, kétütemű benzinmotor, mely 
egy nyolcórás műszak során alig 6—7 
litert fogyaszt, ugyanakkor egy mű
szakban közepesen benőtt vizen 4 ha 
területet lehet vele learatni, ami az 
üzemet igen gazdaságossá teszi. A 
berendezés nagy előnye, hogy súlya 
mindössze 450 kg, áthelyezése az 
egyik tóegységről a másikra tehát 
nem jelent különösebb nehézséget. 
A gépet egyetlen dolgozó kezeli, kü
lön tengelykapcsoló berendezés teszi 
lehetővé, hogy a vágószerkezet bár
mikor leállítható legyen anélkül, 
hogy a meghajtószerkezet leállana. 
A szakemberek megítélése szerint a 
„Libelle” nagyon jól megállja a he
lyét, teljesítménye kitűnő. Az új 
konstrukció értékét emeli, hogy trá
gyaszóró berendezéssel is kombinál
ható, mely szinte percek alatt fel
szerelhető.

*
A BÁNYÁKBAN h a s z n á l a t o s  

kötélpályás csillékhez hasonlít az a 
halszállító berendezés, melyet A. 
Schuberth mérnök, az NDK érdemes 
feltalálója ír le a DFZ VI. évf. 3-as 
számában. Az igen érdekes berende
zés célja: a lehalászáskor minél 
gyorsabban és minél kevesebb törés
sel a tehergépkocsikra juttatni a ha
lat. Ez kézi módszerekkel igen ne
hézkes munka, mert rendszerint

nagy a szintkü
lönbség és sáros
nedves kapaszko
dón néha nagyon 
nehéz a hallal 
teli kosarak fel

juttatása a töltés tetején várakozó 
gépkocsikra. A drótkötélpálya ár
bocokra van kifeszítve, az egyenként 
50 kg halat befogadni képes tégla
alakú szállítóedényeket nyersolaj
motorral meghajtott csörlő szekezet 
mozgatja tova, a berendezés mű
szaki megoldását és működését a 
cikkhez mellékelt ábrák igen jól ma
gyarázzák. A Wismarban székelő 
Halászatgépesítő Intézet megfelelő 
tervrajzokkal látja el az érdeklődő
ket, ezek alapján a berendezés akár 
házilag is előállítható és főleg a na

gyobb üzemekben segítheti elő a 
munka meggyorsítását.

*
Detlev Barthelmes tanulmányá

ban (DFZ 1959 március) reámutat 
arra, hogy a pontyok próbalehalá
szásánál nagy tévedések történhet
nek, ha nem veszik figyelembe a 
halgyomrokban levő meg nem emész
tett takarmány néha igen tekinté

lyes súlyát. Igen
gyakran kerülnek 
mérlegre olyan 
példányok, melyek 
hasa szinte felpuf- 
fad a benne levő

takarmánytól. A gyomortartalom sú
lyát igen nehéz megbecsülni, mert 
egyforma súlyú halaknál egyes egye- 
dekben kétszer annyi a béltartalom, 
mint más hasonló súlyú halnál. Ez 
a nagy variabilitás arra vezethető 
vissza, hogy a béltraktus hossza igen 
változó, tehát tartalma is. Kivéte
lektől eltekintve átlagosan úgy szá
molhatunk, hogy a 800—2000 g kö
zötti pontyoknál súlyuknak 10%-a 
bél és gyomor súlya. A gyomor- és 
béltartalom súlya pedig átlagosan 
4—6%, normális teltség esetén, ha a 
halak hasa szemmel láthatólag erő
sen puffadt, úgy ennél is nagyobb 
béltartalom-súllyal számolhatunk.

*
A próbahalászatok módszereit ha

sonlítja össze M. Mirtschink a Deut
sche F. Z. idei márciusi számában 
közölt cikkében. Megállapítja, hogy 

a még sokhelyütt 
ÍJ használatos varsá-

zást el kell vetni, 
^  ^ mert a néha tel-

íes e9V napon át 
a varsában vergő

dő pontyok erősen sérülnek, főleg 
szájukon és úszóikon, menekülési kí
sérleteik közben. A feszes hálóléhés 
lekoptatja róluk a nyálkát, aminek 
eredménye penészedés. Érméi sokkal 
jobb módszer a dobóhálózás, bár ez 
is sokszor komoly sérülésekhez ve
zet azáltal, hogy a pontyok hát
úszója sebesül meg. A leghumánu
sabb és legkíméletesebb módszer a 
merítőháló használata, különösen a 
fokozott kíméletet igénylő egynyara
sok próbafogásánál. De akármelyik 
módszert is használják, az eredmé
nyek néha igen megtévesztőek, kü
lönösen, ha különféle évjáratú ha
lak vannak a tóban: rendszerint 
több nagyobb, mint kisebb hál kerül 
a hálóba. Ez annak tulajdonítható, 
hogy a kisebb egyedek mozgéko
nyabbak és könnyebben surrannak 
el a háló elől.

A tiszafüredi „Március 15” és a
poroszlói „Május 1” htsz-ek közt 
megindultak a fúziós tárgyalások. 
A két szép dátumot remélhetőleg 
rövidesen kiegészíti a harmadik: 
augusztus 20, úgyis mint határidő.
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HOGYAN SZAPORÍTUNK

A rovarok vízben élő lárváinak 
jelentős szerepük van a halak táp
lálkozásában. Különösen másodéves 
pontyok esetében, melyek — mintán 
megfelelő nagyságot elértek — szí
vesebben fogyasztják a nagyobb 
nagyságrendű és így több tápanya
got biztosító lárva táplálékot, mint 
a planktont.

A halak táplálkozása szempont
jából számba jövő rovarlárvákról és 
azok felismeréséről már írtam (Ha
lászat 1958. 66. oldal). Kérdés azon
ban. van-e mód ezeknek a lárvák
nak mesterséges szaporítására vagy 
legalábbis szaporodásuk elősegíté
sére?

kaltdjpldUk LcLmáJkat?...
válóan alkalmas etetésükre. A be
szórt táplálékot a talaj felső rétegé
vel mindig össze kell keverni. Ilyen 
adottságok mellett 16—20 fokon a 
férgek jól fejlődnek és szaporodnak. 
Egy m2 terület napi termése kb. 20— 
40 g-ra tehető.

Amint az elmondottakból láthat
juk a tele vényférgek tenyésztése 
egyszerű, felhasználásuk pedig tó
gazdasági viszonylatban is gazdasá
gos lenne. Hiszen ezt a kb. 3 cm

nagyságú férget a különféle halak 
és azok ivadékai szívesen fogyaszt
ják. Ivlev, Protaszov, L’vov és má
sok vizsgálatai is mind a televény- 
férgeknek jó értékesülését, tenyész
tésük gazdaságosságát bizonyítják.

Sajnálatos módon hazai viszony
latban még csak próbálkozások sem 
történtek ezen a téren. Sok problé
mát kell még megoldanunk, és itt 
nemcsak a kutatókra, hanem a gya
korlat embereire is nagy feladatok 
várnak. A haltáplálék lárvák te
nyésztésének megoldása nagyban 
előre fogja vinni az ivadéketetés 
kérdésének ügyét és általában a ter
mészetes haltáplálék-szükséglet biz
tosítását.

V. Tóth János

HARCSARIPORT
Az ott ismertetett szúnyog-, árva

szúnyog-, tegzes-, kérész és álkérész 
lárvák közül tógazdasági viszony
latban kétségtelenül a nagy-tömeg
ben előforduló Chironomida (ár
vaszúnyog) lárváknak van legna
gyobb jelentőségük. így érthetően 
elsősorban ezek eiszaporítása érde
kében tettek eddig jelentős kísérle
teket.

Próbálkoztak a Chironomidák-nak 
külön medencékben, illetve kisebb 
tavakban való tenyésztésével, ezek 
azonban nem bizonyultak gazdasá
gosaknak.

Figyelemreméltó eredményt ért el 
V. A. Lansin a Moszkvai Halte
nyésztő Tröszt tavam végzett nagy
szabású kísérleteivel. A lekaszált 
hínárból 1 X 1 m-es kupacokat he
lyezett el a parthoz közel, amelyek
ben 10—15 cm vastag hínártömegre 
5—10 cm föld és trágya keveréket 
rétegezett egymás után. Az így réte
gesen felépített kupacoknál — állí
tása szerint — óriási mennyiségű 
Chironomida lárva halmozódott fel.

Érdemes lesz ilyen irányú vizsgá
latokat itthon is végezni, s ha a 
módszer nálunk is beválik, széles
körben elterjeszteni.

Eredményes próbálkozások tör
téntek talajlakó gyűrűsférgeknek — 
mint haltápláléknak — tenyésztésé
re is. A kerti földből ismert, apró, 
lej fehér színű televényférgek (En- 
cbytraeus albidus) akváriumi halak 
etetésére már régóta használják. 
Nagy tömegben való tenyésztésük
kel pedig a halaknak — különösen 
az ivadékoknak — üzemi méretű 
etetésére is felhasználhatók.

Faládákba 10 cm vastagon laza 
fekete föld és tőzeg 50—50° '0-os ke
veréket teszünk, s erre telepítjük a 
férgeket. A tenyészetet besötétített 
helyen tartjuk, időnként megnedve
sítve a talajt. A túlságosan nedves 
talajt azonban nem szeretik, tehát 
óvakodjunk a túlöntözéstől. 2—3 
naponként kell etetni őket. A ter
mészetben a televényférgek — ha
sonlóan a földi gilisztához — bomló 
növényi maradványokkal táplálkoz
nak. A tenyészet etetésére azonban 
megfelel bármilyen szerves anyag, 
főttburgonya, szétfőtt dara stb. Álta
lában a konyhahulladék, moslék ki-

Május iaz akácfavirágzfassal a har- 
csaívás ideje. Régen tudja ezt min
den vízenjáró halászember, de nem 
mindenütt jelent ez olyan gondos 
készülődést, mint a Felsősomogy- 
megyei Halgazdaság buzsáki üzem
egységében. Itt sokam, sürögnek-fo- 
rognak a telelőmedencék körül a si
keres harcsaívás előkészítésén mun
kálkodva.

A halászok egy része a fészkek 
csaknem ember magasságú állványát 

ácsolja, mások a 
fűzgyökér-nyalábo- 
kat kötik rájuk, 
de a telelőkből ka
lapácsütések hal
latszanak. Itt már 

az elkészült, fűzgyökérrel és fenyő
gallyal borított fészkeket helyezik el, 
és alájuk gondosan nádpallót cöve-

Biztosan ikrás! Elődomborodnak a 
fejlett petefészkek

(Tőig felv.)

kelnek. Erősen kell rögzíteni a fész
keket és a nádpallót, hogy a lassan 
emelkedő víz fel ne dobja. A sora
kozó telelők közül az elsőkben már 
elkészült a munka. A víz lassan 
emelkedik, a telelők várják a harcsa
párokat. A hátrább lévők még elő
készítés közben vannak, aljuk szá
raz, könnyű bennük elhelyezni a 
sátrakat.

Az első két telelőbe kihelyezik az 
anyaharcsákat, két tejes, egy ikrás 
kerül egy-egy telelőbe. Frissen fel- 
töltött vizet kapnak' és három „har
csasátrat” . Gondos körültekintéssel 
végzik a harcsaívás sikerének egyik 
„titkát” : az ivarmeghatározást. A 
nemenként elkülönített anyákat még- 
egyszer ellenőrzik ebből a szempont
ból és csak a biztos ivarjelleget n\u- 
tató példányok vehetnek részt a 
nászúton. A bizonytalan várhat az 
ívási időszak végéig. Ez csak ott le
hetséges, ahol elegendő az anya
harcsa tartalék!

A kihelyezés előtt kíméletesen 
bánnak a harcsaanyákkal. Szákkal, 
hálós targoncával, óvatosan szállít
ják a telelőbe a nászutasokat. Óva
tos kihelyezés, közvetlen a víz szé
léről, majd néhány kígyózó mozdu
lat után eltűnnek a 10—15 kg-os 
harcsák a telelők mélyebb részére 
húzódva. Jó mulatóst kívánunk né
kik és sok harcsaivadékot Buzsák- 
nak!

Tőig István

M AGYARORSZÁG H ALÁSZA
TÁT tanulmányozták két héten 
át Kászoni Zoltán és Bóra György 
elvtársak, a romániai halászat ve
zető beosztású dolgozói. Tanul
mányújuk során meglátogatták a 
Halgazdasági Tröszt tógazdasági 
üzemeit, a Balatoni Halászati Vál
lalatot, továbbá az esztergomi 
Üsző Falu és a bajai Üj Elet ha
lászati tsz-eket is.
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Hankó Béla professzor 1928-ban 
,,A Magyar Biológiai Kutatóintézet 
Munkái“ 11. kötetében a süllőivadék 
biológiájával foglalkozó dolgozatá
nak összefoglalójaként ezt írja: „A  
Balatonban ikrával megtelt fészke
ket a Balaton északi partján létesí
tendő tógazdaságokba kellene áttenni, 
melyeknek tavaiban semmiféle más 
hal nincsen, de bőven van plankton.

A három-négy hónapos kis süllő
ket fl nevelő tó vízével együtt be 
kellene ereszteni a Balaton szélvizei
nek nádasaiba, hol megfelelő védel
met és bőséges táplálékot találna^az 
ivadék és ahonnan aztán megnőve 
szerteszéledhetne.“

E leírt tanácsok sokáig nem talál
tak követőre és az idők során talán 
feledésbe is mentek. A balatoni sül
lő-kérdés mind behatóbb tanulmá
nyozása és a B. H. V. gyakorlati ta
pasztalatai alapján vetődött fel újra 
a kérdés, ha nem is egészen értett 
egyet a fent idézett véleménnyel. Az 
újabb tapasztalatok és kutatási 
eredmények felhasználásával 1958 
tavaszán valósult meg elsőízben a 
balatoni süllőivadék előnevelés. A 
balatonszárszói halastóban kapták 
első életterüket a balatoni fészkekről 
kikelő süllőlárvák.

Miért szükséges az előnevelés? A 
Balatonban őshonos fogassüllők iva
dékai talán nem találják meg élet- 
feltételeiket születésük helyén? Ed
dig is volt süllő a halászok fogásá
ban, azok is a Balatonban nevelked
tek a hálóérett nagyságig! Kár bo
nyolítani a kérdést! — hangozhat
nak el az első pillanatra helytálló 
kérdések és vélemények. Igen, a 
Balaton eddig is felnevelte a 400—- 
500 ezer db eltérő nagyságú fogható 
méretű süllőt, évenként. A korszerű 
halgazdálkodás viszont azt követeli, 
hogy függetlenítsük a fogás bizton
ságát az időjárási, táplálkozási, sza
porodási körülmények bizonytalan
ságától és mind több oldalról segít
sük a haszonhalak állandóan növek
vő állomány-felszaporodását. Régi 
terv ez a balatoni süllővel.

A süllő estében az első beavatko
zás a mind védettebbé váló ikraér
lelés és keltetés volt. Eleinte védett 
öblökben, majd újabban a permet- 
kamrákban érlelődő ikrákat tökéle
tesen sikerült megóvni az áprilisi 
viharok eliszapoló hatásától. Sok-sok 
süllőlárva kerülte el ily módon az 
„ikrahéj koporsót“ . A kelés sikerét 
a káros időjárási tényezők kikapcso
lásával biztosították. E módszerek 
bevezetése után az egyes évek süllő
fogása kiegyenlítettebbé, növekvővé 
lett, de talán nem hozta meg a várt 
nagymértékű fogásemelkedést. To
vább kell göngyölíteni a fogassüllő 
megismerésének láncolatát. Keresni 
kell az újabb gátló pontot, mely' a 
balatoni süllőállomány szaporodásá
nak útjában áll. Ily módon az isme
retlen tényezők feltárásával mind 
közelebb juthatunk a világhírű bala

—  a balatonszárszói 5

toni fogas állomány növeléséhez, a 
balatoni süllőfogás emeléséhez.

Ezt a célt szolgálja a balatonszár
szói halastó. Elsősorban néhány 
hiánytényezőt pótol a süllőwadék 
táplálkozásában és ezáltal kedvezőbb 
feltételeket nyújt a növekedéshez.

Táplálékvizsgálataink nyomán de
rült fény arra, hogy a Balaton 
planktonszervezeteinek nagysága a 
20—25 mm hosszú süllőivadék igé
nyét már csak részben elégítheti ki. 
(Halászat 1959. május.) Részben 
emiatt nem növekedhet teljes inten
zitással a Balatonban élő süllőiva
dék. Könnyen előfordulhat, hogy a 
későbbiek során a főtáplálékként 
szereplő halivadék (kősüllő, varsinta, 
keszeg, küsz) kinő a növekedésben 
alumaradt süllőivadék szájából. Más 
táplálék híján ezáltal az állomány 
egy részére a részleges, vagy teljes 
éhezés vár. E veszélyt csak fokozzák 
az áprilisi viharok. Ezek gyakran az 
első hetekben kikelt süllőivadékokat 
pusztítják el. A később kikelt fiata
labb süllőivadékot pedig könnyen 
megelőzheti növekedésben a „táplá
léka“ és így „vegetáriánus“ kosztra 
kényszerül rövid élete végéig.

A jól átmelegedő, csekély vizű 
táplálékdús balatonszárszói halastó
ban a változatos planktonállomány 
a süllő planktonevő időszakában 
(25—30 mm hosszúságig) hiánytala
nul kielégítheti annak igényét. Itt 
tömegesen foi'dul elő a Balatonban 
nem élő nagytestű Daphnia magna. 
Ezt a nagyságrendű táplálékot 
igényli a süllőivadék a planktontáp
lálkozás utolsó szakaszában, mielőtt 
óMérne a fenéklakó szervezetek és a 
halivadék fogyasztására, Természe
tesen az 5—7 mm nagyságú kifejlett 
planktonszervezet kisebb példányai 
a fiatalabb süllőivadéknak jelente
nek táplálékforrást. A halastavi elő
nevelés további előnye, hogy a se
kély vizű tó hamarabb felmelegszik, 
mint a Balaton, gazdagabb benne az 
élet és a melegebb víz hatására a

1958. májusában a balatonszárszói halas
tóban (balról) és a Balatonban (jobb

ról) fogott süllőivadék
(Tőig felv.)

süllőivadék emésztése is gyorsabbá 
válik. Többet eszik ugyanazon idő
szak alatt. mint balatoni testvérei, 
így növekedése gyorsabbá lesz.

E kedvező feltételek teszik lehető
vé, hogy ne az ívás első heteiben le
rakott ikrával telt fészkeket helyez
zük a halastóba. Az ezekről kelő 
ivadéknak van legtöbb esélye a Ba
latonban is áttérni a halragadozásra. 
Az ívási időszak közepén lerakott 
ikrát vigyük át, hisz a Balatonnál 
jóval kedvezőbb halastavi feltételek 
még a később kikelt süllőivadéknak 
is biztosítják a gyorsabb fejlődést.

Tőig István

AZ NDK-BAN MEGJELENŐ 
Deutsche Fischerei Zeitung 1959. 
márciusi számában közli H. J. Bandt 
professzor tanulmányát. Ebben fel
hívja a figyelmet azokra a veszé
lyekre, melyek a rágcsálók, a rova
rok és a káros gyomok irtására szol
gáló, és a mezőgazdaságban egyre 

szélesebb körben 
alkalmazott vegy
szerek révén fe
nyegetik a hal
állományt, különö
sen a nyíltvízi ha

lászatot. A szervetlen anyagok, az 
arzént, higanyt vagy rézsókat tartal
mazó irtószerek sora erősen bővült, 
a nikotin és pirethrum mellett ma 
már a szintetikus vegyületek egész 
sora kerül felhasználásra, a dinitro- 
ortokrezol, a DDT, a HCH, Toxaphen, 
valamint a különféle foszfortartalmú 
szervesanyagok igen erősen toxikus 
hatásúak nemcsak a halakra, hanem 
a táplálékul szolgáló alacsonyabb- 
rendű víziszervezetekre is. A kor
szerű szintetikus irtószerek legki
sebb mennyisége is mérgező hatású, 
a milligrammnak töredéke literen
ként elegendő ahhoz, hogy a halak 
gyorsan elpusztuljanak. Nem abban 
rejlik a veszély, hogy a mérgező 
anyagok közvetlenül kerülnek a víz
felületre, hiszen a mérgek óvatos 
kezelése mellett ez lehetetlen. De az 
erősebb széljárás, esők esetén a le
folyó víz elegendő ahhoz, hogy a 
víztárolókban halpusztulás keletkez
zék. Gyakran fordult elő nagymérvű 
pusztulás annak következtében, 
hogy a kellőképpen ki nem oktatott, 
vagy éppen gondatlan dolgozók a 
mérgek csomagolására szolgáló pa
pírzsákokat hajították a vízbe, a 
mérgek szétfecskendezésére használt 
készülékeket a patakban megmosták 
és ily módon került méreganyag a 
tavakba vagy folyókba. Bandt pro
fesszor abban látja a szennyvizek 
mellett legveszedelmesebb új ellen
ség leküzdésének leghathatósabb 
módját, ha a mérgező anyagokkal 
irtást még nagyobb ellenőrzés mel
lett végzik és a kezelő személyzetet 
kellőképpen kioktatják. Feltétlenül 
szükségesnek tartja a méreggel irtás 
során a meteorológiai helyzet és idő
jóslat figyelembevételét, különösen 
a szélirány és erősség megállapítá
sát, me?t az igen finom szemcséjű 
méregahyag a szél szárnyán néha 
szinte hihetetlen távolságokra képes 
elhatolni.
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A rohamosan fejlődő agrárkultú- 
ra, és az iparvidékek tevékenységé
nek következményeképpen a magyar 
tájak arculata egyre változik. Nap
ról napra kevesebb mindaz, ami még 
„ősi“, egyre fogynak azok a helyek, 
ahol zavartalanul fennmaradt a rég
múlt idők eredetiségét őrző élővilág. 
Ma már nemzetközi viszonylatban 
egymással versengve fáradoznak 
azon az egyes államok, hogy a táj- 
átalakulás mellett a lehetőségekhez 
képest átmentsék pótolhatatlan kul
turális értékeket jelentő természeti 
kincseiket. Hogy ez a kérdés meny
nyire időszerű, ezt abból is láthat
juk, hogy nem csupán a sűrűn la
kott Európában, hanem távoli tája
kon is egymás után létesülnek a 
rezervátumok. A Szovjetunió, bár 
még igazán bőségesen rendelkezik 
szűz területekkel, 1919 óta mégis 
több, mint kétmillió hektárt kap
csolt ki a termelésből a természet- 
védelem kizárólagos céljaira. Dél- 
Afrika egyes tájaira az állatvilág 
biológiai egyensúlyának fenntartá
sára — akármilyen furcsán hangzik 
is ez — német állatkertek szállíta
nak oroszlán tenyészanyagot. Az 
NDK-ban, ha megöl valaki egy va- 
rangyos békát, az rendőri kihágást 
jelent. Franciaországban a közel
múltban az egyik védelmi terület fe
lett megjelent egy madárfaj, amely 
eddig egyetlen európai gyűjtemény
ben sincsen, de senkinek sem jutott 
eszébe, hogy puskát fogjon rá a tilos 
területen. És így tovább, sok-sok 
példát felhozhatnánk rá, hogy kül
földön milyen komolyan veszik eze
ket a kérdéseket.

Magyarország természetvédelmé
nek is patinás múltja van. Vannak 
gyönyörű rezervátumaink, többnyire 
növénytani' és madártani rendelte
téssel, ezenkívül hosszú listáját ol
vashatjuk a vadásznaptárban azok
nak a madaraknak, amelyekre a te
rületi védettségtől függetlenül, sehol 
és semmilyen időben nem vadászha
tunk. Talán a hüllőkről és kétéltűek- 
ről is jelenik meg védelmi intézke
dés. Egyes államokban már a rova
rokig lemenően rendőri szigorral 
vonatkozik a természetvédelem.

Mindezeket hallva bizonyára so
kan felteszik a kérdést, vajon ná
lunk a halászatra a szabadvízi hor
gász és halász tilalmi rendelkezése
ken kívül semmi egyéb, faunavédő 
intézkedés nem vonatkozik? Joggal 
kérdezhetjük mindezt, hiszen a ma
gyar vizeknek igazán van halászati 
múltjuk, és van jelenük is. A rég
múltban eredetisége, a jelenben ki
tűnő termelési eredményei biztosít
ják számára a nemzetközi hírnevet. 
Ha azonban végigvizsgáljuk a ren
deletek és tilalmi naptárok hosszú 
sorát, azt tapasztaljuk, hogy azok in
tézkedései a hallal csupán, mint gaz
dasági értelemben vett objektummal 
foglalkoznak. Ezzel szemben a va
dásznaptár már évtizedek óta,

miután tételről-tételre foglalkozik a 
vadgazdasági fogalomkörbe tartozó 
állatokkal, felsorol egy csomó fajt, 
amelyeknek semmiféle gazdasági 
vonatkozásuk nincsen, csupán hang
súlyozza, hogy azok minden időben 
védettek s elejtésük, befogásuk, vagy 
szaporodásuknak, megtelepedésük
nek zavarása ilyen és ilyen paragra
fus alapján büntetendő cselekmény. 
Miért ne lehetne ugyanezt megcsi
nálni a halászatban is? A vizeknek 
is megvannak a maguk védelemre 
érdemesülő állatai, olyanok, ame
lyek egyébként gazdaságilag érték
telenek. Gondoljunk pl. a Kárpát
medence híres specialitására, a pe
tényi márnára, vagy a lápi pócra, 
amelynek hosszú időn át a „magyar 
kutyahal“ elnevezése is hangsúlyozza 
a hazai hírnevét. Egyikükből sincsen 
ma már olyan sok, hogy meg ne ér
demelne egy 'kis gondoskodást.

Mind a kutatás, mind pedig a gya
korlat szakemberei bizonyára bősé
gesen tudnának javaslatokat tenni 
olyan helyek védelmére, ahol a vi
zek halfaunája érdekében kisebb 
nagyobb intézkedésekre lenne szük
ség. Milyen kár pl., hogy a már 
Hermán Ottó óta ismert baiatonta- 
polcai láprétekre, ahol a fürge csel
le, a lápi póc és a kövi csík szokat
lan együttesét találjuk, s a vizet, 
mint a póc klasszikus lelőhelyét is
merjük, nem vigyáz senki sem. Eddig 
igazán csak a véletlenen múlt, hogy 
még ma is a régihez hasonló, jó bio- 
tópikus adottságokkal rendelkezik 
ez a hely. ahol sajátos módon együtt 
élnek a pataki és lápi faunaelemek.

Nagyon is aktuális helyen, a saséri 
rezervátumon ébredtem rá a közel 
múltban a természetvédelem halá
szati időszerűségére. Sajnos annak
idején. amikor ennek a gyönyörű

Hálómarkolás a Balatonon
(Tőig felv.)

ártéri szigetnek a védterületi hata
rait megvonták, kihagyták belőle 
az azt körülölelő holt-Tiszát. Elte
kintve attól, hogy e madártani re
zervátumnak elválaszthatatlan bio- 
tóptartozéka lenne ez a holtág, ezen
kívül magában foglalja a Tiszának 
úgyszólván összes jellegzetes halfa
ját. Az idén azután halálra ítélték a 
saséri Dögtiszát. Leválasztották az 
élővízről és kiszáradásra ítélték *a 
medrét, hogy a vízterület helyébe 
kaszálót létesítsenek. Most, amikor 
májusban lenn jártam, kosárszámra 
hevert a haldokló víz partján a 
haldokló ivadék. Vajon összehason
líthatjuk-e annak a pár, mintegy 
10—15 holdról lekerülő szénaboglyá
nak az értékét azzal a hármas előny
nyel, amit a holtág védetté nyilvání
tása jelentene, ha a vizet a saséri 
rezervátumhoz csatolnák: 1. A re
zervátum védett madarainak élet- 
szükséglete ez a vízterület és elen
gedhetetlen kelléke a tipikus Tisza- 
ártér tájképi jellegének. 2. A védte- 
rület ilyen irányú kibővítése mellett 
a Sasémek madártani aktualitása 
mellett egyben halászati profilt its 
adnának és így a Tisza halfaunája 
is kapna ennek keretében egy da
rabka élő múzeumot. 3. Ugyanakkor 
mindezek mellett semmi akadálya 
sem lenne annak, hogy a Sasért to
vábbra is, mint ezideig halászatilag 
teljes mértékben hasznosítsák, mert 
a gazdasági halfajok fogása s pótlása 
a természetvédelmi érdekeket nem 
keresztezné.

Nem véletlenül használtam az 
előbb az élő múzeum kifejezést. A 
szabad természetben élő növény- és 
állatvilág ma már nem Csáki szal
mája, hanem a magyar nép kulturá
lis értékeinek objektumai közé tar
tozik és azokkal mind erkölcsi, mind 
törvényes kötelességünk, hogy a jó 
gazda gondosságával sáfárkodjunk.

Sterbetz István

Országos értekezletet tartottak 
május 19-én halászati tsz-eink ki
küldöttei. Érdemes feljegyezni, hogy 
ez volt az első alkalom, hogy az 
összes htsz-ek kivétel nélkül mind
annyian képviseltették magukat. Az 
értekezlet jellegében is újszerűséget 
tapasztaltunk: — ezúttal nem az el
nökök számoltak be szövetkezeteik 
helyzetéről és problémáiról (ezt el
végezte helyettük az éves és negyed
éves mérlegbeszámoló), hanem az 
Intézőbizottság számolt be a munká
járól és az össz-szövetkezeti mozga
lom eseményeiről. így az időszerű 
kérdések országos szinten kerültek 
megtárgyalásra, ami nagyban elő
mozdította a kialakult vita tömör
ségét, a konkrét hozzászólások lehe
tőségét. Másnap, május 20-án az In
tézőbizottság tartott ülést, amelyen 
súlypontosan a természetes vizek 
rendszeres ivadékolásának megoldá
sát biztosító nagy ívató és ivadék
nevelő tó — illetőleg tavak — épí
tésének előkészítésével foglalkoztak. 
Az ehhez szükséges felhatalmazáso
kat a htsz-ek küldöttgyűlése már 
előző nap megadta.
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H O Q YAN  VÉDEKEZÜNK —
—  az algák fúlszaporodása ellen?...

Tógazdaságainkban elsősorban az 
apró ivadékkal, vagy egyébként 
gyengén népesített tavakban már a 
tavaszi hónapokban tömegesen el
szaporodnak a sárgászöld színű fo
nalas, íin. „békanyál“ algák. Nyáron 
pedig a víz felmelegedésével párhu
zamosan szabad szemmel alig lát
ható különféle kékalga-telepek mii- 
liárdjai festik meg az egész víztö
meget.

Az utóbb említett alga túlszaporo- 
dás jelenti a nagyobb veszedelmet. 
Sajnos a mi klimatikus és talajtani 
viszonyaink rendkívül kedvezőek 
számukra, és szinte évről évre biz
tosra vehető a tavainkat fenyegető 
alga veszedelem, a nyári „vízvirág
zás

Tudjuk, hogy ez a hatalmas alga
tömeg az erősen felmelegedő sekély 
vizeink oxigénháztartásában  ̂ okoz 
nagyméretű és káros kilengéseket 
és a tógazda számára sok-sok álmat
lan éjszakát, mert ha nincsen mód
ja friss vizet juttatni a tóba, úgy 
vem marad más lehetősége, mint a 
gyorsan elvégzendő kényszerleha
lászás.

Tényleg ilyen sötét a kép? Nin
csen semmi biztos recept az algave
szély leküzdésére? Teljes joggal fel- 
vethetők e kérdések, melyekre a vá
lasz az, hogy van is orvosság, meg 
nincs is orvosság.

A külföldi halászati szakirodalom 
sűrűn foglalkozik e kérdésekkel és 
eredményes kutatásokról ad hírt. 
Korábban a réz oligodinamikus ha
tására építve legtöbb szakember a 
rézgálicos permetezést javasolta. Je- 
leonszkij 0,5—1,25 mg fiit CuSo4 
koncentrációt talált megfelelőnek, 
Rohde és Vivier 60 mgflit töménysé
get javasolt (10°/Q-os oldattal perme
teztek). Ez utóbbi oldat meglehető
sen veszélyes, ha számításba vesz- 
szük, hogy a halak 8 mg/lit-es ol
datban 1 nap alatt elpusztulnak. 
Tehát 1 m2 vízfelületre 1 m vízmély
ség esetén kipermetezett 8 g, vagy 
0,5 m vízmélységnél 4 g CuSÖ4 biz
tos halpusztulást okoz. Magam az 
1%-os rézszulfát alkalmazását kipró
báltam és javasolni merem, de csak 
foltonként, sávonként, nem a tó 
egész felületére kiterjedően! XJjáb- 
ban Lawrence, Fitzgerald, Gerloff, 
Skoog stb. szelektív hatású szerves- 
vegyületeket használt eredménnyel. 
A dehydroabietylamin-acetát (Del- 
rad) és a 2,3 dichloronaphtoquinon 
(Phygon) egészen alacsony koncent
rációjú oldata jól lefékezte a kékal
gák szaporodását és ami az érdekes\ 
nem bántotta a zöldalgákat, a ma- 
gasabbrendű vízinövényeket és a ha
lakat.

A Phygon nevű készítményt ha
zánkban az elmúlt években gombák 
ellen a kukorica csávázására már 
behozták, sajnos, elfogyott és így al
gákkal szemben nem tudtuk kipró
bálni. A Chemolimpex 1958-ban ígé

retet tett, hogy megkísérli az emlí
tett vegyszerek behozatalát, remél
jük sikerül még ezévben. Nagy szük
ség lenne ezekre a kipróbált, és kül
földön bevált készítményekre, mert

A TENGERI HORGÁSZAT során 
ejtett zsákmány értéke néha tekin
télyes, gondoljunk csak a többmázsás 
tonhalakra, igaz viszont, hogy az ef
fajta horgászatnak igen nagy a re
zsije, a motorcsónak és drága felsze
relés bizony tekintélyes befektetést 
igényel. De van eset — igaz, hogy 
ez ritkább, mint a lottó ötös talá
lata —■, amikor kisebb vagyon üti 
a horgász markát, ehhez azonban, 
mint azonnal kiderül — sörgyár is 
kell, mely úgylátszik, azt az elvet 
vallja, hogy főleg a rossz sörnek 
kell a cégér.

Ott horgászott Raymond Simmons 
a tavasszal a Chesapeake öbölben. 
Mr. Simmons egyike az ötmillió 

amerikai munka- 
nélkülinek, autó
gyári munkás volt, 
amíg ki nem zec- 
colták a prosperi
tás nagyobb dicső

ségére és így alkalma nyílt a jó
ízű tengeri csíkos sügérek nyomába 
szegődni. Egész éjjel próbálkozott 
eredmény nélkül, amíg kora hajnal
ban végre kapása volt és vágó
horogvégre kaphatott egy szép öt
kilóst. Éppen operálta ki a hal ke-

amint látjuk van orvosság, csak 
éppen nekünk nincs belőle, akik 
pedig gondterhes összeráncolt hom
lokkal nézünk a közelgő algavesze
delem elé.

Ezúton is kérjük az összes illeté
keseket, segítsenek a tógazdáknak 
ilyen irányú gondjaik elhárításában. 
Ne kelljen a nagy kockázattal járó 
rézszulfáthoz folyamodni, amikor 
annál biztosabb hatékonyabb ké
szítmények léteznek. Veszprémi Béla

mény szájából a horgot, amint ész
revett egyik kopoltyúfedőjén egy 
„Diamond Jim III” felírású arany
lemezkét. A szerencsés horgász na
gyot kiáltott, mert köztudomású 
volt, hogy az egyik sörgyár, nyilván 
híg italait kelendőbbé tenni kívánva, 
jelzett halakat bocsátott az öbölbe 
azzal, hogy aki ezeket kifogja, tekim 
télyes prémiumot kap. A jelzett ha
lak közül a III-as számú volt a sztár 
és Simmons 25 000 dollár jutalmat 
vágott „zsebre” . A gyár persze nagy 
hűhót csapott és megkezdődött az új 
aranyláz, mert a tengeri öbölben 
még mindig úszkál néhány 1000 és 
500 dollár értékű jelzett striper- 
bass. Egy kis kellemetlenség azon
ban akadt, kiderült, hogy azok a 
huszonötezernyi dollárocskák nem 
kápéban értendők hanem sörben. 
Mr. Simmons most törheti a fejét, 
mit csináljon a rengeteg folyadék
kal. Maga aligha ihatja meg, a kocs- 
márosok meg nem nagyon állnak 
kötélnek, mert a sör nem a legjobb 
minőségű. Hiszen ha az volna, nem 
lett volna szükség ezt a furcsa ízű, 
tipikusan amerikai reklámot ki
agyalni, inkább valamivel több ár
pát kellett volna beletenni a sörbe 
és kevesebb — vizet. . .

Nem minden alga ellen kell védekezni! Lusun Dairen térségében nagy eredmé
nyeket értek el az alga mesterséges tenyésztésével. Az egyik kínai algatenyésztc- 

telep dolgozói azt a célt tűzték maguk elé, hogy 1959-ben tízezer tonna algát
tenyésztenek (Foto: Mia Ming)
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jf3árka-alakú legyezi —

— a u alasbárka ?

A nyíltvízi halászatnak fontos esz
köze a halasbárka, melyben a meg
fogott halat tárolják mindaddig, 
amíg az a piacra nem kerülhet. 
Igen fontos, hogy-a bárka belsejében 
a hal hosszú ideig éljen törődés és 
súly apadás nélkül, éppen ezért ér
demes foglalkozni azzal a kérdéssel, 
hogy melyik típusú bárka felel meg 
a legjobban ennek a célnak, milyen 
Ügyen és miképpen helyezzük azt el.

A halasbárka — mint azt a neve 
is mutatja — elől-hátul keskenyedő 
formájú, fából készült, felül nyitha
tó és oldalfelületein lyukakkal ellá
tott ladik alakú tartány. A lyukak 
arra szolgálnak, hogy a bárkában 
levő víz az áramlás hatására jól cse
rélődhessék és a tartány belsejében 
mindenkor megfelelő oxigéntartalmú 
víz legyen.

H. Meng dachseni halászati fel
ügyelő az elmúlt években érdekes 
kísérleteket végzett annak megálla
pítására, hogy a különféle alakú, 
rendszerű és méretezésű halasbár
kák közül, melyek a legmegfelelőb
bek és a bárkák elhelyezésekor mit 
kell figyelembe venni, hogy azok
ban minél tovább éljenek a halak. 
Az érdekes kísérletek eredményeit 
Meng a Sch. F. Z. tavaly decemberi 
számában adta közre. Igen érdekes 
módszerrel végezte kísérleteit, fluo- 
reszcein színezéket használva vizs
gálta a különféle bárkákban leját
szódó hidrodinamikai viszonyokat, 
nyomon követte az áramlásokat, 
burbulenciás jelenségeket, felismeré
seinek eredményeképpen gyakorlati
lag értékes megállapításokat. tett. 
Tanulmányában leszögezte, hogy az

általánosan használt bárkaformájú 
haltároló nem felel meg tökéletesen 
céljának, viszont a négyszögletes, 
láda alak frissebb vizet, jobb vízcse
rét biztosít, de igen fontos az is, 
hogy ez a ládaalakú bárka milyen 
állásban helyezkedik el a vízfolyás
hoz viszonyítva.

A kísérletek első mozzanatában 
azt vizsgálták: mi előnyösebb, ha a 
bárka teljesen a víz alá süllyed, 
vagy pedig csak olyan mélyen me
rül, hogy vízszintje és a bárka fede
le között levegőréteg maradjon. A 
sorozatosan végzett oxigénmeghatá
rozások kimutastták, hogy az utóbbi 
megoldás a helyes, mert a bárka 
víztartalma felett levő levegőből 
oxigénfelvétel történik, a teljesen 
lesüllyesztett bárka vize ezzel ellen
tétben az atmoszférából oxigént fel
venni képtelen. Különösen fontos 
ennek ismerete akkor, amikor a bár
ka csak gyengén áramló vízben 
úszik és furatain csak aránylag kis 
mennyiségű víz tud be és kiáram
lani.

Miért alkalmasabb a négyszögle<- 
tes halbárka? Az áramvonal idomú, 
hajó alakú bárkát az áramló víz 
körülfolyni igyekszik és csak igen 
kis része jut át a furatokon keresz
tül, annak belsejébe, belső víztere 
tehát csak mérsékelten cserélődik, a 
benne elhelyezett halak oxigénellá
tása tehát akkor is mérsékelt, ha a 
bárka erősen folyó vízben úszik. Ha 
azonban a bárka négyszögletes, az 
áramlással szemben levő furatokon 
sokkal több víz folyik be és távozik, 
a vízcsere tehát tökéletesebb, több 
oxigén jut a bárka lakóinak. A láda

alakú bárkának azonban szintén 
vannak hátrányai, ezeket azonban a 
bárka megfelelő elhelyezésével ki 
lehet küszöbölni.

Minden áramló vízbe helyezett 
idom ellenállást kelt, ez annál na
gyobb, minél kevésbé felel meg az 
illető idom a hidrodinamika az 
áramvonalas testekkel kapcsolatos 
törvényeinek. Ha a négyszögletes, 
többnyire tégla idomú tartányt kes
kenyebb vagy szélesebb felületével 
derékszögben állítjuk az áramlásba, 
mögötte erős szívó hatás keletkezik, 
a hátul levő nyílásokba a szívó ha
tás következtében víz áramlik be, 
ami a víz kiáramlását erősen hát
ráltatja és akadályozza a szemben 
levő oldalon a víz beáramlását. De 
a képződő örvénylés egyben fel is 
kavarja a láda víztartalmát, amit el 
kell kerülni. A láda fenéken ugyanis 
iszap, nyálka és a halak anyagcsere- 
terméke rakódik le, az örvénylés 
ezeket állandó keringésben tartja. 
Ezek az anyagok pemcsak a víz oxi
génjét fogyasztják igen mohón bom
lásuk során, hanem azért is károsak, 
mert a halak kopoltyúira rakódhat
nak. Ha nem lebegnek, hanem a 
láda fenekén összefüggő réteget al
kotnak, kevesebbet vonnak el az él
tető elemből. Kívánatos tehát a bár
kát az áramlásban úgy elhelyezni, 
hogy belsejében káros örvénylések 
ne keletkezzenek, viszont a belső tér 
vize gyorsan és folyamatosan cseré
lődjék.

Ehhez nem elegendő a furatokat 
nagyra méretezni és minél sűrűbben 
elhelyezni, bár kétségtelen, hogy a 
több és nagyobb lyuk javít a hely
zeten. De ennél is fontosabb, hogy 
a láda az áramláshoz képest ne de
rékszögben helyezkedjék el, hanem 
ferdén, kb. 45 fokos szögben. Ha 
a láda szélesebb oldalával derék
szögben fekszik a mögötte kép
ződő szívóhatás olyan tekintélyes 
örvénylést kelt, hogy belsejének 
mintegy a felében állandóan és 
erőteljesen kering a víz. Ez a 
keringés nemcsak felkavarja a 
fenék iszapját, de gátolja a víz 
kiáramlását és ezzel beáramlását 
is, a víz megkerülni igyekszik a 
bárkát és a szélső furatok szinte ha
tástalanokká válnak. Azonos a hely
zet, ha a bárka keskenyebbik oldalá
val áll az áramlással szemben, bár 
ilyenkor kisebb az örvény tér, a víz 
mégsem képes teljes egészében át
folyni a láda furatain.

A vízellátás akkor a legkedvezőbb, 
ha a ládát oly módon állítjuk a fo
lyásba, hogy az ferdén kb. 45 fokos 
szöget zárva be fekszik az áramlás
ban. Ebben a helyzetben a láda át- 
öblitése és vízellátása szinte tökéle
tes, örvénylés nem keletkezik és a 
víz egy része még a kis oldallapokon 
levő nyílásokon át is beáramlik a 
bárka belsejébe.

Az igen célszerű alakú haltartó 
láda azonban csak akkor látja el 
feladatát tökéletesen, ha a vízfolyás
nak lehetőleg kavicsos-homokos, de 
nem iszapos részében helyezzük el. 
ahol a víz folyása egyenletes, gyors 
és ellenáramlás n élkü li ‘

t-
A bárka a pontyikrával telt fészkeket is befogadja Gárdonyban

(Veszprémi felv.)
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Sokat foglalkoztunk lapunkban a 
trágyázás bonyolult kérdésével, bár 
ezzel a kérdéssel nem lehet eleget 
foglalkozni és erről nem tudunk ele
get írni.

Mióta Liebig (1803—1873) a híres 
német kémikus, a növények táplál
kozásának tanulmányozása során 
megállapította talajerő kihasználá
sának törvényszerűségeit és lefek
tette a minimumba kerülő vegyi
anyagok gátló szerepét, új, virágzó 
korszak indult meg a szántóföldi 
trágyázás területén. A múlt század 
végén fellendülő tógazdasági halte
nyésztés trágyázással kapcsolatos 
hozamfokozó beavatkozásait is a 
Liebig-féle minimum-törvény szem 
előtt tartásával dolgozták ki. Száza
dunk első felében megjelent német 
tótrágyázási könyvek is Liebig taní
tásának szellemét tükrözik.

A német halastó trágyázással kap
csolatos irodalom eredményei — kí
sérleti tógazdaság hiányában — 
szinte minden változtatás és kritika 
nélkül kerültek át a hazai gyakor
latba. Irmen „örököltük“ a „kritika 
és nyaklónélküli“ meszezést, a hóié 
káros hatásának elméletét, a mér
tékletes foszfortrágyázást és a nitro
gén-trágyák fölöslegességének meg
állapítását.

A huszas években Maucha akadé
mikus jött rá arra, hogy a halasta
vakban a szén lehet a „minimum 
faktor“ elsősorban, mert a szerves
anyag felépítéséhez az algák ebből 
igénylik a legtöbbet. 1926-ban azt 
írja: „Fel kell termünk“, hogy a 
szervestrágyázás jó hatását „nem a 
nitrogén, hanem az organikus anya
gok széntartalma váltja ki“ . Megál
lapítása azonban homlokegyenest 
ellenkezett Demoll nagytekintélyű 
német halbiológuséval, aki a tavak 
meszezésével a szénellátást is meg
oldottnak látta. Demoll ezt írja „a 
széndioxidnak, mely a cellulóz erje
désekor keletkezik, csak mint ás- . 
ványoldó szernek, továbbá lúgosság- 
fGkozó anyagnak van jelentősége, te
hát nem az a tényező, mely az al
gáknak és a víz alá merülő növé
nyeknek normális fejlődéséhez lehe
tőséget teremthet“.

Maucha tulajdonképpen a széntrá- 
Qyázás elméleti alapjait fektette la 
fenti megállapításával, mint sok 
minden más nagy horderejű magyar 
felismerés azonban elsenyvedt a 
külföld tekintélyének tisztelete ár
nyékában.

Elmondottakból kitűnik, hogy a 
széntrágyázás nem ötletszerűen jött. 
Meg kellett teremteni elméleti alap
jait, ki kellett dolgozni technikájá
nak elméletét és gyakorlatát. A ter
més fokozódásával kellett bebizo
nyítani helyességét. A trágyázástan 
egyik alapvető törvénye ugyanis „a 
trágya vagy trágyázási módszer ha
tásosságának legfontosabb — bár

] - E L J U T O T T U N K . . .
nem egyedüli — bizonyítéka a ho
zam fokozódása“.

A szervestrágyázás régebben al
kalmazott módszerei a fenéken való 
szétterítés, kupacos trágyázás, bizo
nyos helyeken és bizonyos körülmé
nyek között nem voltak teljesen ha
tástalanok. A trágyázatlan tavak ho
zamához viszonyítva előrehaladást, 
hozamfokozást jelentettek. A szer
vestrágya egy részéből ugyanis így is 
hasznosítható széndioxid lett és a 
trágyának foszfor, nitrogén, mész és 
káliumtartáhma feltétlenül hozzájá
rult a hozam fokozódásához. De\ a 
fenti módszerek nem építettek ép
pen a trágya széntartalmára, sőt azt 
teljesen figyelmen kívül hagyták.

A széntrágyázás alapját egyrész
ről a tó szervesanyag építésével kap
csolatos „ bioaktivitás“ törvényszerű
ségeinek a felismerése adta és az a 
tény, hogy a bioaktivitás sebességét 
szabályozó környezeti tényezők közül 
a legfontosabb szerepet a „haszno
sítható széndioxid“ játssza. A Min
der-féle hasznosítható széndioxid 
nem más mint a víz széndioxid tar
talma +  a víz hidrogénkarbonát tar
talmának a fele. A hasznosítható 
széndioxid fogalom körét azonban 
ki kell terjesztenünk. Tihanyban a 
legújabb kutatások bizonyították be, 
hogy bizonyos algafajok a víz oldott 
karbonát tartalmát is jól fel tudják 
használni szénszükségletük fedezé
sére. Régen ismert az a tény is, 
hogy az algák szervesanyag építését 
a rövidebb szénláncú — elsősorban 
cukorszerű — szervesvegyületek 
nagymértékben serkentik. A trágya 
szervesanyagai elbontásának tehát 
nem kell lefutnia a széndioxidig,

mert az algák már előbb képesek 
azt hasznosítani. A növények szén
forrása tehát sokkal gazdagabb, 
mint ahogyan kezdetben gondoltuk.

A széntrágyázási technika elmé
leti kidolgozásakor arra törekedtünk, 
hogy a széntartalmú trágyázó anyag 
(mely komplex anyag) a tóvíz teljes 
tömegében szétoszolhassék és ne 
a feneket, hanem a vizet trágyázza. 
A vízben folyik le a tavi élet „ bio
aktivitásának“ oroszlánrésze, a mód
szerrel tehát a felhasználásra kerülő 
trágyázó anyagokat és vegyületeket 
„házhoz szállítjuk“.

A trágyázás kivitelezésének eddig 
ismeretes megoldásai többé-kevésbé 
megfelelnek az elméleti követelmé
nyeknek.

Donászy a széntrágyázás hatását 
és hatásosságát a hasznosítható 
széntartalom növekedésével akarta 
kimutatni. Azt feltételezte ugyanis, 
— helytelen meggondolás alapján — 
hogy a tóvíz hasznosítható szén
dioxid tartalma a széntrágyázás 
után növekedni fog. Kísérleteinek ez 
az eredménye csak akkor következ
hetett volna be, ha a szervestrágya 
széntartalma a tó bioaktivitása 
szempontjából közömbös anyag vol
na, ami azoknak életműködéséhez 
nem szükséges, tehát a tóvízben 
hosszabb ideig kimutatható állapot
ban megmaradhat. A tó élővilágának 
szénigényét a legjobban bizonyítja 
az a tény, hogy a széntrágyázási 
módszerrel beadagolt szervestrágya 
szenének — rövid idővel a trágyázás 
után — „bottal lehet ütni a nyo
mát“ . Igen rövid időn belül belekap
csolódik a tó „szerv es életének vér
keringésébe“, beépül a növényekbe 
és állatokba és a pontyok testébe.

Széntrágyázási módszerünket tár
gyalva sohasem vitattuk az egyéb 
szervetlen trágyaanyagok: mész, 
foszfor szükségességét. Csupán a 
sorrendiségben helyeztük a szenet és 
széntrágyázást az első helyre.

Dr. Woynárovdch Elek

Planktonszürés a nagylángi üzemegységben
(Veszprémi felv.)
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V
f f i n a o l

A M A G Y A R
ngoina VIZEKBEN. . .

Erről az érdekes és kevésbé ismert élet
módú halunkról, a Halászat hasábjaiban 
Sterbetz István közölt figyelemre méltó 
elterjedési adatokat. De csak 1941-től. 
Mivel az erre vonatkozó adatokat én is 
állandóan gyűjtöm, talán nem lesz feles
leges annak közreadása. Tekintettel arra, 
hogy hazai elterjedését tényleg hiányosan 
ismerjük. Hiszen Sterbetz csupán 24 
adatot közöl. Nekem pedig 41-et sikerült 
összeszednem.

Az angolna hazai előfordulásával első 
ízben 1726-ban 'Marsigli foglalkozik azzal 
a megjegyzéssel, hogy a Dunában igen 
ritkán található. 1890-től már gyakoribbak 
a rávonatkozó adatok. Ezeket vizek sze
rint a következőképpen sorolom fel:

A DUNA: 1890. Guta. 1 drb. 65 cm., 189.0 
XI. Guta 1 drb. 85 cm., 1891. V. 2-án szin
tén itt 1 drb. 85 cm., 1915. Lágymányosi 
téli kikötőből 1 drb. 1916. VIII. 25. Nagy
maros 1 drb. 100 cm., 1936. VII. 27. Eszter
gom 1 drb. 130 cm, 1,30 kg., 1938. X. 26. 
Nyergesújfalu 2 drb. 130—76 cm. 1,30— 
0,70 kg. 1939. VII. 2. Nagytétény 1 drb.
I, 50 kg., 1942. Vác 1 drb. 100 cm., 1943. 
Vác 1 drb. 80 cm.

TISZA: 1908. 4 drb. 1909. Szolnok 2 drb. 
2—0,5 kg 1913. Vásárosnamény 1 drb. 68. 
cm. 0,65 kg., 1914. Szolnok 1 drb. 1 kg. 
1944. VH. 18. Tiszadob 1 drb. 60 cm.

DRÁVA: 1948. Vizvár 1 drb. 81 cm, 1,40 
kg.

Marcal: 1924. 1 drb. 1,50 kg.
Maros: 1958. 1 drb. 70 cm. 0,58 kg.
ZALA ( t o r k o l a t n á l ) :  1950. 1 drb. 90 

cm. 2,00 kg.
SAJÓ: 1944. VH. Sajószentpéter 2 drb. 

80—85 cm. 1945. V. Miskolc 1 drb. és 1946. 
XI. szintén Sajószentpéter 1 drb. 1,50 kg.

BODROG: 1941. 2 drb. 1944. II. 21. Sára 
1 drb. 85 cm. 0,90 kg.

RÁKOSPATAK: 1912. VHI. 3 drb. 80— 
80 cm. Hódmezővásárhely (Artézikút le
folyó) 1898. 1 drb. 37 cm.

BALATON: 1890. IX. Szárszó 1 drb. 80 
cm., 1920. V. Fonyód 1 drb. 75 cm. 1920. 
X. Fonyód 1 drb. 150 cm., 1922. V. 9. Bala- 
tonkeresztúr 1 drb. 82 cm. 1,25 kg., 1949.
IV. 29. Tihanyi móló 1 drb. 92 cm. 2,00 kg.

VELENCEI TÓ: 1890. 1 drb., 1916. Vü. 16. 
1 drb. 70 cm. 1932. 1 drb. 80 cm.

FERTŐ TÓ: 1916. 1 drb. 
NAGYTÓMALMI TÓ: (Sopron) 1925. 1 

drb., 1932. IV. 29. 1 drb. 77 cm., 0,94 kg.
Alz itt felsorolt 41 saját és Sterbetz 24 

adatával összesen tehát 65 áll rendelkezé
sünkre. összesen 14 vizünkből. A vizen- 
kénti eloszlás (Sterbetz adataival együtt):

Duna 26 fogási adat
Tisza 11 fogási adat
Balaton 5 fogási adat
Sajó 4 fogási adat
Körös, Velencei tó,
Nagytómalmi tó 3—3 =  9 fogási adat 
Bodrog, Rákospatak 2—2 4 fogási adat 
Dráva, Marcal, Maros, Zala, 
Hódmezővásárhely,
Fertőtó 1—1_________ =  6 fogási adat

összesen: 65 fogási adat
Ebből sajnos, csak 47-nél van meg a 

fogási idő hónapok szerint feltüntetve. 
27-nél hosszméret, 19-nél pedig súly is 
ismeretes. E szerint a legkorábbi fogás
II. , míg a legkésőbbi XII. hóban történt. 
A fogások havonkénti megoszlása:

H. hónap (Bodrog) 1 fogás
IV. hónap Duna, Balaton, Nagy

tómalmi tó) 3 fogás
V. hónap Duna, Sajó, Balaton, 

Nagytómalmi tó) 7 fogás
VI. hónap (Duna) 2 fogás

VII. hónap (Duna, Tisza, Sajó) 6 fogás
VIII. hónap (Duna, Tisza, Körös,

Velencei tó, Rákospatak) 15 fogás
IX. hónap (Duna, Tisza, Körös, 
Balaton) 9 fogás
X. hónap (Duna, Balaton) 2 fogás 

XI. hónap (Sajó) 1 fogás
xn. hónap (Duna) 1 fogás

összesen: 47 fogás
Tehát a legtöbb fogás augusztusban, 

szeptemberben és májusban történt. A 
27 hosszméreti adat szerint: a legkisebb 
fogott angolna (Rákospatak) 15 cm., míg 
a legnagyobb (Balaton) 150 cm. 19 súlyadat 
szerint: legkönnyebb (Tisza) Ö,5, míg a 
legsúlyosabb (Szolnok, Zala, Balaton) 2,0 
kg*Igen érdekes az angolna csapatos elő
fordulása. A fogási adatokból kitűnik, 
hogy a Dunából Nyergesújfalunál 1938. 
X. 26-án 6 drb. (2 drb. az Állatkertbe 
került), Rákospatakból 3, Bodrogból pe
dig 2 darabot fogtak egyszerre és egy 
helyen, a Sajóból emel5hálóval 6, illetve 
8 darabot emeltek ki. Ezek közül azonban 
kettő, illetve csak 1 darabot sikerült meg-

A diósjenői tsz. halastó kőszórással 
védett záró gátja

(Fóris felv.)
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fogni, mivel a többi a háló szemein ke
resztül elmenekült.

Figyelemre méltó az alaposan szeny- 
nyezett Sajóban való előfordulása is.

Tekintettel arra, hogy nyugaton az an
golna igen fontos és nagy jövedelmet 
hajtó hal, hazai halászati szakemberek a 
vizeinken való megtelepítésével, már 
korán próbálkoztak. Az első telepítést az 
1870-es években végezték. Sajnos a tele
pítési hely ismeretlen. Hogy azonban ez 
eredményes volt, mutatja az, hogy az 
1895. évi országos kiállításon ebből a 
telepítésből származó több élő példányt 
mutatlak be (Hermán O. közlése). Utána 
1887. V. 17-én a soroksári Dunaágba he
lyeztek ki 300 000 db. ivadékot. 1890—91 
években a simontomyai tógazdaság tele
pítette tavaiba. 1890-es évek elején Hód
mezővásárhelyen telepítették, az artézikút 
levezető árkába, Hamburgból hozatott 
ivadékot. 1900-as években a tatai tógaz
daság telepítette szintén lóba. 1930-as 
évek elején a bánhídai tó népesítésével 
próbálkoztak. Innen, — a meleg vízből, 
— azonban, a lefolyó árkon át a Dunába 
húzódott, 1935-ben 1,000, 1936-ban 2,000 drb. 
Angliából hozatott ivadékkal népesí
tették a határon túli s a Hernádba ömlő 
Osva folyót. Itt 1940-ben, árvíz után ke
rült néhány példány szem elé. 1942-ben 
pedig ebbői a telepítésből 2 drb. cca. 1 m- 
es példány volt kiállítva, az egvik kassai 
sportüzlet kirakatában levő akváriumban.

Ezek a telepítések azonban csupán öt- 
letszerűek voltak, így tartós eredményt 
nem is érhettek cl. Csupán arra voltak 
jók, hogy az évente felbukkanó angolna 
példányok láttára szakembereink sok
szor még ma is ezeknek a telepítéseknek 
tulajdonítják előfordulását.

Amint látjuk, az angolna vizeinkben 
nem a leggyakoribb hal. Bár az a meg
győződésem, hogy évente lényegesen 
többet zsákmányolnak a felsoroltaknál. 
Ezeknek adatai azonban sajnos, nem jut
nak szakemberek kezébe. Pedig ma a 
fogásokat könnyű volna ellenőrizni a 
HTSZ-ek és a horgászok kimutatásai
ból. Ez nem is volna fölösleges. A pontos 
előfordulás felderítése után ui. követ
kezhetnék életmódjának tanulmányozása. 
Annál is inkább, mert amint tudom, 
komolyan foglalkoznak, a hazai vizeink
ben való nagyobb telepítés gondolatával.

Vásárhelyi István

„ELMARADT A  ZÖLD Á R !“ —  
panaszkodnak a halászok, sem a 
Kárpátokból, sem Ausztriából nem 
kapunk „nagy vizet“ . Pedig a 
„nagy víz“ —  jó ívás, sok hal. . .  
A természeti kürölményeknek ez 
a kedvezőtlen alakulása bizonyára 
serkentően hat htsz-einkre abban 
a tekintetben, hogy fokozott ütem
ben építsék meg tógazdasági mel
léküzemeiket . . .

HELYREIGAZÍTÁS 
Lapunk május havi számának 

93. oldalán a 38. sorba elírás kö
vetkeztében hiba csúszott. 6,6 
millió tonna helyett helyesen 6,6 
millió kilogramm.

(Budapest, V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím: Halérté
kesítő Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztés
sel és halászattal foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haűermé- 
sének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermését is részben vagy 
egészben megvásárolja. — Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (tel.: 
180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Buda- 
pest-Kelenföld p.u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja: Debrecen, Gyöngyös, Győr, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tata

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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