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Harcolni kell —
halasvizeink elszennyeződése elleni

Természetes vizeink gazdasági fel- 
használásának kérdésében számtalan
szor merült fel a probléma: minek 
van nagyobb nemzetgazdasági jelen
tősége, a halnak vagy pedig az 
iparnak, melyet igen nagy költség
től mentesítünk, ha különlegesebb, 
költséges szennyvíztisztító berende
zés nélkül vezetjük le szennyvizét 
valamelyik befogadóba? Milyen cse
kély az az összeg, melyet a népgaz
daság elveszít a haltermés kiesésé
vel azzal az összeggel szemben, ame
lyet nyer az iparban.

Ezzel az érveléssel szemben ma 
már egyre jobban megértik tervező 
mérnökeink, hogy a mérleg egyik 
serpenyőjében nemcsak a hal van, a 
másikban pedig az ipar, hanem a 
hal mellett ott van maga a mező- 
gazdaság, az ipar egyéb területe, a 
közegészségügy és sok tízezer dol
gozónk üdülése, amikor felkeresi a 
horgászvizekét. Az ipari szennyvi
zekkel terhelt vízfolyások vize igen 
sok esetben súlyos károkat okoz a 
mezőgazdaságnak, mert öntözésre al
kalmatlanná válik. Sok esetben a 
vízfolyás medre az ipari szennyezés 
miatt vízben oldhatatlan finom 
iszappal is megrakodik és feltöltve 
a medreket árvízveszélyt okoz, a 
vízkivételt lehetőilenné teszi, a fi
nom lebegő iszap eltörni ugyanis a 
szűrőket, szivattyúkat, sem öntözés
re sem ipari víznyerésre nem lehet 
többé használni.

Közegészségügyi szempontból szá
mos fürdési lehetőséget tesz tönkre 
a szennyvíz, gyakran fertőzés veszé
lye is fennáll, de a víz élővilágának 
lepusztulása következtében a dolgo
zók ezreinek legkedvesebb üdülése, 
a horgászat is lehetetlenné válik. 
Gyárak, üzemek szennyvízlevezetésé
nek felülvizsgálatánál számtalan 
esetben tapasztaltuk, hogy a horgá
szok lelkesen veszik körül az ellen 
őrzést végző hatósági személyt és 
örömmel veszik tudomásul, hogy 
kormányzatunknak van olyan szerve, 
mely minden lehetőt elkövet termé
szetes vizeink halállományának meg
védése érdekében, amikor a víz- 
szennyezésekkel szemben erélyesen 
lép fel.

Amikor természetes vizeink tisz- 
laságát védjük, nemcsak annak élő

világát, halállományát védjük meg, 
hanem a magyar ipar, mezőgazda
ság és közegészségügy jövőjét és 
dolgozóink üdülési lehetőségét is. 
Minél jobban, minél nagyobb gond
dal védjük és fejlesztjük természe
tes vizeink halállományát, annál na
gyobb mértékben biztosítjuk népgaz
daságunk jövőjét, mert minden me
zőgazdasági és ipari fejlődésnek 
alapfeltétele a megfelelő víz. Lakó
telepek és ipartelepek kijelölésekor 
nagyon gyakran utolsó szempont 
szokott lenni, hova vezetjük le a 
szennyvizet. IS ép gazdaságunknak a 
következő ötéves tervben a tervezés

A soroksári Dunaásr vízszennyeződése 
intő péLdn arra., hog:y a tisztítatlan 
szennyvizek milyen súlyos károkat 
okoznak a halállományban. Képünkön 

egy 22 kilós harcsa hullája látható.

A Zeitschrift für Fischerei 1953— 
5/6. szám. 463—78. old. beszámol ar
ról, hogy a Hubertushöhe-i halászati 
iskola Perionból készült hálókkal kí
sérletezett. A hálók könnyebbek, 
mint a gyapot hálók, így gyorsabban 
kezelhetők. Beszerzésűik kezdetben 
ugyan nagyobb kiadást jelent, de ké
sőbb a beszerzési költség bőségesen 
megtérül.

vonalán a vízből kell kiindulnia, 
mert ipari és öntözéses mezőgazda
sági fejlődésünknek felső határt a 
víz szab! Természetes vizeink hidro
lógiai, hidrobiológiái és kémiai 
adottságai szabják meg a fejlődés 
további lehetőségét és vizeink ezen 
tulajdonságainak megismerése lesz 
a helyes tervezésnek, fejlesztésnek 
az alapja.

Lapunk halasvizeink elszennyező
désének kérdésével rendszeresen kí
ván foglalkozni. Közöljük az általá
nos érdekű vízszennyezési panaszo
kat és a tett intézkedéseket. Lapunk 
olvasóitól azt várjuk, hogy leveleik
kel tájékoztassanak bennünket a vi
dékükön felmerült vízszennyezések-

rőL (Dy)

A P. F. C. beszámol arról (1952, 1, 
3—9. old.), hogy a papírgyártásnál 
igen nagy mennyiségben használt 
szulfit-pép lúg rendszerint a többi 
ipari szennyvízzel együtt a folyókba 
kerül és kárbavész. A Torulopsis uti- 
lis élesztő azonban éppen ezeket a 
kárbavesző és folyókban bomlást, 
oxigénelvonást előidéző szerves anya
gokat alakítja át és teszi felhasznál
hatóvá. A Torulopsis élesztő takar
mányértékével a Lakewood-i halte
nyésztő telepen 1949-ben foglalkoz
tak és a kísérletek azt mutatták, 
hogy a legnagyobb növekedést annál 
a halnál érték el, mely az alaptáplá
lékon kívül még 20% Torula élesztőt 
is kapott. Tápértéke valakivel ki
sebb, mint a májé, de táplálóbb, mint 
a pontyhús és a disznólép keveréke. 
A ponty- és a léptakarmányhoz ada
golt 20% Torula élesztő az 5 legfon
tosabb vitamint is tartalmazza. Ha
zai viszonylatban is jelentős károkat 
okoz a szulíit szennylúg és szüksé
ges a Torula-élesztő kísérletek vég
zése a különben kárbavesző értékes 
anyagok felhasználására.

AUS DEM INHALT
Der internazionale Abwasserungs

kongress in Bruxelles.
Erős: Veranstalten wir Fischerkon

gresse mit den benachbarten 
Ländern.

Veszprémi: Die Verlandungssukzes
sion der Wasserpflanzen.

Szalay: Fischzucht in Reisfeldern.
Donászy: Überprüfung der Wasser

qualität unserer Fischgewässern.
Jászfalusi: Über den Welsbrutzucht.
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Rendezzünk halászati kongresszust
a szomszédállamok részvételével!

Az elmúlt napokban a következő 
szövegű távirat futott be a Halte
nyésztési Kutatóintézetbe:

— A csehszlovák halkutatók, a hal- 
tenyésztő iskolák hallgatói és oktatói 
a mai napon nagy érdeklődéssel 
hallgatták meg ing. Fiser elvtárs és 
Nekola igazgató beszámolóját a ma
gyar haltenyésztésről, örülünk sike
reiknek és annak, hogy a felvett 
kapcsolatokat az elkövetkezendő 
években is fenntarthatjuk, mindkét 
ország sikereinek érdekében. Őszinte 
üdvözletünket küldjük a haltenyész
tés valamennyi dolgozójának és az 
egész magyar haltenyésztésnek.

A távirat érdekes és értékes do
kumentuma annak a baráti kapcso
latnak, melyet a két szomszéd állam 
halkutatói és haltenyésztői vettek fel. 
Kérdést intéztünk dr. Erős Pálhoz, a 
Haltenyésztési Kutatóintézet igazga
tójához, aki a következőket mon
dotta:

— Az elmúlt esztendő nyarán egy 
hónapon át Magyarországon tartóz
kodott ing. Jaroslav Fiser erdőmér
nök, a csehszlovák állami gazdasá
gok minisztériumában az állami ha
lászat vezetője, valamint Josef Ne
kola, a telcsi állami halászati válla
lat igazgatója. Tanulmány útjuk célja 
a magyar halászat megismerése volt, 
vendégeinket a Haltenyésztési Ku
tatóintézet kutatói és a Halgazdasági 
Tröszt szakemberei kalauzolták.

— Vendégeink a Mezőgazdasági 
Múzeum megtekintése után három 
napot a kutatóintézetben töltöttek, 
ahol tájékozódtak a hazai kutatások 
eredményeiről és képet nyertek or
szágunk halászati viszonyairól. Az 
általános tájékozódás után vendé
geink megtekintették a biharugrai, a 
hortobágyi, a szegedi nagy tógazda
sági egységeket, a szegedi tógazda
ságban alkalmuk volt tanulmányozni 
az újonnan bevezetett Woynárovich- 
féle trágyázást módszert és a trágya
szóró gépét. A szarvasi kísérleti tó
gazdaságban a rizs komplex haszno
sításának témakörébe tartozó kutatá
sokat tanulmányozhatták. Bemutat
tuk halászati tsz-eink munkáját is a 
Viharsarok és a paksi Vörös Csillag 
tsz-ben, valamint a természetes vi
zeinken működő halkeltető állomá
sok életét. A Dunántúlon nevezete
sebb létesítményeink közül a tatai, 
varászlói, buzsáki és leilei tógazdasá

gokat szemlélték meg csehszlovák 
barátaink, megismerhették a velen
cei-tó halászatát és résztvettek a Ba
laton motoros halászatában is.

— A tanulmányút során nemcsak 
azt ismertük fel, hogy a két ország 
halászati kérdései milyen sok ponton 
találkoznak egymással, de bepillan
tást nyerhettünk a baráti Csehszlo
vák Népköztársaság halászati profil
jába is. Csehszlovákiában lényegesen 
nagyobb területen folyik haltenyész
tés, általában sok víztárolóban, de a 
mieinkhez hasonló halastó aránylag 
kevesebb van.

— Barátaink felhívták figyelmün
ket egy náluk eredményesen tenyész
tett halra, a marénára, melynek ha
zai meghonosítása ajánlatos volna, 
különösen a Balatonban. Érdeklődés
sel szemlélték meg vendégeink a 
MOHOSz kezelésében levő garadnai 
pisztrángod tógazdaságunkat, ahol 
hasznos eszmecserét folytattak annak 
vezetőjével, Vásárhelyi Istvánnal.

— Úgy éreztük, hogy a tanulmány
út mindkét nemzet szempontjából fe
lette hasznos volt és megteremtette 
a mindkettőnk számára oly fontos 
halászati szakmai kapcsolatok alap
ját. Ez a kapcsolat azóta is virul, Ja
roslav Fiser kartársunk rendszeresen 
juttatja el hozzánk a bennünket ér
deklő különlenyomat okát és az újon
nan megjelent könyveket, melyek tá
jékoztatnak bennünket a csehszlovák 
kutatás mai állásáról, Fiser kartárs 
halgazdasági könyvét teljes egészé
ben le is fordítottuk. Barátaink cse
rébe megkapják kutatóintézetünk 
eredményeit, nyomtatásban megjelent 
cikkeinket és rövidesen ott lesz Fiser 
igazgató íróasztalán a „Halászat(t is, 
melynek megjelenését gyakran szor
galmazta és érdeklődéssel várta, mely 
hivatva lesz a felvett szakmai kap
csolatok további kiszélesítésére és 
ápolására, A Ceskoslovenské Rybár- 
stvi című halászati lapból örömmel 
értesültünk arról, hogy a tanulmány
úiról írt beszámolón kívül Woynáro
vich Elek és Jászfalusi Lajos kuta
tónknak egy-egy cikkéről is közöl bő 
ismertetést. Természetesen lapunkban 
mi is ismertetni fogjuk a csehszlovák 
eredményeket.

— Reméljük, hogy kutatóinknak 
is alkalmuk lesz hasonló tanulmány- 
utakat végezni a környező államok
ban és az onnan hozott gazdag ta

pasztalatokkal fognak hozzájárul
hatni haltenyésztésünk fellendítésé
hez.

— Fiser igazgató a Földművelési 
Minisztériumban tett látogatása so
rán kifejtette azt a kívánságát, hogy 
mi magyarok rendezzük meg Buda
pesten az első halászati kongresszust 
a környező államok részvételével! 
Ezt követőleg pedig kétévenként min
dig más és más állam rendezné meg 
a találkozót, mely hathatós eszköze 
volna a szakmai együttműködés, az 
eredmények és tapasztalatok kicseré
lésének. A kongresszusi előadásokon 
kívül a vendéglátó országok a halá- 
szatilag jelentős objuktumokat mu
tatnák be kirándulások kapcsán.

— Reméljük, hogy ez a kezdemé
nyezés nálunk is visszhangra talál és 
megkapjuk kormányzatunk hozzájá
rulását ahhoz, hogy megrendezhes
sük az első Halászati Kongresszust.

Többeknek. Lapunk célját csak 
úgy tudjuk elérni, ha élő kapcsola
tot tart fenn olvasótáborával, mely 
ezen a kapcsolaton át gyakorolhat 
irányító hatást a „Halászat“ tartalmi 
részére. Kérjük tehát olvasóinkat, 
hogy a szerkesztés munkáját bírála
tukkal, ötleteikkel, javaslataikkal, ta
pasztalataik átadásával segítsék! Je
löljék meg az őket különösen érdeklő 
téma-területeket, a hézagokat, me
lyek elméleti és gyakorlati tudásuk
ban mutatkoznak. Lapunk feladata: 
gyarapítani az elméleti és gyakorlati 
tudást a termelés mennyiségi és mi
nőségi fokozása, a halászati kultúra 
emelése érdekében. Ha olvasóink en
nek a célnak elérésében támogatnak, 
munkánkat könnyítik meg és annak 
jó eredményét biztosítják.

A P. F. C. folyóirat 1952. I. 30. 
előzetes jelentést közöl Sharp R. W., 
Bennett L. H. és Saeugling E. C. tol
lából a csukaikra penészedésének 
malachitzölddel történő leküzdéséről. 
A végzett kísérletek során 1:203.000 
arányban hígított malachitzöld ol
datot folyattak át az ikrákon szifon 
módszerrel másfél órán keresztül. A 
kezelés után az ikrák zöldekké let
tek, de 5—6 óra alatt elhalványultak. 
A kelési százalék 86 volt. A labora
tóriumi kísérleteknél rosszabb volta 
kelési százalék.
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A halász-horgász barátságról 
beszól a MOHOSZ elnöke

Az elmúlt időkben bizony nem 
mélyült el túlzottan a halász-hor
gász barátság. Az akkori vízbirto- 
kosoknak az volt az irányelvük: 
minél magasabb díjakat szedni a 
horgászoktól és ennek fejében mi
nél jobban korlátozni őket a halfo
gásban. Csodálkozhatunk azon, 
hogy ebben a légkörben nemcsak 
barátság nem fejlődhetett ki, ha
nem még békesség sem? Ma azon
ban más szelek fújnak, közös érde
kek állítják közös arc vonalba a haj
dani ellenfeleket, . nagyjelentőségű 
közös célok közös megvilágosítása, 
együttműködés, a nagyritkán fel
bukkanó ellentétek elsimítása, az 
igazi barátság atmoszférájának 
megteremtése jellemzi ma már a 
halászok és horgászok kapcsolatait.

Hogyan látják a kérdést a hor
gászok, illetve legilletékesebb kép
viselőjük: Kolosszeusz József, a
Magyar Országos Horgász Szövet
ség elnöke?

— Bár a halászat megélhetést 
biztosító termelő foglalkozás — kez
dett hozzá nyilatkozatához Kolosz- 
szeusz elnök —, a horgászat pedig 
sport, céljuk egy pontban teljesen 
azonos: úgy a halász, mint a hor
gász halat akar fogni! És ennek ér
dekében az általuk használt vízte
rületen a legintenzívebb halasítást 
kell folytatniok. A horgászok erő
teljesen veszik ki a részüket ebből 
a munkából, saját erejükből építet
tek például halkeltető állomást és 
a különböző vizekbe évente sok
millió ponty, süllő, csuka és piszt
rángivadékot telepítenek.

— A halász-horgász ellentétek ma

Wundsh, H. H.: Fischereikunde. —
Eine Einführung für die Praxis. — 
Berlin. 1953. 258. o. A könyv rövid 
bevezetést ad a haltenyésztésről ha
lászati szakemberek részére és nem
csak az édesvízi, hanem a tengeri 
halászat főbb kérdéseivel is foglalko
zik. Az egyes fejezeteket kiváló 
szakemberek írták meg. A halte
nyésztés népgazdasági jelentőségéről 
írt bevezető fejezet után a halak 
szervezetével és életmódjával, a ha
lasvizek fizikájával és kémiájával, a 
halgazdaságilag fontos vízi növényi 
és állati szervezetekkel és a halasvi
zekkel foglalkozik. Rövid fejezetben 
tekinti át a tóépítés műszaki kérdé
seit. — A pontytenyésztés, mestersé
ges haltenyésztés és pisztrángtenyész- 
tés vázlatos áttekintése után az édes
vízi és tengeri haltenyésztés gazda
ságtanának kérdéseit foglalja össze. 
A halászati eszközök készítése és al
kalmazása, a tengeri halászat, halfel
dolgozás, konzerválás, szállítás, érté
kesítés a további fejezetek. A halas
vizeket érintő vízszennyezések és a 
halbetegségek összefoglalását adja. A 
könyv előnye a világos, rövid össze
foglalás, áttekinthetőség. Dy.

már csak igen elvétve jelentkeznek, 
legfeljebb a vízterületek birtoklá
sának kérdésében. A felszabadulás 
előtti években alig négyezer volt a 
horgászok száma, ma negyvenezren 
vagyunk! Háromszáz egyesületben, 
illetve szakosztályban tömörül ez a 
negyvenezer horgász, önálló vízte
rülete azonban csak néhánynak van. 
Érthető tehát: gyakran fordulnak 
szövetségünkhöz, hogy önálló víz
területre tegyenek szert. Szövetsé
günk csak akkor támogatja ezt a 
kérést, ha a vízterület szabad, azaz 
nincsen állami vagy halászati ter
melőszövetkezet kezelésében. Ha a 
horgászok szövetkezeti vízterületet 
igényelnek, szövetségünk kioktatja 
őket, hogy kormányunk programm- 
jának egyik sarkalatos pontja a ter
melőszövetkezetek erősítése a la
kosság jobb ellátása érdekében. Az 
egyesületek minden esetben meg is 
értik ezt.

— Természetesen előfordul en
nek az ellenkezője is, amikor vala
melyik tszcs igényel horgászkeze
lésben levő vizet. A döntés a Föld- 
mívelésügyi Minisztérium feladata 
és bár az FM rendszerint nem 
hagyja jóvá az ilyen törekvést, a 
döntés megszületéséig fokozódnak 
az izgalmak, ami aligha járul hozzá 
a halász-horgász barátság elmélyí
téséhez. De egyébként is: a kor- 
mányprogramm nem arra hívja fel 
a tsz.-eket, hogy olyan kollektívák
tól vegyék el a vízterületet, melyet 
hosszú éveken át nagy anyagi ál
dozattal halasítottak, hanem arra, 
hogy építsenek halastavakat!

— Mivel orvhalászok és orvhor
gászok még mindig igen „szép“  
számmal akadnak, ezek működése 
is ellentéteket okoz, mert azt álta
luk véghezvitt visszaéléseket az ér
dekeltek egymásnak tulajdonítják.

— Az ellentétek kiküszöbölésének 
leghathatósabb módja az — foly
tatta Kolosszeusz elnök —, hogy a 
horgászegyesületek közgyűléseikre 
meghívják a termelőszövetkezetek 
képviselőit, ahol a nyilvánosság 
előtt tisztázhatják az esetleg felme
rült problémákat és ellentéteket. A 
tárgyilagos bírálat tükrében meg
ismerkednek egymás feladataival, 
célkitűzéseivel, igyekeznek elvtársi 
kapcsolatokat teremteni és egymást 
átsegíteni a nehézségeken. És ami 
szintén igen fontos, igyekezzenek 
egymás között megoldani a kérdé
seket, hiszen a hatalmi szóval tör
tént döntés aligha lehet mindig 
megnyugtató mindkét félre.

— Hogy a barátság tartóssá vál
jék, feltétlenül szükséges az, hogy 
a horgászé gye sületek vezetői a tag
ság előtt ismertessék a halászati 
termelőszövetkezeti mozgalom fon
tos népgazdasági feladatait, hogy a 
horgászok megismerjék és megért
sék a halászatnak, mint termelési 
ágnak nagy jelentőségét. Ugyan

akkor természetesen a halász 
tsz.-ek vezetőségei világosítsák fel 
tagjaikat arról, hogy kormánypro- 
grammunk minden dolgozónak biz
tosítja a munka utáni pihenést, szó
rakozást, sportot. A horgászban te
hát ne vetélytársat lássanak, ha
nem a heti munkája után a termé
szetes vizek partján pihenést, üdür- 
lést, lelki és testi megújulást kereső 
dolgozótársat!

— A horgászok főleg a halasítás- 
sál kapcsolatban várnak és kérnek 
segítséget a halászoktól. A zöldár 
elvonultával a kubikgödrökben^ és 
egyéb mélyedésekben kintrekedt 
nemeshalak lehalászását csakis a 
halászok végezhetik, mert ehhez 
csak nekik van joguk és — felsze
relésük. Közös vízterületnél mind
két fél kötelessége résztvenni a 
mentésben, kizárólagos horgászke
zelésben levő vízterület esetében ez 
a bérlő horgászegyesület feladata, 
ugyanakkor azonban az egyesület 
a kifogott halaknak az illetékes ha
lászati felügyelő által megállapított 
ellenértékét a halászoknak meg
fizetni tartozik.

— Nekünk horgászoknak — fe
jezte be nyilatkozatát Kolosszeusz 
elnök — nemcsak kötelességünk, 
hanem becsületes szándékunk is 
ápolni a kölcsönös barátságot! Kö
zös érdekek, közös célok állítanak 
bennünket közös hadirendbe, har
cunk eredménye nem lehet más, 
mint a htsz.-ek jelentős tervtúltel
jesítése és horgásztízezrek fogási 
lehetőségeinek gyarapodása. Szo
rítsák meg a halászok és a horgá
szok egymás jobbját és haladjanak 
tovább azon az úton, mely a még 
derűsebb, még boldogabb jövendőt 
ígéri.

A békaproblémáról
Már most készüljünk fel a békák irtá

sára az itató tavak környékén, mert nagy 
pusztítást vihetnek végbe. Porontyai az ik
rában. felnőtt egyewlei pedig a zsenge iva
dékban tesznek kárt.

A békát irthatjuk légpuskával, piros 
ronggyal csalizott horoggal, vagy a kö
rös mén ti halászok módszere szerint: éjjel 
zseblámpával a parton végigmenve a sze
mükbe világítunk és a mozdulni nem tudó 
békákat kézzé] összefogjuk. (I)r. YV. E.)
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A szeles, hideg áprilisi időjárás 
után fokozott mértékben kívánatos 
az enyhe május. A kedvezőtlen áp
rilisi időjárás miatt nemcsak számos 
munka tolódott el, de az anyapon
tyok ívása is elhúzódott és a hal
termeléshez annyira fontos plankton 
szaporodása sem volt kielégítő. E 
hátrány kiküszöbölése végett tavain
kat rendszeresen trágyázzuk — szer
ves és szervetlen trágyával, — hogy 
a fiatal planktonnemzedék szaporo
dását és növekedését előmozdítsuk. 
Különösen a Daphnia szaporítása 
rendkívül fontos. A sertéstrágyát in
kább több, kisebb adagban osszuk 
szét a tavakban. A halállomány má
jusi fejlődése a nagy haltermés el
engedhetetlen feltétele.

A májusi melegebb időben a has- 
vízkgros elhullás gyakran fokozó
dik. Az elhullott halakat naponta 
gondosan összeszedve, vegyük szám
ba. Ha van tartalékivadékunk, úgy 
abból az elhullást pótoljuk, esetleg 
a sűrűbben népesített tavakból he
lyezzünk át.

Csehszlovákia baráti segítsége ré
vén f. év tavaszán újból több Esox 
motoros kaszálógépet kaptunk. Ezek 
segítségével a káros növényzet irtása 
még szélesebb területre terjedhet ki. 
E motoros kaszálógépeknek állan
dóan üzemben kell lenniök. Kisebb 
tavakban, ahol motoros kaszálógép 
nem használható, a káros növényzet 
irtását csuklóskaszával rendszeresen 
folytatni kell.

Május első napjaiban a pontyok 
ívása megkezdődött a Balatonon és 
ugyancsak jó ívás volt a Biharugrai

S Z A K M A I  N Y E L V

a tógazdaságokban

Halgazdaságban is. Általában azon
ban az ívás a kedvezőtlen időjárás 
miatt elhúzódott. Az első meleg na
pokat ki kell használni, hogy a korai 
ívatásban rejlő előnyöket biztosít
hassuk. A legfejlettebb, legérettebb 
ikrásokat helyezzük ki elsősorban. 
Nem kell félni az idősebb ponty- 
anyák kihelyezésétől sem. Az íva- 
tás, illetve a bőséges ivadéktermés 
a tógazdasági haltermelés alapja. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy soha 
nincs elég az ivadékból. Halbetcg-

A MŰ AN YAGFONAL bevonult a 
halászat életébe is. Nemrég indultak 
meg a kísérletek olyan műanyagfo- 
nal előállítására, mely megfelel a 
hálókötés céljaira, a kísérletek ed
digi eredményei igen biztatóak. A 
müanyagfonal a növényi rosttal el
lentétben csak kevéssé nedvszívó, 
nem duzzad, a hálóhúzás fizikai 
munkáját a kisebb ellenállás követ
keztében tehát lényegesen könnyíti 
meg. További jó tulajdonságai: sza
kítószilárdsága magas, igen rugal
mas, tehát elakadásoknál nem sza
kad el könnyem kémiai behatások
kal szemben ellenálló, gyorsan szá
rítható ki és ami szintén igen fon
tos, nem rothad el még akkor sem, 
ha nedvesen tárolják. A műanyag- 
fonál, mely közeli rokona a közis
mert nylon-fonalnak természetesen 
drágább a növényi rostból készített

ség fellépése esetén ugyanis rend
szerint pótkihelyezésekre van szük
ség és ha a tógazdaság felesleggel 
nem rendelkezik, úgy jó haltermés
re nem számíthat, Jó minőségű anya
pontyunk bőven van, tehát nincs 
akadálya annak, hogy olyan meny- 
nyiségü ivadékot állítsunk elő, ami
vel minden felmerülő igényt ki le
het elégíteni.

Azoknál a tavaknál, melyekből 
nyári halat kell szállítani, az ete
tést kezdjük meg és másnaponkint 
etessük a halakat. Az ívótavakba 
kihelyezett anyapontyokat, valamint 
harcsaanyákat naponkint kísérjük 
figyelemmel. Tartsunk gyakran 
planktontvizsgálatot és kísérjük fi
gyelemmel annak szaporodását.

Oeconomo György

zsinegnél, élettartama ezzel szem
ben lényegesen nagyobb, tehát „ me
netközbene megtakarítást tesz lehe
tővé.

A VELENCEI-TÓ HALÁSZAI 
felkészültek a ponty mesterséges 
szaporítására. A tó mellett megépí
tett halkeltető-telep 1953-ban mű
ködött először. A kezdeti nehézsé
geket, főként a mesterséges ponty- 
szaporításban való járatlanságot a 
Haltenyésztési Kutatóintézet dolgo
zóinak aktív segítségével sikerült le
küzdeni, a szövetkezet több dolgo
zója ma már kifogástalanul sajátí
totta el a mesterséges keltetés tech
nikáját. Az 1953-as sikeres ívatást 
a nagyszerű ponty és süllőivadék 
bizonyítja, mellyel a tóban lépten- 
nyomon találkozunk. Az elért ered
mény meggyőzte a halászokat a mes
terséges szaporítás helyességéről, 
fontosságáról és további jó munkára 
serkenti őket. n rr/ r
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(Az egyik)
A 'halászcsárda különszobájában 

talpig ér a füst és egekig a lárma. 
Az eget itt a mester gerenda tartja 
már száz éve, tehát leszakadásról szó 
sem lehet, akárhogy veri is Csolna- 
kos Gyuri bácsi a fekete tölgyfaasz
talt, mondván:

— Engem pedig ne tanítson, meg 
ne is egrecéroztasson, akármilyen 
könyvbültanult halászmester!. . .

— Nem is akarom, Gyuri bácsi.
Csend lett a szobában. Palotás

Imre, a fiatal halászmester, úgy ter
mett közöttük, mint, ahogy a csuka 
érkezik a nád mellé: észrevétlenül. 
Végig párol ázott az asztallal, aztán 
leült szerényen a sarkon.

— Na, milyen a bizonyítvány — 
kérdezte az elnök.

— Általános kitűnő.
— Hát, most, vagy általános, vagy 

kitűnő — mondta az öreg Gyuri —, 
ne kerülgessük a dolgot. . .

— Mindenből kitűnő.
— Akkor jó, eleget fizettünk, ami

kor nem is dolgoztál.
— Miért nem ment el a maga fia 

— mondta az elnök. — Imre ment, 
mert küldtük, amit tanult, azt a szö
vetkezetnek tanulta. Elhoztad, fiam 
a bizonyítványt?

— Itt van.
Az elnök nézi a szép oklevelet.
— Mi a fene! Könyvelni is tanul

tatok? Látod, ez okos dolog. Van itt 
mit könyvelni, ne félj . . .

— Hát a szövetkezetnek még min
dig nincs könyvelője? — kérdezte 
Imre.

— Vanni ippen lenne, beszéltünk 
többel is, de ha már itt vagy, mi az 
neked? A motorod meg van még?

— Persze.
— Na látod! Könyvelés után leve

gőzöl egy kicsit. Bemégy Pestre, el
lenőrződ a csárdát, megveszed amire 
szükségünk van, persze az üzem
anyagot megfizetjük.

— A motor is kopik, meg a gumi 
i s . . .

— Kopik . . .  kopik, persze, hogy 
kopik. A gumit meg meglehet ra
gasztani. Közben — ha már motoro
zol — a postát is feladod . . .

— De, hát.. . .  én . . .  ugye szép ter
vek . . .  népesítés, üzemszervezés.... 
m eg . . .  — és szerényen maga elé 
néz. (Imre árva gyerek ...)

— Mit akarsz?! — dörren rá Gyuri 
bácsi. — Ülsz az irodában, mint egy 
úr, motorozol, mint egy báró, flangé- 
rozol Pesten . . .

Az elnök mosolyog. — Nem kell 
Imrét félteni. Imre nem flangérozik. 
Azért végzett halászati tanfolyamot, 
hogy elvégezze azt, amit mi nem tu
dunk, mert halászni — ugye — mi is 
tudunk.

A fiatal halászmester magaelé néz 
és nem üt az asztalra, csak elgon
dolkodik és megadóan lehajtja a fe
jét.

(A másik)
A halászcsárda különszobájában 

akkora a füst, hogy az evezőt neki 
lehetne támasztani, és — természete
sen Gyuri bácsi viszi a hangot.

— .. .  hát ilyen alamuszi fattyá
val még nem volt dolgom. De mond
tam én nektek! Még a szeme sem 
állt jól. Mondta volna meg, ha baja 
vót, vagy mást akart. Ütött volna az 
asztalra, de ez csak cirka-firkált és 
itthagyott bennünket. De . . .

— Erő, egészség! — csattan egy 
kemény hang s az asztalnál ülők 
majdnem összevágják bokájukat. |

— Nini, a Laci! Szerbusz, Laci, hát 
meggyüttél?

Laci, Imre utódja. Vállas, magas, 
jóképű fiú. Bilgeri csizma és zsoké- 
sapka. Oda is ül mindjárt az elnök 
mellé, aki egészen kicsinek kezdi 
magát mellette érezni. Kellemetlen 
érzés.

— Hát a bizonyítvány, Lacikám?
— Jeles!
— Ez, igen! — mondja Gyuri bácsi 

— ez: igen!
— Mit ért maga ahhoz, Gyuri 

bácsi, hogy jeles, vagy• nem jeles? Ne 
kotyogjon bele, amihez nem ért.

Csend. Vastag, ragadós csend.

— Hehe . . .  — igyekszik az elnök 
a csendet ritkítani — hehehe, de a 
könyvelést megtanultad, ugye?

— Meg, hogy ellenőrizhessem a 
könyvelőt. Már voltam is a bankban, 
a könyvelést majd az ottani köny
velő végzi, délutánonként. Intézked
tem!

— De a motorod megvan, ugye?
— Az nincs. Űjat vettem. Nagyob

bat, de engem nem Palotás Imrének 
hívnak, ezt előre megmondom. Még 
a benzinjét se fizették k i . . .

— Nem dógozott, csak flangéro- 
zott.

— Ne beszéljen marhaságokat, 
Gyuri bácsi. Magának az kell, hogy 
valaki megmondja, hát én megmon
dom, hogy ami eddig volt, annak 
vége.

— Nono! — mondta az elnök.
— Vége! — ütött az asztalra Laci. 

— Ügy megszervezem én magukat, 
hogy . . .  különben jártam a minisz
tériumban, előadtam terveimet, odáig 
voltak . . .  Az osztályfőnök lekísért a 
kapuig a második emeletről és azt 
mondta:

— Lacikám, tiéd a jövő!
— Azt nem mondta, hogy tiéd az 

ország és hatalom is . . .  ? — kér
dezte csendesen az elnök és magá
ban azt gondolta:

— Az első itt hagyott bennünket, 
a másodikat úgy is kirúgjuk. Mosta
nában indult valami Halászlap, hát 
majd megkérdem tőlük, hogy mi
lyen, mert, hogy ez egyik se jó, azt 
magunktól is tudjuk.

Arra persze az elnök nem gondolt, 
hogy a halászlap esetleg azt is meg
írja, hogy milyen a jó elnök. De 
miért is gondolta volna, amikor meg 
volt győződve, hogy egy elnök csak 
jó, jobb és legjobb lehet. Már t. i. 
ameddig elnök . . .  F. I.

Az új dr. Erős-féle tógazdasági 
termelési mód bevezetéséhez szük
séges széleskörű tógazdasági terme
lési adatgyűjtés folyó év tavaszán 
megindult, miután az Országos Ta
lálmányi Hivatal a munkálatok meg
indítására és elvégzésére nagyobb 
pénzösszeget bocsát rendelkezésre. 
Ezzel kapcsolatban felkérjük a tó
gazdasági vállalatok igazgatóságait, 
hogy az őket felkereső megbízott
nak mindenkor készséggel álljanak 
rendelkezésére és segítsék munkáját 
azzal, hogy minél pontosabb terme
lési adatokat és felvilágosításokat 
bocsátanak rendelkezésére.

MÁJUS 8-A, REGGEL 8 ÓRA. A 
repülőgép' hatalmas kört ír le, a 
Ferihegyi repülőtér felett azután szé
pen simán leereszkedik. Nem telik 
bele egy negyedóra s 14 hűvös láda 
kerül elő a Szófia—Prága között köz
lekedő gép gyomrából. A ládák ha
marosan a reájuk várakozó autókba 
kerülnek s megindulnak a Halte
nyésztési Kutatóintézetbe. Bulgáriá

ból érkeztek ezüstkárászok Magyar- 
országra. A csomagolás ötletes volt, 
mert Szófiától Budapestig víz nél
kül tették meg az utat és kivétel nél
kül minden darab élve érkezett meg. 
A láda, melyben a halak megtették 
a többórás repülőutat, három rész
ből áll. Legfelül a rácsos fenekű rész
ben jég volt elhelyezve, a középső 
részben finom forgács között voltak 
az ezüstkárászok, legalul pedig fém
tálca fogta fel a lecsepegő vizet.

Ezideig Magyarországon ilyen hal 
nem fordult elő. Az ezüstkárász (Ca- 
rassius auratus) nagy ellenállóképes
ségű mind a külső tényezőkkel, mind 
a betegségekkel szemben. Az a terv, 
hogy a hasvízkór pusztította tavakba 
járulékhalként kerülnek majd bete
lepítésre a jövevények az elhullások 
okozta kiesések pótlására. Természe
tesen ez nem megy máról holnapra. 
Most a szarvasi kísérleti gazdaság
ban fog eldőlni, hogy ennek a hal
nak milyen az akklimatizálódó ké
pessége, hogy aztán céltudatos te
nyésztéssel még fokozottabban plank
tonevőkké lehessen ezeket kialakíta
ni és növekedőképességüket fokoz
ni. Nagyobb arányú telepítéséről 
majd az elkövetkező évben lehet 
szó.
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A V ÍZIN C V É N Y ZE T
—  f e l t ö l t ő  s z u k c e s s z i ó j a

A tervszerű haltenyésztéssel szo
ros kapcsolatban lévő nagyjelentő
ségű biológiai folyamatról kívánok 
tájékoztatást nyújtani haltenyész
tőinknek cikkem keretében.

A folyamatot, melyet a tudomány 
feltöltő szukcessziónak nevez, jól 
ismerik úgy a természetes vizeken 
dolgozó halászaink, mint tógazdasá
gi haltenyésztőink, mert mindenütt 
egyaránt megfigyelhető ez a „ hon
foglalás6C.

Természetszabta egyirányú fejlő
dési folyamatról van szó: kiinduló 
pontja a valamilyen úton létesült 
álló víz felhalmozódás, melyben meg
települ a növényi és állati élővilág. 
Az élettelen környezet, meder, talaj 
és vízviszonyok, a kozmikus ténye
zőkkel együttesen teremtik meg a 
növényi és állati életközösségek ki- 
alakulási és fennmaradási lehetősé- 
gét.

Fokozatosan benépesül a víztö
meg, növényi sejtek milliói kötik 
meg és építik be szervesanyagba a 
vízterületre sugárzó napfény ener
giáját. Egyre gyarapszik a szerves
anyagkészlet, bonyolult folyamatok 
játszódnak le, többszörös átépítés, 
lebontás és újbóli felépítés, a tó fej
lődése folyamán egyre nagyobb tö
meg esik ki a körforgásból és szerves 
törmelék formájában felraktározó
dik a fenéken.

Minél magasabbrendű, minél ta
goltabb felépítésű növényi szerve
zetben keletkezik és halmozódik fel 
eredetileg a szervesanyag, viszonyla
gosan annál hosszabb időre esik ki 
a tó anyagkörforgaltnából, de kiesé
se után annál nagyobb mértékben, 
nagyobb mennyiséggel gyarapítja a 
vízi élettér körforgalmából véglege
sen kiesett, a tó fenekén felhalmozó
dó szerves törmeléket.

Az egy vagy csak néhány sejtből 
álló planktonalgákban termelődő 
szervesanyag egy-két óra alatt to
vábbadódhat, átalakulhat. Vagy ál
lati szervezetek testébe épül be, ha 
például vízibolha, vagy hal falja fel 
az algát, vagy elpusztulva ú. n. el
bontószervezetek, baktériumok pré
dájává lesz. A planktonalgákból 
közvetlenül nem halmozódik fel te
hát számottevő szerves törmelék a 
tófenéken.

A hínárnövény éknél, melyek fej
lődéstanilag magasabbrendűek az 
algáknál, testük is tagoltabb felépí
tésű, sokkal több sejtből álló, lé
nyegesen más az anyagkörforgalom. 
Miután testük nagyobb, sokkal több 
idő kell annak felépítésére. A ben
nük termelődő szervesanyag sokáig, 
hónapokig raktározódik úgy, hogy 
ezáltal hosszabb időre kiesik az élet
tér anyagkörforgalmából. A hínár- 
növényeknél aránylag kisebb szer
vesanyagmennyiség adódik át köz
vetlenül azáltal, hogy az állati szer
vezetek közvetlenül táplálékul hasz
nálják fel. A nagyobb része csak a 
hínárnövény elpusztulása után, mint 
szerves törmelék kerül felfalásra, il
letőleg elbontásra. A fenéken össze
gyűlő szervestörmelék egy része pe
dig a teljes kibontást is elkerülve, 
évről évre halmozódik a tófenéken 
és mint szerves iszap, végleg kiesik 
a lázi élettér anyagkörforgalrrtából.

A víz parti, vagy mocsári növé
nyekre, amilyen a nád-, gyékény-, 
sás fa jók stb. még fokozottabb mér
tékben érvényesek a hínár növény ék
ről elmondottak. A bennük termelő
dött szervesanyag egy két évre esik 
ki az anyagforgalomból és a növény 
elpusztulása és felaprózódása után 
keletkezett szerves törmelékből is 
nagyobb mennyiség kerüli el a tel
jes elbontást. A mocsári növényzet
ből képződő szerves törmelék tőzeg 
formájában szokott felhalmozódni a 
vízfenéken.

Ha sekélyebb tavat hagyunk ma
gára, abban rövidesen annyira elha
talmasodik a vízinövényzet, hogy 
alig látjuk tőle a víztükröt. A kez
deti stádiumban különféle hínárnö

vények csoportjai lepik el, törme
lékükkel fokozatosan töltik a med
ret, előkészítik azt a hínár növényzet 
nyomában előretörő nádas részére. 
A part felől egyre beljebb húzódik 
a nádas, míg csak el nem borítja az 
egész tavat. A nádas sem marad 
azonban fenn örökké, hanem nagy
mennyisé gű törmelékével tovább töl
ti a medret, és előkészíti a seké
lyebb vizet és tőzegesebb talajt ked
velő sás faj ok részére.

A sások az egykori tó helyét 
zsombékos, tocsogós rétté változtat
ják, amelyben hamar megtelepszenek 
fűz- és nyárbokrócskák, égercseme
ték formájában a fejlődési folyama
tot lezáró erdő előőrsei.

Ezt a folyamatot, a vízinövényzet 
ilyen szabályszerű fejlődéstörténe
tét, mely a tó fokozatos benövéséhez 
és végül teljes szárazfölddé alakítá
sához vezet, nevezzük tudományo
san: feltöltő szukcessziónak.

Ez a feltöltő szukcesszió minden 
ni agár ahagy ott állóvíznél törvény
szerűen végbemegy. Jól látható pl. 
folyóvizeink holtágainál, de közvet
len közelről tapasztalhattuk a jelen
séget a háborút követő években tó
gazdaságainkban is, ahol szemtanúi 
voltunk tavaink rendkívül gyors
ütemű feliszapolódásának'  ül. benő- 
vésériek.

Minél sekélyebb a tó, annál gyor
sabban megy végbe a folyamat. íg y  
elsősorban tógazdasági tavainkat fe
nyegeti e veszedelem.

Szükséges az emberi kéz állandó 
beavatkozása a vízinövényzet féken- 
tartására, különben a természeti tör
vények szabta úton a termelésre 
kedvezőtlen irányban halad a vízi 
élettér fejlődése.

Dr. Veszprémi Béla

A vízinövényzet tagolódásai és feltöltődésmenete. I. szerves iszap; 2. nádtőzeg; 
3. sástőzeg; 4. iBéti talaj.
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nyire javultak vagy javulnak az 
eredményes rizsföldi haltenyésztés
hez szükséges feltételek.

1. Nemrég miniszteri utasítás je
lent meg a rizsföldi haltenyésztés« 
ben közreműködő dolgozók premizá
lásáról, ennek alapján az elért hal
termés termelési értékének 25—50c,r- 
át a halászmester, rizsagronómus a te
lepvezető és az árasztok kapják. He
lyes lenne, ha az ezáltal érdekeltté 
tett telepvezetők és árasztok a keze
lésükre bízott táblák népesítő anya
gát darabszám vennék át a halász
mestertől és azért a lehalászást kö
vető átadásig felelnének, mert ha 
Iáik megmaradási százaléka híven 
mutatja, menyire kezelték gondosan 
a halrácsokat és mennyire törekedte! 
a kártevők távoltartására.

2. Hatásos módszernek ígérkezik a 
gémek elriasztására a sólymászat. 
amit tavaly az ohati állami gazdaság
ban vezettek be. A haltolvajlások el
leni küzdelem elsősorban az azóta 
érdekeltté tett dolgozók feladata. Ha 
a nevelő munka nem vezet ered
ményre, példás büntetésekkel kell a 
köztudatba vinni, hogy a hal éppoly 
társadalmi tulajdon, mint a többi 
tenyésztett gazdasági haszonállat 
vagy akár a szabadon szaporodó vad.

3. A külföldön elért eredmények 
hazai megvalósítása, a fogyatékossá
gok kiküszöbölése és mindezekhez 
megfelelő, újabb módszerek kidolgo
zása céljából 1952-iben Szarvason, az 
öntözési Kutatóintézet gazdaságában 
megszerveztük a Haltenyésztési Ku
tatóintézet rizsföldi kísérleti állomá
sát és ugyanitt 1953-ban megépült 
az első rizsföldi kiegészítő tógazda-

X^endilletet vett a xizsföldi pontytenyésztés. Képünk részleteket mutat be a Szarvas- 
Bikazug-i kísérleti tógazdaságból, ahol a rizsföldek komplex hasznosítására irá

nyuló kísérletek is vannak folyamatban. (Malmos felv.)

A távolkeleti államokban évszáza
dos hagyománya van már a rizsföldi 
haltenyésztésnek, ö t ven éve honoso
dott meg Olaszországban, két évti
zede pedig a Szovjetunióban is.

Szórványos és eredményes korábbi 
próbálkozások után hazánkban Woy- 
nárovich Elek dr. kutató végezte né
hány nyáron át az első szervezett kí
sérleteket és módszert dolgozott ki a 
rizsföldi pontytenyésztésre, amelyet 
kutatásai végeztével füzetben foglalt 
össze. Eljárását gyakorlati rizster
mesztők is alkalmazták {Ferenczi 
Sándor, Nagy Károly és mások), 
azonban, bár értek el eredményeket, 
rizsföldi haltenyésztésünk évek óta 
még ma is egyhelyben topog. Rizs
termelő termelőszövetkezeteink és ál
lami gazdaságaink együttes halter
mése sem több néhányszáz mázsánál, 
holdankinti átlageredményük pedig 
csupán 10—20 kg között mozog, noha 
Kínában és Japánban 100 kg feletti, 
a Szovjetunióban és Olaszországban 
pedig 100 kg körüli hektáronkinti 
haltermésekről számol be a szakiro
dalom, nem is szólva a jávai több 
mázsás rizsföldi halhúshozamokról.

Eddigi eredménytelenségeink okait 
és a fejlődés akadályait vizsgálva, 
ezeket a következőkben foglalhatjuk 
össze:

1. Ezévig a gazdaságok teljesen ér
dektelenek voltak a rizsföldi halte
nyésztés eredményeivel szemben. 
Sokhelyütt csak újabb terhet és koc
kázatot láttak benne, és ezért csak 
hiányos segítségben részesítették. 
Nagy hiba volt a haltenyésztés ügyé
nek gazdátlansága is. A rizstermesz
tőkhöz éppúgy tartozott, mint az ál
lattenyésztőkhöz, de igazában senki 
sem felelt érte.

2. Sok gazdaságban nagy halpusz
títást végeztek a gémek és különö-

s

sen a lecsapolás napjaiban egyre job
ban elharapódzott a haltolvajlás, 
amiben sokszor még azok is résztvet- 
tek, akiknek a nevelés és példamu
tatás lett volna a feladatuk.

3. Egyéves ivadék hiányában a 
behalasítás főként pár hetes zsenge 
ivadékkal történt, amiből óriási a 
kallódás. A rizstáblákra legtöbbször 
nem szereltek halrácsokat, a zsenge 
ivadék pedig ezeken át is szabadon 
kóborolhatott, ezért az alsó táblák 
elnéptelenedtek, a vízfolyás felőliek 
pedig túlnépesedtek, s ez rendkívül 
alacsony és erősen szétnőtt ivadék- 
termést eredményezett.

4. A rizstelepek tervezésekor és 
építésekor a legutóbbi időkig nem 
vették figyelembe a haltenyésztés 
szempontjait, ezért sok tábla csak 
hiányosan csapolható le és igen gyak
ran hiányoznak a jól lehalászható 
halárkok, vagy az ezeket helyettesí
tő halágyak. Az őszi és a téli hóna
pokban pedig még a lehalászott iva
déktermés is gyakran megsemmisült, 
csonttá-börré soványodva betegségek 
áldozata lett, mert szűk csatornák
ban, gödrökben összezsúfolva „telel
tették“ őket: szepternbertől-májusig! 
Ezért az áruhal termelése helyett új
ra és újra elölről kezdték az ivadék 
előállítását a közben kedvüket vesz
tett gazdaságok.

5. A hibák zöme a helyszíni szak- 
irányítás és hozzáértő szervezés hiá
nya miatt állandósult, mivel a rizs
termelő gazdaságok nélkülözik az 
igazi szakembereket. Még egyetlen 
felső végzettségű haltenyésztő sem 
működött ezen a téren és igen nagy 
hiány van gyakorlati halászati ká
derekben is.

Vegyük most sorra a felsorolt hi
bákat és akadályokat, pillantsuk át, 
— egyelőre csak vázlatosan, — meny

it



Egrynyaoras p onty ivadék ok a, Sízad vas -liikiaau gr-i kísérleti gazdaságból. A bősége* 
Daphnia-táplálék hatása megmuit'atk©zik a fejlődésben. (Malmos felv.)
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ág, amelyből kifejlődött és tovább 
övül a kísérleti tógazdaság is.
Az itt végzett vizsgálatok megmu- 

itták, hogy míg a kihelyezett zsen
ié ivadéknak legfeljebb csupán 
5%-a marad meg átlagosan a nyár
égi lehalászásig, addig az egydekás 
úlyig előnevelteknél már legalább 
egyszer akkora a megmaradás mór- 
éke. Az egydekásokat már vissza- 
artja az egycentiméteres réstávolsá- 
ú halrács is, ez a méret pedig már 
51 összeegyeztethető az árasztási ér
tekekkel. Az egydekás ok gyors és 
ömeges termelése érdekében az íva- 
ótavak mellé egyszerű ivadéknevelő 
avakat is be kell rendezni.
4. Ha pedig a szaporítótavakon 

:ívül még utónevelő-teleltető tavakat 
s építünk a nagyobb rizstelepek 
nellé, már előttünk is áll a rizsföldi 
áegészítő tógazdaság, amelynek mű- 
zaki és üzemi rendszerét szintén ki- 
lolgoztuk. A szaporító tavak a szük- 
ég'es ivadéknak a gazdaságon, illet- 
re több rizstermelő gazdaság kör
etén belüli megtermelését teszik le- 
íetővé, az utónevelő-teleltető és az 
itóhizlaló tavakkal pedig elérthetjük 
ízt, Ihogy a rizsföldekről lehalászott 
vadék nem romlik el, (hanem a kö
vetkező évi kihelyezésig még számot- 
evően továbbfejlődik, a második 
íyáron a rizsföldön felnőtt piaci hal 
íúlyát pedig a melegebb őszi Író
lapokban még jelentősen fokozhat- 
uk.

Ezek a tóféleségek a halasításra 
szánt rizsföldek területének legfel- 
ebb 10%-át igénylik, szikes laposo
kon, vagy egyéb mélyebbfekvésű, 
íyűröttebb, vízzel jól ellátható, le-

a ponty, mintha a tő nádasai között 
"ropelnek a rizsföldi pontyok étlapján, 
ly felv.)

^csapolható és a rizstelepek felől is 
jól megközelíthető helyeken.

A nagy tervezőintézetek az új rizs- 
telepek tábláit már lehalászásra al
kalmasan, illetve halágyakkal terve
zik meg. Több rizsföldi kiegészítő 
tógazdaság terve is elkészült a VÍZI- 
TERV-ben, sőt ezek egy részét már 
építik is.

6. Ami pedig a szakoktatást illeti, 
másfél év óta öthónapos halászmes- 
terképző tanfolyamokon már több, 
mint százan részesültek Kúnszent- 
mártonban alapos elméleti oktatás
ban. A jelenlegi tanfolyam résztvevői 
már gyakorlatra is átjárnak a kísér
leti tógazdaságba és rizstelepre. A 
szarvasi öntözési Technikumiban áp
rilisban zárult le a középkáderek ré
szére tartott első háromhónapos ön
tözőmesterképző tanfolyam, amelynek 
tananyagában a hal tenyésztés is jelen
tékeny óraszámmal szerepelt. Nyom
ban utána megindult Szarvason hu
szonöt most végző agráregyetemi 

’ hallgató öntözőagronómusi kiképzése 
is. A hallgatók ennek során megis
merkednek a tógazdasági és rizsföldi

Schäper claus a Zeitschrift für 
Fischerei 1953. évi 1—2. számában 
(19—70. old.) a nagy teljesítő képes
ségű kárászok tenyésztéséről közöl 
tanulmányt. Nemesítési kísérletei 
sok új tapasztalatot nyújtanak a 
ponty nemesítés módszeréhez is.

*
A P. F. C. 1953. évi második száma 

72—74. oldal Snieszko S. F. cikkét 
közli virus megbetegedés halakban 
címmel. Vélemény a megelőzésről és 
a gyógyításról. Rövid bevezetést ad 
a vírusokról és betegítő hatásukról, 
majd a halakban előforduló viru-

haltenyésztéssel, valamint a vízi- 
szárnyastenyésztéssel.

A jelenlegi helyzetkép szerint te
hát számottevően javulnak az ered
ményes rizsföldi haltenyésztés előfel
tételei. Az ivadékhiány és egyéb 
okok miatt a nagyobb fellendülés 
ugyan csak a következő évtől kezdve 
várható, de sok gazdaság már az 
idén is jó példát adhat az eredmé
nyesebb rizsföldi halasgazdálkodás 
megszervezésével.

Ennek elősegítése érdekében is
mertetni fogjuk majd a vázlatosan 
említett újabb módszereket. Sor ke
rül továbbá a rizsföldi kacsanevelési 
kísérletek eredményeinek, majd ezt 
követően a rizs és a rizstáblára tele
pített új lakók között kialakítható 
kedvező kölcsönhatás elmélyítését 
szolgáló komplex hasznosítás eddig 
kidolgozott módszereinek leírására is, 
hogy az ezévben már hetvenezer hol
dat kitevő rizsföldeinknek fokozato
san egyre növekvő hányada teremjen 
népünk számára értékes állati fehér
jéket is.

sokra és a fertőzés terjedésére mutat 
rá. A virus átvihető a halikrára, a 
kifejlődött élő vagy elpusztult ha
lakra vagy más vízi állatokra (cope- 
podákra, rovarokra, stb.), s így ta
nulmányozható a fertőzés hatása, for
rása és megszüntetése. A németor
szági pontyhasvízkór-virus kutatások
tól is említést tesz: a pontyhasvíz- 
kórt alapjában fertőző virus okozza 
és az ágens átvihető normális ponty- 
ikrákra. Elektronmikroszkóp segítsé
gével meg tudták állapítani a Virus 
jelenlétét a fertőzött pontyikrákon. 
Beszámol még pisztráng keltetőkben 
végzett virus-fertőzési kísérletekről.

(Szalay Mihály)
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A CSUKA ÉLETE SEM FENÉKIG TEJFEL.

A halak világában a csuka tölti 
be azt a szerepet, amit a sólyom a 
madarak között, — sőt túl is lesz 
rajta, mert még a saját fajtáját is 
felfalja. Kannibál a szó legteljesebb 
értelmében, a feje, fogazata és 
törzsformája is olyan, akár a kro
kodilé, — csupán lába hiányzik és 
a gyíkfarka.

Ügy burjánzik minden vízben, 
akár a gyom, mely megelőz és túlél 
minden értékesebb növényt. Csuka 
az első lakója minden újdonsült 
tócsának, gödörnek, mert mint a 
tavaszi ívá& legelső ikrarakója biz
tosítékot nyújt ivadékának arra, 
hogy mire az egyéb halak táplálé
kul szolgáló csemetéi kifeslenek az 
ikrák héjából, — már kész rablók
ká fejlődhessenek. Természetes, 
hogy a vizeken — tócsákon kujtor- 
gó vadkacsák, libák tollára ragadt 
csukaikra a legelőbb hajtja végre a 
honfoglalást.

Ök a kiapadó vizek utolsó mohi
kánja is, mert amíg a pocsolyában 
még egy kis élet mozog, addig nincs 
mit félniök az éhenpusztulástól — 
s ha magukban maradtak, egymást 
kezdik falni, úgy hogy csak egj- 

v  néhányuk jut a kiváltsághoz — el
nyelhet etlen nagyságuk miatt, — 
hogy a varjak és szarkák a tó em
lékének felszámolásaként tort ren
dezzenek belőle.

Már ívása is jellemzi a természe
tét. Ha a víz vegetációja február 
vége felé felserken, a csuka siet az 
ikrarakással. A vízi növényzet már 
az első érettebb napsugár hívására 
nyálkás lepedék formájában száll 
felszínre, a tavaszi szelek és a víz 
sodrásával azután új térhódíteisra 
indul, egyik napról a másikra lábra- 
áll a vízalatti dzsungel, mintha ria
dót fújt volna felette a még sánti- 
káló déli légáramlat.

Az elsárgult nádtorzsákról üde
zöld levélkék lopakodnak elő, re
csegés, ropogás, locsogás és lohogás 
hallatszik a tavalyi nádszálak alom- 
ja tövéről, jeléül annak, hogy a csu
kák szerelme tombol.

Arasznyi vízben méteres tuskó- 
nak tetsző lomha csuka alattomos 
lassúsággal csúszik a partszéli zsen
ge vízinövényzet közé úszótempó 
nélkül, mintha csupán gonosz ter
mészete húzná ki a mélységből. Su
nyi szemei nem is sejttetik szándé
kát. Azt azonban megállapíthatom, 
hogy nem lesállásba vonult, mert 
fejével a part irányában állapodott 
meg.

Kezd jobban érdekelni a jelenet, 
amikor nyomában tucatnyi apróbb 
és karcsúbb fajtestvérét látom elő
tűnni — szép nagyság szerinti sor

rendben. Ügy sorolnak elő méltó
ságteljesen a zavaros folyásmeder 
szegélyéből a kristálytiszta fűkö- 
zötti sekélyesre, akár az éjszakai 
firmamentum szétrepedt felhői mö
gül a csillagok; mikor pedig jó 
méternyire megközelítették 6—7 
kilósnyi közös arájukat, az élen 
húzó hím féltékenyen tör az őt kö
vető rajra, szétszórva azt a szeny- 
nyes víz bodrai közé, hogy terebé
lyes menyasszonyával zavartalanul 
ülhessen nászt.

Lassan-lassan, szinte centiméte
renként közeledik annak farkuszo
nya felé. Látni, hogy rettentő félel
ménél csak párzási vágya nagyobb, 
mikor fejét annak farkához simítva 
oldalán mind előbbre csúszik, míg- 
csak ivarnyílásuk egyszintbe nem 
ér. Itt megállapodik, mintha a nős
tény kezdeményezésére várna.

A nagy mozdulatlanság úgy lát
szik, azt jelzi, hogy a „hidegvér“  
engedni kezd, mert utána a két egy
máshoz tapadt test ütemszerűen, 
lassú mozgással egyre hevesebb 
ütemben feni egymáshoz oldalát, 
hogy azután robbanásszerű kevere
déssel termékenyüljön meg a ki- 
lövelt ikra.

Mire a felkevert víz iszapfelhője 
elszáll, már újból csak a „tuskó“  
tűnik elő, de hatalmas fogsora kö
zül még kilátszik a vőlegény fark- 
uszonya.

— Ez ugyan csúfosan ráfizetett a 
szerelemre és az elsőségre! — neve
tek magamban s mivel a szín újból 
felvette eredeti állapotát, én is vá
rom tovább a fejleményeket. Látni
való időközben is akad; ahogyan a 
felszámolt vőlegény egyre beljebb 
ha.lad az elmúlás útján, majd vég
leg eltűnik a bendősírban .. .

Figyelmemet annyira lekötötte a 
főszereplő céltudatos magatartása, 
hegy meg is feledkeztem a mélység- 
beillant nászkíséretről, mely már 
újból megjelent a színen. Valószí
nűleg nem tudták megfigyelni a

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI M I
NISZTER 3 /1 9 5 4 . (III . 11 .) F. M .
számú rendeletével megállapította a 
halászati és horgászati tilalmi idő
ket. A rendeletet a Magyar Közlöny 
március 11-én megjelent 19. száma 
tartalmazza. Különösen figyelemre 
méltó a rendeletnek az a része, mely 
valamennyi természetes vízen min
den tilálmi rendelettel ellentétben 
védelembe vette a 42 cmmél rövi- 
debb harcsát és a 45 cm-nél rövi- 
debb ragadozó önt. Ezeknek halá
szata egész éven át tilos. A tilalmi 
rendelet részletes ismertetésével nem 
foglalkozunk, mert az lapunk meg
jelenése idején már úgyis közismert.

pásztorpercek csattanóját, mert a 
másodikszámú korelnök már za
varja is a hátul csellengőket.

Az elsőszámú vőlegénytől teltebb- 
keblű csukavénusz pontosan a jele
netnyitó helyzetet vette fel a „be
mutató“  után, ami nyilván azt je
lenti, hogy még nem elégelte meg 
a szerelmet.

Nyilván a másodikszámú jelölt is 
ezt a véleményt táplálta, mert ha
sonlóan rövid közjáték után éppoly 
derűs végjelenettel ismétlődött meg 
a szabadtéri tragikomédia.

Elegendőnek véltem én is a súly- 
gyarapodást és pöndölyhálómat —  

az egy testben három személyre 
szaporodott pikkelyes Vénuszra rá
penderítve —  a színielőadást lezár
tam.

Igen, a párzási gerjedelem min
den élőlényt elővigyázatlanná lesz, 
elvakítja az ösztön, félredobva min
den óvatosságot, rohan a nőstény 
után, akár a tébolyult ámokfutó.

A csuka falánk és ragadozó ter
mészetével ellentétben igen gyáva 
és lelemény szegény. Veszély esetén 
olyan vad iramban menekül, hogy 
kőnek-tuskónak nekimegy, — sőt, 
ijedtében a partra is messze ki
ugrik. Bár látja, hogy a többi ér
telmesebb halfajta milyen nyugod
tan bújik az iszap alá, — nem kö
veti a példát, hanem csak esztelen 
cikkcakkozással cirkálja a „kon- 
denzcsíkokat“ az iszap színén, míg- 
csak a szűkülő háló tehetetlenné 
nem teszi.

Kedvenc rablóterületei a bokros, 
hínáros csendes vizek, ott is a víz
ben fekvő száraz ágak és tuskók, 
melyek alján meg sem neszelhetik 
a közelében ténfergő apróbb halak, 
így könnyű prédájául esnek. Ha az 
ember a tükörfényes jégén bár
melyik bokor szélén léket vág s be
takart fejjel a léket elfödi, feltétle
nül megtalálja a csukát is, mely
nek vésztjósló magatartása elárul
ja, hogy ennek a birodalomnak ő az 
uralkodója.

Ez az uralma azonban csak 
augusztus végétől májusig tart, 
mert ha a harcsák ívásuk kezdetén 
kiözönlenek a vizekre, a csuka úgy 
eltűnik a nyári időszak tartamára, 
akár ősszel a vándormadarak. A 
harcsa ugyanis válogatósabb ter
mészetű rabló, legszívesebben a csu
kát nyeli le, mert annak sima teste 
sehol sem sérti fel a száját vagy a 
torkát. A fél-más félkilós csuka 
egyébként is a legmegfelelőbb por
ció a szokványos 5—10 kilós har
csa részére.

Egyedül ez a magyarázata annak, 
hogy harcsaszezonban csukát fogni 
nemigen lehet, mert őkelme ilyen
kor a folyásokban mossa tisztára 
sötét színét, mely a csendes vizek
ben lomha dőzsölése idején lepte be~ 

(Molnár János) 
halász
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Az 1953. júniusi új kormány
programul a mezőgazdaság nagy
arányú fejlesztésének keretén belül 
a tógazdasági haltermelés gyors
ütemű fellendítését és fejlesztését 
tűzte ki célul. A haltermelés foko
zása egyrészt a meglévő tógazdasá
gok és természetes vizeink belter- 
jesebb gazdálkodásával, másrészt 
új területeknek a haltermelésbe 
való bekapcsolásával érhető el. A 
belterjesebb haltermelés kérdései
vel lapunk más helyén foglalko
zunk, a tóépítés szakembereinek 
feladata azoknak a kérdéseknek a 
megtárgyalása, hogy hol, milyen 
módon, milyen eszközökkel és mi
lyen költségekkel lehet és érde
mes a haltermelésbe új területeket 
bevonni.

Népgazdaságunk a mezőgazdaság 
minden ágától megkívánja, hogy a 
rendelkezésre álló területet a le
hető legjobban, leggazdaságosab
ban hasznosítsa és azon minél na
gyobb terméseredményeket érjen 

«1. Ezeket az elveket szem előtt tart
va, az új területeknek a halterme
lésbe való bekapcsolásánál általá
ban nem jöhet számításba olyan 
eljárási mód, amikor egyes terüle
teket az idő és víz járási viszonyok 
szerint időszakosan elárasztanak, 
mert az ilyen területen okszerű 
haltermelést nem lehet folytatni, 
azokon nem lehet tervszerűen gaz
dálkodni, mert a haltermelés teljes 
mértékben az időjárás szeszélyétől 
'függ. A haladó mezőgazdaságnak 
és ezen belül a korszerű halterme
lésnek is alapvető követelménye, 
hogy az időjárás esetlegességeit mi
nél nagyobb mértékben háttérbe 
szorítsa, attól minél jobban és erő
sebben függetlenítse magát. Minél 
nagyobb mértékű az időjárástól 
való függetlenség, annál fokozot
tabban biztosítható a tervszerű és 
belterjes gazdálkodás. Az időjárás
nak vannak olyan elemei, amelyek 
változásait és annak a termelésre 
gyakorolt hatását nem tudjuk be
folyásolni, ilyenek a hőmérséklet, 
a napsütés, szél stb., azonban van 
lehetősig arra, hogy a csapadék- 
viszonyok okozta vízhiányokat pó
toljuk, a túlságosan sok csapadék 
okozta káros vizeket pedig elvezes
sük. Ezt a célt szolgálja a tóépítés, 
amely műszaki létesítmények épí
tésével igyekszik a haltermelésbe 
haltenyésztésbe új területeket be
kapcsolni, ott a hal szaporodására 
és fejlődésére az adott körülmények 
között legkedvezőbb viszonyokat 
előállítani és ezeket a tavakat az 
időjárás szeszélyeitől minél na
gyobb mértékben függetleníteni. 
Annak a kérdésnek az eldöntése, 
hogy a haltenyésztés és halterme
lés szempontjainak milyen viszo
nyok felelnek meg a legjobban,

A T Ó É P Í T É S R Ö L ?
hogy a különböző rendeltetésű ta
vaknak — ívató, ivadéknevelő, ter
melő, raktározó, teleltető — mi a 
legkedvezőbb vízmélysége és nagy
sága, a biológusok, haltenyésztők 

és haltermelők feladata. A tóépítés 
feladatába tartozik viszont annak 
megállapítása, hogy a tavakat hol 
építsék meg, a terület, a talajviszo
nyok alkalmasak-e, biztosítani le
het-e a szükséges vízmennyiséget 
a tavak megtöltésére, a vízveszte
ségek pótlására, a teleltetők táplá
lására, a tavakat hogyan és mikor

lehet lecsapolni? Hogyan lehet a 
termelt halat raktározni és teleltet
ni? A tóépítés feladata, hogy a hal, 
a takarmány' és trágya szállítási le- 
hétőségeiről gondoskodjék és végül, 
hogy milyen műszaki berendezések 
Szükségesek ezeknek a céloknak az 
eléréséhez.
I .' A tógazdaság helyének 

megválasztása.
Tógazdaságnak nevezünk minden 

ö'hállőan termelő üzemi egységet, 
függetlenül attól, hogy az milyen 
nagy kiterjedésű, egy vagy több tó
ból áll-e az üzeme, egy vagy több 
nyaras, részüzemű, vagy teljes 
üzemű. Szükséges ennek a megálla
pítása már most, mert más jelen
tősége van annak, hogy a tógazda
ságot hol helyezzük el és más a 
tavak elhelyezésének a kérdése. Az 
első kérdés annak eldöntése, hogy 
a számbavehető nagyobb terület 
melyik részén helyezzük el a tógaz
daságot, a másik feladat pedig, 
hogy a tógazdaságon belül az egyes 
tavakat egymás mellett milyen sor
rendben tervezzük meg.

A tógazdaság helyének kijelölé
sénél több szempontot kell figye

lembe venni, ezek lehetnek terme
lési, műszaki, üzemi és gazdasági 
jellegűek.

1. Termelési szempontok.
A haltermelésnél éppen úgy, mint 

a növénytermesztésnél, a talaj mi
nősége befolyásolja nagymértékben 
az elérhető terméshozamot, minél 
jobban termő a talaj, annál több 
hal termelhető azon a területen, 
egyébként azonos termelési körül
mények között. A tógazdaságok 
ennek ellenére sem a leg
jobb talajú területeken létesültek 
és a jövőben sem fognak ott épülni, 
hanem éppen ellenkezőleg, a leg
rosszabb minőségű talajokon. En
nek az az oka és magyarázata, hogy

a jól termő talajokat kedvezően le
het hasznosítani más mezőgazda- 
sági úton növénytermesztésre, vi
szont vannak rossz minőségű tala
jok, amelyek növénytermelésre al
kalmatlanok, vagy csak kis mér
tékben alkalmasak, viszont halter
meléssel még a legrosszabb talaj 
is hasznosítható. Indokolt tehát, 
hogy haltermeléssel ezeket a tala
jokat hasznosítsuk, ezért tógazda
ság céljára általában a rosszminő
ségű talajokat kell kijelölni. A 
rosszminőségű talajok lehetnek kö
töttek, amelyek a vizet egyáltalán 
nem, vagy csak kis mértékben en
gedik át és lehetnek vizet áteresztő 
talajok. Természetszerű, hogy álta
lában tógazdaságot csak kötött ta- 
lalajon szabad létesíteni. A víz 
csak korlátolt mennyiségben áll 
rendelkezésre, amellyel gazdálkod
ni és takarékoskodni kell, a laza 
talajon át pedig sok víz szivároghat 
el, amelyet már nem tudunk gaz
daságosan felhasználni. Ezen kívül 
a tó. talajába beszivárgott víz más 
szomszédos területek elvizenyősö- 
dését is okozhatja, ezért laza vízát
eresztő talajon nem célszerű tógaz
ságot létesíteni.

A földmunkáiét ok helyes elvégzése az alapja a halastó megépítésének. 
Képünk a szarvas-bikazugi kísérleti tógazdaság egyik tavának építési munkálatait 

mutatja be. (Szalay Mihály felv.)
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2. Műszaki szempontok.
A tógazdasági haltermelés alapja 

a szükséges vízmennyiség biztosítá
sa és a tó vizének a lehalászás előtt 
való lecsapolása. A tógazdaság ré
szére szükséges vízmennyiség há
rom részre osztható: a) víz szüksé
ges a tógazdaság tavainak tavaszi 
fel töltéséhez, b) esetenként gondos
kodni kell a nyári szivárgási és 
párolgási veszteségek pótlásáról és 
végül c) biztosítani kell lehalászás 
után a tározótavak vagy teleltetők 
vízszükségletét. A tógazdaság he
lyét tehát úgy kell megválasztani, 
hogy ott a vízszükségletnek ezt a 
három részét biztosítani lehessen. 
A tavak tavaszi feltöltéséhez min
den körülmények között kell víz, 
enélkül nincs haltermelés. A nyári 
vízveszteségek pótlása esetleg el
maradhat erősen kötött talajú ta
vaknál, ahol szivárgási veszteséggel 
nem, csak elpárolgással kell szá
molni. Ebben az esetben azonban a 
tavakat olyan vízmélységgel kell 
megépíteni, hogy a halak életéhez 
és fejlődéséhez szükséges vízmély
ség még a párolgási veszteségek 
után is meglegyen.

A teleltetők vízszükséglete, külö
nösen síkvidéki és kis kiterjedésű 
tógazdaságoknál igen gyakran csak 
költséges szivattyúzással biztosítha
tó. Már a tógazdaság helyének a 
kijelölésénél kell erre figyelemmel 
lenni, mert ez a tógazdaság üzemé
re, a tógazdaság tervezésére és épí
tésére is kihatással van. Ha ugyanis 
a halak teleltetéséhez szükséges 
vízmennyiséget nem, vagy csak na
gyon költséges úton lehet biztosí
tani, akkor le kell mondani a halak 
átteleltetéséről, ha viszont a tógaz
daság a tenyészhalait nem tudja át
teleltetni, akkor nem célszerű több- 
nyaras üzemre berendezkedni, ha
nem csak egynyarasra, amikor más 
tógazdaságból kell a szükséges iva
dékot beszerezni és ősszel a lehalá
szott halat minél előbb értékesíteni. 
Ilyen üzem mellett nincs szükség 
ívató és ivadéknevelő tavakra, sem 
teleltetőkre, hanem csak hizlaló ta
vakra.

Ha teleltetők nem épülnek a tó
gazdasághoz, akkor olyan raktártó
ról kell gondoskodni, ahol a ter
melőtavakból kikerült' halat annak 
elszállításáig raktározni lehet. Az 
lenne a célszerű, ha a termelő
tavakból kifogott halat mindjárt el 
lehetne szállítani és értékesíteni, 
számolni kell azonban avval, hogy 
a lehalászás alkalmával a szállítást 
nem lehet lebonyolítani és a halat

sem lehet mindjárt értékesíteni. 
Hangsúlyozni kell, hogy a raktáro
zó tavakból a halat igyekezni keil 
minél előbb elszállítani.

A vízszükséglet biztosításával 
egyenrangú feladat a tavak vizének 
lecsapolása .a lehalászás előtt. Tel
jes lecsapolás nélkül a tavakból 
nem lehet az összes halat kifogni,

Nagy vesztesége haltenyésztésünk- 
nek Báli István elvtársnak, a móric- 
helyi tógazdaság kiváló fokai ász
mester ének 1953. szeptemberében be
következett halála. A magyar halte
nyésztés, de különösen régi munka
társai tartoznak emlékével azzal, 
hogy eredményes működéséről meg
emlékezzenek. A Mórichelyi tógaz
daság építésének első napjától kezd
ve dolgozott a tógazdaságnál és rá
termettsége folytán rövid idő alatt 
ugyanott lett vezető halászmester. A 
háború végén a visszavonuló fasisz
ták a tógazdaságot feldúlták, halál
lományát elrabolták, termelőeszkö
zeitől megfosztották. A tógazdaság 
elvadult, náddal, fűzzel nőtt be. A 
szemlélő előtt szinte reménytelennek 
látszott, hogy ott még újból halat

Tógazdaság jeligére. A kérdése: 
káros vagy hasznos a bóka a tógaz
daságban, úgy válaszolhatunk, ha 
néhai Unger Emil dr., a neves hal
biológus megállapításai nyomán cso
portosítjuk a kárt okozó és hasznos 
befolyást. A kifejlődött béka azáltal 
okoz kárt, hogy perverz nemi ösz
töne következtében megsérti a na
gy o>bb (halakat, pusztítja a halikrá
kat, a szikzacskós ivadékot és a fia
tal halakat, fogyasztja a természetes 
haltáplálékot. Hasznos a kifejlődött 
béka, mert: pusztítja a halivadékra 
káros állatokat, haltáplálékul szolgál 
és a halasvizek egészségügyi rendőr
ségének feladatát látja el. A béka
poronty kárt okoz, mert: haltáplálé
kot fogyaszt, ikrát pusztít, szikzacs
kós ivadékot és fiatal halat fal fel. 
Hasznos a békaporonty, mert: a ha
lasvizeket tisztán tartja, a közömbös, 
értéktelen és káros anyagokat trá
gyaanyagokká dolgozza fel, haltáplá
lékul és takarmányul szolgál.

anélkül pedig belterjes halterme
lésről nem lehet szó. A tógazdaság 
elhelyezésénél nem hagyható tehát 
figyelmen kívül a lecsapolás lehe
tősége sem. A lecsapolás módja 
gazdaságosság kérdése, amellyel 
legközelebb foglalkozunk.

(Gaál Elemér)

lehessen termelni. De Báli István )á- 
radhatatlan energiával. fiatalos len
dülettel látott 1945-ben munkához, 
épített, sajátkezűleg is tisztította a 
tavakat, harcolt az újjáépítésért. 
Egyik kis tavában néhány mázsa 
ivadék és pár darab anyaponty ma
radt meg. Ezekkel kezdte meg a hal
termelést.

1946. őszén 16 q piaci halat szál
lított Budapestre. A következő év
ben már 150 q piaci haltermése volt. 
Újjáépítésben elért eredményeiért 
megkapta a főhalászmesteri címet, 
A tógazdaság évről évre több tavát 
vonta be a termelésbe, ahogy azokat 
helyreállítani sikerült. A termelés is 
növekedett. 1951-ben kezdeményezé
sére egy 140 k. holdas tó is meg
épült. 1953-ban a 420 k. holdas tó
gazdaság 2067 q halat halászott le. 
A természetes hozam k. holdanlánt 
283 kg volt és ezzel felülmúlta a tő
kés gazdálkodás legjobb eredmé
nyeit. Sajnos, munkája eredményét 
nem érhette meg korai halála miatt.

Kiváló szakmai képességei mel
lett egyéniség volt, aki fáradhatatla
nul tanított, nevelt. Szigorú, de igaz
ságos egyénnek ismerték és irányí
tása mellett lelkes, öntudatos, fiatal 
halász gárda nevelődött fel. Munka
társai, fellebbvalói, alárendeltjei 
egyaránt szerették és becsülték. Csa
ládi élete példás volt. Nagy elfog
laltsága mellett tudott még arra is 
időt szakítani hogy községének 
ügyeivel foglalkozzék.

Emléke szolgáljon például a mai 
halásznemzedéknek.

(O . G y.)

Néhai Báli István
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(tel.: 180-207) és I X . ,  Gönczy Pál-u. 4. (telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark : Budapest-Kelen
föld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség : Siófok
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Virágzó, igen jól működő és iz
mosodó szövetkezet Kisvelencei Ha
lász tsz. Bankszámláján több mint 
negyedmillió forint ( ! )  tiszta ha
szon mutatkozik, saját anyagi ere
jéből 125 000 forint befektetéssel 
épített ikráztató és keltető telepet. 
És az eredmény máris megmutatko
zott; az 1953. évi 800 mázsás fogási 
eredménnyel szemben az idén már
cius végéig nem kevesebb halat fog
tak és értékesítettek, mint 540 má
zsát !

Hogyan jutottak el idáig?
Scheffer Ferenc, a velencetavi ha

lászok kitűnő szövetkezeti elnöke vi
szi a szót. Vérbeli, tapasztalt szak
ember, régi halászcsaládból szárma
zik, szerelmese a víznek és gyakor
lati tudását a kunszentmártoni ha- 
lászmesterképző iskolán támasztotta 
alá elméleti ismeretekkel.

-  Igen —  mondotta Scheffer el
nök — , az értelmes és öntudatos

—  A süllő fészkek telepítésével 
sikerűit több mint 20°fo-kal emelni 
tavunk süllőállományát. Két éve 
kezdtük meg a pontyikra mestersé
ges megtermékenyítését és ennek 
eredmény éképen mintegy ötmillió 
zsenge pontyivadékot helyeztünk ki. 
Az eredmény már az első év végén 
megmutatkozott, a zsákmányban bő
ségesen akadt 20— 30 dekás súlyt el
ért egynyaras pontyocska és ami a 
legfeltűnőbb és legörvendetesebb, a 
fogási eredményeknek átlagosan 
30°/o-a ma a ponty!

—  Az idén kezdtük meg a csu
kák szaporítását mesterséges meg
termékenyítéssel. A csuka ma mind
össze l,5°/o-kal szerepel a zsák
mánynaplókban; a ragadozók lét
számának jelentős fokozásával arra 
törekszünk, hogy a keszegfélék mai 
45°/o-os aránya 20°/o-ra csökkenjen 
és a nemeshal állomány 80°to-ra 
szökjön. A kevésbbé értékes keszeg
húst csuka és süllőhússá alakítva át 
tavunk halhozamának értékét jelen
tősen tudjuk emelni, ami nemcsak 
a közélelmezés szempontjából döntő

—  eljut
—  Azt akarjuk —  ragyog fel & 

szeme — , hogy tsz-ünk a kísérlete
ző, az új utakat járó szövetkezetek
nek legyen a mintája. Nem félünk 
az újtól és bátran akarjuk felhasz-

A velencei halk eltet ő állomása fel
készült a halkeltetés i munkálatokra.
A kép az -egyik betonmedence megtöl

tését mutatja be.

nálni a tudomány eredményeit. Tud
juk jól, hogy csakis ezen az úton 
jutunk el a még jobb, még gazda
gabb eredményekhez . . .

*
Szikrázva ragyog, zsong a kora- 

tavasz . . . Gyengédzöld, kíváncsi 
nyelvecskék ülnek ki napfürdőzni a 
tavalyról ittmaradt, kopott nádtor
zsákra. A távolból egy-egy tollas ví
zilakó vidám rikoltása hangzik, na
gyot csobban a nádszigetek táján a 
víz, rabolgatnak a csukák. Balzsa
mos, részegítő illatot lehel a víz és 
a nedves föld. Éled a velencei tó . . .

(Fekete András)

A  ponyok íváisa idejének elértse«;tével megindultak a mesterséges szaporítási mun
kálatok is. A  baloldali képen a tejes, a jobboldalin ara ikrás ponty fejjését lát
hatjuk. Ügyelni kell arra, hoigy idő előtt víz ne érje az ipartermékeket, mert akkor 

a megtermékenyítés sikertelen marad.

velencetavi halászok megértették az 
újat és rpondhatni forradalmi vál
tozást hoztak a régi halász gazdál
kodásba. A szovjet útmutatást kö
vetve, Zakrutkin „Az úszó fa lu 6 cí
mű regényének tanulmányozása so
rán ismerték fel a nagy igazságot, 
hogy a halásznak nem a halfogás az 
egyetlen feladata, hanem *éppen 
ilyen fontos gondoskodnia a hal sza
porításáról. És a többi már ment, 
akár a karikacsapás.

fontosságú, hanem szövetkezetünk 
anyagi erejét is hivatva van fokozni.

—  Nem kevesebb, mint húszmil
lió zsenge pontyivadékot helyezünk 
ki az idén. A süllő fészkek kihelye
zésére és azok eredményesebb ellen
őrzésére farmotoros csónakot állítot
tunk munkába, hamarosan megkap
juk a második motorunkat is.

Scheffer elnök elgondolkodik, 
majd rövid szünet után folytatja:

II A L Á S Z A T
Felelős szerkesztő: Ribiánszky Miklós 
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Süllő és ponty ikra keltetése —

védő ketrecben . . .
(A  süllő és pontyikra védett kel

tetésére a gyakorlatban jól bevált 
újítást vezetett be Torday László ha
lászati felügyelő. A ketreces kelte
tést a velencetavi Törekvés, valamint 
a győri Előre htsz. alkalmazta már 
1952-ben, az eredmények olyan biz
tatóak voltak, hogy a ketreces védő- 
keltetés országas elterjedésre tart
hat igényt. Cikkünkben Torday 
László ismerteti az érdekes és igen 
eredményes újítást.)

Természetes vizeinkben a megter
mékenyített süllő és pontyikra kel
tetését többnyire kósarakban végzik. 
Ennek az eljárásnak nagy hátránya, 
hogy már száz fészek kirakása ece
tén is rengeteg kosárra van szükség, 
ezek kezelése természetesen időtrab- 
ló munka. A  gyakorlatban sokkal 
jobban vált be a ketreces módszer, 
melyet a szaktársak figyelmébe aján
lok.

A védőketrec elkészítése igen egy
szerű. Nem egyéb, mint vagy két 
méter hosszú, egy méter széles és 
55— 60 cm magas, tehát szabályos 
téglalap idomú léc-keret, melynek 
négy oldalára 5 mm lukbőségű drót- 
szövetet szegezünk fel úgy, hogy 
a téglalap alsó és felső felülete üre
sen maradjon. A  léckeret aljára 
zsákszövetet feszítünk ki, megfelel 
erre a jutazsák is. A  zsákszövetnek 
az a célja, hogy a kelés során lehul
ló szikzacskós ivadék ne kerüljön az 
iszapos talajra, hanem a szikzacskó 
felszívódásáig védett helyet talál
jon. A  keltetésre kiválasztott helyen 
megfelelő vastagságú és hosszúságú 
varsakarót erősítve a ketrec eigy- 
egy sarkához úgy rögzítjük azt a 
fenékhez, hogy a ketrecből vagy 10 
cm-nyi emelkedjék a vízszint fölé.

A  ketrec tetején két vékony, vagy 
120 cm hosszú varsakarót rakunk

keresztbe, az ikra összegyűjtése, il
letve a fészkek felnézése után az 
ikrával belépetteket kettesével az 
előkezsinórokkal egybekötve úgy 
akasztjuk a keresztberakott varsaka
rókra, akár a kolbászt a füstölőben. 
Ügyeljünk arra, a fészkeket túl sű
rűn ne aggassuk, hogy a fészkek kö
zötti szabad vízmozgást meg ne gá
toljuk. Egy-egy ketrecbe 50— 70 
fészket helyezhetünk el, tetejét a 
szárnyas kártevők ellen fűzfaágak
kal, vagy leveles nádszálakkal ta
karjuk be.

Lapunk munkatársa felkereste 
Maucha Rezső professzor akadé
mikust, aki résztvett Brüsszelben a 
belga Víztaríulmányozási és Doku
mentálási Központ rendezésében tar
tott nemzetközi szennyvízkongresszu
son.

Mi volt az értekezlet tárgya?
— ö t pontot vitatott meg a kon

gresszus — mondotta Maucha pro
fesszor —: 1. Az ipari folyóvizek krí- 
térumai. 2. A folyók öntisztulási fo
lyamata. 3. Szilárd és folyékony le
begőanyagok mérése. 4. Szennyvízke
zelés módszerei. 5. A csatornázás 
problémád Az előadások rendje az 
volt, hogy délelőtt általános jelentő
ségű kérdéseket tárgyaltak meg, míg 
a délutáni üléseken szakosztályok
ban folytak az előadások, természe
tesen minden előadást termékeny 
vita követett. Április 30-án két cso
portban kiránduláson vettek részt a 
kongresszusi kiküldöttek, az első ki
rándulás vizsgálati anyaga: a hidro
biológia alkalmazása a kis folyók 
szennyezettségi fokának megállapí
tásánál. Itt Huet professzor vezeté
sével meglátogattunk több kisebb fo
lyót s ezekben a különböző fokú 
szennyezettséget vizsgáltuk. Ugyanez 
a csoport a vizsgálat után meglátó-* 
gáttá Linkebeekben (Brüsszel mel
lett) a központi halászati kísérleti 
intézetet, valamint Landen város 
szennyvíztisztító berendezéseit. A má
sik kirándulás résztvevői a liégei me
dence ipari szennyvizeinek tisztítá
sára szolgáló berendezéseket tekintet
ték meg Leclerc professzor veze
tésével. Valamennyi előadáson, ki
ránduláson és az ezeket követő vitá
kon sok szó esett a legújabb szenny
víztisztítási módszerekről és eljárá
sokról. Kiküldetésemnek egyik fő 
célja volt, hogy a nyugati államok 
szakembereivel való kapcsolatokat 
kiépítsük. Ez teljes mértékben siker
rel járt.

A kongresszus tagjai hivatalosan

A ketreces-keltetés előnye, hogy 
nem kell annyi időt tölteni a fel
nézéssel és kiöblítéssel, mint a sok 
kosárban végzett régi módszerrel. 
Másrészt a drótszövet fonása egyen
letesebb, mint a kosarak fonása, az 
ikrapusztítókat tehát sokkal ered
ményesebben tarthatjuk távol az 
ikrától és a zsikzacskós ivadéktól. 
Másrészt ez a módszer sokkal ol
csóbb, mert a drótszövetet mínium- 
mal átfestve hosszú éveken át hasz
nálhatjuk, illetve raktározhatjuk. A  
ketrecek kezelése gyorsabb és egy
szerűbb, a vízmozgás könnyebben 
járja át a ketrecek tartalmát, jobb 
az ikra oxigénellátása és az öblítés 
is sokkal gyorsabban végezhető VI.

is megtekintették a Liége-i és brüsz- 
szeli ipari kiállítást, ez utóbbin kü
lönösen nagy örömmel láttam a ma
gyar szerszámgépipar remekeit, me
lyek osztatlan elismerést keltettek 
minden látogatóban.

Egy két szó 
a soroksári Dunaágról!

A soroksári Dunaágban szennye
ződés következtében január hónap 
folyamán végbement * nagymértékű 
halpusztulás eredményeképpen becs
lés szerint 3— 3500 mázsa hal ment 
tönkre. Hírmondónak is alig maradt 
néhány hal, a nemrég még gazdag ál
lományú, hazánk egyik legjobb ter
melőképességű vizében. A Dunaág 
megsegítésére siet a Balaton, ahon
nan több millió süllőikrát kap, a 
még ősszel kifogott pontyanyákból 
pedig mesterséges szaporítással 
nagyszámú ivadékot szándékoznak 
felnevelni a Dunaágban. Úgy hallot
tuk, hogy még a tavasz folyamán 
nagymennyiségű pontyivadékot is 
népesítenek ide, a Dunából beeresz
tett friss vízzel pedig keszegállo
mány jut a kárvallott vízterületre. 
Hatalmas planktonélet fejlődött ki a 
pusztulás után, mely az új honfog
lalóknak bőséges táplálékot és az 
eddiginél is jobb, nagyobb növeke
dést biztosít. Nem fognak csalódni 
a Dunaágban azok, akik fáradhatat
lanul és rendületlenül bíznak ebben 
a kiváló vízben és a horgászok egy
két év múlva újból kiváló lehetősé
get találnak benne.

Dr. W. E.

Hogyan zajlott le
a brüsszeli nemzetközi szennyvízkongresszus?
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M it ka it tudni
—  A H A R C S A I V A D É K  N E V E L É S É R Ő L ? . . .

A harcsaikra biztonságos kikelte
tésére tógazdaságainkban keltető ko
sarakat és ládákat alkalmaznak. Ez 
azonban csak a harcsaikra- és lárva 
védettségét szolgálja, veszélyeztetett
sége ezzel nem szűnik meg. A külön
böző tógazdaságokban végzett 'har
csaivadék nevelési kísérletek meg
mutatták, hogy a zsengeivadék leg
többször azért pusztul el, mert nem 
kerül megfelelő táplálékdús élettér
be, ellenségei elől nem talál kellő 
búvóhelyet.

A harcsaivadék nevelése csak 
azokban a füves aljzatú ivatótavak- 
ban és telelőkben eredményes, aho
vá más idősebb évjáratú halakat, pl. 
pontyot nem népesítettek. A ponty 
ugyanis felfalja a zsenge harcsaiva
dékot.

Igen fontos, hogy a harcsalárva és 
később a zsengeivadék már idejében 
megtalálja a fejlődéséhez szükséges 
táplálékféleséget. Harcsaivadék gyo
mortartalom vizsgálatokból megálla
pítottam, hogy az 5—8 napos harcsa- 
ivadék csak apró termetű rákocskák 
(Cyclops, Bosmina) fogyaszt. A 10 
naposak 1—3 mm nagyságú rákocs- 
kákat (Ostracoda) és kistermetű zöld 
árvaszúnyog álcákat (Tendipedidae) 
esznek. A húsz naposak étlapján 
kagylósrákok (Ostracoda), ászkará- 
kok (Osopoda), kérészlárvák (Ephe- 
meroptera) és árvaszúnyogálcák (Ten
dipedidae) szerepelnek. A 30 naposak 
már kizárólag nagyobb termetű vizi- 
állatokat (Daphnia magna, Tendipe
didae, Baetis) fogyasztanak. Dr. 
Woynárovich Elek akváriumi kísér-

A bolharák (Gammarus), kagylósráik 
(Ostracoda) és az árvaszúnyog lárvája 
(Chironomus) a fiatal harcsanemzeidék 

kedvelt csemegéje. (JászfaHisi felv.)

A felsorolt aprótermetű táplálék
féleségeket a harcsaivadék számára 
fokozhatjuk, ha;

1. Az ívatótó, vagy telelő partszé
lére a vízbe 3 méterenként lótrá
gya, vagy szénakupacokat helyezünk.

2. Daphnia tenyészetből gyűjtött 
alsórendű rákocskákat adagolunk ne
kik.

3. A nevelő tóba légylárva előállí
tó készüléket (dögládát) helyezünk a 
harcsaivadék mesterséges táplálásá
ra. Ezt a módszert Szalay Mihály al
kalmazta először a szarvasi kísérleti 
tógazdaságban.

A fejlődő harcsaivadéknak haltáp
lálékra is szüksége van. Megfelelő 
nagyságú táplálékhal a ponty és 
compó ivadék, valamint a fenékjáró 
küllő (Gobio gobio L.). E halfélesé- 
gek azonos környezetben élnek a 
harcsával és az őket könnyen zsák
mányul tudja ejteni. A harcsa ré
szére alkalmatlan táplálék a kárász 
és keszeg ivadék, mivel e halfélesé
gek rendszerint vízközt, vagy vízfel
színhez közel tartózkodnak.

Bőséges pontytáplálékot a harcsa
ivadék számára a gödöllői kísérleti 
tógazdaságban úgy biztosítottuk, hogy 
nagyszámú ívásra visszatartott 
pontytörzset a harcsaívás megtör
ténte után 10 napra egyik üresen ha
gyott telelőben úgynevezett „ívómat- 
rácok“-ra leívattuk és az így nyert 
pontyikrát a [harcsanevelő tavakba 
vittük át. Az ívómatrác fakerete 
2X1,5 méteres és 4 lábbal volt el
látva. A keretre 10 cm távolságon
ként párhuzamosan horgany-drótok

voltak kifeszítve és ezek sűrűn egy
másmellé helyezett tuja-fenyőágak- 
kal voltak körülfonva. Legalább 4 
ilymódon elkészített ívómatrácot he
lyezetünk ki a szóbanforgó ívató- 
tóba . . .  Ezzel az eljárással másfél 
hónap leforgása alatt 10 dkg-osra is 
megnöveszthetjük a harcsaivadékot. 
ívómatrácok hiányában a fenti el

járást úgy módosíthatjuk, hogy a 
harcsaívás megtörténte után a visz- 
szatartott pontytörzseket már más
nap reggel leivatjük az egyik megfe
lelő füves aljzatú telelőben. Még az
nap estefelé a pontytörzseket leha
lásszuk, miközben a lerakott ponty
ikrát permetező géppel locsoljuk. 
Utána a telelőre kis vízállást eresz
tünk és ide helyezzük át keltetésre a 
harcsaikrával már belepett fűzfa- 
gyökér-ágakat. — Az utóbbi haltáp
lálék előállító eljárásnak az a nagy 
előnye, hogy az ivadékiharcsa raga
dozó hajlamát már idejében ki tudja 
elégíteni, aminek következtében 
gyorsabban gyarapszik. Mindkét mód
szer esetében a keltett iharcsaikrának 
3—5%-át foghatjuk vissza kéthóna
pos ivadék formájában.

A zsenge harcsaivadék megmara
dását jelentősen növelhetjük, ha az 
ivadéknevelő tóban mesterséges bú
vóhelyeket is létesítünk. A  búvóhe
lyeket a harcsaivadék szívesen kere
si fel, mert menedéket talál az el
lenségtől, nagyobb társaitól. Ezt az 
eljárást Szalay Mihály kísérletezte 
ki és erről — remélem bővebbet 
majd ő fog írni.

(Dr. Jászfalusi Lajos)
létéi szerint, a harcsaivadék már há
romhetes korától kanibállá változik, 
ha a neki szükséges táplálékféleséget 
idejében nem kapja meg.

S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  C l M E :
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Halasvizeink minőségének ellenőrzése
A vízminőségvédelemben a halá

szati szövetkezetek, tógazdaságok, 
horgászok közreműködésére van 
szükség. Arra törekszünk, hogy a tó
gazdaságok és halászati szövetkezetek 
önmaguk is rendezzenek be kis 
helyszíni vízvizsgáló laboratóriumot. 
A mellékelt ábrákon olyan táskát 
mutatunk be, melyben a szükséges 
jelszerelést tarthatjuk és a táska ki
nyitva egyúttal kész dolgozó asztal.

Amíg azonban eljutunk odáig, hogy 
a gazdaságokban legalább is tájékoz
tató vizsgálatokat tudnak végezni, 
szükséges, hogy halasvizeink minő
ségének ellenőrzését a Haltenyésztési 
Kutató Intézet* vízvizsgáló laborató
riuma végezze. A helyes vizsgálat 
alapfeltétele, hogy a vízmintavételt 
megfelelő módon végezzük. Erre vo
natkozóan adunk jelen sorainkban 
részletesebb tájékoztatást.

A vízmintavevő üveget előzetesen 
természetesen ki kell tisztítanunk; a 
tiszta üveget háromszor kiöblítjük 
azzal a vízzel, amelyből mintát aka
runk küldeni és csak ezután ve
szünk mintát a vízből.

A vízmintavételre használt üveg 
kívülről és belülről is teljesen tisz
ta legyen. Ha nem üvegdugós üveget 
használunk, akkor a dugó új, vagy 
legalább is kiforrázott legyen. Az 
üvegek tisztítása durva homokkal és 
(meleg) vízzel történhet. Sósavval 
történő tisztítás esetén nagyon sok
szor ki kell öblítenünk üvegünket, 
nehogy sósav-maradvány befolyásol
ja az elemzés eredményét. A mosó
vizet ne öntsük ki oda, ahonnét víz
mintát veszünk.!

lehetőleg csak üvegdugóval ellá
tott színtelen (ú. n. gyógyszeres) üve
get használjunk. Legyen ezért tógaz
daságunkban mindig néhány tiszta 1 
literes becsiszolt dugós üveg. Parafa
dugót csak kényszer, szükség esetén 
használjunk s ekkor a dugónak új
nak kell lennie és ajánlatos parafin- 
nal impregnálni. Kifőzött, használt 
dugókkal esetleg még dolgozhatunk, 
de ez már nem olyan megbízható.

Egy-egy vízmintából legalább 1 
liter vízmennyiség szükséges. A min
tát levegő-mentesen dugaszoljuk be 
és a dugóval a felesleges vizet kiszo
rítjuk. Letörlés után tegyünk perga- 
mentpapírt vagy gumilapocskát a du
góra és az üveg nyakára, majd kös
sük át zsineggel. (Több réteg újság
papírral vagy tiszta papírral is át
köthetjük az üvegek nyakát.) Ha az 
üvegeket (parafadugó esetén) lepe
csételjük, az áthötözés elmaradhat.

Erős ragasztóval címkét ragasztunk 
a? üvfgre. A címkén lehet számjel
zés és akkor az üvegre csavart kísérő 
jegyzéken (levélben) a mintaüveg 
számának megadása után jegyezzük 
fel a szükséges adatokat. De a fonto

* Gyakran tévesen a tihanyi Bio
lógiai Intézetbe küldenek vízmintát 
ellenőrzésre. A tihanyi Intézet nem 
„Halbiológiai Intézet“ .
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sabb adatokat magára a címkére is 
ráírhatjuk. Jelzetlen üvegben ne 
küldjünk vízmintát. A címkét nitro- 
lakkal be is vonhatjuk, s akkor nincs 
kitéve leázás veszélyének. A címkén 
vagy kísérő jegyzéken feljegyzendó 
adatok: a mintavétel pontos helye, 
időpontja (lehetőleg a víz hőmérsék
lete mintavételkor). A kísérőjegyzé
ken a következő adatok közlése meg
könnyíti a vegyész munkáját és az 
adatok kiértékelését:

Hordozható vízvizsgáló berendezés.

1. A víz fekvése (helyszínrajz), a 
beküldő neve és lakcíme. — 2. A 
vízterület jellemzése (tó, halastó, 
ívató-tó stb.), és nagysága, legna
gyobb mélysége, benövöttsége, a ta
lajvíztükör mélysége stb. — 3. A tó
talaj minősége (köves, homokos, isza
pos, agyagos). — 4. A környezeti 
adottságok: legközelebbi emberi tele
pülés, gyár, üzem, istálló, trágyara
kás stb. — 5. A vizsgálatokat milyen 
célból kérik. — 6. A mintavétel mód
ja és ideje. — 7. Hőmérséklet, idő
járás, mintavételkor és visszamenően 
2—3 napra. — 8. Egyéb megfigyelé
sek, pl. halelhullás, levegő-hiány, 
táplálék-hiány.

A 2. és 3. alatti adatokra csak ak
kor van szükség, ha a kérdéses víz 
haltenyésztésre való alkalmasságát 
kell vizsgálni.

A lekötözött, címkével és kísérő- 
jegyzékkel ellátott vízmintás üvegek 
épségét ellenőrizzük, forgács, üveg
gyapot vagy összegyűrt papírcsomó 
közé helyezzük; faládában szállítjuk. 
Az intézete pontos címe: Haltenyész
tési Kutató Intézet Budapest, II. 
Hermán O.-u. 15. — A szállítmányon 
tüntessük fel törékeny jellegét és 
tartalmát: „TÖRÉKENY. Vízminta.11 
Portót a feladó fizeti. Az Intézet bér
mentesítetten vízmintát nem vesz át. 
Kísérő irat és kérés nélkül küldött 
vízminta elemzését az Intézet nem 
végzi el. A szállítás módja a helyi 
adottságoknak megfelelő leggyorsabb
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legyen. Vegyük igénybe a repülőpos- 
íán való szállítást is, ahol ez lehet
séges. Minél tovább áll a vízminta, 
annál inkább változik meg a víz ere
deti kémiai összetétele. „Expressz'1' 
küldött vízmintát gyorsabban kapunk 
meg. Vasúton gyorsáruként ne szál ■ 
lítsunk vízmintát, mert sokkal k é 
sőbb érkezik meg, mint a postai kül
demény.

■A vízmintavétel pontos adataira 
azért van szükség, mert az Intézet az 
adatokat megőrzi és később is fon
tos tájékoztatást nyújthat egyes vi
zek minőségére vonatkozóan.

Dr. Donászy Ernő
(Részlet a kiadás alatt álló Víz

vizsgáló zsebkönyv-ből.)

Szerkesztői üzenetek
A helyesen irányított szerkesztői 

üzenet rovat erős fegyvere az isme
retek bővítésének, a tapasztalatok át 
adásának, a halászati tudás és kul
túra fejlesztésének. Az ország min
den részéből befutó érdeklődések és 
kérdések rengeteg időszerű problé
mát vetnek fel, ezen felül helyesen 
mutatnak reá olvasóink érdeklődési 
körére, arra a vonalra, melyet kő 
vetve lapunk tartalmi részét fejlesz
teni és a gyakorlat, a termelés kö
vetelményeinek még jobban szolgá 
latába tudjuk állítani. Szerkesztő- 
bizottságunk ezért határozta el, hogy 
ezt a rovatot fejleszteni és egyre bő
víteni fogjuk. Rendelkezésünkre ál
lanak az ország legelső haltenyészté
si, nyíltvízi halászati, tógazdasági, 
halélettani, halkór- és gyógy tani tu
dományos és gyakorlati szakembe
rei, akik minden felvetett kérdésre a 
tudomány és a gyakorlat fegyverei
vel felvértezve adhatják meg a vá
laszt és oldhatnak meg minden fel
merülő problémát. Felszólítjuk te
hát olvasóinkat, hogy rovatunkat 
szorgalmasan vegyék igénybe és 
olyan kérdéseket is vessenk fel, me
lyekre kapott válaszunkból mindenki 
tanulhat. Szerkesztői üzeneteink la
punk minden számában helyet kap
nak és szeret nők ezt a rovatunkat a 
közösség érdekében úgy kifejleszte
ni, hogy az lapunk egyik legértéke
sebb, de egyben legérdekesebb és 
így leghasznosabb olvasmányává vál
jék. Az érdeklődéseket kérjük a kö
vetkező címre küldeni: a Halászat 
szerkesztősége. Budapest, V.9 Vé-
csey-utca 4. II. em.


