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A TISZAI CSAPÓHOROG —
— azoknak a legősibb szerszámoknak egyike , amelyet a halászok ma is a legeredményesebben 
használnak a nagy harcsák birodalmában

(Berke felv.)
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Hazánk természetes vizein ez 
idő szerint 25 halászati tsz folytat 
halászati gazdálkodást összesen 
mintegy 95 000 kát. holdnyi víz
területen.

Felszabadulásiunk után 33 halá
szati szövetkezet alakult. 15 év 
fluktuáció után, összeolvadások ré
vén jutottunk el a mai státushoz, 
amelynek keretében az elindulás
hoz képest kilenccel kevesebb szö
vetkezet működik azonos nagyságú 
összvízterületen.

A történeti fejlődés során — a 
területek nagyságát illetően igen 
eltérő típusok alakultak ki.

A mai állapotok szerint a 24 htsz 
között a vízterületek megoszlása a
következő:

Terület kát. hold
Szövetkezetek száma
—1000 kát. holdig 3

1000—2000 kát. holdig 3
2000—3000 kát. holdig 5
3000—4000 kát. holdig 4

összvízterüliet kát. hold
Szövetkezetek száma 
1 szövetkezetre jutó átlag terület 

kát. hold 
Tagok száma
Egy tagra jutó terület kát. hold 
Kát. holdanikénti termelés 

1959-ben kg

A zárt egységeknél ezeknek a 
viszonylatoknak az összevetése 
igen eltérő karakterük miatt nem 
volna indokolt. Láthatjuk, hogy a 
Tiszán kevesebb, mint fele akkora 
területen egy termelő tagra fele 
akkora terület esik, mint a Dunán, 
mégis a tagok létszáma a Duna 
létszámának 90%-a körül mozog. 
Hogy a Tisza „túlzsúfolt*1-e, vagy 
pedig a Duna aránylag nincs elég
gé benépesítve, annak jellemzésére 
jegyezzük fel, hogy az utóbbi 10 
év adatai szerint a Dunán az egy 
tagra jutó átlagtermelés évente 
1735 kg, a Tiszán pedig 1134 kg.

Az 1960-at megelőző 10 év ter
melése a zárt típusok, valamint a 
Duna és Tisza között a következő
ként oszlik meg:

Dunai
szövetkezetek 68 887 q 50%

rriszíii
szövetkezetek 39 457 q 29%

Egyéb
szövetkeztek 27 331 q 21%

135 675 q 100%

Ij* — is ...

4000—5000 kát. holdig 1
5000—6000 kát. holdig 2
6000—7000 kát. holdig 2
7000—8000 kát. holdig 2
8000—9000 kát. holdig 2
Az országos átlag szövetkezeten

ként 3949 kát. hold, termelő ta
gonként 96 kát. hold. A szóródás 
azonban igen nagy, ami részben 
annak tulajdonítható, hogy 5 szö
vetkezet zárt gazdasági egysége
ken, vagy ökonomiailag szükség
szerűen összefüggő vízfelületeken 
működik, ami kiterjedésüket eleve 
megszabja. Az ilyen módon kiala
kult típusok területe az összes szö
vetkezeti területeknek (mintegy 
13%-a, szemben két legnagyobb 
vízrendszerünk, a Duna és Tisza 
területével, amely ezek szerint az 
összterület 87%-a. A termelési 
összefüggések vizsgálatának lehe
tővé tétele céljából érdemes össze
vetnünk a Duna és a Tisza néhány 
idevonatkozó adatát:

Duna Tisza
56 817 25 099

9 10

6 313 2 509
457 390
124 64

12 17

Ez a tiszai kecsege is nagyon szerette a 
kérész lárvát, de a lárva horgot rejtett és 

a hegyesorrú vándor szákba került
(iBerke felv.)

Ez azt jelenti, hogy a zárt terü
letek (13%) az össztermelésnek 
21%-át, a Duna és a Tisza (87%) 
pedig az össztermelésnek 79% -át 
adták. A számokból nyilvánvaló, 
hogy a zárt vizek előtte járnak a 
folyóknak, a két folyó közül pel
eiig a Tisza a Dunának, mégis az 
egy tagra jutó termelés kilógramm- 
súlyban kevesebb. Ezzel szemben 
nyilván rekompenzációt nyújt a 
Tisza értékesebb halzsákmánya. A 
fogások fajlagos megoszlása az el
múlt 10 év termelésének összesített 
adatai szerint:

Duna Tisza
Ponty 10,2% 14,5%
Süllő 2,1% 3,7 %
Harcsa 1,1% 8,6%
Csuka 5,9% 11,8%
Kecsege 0,5% 3,3%,
Márna 4,1% 6,1%
Keszeg, törpe h. 76,1% 52,0%

Fenti adatok ném i fényt vetnek
a területi és termelési viszonyok 
összefüggéseire, bár ezek a közölt 
számokon túlmenően bonyadalma- 
sabbak és sokrétűbbek. Általános
ságban megállapíthatjuk, hogy a 
természetesvízi halgazdálkodás a 
nagyüzemi módszerek alkalmazá
sának szempontjából a mezőgazda
sághoz képest sokkal nagyobb te
rületi egységek kialakítását kí
vánja meg, tekintettel az 1 kát. 
hold vízterületre eső termék ösz- 
szehasonlífhatatlanul alacsonyabb 
értékére. És itt dől el az a kérdés, 
hogy kis vízterületen lehet-e nagy
üzemi módon gazdálkodni. Lehet
séges ugyan, hogy egy kisebb ha
lászterületi üzem 1 kát. holdra jutó 
termelési értéke meghaladja a na
gyobb területét, viszont az össz
terület volumene az össztermelés 
kicsisége miatt lehetetlenné teszi 
a közös vagyon gyarapítását, 
amely a nagyüzemi berendezkedés 
alapja. Magyarul: a kis szövetke
zetben az egyes halász megtalálja 
számítását, de a közösség, a szövet
kezet nem. Az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a nagyobb te
rületű dunai htsz-ek nagyüzemi 
fejlődése sokkal gyorsabb, mint a 
tiszaiaké.

(f)

Nutria tenyésztő lehet bárki. 
Nyugdíjasoknak, öregeknek szóra
kozás, mellékkereset. Tenyészálla
tok feleszapoirulatra kedvező fel
tétellel kaphatók. Díjtalan ismer
tető.

Szűas K isállattenyésztő, Szeged , 
Posta fiók.
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Hogyan működnek a tsz-ek tógazdaságai?
A mezőgazdasági termelőszövet

kezetek, termelőszövetkezeti cso
portok és halászati termelőszövetke
zetek tógazdasági haltenyésztéssel 
1953. évben kezdtek el foglalkozni. 
A szövetkezetek eddig is sok kisebb- 
nagyobb halastavat építettek, illetve 
üzemeltetnek. Ezáltal a mezőgazda
ságban alig, vagy egyáltalában nem 
használható területeket tudtunk a 
termelésbe bevonni.

Az eddig tapasztalatok szerint, a 
halastavak tervezésekor, helykijelö
lésekor előfordultak technikai hi
bák. Emellett egyes tógazdaságok 
elég magas egységáron létesültek. 
Előfordult olyan hiba is, hogy a tó
gazdaságokat nagyobb területen 
valósították meg, mint amekkorának 
a vízellátását a rendelkezésre álló 
vízforrás minden esetben biztosítani 
tudta. A szövetkezetek döntő több
ségében azonban a halastavak ter
melésével a tagok jövedelme növe
kedett.

Termelési eredmények a mg. tsz- 
ekben:
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1954 46 727 840 115
1957 129 2479 3118 206
1959 122 2675 6790 253
1960 134 3889 9800 (tervezett)

Somogy megyében 24 tsz 52. Ba
ranya megyében 18 tsz 30, Tolna 
megyében 18 tsz 28 halastavat üze
meltet. Ezzel szemben Vas- és Győr 
megyékben 1—1, Borsod, Nógrád, 
Pest és Veszprém megyékben pedig 
2—2 tsz-nek van halastava, pedig 
ennél sokkal nagyobb lehetőségek 
vannak ezekben a megyékben is szö
vetkezeti halastavak létesítésére.

Termelőszövetkezeteink ma már 
egyre többször vetik fel új halastó 
építésére való igényűket. Ezek azon
ban egyéb sürgős beruházások miatt 
(istállók, sertésfiaztatók stb) nem 
minden esetben valósulnak meg.

A rentabilitási számítások azt mu
tatják, hogy a halastóépítés az emelt, 
tehát 25—30 mFt/kh egységárak 
mellett is kifizetődik. A rentábilis 
üzemeltetés előfeltétele — a terület 
alkalmasságán kívül a szakszerű 
üzemeltetés előfeltételeinek megte
remtése. Gondolok itt elsősorban a 
megfelelő szakemberek és a kellő 
takarmánybázis biztosítására.

A fenti előfeltételek hiánya már 
eleve kizárja, hogy a kiszemelt terü

leten üzemszerűen és gazdaságosan 
kezelhető tógazdaság létesülhessen.

Az eddigi tapasztalatok azt iga
zolják, hogy azokban a megyékben 
eredményes a termelőszövetkezeti 
tógazdaságok üzemeltetése, ahol a 
szövetkezetek halgazdálkodása érde
kében rendszeresített halászati fel
ügyelők működnek. Sajnos azonban 
a 19 megyéből mindössze 3 rendel
kezik szakképzett és függetlenített 
halászati felügyelővel. A többi ' 16 
megyében pedig a halászattal meg
bízott előadónak még legalább 2—3 
funkciója van. Ezek zöme sem gya
korlattal, sem elméleti felkészültség
gel nem rendelkezik. Ugyancsak 
jobb a halgazdálkodás azokban a 
szövetkezetekben, amelyekben szak
tanfolyamot végzett, vagy megfelelő 
gyakorlattal rendelkező halász mű
ködik. Az elmúlt idők tapasztalatai 
azt is igazolják, hogy azokban a tsz- 
ekben az eredmények kedvezőtlenül 
alakultak, ahol személyi változások 
voltak évközben (elnök, halász, ag- 
ronómus).

A halastavakban éppúgy, mint a 
mezőgazdaság egyéb ágaiban „ha 
aratni akarunk, vetni is kell”. Éppen 
ezért szükséges, hogy a halastavakba 
kihelyezésre kerülő ivadékokat ve
gyék vizsgálat alá és csak egészsé

ges egyedeket helyezzenek ki a szö
vetkezetek.

A szövetkezetek vezetőségeinek 
már jóval a kihelyezés előtt bizto
sítanak kell a szükséges ivadékot, 
hogy az már kora tavasszal rendel
kezésre álljon. Az eddigi tapasztala
tok azt igazolják, hogy legjobb a sa
ját termelésű ivadék. Ezt azonban 
mindegyik kis területű halastóval 
rendelkező szövetkezet nem tudja 
magának biztosítani. Az 1960. évben, 
a szövetkezetek mintegy 70—80%-a 
tudta saját ivadékkal önmagát el
látni. A halbetegségek leküzdése 
napjainkban még országosan megol
dandó feladat. A termelőszövetkeze
tek halállományában legtöbbször a 
hasvízkórban elpusztult halak okoz
zák a legtöbb gondot.

A termés fokozásának feltételei a 
tógazdaságokban:

küzdelem a halbetegségek ellen, 
pontynemesítés (tájegységenként és 
legjobban növekvő és legjobb ta
karmány-értékesítő ponty kinemesí
tése), takarmány bázis biztosítása, 
tógazdaságunk gépesítése, korszerű 
széntrágyázás bevezetése, a régi tó
gazdaságok mélyépítményeinek fel
újítása a teljes terület kihasználás 
érdekében és végül a nemes raga
dozók tenyésztésének fokozása.

Hetest Im re

Jó halrács a Hortobágyi Halgazdaságban
CWoynárovich felv.)



(A korszerű műszaki tudomány az élet 
minden területén egyre újabbat, egyre 
jobbat ajándékoz, de nemcsak szputnyi- 
kokat és atomhajtásű jégtörőket teremt, 
hanem jelentős lépésekkel viszi előre 
például a hálógyártás technikáját is: sza • 
kítva a csomózás évezredes, ősi módsze
rével. Azzal az eljárással, mely a ködös 
történelem előtti idők óta mondhatni azo
nos módszerrel készített fogóeszközt 
adott a halászók kezébe. Megszületett a 
csomó nélküli háló* mely a szakértők 
egybehangzó véleménye és az eddigi kí
sérletek eredményei alapján idővel ki
szorítja a csomózott hálót. Erről a témá
ról írt érdekes tanulmányt A. Brandt, a 
Hamburgi Hálókutató Intézet tudomá
nyos munkatársa, cikke nyomán foglal
kozunk a forradalmi jelentőségűnek 
mondható újítással. A szerk.)

A csomónélküli halászháló, mely
nek problémája már három évtizede 
foglalkoztatja a kutatókat, csak a 
legutóbbi időkben született meg 
olyan megoldással, mely a gyakor
latban is megállja a helyét. A jelen
tős előnyöknek valóban egész sorát 
kínálja: gyártásához lényegesen ki
sebb mennyiségű anyag szükséges, 
az azonos szembőségű, íonálvastag- 
ságú és felületű csomótlan háló 
súlya kisebb, tehát azonos mennyi
ségű és vastagságú fonálból több 
háló gyártható, mint a hagyományos 
módszerekkel. A hálónak tudva
lévőén tekintélyes felületét képezik 
a csomók, ha a háló csomózás nél
kül készül, kisebb lesz a felülete és 
ezzel a vízzel szemben a vontatás
húzás során gyakorolt ellenállása, a 
víz könnyebben áramlik át a kisebb 
felületű hálón, a húzáshoz kisebb 
munkateljesítmény szükséges. A cso
mótlan háló könnyebb, mechanikai 
szilárdsága nagyobb, főleg ha mű
anyagból készül. A hálónak a cso
mók gyenge pontjai, hiszen a csomó
zás csökkenti a fonál szakítószilárd
ságát, a mérések adatai szerint a kü
lönféle-ionokból készült hálók teher

bíróképessége közel 50%-kal kisebb, 
mint az alapanyagul szolgáló fo
nálé. A csomótlan hálót tehát azonos 
teherbíróképesség mellett véko
nyabb, könnyebb és olcsóbb fonál
ból lehet gyártani, aminek anyag
megtakarítás, könnyebb kezelhető
ség az eredménye. Nagy előnye a

Egyszálú fonál hegesztésével készült a 
japán háló. A műanyag a hegesztési pon

tokon erősen meggyengül (az AFZ 
nyomán)

csomó nélküli hálónak az is, hogy 
szembősége a csomózott műanyaghá
lóéval ellentétben állandó, a csomó
zott hálók csomói ugj'anis csúszásra 
hajlamosak, aminek következtében 
az egyik szem bősége a szomszédos 
szem rovására megnagyobbodik. 
De vitathatatlan előny az is, hogy a 
csomó nélküli háló kevésbé merev, 
kevésbé ráncosodik és duzzad, ami a 
tárolásánál és szállításnál fontos.

Hosszú időn át folytak a kísérletek 
hegesztéssel gyártott műanyaghálók
kal, ezek azonban csak részben vál
tották be a hozzájuk fűzött reménye
ket, aminek kémiai-technológiai 
okai vannak. A hálógyártás alap
anyagául szolgáló szintétikus anyá

sairól fonál-fonással, jobbról Raschel-módszerrel gyártott csomó nélküli háló
(az AFZ nyomán)

gok többnyire a poliamidok család
jába tartoznak, mint például a 
nylon, a perion, a damyl, platil stb. 
Ezek a fonalak rendkívüli, szakító
szilárdságukat úgy nyerik, hogy a 
fonalat a gyártás befejező mozzana
taként nyújtják. A nyújtási művelet 
hatására a műanyag rendkívül 
hosszú óriásmolekulái egymáshoz 
képest párhuzamosan rendeződnek 
el, amit orientálódásnak nevez a 
tudomány. Az orientálódás követ
keztében a fonál szakítószilárdsága 
jelentősen fokozódik, ami még hő
kezeléssel is növelhető. A csomó 
nélküli háló szemeinek hegesztése
kor az egymást keresztező fonálré
szeket annyira felhevítik, hogy a 
műanyag meglágyul és összeforr, 
összeheged, majd a lehűléskor meg
szilárdul. A közel folyós állapot el
érésére azonban olyan hőre van 
szükség, ami az óriásmolekulák 
párhuzamos lefutását megbontja, a 
hegesztett fonalrészek szakítószi
lárdsága arra a szintre száll, mint a 
nem nyújtott szálé, utólagos nyúj
tást pedig lehetetlen elvégezni. A he
gesztett műanyagháló tehát jóval 
gyengébb, mint a csomózott. De nem 
vezettek sikerre azok a kísérletek 
sem, melyekkel az egymást keresz
tező fonálrészeket ragasztással igye
keztek rögzíteni. A poliamidoknak 
ugyanis nincsen olyan oldószerük, 
melyekkel megfelelő sűrűségű és 
szilárdanyagtartalmú oldat volna 
készíthető, mely eléggé erős kötést 
létesíthetne az összeragasztott szálak 
között.

Hosszas kísérletek után lelték 
meg a járható utat: a fonálfonási és 
a Raschel eljárást. Az előbbi azon 
alapszik, hogy a sodort ikerfonalat 
az érintkezési pontokon egymáson 
átszövik, így készülnek például Ja 
pánban az új rendszerű és bevált 
csomótlan hálók. A Raschel-eljárás 
abban különbözik a fonalfonástól, 
hogy alapanyaga nem sodrott iker
szál, hanem számtalan vékony elemi 
szálból vert, úgynevezett klöplizett 
cérna, melynek szálai a kapcsolódási 
pontokon elválaszthatatlanul fonód
nak össze. A Raschel eljárással ké
szült műanyagháló szemei állandó 
bőségűek és a gyártás automatagé
pekkel aránylag termelékeny és 
gyors.

Az új eljárásokkal gyártott hálók 
nemcsak a laboratóriumi kísérletek 
során, hanem a gyakorlatban is jól 
váltak be, megállották a helyüket a 
hálót legerősebben igénybevevő ha
lászati módszernél, a fenékkotrásnál 
is. A súlyos halzsákmánnyal terhelt, 
többnyire akadós fenéktalajon von
tatott háló élettartama általában 
sokkal jobb volt, mint a csomó- 
zotté. A Raschel eljárással gyártott 
hálótípus szakítószilárdsága nedves 
állapotban is elérte a 208—231 kg-os 
értéket és a próbahalászatok során 
sérülés nélkül viselte el a hálózsák
jában tömörült néha 5—6 tonnányi 
hal súlyát is anélkül, hogy akár a 
vontatáskor, akár a kiemeléskor sza
kadást észleltek volna.

F.
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YV\ezőgazclasági ICiadó
J U B I L Á R I S  Ü L É S E . . .

Nem csupán egy kiadó vállalat, 
hanem egész mezőgazdasági szak- 
irodalmunk tízéves fejlődésére te
kinthettünk vissza a Mezőgazdasági 
Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat 
jubileuma kapcsán. A következő 
évekre, elsősorban a- második öt
éves terv időszakára vonatkozó ki
adói tervek pedig betekintést adtak 
a szakirodalom, a szaksajtó követ
kező, nem kevésbé jelentős fejlő
dési szakaszába is. A tízéves fenn
állását ünneplő Mezőgazdasági Ki
adó ülésén részt vettek és felszólal
tak mezőgazdasági életünk szakte
kintélyei, közöttük több Kossuth- 
díjas tudós, valamint a könyv- és 
folyóratkiadás szakemberei.

A Magyar Agrártudományi Egye
sületei karöltve rendezett ülésen 
Lányi Ottó, a kiadóvállalat igaz
gatója összegezte az elmúlt tíz év 
eredményeit. Megállapította, hogy 
a parasztság életébe is bevonult a 
könyv, a folyóirat, megnőtt és egyre 
növekszik a falusi lakosság olvasási 
igénye. Szemléltető példa erre, hogy 
az idei mezőgazdasági könyvhónap
ban két és fél millió forint értékű 
mezőgazdasági könyv talált falusi 
vásárlóra. Néhány mondattal pár
huzamot vont mezőgazdasági iro
dalmunk múltja és jelene között, 
megállapítva, hogy a mezőgazda- 
sági könyvkiadás a felszabadulás 
előtt is sok értékes alkotást bocsá
tott ki, olyan klasszikus neveket ta
lálunk a múlt szerzői között, mint 
Nagyváthy, Pethe, Tessedik, Cser
háti, Grábner, ’Sigmond, Hutyra, 
Marek. Mégis mai szemmel nézve 
szegényes a két világháború közötti 
időszak mezőgazdasági irodalma, 
mert a kapitalista szemléletű 
könyvkiadás rengeteg akadályt gör
dített a szakkönyvek megjelentetése 
elé

Az 1950. augusztus elején életre 
hívott Mezőgazdasági Könyv- és 
Folyóiratkiadó Vállalat megalaku
lása egybeesett a szocialista, nagy
üzemi mezőgazdaság kialakításá
nak, fejlődésének kezdeti időszaká
val. Az új kiadónak sok kezdeti ne
hézséggel kellett megküzdenie, 
mégis már fennállásának első évé
ben 110 szakkönyvet és számos 
brossúrát adott közre, a könyvek 
tárgykörét jórészt a szovjet szak- 
irodalom bőséges tárházából me
rítve.

A következő években mind na
gyobb fejlődésnek indult a mező- 
gazdasági könyvkiadás. A fejlődés 
mostani szakaszát legbeszédesebben 
szemlélteti, hogy 1961-ben 3 és fél
szer nagyobb tonnasúlyú papiros 
szükséges a kiadványokhoz, mint 
amennyi 1951-ben kellett. 1960-ban 
több mint 4000 ívnyi kiadvány je 
lent meg. Tíz év alatt több mint 
2000 művet bocsátott közre a kiadó, 
ezek közül nem egy 20—50 ezer kö

zötti példányszámban hagyta el a 
nyomdát.

A mezőgazdasági könyvkiadás té
makörének a párt agrárpolitikai té
zisei világosan irányt mutatnak. Az

Ezen a varsán a gyakorlatban is meg
mutatkozik a korszerű technika. Hálója 
perionból készült, karikái viszont alumí

niumból s így nem rozsdásodnak
(Berke felv.)

agrárpolitikai tézisek tették lehető
vé, hogy a kiadó reális távlati ter
veket készíthessen s a Földművelés- 
ügyi Minisztérium Szerkesztőségi 
Tanácsával együtt elkészíthesse a

második ötéves terv időszakára 
szóló programjavaslatát. A mező- 
gazdasági könyvkiadás a második 
ötéves tervben nagy fejlődés előtt 
áll. A Kiadói Főigazgatóság, felis
merve a mezőgazdasági irodalom 
széleskörű elterjesztésének fontos
ságát, a papírkeretek legnagyobb 
arányú felemelését a Mezőgazdasági 
Kiadó részére javasolta. 1965-ig 150 
százalékkal több papírt kap a ki
adó, mint amennyi 1958-as papírfel
használása volt. A kiadó elsősorban 
nem a kiadványok számának növe
lésére törekszik a második ötéves 
tervben, hanem a példányszámok, 
elsősorban a széles tömegek igényeit 
szolgáló művek példányszámának 
növelésére.

Lányi Ottó végül a szakfolyóira
tokról beszélt. A kiadó megalaku
lásakor 11 szaklapot vett át a Lap
kiadó Vállalattól. A folyóiratok 
száma azóta 20-ra emelkedett s mi
nőségi javulásukról csak elismerően 
lehet szólni, érdemeiket a mezőgaz
dasági kultúra fejlesztésében a 
szakkörök is elismerik. Leszögezte, 
hogy a folyóiratok eléggé ismertek, 
de nem eléggé olvasottak, ami első
sorban a terjesztés rovására írandó. 
A Posta Központi Hírlap Iroda a 
szakfolyóiratok terjesztését még ma 
sem tekinti olyan lényegbevágó fel
adatnak, mint azt szocialista mező- 
gazdálkodásunk, a nagyüzemi gaz
dálkodási forma megköveteli.

Az igazgató beszámolója után 
sokan szóltak hozzá a mezőgazda- 
sági szakirodalom időszerű kérdé
seihez s ezen belül a folyóirat
kiadás, a szakfolyóiratok népszerű
sítésének, terjesztésének problémái
hoz. Többek között dr. Erdei Ferenc 
akadémikus, Kossuth-díjas, a Ma
gyar Tudományos Akadémia főtit
kára felhívta a figyelmet arra, hogy 
a könyvkiadás mellett egyenrangú 
szerepe van a folyóiratkiadásnak a 
nagyüzemi gazdálkodás kialakításá
ban, megszilárdításában.
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Zalamegyei Á. G. lg. került 162 kh 
tóterületet üzemelt, 1 kh-on ter
melt 366 kg áruhalat, tervteljesí
tés 135,9°/o, második a Békés- és 
Csongrádmegyei Á. G. lg.. 435 kh 
tóterületet üzemelt, 1 kh-on ter
melt 347 kh áruhalat, tervteljesítés 
122,0%. A harmadik helyen a Szol- 
nokmegyei Á. G. lg. végzett: 921 
kh tóterületet üzemelt, 1 kh-on 
termelt 323 kg áruhalat, tervtel
jesítés 120,9%.

*

Az állami gazdaságok 1 kg hal 
előállítására 2,2 kg keményítőér
tékű abrakot használtak fel. Az 
átlagos természetes hozam 1 kh-on 
96 kg volt. Az értékelést követően 
a körzeti halászati felügyelők be
számolójára került sor, amely szá
mos felszólalást és vitát eredmé
nyezett. A vízellátás helyzetéről 
általában kedvezőek voltak a be
számolók. A kihelyezések nagy
részt már a múlt év őszén és a 
folyó év tavaszán befejeződtek. A 
nyári hal előállítása érdekében, 
de a szűkös ivadékellátás miatt is, 
50—70 dg-os II. nyaras, illetve 
III. oszt. piaciból visszatartott pon
tyokat helyeztek ki. A tavak ápo
lására általában súlyt helyeztek a 
gazdaságok. A hűvös idő miatt 
zökkenő állt be a halak takarmá
nyozásában. A gazdaságok első
sorban a különféle rostaaljakat, 
heremagokat, magtári söpredéke
ket takarmány ózták fel és ezt kö
vetően tértek rá a magasabb bél
tartalmú hálábrakfélékre. Számos 
halastóban még mindig nagytö
megű Daphnia rajzik, a halak gya
rapodása ennélfogva kedvezőnek 
ítélhető. Az eddig megtartott pró
bahalászatok kielégítő eredményt 
mutatnak. Közepesen kezelt 200 
kát. holdon aluli tógazdaságokban 
az 5 dg-mal piacinak kihelyezett 
ivadék július 1-én 35 dg súlyt ért 
el, míg az 50 dg-mal kihelyezett 
piaci hal elérte az 1 kg-ot. A kh- 
ankénti 2100 db-bal kihelyezett 3 
dg-os nyújtási ivadék ugyancsak 
július 1-re elérte a 16 dg-ot. Kö
zepesen kezelt 200 kh-on felüli tó
gazdaságokban a 30 dg-mal kihe
lyezett 11. nyaras ponty VII. hó 
1-vel 76 dg-ot, a kh-anként 3000 
db-bal kihelyezett 3,3 dg-os nyúj
tás VII. hó 1-ével 18 dg-ot ért el.Készül a külső halágy műtárgya a Bikall Állami Gazdaság tógazdaságában

3~lz állami gazdaságok halásza
tának megbecsülését, fokozatos 
fejlődését bizonyította a július hó 
14—15-én Bikaion megtartott két
napos halászati termelési értekez
let.

A Bikali Á. G. igazgatója, 
Zámbó Istvárt ezt még a múlt év 
júliusában — a Tihanyban ugyan
csak megrendezett és jól sikerült 
halászati értekezlet alkalmával — 
meghívást terjesztett elő és ennek 
a meghívásnak tett eleget a Fő- 
igazgatóság Állattenyésztési Fő
osztálya, amikor a bikali két napos 
termelési értekezletet megszer
vezte.

Az értekezlet nívóját nagymér
tékben emelte, hogy a hivatalból 
megjelent á. g. körzeti halászati 
felügyelőkön kívül a szakmában 
elismert tudományos intézmények

neves képviselői, állami gazdasá
gok igazgatói és főagronómusai is 
megjelentek.

ÁGF kiküldöttje az értekezlet 
megnyitása után előterjesztette az 
állami gazdaságok 1959/60. évi 
tervteljesítésének értékelését. Ezek 
szerint az állami gazdaságok glo
bális tervkötelezettsége a Halérté
kesítő Vállalat felé 25 700 q áru
hal volt, amelyet 25 661 q-val 

D9,80/0-ra teljesítettek. A 0,2%-os 
lemaradásra bőven van fedezet a 
Nagyhörcsögi Állami Gazdaság
ban. E gazdaság ugyanis a június 
végére beütemezett 150 q nyári 
halat technikai okok miatt nem  
tudta lehalászni, illetve a Halért
nek átadni.

Az egyes termelési igazgatósá
gok eredményeinek kiértékelése
kor első helyre a Veszprém- és

Tóparti előadás résztvevői Bikalon
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A nyári halnak kihelyezett (1 kh- 
ra 285 db) 10 dg-osból VII. hó 1-én 
1,34 kg-os hal származott. Az íva- 
tások a Hortobágyi ÁG kivételével 
jól sikerültek. Több helyen már 
most megütik a 3—4 dg-ot. A ra
gadozó halak ívatására, illetve 
továbbnevelésére a Főosztály nagy 
súlyt helyezett, a Hortobágyon 
levő 4 gazdaság és Kiskunság ré
szére jelentős kísérleti összeget 
juttatott. A nemes ragadozók él
szaporítása fontos népgazdasági 
érdek és az állami gazdaságoknak 
mindent el kell követniök, hogy 
kát. holdanként kihelyezésük a 
25—40 db-os mennyiséget mi
előbb elérje, örvendetes módon 
jól sikerült Bikaion a fekete sügér 
tenyésztése. Csak a múlt év őszén 
mintegy 14 000 db 10— 12 dg-os 
fekete sügért helyeztek ki tavak
ba és telelőkbe, amelyek minimá
lis kallódással teleltek át. Horto
bágyon (Kónyán) származott mint
egy 50, esetleg 70 000 db harcsa
ivadék. Elérik a 8 cm hosszúságot. 
A nevelő tavakból fokozatosan ja
vasoltuk tavakba való helyezé
süket.

A bikali értekezlet második 
napján tapasztalatcsere formájá
ban helyszíni szemle volt a gaz
daság mocsoládi halastavainál. 
Itt a jelenlevők előtt Zámbó igaz
gató bemutatta az éppen készü
lőben levő külső halágyat, azonkí
vül elmagyarázta a létesítendő 
újítást, amelyet először itt fognak 
bevezetni, a kötélpályásátváltós 
önműködő halszállítást, majd a 
Békatói halastavak megtekinté
sére került sor, ahol Zámbó et. be
mutatta a gazdaság gépműhelyé
ben készült nagyteljesítményű 
trágyaszóró fémcsónakot, úgyszin
tén egy újítási, amelynek révén 6 
fős munkaerő helyett két személy 
végzi a kitermelt hal töltésre szál
lítását.

Figyelemreméltó bejelentés volt 
Woynárovich et. részéről a halak 
bódításával járó kísérletek. Ez le
hetővé tenné, hogy az egyébként 
oxigénigényes halak, mint a süllő, 
fekete sügér stb. biztonságosabban 
— élve — legyenek szállíthatók.

A bikali értekezlet az ÁGF ki
küldöttjének záró szavaival ért 
véget. Külön ki kell emelni Zámbó 
igazgató et. messzemenő figyel-

Az értekezlet résztvevőinek egy csoportja a lemezhajón

mét, aminek köszönhető, hogy a 
kétnapos értekezlet résztvevői ki
vétel nélkül élvezték a jó házi
gazda gondos vendéglátását. Kö
szönetét kellett mondani nem

utolsó sorban mindazoknak, akik 
fáradságot nem kímélve önzetle
nül türekedtek ennek az értekez
letnek a nívóját- emelni.

Várhidy Viktor

A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZ- Tekintettel arra , hogy az NSZK az 
TÁRSASÁG 1959. ÉVI TÖGAZDA- édesvízi hal iránti keresletet saját 
SÁGI PONTYTERMÉSE az átlagos- term éséből csak igen kis részben  
nál lényegesen jo bb  volt: a  „Der tudja kielégíten i, kénytelen  évről 
FischwirV* adatai szerint kb. 18 ezer évre nagyobb mennyiségű halat im - 
mázsát tett ki. Ez a m ennyiség portálni.
mintegy 20°/0-kal m eghaladta az 1958. Az elm últ évben  összesen 53 940 
évi termést. mázsa édesvízi halat im portált,

AZ NSZK tógazdaságainak terű- am elyből 12 600 mázsa volt a ponty, 
lete kb. 17 ezer hektár , tehát m ajd- 2340 m ázsa a pisztráng és kereken  
nem  30 ezer kát. hold. A 18 ezer m á- 39 000 m ázsa az egyéb hal, m ég pedig
zsás term és tehát azt jelenti, hogy az főképpen  angolna.
NSZK-ban még az átlagosnál lénye- A legtöbb pontyot a múlt évben
gesen jobb  halhúshozam  sem  tesz ki is Jugoszlávia szállította, de szám ot- 
többet holdanként 60 kg-nál. Ennek tevő mennyiség érkezett Francia- 
a rendkívül gyenge term éseredm ény- országból, Lengyelországból, Magyar- 
nek az oka  a kedvezőtlen  term észeti országból, C sehszlovákiából és Auszt- 
adottságokban keresendő. riából is.

A bikaliak saját készítésű vaslemez csónakja, oldalán a takarmányadagolóval
(Tőig felvételei)
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A földigilisztát joggal n evezhet
jü k  a világ legszerencsétlenebb élő 
lényének, hiszen az állatvilágnak ő 
az az árvája, m elyet m indenki más 
meg akar enni. E llenségeinek sorá
ban a rovaroktól kezdve ott találjuk  
a rágcsálókat, a m adarakat, sőt 
közvetve az em bert is. Mert a gilisz
ta kedvelt csem egéje a halnak, az 
em ber pedig, ak in ek  kedvelt csem e
géje  a  hal, gilisztát tűz fe l  hegyes 
horgára, hogy így zsákm ányoljon  a  
vizek éhes p ikkely eseibő l jóízű tep- 
sibevalót. A giliszta univerzális hal
csali, hiszen a csuka és süllő k iv é
telével m ondhatni m inden hal ka p 
ja, sőt néha m ég a süllő, különösen  
a fia ta labb  ja  sem  veti meg, ha nem  
akad  szám ára jobb  falat.

A horgászok rengeteg gilisztát 
„fogyasztanak”, m égsem  általánosan  
ism ertek azok az egyszerű fogások és 
m ódszerek, m elyek  segítségével m in
denkor olyan friss és élén k gilisztát 
tűzhetünk horgunkra, m ely valóban  
étvágygerjesztő fa la t a kopoltyús gár
da ínyének.

A giliszta fogása, illetve begyűj
tése általában  ásással történik, a laza, 
szerves anyagokban bővelkedő ta la j
ban mindig akad  bőven, különösen  
ha az nedves és a giliszták a felszín 
hez közel tanyáznak. Régi, jó l bevált 
trükk az, am ikor a gilisztavadász va
kondot mím el. Rudat, ásót döf a ta
la jba  és jó l m egrázogatja a nyelét. A 
keletkező  rezgést a giliszta vakon dok  
ásásának véli és halálos ellensége elől 
úgy igyekszik m enekülni, hogy feltör  
a felszínre, ahová a fénytől irtózó va
kondok nem  szívesen m erészked ik , 
m isem  egyszerűbb, mint összeszedni 
a felszínre mászott gilisztát. Van en
nél még jo bb  m ódszer: az elektrom os  
gilisztázásl Nem ke ll hozzá más, mint 
a rádióam atőr boltokban  gyakran  
kapható, régi, m ágnespatkós telefon- 
induktor, m elynek ha m egtekerjü k a 
forgattyúját, áram  keletkez ik . Ha az 
induktor két pólusához egy-egy k i
érdem esült konyhakés pen géjét kap 
csoljuk szigetelt huzallal és a ké se 
ket egym ástól néhány m éternyi tá
volságban bedö fjü k  az előzőleg kissé 
m eglocsolt fö ldbe, az induktor m ű
ködtetésekor keletkező  áram  hatásá
ra a giliszták azonnal előbújnak. K ü
lönösen ott előnyös az elektrom os gi
lisztafogás, ahol — mint például gon
dozott kertben  — az ásást m ellőzni 
kell. Telefon induktor helyett hasz
nálhatjuk a szárazelem m el m ű köd
tethető berregősszaggatóval ellátott 
indukciós tekercset, vagy k isebb  
szikrainduktort is, m ellyel nem rég  
még abban  a hiszem ben villam ozták  
a reum ásokat, hogy az áram  m eg
gyógyítja a kellem etlen  betegséget.

A sok fa jta  giliszta közül többnyire 
a vastagbőrű, nagy trágyagilisztával 
és a vékony, rózsaszínű, gyengehúsú  
esőgilisztával találkozunk. A trágya
gilisztáról általában  az a vélem ény

terjedt el, hogy ez a büdösen sárga 
levet eresztő féreg  nem  jó  csali, 
éppen  bűze miatt. Tévedés ez a 
jav ábó l, m ert a hal, kü lönöse?i a 
harcsa nagyon szereti a büdös fa la to 
kat, hiszen egyik kedvence a lótetű, 
m elynek szaga ugyancsak nem  olyan 
kellem es az em beri orrnak, mint 
m ondjuk a Chanel No. 5. A vastag
bőrű trágyagilisztának nagy előnye,

Pecások a vencsellői „Mérges” nevű 
Tisza-kanyarban

(Berke felv.)

hogy szívós bőre m iatt a keszegség  
nem tudja lecsipkedni a horogról, 
még m ielőtt valam i kom olyabb hal 
jelen tkezett volna. A lágy esőgilisztát 
a keszegek  könnyen tép ik le a horog
ról, de van arra mód, hogy ezt a gi
lisztafajtát „m egedzzük”. Egyszerűen  
néhány napra nedves m oha és kerti 
fö ld  kev erék év e l töltött vászonzacs
kóba  helyezzük őket ügyelve arra, 
hogy a zacskót ne töltsük túl gilisz
tával, egy kb. 25 X  40 cm m éretű  
zacskóba leg fe ljebb  száz nagyobb  
vagy 200 k isebbet tegyünk. A zsákot 
nyirkos-hűvös helyen tartjuk ügyel
ve, hogy k i ne száradjon, de tartalm a 
túl nedves se legyen. Nagyobb m eny- 
nyiség „edzéséhez” fa ládát is hasz
nálhatunk, m elyet ugyancsak nyirkos 
m oha és televény fö ld  kev erékév el 
töltünk meg, az így tárolt gilisztának 
is gyorsan m egvastagszik a bőre és 
jobban  tart a horgon. A tala jra szórt 
giliszta p ercek  alatt beássa magát, 
célszerű a ládát nedves ronggyal le
takarni. A gilisztáinkat etethetjük is, 
kevés vízben áztatott kukoricadara, 
nedves kávézacc jó l m eg felel erre a 
célra, de mindig csak kevés eledelt  
rétegezzünk a talajra, m ert az el

nem fogyasztott fe lesleg  m egerjed, 
m egsavanyodik. Ha ládánkat hűvös 
nyirkos helyen, például p incében  
vagy kam rában  tartjuk, hónapokon  
át áll mindig friss giliszta ren d elke
zésünkre, a horgászkirándulás során  
m egm aradt gilisztákat felszórhatju k  
a láda talajára, a  m ég é lő k  beássák  
magukat, az elhu llottak fen nm arad
n ak és kiselejtezhetők .

Vannak bevált m ódszerek, m ely ek
kel a gilisztáknak halvonzó zam atot 
kölcsönözhetünk. A legrégibb eljárás  
a vöröshagym ával, fokhagym ával 
való zamatosítás, az előbb i a ponty- 
fa jták  fogásánál az u tóbbi a harcsá- 
zásnál igen eredm ényes. A zam atosí
tás úgy történik, hogy a gilisztás 
zacskóba, dobozba vagy ládába n é
hány gerezdnyi olyan hagym át ra
kunk, m ely m ár meglágyult, kissé  
m egrothadt. A lágyítást úgy végez
hetjü k el, hogy a hagym át nedves ru
hába csavarva m eleg helyen  tároljuk, 
csakham ar m egfü lled  és szaga inten
zívvé válik. De né vigyük túlzásba a 
dolgot, csak igen kevés hagym ával 
zamatosítsunk. Az ú jabb és igen  
eredm ényes m ódszer: kevés vízben  
főtt ánizs vagy édes köm énym agot 
kevern i a giliszták tárolásához hasz
nált fö ld -m oha talajhoz. A m agva
kat a gyógynövényboltokban kapni, 
félórás főzés elegendő, a kihű lt főző
lé m aga is erősen  zam atos, fe lh asz
nálhatjuk tehát ku korica vagy m áié  
illatosításához. A giliszták tudvale
vőleg a  talajban  levő szervesanyagok  
kiválasztása cé ljábó l a fö ld et „eszik”, 
ha a talaj zamatos, úgy az beleivód ik  
a gilisztákba.

H arcsázáskor igen eredm ényes az 
asa fö tida nevű, patikában  kapható  
tinktúra, a barnaszínű és erős szagú 
fo ly ad ékbó l néhány cseppet k ev e
rünk a giliszták talajához, de vigyáz
zunk arra, hogy a  szeszes oldat köz
vetlenül ne ér je  a  gilisztáinkat, m ert 
m aró hatású. Az asa fötidás gilisztá
kat a tengerentúl széltében  használ
já k  harcsázáshoz és a  tapasztalatok  
szerint rendkívül eredm ényes.

A giliszták tárolásához kitűnően  
váltak be azok a fé l  liter űrtartalmú, 
hengeres, rugalm as polietilén  m ű
anyagból készített fed e les  dobozok, 
m elyeket ételtartásra árusítanak k i
lenc forintos áron. E zek fed e le  
olyan jó l zár, hogy tartalm uk k i nem  
borulhat, gilisztatartásra a  fed e le t  
apró lyu kakkal k e ll ellátni, hogy a 
la kók  levegőhöz jussanak. Gázlángon  
felm elegített árral vagy kötőtűvel 
könnyen készíthetjü k el a lyukakat, 
a forró  ár m egolvasztja a m űanyagot 
és simaszélű, szabályos nyílások k ép 
ződnek. S ok apró lyukat készítsünk 
és nem  csak kevés nagyot, m ert a 
nagy nyílásokon át kiszóródhat a do
boz tartalma.

És végül: a hal, mint tudjuk elriad  
az em ber, a dohány, a szunyogkerge- 
tőszer szagától. M ossuk tehát tisztára 
kezünket, am ikor felcsalizzuk a gi
lisztát, nem  problém a a kézm osás a 
víz m ellett, viszont elkerü ljü k vele  
azt, hogy kívánatos zam atú csali h e
lyett a halnak kellem etlen  szagú fa 
latot kínáljunk a zsákm ány je lö ltek 
nek.

(farkasházy)
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A „Halászat''-bán tavaly két 
kérdőjellel végződő cikkem jelent 
meg a Balaton süllőkérdésével 
kapcsolatban. „Mit esznek a bala
toni süllők?" kérdeztem az au
gusztusi számban. A cikk válaszolt 
és az olvasó megtudhatta belőle, 
hogy 1959. nyarán a megelőző 
három évtől eltérően nagy száza
lékban szerepelt a növekedésben 
kiugrott 9—12 cm testhosszúságú, 
ragadozó süllőivadék, a nagyobb 
fogasok étlapján. Bármennyire is 
sajnálkoztunk akkor az értékes 
ivadék-állomány gyérülésén az a 
megelőzőkhöz képest többlet táp
lálékot jelentett a hálóképes foga
sok részére.

Októberben „Sok a varsinta. 
mennyi lesz a süllő?" című cikk
ben folytattam a kérdezősködést. 
Vizsgálataink alapján itt már bát
ran kijelenthettem: „A fogassüllő 
táplálkozási feltételei tehát job
bak, mint az elmúlt években. Ha 
ez így van, a jobb táplálkozásnak 
a süllőfogás eredményének emel
kedésén kell jelentkeznie. Az idei 
évben tehát a balatoni süllőfog ás
nak az elmúlt évekéhez képest fel 
kell emelkednie." A jóslásból az 
év végére valóság lett. 17 vagon 
süllőt adott a Balaton.

Mégis baj van a jóslás körül! 
Talán az óvatosság, avagy a kö
vetkeztetés lehetőségeinek kiakná- 
zatlansága miatt nem jutottunk 
tovább 1959. végénél. Nem gondol
tunk a két cikkben közölt rendkí
vüli táplálék-többlet távolabbi 
következményeire. 1960. derekán 
maga a természet hívta fel fi
gyelmünket a további következte
tések lehetőségeire.

Már az idén tavasszal a süllő 
tilalom idején feltűnt a halászok
nak, hogy sokkal több süllőt kell 
visszaengedniök, mint az előző 
években. A süllőfogás megindulá
sával azt hallottuk, hogy nem lesz 
baj a süllő-tervvel. Az 1960-as ba
latoni nyár pedig végleg eloszlatta 
a törvényszerű nyári süllő-sze
génység hiedelmét. Gyakran hal
lottuk két-három mázsás süllőfo
gásokról. Sőt, a hat mázsát meg
haladó süllő zsákmány híre is 
körülfutott a Balatonon. Ennyit

pedig nyáron csak ott lehet fogni, 
ahol jócskán van süllő.

Nyilvánvaló, hogy a tavaly je
lentkező tápláléktöbblet, amel
lett, hogy ebből az idei évre is 
maradt, súlyban és minőségben 
is kedvező volt a balatoni süllő
állomány gyarapodására. A nagy-

Kiss István, a nyíregyházi „Alkotmány1* 
htsz tagja már augusztus 20-án teljesí

tette egész évi tervét
(Berke felv.)

számú, kedvezően alakult tényező 
közül a táplálkozási viszonyok 
megjavulása döntő mértékben ki
hatott a süllőfogás eredményére. 
Természetesen a Balaton jelen 
körülményei között a süllő táplál
kozási viszonyainak megjavulását 
csak időszakosnak tekinthetjük. 
Időszakosnak és az elveszett süllő
ivadékokat tekintve, kissé drágá
nak.

A nagymértékű kannibalizmu
son az ivadék állomány legértéke
sebb egye dein gyarapodó fogas 
csak a mának jelent előnyt. A 
jövő zsákmányát pusztítja, így 
nem gazdaságos. Ezen túlmenően 
a tavalyihoz hasonló rendkívül 
szerencsés süllőívás és az ehhez 
kapcsolódó kedvező ivadék táp
lálkozási viszonyok ritkán jelent
keznek. Tehát még ez a drága táp
lálék sem lehet állandó.

A tavalyi süllőtáplálék bázist a 
nagyszámú varsintaivadék is te

kintélyesen gyarapította. Vizsgá
lataink arra mutattak, hogy ez is 
az ívási körülmények, illetve az 
ikra-lerakást követő kedvező idő
járási tényezőknek köszönhető. Ez 
sem várható minden évben. Az 
idén például sokkal kevesebb a 
vágódurbincs ivadék, de még min
dig szép számmal fogjuk a meg
nőtt másodnyaras példányokat. 
Tehát az elsőhöz hasonlóan ez a 
második süllőtáplálkozási tényező 
se mondható állandónak.

1959-ben a fent említett két 
körülmény szerencsésen összege- 
ződött és ez meg is látszik a süllő
fogás eredményén.

Ha most nem esünk a tavalyi 
hibába és következtetéseinket bát
rabban irányítjuk az elkövetke
zendő évekre, akkor nem  eléged
hetünk meg 1959. és 1960. ered
ményeivel. Ezeket fel kell hasz
nálnunk a jövő süllő fogásainak 
érdekében.

1961-re még valószínűleg ked
vező hatású lesz az 1959-es táplá
lék-többlet. Ennek egyrésze főleg 
a varsintaivadék képviseletében 
átmentődött 1960-ra. Ezzel a ta
valyi és az idei többlettáplálékkal 
a IV. o. süllő állomány az előző 
évek összetételéhez képest egy fia
talabb korosztállyal bővült. Ez a 
korcsoport „beugrott" a fogható 
fogasok csoportjába. Ez annyit 
jelent, hogy a Balatonban emelke
dett a méretes süllők száma. Az 
idén mind több háromnyaras pél
dányt találunk a TV. o. süllők kö
zött, és kevesebb öt-hat nyarast. 
Megfiatalodott a IV. o. Az időseb
bek hasonló okoknál fogva hama
rabb elérik a III. o-t, a keszeg ra- 
gadozás méretét és ezzel megszűn
nek táplálkozási problémáik.

örülünk a süllőállomány és a 
süllőfogás idei javulásának, de 
egyben kiolvassuk belőle, a ter
mészet figyelmeztetését is. Nem  
lesz mindig a tavalyihoz hasonló 
szerencsés „táplálék-termés". A 
magától adódó kedvező körülmé
nyek csak példát adnak arra, hogy 
érdemes a balatoni svülő táplálko
zási viszonyainak javításával fog
lalkozni. Az állomány többlet 
mázsákkal és minőségi javulással 
hálálja meg a jobb táplálkozási 
lehetőségeket. Mérlegeljük és ta
nuljunk ebből a szerencsés példá
ból!

Tőig István
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A tiszakeszi szivattyútelep

öntözőrendszerek vízellátását 
biztosító fő vízkivételek között — 
folyóink mély ágyazottsága miaitt — 
főleg a szivattyús fő vízkivételek 
kaptak jelentős szerepet. A követke
zőkben néhány stabil szivattyútele- 
pes öntözőrendszer jellemző üzemel
tetésével ismertetjük meg a Halá
szat olvasóit.

1. Tiszafüredi öntözőrendszer

Stabil szivattyútelepes főműveink 
között elsőnek a tiszafüredi öntöző- 
rendszer épült meg. Építése 1938- 
ban kezdődött és 1940-ben fejeződött 
be. Üzembeállításával nagy változás 
következett be a Nagykunságban és 
a Tisza mentén érintett községek 
életében (Kunmadaras, Kunhegyes, 
Kisújszállás, örvény, TiszaszöHős, 
Tiszaigar, Tiszaimre stb.). Területei
ken nagyszámban létesültek az ön
tözőtelepek és halastavak. Az öntö
zőrendszer hatóterülete 60 ezer kiat. 
hold. Ebből egyidejűleg 20 ezer kát. 
holdon folytatható öntöző és halá
szati gazdálkodás.

A tiszafüredi öntözőrendszer kí
sérleti jelleggel épült meg. Választ 
kellett adnia sok olyan műszaki és 
agronómiái kérdésre, melyek hazai 
vonatkozásban ismeretlenek voltak. 
Ezek tisztázása után lehetett csak a 
többi rendszer építéséhez hozzáfog-

Csatornahíd a tiszafüredi öntözőrend
szerben

ni. A rendszer a szivattyútelepből és 
az öntözőcsatorna hálózatból áll.

Az öntözőrendszert az örvény 
községnél épített elektrom os stabil 
szivattyútelep  látja el vízzel, A szi
vattyútelep az adottságok figyelem- 
bevételével úgy épült meg, hogy a 
szivattyúház és a szívóakna nincs 
egybeépítve. A Tüsza-parthoz közel 
álló szivattyúházban 3 db elektro
mos meghajtású szivattyúcsoport 
működik. A folyóba süllyesztett szí
vóakna 36 m hosszú 1200 mm 0  
vaslemezcső-vezetékkel van össze
kapcsolva a szivattyúkkal. A két
lépcsős, függőleges tengelyű, szárny- 
lapátos szivattyúk maximális emelő- 
magassága 12 m, teljesítménye 
6 m3/mp. A mieghajtómotorok erő
teljesítménye 1100 LE.

A szivattyútelep áramellátását a 
tiszaluci vízerőmű biztosítja. így a 
kunsági szikek termővétételéhez 
szükséges öntözővíz felemelését fe
hér szénnel sikerült biztosítani. A 
Sajó—Hemád egyesített folyók esés- 
energiáját felhasználó tiszaluci erő
műtől mintegy 50 km hosszúságú 
távvezeték szállítja az áramot a szi
vattyú teléphez. JAz évenként fel
használt áramennyiség kb. 2 millió 
kWó.

A Tiszából felemelt víz a nyomó
aknába, innen a Tisza tájképébe mu
tatósán beillő csatomahídon át a 
csillapítómedencébe jut. A hullám
téren átvezetett vasbeton csatorna
híd 320 m hosszú. A csillapítóba 
nagy sebességgel érkező víz a me
dencében elveszti sebességét és meg
lassulva folyik be az öntöző főcsa
tornába, hogy megkezdje útját a 
hasznosítandó területekre.

Az öntözőrendszert ellátó csatorna
hálózat főcsatornából és 15 db ma
gasvezetésű mellékcsatomából áll. 
A csatornák összhossza 123 km, 
melyből a főcsatorna 42, a mellék- 
csatornák 81 km hosszal épültek ki. 
A főcsatorna kezdeti szakaszán a 
a szállítóképesség 6 m3/mp, melyet 
a mellékcsatomák elvezetésének 
megfelelően, az alsó szakaszon már 
csak 3 m3/mp-re méreteztek. A mel- 
lókcteatomákJ egyenkénti vízelveze
tése 0,8—1,0 m3/mp között van.

A csatornahálózatot az áteresztő 
talajok miatt nagyrészt burkolattal

Vízhasznosítási főt
kellett ellátni. A főcsatornából 38, 
meltlékcsatomákból 29 km van bur
kolattal ellátva. Az önitözőcsatorná 
átépítésekor 750 ezer m3 földmozgö- 
sítást hajtattak végre. A vasúti 
közúti forgalom biztosításához 64 
db háromc.suMós ívhidat, 7 db búj- 
tatót, a belvizek elvezetésének elő 
segítésére 73 db csőátereszt, a víz, 
kormányzáshoz 10 db vízosztó zsi
lipet, 4 db korszerű csatornaőrházat 
és számos egyéb műtárgyat létesí
tettek.

A tiszafüredi öntözőrendszer ha- 
tóterületóről a belvizeket és csurga- 
lékvizekset a villogói, a tiszaderzsi és 
tiszabői belvízrendszerek vezetik | 
vissza a Tiszába. Ezek mélyvezetésű 
csatornái is rá vannak állítva az 
öntözési idényben a vízszolgáltatás
ra. Ezzel az összműködéssel vált el
érhetővé a rendszer jó üzemi kihasz_ 
náltsága. Ez különösen a kunságj 
területieken vált teljessé.

2. A hódm ezővásárhelyi öntöző- 
rendszer

Az öntözőrendszer Hódmezővásár
hely nyugati határában, hajdan 
járásos, mély fekvésű területen lé
tesült. A terület belvízmentesítés 
után eredményes termelést öntöző

11

A hódmezővásárhelyi szivattyútelep

víz nélkül nem lehetett elérni. Ezért 
épült meg a 25 ezer kát. hold ható 
területű öntözőrendszer, melyb > 
egyidejűleg 15 ezer kát. holdon foly
tatható öntöző és halászati gazdáJJ 
kodás. Az építés a háborús esen 
nyék miatt elhúzódott, 1942—48-ig 
tartott.

A rendszer vízellátását a Tis 
194,8 folyókilométerben épített ket
tős működésű (rfeverzibdlis) eletotr 
mos üzemű stabil szivattyútelep biz
tosítja. A szivattyútelepben 2 db 
egylépcsős, függőleges tengelyű 
számylapátos szivattyú működik, 
meghajtómotorók összteljesítménye 
380 LE, a szivattyúké 4 m3/mp. Jm 
szivattyútelep egyaránt alkalmas ön
tözővíz szolgáltatásra és belvízmen
tesítésre. Öntöző maximális teljesít
ménye 4 m3/mp — 5,7 m emelés 
magasságig — belvízi teljesítménye 
— 8,2 m emelőmagasságig — 2 m
mp.

A  Tisza medrében pneumatikus
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eink üzemeltetése

A hódmezővásárhelyi szivattyútelep gépterme
(Balogh felvételei)

alapozással készült szívóaknára pil
lérépítményként épült fel a szi- 
vattyúház. Ugyancsak pillérépít- 
niényként nyert kiképzést a hullám
téren épült transzformátorház is. 
Ebben 2 db transzformátor alakítja 
át a távvezetéken idevezetett 20 ezer 
V feszültségű áramot. Az árvédelmi 
gátról az épületekhez kezelőhíd ve
zet.

A szivattyúk az öntözővizet a szí- 
vóaknából az árvédelmi töltés és a 
hullámtér alatt vfezetefct, 1,8 m 0 ,  
1,40 m hosszú vasbeton csövön át 
nyomják a mentett oldalon létesí
tett csillapíitómedemcébe. A meden
cébe 2 minél nagyabb, sebességgel 
érkező víz a sebességi energiáját el
veszti és 40—50 cm sebességgel fo
lyik tovább a burkolatlan főcsator
nába.

Az öntözőrendszer tulajdonképpen 
a meglevő mélyvezetésű belvízcsa
tornák felhasználásával épült nneg. 
Az öntözés hatékonysága végett 
azonban a terepnek megfelelően ma
gasvezetésű csatornák is épültek. A 
csatornahálózat ezért vegyesrend
szerű. A magasvezetésű (gravitációs) 
csatornák torkolatához átemelőszi
vattyúkat helyeztek. Ezek emelik föl 
— második emeléssel — a mélyve-

Átemelő szivattyúállás a Körösvölgyben

zetésű főcsatornából a vizet az ön- 
tözőcsatomákba. A régi belvízcsa
torna-hálózat bővítésekor és az új 
csatornák építésénél 200 ezer m3 
földmunkát kellett elvégezni. A víz
kormányzás érdekében 16 db zsili
pet, 20 db tiltós csőátereszt, 18 db 
csőátereszt és több más létesítményt 
építettek.

A rendszer sem öntözés, sem ha
lászati vonalon jelenleg még nincs 
kihasználva.

3. A tiszakeszi öntözőrendszer
A Hortobágy hasznosításának mi- 

előbbi megvalósítása érdekében — 
addig is, amíg a tiszalöki öntöző- 
rendszer nyugati főcsatornája meg
épül — vált szükségessé a Tiszakeszi 
stabil szivaittyútelepes fő vízkivétel 
Megvalósítása. A főmű segítségével 
előre lehetett hozni a  kietlen Hor
tobágy puszta átalakításának végre
hajtását. Az utazók által annyira 
Megcsodált délibábos — gémeskutas,

csak külterjes állattenyésztésre al
kalmas, 100 ezer kát. hold terület
nek, belterjes gazdálkodásra történő 
átállítása ezzel hamarabb keresztül
vihetővé vált.

A Hortobágy puszta vízellátáshoz 
Tiszakeszinél azért került megvaló
sításra a  szivattyútelep építése, mert 
itt már az első világháború óta mű
ködött egy 2 m3/mp teljesítményű 
szivattyútelep. Ez a gázolaj üzemű 
telep a hortobágyi halastavak ré
szére szolgáltatott vizet. Kézenfek
vőnek mutatkozott tehát a meglevő 
tápcsatornának a felhasználása,. 
megfelelő bővítés mellett.

Az új szivattyútelep a régi halas
tói teleptől 600 m-rel délre, a Tisza 
470 folyamkilométlerben épült meg. 
A szivattyúházat az árvédelmi töltés 
víz felöli lábához helyezték. A szi
vattyúaknát a szivattyútelepen belül 
alakították ki. A telep 3 db szivaty- 
tyúgép-csoporttal üzemel, melyek 
egyenkénti teljesítménye 4 m-es 
emelési magasságnál 2,5 m3/mp, 8 
m-nél pedig 1,7 m3/mp. A függőleges 
tengelyű, egylépcsős, számylapátos 
szivattyúk egymástól elválasztott 
szivattyúaknába vamipak beszerelve, 
így egymástól függetlenül működ
tethetők. Az elektromos motorok 
összteljesítménye 1080 LE.

A szivattyútelep kettős működésű 
(reverzibilis), tehát mind öntöző, 
mind belvízszivattyúzásna használ
ható. Tulajdonképpen harmadik gép
egysége tartalékot képez, így két 
gépcsoport teljesítményével száimol- 
hatunk — 5 m3/mp mennyiségű víz
szolgáltatás mellett. A telep hármas 
feladatot tud elvégezni: 1. öntöző
vizet szolgáltat; 2. a halastavak ré
szére tápvizet emel; 3. belvizet emel 
vissza a Tiszába.

A szivattyúk által felemelt víz, az 
árvédelmi töltés alatt vezetett 2,0 0

vasbeton csővön át jut el a mentett 
oldalon épített csilíapátámedencébe. 
A megcsillapodatt víz a mélyveze
tésű burkolatlan főcsatornán folyik 
a Hortobágyon épült öntözőtelepek- 
hez és halastavakhoz. A szivattyú- 
telepet egy 600 m-es bekötő csatorna 
kapcsolja össze a 15,5 km hosszú — 
a régi tápcsatornából átalakított — 
főcsatorna szakaszhoz. Innen a fő
csatorna elágazik és nyugat felé 
irányulva eléri a hasznosítandó te
rületeket. A rendszer építésénél 810 
ezer m3 földmunkát végeztek.

A Tiszakeszi öntözőrendszer a há
roméves tervidőszakban épült. 1954 
óta tartjuk üzemben. 15 ezer kát. 
hold vízhasznosítását lá tja  'el (ha
lastó, öntözés). A rendszer a nyu
gati főcsatorna megépítése után sem 
válik feleslegessé, mert mint önálló 
rendszer működik tovább. A szi
vattyútelep pedig fokozottabb bel
vízmentesítést lát el.

Balogh Bálint

Burkolatlan főcsatornaszakasz a .tisza
füredi öntözőrendszerben
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Bizonyára nemcsak, én, hanem a Halá
szat legtöbb olvasója nagy érdeklődéssel 
olvasta kiváló tógazdánk: Bartha László 
érdekes cikkét a Halászat legutóbbi, júli
usi számában (139 oldal). Az érdeklődés 
jogos, hiszen a szerző egészen új problé
mát vet fel és hoz összefüggésbe a tógaz
dák rémével, a fertőző hasvízkórral. Már 
pedig minden olyan megfigyelés, kísérlet, 
kutatási eredmény, mely ennek a vesze
delmes halbetegségnek megismerésében 
előbbre visz, lényeges és rendkívül fon
tos. Ezt vártam én is ettől a cikktől, az 
első bekezdéseket olvasva. De végig ol
vasva, megvallom bizonyos csalódással 
tettem le, mert véleményem szerint nem 
visz közelebb a kérdés lényegének: a 
hasvízkór tünettanának és kórfejlődésé
nek megismerésében, hanem egy új je
lenséget: az anaphylaxiás jelenséget vetve 
fel, még jobban megnehezíti a sok vonat
kozásában különben is zavaros kérdés 
tisztábban látását. Legyen szabad ezért, 
nekem, mint a halkórtannal elsősorban 
állategészségügyi nézőpontból foglalkozó 
szakállatorvosnak hozzászólnom e cikk
hez, megjegyezni a bennem felmerült 
gondolatokat és ellenvetéseket. Remélem 
hozzászólásom előbbre viszi majd ezt a 
különben nagyon érdekes kérdést: a has
vízkór és az anaphylaxia közötti össze
függés kérdését.

A cikk lényege a következő: a hasvíz
kór okozói (vírus baktérium) károsítják a 
szervezet sejtjeit, perforálják a bélcsa- 
tomát, melyen át lebontatlan fehérjék 
szívódnak fel a keringésbe. Ezek túl ér
zékennyé teszik a pontyot ugyanezen fe
hérjék újabb felszívódása iránt és ana
phylaxiás tüneteket váltanak ki. A szerző 
szerint az anaphylaxiás állapotot elsősor
ban a tavasszal nagy tömegben fogyasz
tásra kerülő állati fehérje: Zooplankton 
váltja ki. Ennek elszaporodásakor dühöng 
a hasvízkór is. Ez az anaphylaxiás álla
pot a hal élete végéig tart és bármikor 
léire jöhetnek a súlyos tünetek, amikor 
az el nem bontott állati fehérje felszí
vódása lehetővé válik. E reakciónál lé
nyeges szerepe van a felszabaduló hista- 
minnak is, mely a vérömléses tüneteket, 
a tükrös pontyoknál sokszor megfigyel
hető piros foltokat okozza. A gyakorlat
ban széles körben jó eredménnyel alkal
mazott chlorcidos oltás kedvező hatását

abban látja, hogy csökkenti, bizonyos 
időre mea is szünteti a kórokozók perfo
ráló tevékenységét. A még nem szenzí- 
bilizált hal így átvészeli a kritikus, fehér- 
jedús korszakot, ép marad a bélfal, nem 
juthat lebontatlan fehérjékhez.

Mindehhez megjegyzéseim a követke
zők:

1.' Tudtommal eddig még tudományos 
kísérlet nem igazolta megnyugtató mó

don azt, hogy a hal, elsősorban a ponty 
szervezete anaphylaxiás tünetekkel rea
gálni tud egyáltalán. Véleményem sze
rint nem lehet az emberorvostan aller
giára vonatkozó tételeit megfelelő kísér
letek bizonyító eredményei nélkül egy
szerűen ráerőszakolni a halélettanra, 
halkórtanra. Ezt annál inkább fel kell 
vetnem, mert magam a háziszárnyasok, 
elsősorban a tyúkfélék anaphylaxiás 
képességével foglalkozva azt a meglepő 
tényt találtam, hogy az egyes idült fer
tőző betegségekre (pl. gümőkórra) kife
jezett allergiás tünetekkel reagáló tyúk
félék idegen fehérjék parenterális beadá
sára nem válaszolnak a várt anaphylaxiás 
tünetekkel. Így ló savó bőr alá fecsken
dezve ismételten, 8—10 naponként nem 
teszi túlérzékennyé a madár szervezetét 
az idegen fehérje iránt, sőt nem vált ki 
anaphylaxiás jelenségeket a lósavó vér
áramba adása sem. Megfelelő kísérletek 
pontyoknál hamar eldöntenék azt a kér
dést, de ilyen kísérletekről a szerző dol
gozatában nem tesz említést, bár a cikk 
elején azt írja, hogy „e tanulmányban 
közlöm. . . hosszas kutatásaim eddigi 
eredményeinek egy részév*. Milyen kísér
letek bizonyították azt, hogy a ponty 
anaphylaxiássá tehető egyáltalán és 
zooplanktonnal különösen? Pucskov pro
fesszor 1954-ben megjelent: Fiziologija 
rüb című könyvének 34. oldalán Sziro- 
tmin-re hivatkozva azt írja, hogy ismé
telt fehérjebevitelre halaknál anaphyla
xiás érzékenységet megfigyelni nem si
került. Bartha kitűnő gondolatát magam 
is megpróbálom megfelelő ponty-kísérle
tekkel tisztázni, de ameddig ez a fontos 
és összehasonlító kórtani szempontból is 
jelentős kérdés eldöntve nincsen, azt 
hiszem, nem lehet olyan komoly, súlyos 
kérdést, mint a hasvízkór, ezzel a felte
véssel, hipotézissel összefüggésbe hozni, 
magyarázni.

2. Bartha cikkében a hasvízkór okozói
nak csak annyi jelentőséget tulajdonít, 
hogy ..perforálják'1 a bél falát. Ez a meg
állapítása bizonyára csak elírás, hiszen 
köztudomású, hogy a perforálás szó or
vosi nyelven az átfuródást jelenen (így 
perforált vakbél stb) erről pedig itt, még 
a leghevenyebb hasvízkór esetén sincs 
szó. Károsodik, elpusztul a bél falát bé
lelő nyálkahártya, ez önmagában elegendő 
arra, hogy még teljesen el nem bontott, 
idegen fehérjék szívódjanak fel a szerve
zetbe. Ezt az állapotot utánozzuk a bőr 
alá, izomba vagy véráramba adott (pa- 
renterálisan adott) idegen fehérjékkel és 
próbáljuk túl érzékennyé, anaphylaxiássá 
tenni a szervezetet. De ezt az állapotot 
nemcsak a hasvízkór okozói készíthetik 
elő, hanem károsíthatja a bél hámját 
sok minden más is, így romlott takar
mány, mérgező anyagok, főleg pedig bél
paraziták. Ezek mind kiválthatják — ha 
egyáltalán kiváltható — pontyok anaphy
laxiás állapotát, ha felszívódásra alkalmas 
idegen fehérje van a bélcsőben. így azo
kat a tüneteket, melyeket a szerző, 
mint a sock-szervek reagálását felsorolt 
a vérzéseket, bővérűséget, a kapillárisok 
károsodását, savókilépést stb. kiválthatja 
sok minden más is, nemcsak a hasvízkór 
okozói, amint a szerző írja. Kórokozó 
csirák válthatnak ki anaphylaxiás je
lenségeket, de az ember — és állatorvos
tan tanítása szerint viszonylag kevés és 
elsősorban idülten lezajló fertőző beteg
ség esetében kerülhet ez szóba, mint pl. 
a gümőkór. Sertésorbánc is megnyilvá
nulhat allergiás tünetekben, ízületgyulla
dásban, szívbelhártyagyulladásban, fel
téve, ha nem pusztítja el a heveny vér
fertőzés a sertést még az anaphylaxiás 
állapot kialakulása előtt. De milyen ritka 
ez a betegség heveny alakjához képest. 
Milyen kísérleti tények alapján állítja a 
szerző azt, hogy a hasvízkór, ez a vesze
delmes, legtöbbször heveny vérfertőzés
ben nyilvánuló betegség anaphylaxiás 
alapon károsítja a hal szervezetét. Hát 
csak annyi a Pseudomonas punctata kár
tétele, hogy „perforálja** a belet? Hát 
nem károsítja a májat, nem tör be a vér
keringésbe, nem tenyészthető-e ki min
den esetben a szívből és a parenchymás 
szervekből? Ez az elszaporodó baktérium- 
tömeg, ha talán nem kizárólagos és el
sődleges okozója a bántalomnak (sok kí
sérleti tény szól vírus jelenléte mellett), 
mégis csak elszaporodásával rendkívüli 
kárt okoz a szervekben. Azt a víruselmé
let hívei is elismerik, hogy a halak el
hullását végül is a baktérium-septicaémia 
(vérfertőzés) okozza. Heveny hasvízkór- 
nál — akárcsak a sertésorbáncnál — 
rendszerint nincs idő arra, hogy a Bartha 
által is említett 8 nap alatt kifejlődjék az 
anaphylaxiás állapot, hiszen aZ állat előbb 
elpusztul vérfertőzésben.

S. A cikkíró a chlorocid kedvező hatá
sát csak abban látja, hogy „csökkenti, egy 
bizonyos időre meg is szünteti a kóroko
zók perforáló tevékenységét *. Ezzel szem
ben számos külföldi és hazai — újabban 
intézetünkben rendszeresen végzett re
zisztencia vizsgálatok mint azt bizonyít- 
ják, hogy egyes antibiotikumok, így a 
tetracyellnek, de különösen a chloromy- 
cetin (szintetikus készítménye a hazai 
chlorocid) erélyesen gátolja a Pseudomo
nas punctata elszaporodását és megaka
dályozza a véráramba törését, a septicae- 
mia kifejlődését. A hasüregbe oltott 
gyógyszer hamar felszívódik az egész 
szerkezetbe és gátolja a kórokozó szapo
rodását, a bélben éppúgy, mint a májban 
és a vérkeringésben. Ezzel fejti ki érté
kes, sokszor életmentő hatását. A kár 
csak az, hogy aránylag hamar kiürül a 
szervezetből és tavasszal túl korán oltva, 
későbbi járványfellobbanáskor már nem 
véd.

Összefoglalva tehát megjegyzéseimet, 
véleményem az, hogy Bartha László cik
kében nagyon érdekes kísérletezésre 
méltó témát vetett fel: a pontyok ana
phylaxiás állapotát. Ezt közelebbről meg 
ken vizsgálni. De cikke, mélyben a has- 
vizkórt, melynek megfékezésére már 
annyi erőfeszítés történt, melynek hely- 
hezkötésére most készül az állategészség
ügyi rendelet, melynek felszámolására a 
kórokozó elpusztítása, tovaterjedésének 
meggátlására szigorú zárlati intézkedés 
kell — mindezt egy feltételezett jelenség 
lehetőségével megmagyarázni, mint a 
cikkíró teszi — azt hiszem nem maradhat 
válasz és kellő megvitatás nélkül.

Dr. Búza László
Szennyvíz-kísérleti medencék a szabadbattyáni csatornaőrház mellett

(Fóris felv.)
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A halak term észetföldrajzának és 
biológiájának nem rég még  „titok
zatos” fejezete volt mindaz, am i az 
angolnák vándorlásával kapcsolatos, 
az ú jabb kutatások azonban fe lieb - 
bentették a fátylat az addigi m eg
magyarázhatatlannak minősített sok  
jelenségről. Az Alig. Fischw irt- 
schaftsztg. 1960/
32-es száma az 
üvegangolnák ván- . 'iIT
iorlásán ak prob- i«H' Ä ” L I'
lém áját m egvilá
gító ú jabb  fe lis 
m erésekről számol be és m egállapít
ja, hogy a tengerben az édesvizek  
torkolatai fe lé  vándorló fia tal angol
nákat nem  a  víz sótartalm ának csök
kenése vonzza a  fo lyam okba, ahol 
ivarérettségük bekövetkeztéig  lelnék  
otthont az ikrások, hanem  az apály
dagály periódus változása . Dagály 
idején  az angolnák a  fe lsőbb  vízrí- 
tegekben  tömörülnek, az itt képződő 
áram lás vezeti a ra jokat a  folyókba. 
Igen érdekes az a felism erés, hogy a 
itorkolatdk előtt tömörülő angoVnák 
csak akkor hatolnak be a folyókba, 
am ikor bizonyos élettani változás 
következett be, am i belső kiválasz
tású m irigyeik, főkép p en  a hipofí
zis term elte horm onők m űködésének  
következm énye. Az élettani válto
zástól erősen függ az üvegangolnák 
m agatartása a fén nyel szem ben: a 
változás előtt a gyenge fény vonzó, 
az erős riasztó hatású, amint azon
ban a halakat az erős fény vonzza, 
beállt a fiziológiai változás, m elyet a 
fo lyókba behatolás követ.

Az Egysült Arab Köztársaság hat
hatós eszközök igénybevételével szor
galmazza a tógazdaságok létesítését 
és minél eredményesebb üzemelteté
sét, az EAK földművelésügyi minisz
tériumának kiadványai között figyel
met érdemel az E. A. Imám és M. T. 
Hasher által közreadott tanulmány, 
mely a pontyok fejlődéséről számol 
be ismertetve az egyiptomi tavak
ban elért eredményeket. Az igen 
hosszú vegetációs periódusok követ
keztében évente 2—3 ívás követke
zik be és a halak növekedése is igen 
gyorsütemű. R. Koura és A. R. El- 

Bolock tanulmá- 
/\  nyában a tükrös-

- ponty akklimatizá- 
lódásáról és növe- 

(u Ä fu f ™  kedéséről számol
= = = = -  be. Az egyiptomi

tavakban, melyek hőmérséklet mini
muma sohasem száll le 12 C° alá. 
tehát a pontyok az egész év során 
táplálkoznak: az első évi növekedési 
átlagsúly 123 g, az átlaghosszúság 
187 mm, de nem ritka az olyan 
ponty, mely életének első évében el
éri a 260 mm hosszúságot. Igen ér
dekes az egyiptomi ivadéktakarmá
nyozási eljárás: a 14 napos kort elért

pontyivadékot plankton mellett má- 
zolatlan agyagedényekre koagulált 
vérrel táplálják, két hét leteltével a 
vérhez búzakorpát és malátalisztet 
kevernek, ezt a takarmányozást há
rom hónapon át folytatják, de kom
binálták főtt babbal és áztatott gya
potmaggal is. Télen hetenként két
szer, nyáron háromszor etetik a pon
tyokat, melyek igen jó eredménnyel 
hasznosítják a szokatlan összetételű 
takarmányt.

W. Wunder professzor a Der Fisch
wirt című folyóirat júliusi számában 
számol be azokról a ponty-teljesít
ményvizsgálatokról, melyeket az 
egyik délnémet tógazdaságban vé
geztek annak megállapítására, hogy 
a saját törzs növekedése hogyan 
aránylik egy újonnan telepített törzs 
teljesítményéhez. Ugyanabban a tó

ba mindkét törzs
ből 100—100 je l
zett kétnyarast he
lyeztek el, életkö
rülményeik tehát 
tökéletesen azono

sak voltak. Lehalászáskor megálla
pítható volt, hogy amig az egyik 
törzsből származó halaknak mind
össze 3%-a érte el az 1000 g-os vagy 
ennél nagyobb súlygyarapodást, ad
dig a másik törzsnél ilyen arányú 
növekedés 81%-ban volt észlelhető. 
Igen érdekes volt az a felismerés is, 
hogy az ikrások jobban gyarapodtak, 
mint a tejesek. A kísérletek, melyek 
célja annak bizonyítása volt, hogy a 
jobban fejlődő törzsek ellenállóbbak 
a himlővel szemben: negatív ered
ménnyel zárultak.

A Zeitschrift für Fischerei c. folyó
irat, a berlini Mezőgazdasági Akadé
mia hivatalos kiadványa tizenkét ol
dalas cikkben közli dr. Woynárowich 
Elek tanulmányát, melynek tárgya a 
süllőlárvák felnevelése rablókorukig. 
Megállapítja, hogy a lárvák fejlő
dése akár 8—10 napon át is lassít-

____________ ható alacsony hő-
mérséklettel. Is- 
merteti kísérletei- 

^̂ssaű nek eredményei 
-----— alapján a süllő

lárvák erős érzé
kenységét a fény iránt, a közvetlen 
napfény néhány órán belül elpusz
títja a lárvákat, de a gyenge fény 
(kb. 400 lux) hosszabb idő után szin
tén halálos hatású. A táplálkozás 
kezdeti időpontjában aránylag gyen
ge fény is fényvakságot okoz, ami
nek következtében a lárvák nem le
lik meg táplálékukat és éhenhalnak. 
A lárvák első tápláléka Nauplius- 
lárvákból és Copepodákból áll, de 
kisebb Bosminákat is felvesznek, az 
élet harmadik napján már kb. 150

db ilyen alacsonyrendű rákocska 
szükséges a süllőlárva életben tar
tásához, a süllő lárvakorszakának 
első szakaszában félnapos éhezést 
sem bír el, de 8—10-napos korban 
már két napi éhezést is elvisel.

A Fischwirt 1960/7-es szám ában  
„Mn” foglalkozik a kérdéssel: hat-e 
a halak élvezhetőségére és k eresk e
delm i értékére a galandférgék je len 

léte? A gálandféreg  
egyre nagyobb tö
m egben jelen tkezik  
és nem  közöm bös, 
hogy a férg ekk e l 
fertőzött halak va

jon milyen m egítélés alá esn ek az 
em beri táp lá lék  higiénéje szempont
jából. Az á llatkísérleteket ku tyákkal 
fo lytatták le, azt vizsgálták, hogy a 
gálandféreggel fertőzött halak fo 
gyasztása m ennyiben hat a  kísérleti 
állatök fejlőd ésére és vajon  nem  okoz  
bennük kárt. M egállapították, hogy a 
galandférges halhúsnak sem m iféle k á 
ros hatása nem  volt, az tehát, mint 
em beri táp lá lék sem  álacsonyabb- 
rendű.

Az AFZ idei T4--esr számában * Rei
chenbach Klinke és K. Scherb fog
lalkozik a trágyalé halakra gyakorolt 
hatásával. Megállapítja, hogy a trá
gyáié bizonyos körülmények között 
erős mérgező hatású, különösen ak
kor, amikor már ammóniákosan el
erjedt állapotban van. Egyes vizsgá- 

„ /  }  latok során 1000— 
f  4500 mg/liter am-

íjj . móniákkoncentrá- 
ciót is állapítottak 

~~ meg a trágyalé
ben, de gyakran 

találkozni 100 mg/litemél is nagyobb 
H2S tartalommal. A kénhidrogén 
mérgező hatású a halakra, viszont a 
vízben igen hamar oxidálódik, tehát 
aránylag veszélytelen, annál veszé
lyesebb a szabad ammónia, mely 
igen erős halméreg. Ha a víz pH ér
téke megfelelő és benne elegendő 
mennyiségű oldott oxigén van, a sza
bad ammónia csakhamar nem mér
gező disszociált ammóniumbázissá 
alakul át, ha azonban a víz lúgos 
kémhatású, a szabad ammónia nem 
bomlik el és pusztító hatást fejt ki. 
A trágyalé mérgezések többnyire 
úgy keletkeznek, hogy az avval öntö
zött mezőgazdasági kultúrákról ke
rül a halasvízbe, célszerű tehát a 
vízparton árkot húzni, ami a lének 
a vízbe hatolását akadályozza meg. 
A trágyalé, illetve az ammónia okoz
ta mérgezés tünetei: görcsök, nyug
talan cikázó úszkálás, kiugrás a víz
ből. A központi idegrendszerre gya
korolt káros hatás a ciánhatással el
lentétben irreverzibilis, a mérgezés 
végső szakaszában vörösvérsejt ol
dás jelentkezik. A tavak trágyalével 
trágyázáskor indokolt az elővigyá
zatosság, célszerű a víz pH értéké
nek és O2 tartalmának ellenőrzése 
az előbb közölt okokból. Amilyen elő
nyös a kis mértékű trágyalé trágyá
zás a halasvizekre, annyira káros a 
túladagolása.

(Farkasházy)
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lPcmíyívaiás -  HORMONOS
SER K EN T ÉSSEL. . .

Az ívás kiváltására a szokásos 
idő előtt a pontyoknál kü lföldön  és 
hazánkban is régóta fo lyn ak k ísérle
tek. A kísérletek  eredm ényeképpen  
m egszületett az az eljárás, am elyet 
hazánkban Dr. Jaczó  Im re dolgozott 
ki és a gyakorlat szám ára is hozzá
férh etővé tett. Az eljárás lényege, 
hogy m egfelelő  készü lék segítségével 
kioperálja  a pontyok hipofízisét és 
ebből kivonatot készít. Ezzel kezelve  
a pontyokat az ivarérettség m eg felelő  
állapotában 24—48 óra m úlva b ekö 
vetkez ik az ívás.

Ez az eljárás, habár m eg felelő  
eredm énnyel jár, m égsem  terjedt el 
széles körben . Ennek oka  az, hogy a 
hipofízis kiterm elése és abbó l a k é 
szítmény elkészítése külön m unkát 
igényel. Szükség van hozzá bizo- 
nyosfokú szákképzettségre, nagyobb  
m ennyiségben váló előállítása pedig  
m ár csak üzemszerűen m egszervezve 
célszerű. Ez ok ok  m iatt — bár sok  
helyen használatba került az eljárás  
— m égsem  nyert eléggé széleskörű  
alkalm azást, és mind a m ai napig 
m egm aradt dicséretes kezdem énye
zésnek azon az úton , hogy a term é
szetet ezen a téren  is m ódosítani 
tudjuk.

K ísérleteink során, am elyek azt a 
célt szolgálják, hogy a különböző 
horm onok hatását vizsgáljuk a ha
lak  szervezetére, sikerült m egtalál
nunk az ívást serkentő hormont. 
Mielőtt ennek ism ertetésébe és hasz
nálatának m ódozatába a később iek  
során térünk ki, előtte röviden  össze
fog laljuk azokat a tényezőket, am e
lyek az ivar érett pontyoknál az ivar
term ékek  beérését és az ívás b ekö 
vetkezését előidézik:

1. A víz hőfoka. 2. A víz m egfelelő  
kém iai adottságai (oxigéntartalom , 
pH stb.). 3. A tó terepadottságai 
(vízmélység, növényzet). 4. A tó élő
világa. 5. M eteorológiai tényezők. 6. 
A hál egészségi állapota 7. A hál táp
lálkozása. 8. T ejesek  és ik rások  egy
m ásra hatása. 9. A környezet szokat- 
lansága vagy m egszokottsága.

A horm onos kezelés m ellett tehát 
a többi kilenc tényezőt is figyelem be  
kell vennünk. Ha ezek a tényezők  
kedvezőek, úgy a ívást, illetve az 
ikraérést előidéző horm onok jutnak  
túlsúlyba. A pontyoknál ez m ár ko
rán tavasszal m egtörténik. Addig 
azonban, am íg a hipofizálásnál nem  
tudjuk pontosan, hogy a kivonatban  
m ilyen horm onok vannak, így annak 
egyéb hatása is vita tárgyát képez
heti, addig tiszta horm onkészítm ény  
esetében  ez nem  fordul elő. K ísérle
teink során a choriogonin nevű hor
mont használtuk. Ez a horm on az 
ivarterm ékek  érését idézi elő. Azon
kívül, hogy hatására az ivarterm é
k ek  érése egyidőben következ ik  be, 
még em eli is a kiválasztott sperm a 
mennyiségét.

A horm onnal való k ísérle teket a 
Kiskunsági Á llam i Gazdaságban, 
valam int a döm södi Dózsa term elő- 
szövetkezetben  végeztük. A horm o
nos kezelés eredm ényeképpen  min
den alkalom m al a várt, illetve kiszá
mított időben  következett be az ívás 
és a kapott ivadékszám  is nagyobb  
volt, mint a kontroll tavakban. En
n ek m agyarázatát az ivarterm ék  
egyszerre beérésében  és az ondó na
gyobb m ennyiségében látjuk.

A horm on használatakor a követ
kezőképpen  ke ll eljárn i: A horm o

nos kezelésre kiválasztott egészsé
ges anyákat m egfelelő , könnyen le
halászható telelőben  helyezzük el. 
Az anyák ivarérettségi állapotát 
m árciustól kezdve hetenkén t fe lü l
vizsgáljuk. A m ikor azt tapasztal
juk, hogy az anyában elegendő ikra  
van és az anyát hátára fek te tv e  az 
ivarnyílás m ögött a ponty hasa m ár 
nem  kem ény, alkalm azhatju k a k e 
zelést. A követelm ény tehát itt is 
ugyanaz, mint a hipofizálásnál, azaz 
a Szuvorov-féle skála  IV. stádium á
ban ke ll lennie a pontynak. Ez az 
állapot rendes körü lm én yek között 
akkor következ ik  be, am ikor a víz 
h őfok  eléri a  + 12—14 Celsius fokot. 
A horm on adagja az ikrásn ak test
súlykilogram m onként 100 NE (nem 
zetközi egység), a te jesn ek  50 NE. A 
gyári készítm ényben, am elyn ek ára 
52,50 Ft és bárm ely ik patikában  
k a p h a t ó 5 am pulla van, egyenként 
500 NE^t tartalm azva. Tekintve, 
hogy az oldat m ennyisége 2 ml, 
könnyen kiszám íthatjuk, hogy egy 
5 kg+os ikrásn ak 2 ml-t, egy-egy 2,5 
kg-osnak 1 ml-t, és egy 1 kg-os hal
n ak 0,4 m l-t k e ll belő le adnunk. Az 
oldatot oltás form ájában  ju ttatjuk a  
halakba. A készítm ényben  levő o l
datam pulla nyakát kis reszelővei be
reszelve letörjük és in jekciós tűvel 
felszív ju k a fo lyadékot. A felszívott 
fo lyadékot a gu m iku pakkal ellátott 
üvegbe fecsken dezzü k a gumit át
szúrva. Miután mind a 2 m l-t át
oltottuk ily m ódon (vigyázzunk, 
m ert a kis üvegben túlnyom ás k e 
letkezik , ezért m inden átoltás után 
ugyanannyi levegőt szívjunk k i a  
fecsken dővel, mint am ennyi fo lya
dékot bejuttattunk!) a kiválasztott 
halat beoltju k a gumis üvegből k i
szívott oldattal. Az oltást a hát
izom ba adjuk, a bognár tüskétől 
két-három  p ikelly el hátrább  a fe j  
irányába szúrva be a fecsken dőt. Az 
oldat többszörös m ennyisége sem  
okoz sem m i bajt és esetleges s ik er
telenség esetén  a kezelést nyugod
tan m egism ételhetjük. Az oltást du. 
14 óráig el k e ll végeznünk, és ha ez
után a halakat m eg felelő  ívóhelyre  
tesszük ki, az ívás az oltást követő  
m ásodik reggel bekövetkez ik.

A horm onos kezelés segítségével, 
akárcsak  a h ipofizáláskor a szoká
sos w ási idő előtt egy hónappal vagy 
m ég előbb  is nyerhetünk pontyiva
dékot. Ezáltal több  előnyre teszünk 
szert. Először is a tavaszi p lankton
bőséget k i tudjuk az iv ad ékka l hasz
nálni. M ásodszor az ivadékot káro
sító á llatok  (békaporontyok, vízi
poloskák  stb.) ek k o r  m ég vagy 
egyáltalában nincsenek, vagy na
gyon kevesen  vannak. Az oltásnak  
ezért népgazdasági jelen tősége van.

B efejezésü l szeretnénk rám utatni 
arra, hogy horm onos k eze lések  si
kerérő l beszám olt az am erikai iro
dalom  is. Mind a m ai napig azon
ban nem  áru lták el a horm onok n e
veit. Mi ezzel szem ben  a gyakorlat 
szám ára késedelem  n élkü l közzé- 
tesszük eredm ényeinket és rem éljü k, 
hogy ezzel is sikerü l haltenyészté
sünk előbbrehaladását segíteni.

H ám or Tam ás
M itterstiller Józ se f
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Terelő rendszerű lehalászás a Bánhalmi Állami Gazdaság tógazdaságában
(Fóris felv.)
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D n u r n r
D E L I  E U C H

A halászat dolgozói, akik hivatás
szerűen! foglalkoznak a vízilakók
kal, fogásukkal, tenyésztésükkel, ér
tékesebb formáik tervszerű kialakí
tásával, növekedésük meggyorsítá
sával, az ezekkel kapcsolatos tudo
mányos és gyakorlati kérdésekkel, 
aligha látják titokzatosnak  a  halak 
életét, hiszen a kutatás már régien 
adta magyarázatát azoknak a kérdé
seknek, melyek nemrég még rejté
lyeseknek tűntek. Aki a halról leg
feljebb csak annyit tud, hogy a rán
tott potyka sült burgonyával és pa
radicsomsalátával felel meg a leg
jobban annak az ínynek, mely alul
marad a tüzesebb halászlével foly
tatott küzdelemben, annak bezzeg 
nagyon is csodálatos minden, ami a 
vizek em beri szem nek nagyrészt lát
hatatlan m élyében  játszódik le. Ki 
nem ismeri az úgynevezett halnézők  
felekezetót, melynek tagjai órákat 
üldögélnek el az akvárium üvegfa
lán át csodálva a vízilakókat, hogy 
valamit is ellessenek a pikkelyesek 
életének ezer csodálatos jelenségé
ből, hiszen ia frisslen cikázó, szin- 
pompás törpehalak táplálkozása, 
játéka, verekedése, néha kemény 
harca vagy szerelmes enyelgése 
olyan színjáték, mellyel a természet- 
rajongó alig tud betelni.

A halak iránt a halászat szakmá
jától távoliak körében is egyre erő
sebben megnyilvánuló érdeklődésnek 
tulajdonítható, hogy a természetba
rátok és filatelisták örömébe egyre 
sűrűbben jelenn ek m eg halakat áb
rázoló bélyegsorozatok, melyek nem
csak a gyűjtők albumait tarkázzák 
színpompás foltokkal, de bemutatnak 
sok olyan halat, mellyel legfeljebb 
zoológiái lexikonok címszói alatt ta
lálkozni.

Legutóbb a  lengyel, a jugoszláv es 
a szomáli posta  adott ki halas bé
lyegsorozatot, ezekből mutatunk be 
tablót az olasz A lieutica című halá
szati folyóirat nyomán. A lengyel 
bélyegeken rélgi ismerőseinkkel ta
lálkozunk, a mohó, 'krokodilfejű 
csukával, ia pettyes, formás idomú 
sebespisztránggal, a magas hátúszó
val díszített pérrel, a rózsáshúsú la
zaccal, és legfeljebb a 40 gr. érték
jelzésű (bélyeget érheti bírálat, hi
szen a bemutatott süllőnek kissé túl 
kicsinyre sikerü lt a  fe je .

A jugoszláv posta halas bélyegei 
anyagukat a tengerek élővilágából 
toborozzák, az 50-es címletű a  pán- 
célosarcuak egyik bőszen félelmetes 
ábrázatú tagját, a Scorpaenát mu
tatja be, ez a sárkányfejű arról ne
vezetes, hogy még az akváriumi fog
ságban is vadul mar a íbemártott 
pálcába és állandóan olyan mérges, 
mintha csak ötös találatú lottószel
vényét felejtette volna el idejében 
beadni. A tízes címletű bélyeg a 
tengeri csikóhalat ábrázolja, a Hip- 
pocampust, amely bár tagadhatatla
nul hal, inkább ló fejű  hableánynak

tűnik. A 100-ason a kakashal mutat
kozik be, az Adriának ez a tarkán 
színezett, nagyra növő hala rendkí
vül ügyetlen, olyan rossz úszó, hogy 
oldalvást fek v e  szokta üldözni zsák
mányát, a  nyolckarú tintahalat. A 
25-ös címleten a szivárványhalnak is 
nevezett Coris julist látjuk, mely 
méltán érdemli meg a tengerek leg
szem telenebb  halának jelzőjét. Ét
rendjében az ember már csak azért 
sem szerepel, mert egyetlen ember
ből akár száz szivárványhalra is 
futná, mégis előszeretetből, nyilván 
kedves időtöltésből tám adja meg a 
gyanútlanul fürdőzőket, hátúszójá
nak tüskéivel fá jdalm as) nehezen  
gyógyuló és könnyen elgennyesedő 
sebet ejtve, A 70-es bélyegen az 
ajakoshal szerepel, a m im ikri ava
tott világbajnoka, mely pillanatok 
alatt tudja megváltoztatni a kör
nyezetének megfelelően, mentségére 
szolgáljon, hogy korántsem jutányos 
karrierista  elgondolásokból gyako
rolja, hanem csupán azért, hogy így 
maradjon rejtve  mohó ellenségeinek 
vizsla szeme elől.

Francia Szomália halas bélyegei
nek szereplőit a meleg afrikai pai-

tok vizeinek lakói közül válogatták 
ki. Bemutatják a félelmetes külsejű 
kalapácsfejű  cápát, ezt a hírhedt 
emberevőt, a M gyófarkú ráját, me
lyet különös madárformája miatt 
tengeri sasnak  is neveznek. A félel
metes tőrrel felfegyverzett kardha
lat kecses ugrása pillanatában lát
juk, amint elegáns testtartással szö
kell a habok felett. Igen tetszetős a 
meleg vizű lagúnákban csoportosan 
élő, az ismert akváriumi vitorláshoz 
hasonló lepénytestű halacska, mely
nek citromsárga testét é^nk kék csí
kok tarkázzák, olyan, mintha hiper
modern festő fantáziavezette ecsetje 
hozta volna létre.

A jó példa úgy látszik ragadós, 
hírlik, hogy a közeljövőben több or
szág hoz forgalomba halat ábrázoló 
színes bélyegsort. Bennünk pedig, 
akik összeforrottunk mindennel, ami 
a hallal, a halászattal kapcsolatos: 
öröm et kelt, hogy a filaitélia hatha
tósan fo lytatja  a halat népszerűsítő, 
érdeklődést fe lkeltő  és ism ereteket 
terjesztő értékes propagatív munkát.

T.

ÉRDEMES EGY PILLAN TÁST  
VETNI arra a tabellára, amely a 
bajai Űj Élet állóeszközeinek érték- 
növekedését mutatja:

1956 =  693 000 Ft
1957 =  780 000 Ft
1958 =  909 000 Ft
1959 =  1 265 000 Ft
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VÁLASZ ERŐS PÁLNAK — __________________

—  a népesítés
„A halastó népesítés új útjai“ 

című munkám örvendetesen fel
rázta a gyakorlat embereit, de 
amint dr. Erős cikkéből kitűnt a 
kutatás sem hagyta azt minden 
megjegyzés nélkül. Nem tudok 
teljesen egyetérteni azonban Erős
sel a természetes hozammal kap
csolatos álláspontja tekintetében. 
Amikor ma már mindnyájan tud
juk, hogy a természetes hozam a 
gazdálkodás során végrehajtott 
jó, vagy rossz beavatkozások ősz- 
szességének a komplex mutatója, 
tehát teljes egészében a gazdálko
dó embertől függő érték, továbbá 
igen nagy mértékben változó ér
ték „miért vagyunk ráutalvaf, 
„hogy valamilyen előle felvett 
értékre támaszkodjunk“. És ha 
már okvetlenül kell ilyen érték, 
miért legyen az a legtöbb bizony
talansági tényezőtől „alátámasz
tott“ természetes hozam.

Természetesen helyes az, ez
után is — a szokott módon — ki
számítjuk évröl-évre a természe
tes hozamot, de én meg szeretném  
tömi e fogalom további miszticiz
musát és oda kívánnám helyezni, 
ahová való a jó, vagy rossz „gaz
dálkodás mutatói“ sorába. Mert 
ezt igen is megmutatja a számí
tott természetes hozam. De ha hoz
zákötjük a jövő évi termésünket 
is, akkor már ez több lesz mint 
mutató érték, érdemtelenül előre 
mutató, irányt, sőt— bátran mond
hatom — határt szabó értékké 
változik.

Ha már a gazdálkodásunkat 
egy ..kiindulási karó“-hoz kell 
mindenképpen kötni, legyen az 
olyan, mely a termelést nem fog
ja vissza, hanem annak szárnya
kat ad. Helyesebb lett volna, ha 
Erős cikkére mondjuk öt év múlva 
válaszolok. Amikor már néhány 
„rossznak“, alacsony természetes 
hozamúnak kikiáltott tó magas 
hozamainak példájával támaszt
hatnám alá állításaimat. Mert 
meggyőződésem, hogy lesznek 
ilyenek és lesznek 10 mázsás ter
mésű tavak csőstül hazánkban.

Helyesebbnek láttam tehát a 
természetes hozam „mint termelési 
fixpont“ helyett, két másik fix
pontot keresni, mely sokkal in

kább segítséget nyújthat a nagy 
termésekhez vezető fáradozásaink
ban. Az egyik az optimális növe
kedés, a másik pedig az elérendő 
termés maga. Határozza meg e 
két tényező a gazdálkodási tevé
kenység minden mozzanatát! Az 
optimális növekedés szem előtt 
tartásával a kihelyezett pontyok
tól nem fogunk többet várni, mint 
amennyit a gazdaságosság hatá
rain belül adni tudnak. A magunk 
elé tűzött, elérendő termés pedig 
arra ösztökél, hogy a gazdálkodási 
beavatkozásainkat a lehető legtö
kéletesebben hajtsuk végre.

Véleményem szerint tehát a ter
mészetes hozam fogalmának közbe 
kapcsolására nincs szükség. Mert, 
ha jól gazdálkodtunk és a termé
szetes hozam magasra szökkent, 
nem fogjuk azt abnormálisnak, a 
szerencsés véletlenek összjátéká- 
nák tartani, hanem igen is annak, 
ami a valóságban: a gazdálkodás 
mutatójának. Jól takarmányoz- 
tunk-e, jól trágyáztunk-e a tava- 
vakat, jó volt-e a hal népesség ki
számítása, sikeresen küzdöttünk-e 
a betegségek ellen, nemes volt-e a 
hal-anyagunk stb.? Persze ezek a 
beavatkozások összegezve adják

A tiszafüredi halászok kuttyogató felsze
relése

(Berke felv.)

„a mutatót“, abból kell tehát ki
hámozni, hogy a részletekben hol 
lehet még javítani, hol csúszott be 
hiba.

A Maucha-féle termelésbioló
giai vizsgálatok úttörők, és útmu
tatók voltak a maguk nemében. 
A megszerkesztett ún. produkciós 
görbe azonban — véleményem sze
rint — egyes pontjain módosításra 
szorul. A népesítés és hozam 
Maucha által felállított törvény- 
szerű kapcsolatai csak akkor áll
nának fenn eredeti formájukban 
(gondolok itt a produkciós gör
bére), ha a hal a környezetétől 
függetlenül produkálna. A dolog 
azonban nem így van. A test fenn
tartására fordított szervesanyag 
szenéből, fő részben széndioxid 
lesz. amit a hal a vízbe lélegez ki. 
Tehát e tevékenysége során folya
matosan „tápanyagot“ nyújt az 
algáknak. Az emésztése során 
visszamaradó „sálak“, a pontyürü
lék sem a trágyadombra, hanem 
a tóba jut és trágyázza azt. Mi 
ezeknek a következménye? Az, 
hogy a hál fenntartó táplálékát 
nem tekinthetjük ma már Walter 
értelmezésében közvetve kárba- 
vesző tápláléknak mert annak leg
fontosabb alkotórésze a szén, azon
nal visszajut a halastó termelés 
vérkeringésébe.

A produkciós görbe tehát — 
mivel a tóba népesített hál nem
csak haszonélvezője, kihasználója, 
hanem aktív résztvevője, „dolgo
zója“ a tó termelésének — nem  
fogja a maximális pontot olyan 
hirtelen szökelléssel elérni, és a 
hozam csökkenés sem lesz olyan 
rohamos, hanem „sokáig elidő
zik“ a tetőn. Ebből a gyakorlat 
számára az is következik, hogy 
nem szükséges a népesítési darab
szám hajszálpontos meghatáro
zása. 50—100 darab ponty plusz 
holdanként még semmi szín alatt 
sem fog katasztrófát okozni. 
Sőt . . .

Ma még, mint mondottam kevés 
a tényadat ami a fenti kissé „for
radalminak“ előléptetett állításai
mat igazolná. Remélem azonban, 
hogy a jövő évek bőségesen hozzák 
majd e vitának termés eredmé
nyeit is, amikor már nemcsak el
méleti síkon, hanem a gyakorlat 
áltál igazoltan, vagy megcáfoltan 
szállhatunk síkra a háltermések 
további növeléséért.

Dr. Woynárovich Elek



A halfaunisztikai kutatást a múlt
ban és jelenben egyaránt sokat fog
lalkoztatta már ez a két rejtett éle
tű vízilakó. Szerény halászati iro
dalmunkban egyre ismétlődve terí
tették szőnyegre hazai elterjedésük 
kérdését, élőhely problémáikat és a 
régi „atyamesterek” aranyszabály
ként kimondott megállapításaihoz 
az újabbkori kutatások egyre gyak
rabban szolgáltatnak kivételeket.

A lápi póc, ez a Hermán Ottó- 
dédelgette, rejtélyes állatka sokáig, 
mint „Ungarische Hundfisch” sze
repelt a nomenclatúrában. Kimond
ták rá, hogy Kárpát-medencei spe
cialitás, hogy élőhelye a hűvös Ba- 
latontapolca, Veresegyház, vagy Bá
torliget jellegű lápvilág, ahol ez ősi 
maradványterületekkel egyetemben 
a póc is lassan a kipusztuló termé 
szeti emlékek listájára kerül. 
Azután egyszer az is kiderült, hogy 
a póc a Kárpát-medencén kívül is 
megtalálható, arról is egyre több 
híradás érkezik, hogy a kifejezetten 
lápterületek mellett egyéb vizekben 
is vígan megél.

A Halászat régebbi számaiban 
több alkalommal utaltam már a 
folyóvizekben, holtágakban, alföldi 
szikes vadvizekben és mesterséges 
halastavakban felfedezett póc-lelő- 
helyekre, ahol nem egyszer tömege
sen lehetett ezt a kiveszőnek vélt 
halfajt gyűjteni. Ez alkalommal is
mét néhány adattal kívánom bőví
teni a lápi póc elterjedésével és élő
hely-problémáival foglalkozó iro
dalmi gyűjteményt.

A póc tiszai előfordulásáról — 
úgy tudom — csak Zilahy Sebess 
Géza professzor Szeged környékéről 
szolgáltatott egyetlen fogási adatot. 
Az idei év azután két alkalommal 
gyarapította közvetlenül és közvet
ve az itteni előfordulásának adatát.

Hódmezővásárhely határában má
jus 9-én árasztás alatt levő rizsföl
dek táplálócsatornájából fogtam ki 
az első idei lápi pócot. A rizsfölde
ket a tiszai öntözőmű táplálta, így 
tehát egyetlen lehetőség hal-betele
pedésre a Tisza. A kérdéses rizste
lep az idén első ízben üzemelt, így 
ki van zárva annak a lehetősége, 
hogy esetleg madár közvetítéssel ik
ra került volna a területre és a múlt 
évi kelésű állat valamelyik csator
na vízében áttelelt.

Ezekkel a madár közvetítéssel 
történő telepítésekkel különben is 
nagyon óvatosan kell bánnunk. A 
mesterséges ikrakeltetések során 
éppen eléggé meggyőződhettünk ar
ról, hogy milyen rendkívül kényes 
feladat az új halnemzedék életrehí- 
vása, hogy milyen kevés rendelle
nesség elég az ikrák penészedésé
hez, pusztulásához. A madár gyo
morsava rendkívül erős, zúzógyom
rában a mechanikai igénybevétel is

súlyos tényező, így igen-igen való
színűtlen, hogy egy távolabbi terü
letről felszedett és az ürülékkel ki
bocsátott ikrából életre keljen a 
halivadék. A madár lábára, tollára 
tapadó ikrák szállításánál se sokkal 
jobb a helyzet. Repülés közben a le
vegő súrlódása egy-kettőre kiszárít
ja  a nedves madártollazatot, és vele 
együtt bizonyára az ikra is meg-

A tiszai kiöntésekből fogott lápi pócok 
(Sterbetz felv.)

szárad. Ha logikusan mérlegeljük a 
halfajok madárközvetítette telepíté
sének lehetőségeit, minden bi
zonnyal igen csekély valószínűsé
gekkel számolhatunk.

A Tisza nyárvégi áradása ezidén 
még újabb, ezúttal közvetlenül ti
szai lápi póc lelethez vezetett. Hód
mezővásárhely magasságában, Bar- 
ci-réten augusztus 21-én sikerült 
két példányt begyűjtenem. Az árvíz 
visszahúzódása után a széles hul
lámtér hajlataiban visszamaradt 
pocsolyákból kézzel, meg aprósze
mű merítőhálóval rengeteg apróha
lat sikerült gyűjteni s a kinnrekedt 
keszegek, törpeharcsák, kárászok 
között két póc is előkerült. Mind a 
rizsföldi, mind pedig a Barci rét 
kiöntéseiből származó példányok 
kinőtt, kétéves egyedek.

Augusztus 18-án Szentes mellett 
a tiszai révhez vezető utat keresz
tező Kurca-hídnál horgászó gyere
keknél találtam egy ugyancsak két
éves lápi pócot. A folyócska itt 
náddal, vízirózsával borított, szinte 
kimondottan állóvíz jellegű, adott
ságai mindenben a szlovákiai Bod- 
rog-árterek gazdag póc lelőhelyeire 
emlékeztetnek. A kurcai biotópon 
könnyen el tudom képzelni ősho
nosnak az Umbra kramerit. A Ti
szából előkerülő példányok dolga 
már bonyolultabb. Az élő meder 
számára alkalmatlan biotóp. Igen 
valószínűnek tartom, hogy a folyó
víznek csak közvetítő szerepe van. 
Kelet-Szlovákia ártéri, holtági póc- 
birodalmaihoz hasonlóan bizonyára 
a tiszai árterek, morotvák is több 
helyen magukénak mondhatjuk ezt

a hajdan annyira gyakori halacskát. 
Az áradások során azután élővíz
holt víz kapcsolatba kerül és a 
folyóba jutó lápi pácokból imitt- 
amott egy-kettő vagy közvetlenül 
az anyamederből, vagy az élővíz 
táplálta másodlagos lelőhelyekről 
előkerül.

Ugyancsak a Barci-réten a meg
rekedt vizek vizsgálata során vízbe
dőlt, évszázados fatörzsek korhadó 
lombozata alatt 3 db tarka géb 
(Proterorhinus marmoratus Pali.) 
került begyűjtésre. E furcsa apró 
hal elterjedéséről hazai viszonylat
ban nincsen kielégítő adatgyűjtemé
nyünk. Az ország nyugati vizeiben, 
főleg a Balatonban és a Dunában 
lakik. Tudomásom szerint ezideig a 
Tiszából még nem került elő, így 
e gyűjtési adatot érdemesnek látom 
publikálni.

Sterbetz István

A ZfF 1960/1—2. számában Molnár 
Gyula, a gödöllői Agrártudományi 
Egyetem kutatóintézetében kidolgo
zott eljárását ismerteti, mely a hal
vér hematológiai vizsgálatánál jól 
bevált vérvételi módszert írja  le. A 
vérvétel rekordfecskendővel törté
nik, szívpunkcióval. Az eljárás elő
nyei : a vérvétel gyorsan történik, 
nehézségek nem jelentkeznek és nin
csen szükség a hal bódítására, mert 
a pungálást minden kár nélkül szen
vedi el, amire az eddig végzett több 
száz vérvétel sima lefolyása a bizo
nyíték. A szívpunkcióval nyert vér 
fiziológiai alkalmassága vitathatat
lan, nem szennyezhetik testnedvek, 
vagy a testfelületen levő nyálka, 
melynek hozzákeveredése a vérpró
bához hamis vérképet eredményez
het. A hematológiai vizsgálathoz 
szükséges 1,5—3 ml vér a punkció- 
val könnyen nyerhető, a pungált ha
lak nem pusztulnak el, alkalmasak 
az ismételt vérvételre, továbbte- 
nyésztésre, élveszállításra.

A lápi póc élőhelye a szentesi Kurcában 
(Sterbetz felv.)
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A ki m a látja a V elencei-tó nyüzsgő 
üdülő életét, vagy ism eri a T örekvés  
htsz eredm ényes m unkáját, aligha  
gondol arra, hogy nagyapáink id e jé 
ben m ilyen kezdetleges m ódszerekkel 
halásztak a tavon. A V elencei tó ná
dasokkal sűrűn benőtt vizét 1945-ig 
felerészben  a székesfehérvári kápta
lan birtokolta, és a 4000 holdból alig  
200 holdnyi volt csak parasztok k e 
zén. 1912-ig a kisebb-nagyobb parcel
lákat m indenki m aga halászta vagy  
halásztatta. Ilyen  körü lm ények közt 
fe jle tt  halászatról szó sem  lehetett. 
Amit fogtak, elég volt a szűkebb kör
nyéknek, vasút nélkü l úgy sem  tud
ták  volna m esszire szállítani. A múlt 
század első fe lében  egyébként is du
nai és tiszai h a lakka l volt tele a pesti 
piac. K i vett volna a k ko r  velencei 
nyurgapontyot és kárászt?

A 60-as év ekben  azonban a fo ly ó
szabályozások m iatt m egfogyott a  
hal,f behozatalra szorult az ország. 
M egnövekedett a kisvizek halán ak  
értéke is. Míg 1851-ben a káptalani 
birtok varsás halászatának évi bére  
csak 373 korona volt, 1891-ben m ár  
583 koronára ugrott fe l. A halászok  
többsége felváltva halászott és végez
te a m ezei munkát. A nádasokban  
levő csapásokat bérelték , itt szúrták 
le kism éretű  sapkavarsáikat, szigo- 
nyoztak, néha vejszéket ép ítettek. A 
teh etősebbek  100 m -es kerítőhálóval 
a tisztásokat halászták. Még terics- 
fá ju k  sem  volt, a fű re terítve szárí
tották a hálót.

1888-ban a káptalani bérlő a B ala

tonról hívott néhány halászt. Ezek  
gyékénypótás cérnahálóval szép ered 
m ényt értek  el. A h ely beliek  ham ar 
eltanulták és a lkalm azták a helyi v i
szonyokhoz. A cérnahálóval együtt 
vették  át a  nyílt vízre alkalm as szé
lesebb, egy pár evezős hajót is, míg a  
csapásokban  továbbra is a k e sk e 
nyebb evező nélküli, tolórúddal h a j
tott lad ikokat használták.

1908-ban néhányan  — hazatérve a  
Fertő tóról — bevezették a kerítő
háló húzására a lad ikra szerelt te
kerőcsigát. Addig kézzel húzták a 
kötelet, tenyerükben  kalapdarabot 
tartva, hogy ne törje a kötél. Ezt n e
vezték kalapolásnak.

A Halászati Társaság 1912-ben 
egyetlen  bérlőn ek adta k i a  halászat 
jogát. Ez 400 m -esre készíttette a hú
zóhálót, és hozatott egy dunai halászt, 
ak i azonban nem  tudott eredm ényt 
felm utatn i ú j m ódszerekkel. Je len tő 
sebb  eredm ény volt, hogy 1912-ben a 
szigony pótlására a S chaffer család  
m egalkotta a  m áig is Közkedvelt zsá
kos tapogatót ( d u d á t ) ,  am ivel a ná
dasokban  fog h atják  a halat.

Az első világháború alatt a  fia ta 
lok  a fronton harcoltak, az öregek  
nem  bírták m ár a munkát, pangott a  
halászat. Csak a 20-as év ekben  indul 
újra az élet. A Dunáról ú j halászok  
érkeztek , s ötkarikás szárnyas var
sá ik  rövidesen  közkedveltté váltak. 
Sporthorgászokból lett halászok a f e 
nékhorgot ism ertették meg.

A 30-as év ek  végén a cérnaháló  
használata szinte teljesen  megszűnt,
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Készül a varsa
(Sólymos felv.)

m ert a m otorcsónakok mindig össze
szaggatták.

A so k fé le  szerszám kezelése egész 
em bert kívánt, és a  halászok jav a
része hivatásszerűen végezte ezt a 
munkát. Csak ak ko r  vállalták a m e
zei munkát, ha a halászat végképp  
rem énytelen  volt. E lsősorban az évi 
kenyeret akarták  csépléssel biztosíta
ni, de m ás fö ldm unkát — ha volt sa
játjuk, — a család többi tagja v é
gezte.

1945-ben m egalakult a szövetkezet. 
A front alatti robbantások, szigonyo- 
zások nagy pusztítást végeztek a hal
állom ányban. N ehéz volt az anyag- 
beszerzés is. Sokan ú jra házilag k é 
szítették a  fonalat, de m egindult az 
élet. M egjelent az öregek  pótás cér
nahálója, és egy ú jabban  érkezett  
dunai halász kezdem ényezésére a f ia 
talok karikás változatban kezd ik  
használni. A karikás cérnaháló ham a
rosan a tó halászainak egy ik legked 
veltebb  szerszám jává lett. Az eltűnő
ben levő sapkavarsa és csíkkas m el
lett általános a  négy és öt karikás  
szárnyasvarsa.

1948- ban kezd ik  a  k ísér le teket az 
elektrom os halászattal, és bár eleinte 
sokan  id egen kedtek  tőle, n apjainkban  
kom oly eredm én yeket érn ek  el vele.

1949- ben  — ugyancsak dunai ha
lászok kezdem ényezésére m ég egy új 
szerszám  tűnt fel, a  tükörhálós cér
naháló, am ivel a  szakattak alatt ta
nyázó harcsákat fogták. A tükröshá
lónak a V elencei tavon ez az egyet
len alkalm azási m ódja, noha m ás v i
zeken  sok  változata használatos.

A halászat ősrégi élelem szerzési 
m ódja az em bern ek. Sokan  ebbő l 
arra következtetn ek, hogy a m ű
anyagok felhasználásáig és az e lek t
rom os halászatig nem  is volt sem m i 
fejlődés. De ak i közelebbrő l ism eri 
egy-egy víz m últját, az tudja, hogy 
mennyi kísérletezés történt, az ú jí
tókn ak mennyi kudarccal, m egnem - 
értéssel ke llett m egküzdeniök, míg a  
kíván alm aknak m eg felelő  szerszám o
kat k ifejlesztették . De m ennyivel na
gyobb fe lad at volt az új életform a  
előnyeit m egérteni, és kialakítan i 
azokat az újtípusú halászokat, a k ik 
ke l a T örekvés htsz elérte szép ered 
m ényeit! Sólym os Ede

A. Brandt professzor a Der Fisch- 
wirt idei 7-es számában a hálók, kü
lönösen az állóhalászati eszközök teg
zes szitakötőálcák 
okozta károsodásá
ról írt tanulmányt.
Megállapítja hogy 
az igen erős rágó
szerkezettel ellá
tott álcák ellen sürgősen erélyes vé
dekező rendszabályokat kell fogana
tosítani, a lárvák ugyanis főleg a ta
vaszi periódusban nemcsak a növé
nyi rostból vert hálót rágják meg, 
hanem a műanyagfonálból készült 
eszközt is tönkreteszik, ha az szövött. 
Gyökeres megoldás az egyszálú mű
anyagfonalból készült hálók beállí
tása, de az ilyen varsák nem mindig 
gazdaságosak, főleg költséges voltuk 
miatt.
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A tavaszi kihelyezések b efejezté
vel a haltenyésztő figyeli és vizsgálja 
tavainak természetes táplálékm eny- 
nyiségét, összehasonlítva az elm últ 
évák hasonló időpontjainak adatai
val. A természtes hozam időszakon
kénti m egállapítása és a term észe
tes hozam alakulásához alkalm azott 
takarm ány adag olás egyik a lap fe lté
tele a jó  term éseredm énynek.

Az első próbahalászatok m egtartá
sához már május végén, június ele
jén  készülni kell. Ezek m egtartása a 
korai időpontban sokszor nem  jár a 
várt sikerrel. A tavak a tavaszi hó
napok végén még hínárosak lehet
n ek , a takarm ányf elv étel sok helyen  
nem intenzív, ezek az okok  és a  víz 
hőfoka a húzóhálóval végzendő pró- 
bahalászatot sem  teszik lehetővé. 
Pedig már a takarm ányozás m egkez
désekor is előnyös, ha ism erjük, 
mennyit fe jlőd tek  pontyaink a ki
helyezés óta. Különösen áll ez az 
ősszel vagy kora  tavasszal kihelye
zett, esetleg nyári lehalászásra ter
vezett tavainknál.

Körtöltéses rendszerű tavainknál 
májusban, ha a víz rendelkezésünkre 
áll, a tápzsilip m egnyitásával a víz
folyásra a zsilip elé csalhatunk pon
tyainkból és ügyes dobóhálózással 
könnyen kézbe kerülhet a kívánt 
darabszám, vizsgálhatjuk mind a 
fejlődési, mind az egészségi állapo
tot. Ahol ez a  m ódszer nem  oldható 
\meg és az etetőkaróknál hal még  
nem  fogható, az ism ert haljárta h e
lyeken a dobóhálózás, esetleg 5—6 
varsa lerakása eredm ényt biztosít
hat.

Az első próbahalászatokból, m ikor 
még takarm ányf elv étel nem  volt, 
könnyen kiszám íthatjuk tavaink ta
vaszi term észetes hozamát. A próba
halászat időpontjában a tó 1 lkat- 
holdra vonatkoztatott term észetes 
hozamát m egkapjuk, ha a próbaha
lászatból m egállapított egyedenkénti 
szaporulatot megszorozzuk a k ih er 
lyezett d arab szám és az esetleg b e
csült elhullás különbségével és oszt
ju k a tó katasztrális holdban k ife je 
zett területével.

Például: tóterület 80 kát. hold.
Kihelyezés 32000 db 9600 kg (30 

dkg átlag).
(Kihelyezés időpontja m egelőző év 

novem ber hó.)
Becsült kallódás 1500 db; 450 kg.
Próbahalászatnál kifogva 75 db; 

45 kg.
Álagsúly 0,60 kg.

30 500 y  0,60 18 300 kg — 9150
kg — 9150 kg.

9150 :80 =  114 kg.
Május végén tehát am ennyiben  

becsült kallódáson kívül elhullásunk 
valóságban több nem  is volt, tavunk 
1 kát. holdra eső term észetes hoza
ma 114 kg. Term észetesen ez csak  
abban az esetben áll fenn, ha takar
mányt ez ideig nem etettünk fe l á l

lományunkkal. Ha takarmányozás 
történt — és a fent feltételezett né- 
pesítés esertén kellett is takarm á- 
nyoznumk — a takarm ányhozam  ér
tékét is le ke ll vonnunk és annak  
levonása után állapítjuk meg a ter
m észetes hozamot. Tekintettel arra, 
hogy a m ájus végéig felhasznált ta
karm ány rendszerint az évi ta
karm ánym ennyiségnek csak 10—
15%-át teszi ki, ez a próbahalászat 
nyújt legbiztosabb támpontot a ta
vaszi term észetes hozam m egállapí
tására.

A júliusi próbahalászatunkat m ár 
etetőkarókn ál kifogott halakkal vé
gezhetjük. E rövid c ikkben  nem aka
runk most a  dobóhálós próbahalá
szat techn ikájára kitérni, de annyit 
meg kívánunk jegyezni, hogy a kö 
tény nélkü li dobóhálós, k in ek kabát 
gom bjai minden m ásodik dobásnál 
a hálóba akadnak, ki azért dob rá

Felhasznált takarmánym ennyiség

Próbahalászatnál kifogva
Béltartalom ra levonva

A további próbahalászatokon is el
végzett szám ításokkal állandóan fi
gyelem m el tudjuk kísérni a hoza
m ok alakulását, term észetesen ehhez 
minél nagyobb darabszámú ponty 
kifogása szükséges. Éppen ezért 
augusztus és szeptem ber hóban pró
bahalászatainkat nagyvízi halászat
tal, húzóhálóval tartjuk meg és 
igyekszünk az állom ány 3—5%-át 
kifogni és a súlygyarapodást, egyéb  
tényezőket m egbízhatóan a nagy 
szám ban kifogott halból m egállapí
tani.

A m egbízható term ésbecslés alap
ja, a próbahalászat em iatt is első-

állandóan az etetőkaróra, m ert rö
v idek a karók, ki nem  tudja, hogy a 
karó északi vagy déli oldalára ada
golták az aznapi takarm ányt, ki a 
k é t  karó közötti úton a vasárnapi 
esem ényeket m eséli fennhangon  — 
magáról állít k i szegénységi bizonyít
ványt. A sikeres próbahalászathoz 
elengedhetetlen  az ügyes csónak
hajtó, ak i zaj nélkü l tudja a csó
nakot a kifogóhely közelébe hajtani 
és m ár előre látja, m ikor és hova  
dobja a hálót a dobó halász.

Ism erve első próbahalászatunk  
eredtményét, július hóban a m egtar
tott próbahalászatok után ism ét el
végezzük számításainkat. A jó  hal- 
tenyésztő a term észetes hozam  ala
kulását az egész tenyésztési időben  
nyomon követi. Az év ek  hosszú so
rán végzett szám ítások biztos tám
pontot gyú jtanak a  legm egfelelőbb  
területkiválasztásra és a term ésbecs
lésnek a valóságot leg jobban  m eg
közelítő m egállapítására. V izsgáljuk 
meg a júliusi próbahalászaton  vég
zendő szám ításokat és a júliusi hal
állom ányunk becslését.

Tóterület, kihelyezés, ka llódás az 
előzőekben  feltételezettek szerint.

150 q csillagfürt 
150 q árpa 
170 db 162 kg

10 kg (6%)

rendű feladata a haltenyésztőknek. 
K ísérletező és az okokat kereső hal- 
tenyésztő nem  képzelhető el adat
gyűjtés nélkü l és a legfontosabb  
adatok közé tartozik az évről évre 
összegyűjtött lekiism eretes próbaha
lászat adatai. A próbahalászati k i
m utatásba „hasból” beírt szám ok  
vagy egyszerűen „halat fogni nem  
tudtunk” bejegyzés nem csak a rossz 
halász szegénységi bizonyítványával 
egyenlő, hanem  a  tenyésztő saját 
magát fosztja meg értékes adatoktól 
és a term elés em elését akaratlanul 
is gátolja gazdaságában.

Antalfi Antal

170 db 152 kg
Átlagsúly 0,89 kg.
Előző évi átlag 0,60 kg. Időközi gyarapodás 0,29 kg.
Tóban a jelen legi term és 30 500 db 0,89 kg-os ponty 27 145 kg 
Ebből a súlyból le a kihelyezés 9 150 kg
80 kát. holdon összes szaporulat 17 995 kg
Ebből a súlyból le a takarm ány utáni halhúshozam  6 600 kg
80 kát. holdon term észetes hozam 11 395 kg
1 kát. holdra es5 term észetes hozam 142 kg.
Term észetes hozam  1 kát. holdra június 1-én 114 kg.
Term észetes hozam 1 kát. holdra július 1-én 142 kg.
Július havi term észetes hozam 2S kg.
Július havi próbahalászatunkból az alábbi következtetéseket vonhat

ju k  le.
1 kg szaporulatra eső takarm ány 1,67 kg.
H alaink július hóban egyedenként cca. 100 dkg takarm ányt vettek fel, 

jelenlegi testsúlyúknak 108%-át.
25 takarm ányozási napunk volt. A hó kezdetén  a napi takarm ányadag  

5 q, a hó közepétől 15 q volt. A napi mennyiség 60 dekás kezdősúlynak  
2.6%-a, a 89 dekás végzősúlynak 5,5°/0-a volt.

1 kát. holdra eső term észetes hozam június hóban 28 kg.
A takarm ányozási hozam a júniusi term észetes hozam 2,9-szerese.
Az eddigi összes takarm ányozási hozam a term észetes hozam nak 

580/0-a.
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A tógazdálkodás és a halászat 
egyik világszerte ismert szakmunká
ja  S. I. Kuznyecov  könyve, melyet a 
Szovjet Tudományos A kadém ia  adott 
ki: „A m ikroorganizm usok szerepe 
a tavak anyagkörforgalm ában” cí
men. A nagy jelentőségű munka 
nemrég ném et fordításban  jelent 
meg a szerző álltai átdolgozott, a leg
újabb kutatások és felismerések 
anyagának beiktatásával bővített k i
adásban. A mű így sokkal széle
sebb rétegek szám ára válik  e lérh e
tővé, ami alkalmas arra, hogy a kor
szerű tógazdálkodást még eredmé
nyesebbé tegye.

A limnológiai szakirodalom a tavak 
baktérium háztartásával általában 
csak vázlatosan foglalkozik és k i
merítő munka eddig nem állott 
rendelkezésre. Kuznyecov könyve ezt 
a hiányt pótolta, olyan forrását 
nyújtva az ismereteknek, mely nem
csak a tudomány dolgozóinak, de a 
gyakorlati tógazdáknak is rendkívül 
hasznos.

A tavak vizének bakteriológiai 
vizsgálata és a benne élő mikroorga
nizmusok kutatása általában a víz- 
bigiéne és a  szennyvízkutatás szem
szögéből történik, Kuznyecov úttörő 
m unkájának eredm énye , hogy a vi
zek és a tófen ék tala jok bakterioló
giai elem zése m a már a tógazdálko
dás és a halászatfejlesztés érd ekkö
réhez tartozik.

A neves szovjet kutató munká
jában a tavak hidrológiájával és 
hidrókém iájával, a fen ékta la j fiz iká
lis-kém iai tulajdonságaival foglal
kozván részletesen ismerteti a b ak
teriológiai vizsgálatok módszereit, 
valamint azokat a következtetéseket, 
melyek a vizsgálatok eredményeiből
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szűrhetők le. A könyvnek fontos fe
jezete a vizekben élő mikroorganiz
musok leírásával és m eghatározásuk, 
azonosításuk m ódszereivel foglalko
zik, ismertetvén azokat a tényezőket, 
melyek a baktériumok fejlődését 
serkentük, illetve gátolják.

Külön fejedet tárgyalja a tavak 
oxigén-háztartását, a vízben levő 
szén, nitrogén, kén  és vas szerepét 
a m ikrobiológiai folyam atokban, igen 
érdiekes a radioaktív izotópoknak  a 
tóvíz nitrogénforgalom-intenzitásnak 
meghatározása céljából való alkal
mazásának ismertetése.

Kuznyecov  immár szélesebb körök 
számára is hozzáférhető munkája 
hathatósan járul hozzá, hogy a leg
újabb felismerések és módszerek 
felhasználásával jelentős gazdasági 
előnyök legyenek kivívhatok a tó
gazdaság gyakorlatában.

Günter K eiz (W ielenbach-i tógaz
daság , bajor biológiai kísérleti intézet) 
az Allgem eine F. Z. 1960/15-ös szá
m ában ism erteti a K lose-féle awto- 
m ata in jekciós berendezést, mely igsn  
alkalm as nagy halsorozatok antibioti
kum m al való befecsken dezésére , has- 
vízkór elleni oltásra. Az egyszerű b e
rendezés szeleppel és T elágazóval e l  
látott fecskendő, a dugattyú vissza
fe lé  való mozgása 
a  gumicsővel kap
csolt gyógyszeres
üvegből tele tölti a 
fecskendőt antibio
tikum  oldattal, a 
dugattyúra gyakorolt nyomás viszont 
a kanülön át a testszövetekbe vagy a 
hasüregbe ju ttatja a pontosain adagolt 
vegyszermennyiséget. A fecsken dőbe  
rejtett rugó a vegyszer* felszívását ön- 
m űködőleg végzi el, úgyhogy az in 
jekc ió  után önmagától telik meg. Űr
tartalm a 2 ml, am i általában elegen
dő, ha azonban ennél nagyobb m eny- 
nyiséget akarnak a hal testébe ju t
tatni, egyszerűen kétszer vagy több
ször kell lenyomni a dugattyút. A du
gattyúkaron levő csavar beállításával 
2 m l-nél kisebb  mennyiségeik is in
jekciózhatok, az egyszer beállított 
mennyiség a csavar ú jabb szabályo
zásáig állandóan ugyanaz marad, ami 
nagy sorozotokban történő oltásoknál 
jelen t előnyt. Az adagoló-injekciós 
berendezés a gyakorlatban jó l vált be, 
a c ikkben  közölt ábra alapján honi 
műszerüzemben is elkészíthető.

A BUDAPESTI K ÉK  DUNA HTSZ 
5 új csónakmotort vásárolt, ezzel 
együtt a szövetkezetben már 7 mo
tor üzemel. Ezenkívül vízrebocsátot- 
ták  a „Keszeg,, nevű úszó halászta- 
nyájukat. Mindez a szövetkezet 
egészséges anyagi fejlődését bizo
nyítja.

A NAGYBARACSKAI SZABAD
SÁG HTSZ 30 kát. holdas halasta
vat üzemeltet. Ebben az évben 57 
kát. holdas mezőgazdasági mellék
üzemágat állított be a haltakarmány 
biztosítására. Tervbe vették a tógaz
dasági haltenyésztés további fejlesz
tését.

Helyreigazítás

A Halászat júliusi számának 130— 
131. oldalán a halak zsírtartalmával 
kapcsolatos cikknek egy fontos része 
véletlenül kimaradt. A része a kö
vetkező:

A különböző halfajok, és azon be
lül a halfajiták zsírtartalma közötti 
nagy ingadozásit igazolja az a kimu
tatás is, amelyet a hamburgi Hal- 
feldolgozó Intézet állított össze. 
(Eszerint a friss halfiié  tartalma — 
például az alábbi halaknál — szá
zalékosan a következőképpen ala
kul:)

Víz F ehérje Zsír
Északi-tengeri

herinig 63 
Keleti-tengeri

18 18

hering 70 18 12
Norvég hering 66 18 15
Tőkehalfélék 83 17 —

Tonhal 58 18 24
(Feltűnő, hogy az északi-tengeri

és a keleti-tengeri hering zsírtartalma 
között milyen nagy a különbség. 
Ennek oka az, hogy a heringhalá- 
szat főszezonja a Északi-tengeren 
júliustól novemberig, a Keleti-tenge
ren januártól áprilisig tart. Az előbbi 
esetben „a jobban táplált”, az utóbbi 
esetben pedig a „lefogyott” her ingek 
kerülnek kihalászásra.

A közölt kimutatás legfeltűnőbb 
adata, hogy a tőkehalfilé  zsírtartal
ma egyenlő a nullával. Ezzel szem
ben a tonhalfilé zsírtartalma 24 szá
zalék. A nálunk évek óta forgalom
ba kerülő, és általában közkedvelt 
mélyhűtött halfilét helytelenül n e
vezik „tonhal”-nak, mivel sem a tő
kés, sem pedig a demokratikus or
szágokból importált halfilén ek  sem
mi köze sincs ehhez a halfajhoz.)

A ( B u d a p e s t ,  V., V i g a d ó  u. 6. T e l e f o n :  188-970, távirati cím : H alérté
kesítő  Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelm i vállalata, a  haltenyésztés
sel és  halászattál fog lalkozó állam i vállalatok, gazdaságok és in tézm ények halterm é
sén ek kizárólagos értékesítője . T erm előszövetkezetek halterm ését is részben  vagy 
egészben m egvásárolja. — Budapesti nagy kér. te lep ek : IX., Csarnok tér 5. (tel.: 
180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (te le fon : 188-721). É lőhalszállító vagonpark: Buda- 
pest-K elen fö ld  p. u. (te le fon : 268-616). F ióküzletek: Baja, D ebrecen, Gyöngyös, Győr, 
Kaposvár, K ecskem ét, M iskolc, Pécs, S iófok, Szeged, S zékesfehérvár, Szolnok, Tata

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: S iófok.
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