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halászgépek a pisztrángos tavakon

1963 tavaszán megkezdtük az érdé- 
szét kezelésébe került pisztrángos 
patakok népesítését. Az erdőgazda- 
ságok a kezelésükbe juttatott vízfo
lyások egy részén már elkészítették a 
szükséges fenékgátakat és elvégezték 
a mederkarbantartási munkákat, a 
még nem érintett patakok rendbeho
zása pedig folyamatban van. A rend
behozott medrekbe ebben az évben 
mintegy 600 000 pisztráng-ivadékot 
helyezünk ki. Ezt a mennyiséget a 
jövő évben majdnem kétszeresére 
emeljük. A kihelyezett ivadék meg
maradása és fejlődése érdekében 
azonban nem elég csak a patakmed
rek karbantartása, hanem feltélenül 
szükséges az is, hogy a bennük élő 
pisztránggal konkurrens szeméthala
kat (főleg domolykót) eltávolítsuk. 
Jól kezelt pisztrángos vízből ki kell 
fognunk a nagy pisztrángokat is, 
mert ezek pusztítják kisebb fajtest
véreiket. 60—70 dg-os példányok már 
nem valók kisebb pisztrángos pata
kokba. Az elektromos halászgépek 
feltalálása előtt ezeken a vizeken ko
moly nehézséget okozott a szelektáló 
halászat elvégzése, mert a gyökeres, 
alámosásos és gödrös patakmedre
ken a különféle hálók sem használ
hatók eredményesen, illetőleg hasz
nálatuk csak részben valósítja meg a 
kitűzött célt. Tökéletesen végzett 
szelektálásról nem is lehet beszélni, 
holott ennek szükségességét már a 
régebbi szakirodalom is erősen hang
súlyozza.

Az elektromos halászgépek felta
lálása óta a szelektálás kérdése meg
oldottnak látszik, mert patakokon 
ezek alkalmazásával tökéletes ered
ményeket érhetünk el. Pisztrángos 
vizeken kis kapacitású gépekkel is 
jól dolgozhatunk, mert vizük általá
ban tiszta, a medrek keskenyek, így 
gyakorlatilag minden bennük élő ha
lat bénítani tudunk és ki is tudjuk 
azokat emelni. Ebből az következik, 
hogy patakjainkat belterjesen kezel
hetjük ilyen gépek segítségével.'

A pisztrángos vizeket három mó
don hasznosíthatjuk. Használhatjuk 
azokat ivadéknevelésre, tenyész- 
anyag nevelésére és sportcélokra. 
Ehhez képest patakjainkat is osztá
lyoznunk kell.

Ivadéknevelésre elsősorban legki
sebb vízfolyásainkat jelöljük ki, 
ahol a nagyobb pisztrángok már nem 
igen találnak megfelelő életteret 
maguknak, de a zsenge ivadék egy
nyaras koráig jól megél. Ezeket a vi
zetek az ivadék kihelyezése előtt 
lehetőleg teljesen lehalásszuk, belő
lük minden szeméthalat eltávolítunk, 
így a kihelyezendő zsenge ivadéknak 
optimális lehetőséget biztosítunk. 
Nyár folyamán még egy szelektáló 
halászatot is végezhetünk, amivel 
egyben a kihelyezett ivadék fejlődé
sét is ellenőrizzük, ősszel vagy kora 
tavasszal a már egynyaras ivadékot

halásszuk le és tavakban neveljük 
tovább3 a patakot pedig újra zsenge 
ivadékkal népesítjük. Jó szelektálás 
esetén a külföldi irodalom szerint 
ezzel a módszerrel a zsenge ivadék 
20°j0-ának megmaradása is elérhető, 
ami — tekintve az ivadék nevelésé
vel és táplálásával járó vesződséges

Szivárványos pisztráng

munkát —■, nagyon előnyös. Az ered
mény anyagiakban is felmérhető, ha 
a jelenlegi árakat vesszük figyelmbe. 
A zsenge pisztráng darabja 20 fillér, 
míg az egynyarasé 2—3,— Ft között 
mozog. Ha 10 000 db zsengét helye
zünk ki ennek értéke 2000,— Ft, a 
lehalászott mermyiség értéke pedig 
15% megmaradással és 2,50 Ft-os 
darabárral számolva 3750,— Ft. To
vábbi előnyt jelent az is, hogy eze-

Jól elhelyezett fenékgát a Kemence 
patakon

(Thuránszky felvételei)

két a patakokat őrizni sem kell, mert 
az apró pisztrángok nem vonzzák az 
orvhalászokat.

Második kategóriába azokat a pa
takokat sorolhatjuk, amelyek bő táp
láléktermelő képességük mellett 
megfelelő vízmennyiséggel is rendel
keznek ahhoz, hogy bennük kifejlett 
pisztrángok jól megélhessenek. Ezek 
népesítése ugyancsak alapos szelek
táló halászat után lehetőleg egy-, il
letőleg kétnyaras pisztránggal történ
jék. A betelepített állományt egy 
nyár alatt legalább egyszer, de lehe
tőleg kétszer ellenőrizzük és ezzel 
egyben újabb szelektálást is végez
zünk, amikor nemcsak a szemétha
lakat, de a rosszul fejlődő pisztrán
gokat is eltávolítjuk. (A pisztráng

táplálékot szolgáltató apróbb halfaj
tákat természetesen nem fogjuk ki.) 
A tenyészanyag nevelésére kiszemelt 
patakot nem kell túl sűrűn népesíte
nünk, inkább arra törekedjünk, hogy 
jól fejlett állományt biztosítsunk. A 
lehalászás az ívási időben történik, 
mikor az ivartermékek elvétele után 
a pisztrángokat a patakba visszabo- 
csátjuk. Az így nyert ivartermékek
ből sokkal egészségesebb utódokat és 
jobb kezelési százalékot biztosítha
tunk, mint a tavakban mestersége
sen táplált tenyészanyag ivartermé
keiből.

Horgászvizeknek elsősorban azo
kat a patakokat jelöljük ki, amelyek 
aránylag könnyen elérhetők és ellen
őrizhetők. Népesítésük történhet 
zsenge és egynyaras ivadékkal. Az 
utóbbi jobb és gyorsabb eredményt 
biztosít. A kihelyezés előtt itt is le
halásszuk a kiszemelt vizet. Mint
hogy a horgászvizek állománya — 
különösen, ha sok horgász látogatja 
azokat — nem állandó, szükséges, 
hogy legalább hozzávetőlegesen tisz
tában legyünk a patakunkban levő 
mindenkori pisztrángmennyiséggel. 
Az elektromos halászgép segítségé
vel majdnem pontos létszámbecslést 
is végrehajthatunk a következő mó
don; a patak egy kijelölt szakaszát, 
melyet úgy választunk meg, hogy azt 
a patakra nézve átlagosnak tekint
hetjük, lehalásszuk. A kifogott piszt
rángokat megjelöljük és megszámol
va kifogási helyükön a vízbe vissza- 
bocsátjuk. 2—3 nap múlva újból le
halásszuk ugyanazt a szakaszt és az 
így kifogott, megjelölt és jelöletlen 
halak arányszámából elég pontosan 
következtethetünk a lehalászott pa
tak-szakaszban élő pisztrángok 
mennyiségére, amelyből viszont ki
számíthatjuk a patak teljes állomá
nyát. Horgászatra kiszemelt vizein
ket bőségesen népesíthetjük és csak 
arra kell vigyáznunk, hogy túlhajtott 
fogással ne néptelenítsük el azokat. 
Szelektáló halászatot ezeken a vize
ken évenként legalább egyszer vé
gezzünk, amikor is főleg a domoly- 
kókat távolítsuk el. Ha ivartermé
kekre van szükségünk, a horgászvize
ket is lehalászhatjuk a ívási időben. 
A kifogott halakból azonban csak a 
jól fejlett példányokat fejjük le.

Az elmondottakból kitűnik, hogy 
az elektromos halászgépek majdnem 
nélkülözhetetlenek a pisztrángos pa
takok kezelésében. Használatuk kül
földön általánosan elterjedt, és az 
ebből folyó előnyöket a pisztrángte
nyésztéssel intenzívebben foglalkozó 
országokban mindenütt ismerik.

Dr. Thuránszky Zoltán

A Bahama, szigeteknél a Wood 
Hole-i (Massachusetts állam, USA) 
oceáno gráfiai kutatóiintézet munka
társai tonhalakat jelöltek, majd azo
kat ismét visszaengedték a tengerbe, 
ötvennap elteltével Norvégia nyugati 
partvidékén a jelöltek közül kifog
tak egy példányt. A kutatók meg
állapították, hogy eiz a hal ezalatt 
legalább 8000 km-es utat tett meg, 
ami napi 160 km-es — tnem lekicsi
nyelendő — teljesítmény!
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Gazdaságos üzemelés kisebb halastavakon
A termelőszövetkezetek tógazdasá

gai az elmúlt évben 5386 kát. holdon 
üzemeltek. Ezen a területen 148 szö
vetkezet gazdálkodott, egy-egy üzem 
átlagos nagysága így országosan 36 
kh, valójában azonban a gazdaságok 
nagyobb részében — szám szerint 89 
tsz-ben (60%) — a tavak területe nem 
éri el a 30 kh-at. Ezeknek a kisebb 
tógazdaságoknak össz-területe 1250 
kh, népgazdasági vonatkozásban is 
számottevő mennyiség. Meg kell vizs
gálni, milyen üzemforma, milyen 
mód felelne meg legjobban a gazda
ságosság követelményeinek.

Nem lehet vitás, hogy teljes üzem 
ilyen kisebb egységekbe nem való, 
hanem ezek jövedelmezősége rész
üzemmel inkább biztosítható. A tel
jes üzem sokrétű és teljes szakava- 
tottságot igénylő munkái közül egye
dül az ivadéktermelésre kell rámu
tatnunk, amely — kezdve az anya
halak kiválogatásától, gondozásától 
az ivadék teleltetéséig, a kihelyezésig
— s mindezt egészségben — nagy 
kockázatot jelent. A kockázat főkép
pen a termés bizonytalan mennyisé
ge, mely ritkán fedezi az éppen kellő 
szükségletet, és ez némelyik üzemben 
sok töbletet, illetve sok hiányt okoz
hat. Az évente más-más helyen elő
álló többlet elhelyezése, különféle 
ide-oda szállítása betegségek előidé
zője lehet, a hiányok pótlása pedig
— ugyanennek veszélye miatt — 
semmiképpen sem biztosított. Leszö
gezhető tehát, hogy a 30 kh-on aluli 
gazdaságok önellátását fel kell szá
molni.

A két- vagy hároméves üzemben 
elaprózódik a kis terület, a sok kü
lönféle munka aránytalanul emeli a 
költségeket, viszont a kisebb gazda
ságoknak erős törekvése legyen a 
mennél olcsóbban termelés. Vélemé
nyünk szerint a gazdaságos termelés 
itt csak az egyéves üzemmel, egysé
ges népesítéssel, nagy — 10 dkg-on fe
lüli átlagsúlyú — ivadék kihelyezésé
vel érhető el.

A szóban forgó 1250 kh-nyi tó rész
ben a tsz tavak építésének első évei
ben létesült, de a nagy üzemű gazdál
kodásra való teljes áttérés kapcsán 
ismét adódott több ezer hold halte
nyésztéssel hasznosítható, kisebb egy
ségekből összetevődő terület, mely 
szintén nem maradhat ki a terme
lésből. A megfelelő gazdálkodási mód 
keresésekor elsősorban a ponty-kacsa 
komplex üzemre gondolunk, amely 
kétszeres haszonnal működhetne. A 
kacsatenyésztéssel megoldja a nagy 
haltermés eléréséhez nélkülözhe
tetlen szervestrágyázást, de fel van 
mentve annak külön gondja és nem 
jelentéktelen munkája alól.

A kisebb gazdaságok egyéves üze
méhez az ivadékot körzetenként 
szervezetten, évről évre pontosan biz
tosítani kell. Ez fontos népgazdasági 
érdek. A Halászat 1962. évi 4, szá
mában részletesen kifejtettük erre 
vonatkozó elképzelésünket, melynek 
lényege, hogy kiküszöböli az ivadék
ellátás bizonytalanságát, a hiányokat 
és túltermelést, — szerződéssel rög
zíti az állandó, az eladó által teljesí
tett veszteségmentes szállítást. A kör
zeti ivadéktermelő tsz évekre előre 
biztosítva van termésének minden
kori felvevőjéről, a felvevő pedig 
évente hozzájut a szakszerűen, meg
felelő nagyságúra nevelt ivadék szük
ségletéhez.

Évekkel ezelőtt felvetettük a 
Campbell kacsák tenyésztését. Erről 
itt röviden annyit, hogy a kitűnő to
jáshozamú kacsákból (a szakiroda
lom szerint 160—180 db, de nem ritka 
a 200 db-on felüli is) kát. holdanként

A BUDAPESTI ÁLLATKERTNEK 
több mint 30 db háromtüskés pikót 
(Gasterosteus aculeatus) hozott Ká- 
szoni Zoltán, a román halipar helyet
tes vezérigazgatója.

A kényes állatokat vízzel feltöltött 
nylon zsákban, repülővel szállította. 
Minden bizonnyal ennek köszönhető, 
hogy a hosszú út alatt egyetlen pél
dány sem pusztult el.

Ezek a halak arról nevezetesek, 
hogy a tejesek —- ívás idején — gyö-

50 db tartásával á 150 db tojás — 
7500 db) 1,— Ft =  7500,— Ft-tal len
ne növelhető a bevétel. Ebben a szép 
összegben nem szerepel a kacsák 
nyújtotta rendszeres és ideális elosz
tásban történő szervestrágyázás, — 
gyomhalivadék és békaporonty irtás,
— valamint tó-tisztántartási tevé
kenysége által a halhústermelésben 
produkált többlet értéke. A kistestű, 
rendkívül jó élelemkereső Campbell 
kevés abraktakarmányt igényel, így 
tisztajövedelmi mérlegének kedvező 
képe miatt nagyon is méltó a figye
lemre.

A kis tógazdaságokban kitűnően 
megférne egymással a holdanként 800 
db 12—15 dg-os egynyaras ponty az 
50 vagy akár 100 db kacsával, a 
komplex üzemmel — mondhatnánk
— megkétszerezik területüket, és fel
tétlenül jól jövedelmező üzemágai 
lennének a szövetkezeteknek.

Pöschl Nándor

kerekből és egyéb növényi részekből 
fészket készítenek az ikráknak. El
készülte után az ikrás lerakja petéit 
a fészekbe, majd a tejes megtermé
kenyíti azokat. A bozót sűrűségű 
építmény jól megvédi az ikrát majd 
később az embriókat az ikrarabló ál
latoktól.

A szállítmányért ezúton is hálás 
köszönetét mond az Állatkert.

Pénzes

A kora tavaszi árvíz nem kímélte a dinnyési tógazdaságot sem
(Antalfi felv.)6 5



A  halas vizek — így az akvá
rium vize is — oldat. Ha mást 
nem, de a levegőt és ennek alkat
részeit még a párolt víz is tartal
mazza több-kevesebb mennyiség
ben oldva. Minthogy a levegő is 
többféle gáz keveréke, és mint- 
hogy e gázoknak a vízben oldó
dása is sokféle tényezőtől függ, 
ezért érthető, hogy a víz a levegő 
alkatrészeit, gázait sem nyeli el, 
oldja fel olyan arányban, mint 
amilyenben azok a levegőben van

nak, — mint ezt THAN-Winfeler 
adatai is jól mutatják I. tábláza
tunkon. Ezeknek a következ
ménye az is, hogy míg a levegő
ben az oxigén aránya 21 térfogat
százalék, azaz 1 literben 210 ml, 
addig a vízben ennek hőmérsékle
tétől függően elnyelt mintegy 
20—30 ml levegőből ennél sokkal 
több, azaz 33—34 tf. %  körül van. 
Még inkább így van ez a széndi
oxiddal, (C02), melyet a levegő
ben levő 3 tízezreléknvi térfogat
arányával szemben a víz — oldott 
mésztartalma és karbonátjai ré
vén — akár 200 ml-nyi mennyi
ségben is képes feloldani ill. oldat
ban tartalmazni! Ez a tartalom

német keménységi fokonként, 
(nk°) kb. 4,3 ml széndioxidnak 
felel meg, aminek igen nagy a 
jelentősége a vízi élettér asszimi
lációs tevékenysége, ún. produk
ció-biológiája szempontjából. Ért
hető tehát, hogy egészen más a 
mész- és szénsav, ill. karbonátdús, 
azaz kemény vizeknek az anyag- 
forgalma, „háztartása” , vagyis 
termelőképessége, mint a lágy 
vagy éppenséggel savanyú vizeké, 
noha mindegyiknek megvan a jel

lemző flórája és faunája, azaz a 
jellemző élővilága.

Ezekből következik, hogy akva-

A díszhal-tartás Ü n y é s z t é s

risztikai szempontból a kb. 6—8- 
as keménységű, tehát 60—80 mg 
mészoxidnak megfelelő mésztar
talmú, azaz literenként mintegy 
25—35 ml széndioxidot lekötve 
tartó víz a legalkalmasabb. Ettől 
csak néhány halfajnál kell eltér
nünk, a lágy vizet kívánó Chara- 
cidáknál és a kemény vizet kívánó 
néhány halfajnál (pl. a Thelmate- 
rinánál) — és akkor is főként csak 
a tenyésztés, az ikráztatás idejére. 
Az ilyen 6—8 nk°-os vízben ui. 
elegendő mészkarbonát van még 
a víz változó kémhatásának 
egyensúlyban tartására, azaz puf- 
ferolására és a növények szénsav
asszimilációjára, viszont már nem 
kell tartani a fény hatására bekö
vetkező gyors biogén kimeszese- 
déstől és a víz ellúgosodásától.

A víz kémhatásával kapcsolat
ban utalunk a víz lúgosságát vagy 
savas jellegét, kémhatását megha
tározó Hidrogén ion (H+) vízben 
oldott mennyiségére. A ph-a „pon- 
dus Hidrogenii” latin kifejezés 
rövidítése — ugyanis ennek a 
súlyát jelenti 1 liter vízben. Min
den foknyi változás a pH-ban 
literenként 10-es nagyságrendű 
Hidrogén ion súlyváltozást jelent, 
azaz míg a neutrális (semleges)
kémhatású 7 pH-jú vízben az —
viszony alapján tízmilliomod 
grammnyi, addig a savasabb 6 
pH-sban ennek tízszerese, azaz 
egymilliomod-, — viszont a lúgo
sabb 8 pH-sban már csak a tized- 
része, azaz százmilliomod gramm
nyi H+ ion van feloldva, disszo- 
dálva, szabadon. Minthogy a H+ 
ion csökkenése a negatív hidroxil

II . táblázat
STERBA adatai a tíz  pH-jának és keménységének (nk°) összefüggésére 

Rasbora és Neon-bal tenyészkísérletek kapcsán
I. sorozat i i . sorozat

Sorsz. pH nk° kelési
százalék Sorsz. pH nk° kelési

százalék

1. Állandó 7 0 1. 4,5 Állandó 100
2. 6,5 6 0 2. 5 7,0 30
3. 5 5 3. 5,5 0
4. 4 5 4. 6 0
5. 3 28 5. 6,5 0
6. 2 95 6. 7 0
7. • 1 40 7. 7,5 0
8.k. 5,7 3,4 90 8.k. 5,7 3,4 90

I. táblázat
A száraz levegő és a vízben elnyelt levegő alkotórészeinek aránya egymáshoz 

viszonyítva (THAN— WINKLE R adatai)
A levegőben A vízben

Oxigén 21 térf.% 

Nitrogén 78 térf.% 

Széndioxid 0,04 térf.%

18 C°-nál 34,12%, 6,61 ml/liter
20 C°-nál 34,03%, 6,36 ml/liter
25 C°-nál 33,82%, 5,78 ml/liter

18 C°-nál 
20 C°-nál 
25 C°-nál

nk°-ónként 4,3 
43 ml/liter

12,77 ml/liter 
12,32 ml/liter 
11,30 ml/liter

ml/liter, tehát 10 nk°-nál
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(OH~) ion vízben oldott súlyának 
emelkedésével jár együtt, érthető, 
hogy az egymástól eltérő kémha
tású, pH-jú vizek kémiai reak
ciója is más- és más a vízbe jutó 
anyagokkal, a bennük élő élőlé
nyekkel stb. szemben. A pH és a 
nk°, tehát a kémhatás és a ke- 
ménységi fok szoros biológiai 
összefüggését és fontos környezet
tani, oekologiai szerepét igen éle
sen világítja meg STERBA pro
fesszornak a Rasborával és a 
Neonnal folytatott klasszikus 
kísérletsorozata is (L. a II. táblá
zatot), amelyet a Cap-Lopezzel 
(Aphyosemion australe-val) vég
zett kísérleteim mindenben alá
támasztanak. (L. a III. táblázatot).

Schulze páncélosharcsája
(Sterba nyomán)

séglet is, minthogy 1 liter víz a 
mi akváriumi hő viszonyaink, azaz 
18—30 C° között szellőztetés nél
kül 6,6 — illetve 5,2 ml oxigént 
tud literenként, de már telített 
állapotban — oldatban tartani.

III. táblázat
A víz pH-jának és keménységének összefüggése SZABADOS Cap-Lopezzel 

(Aphyosemion australe) folytatott tenyészkísérleteiben
I. sorozat II. sorozat

Sorsz. pH nk° kelési
százalék Sorsz. pH nk° kelési

százalék

1. Állandó 10 0 1. 5 Állandó 10
2. 6,5 9 0 2. 5,5 6,0 60
3. 8 0 3. '5,8 70
4. 7 0 4. 6 95
5. 6 10 5. 6,2 100
6. 5 36 6. 6,4 80
7. 4 90 7. 6,6 20
8. 3 100 8. 6,8 5
9. 2 70 9. 7 0

10. 1 20 10. 7,2 0
K. 6,2 5 90 K. 6,2 5 90

A halnak — így díszhalainknak 
is — a vízzel, ennek karakterével 
szemben támasztott igénye fajon
ként ugyan különböző is lehet, de 
egy-egy nemzetségre vagy akár 
családra is jellemző, ennek elle
nére a közepes keménységű, jól 
puff erőit, 6,8—7 pH-jú víz úgy
szólván minden díszhal-faj meg
tartására alkalmas.

Díszhalaink optimális oxigén
igénye ugyan csak a literenkénti 
3—5 ml oxigéntartalom körül van, 
a jó akvárium vize pedig 80%-os

telítettségénél szintén eléri a 4—5 
ml-t, mégis ez az oxigéntartalom 
szűk tér, tehát kevés víztér eseté
ben csakhamar elfogyna, főként 
éjszaka és napfényhiányos, borult 
időszakokban, amikor az oxigén
termelő növényi asszimiláció szü
netel. Ezért, azaz a bőségesen ele
gendő oxigéntartalom céljából kell 
elegendő tér, tehát kielégítő 
mennyiségű víz az akváriumban 
is halainknak. Ennek pedig halan
ként 3—4 litert, még pontosabban 
halhossz-centiméterenként az 1 
litert kell elérnie! Ez 10 darab 5 
cm-es halacskánál 30—50 liter 
víztartalmat, vízteret jelent!

Mint láthatjuk, a vízmennyiség 
igénye a térigénnyel, ez az oxi
génszükséglettel, ez pedig már a 
hőmérséklettel és a fénnyel függ 
össze akváriumunkban is. Ezeken 
az összefüggéseken át azután már 
eljutunk egy-egy halfajt jól jel
lemző igényláncolathoz, tényező 
sorozathoz, jellemző élőhelyhez, 
biotophoz.

Dr. Szabados Antal

A hal vízigénye szorosan össze
függ a térigénnyel és az oxigén
igénnyel. A térigénnyel azért, 
mert a halnak mozgási területre 
van szüksége ahhoz, hogy leküzd- 
hesse a teljes rabság érzetét. Ez 
ugyan főként pszichológiai, (lélek
tani) igény vagy korszerű kifeje
zéssel „miliő faktor” , de —■ ha a 
víz literenkénti oxigéntartalmát 
vizsgáljuk — akkor biológiai szük Fiatal vitorláshialak

(Sterba nyomán)



a ,. . H A L T E N Y É S Z T É SA romániai ú j d o n s á g a i  j

Az őszi lehalászás alkalmával bebi
zonyosodott, hogy a Kínából impor
tált növényevő ponítyfélék, zsenge
ivadékai a romániai tógazdaságokban 
jól növekednek. Erről tanúskodnak a

Halászati Kutató és Tervező Intézet
nek nuceti kísérleti állomásán elért 
eredmények is. Az alábbi táblázat 
mutatja a háromnyaras (2+ ) kínai 
halak novemberi mérés eredményeit:

A  ha l h ossza  cm -b e n ' A  h a l sú lya  k g -b á n
A  h a lfa j m egn evn zése . . I m a x i- I 

m in im u m  | m u m  | á tlag | m in im u m  | ^ ^ m  |

Ctenopharyngodon idella 34,5
Hjpophthalmichthys nobilis 70,0
Hypophthalmichthys molitrix 58,5
Mylopharyngodon piceus 50,0
Ne csodálkozzanak, a táblázatban 

nincs tévedés, a Hypophthalmichthys 
nobilis, amely növényi planktonnal 
táplálkozik, háromnyaras korban el
érte a 7,5 kiló súlyt is, ami azt je_ 
lenti, hogy jobban növekedett, mint 
hazájában és megvan a remény, hogy 
nem 7, hanem már 5—6 éves korban 
ivaréretté lesz. A Ctenopharyngodon 
idella csak a 2,8 kilót érte el, mivel 
már előző évben megette a halastó 
hínámövényzetét ezért táplálására 
időnként füvet kellett kaszálni a töl
tésekről.

A tavaszi kihelyezéstől az őszi le
halászásig a kínai halak átlagos hal
hússzaporulata a következő volt:

Ct. idella 1009 gramm
H. molitrix 1700 gramm
H. nobilis 3000 gramm
M. piceus 1710 gramm

A pontyos tavakban az import
halak szépen fejlődtek és ezzel nagy
ban hozzájárultak a hozam növelésé, 
hez, amely egyes tavakban elérte a 
kétezer kilót is kát. holdanként. Igaz, 
hogy megjelent az egynyaras ponty
ivadéknál a Botriocephalus cowkon- 
gensis nevű parazita, amely a zsenge

66 54 0,80 2,8 1,38
79 74 4,50 7,5 5,50
69 65 2,50 4,0 3,50
70 54 1,14 4,4 2,50
ivadékkal került Romániába. Remél
jük, hogy ez ellen hamarosan megta
láljuk a szovtjet eredmények alapján 
a leküzdési módot, amit a takar, 
mányba kevert parazitaelhajtó szer
rel lehet elérni. Ez azonban nem 
csökkenti a kínai halak értékét, hasz
nosságát.

Már másodszor több kísérleti tele
pen alkalmazták a pontyikra korai 
keltetésének módszerét, amelynek lé
nyege abban áll, hogy már március 
hónapban a pontynanyahalakat 18—20 
fokos melegített vízben (betonmeden
cében) tartják öt napig majd hipo
fíziskivonattal injiciálják. Az oldat 
befecskendezése után egy-két nappal 
már fejni lehet az ikrát és tejet, 
majd azt összekeverve keltetni per
met ben, Zuger-palackban, vagy fake
retes géz-anyagon a melegített vizű 
medencében. A szokásos 4*̂—5 nap 
múlva kikelnek a lárvák, amelyeket 
először betonmedencékben, majd a 
halastavakban nevelnek. Takarmá
nyozásuk finom porrá őrölt selyem- 
hemyóbábbal és a vízben található 
planktonnal történik. Ezzel a mód
szerrel sikerült 1962-ben március

12—április 25. között három ikrákéi, 
tető telepen (Ovidiu, Nucet, Félix- 
fürdő) 85 millió darab pontyikrát 
megtermékenyíteni, amelyből 72 mil
lió 5 napos zsengeivadékot állítottak 
elő. A ponty-anyahalak érlelésére, 
valamint az ikra keltetésére, egyszó
val a melegvíz ellátásra Ovidiu-ban 
az ottani hőerőmű hűtőtornyának vi
zét, Nagyvárad mellett, Félix-fürdőn 
a természetes termálvizet használták 
fel, Nuceten pedig mesterségesen me
legített vizet alkalmaztak.

A pontyikra korai keltetésével 
másfél hónappal sikerült meghosz- 
szabbítani a ponty növekedési perió
dusát, s így a szokásos másjusi ívás- 
kor már szép szűrt ivadékot halász
tak. A korai keltetés nagyobb hektár
hozamot eredményez.

Ebben az évben újabb kísérleti 
telepeken vezetik be a pontyikra korai 
keltetését, és újabb részletkérdéseket 
tisztáznak.

Véleményem szerint e módszer al
kalmazására Magyarországon is meg
vannak a lehetőségek. Különösen a 
dinnyési ivadéknevelőre, a ráckevei 
és alsóörsi keltetőkre gondolok, ahol 
e módszer kikísérletezésére minden 
feltétel biztosított.

Egy román haltenyésztő Japánban 
meglátogatta Tanaka haltenyésztőt, 
akinek szuperintenzív takarmányo
zási módszerét tanulmányozta. Tud
valevő, hogy Tanaka 1500—2000 ton- 
na/hektár pontytermést ért el kisfelü- 
letű betonmedencékben, sűrű népesí- 
téssel és szerfölött nagy mennyiségű 
takarmány megetetésével, és mindez 
rentábilis volt.

Ezt a módszert megvizsgálni kíván
tuk a Halászipari Vezérigazgatóság 
frasineti tógazdaságában, egy 40, egy 
50 és egy 62 négyzetméter felületű, 
háromszög alapú, betonlapokkal ki
rakott medencében. Egy medencébe 
225:0—2350 darab 275 gramm átlag
súlyú pontyivadékot helyeitek. A 
tápláló víz mennyisége 200 liter/má- 
sodperc/hektár.

A halak takarmányozása a követ
kező komplex keverékkel történt: 
18,5% extrahált olajpogácsa, 7,5% 
selyemhernyóbáb, 51,5% árpadara, 
13,5% halliszt, 4,5% sörélesztő és ten
geri friss apró hal megfőzve 4,5%.

Átszámítva egy hektárra, az őszi 
lehalászáskor 234 to’ .na bruttó ter
meléseredményt értek el, ami szinte 
mesés számnak tűnik, pedig valóság. 
A nehézség a magas elhullási száza
lékban volt, valamint abban, hogy 
az előállított hal önköltsége egyelőre 
háromszorosa annak, amit a klasszi
kus tógazdaságokban elérnek.

Kászoni Zoltán BukarestCtenopharyngodon idella
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P I S Z T R Á N G K U T A T Ó
I

I N T É Z E T  
I

M I C H I G A N  Á L L A M B A N

Természeti kincsek ésszerű hasz
nosítása és megőrzése az emberiség 
jóléte és jövője érdekében sajátos és 
felelősségteljes feladat. Michigan- 
állam legértékesebb természeti kin
csei a vizek és az erdők. A két fél
szigeten elterülő állam partjait — az 
Ontario-tó kivételével — a Nagy-ta
vak valamennyi tagjának vizei mos
sák. Ezek mellett Michigan-államban 
sok ezer kisebb-nagyobb tó és külön
böző jellegű folyóvíz van. A vizek
ben való gazdagság tette ezt az álla
mot az Egyesült Államok egyik leg
látogatottabb üdülőhelyévé.

Terjedelmes erdős-vizes területek 
vannak az állam tulajdonában. Ezek 
megtartásáról, védelméről, mint a 
<a többi testvérállamban is — a 
Michigan State Department of Con
servation gondoskodik, melynek kü
lön halászati osztálya van. A termé
szetvédelem komolyan vett, de tág 
jelentőségű fogalom itt, és általában 
nem szorítkozik csupán egyes külön
leges területekre, bár természetesen 
több ilyen védett rezervátum is van 
Michiganben.

Az egyik pisztrángos területen fo
lyó munkát vázolom, amely a lakos
ság és az említett állami szerv szép 
együttműködését példázza. Tapaszta
lataimat a XV. Nemzetközi Limnoló- 
giai Kongresszus alkalmával szerez
tem.

Az ún. alsó félsziget északi részén 
állami erdőben van a Pigeon-River 
Pisztráng Kísérleti terület. Északról 
DDK-re, majd DNy-ra kanyarodik 
itt e tiszta3 sárgás színű, mély vizű 
f  oly ónak közel 10 km hosszú szaka
sza, melyet kísérleti szempontból 5 
részre osztották. A DNy-i rész ma
gánterületre esik. A közelben levő 
tavak közül hét ugyancsak kísérleti 
célokat szolgál. A tómedrek különös 
módon keletkeztek, valószínűleg he
lyenként a mélyben mészkőzeteket 
mosott ki a talajvíz, és a felületi 
homok- meg kavicsrétegek besüp
pedtek. Egyes tavak partja meredek 
és helyenként 15—18 métert is elér.

A területen autóközlekedésre al
kalmas út vezet keresztül, és számos 
ei'dei út és ösvény szeli át derékszög
ben a területet. Két híd vezet át a 
folyón.

Az állomás célja három pisztráng
faj (Salvelinus fonHnalis Mitchill, 
Salmo trutta L.t Salmo gairdneri Ri- 
chardson) tanulmányozása. Ezeket a 
halakat a gyakorlati halcsoportosítás 
mint sport- és kitűnő éthalakat tart
ja nyilván.

A Department df Conservation Ha
lászati Osztályának itt folyó kísérle
tei a sporthorgászokkal való együtt
működésen alapulnak, és a siker is 
ettől függ. A sporthorgászat igen 
népszerű üdülési forma. Az Egyesült 
Államokban mintegy 25 millió sport
horgász van. A pisztránghorgászat

hoz a helyszínen díjmentesen ki
adott, egy napra szóló engedély vál
tása kötelező, mely valamelyik kí
sérleti vízegységre szól (5 folyósza
kasz +  7 tó). A hely megváltozta
tása céljából vagy távozáskor az il
lető jelentkezni köteles. A horgásza
tot ui. egyéb feltételekhez is kötik, 
(egy napon kifogható halak száma, 
alsó mérethatár, a műcsali milyen
sége és a természetes csali haszná
lata. (Mindezek a megszorítások a 
kísérleti vízegységek szerint rá van
nak vezetve az utasításra. A horgá
szat utáni kötelező jelentkezés alkal
mával a hivatalos közeg felveszi a 
méreteket (súly, hossz), feljegyzi a 
hal jelölését és pikkelymintát vesz.

Az így összegyűjtött adatok érté
kelésével felvilágosítást nyernek a 
pisztrángállomány nagyságára, a nö
vekedés ütemére, a pusztulás mérté
kére, a kihelyezett ivadék mennyisé-

Kitüntetett
A Dunai Halászati Egyezmény Ve

gyesbizottságának budapesti V. Ülés
szakának záróbankettjén Keserű Já
nos földművelésügyi miniszterhe
lyettes kitüntetéseket nyújtott át a 
magyar halászat tíz kitűnő képviselő
jének.

Antalfi Antal főagronómus (Halá
szati Tsz-ek Központi Intézőbizottsá
ga) a „Mezőgazdaság kiváló dolgo
zója” ,

Fazekas Ferenc tag (Győri Előre 
htsz),

Rendás Ferenc elnök (Esztergomi 
Űszó Falu htsz),

gének helyességére stb. Minthogy az 
egyes vízegységekben mások és má
sok a szabályok, az adatokból az is 
kitűnikf hogy a pisztránghorgászat
ra vonatkozó általános érvényű uta
sítások mennyire célszerűek. Ezen
kívül irányelveket kapnak a vizek
ben történő egyéb beavatkozások ki
hatására (partvédelem, természetes 
és mesterséges búvóhelyek eltávolí
tása vagy létesítése) és a további kí
sérletek beállítására.

Ha a kísérleti idő elteltével az 
adatok bizonytalanok, azt tovább 
folytatják. E pisztrángos vizek ter
melése csekély (évente km2-enként 
1 kg). Az államnak ezek a kísérletek 
anyagi hasznot nem hoznak, de az 
itt és más kísérleti területeken nyert 
tapasztalatokat általában hasznosí
tanál lehet a pisztrángtenyészetben. 
Az ivadékot keltetőkből telepítik. 
(Kihelyezés után az csupán a víz 
nyújtotta természetes táplálékra van 
utalva.) Az állomás fenntartását a 
más vizekre érvényes halászati en
gedélyekből és az ún. pisztrángbélye
gekből fedezik.

Dr. Sebestyén Olga 
Tihany

halászaink
Bencze Ferenc elnök, Németh And

rás elnökhelyettes és Marosi Béla fő
könyvelő (Paksi Vörös Csillag htsz), 

Köpeti József elnök és Kiefer Já
nos tag (Mohácsi Petőfi htsz),

Döme István elnök (Hódmezővá
sárhelyi Ady htsz),

Tar esi Károly főkönyvelő (Nyír
egyházi Alkotmány htsz)
„Kiváló termelőszövetkezeti tag” ki
tüntetést kapott.

A HALÁSZAT Szerkesztősége ne
vében a kitüntetetteknek jókívánsá
gainkat fejezük ki azzal, hogy a to
vábbiak során még kiválóbb eredmé
nyeket érjenek el.



WUNDER PROFESSZOR az Alig. 
Fischerei Zeitung 1963/4-es számá
ban a halak agyműködéséről és ideg- 
rendszeréről írt tanulmányt. Bár a 
halak agya — írja — aránylag ki
csiny és fejletlen, mégis meglepő az 
az intelligencia, melyről tanúbizony
ságot adnak: meglepő, hogy az álta
lában csak igen fejletlen értelműnek 

*minősített kopol
tyúsok mennyire 
tanulékonyak és 
fejlett az emléke
zőtehetségük. Be
bizonyítható volt, 

hogy bizonyos hangokra szoktatott 
halak általában 90, egyes esetekben 
229 nap után sem felejtik el azt, 
hogy egy bizonyos hang egyet jelent 
az etetéssel. A legtöbb halélettani 
kutató szerint a halak színvakok, ez
zel szemben kísérletekkel sikerült 
bebizonyítani, hogy a halak igenis 
nagyon élesen tudják megkülönböz
tetni a színeket, a vörös színre „ ido
mított39 halak akkor is az élelemmel 
töltött vörös tölcsért keresték fel, 
amikor a másféle színű tölcsérkéket 
ugyancsak eledellel töltötték meg. 

o
AZ UKRÁN TÓGAZDASÁGOK

BAN — közli G. Michler a DFZ 1963/ 
1-es számában — jól vált be a nyom
elemek hozzávegyítése a pontyok ta
karmányához. Egy tonna takarmány
hoz yegyített alig 10 gramm kobalt- 
klorid 16%-kai fokozta a takarmány
kihasználást. Jól vált be a klóram- 

fenikol etetése is, 
a tavaszi takarmá- 
nyozás megkezdé- 

I sekor, amikor a
1 XJ v*z hőmérséklete

* elérte a 16 C fokot,
az eleség minden tonnájához egy kg
klóramfenikolt kevernek, ami a pon
tyok hasvízkórjának fellángolását 
teljesen kiküszöbölhetővé teszi. Az 
ukrán pontyos tavak takarmányozá
sában jól vált be az olajütésnél nyert 
napraforgó, repce, gyapot, mustár 
stb. olajpogácsa.

o
A MÉLYTENGEREK ÁLLAT

VILÁGA szinte naponta szolgál 
meglepetésekkel. A Schweizerische 
Fischerei Zeitung (1963—1) ismerteti 
azt a hatalmas, közel 14 mázsás 
mélytengeri tüskés ráját, melyet a 
Robe nevű amerikai kutatóhajó ho
zott felszínre a Fülöp-szigetek mel
letti ötkilométeres mélységekből. A 
roppant állat testén két tucat vilá
gító-pont helyezkedik el, ezek 
mindegyike olyan fényt áraszt, mint 
az 500 wattos villanyégő, a hal tes

tének villamos 
töltése nemcsak a 
220 voltos feszült
séget érte el, de 
egyben erős ra
dioaktiv sugárzást 

is bocsátott ki. A sugárzás a szívdo
bogás ritmusában erősödött és gyen
gült, mennyisége elérte a gyógyá
szatban használt röntgencsövek által 
kibocsátott kvantumot. De ennél is 
meglepőbb, regényesebb volt az a 
„fényszóró” hal, melyet 7500 mé
ternyi mélységben fogtak. A több

mázsás szörny testén szemhéjakhoz 
hasonló elzárószerkezettel ellátott 
fénykibocsátó szervek helyezkednek 
el, ezeknek olyan az erejük, hogy az 
emberi testen égési sebeket okoz
nak.

RENDKÍVÜL ÉRDEKES és bíz
tató eredményeket ígérő kísérleteket 
folytatnak Dor-i haltenyésztési ku
tatóintézetben — írja a Bamidgeh 
című izraeli folyóirat: vizsgálják an
nak a lehetőségeit, hogy a pontyos 
nyújtótavaknak monosex, azaz egy- 
ivarú halakkal való népesítése mi
lyen előnyökkel jár? A monosex 
kultúra eredetileg azt a célt szol
gálta, hogy elejét vegye a nyújtóta
vakban előforduló vadívásoknak és 
ezzel elkerülhetővé tegye olyan iva
dék keletkezését, mely mint tápiá- 
lékkonkurrens befolyásolja a pro
duktivitást és különösen a természe
tes táplálékot fogysztja. A kísérle
tek során kitűnt, hogy a monosex 

kultúrának másik 
előnye is van: a 
halak szexuális 
aktivitását csök
kentve fokozza a 
halhúshozamot! A 

pontyok szexálása könnyen elvégez
hető munka, a fejő mozdulatra je
lentkező tej már az 50 grammos pél
dányoknál is lehetővé teszi a hím
ivar megállapítását, a munka gyors, 
négytagú brigád napi 10—15 000 ha
lat tud megvizsgálni, a hibaszázalék 
eléggé alacsony. A csak hímivarú 
pontyokat tartalmazó nyújtótavak 
teljesen mentesek voltak a vadívá- 
soktól, az ikrásokkal telepített vi
zekben azonban ívás előfordult, ami 
a szexálás közben elkövetett hibákra 
vezethető vissza. Az ikrások növe
kedése mindenkor nagyobb volt a 
tejesekénél. A kutatók újabban kí
sérleteket folytatnak a vadívások 
kiküszöbölésére azzal, hogy mindkét 
ivarú pontyot hormonális vagy ge
netikai módszerekkel sterilizáljanak. 
A kísérletek annál inkább ígérnek 
eredményt, mivel a japánt kutatók
nak már több ízben sikerült folliku- 
láris hormonok etetésével megfordí
tani a hímek ivarát és ezzel 100%- 
ban ikrás halakat nyerni.

E. F. SCEPANIC a Fishing News 
International (Hong-Kong) kiadvá- 
ványában ismerteti a halászat nagy
fokú fejlődését a Kínai Népköztársa
ságban. Az első tervidőszakban 3,1 
millió tonna volt az eredmény, tehát 
jóval több a tervezett 2,8 milliónál. 
A második ötéves terv első két évé
ben az évi 5,02 millió tonnás fogás 
biztosította Kínának Japán mögött a 
második helyet, a fejlett módszerek 
alkalmazása révén azonban további 
fejlődés várható. Hatalmas iramban 
fejlesztik a halászat gépesítését és az 

ívatási módszere
reket, több halfajt 
sikerült az északi 
területek hidegví
zű folyóiból a dél 

~ melegebb tavaiba 
áthelyezni, ahol azok jól fejlődnek 
és szaporodnak. A tengerpart mentén

élő kínai parasztok egyedül Kvan- 
tung tartományban nem kevesebb 
mint 33 000 ha területen folytatnak 
tengervízi haltenyésztést oly módon, 
hogy a sósvízű tavakat gátakkal re
kesztik el. Ezzel a módszerrel tekin
télyes halmennyiséget „aratnak“ an
nak ellenére, hogy a befektetés 
aránylag kicsiny. A kutatómunka is 
jelentősen fejlődik a népi Kínában, 
már 1956-ban 11 intézet működött, 
1957-ben pedig munkába állították az 
1500 tonnás Kin-Sing kutatóhajót. 
Nemrég kezdte el működését a Nyu
gat-Csendes óceáni kutató bizottság, 
melynek Kína, a Szovjetunió, Észak 
Korea és Észak-yietnam a tagja, el
nöke a kínai küldött pekingi szék
hellyel.

Dr. Otto Bank a „Der Fischwirt“ 
1963/3-as számában a tavak mészgaz- 
dálkodással végzett aktivizálódásáról 
jelentetett meg dolgozatot. A szerző 
megállapítja, hogy az aktivitásában 
csökkent, funkciójában gyenge tófe
néknek rendkívül erős ingerhatásra 
van szüksége, hogy ismét aktívvá 
váljék. Ezt az ingert égetett mész 
adagolásával lehet kiváltani, a me- 
szezést azonban óvatosan kell végezni 
és tartózkodni a káros túladagolástól, 
különösen a meszezés gyakori ismét
lésétől, ugyanakkor humuszban gaz
dag tavakban el kell kerülni túl kis 
mészadagok kiszórását, mert csak te

kintélyes adagok 
(700 kg/ha) bizto
sítják a jó szén
dioxid produkciót. 
A humuszban sze
gény, homokal

talaj ú tavakat csak rendkívül óvato
san kell meiszezni, az ilyen vizekben 
a szénsavas mész hatástalan, csak kis 
adagokban kiszórt égetett mész biz
tosítja az aktivizálódást. Wunder és 
El Bolock 1962-ben végzett vizsgála
tai újólag mutattak reá arra, hogy a 
mész trágyaértékét semmiképpen 
sem lehet túlértékelni a produkció 
szempontjából. Az égetett mész az 
iszapot fokozott és kiadósabb széndi
oxid termelésre készteti, a szén
dioxidra pedig a szerves anyagok 
képződésekor elengedhetetlen szük
ség van. A mésztrágyázásnak tehát 
ezért van létjogosultsága és koránt
sem azért, hogy egyáltalában nem 
szükséges mésztartalékokat képezzen 
a tavakban.

A DEUTSCHE FISCHEREI ZEI
TUNG 1963. februári számában dr. 
Schlieker foglalkozik a műanyagszál
ból vert hálókkal kapcsolatos problé
mákkal. Megállapítja, hogy a halá
szat átállása az új hálóanyagra nem 
mindig járt ideális eredményekkel. A  
legnépszerűbb hálóanyag, a poli-  
amid-szál használhatóságára különö
sen annak fényérzékenysége, az
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anyag lágysága és a csomók elmozdu
lása káros. A problémák megoldása: 
a hálók impregnálása, oldott állapotú, 
de az oldószerek elpárolgása után 
megfelelő szilárdságú, az elemi szá
lak hézagait és azok felületét bevonó 

réteg képzésével. 
Igen sok impreg
náló anyagot pró
báltak ki, legjob
ban a közönséges 
benzinben oldott 

Bomit állta meg a helyét, alkalma
zása egyszerű és olcsó, hatása tar
tós. Előnye, hogy a hígítás variálá
sával befolyásolható az impregnált 
háló merevsége, ugyanakkor fokoz
za a szál kopásállóságát és jól rög
zíti a csomókat. A Bomit impregná- 
lás vagy 20—25%-kal teszi nehezeb
bé a hálót, ami a többi impregnáló 
módszerekkel járó súlynövekedés
nél nem lényegesen több. A Bomit 
sötét színe hatástalanítja a napfény 
okozta károsítást, hosszú idő múl
tán sem csökken a háló fonalának 
szakítószilárdsága. Alig két év le
forgása alatt olyan közismertté vált a 
Bornit-impregnálás az NDK édesvízi 
és tengeri halászatában, hogy ma 
már szinte általánosan alkalmazott 
standard eljárásnak számít.

<z>
A  DFZ IDEI JANUÁRI száma 

Günther Seifert tanulmányát közli, 
mely új eljárást ismertet a műanyag
szálból készült hálók fonalára rakó
dott mészréteg eltávolítására* Gyak
ran tapasztalták, hogy különösen a 
kalciumsókban dúsabb vizekben 
használt szintetikus-szálú hálókra 
mészkéreg rakódik le, ami nemcsak 
a háló súlyát növeli és ezzel kezelé
sét nehezíti meg, hanem azt merevvé 
teszi, súlyosabb esetben szakadások
ra is vezet. Seifert eljárása egyszerű: 
hígított ecetsavval oldja le az elemi 
szálakra rakódott meszet, legjobbnak 
az 5%-os oldat bizonyult, az ecetsav 
ugyanis ebben a koncentrációban jól 

oldja fel a meszet, 
de töménysége 
nem elegendő ah
hoz, hogy a fonál
ban kárt tegyen. A 
hígított savat leg

célszerűbb fakádba önteni és bele
áztatni a hálót, a mészkéreg oldódása 
azonnal megkezdődik, pezsgés jelzi, 
hogy a folyamat megindult. Ha a há
lón nagyon sok a kikristályosodott 
mész, célszerű a fürdetést új oldat
tal megismételni, a mésztelenítés ál
talában öt óra alatt tökéletesen meg
történik, utána alapos tisztavizes öb
lítéssel kell az áztató oldatot eltávo
lítani. A mésztelenítésre tökéletesen 
megfelel az úgynevezett technikai 
ecetsavnak legolcsóbb minősége. Mé
résekkel állapították meg, hogy az 
erősen elmeszesedett háló teljes sú
lyának néha 60—70%-a a mész, a ké

regtől megvastagodott fonál a szem
bőséget erősen szűkíti, de az ecetsa
vas áztatás után visszanyeri eredeti 
súlyát és szembőségét.

Scháper claus professzor és G.
Michler halászmester a Deutsche 
Fischerei Zeitung 1963/-l-es számá
ban részletesen ismerteti azokat a 
tapasztalatokat, melyeket az NDK 
delegáció gyűjtött össze a Szovjet
unió-beli pontyos tógazdaságokban 
végzett tanulmányútja alkalmával, 
amikor is alkalmuk nyílt megismer
kedni mindazokkal a módszrekkel, 
melyek a SZU halhústermelését igen 
rövid idő alatt mennyiség és minő
ség szempontjából jelentős mértek
ben fokozták, a termelt ponty ön
költségét csökkentették. A szerzők 
a látottak alapján szükségesnek lát
ják bizonyos módszerek és eljárá
sok, tenyésztési „fogások” meghono
sítását az NDK halászatában. így 
kívánatosnak tartják az úgynevezett 
amurhibrid ponty, de más Szovjet- 
únióbeli törzsekből származó anyag 
behozatalát és keresztezését a hazai 
anyaggal, ami azzal az igen kívána
tos eredménnyel fog járni, hogy a 
kitenyésztett anyag teijesítőképesebb 
és a betegségekkel szemben ellen- 
állóbb lesz, ugyanakkor elkerülhetővé 
teszi a beltenyésztés okozta degenerá- 
ciós jelenségek fellépését. A halak 
kihelyezés előtti fürdetésére fokozott 
gondot kell fordítani. Éppen a fertőt
lenítő fürdetéssel sikerült a Szovjet
unióban lényegesen csökkenteni a da

rakor felléptét, az 
egyéb külső élős
ködők (halpióca, 
pontytetű stb.) el
hatalmasodását. Az 
ivadék teleltetése 

kérdésében a SZU-ban ugyanazt ta
pasztalták, mint az NDK pontyos tó
gazdaságaiban: a 25—35 g egyed- 
súlyú egynyarasokat kevesebb vesz
teséggel lehet átteleltetni, mint a ki
sebb testsúlyúakat, feltétlenül igye
kezni kell tehát arra, hogy a halak 
ősszel a kellő testsúlyra tegyenek 
szert. A Chloramphenicol (chloronit- 
rin) etetése sikerrel járt a SZU-ban, 
az antibiotikus hatás oltás nélkül is 
kielégítő, a módszer, mely az injek- 
ciózásnál egyszerűbb és kevéssé 
költséges, széles körben érdemli meg 
a bevezetést. A jelenleg használt tí
pusoknál jobb teleltetők létesítésé
vel kell csökkenteni a téli vesztesé
geket. Kívánatosnak látszik a vízi- 
növényzet irtásának, a nád és sás 
leküzdésének módszereit ismét ta
nulmányozni és tapasztalatokat sze
rezni arra vonatkozóan, hogy nem 
volna-e racionális a SZU-ban alkal
mazott módszert bevezetni: korai 
kaszálással a kemény flóra első rü
gyeit a víz alatt eltávolítani és ez
zel ezt a flórát teljesen leküzdeni? A 
műtrágya (kálium és nitrogén) ki
szórás módszereinek tökéletesítésével 
és gondos szervestrágya adagolás
sal, ugyanakkor kacsatartással fo
kozni a vizek haihúshozamát? A ta
vak alapos kiszárításával és periodi
kus bevezetésével, talaj műveléssel

és zöldtrágyázással emelni a pro
duktivitást? Az etetés SZU-beli 
módszereinek alkalmazásával cél
szerűnek látszik a takarmányozás 
megreformálása, főleg az etetőhelyek 
számának szaporításával és gyako
ribb etetéssel. Meg kell kísérelni na
gyobb keretek között úgynevezett 
„Peled’ -maréna ikra behozatalát és 
keltetését annak eldöntésére, hogy az 
NDK-ban hogyan alakulhat ennek 
gazdasági eredménye?

Günter Merla a bevált izzódrótos 
illetve lápiszrudas haljelölésnek be
vált módszerét ismerteti a DFZ 1963. 
januári számában. Az eljárás gyors 
és egyszerű, az elektromos árgmmal 
izzított huzal, a lápiszceruza nyoma 
illetve a képződött heg tartós, de a 
hal növekedése során a számok vagy 
betűk torzulnak, úgyhogy azonosítá

suk néha ered
ménytelen. Merla 
az izraeli tógaz
daságokban bevált 
módszert ajánlja, 
amikor is betűk 

vagy számok helyett tíz különféle 
jelet égetnek vagy maratnak a hal 
bőrébe, ezek pillanatok alatt elhe
lyezhetők, de a hal növekedése ko
rántsem torzítja őket olvashatatlan
ná, az úgynevezett „ hal-morze” tar
tós és azonosítható jelzést eredmé
nyez. A jelzés egy teljes év után is 
határozottnak mutatkozott.

A THE PROGRESSIVE FISH 
CULTURIST 1963. januári számában 
J. R. Snow ismerteti kísérleteit Si- 
mazinnal, mint vízinövény és alga
túlburjánzást gátló anyaggal. A víz
virágzásnál alkalmazott vegyszerek 
általában káros hatásúak voltak a 
haltáplálék-szervezetekre, ez adta az 
ötletet az úgynevezett herbicid anyag, 
jelesen Simazin (2-chloro-4,6 ethyl- 
amino-s-triazin) kipróbálására. A so
rozatosan végzett kísérletek eredmé
nyesek voltak, a Simazin olyan ala
csony töménységben, mely a halakra 
és haltáplálék-szervezetekre káros

nak nem bizo
nyult, gátat vetett 
a káros vízvirág
zásnak, de a szub- 
mersz növényze
tet is gátolta fej

lődésében, majd el is pusztította. 
Igen érdekesnek minősül az a ta
pasztalat, hogy a Simazin-os kezelés 
után a Zooplankton mennyisége ug
rásszerűen, szokatlan nagy mérték
ben növekedett, ez a fokozott aktivi
tás 50 napig tartott, majd normálisra 
fordult. A szelektív gyomirtó alkal
mazása az egyébként érzékeny feke
tesügérek ívását sem gátolta, a fész
kek ikratartalma jól kelt és hála a 
megnövekedett zooplankton-mennyi- 
ségnek az ivadék fejlődése is kitű
nőnek minősült. (f)
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Nemrégiben számoltam be a Halászat 
olvasóinak azokról a kísérleteimről, me
lyeket az egyes években hazánkban is 
oly sok kárt okozó darakór (tudományos 
nevén ichthyophthiriasis) betegség leküz
désére lolytiattunk. Konyhasó oldattal 
végzett kísérleteink után kipróbáltuk és 
nagyon jó eredménnyel alkalmaztuk a 
külföldön már évek óta széles körben 
bevezetett malachitzöld .:a továbbiakban 
mz) fürdőket is. Eár a hazai gyártmá
nyú mz, sajnos még mindig toxikus a 
halakra, a külföldön előállított ?nz-ké- 
szítmények jók és olcsón beszerezhetők. 
Mi magunk a cseh és lengyel m2-dél 
kaptunk jo eredményeket. A  szer olcsó 
ára lehetővé teszi széleskörű alkalmazá
sát. elsősorban a darakór, de továbbme- 
nően egyéb külső paraziták (Tnchodina. 
Costia sib.) ellen is.

E beszámolómmal egyidőben olvas
hatták a Halászat olvasói Steffens, 
W. német kutatónak a DFZ 1962. évi 
9. számában megjelent tanulmányá
ról írt referálást [Halászat, 8 (55), 6. 
szám 148 oldal, 1962.], mely szerint 
„ezt a vegyszert” (ti. a mz-t) „mint 
erősen karcinogén (rákkeltő) anyagot 
a benne rejlő veszélyek miatt ki kell 
rekeszteni a haltenyésztés birodalmá
ból” Ezek után joggal vethetik fel 
lapunk olvasói, mi most már az igaz
ság? Ha ilyen veszedelmes, szám
űzendő szer a mz, akkor miért foglal
koznak vele a hazai kutatók és miért 
ajánlják a halak kezelésére? Ügy ér
zem, a probléma helyes megértéséhez 
és a kételyek eloszlásához szükséges, 
hogy ezt a kérdést, tekintettel nagy 
jelentőségére, egy kissé részleteseb
ben megbeszéljük.

Először is meg kell állapítani, hogy 
nevezett szerző a referált dolgozatá
ban sehol sem jelenti ki, hogy a mz-t 
rákkeltő, karcinogén hatása miatt ki 
kell rekeszteni a haltenyésztés biro
dalmából, hanem szószerint ezt írja: 
„Mivel ez az anyag bizonyos körül
mények között, mélyreható károsodá
sokat okozhat a kezelt szervezetben 
és a véle dolgozó embereknél is le
hetséges a veszélyeztetettség, a mz 
alkalmazásánál bizonyos elővigyáza
tosságot kell megtartani (Steffens, 
Lieder, Nehring és Hattop, 1962).” 
E dolgozatban nem is ír a szerző töb_ 
bet a rnz károsító hatásáról, hanem 
utal az idézett szövegben társszerzők
kel együtt írt tanulmányára, mely a 
Zeitschrift f. Fischerei c. folyóiratban 
jelent meg (10, N. F. 8—10 füzet, 
745—771 oldal).

Steffenséknek ez a dolgozata több 
részből áll. Ismertetik benne a mz 
kémiai összetételét, az ikrakeltetéssel 
kapcsolatos alkalmazási lehetőségeit, 
foglalkoznak a halakra kifejtett toxi
kus hatásával, a halak gombás és 
parazitás megbetegedéseinek kezelési 
lehetőségeivel, végül az mz károsító 
hatásával. Bennünket most ez a feje
zet érdekel közelebbről.

Ebben a szerzők először irodalmi 
adatokat sorolnak fel, azután ismer
tetik saját vizsgálataikat. így idézik 
Werth patkányokon végzett kísérle_ 
teit. Ha 100 g testsúlyra 3-—3,5 mg 
mz-et oltott be patkányok érrend
szerébe, a szer légszomjat idézett elő. 
Ezt Cyochrom c légzőferment'um egy
idejű beoltásával ki lehetett védeni. 
Ha nőstény patkányokat szájon át 
etetett (napi 0,5;—0,9 mg patkányon
ként), ez a kezelés semmiféle káros 
hatással sem járt, de a patkányok 
utódainál, több generáción keresztül 
fejlődési zavarok mutatkoztak. Meg_ 
változott a fejforma, az EKG szív
zavarokat jelzett Egyes patkány-vér
vonalaknál ezenkívül a szem fejlő
dési zavarai, törpenövés, csontfejlő
dési zavarok is jelentkeztek. A fes
tékanyaggal kezelt patkányokon nem 
mutatkozott semmiféle káros hatás, 
viszont az utódokon meglehetősen 
gyakorivá váltak a daganatok, me
lyek egyrésze rosszindulatúnak bizo
nyult. Werth megállapítja, hogy ez a 
jelenség a daganatképződés újfajta 
mechanizmusát tárja fel. Szájon át 
adott mz-festékkel olyan elváltozást 
tud előidézni a szervezetben, mely az 
utódoknál fokozza a daganatos hajla
mot.

Keyl és Werth Chironomus álcá
kat tartott mz oldatban (2 mg/liter) 
7 órán keresztül. A frissen kikelt ál
cákon nem mutatkozott károsodás, 
de az idősebbekre a szer toxikus 
volt. A nyálmirigyek sejtmagjaiban 
a chromosomák úgy változtak el, 
mintha röntgen sugár érte volna 
azokat. A változást valódi mutáció
nak tartották.

A felsorolt irodalmi utalások után 
Steffens és munkatársai saját vizs
gálati eredményeiket ismertetik, ök  
a mz károsító hatását ikrákon és kí
sérleti halakon tanulmányozták. Szi- 
várványos pisztráng ikrát naponta 
hígabb (1 mg literenként) oldatban 
egy óriáig, illetve töményebb (500 
mg/1) oldatban öt naponként egy 
percig tarották. A hígabb oldatban 
többszöri kezelés után egyenetlenül, 
a töményebb oldatban kezelve gyor
sabban és rendszeresebben mutatko
zott a károsodás, jelentkezett a fej
lődési zavar. Pisztráng ikrán kívül 
koncér, fen ék járó küllő, szivárvá- 
nyos ökle és tüskés pikó került ke
zelésre, a mz-nek a halászati gya
korlatban megszokott 0,1 mg/l-es hí
gításában. A halak farokúszóján ej
tett sebzések regenerációs szöveté* 
ben az ikrákon is megfigyelt sejt- 
osztódási zavar mutatkozott. Itt a 
sárjszövetben elvesztették osztódási 
képességüket, érdekes módon azon
ban a sejtek nem haltak el, hanem 
a mz oldat behatása után még 25 
nap múlva is ugyanolyan állapotban 
voltak. A sárjszövet tehát szinte

megmerevedett a behatás pillanatá
nak állapotában. Valószínű — ír
ják — hogy a faroknyél mélyebben 
fekvő sejtjeiből később megindul a 
regenerációs folyamat. Ezek alapján 
a szerzők feltételezik, hogy a mz úgy 
hat a sejtmagra, hogy megváltoz
tatja a chromosoma állomány ké
miai összetételét.

Mazuranich és Nielson közlése 
szerint a fehérfoltos betegség, me
lyet szikkoagulációnak is neveznek, 
gyakori a mz-del kezelt pisztráng- és 
lazacivadékok között. A sziktömlő
ben apró, fehér foltok jelennek meg 
és a koagulált sziktartalom nem tud 
felszívódni. A bántalom elhullással 
jár. Ezzel a megfigyeléssel kapcso
latban Steffensék közölnek eseteket, 
de megállapítják, hogy e folyamat 
más okokra is visszavezethető, mert 
észlelték olyan keltetőállomáson is, 
ahol az ikrát és ivadékot nem kezel
ték mz-dei.

Ennyiben számolnak be a szerzők 
a mz-del kapcsolatban eddig megál
lapított károsodásokról. Kétségtelen, 
hogy örökléstani szempontból, a 
chromosomákra kifejtett hatása 
miatt figyelemreméltó a mz-kezeiés, 
ezenkívül bizonyára a halak testén 
keletkezett sérülések gyógyulását is 
hátráltatja a mz-fürdetés, de mesz- 
szemenő következtetéseket nem von
nak le és különösen rákkeltő hatást 
nem tulajdonítanak a szerzők sem 
az anyagnak. Dolgozatuk összefog
lalójában még azt is megemlítik, 
hogy a japánok és kínaiak a fo
gyasztásra használt Laminariákat 
tetszetősebb külsejük miatt raz-ol- 
dattal színezik. Csupán annyit je
gyeznek meg Steffensék, hogy a köz
vetlenül emberi fogyasztásra szánt 
halak mz-kezeiésétol ajánlatos elte
kinteni.

A károsító hatás másik lehetősége 
az ikratartalomban mz-del kezelt 
halállomány esetében áll fenn. Igaz, 
hogy eddig komoly károsodást, az 
említett fehérfoltos szikhólyagoktól 
eltekintve, nem észleltek, a szerzők 
mégis csak az étkezési célra szánt 
pisztránganyag ikrakorban való mz 
kezelését ajánlják. A továbbtenyész- 
tésre szánt ikrának e festékanyaggal 
való kezelését nem javasolják.

Mindössze ennyit írnak a szerzők 
a mz károsító hatásáról. Ide vonat
kozó hazai tapasztalatunk még alig 
van, bár tudomásom szerint az ik
rák penészedése ellen kutatóink 
évek óta használják e festékeket, 
minden káros következmény nélkül. 
A külföldi adatok és eredmények is
merete fontos, de hazai megfigyelé
seket is kell gyűjteni. Azt hiszem a 
felsorolt és kizárólag örökléstani 
szempontból jelentős megfigyelések 
miatt a mz kirekesztése a halászat 
és haltenyésztés birodalmából nem 
lenne helyes. A veszedelmes dara
kor leküzdése olcsóbb és hatéko
nyabb szert még egyébként sem is
merünk, tehát a mz fürdetéseket a 
fentiek ismertetése után továbbra is 
ajánljuk.

Dr. Búza László
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vaszra fordítottuk a lapot 1963-ban, 
amikor az egyik végre meggondolta 
magát s etetés alkalmával először 
markolt fel szájával egy csomó ho
mokot a medence aljáról, hogy kö- 
züle a Tubifexet kiszűrje. Ez a pél
dány azóta is eszik, a másik egyelő
re még várat magára.

Gondoljuk csak meg. Majd egy 
évig tartott, míg új és megváltozott 
környezeti viszonyait annyira meg
szokta, hogy már táplálékot vett ma
gához. Ezek után tartós életbenma- 
radásához emberi számítás szerint 
minden remény megvan.

Sokkal könnyebb feladat a Tiszá
ból, Dunából származó kecsegék be- 
akvarizálása. Az állatok rendszerint 
már néhány nap múlva jól eszik a 
táplálékul beszórt Tubifexet, s az 
esetleg soványabb példányok szinte 
szemlátomásként kondicionálódnak 
fel. Emellett a kecsege, főleg Nyugat 
fplé nagyon keresett csereállat s 
mindig fennáll a lehetősége, hogy 
példányainkért ritka, értékes és ak
váriumunkban még nem tartott fa
jokat szerezhetünk be.

A kecsegékhez hasonlóan gyorsan 
szokta meg új helyét egy sőreg tok 
is, melyet a Fekete-tengernél gyűj
töttünk. Akváriumában is tengervíz
ben él és szépen fejlődik, gyarapo
dik.

Érdekes, de csak akváriumban fel
tűnő tulajdonságuk a tokféléknek, 
hogy szemüket alig használják zsák
mányszerzés közben. A vízbe dobott 
és a fenék felé szálló Tubifexre 
ügyet sem vetnek addig, míg a száj
nyílásuk előtt elhelyezkedő tapogató
szálak közvetítette inger erre „ jel
zést” nem ad. Ez a táplálkozásmód 
jellemzője ezeknek a mindig fené
ken mozgó, iszapban keresgélő hal
fajoknak. Egyébként általában oxi
génigényesek, akváriumukban meg
kívánják az átfolyó friss vizet vagy 
az erős levegőztetést.

Schmidt Egon

Ilyen hatalmas halak beszoktatása 
és akváriumi tartása úgyszólván le
hetetlen. Másként áll azonban a do
log a méretben kisebb vagy fiatal 
halakkal. Múlt év májusában szintén 
a paksi halászok jóvoltából két, kb. 
méteres vágó tokot kapott az Állat
kert. Ezek nagy fadézsában érkeztek

Mesebeli szörnyetegre emlékeztet a viza kitátott szájával
(Dr. Ország Mihály felv.)

orcos —vertesLalaíc

A K V Á R I U M B A N
A porcos-vérteshalak képviselői te

kintélyesebb testnagyságuk miatt ál
talában csak nagyobb, főként nyilvá
nos akváriumokban láthatók. Első
sorban és eredetileg tengeri fajok 
tartoznak ide, de pl. a hazai kecse- 
ge-populáció már teljesen édesvízi 
életre tért át és összes életfolyama
tai hazai vizekben zajlanak le. Ma 
már sajnos nagyon ritka jelenség, de 
régebben közismert volt a vizának, 
vizeink halóriásának a Fekete-ten
gerből Dunába való felvándorlása. 
Egy ilyen alkalommal 1957. III. 2-án 
fogták a paksi halászok azt a hatal
mas, 273 cm hosszú és 135 kg súlyú 
példányt, melyet a fogást követően 
kb. két hétig az Állatkert Akvárium 
Osztályán mutattunk be a közönség
nek.

Autón érkezett az Állatkertbe egy 
verőfényes délelőttön. Mozdulatla
nul, látszólag élettelenül feküdt a sí
kos deszkákon. Csodálkozva, de egy
ben szánalommal néztük ezt a hal
óriást, mely a zabolátlanul kanyargó 
ősi Dunának már szinte a felejtés 
ködébe hullott emlékét idézte. Apa- 
tikusan tűrte, hogy medencéjéhez 
szállítsuk s csak akkor elevenedett 
meg, amikor óvatosan a vízbe eresz
tettük. Talán azt hitte, hogy valami 
csoda folytán a nagy folyó hullámai 
közé siklik vissza, mert farkával ha
talmasat vágott a víz felszínére és 
súlyos testét nagy erővel lendítette 
előre. A kegyetlenül rideg, néma 
üvegfal azonban útját állta minden 
próbálkozásának, s ő, mintha csak 
megértette volna helyzetének re
ménytelen voltát, nem vergődött, 
nem próbált szabadulni többé. 
Csendben pihent a fenéken, teljesen 
kitöltve a nagy, 6000 literes akváriu
mot. Éjjel-nappal átfolyó friss víz 
segítségével még két hét múlva is 
életben volt. Eleséget természetesen 
nem vett magához. Megpróbálkoz
tunk a tömésével is, de sikertelenül. 
És miközben ezer meg ezer ember 
fordult meg medencéjének üvegfala 
előtt, kíváncsi szemek nézegették s 
a legkülönbözőbb megjegyzések 
hangzottak el, ő semmivel sem tö
rődve feküdt tovább a fenéken. 
Csak kopoltyúinak egyre lassuló mű
ködése mutatta, hogy életben van. 
Azután egy reggelre ez is megszűnt 
s szíve, mely egy parányi ivadékhal 
belsejében egykor talán éppen a 
magyar Dunában kezdte el mérni az 
időt, egy utolsó dobbanással örökre 
megállt.

meg Budapestre, s szintén a fenti 
medencék egyikébe kerültek. Kezde
ti, szállítás okozta bágyadtságukat 
hamar levetkőzték s csakhamar ide- 
oda úszkáltak az akváriumban. Per-

Kecsege a bálóban
(Pénzes felv.)

sze, bár az előbb említett vizánál 
lényegesen kisebbek voltak, a foly
tonos fordulást, egyéb halakénál ke
vésbé hajlékony testük miatt, na
gyon nehéz volt megszokniök. össze
vert orruk a legékesszólóbb bizonyí
ték erre. A medencében levő halak
kal, domolykók, önök, angolna na
gyon jól megfértek, nyugodt, békés 
benyomást keltettek, s egészben véve 
csak egy bajunk volt velük, nem 
akartak enni. Nem, pedig minden el- 
képzelhetőt megpróbáltunk. Búcsút 
mondtunk 1962-nek, a naptárban ta
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A ponty takarmányozási mód- 
szereiben évről-évre észlel

hető fejlődés, napjainkban számos 
új kérdést vet fel. Az irodalom 
keveset foglalkozik a ponty takar
mányfogyasztásának egy napra 
eső időbeli elosztásával, de az is 
kevéssé tisztázott, hogy a rendel
kezésre álló takarmányok közül, 
melyeket fogyasztja szívesebben. 
Mint ismeretes a hal étvágya 
szoros függvénye az időjárásnak. 
Kedvezőtlen időjárás esetén, ami
kor a ponty étvágya csökkent, az 
általa kedvelt jó minőségű takar
mányokból valószínűleg többet f o- 
gyasztana, mint a gyengébb-mi- 
nőségűekből, ez pedig hozzájá
rulna ahhoz, hogy a halak na
gyobb súlyra növelése esetén, 
még a kedvezőtlenebb időjárás 
alatt is a súlygyarapodás kielégítő 
legyen.

A megfigyeléseket az Agrártu
dományi Egyetem babati tógazda
ságában 1961—62. években július 
és augusztus hónapokban végez
tük. A tavak egy k. holdas terüle- 
tűek, melyek a kísérletek lefoly
tatását lehetővé tették. Előző 
években szerzett tapasztalatok 
alapján a kijelölt etetőhelyeken a 
hagyományos módszerekkel a 
takarmányfogyasztás pontos ellen
őrzése nem volt megoldandó. 
Ezért szerkesztettem egy olyan 
önetetiőt, mélynek segítségével a 
takarmányfogyasztás mértéke és 
időbeli elosztása is iránylag pon
tosan megállapítható.

A vizsgálat jellege megkívánta, 
hogy egy időben többféle takar
mányt egymástól elkülönítve ada
goljunk. Ezért olyan önetető szer
kesztése látszott indokoltnak, 
mélynek segítségével nyolcféle 
takarmány elkülönítve etethető.

Az etetőtálca, egy méter sugarú 
körből kiképzett nyolcszög. Az 
etető alsó része fémlemez, mely
nek vízifelőli részét négy db acél
rúddal és ugyancsak 4 db léccel 
erősítettük meg. Az önetető alsó 
részére erősített lécek feladata az 
volt, hogy az iszapba süllyedést 
megakadályozzák, a tapadást 
mérsékeljék és a tálca súlyát lég
párnaként csökkentsék, ezáltal a 
vízből kiemelést megkönnyítsék. 
Az etető felső részén falécek 
segítségével nyolc db háromszöget 
alakítottunk ki, 10 cm magas 
peremmel. A választórekeszeket 
azért készítettük fából, hogy az

n pontyok takarmányönetető súlyát ezzel is könnyítsük. 
Az etető átmérője 2 m. Az etető
tálca középső részére 20 cm átmé
rőjű köralakú nyílást vágtunk. 
Ennek a nyílásnak feladata ket
tős, egyik cél az, hogy a tálca víz
ből kiemelésekor a rekeszekből a 
víz abban az irányban kifolyhas
son, a másik pedig a rögzítés. A 
kör kivágásakor a háromszögek 
végét megcsonkítottuk és oda 
fémszitát erősítettünk. A tálca ki
emelésekor a szitán keresztül a 
víz kifolyhat anélkül, hogy a 
takarmányt is magával sodorná. 
A készüléket beton-talpazatba 
ágyazott vascsővel rögzítettük. 
A betontalpazatot a tó elárasztása 
előtt az iszapba ágyaztuk. Az ön
etetőt a halak etetésének meg
kezdése előtt helyeztük ki. Az ön
etető helyét takarmányozási idő 
alatt is megváltoztathatjuk, azon
ban a betontalpazat rögzítését az 
elárasztott tó akadályozza, mert a 
víz a föld tömörítését nehézkessé 
teszi. A betontalpazat mellé kő
darabok rakásával a víz lazítóha
tását kiküszöbölhetjük.

Az önetető függőleges irányban 
könnyen mozgatható az iszapba 
erősített vasoszlopon. Az önetető 
két szemben levő oldalára egy- 
egy fogantyút erősítettünk, me
lyek segítségével két ember köny- 
nyen felemelheti és a vízbe siily- 
lyesztheti. A két fogantyút egy 
drótkötéllel összekötöttük, mely 
lehetővé tette, hogy az önetetőt a 
víz felszínén a vascső végéhez 
rögzíthessünk. A vascső végén egy 
„u” alakú bevágást alakítottunk

ki, mely a drótkötél lecsúszását 
megakadályozza.

A másod- és harmadnyaras 
pontyok takarmányfogyasztását 
ellenőriztük. 1961-ben a követ
kező takarmányféleségeket ada
goltuk: árpát, kukoricát, borsót és 
zabot szemesen, ezek daráit, vala
mint korpát, tojótápot és csibetá
pot. 1962. évben pedig árpát, 
rozsot és kétszerest szemesen, az 
árpát és kétszerest darálva is, 
valamint húslisztet. Az első idő
szakban naponta 5—5, majd 7—7 
kg takarmányt adagoltunk egy- 
egy takarmányféleségből. A ta
karmányokat mérés után beáztat
tuk, majd beraktuk az önetető 
egyes rekeszeibe. A takarmányo
kat általában 12 órával etetés 
előtt beáztattuk. Az áztatott ta
karmányok az önetetőkből gondos 
kezelés mellett kevésbé mosód
hatnak ki.

A takarmányfogyasztás órán
ként ellenőriztük. Az egyes takar
mányok kedveltségi fokát a ponty 
számára azt mutatta meg, hogy az 
egyes rekeszek tartalma milyen 
sorrendben ürült ki. A takar
mányfogyasztás mennyiségét pe
dig úgy kaptuk meg, hogy az 
óránként elfogyasztott összes ta
karmánymennyiséget összesítet
tük. Közben azt is figyeltük, hogy 
a víz hőmérséklete és a takar
mányfogyasztás között milyen az 
összefüggés.
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rosszabb, mint a daraféléké, a 
melegvérű állatokhoz hasonlóan, 
melyet a halak béltartalomvizsgá
latai is megerősítenek. A takar-

Az elfogyasztott különböző takarmány féleségek időpontja 1961. évben 
A  takarmány megnevezése

óra alatt elfogyott
Árpa Borsó Kukorica Zab Táp Korpa

szemes dara szemes dara szemes dara szemes dara tojó csibe 
7ó.8p. 5ó.38.p 10Ó. 6ó. 50p. 9ó.46p.5ó.56p. 7ó. 39p. 6ó.20p. 4ó. 12p. ló. 4ó. 36p.

1962. óv
óra alatt elfogyott

Árpa Bozs Kétszeres Húsliszt
szemes dara szemes dara

7ó.l8p. 5ó.54p. 19ó .l2p . 13ó. 48p. 8ó. 36p. 5ó. 17p.

A takarmányok fogyasztás szerinti 
sorrendje
1961. év

1. Csibetáp. 2. Tojótáp. 3. Korpa.
4. Árpadara. 5. Kukoricadara. 
6. Zabdara. 7. Borsódara. 8. Sze
mes árpa. 9. Szemes zab. 10. Sze
mes kukorica. 11. Szemes borsó.

1962. év
1. Húsliszt. 2. Árpadara. 3. 

Szemes árpa. 4. Kétszeres dara.
5. Kétszeres. 6. Rozs.

A takarmányok fogyasztásának 
sorrendjéből kitűnik, hogy a 
ponty ösztönösen a fehérjében 
gazdagabb, a teljes értékű takar
mányokat fogyasztja: (baromfi
táp, húsliszt stb). De a két éves 
vizsgálatból az; is kitűnik, hogy a 
daraféléket a szemesekkel szem
ben előnyben részesíti.

A  takarmány válogatásában 
mutatkozó tendencia felveti azt a 
gondolatot is, hogy a halak részére 
és a lehetőségekhez képest tápok 
összeállítása indokoltnak látszik. 
A  szemes takarmányokat ugyan 
elfogyasztják, de kevésbé szíve
sen, mint a daraféléket. A halak 
szemestakarmány értékesítése

mányelőkészítési módszerek, ázta- 
tást, zúzás stb. mind az értékesü
lés javítását célozzák, azonban a 
fejlődés a halak takarmányozásá
nak korszerűsítését is sürgeti.

Mint ismeretes a pontyok gyo
morral nem rendelkeznek, a táp
lálék közvetlen a középbélbe ke
rül. A ponty aránylag rövid bél
csatornáján (a testhossz 2,5—3 
szorosa) a táplálék gyorsan, mint
egy 5 óra alatt keresztül halad. 
Ezért 24 óra leforgása alatt 
20—25 C° hőmérsékletű vízben a 
béicsatomája mintegy négyszer 
ürül ki. A tapasztalatok szerint a 
ponty étvágya legnagyobb a haj
nali és az esti órákban. A gyakor
lat szerint, mely főleg a kialakult 
munkaszervezésen alapszik, nap
jában csak egyszer a reggeli 
órákban etetnek, mely a takar
mányértékesítésre nem mondható 
kedvezőnek, de a ponty a takar
mányigényének időbeli elosztását 
nem elégítheti ki.

Vizsgálataink szerint is a ponty 
étvágya a reggeli órákban a leg
intenzívebb, napközben is fo
gyasztja ugyan a takarmányt 
mérsékelt mennyiségben, azonban

a késő délutáni és esti órákban 
ismét intenzívebb a táplálkozása.

A halak, folyamatos takarmány- 
fogyasztását úgy ellenőriztük, 
hogy az önetetőt ürülése után 
folyamatosan feltöltöttük. Az ét
vágy a reggeli és esti órákban 
nem azonos, a reggeli étvágy sok
kal intenzívebb, mint az esti. Ha 
annak lehetősége megvolna, a ta
karmány adagolás napi elosztása 
a következőképp javasolható: A 
napi mennyiség kétharmadrészét 
a reggeli órákban, az egyharmad- 
részét pedig a késő délutáni órák
ban etessük.

A halak étvágya sok-sok té
nyező függvénye, azonban a víz 
hőmérséklete gyakorol rá legna
gyobb hatást. A halak étvágya jó
nak mondható, amint a víz hő
mérséklete a 20 C°-ot meghaladja. 
A víz hőmérsékletének emelke
dése vagy csökkenése a takar
mányfogyasztás arányos növeke
dését vagy csökkenését vonja 
maga után. Ezért a gyakorlati 
szakembereket a víz hőmérséklete 
jól tájékoztathatja a takarmány
adagok méretezésének eldöntése
kor. Meglepő, hogy a víznek egy
két fokkal való csökkenése 20 C° 
alá, a takarmány-fogyasztás mér
tékét 30—50%-kal is csökkentheti. 
Ezeknek a kritikus hőmérsékleti 
változásoknak figyelemmel kísé
rése tetemes takarmány-fölösleg 
kiszórásától mentheti meg a gaz
daságot.

Dr. Pacs István

AZ ALLGEMEINE FISCHEREI 
Zeitung 1963 6-os számában W. Wun
der professzor részletes tanulmány
ban foglalkozik a halak teleltetésé- 
vel kapcsolatos tudnivalókkal és ta
pasztalatokkal. Sematikus ábrán mu
tatja be a jól bevált Spicakoff-féle 
készüléket, mely tükrös csőszerkezet 
segítségével lehetővé teszi a teleltető 
mélyének tökéletes megfigyelését és 
a halak magatartásának ellenőrzését.

A készülék Vagy 
30 cm belvilágú, 
alsó részén derék
szögben megtört és 
ott tükörrel, alsó 
végén villanylám
pával ellátott cső, 

belsejében hőmérőkkel felszerelve, 
melyek a teleltető vízrétegeinek 
hőmérsékletét jelzik. Spicakoff 
készülékével a halak táplálko
zása jól megfigyelhető és sok olyan 
kérdés tisztázható, mely a telelteté- 
sek során felmerült és nem kis gon
dot okozott a tógazdának.
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A tudomány szempontjából külön
legesen érdekes és a halászatilag 
rendkívül értékes angolnát egy ne
ves osztrák szakember „modem” jel
zővel illette. Modern hal! Ez a rit
ka jellemzés onnan ered, hogy az an
golna szállítása, fogási módjai, fel
dolgozása és az ezekkel kapcsolatos 
eszközök az utolsó 10—20 évben for
radalmi átalakuláson mentek át. 
Ezzel a változással párhuzamosan 
ugrsászerűen megnőtt Európa an
golna termelése. A kígyó formájú 
hal „korszerűségét” az értékesítésből 
eredő egyre nagyobb bevétel (1 kg 
füstölt angolna a világpiacon 2 
dollár) csak öregbítette.

Az angolna valóban képes „csodát 
művelni” . Sok természetes víz vált 
az angolnatelepítés után értékes ha
lászterületté, holott korábban ha
lásznak, horgásznak fabatkát sem 
ért. Más tavakban az egyhangú hal
termés változatossá tételét érték el 
az angolnatelepítők és a zsákmányt 
főleg minőségileg, de mennyiségileg 
is javították. Mi az oka az angolna 
különleges hasznosságának?

Mindenekelőtt húsának ízletessé
ge, a halak között legmagasabb 
tápértéke és ezekből következően a 
korlátlan eladási lehetőség.

Az érdekesség másik oldala az, 
hogy az állomány egészét vizsgálva 
az angolna „mindenevő” tehát szé
les táplálkozási területet hasznosító 
faj. A példányok egyrésze ragado
zó. A fenéken élő kisebb halakat 
(göndér, vágódurbincs, fenek járó kül
lő, keszegek stb.) a kecskerákot és 
rokonait fogyasztja, de szükség sze
rint egyéb táplálékkal (elpusztult 
halak, kétéltűek stb.) is beéri. Az 
életközösségben a ragadozóhal szere
pét tölti be, de sokkal kevésbé válo
gatós, mint például a hazai süllő és 
társai. Ezt csak egy példával érzé
keltetem:

Ha a ragadozó angolnának a na
gyon tág táplálkozási lehetőségein 
belül nincs megfelelő élelme, akkor 
a nála nagyobb halak testéből is ki
harap egy-egy falatot és így tölti 
miéig emésztőcsatornáját. Ez persze 
szórványos eset, de előfordul. Ezek 
szerint az angolna ritkán éhezik, be_ 
tegsége, élősködője kevés, így folya
matos növekedésének gyakorlatilag 
nincsen akadálya.

Az angolnaállomány másik fele 
nem ragadozó, hanem a vizi élővilág 
alsóbbrendű lényeit (rovarok, apró 
rákok, férgek stb.) fogyasztja, hazai 
békés halaink táplálékán él. Ezekre 
a hegyesfejű angolnákra, a ragadozó 
szélesfejűekhez hasonlóan — jellem
ző az élelmesség.

Az angolna testével rendszerint 
mélyen az iszapra fúródik, csak táp_ 
lálékot váró szájuk nyílik a vízfe
nékre és válogatás nélkül elnyeli 
az itt úszkáló élőlényeket. Ha lent

a mélyben nincs ennivaló, akkor az 
angolnák a felső vízrétegekből szer
zik táplálékukat, pl. a felszínen élő 
halakat fogyasztják, vagy ha békés 
táplálkozásúak, a planktonfelhőkből 
fedezik szükségletüket, a vízbehul
lott rovarokat szedik össze, tehát a 
táplálék-szervezetek hosszú sorát 
fogyasztják

Röviden ezek hát a csoda okai, a 
modernség zálogai, de mit jelent a 
címből kicsendülő feltételesség? 
Azt, hogy a csodának, a korszerű
ségnek és annak a bizonyos 2 dol
lárnak ára van. Az angolna való
ban „sokat tud” de nem sültga
lamb, hogy a haüász csónakjába re
püljön. Az angolnagazdálkodásnak 
az évenként megismétlődő import 
telepítésen kívül komoly előfeltéte
lei vannak.

Az angolnásításkor a siker érde
kében, a következő szempontokat 
kell figyelembe vennünk:

1. Melyik vizekben biztosított leg
jobban a behelyezett állomány meg
maradása? Itt a jól körülzárt, a be  ̂
és kivándorló angolna elől kellő 
biztonsággal elzárható vizeket kell 
előtérbe helyeznünk.

2. A víz táplálékkészlete és évi 
átlag hőmérséklete (minél maga

A  Mezőgazdasági Kiadó pályzatot hir
det népszerű mezőgazdasági szakköny
vek új típusának kialakítására. Célkitű
zés olyan új, eredeti szakirodalmi feldol
gozás, amely a mezőgazdasági dolgozók 
legszélesebb rétegeihez eljuttatja a mező- 
gazdasági termelés legfontosabb ágaza
tainak alapvető és korszerű ismereteit.

A mű témája lehet egy termelési ág, 
annak valamely részlete, esetleg egyet
len eljárás vagy módszer ismertetése. 
Előadásmódja olyan legyen, hogy alap
fokú szakmai előképzettségnek számára 
is hozzáférhetővé tegye a mezőgazdasági 
tudomány és gyakorlat együttes eredmé
nyeit és tükrözze a nagyüzemi gazdálko
dás igényeit.

Terjedelme 4—6 ív (kb. 100—150 nyom
dai szabvány szerint gépelt oldal, ábrák
kal együtt).

Benyújtási határidő: 1963. október 31.
A  benyújtott pályamunkákat a Föld

művelésügyi Minisztérium, a Művelődés
ügyi Minisztérium, a Magyar Agrártudo
mányi Egyesület, a TIT Országos Agrár
választmány és a Mezőgazdasági Kiadó 
szakembereiből álló bizottság bírálja el.

1 db I. díj á 8000 Ft
2 db II. díj a 5000 Ft
2 db n i. díj á, 3500 Ft

A díjazott, esetleg a többi benyújtott 
pályamunkák közül az egyébként arra 
alkalmas műveket a Kiadó megjelenteti, 
amely esetben a szerzőkkel a tisztelet
díjra külön szerződést köt.

A jeligés pályamunkákat — Pályázat 
felírással — a Mezőgazdasági Könyv- és 
Folyóiratkiadó Vállalat címére (Buda
pest. V.. Báthory u. 10.) kell benyújtani.

A  pályázat részletes feltételeit, a fel
dolgozásra elsősorban javasolt témák
kal, a Kiadó az érdeklődőnek megküldi.

A pályázat eredményét 19G4. február 
1-ig hirdetjük ki.

MEZŐGAZDASÁGI KIADÓ

sabb, annál jobb) hol biztosítja az 
angolna leggyorsabb növekedését? 
A táplálékkészlet felmérésekor ar
ra feltétlenül számítanunk kellr 
hogy a fenéklakó állatok (rovarlár
vák stb.) és a kellő nagyságú táplá
lékhal mellett a tízlábú rákok (fo
lyami rák, kecskerák, amerikai rák) 
különösen fontos táplálékszerveze- 
tek. Ennek figyelembevételével az: 
angolnával együtt párhuzamosan 
kell telepítenünk a gyorsan szaporo
dó és jól honosítható amerikai rákot 
is. Ez főleg azokra a vizekre érvé
nyes, ahol nem élnek a tízlábú rákok 
(pl. Velencei tó).

Az átlag hőmérséklet kérdésénél 
a korán felmelegedő, napsütötte, 
nem túl mély vizeket kell az angol
na telepítésekor előtérbe helyeznünk. 
Ezekben az angolna már kora tav- 
vasszal kezdheti az intenzív táplál
kozást, gyors növekedésének legfon
tosabb feltételét.

3. A visszafogás kérdése döntő! A 
kifolyókban felállított angolna csap
dák egymagukban nem oldják meg. 
az angolnaállomány halászati hasz
nosítását. A csapdázás csak az an
golna hetedik-tizedik édesvízi évé
ben igazán eredményes, mivel töme
gesen akkor kezdi meg a lefelé ván
dorlást. Ezt megelőzően a kereske
delmileg legértékesebb 60—80 cm-es„ 
30—80 dkg súlyú példányokait kell 
nagy mennyiségben megfognunk. 
Ennek érdekében a telepítéseket kö
vetően a halászokat fel kell szerelni 
az angolnafogás korszerű eszközei
vel. Vízterületenként változóan ezek 
az elektromos halászógép, a külön
böző nagyságú fenéken fekvő var
sák, álló hálók, a nagy, csalogató 
fénnyel működő csapdaháló rend
szerék és a fenékhorgok módosított 
formái.

A visszafogás tervezésekor feltét
lenül számításba kell vennünk azt,, 
hogy az angolna kitűnő horgászhal. 
Tehát, a behelyezett állomány tekin
télyes részét a sporthorgászok fog
ják ki. Ezt az is alátámasztja, hogy a 
sporthorgásznak az eredményes an
golnafogásihoz sokkal kisebb felké
szültséggel (már meglevő készségek
kel) kell rendelkeznie, mint a ha
lásznak. Természetesen a horgászok 
részesedése nagyban függ az angol-  
nás vizeken sportolók számától.

4. Meg kell oldaná a kifogott an
golnák üzemszerű feldolgozását, az 
összegyűjtést, a tisztítást, forrázást,, 
hideg füstölést, és az exportképes 
csomagolást.

Az angolnát az európai piacokon 
tonnákban mérik. A magyar halá
szat akkor lehet egyre jelentősebb 
tényezője kontinensünk angolna ter
melésének, ha az angolnának leg
alkalmasabb vizeinkben kezdjük a 
telepítést, ezekben alakítjuk ki a 
legjelentősebb angolna állományt és 
évről évre több természetes vizet né
pesítünk angolnával. A tervszerű te
lepítés mellett jelentős anyagi áldo
zatokkal kell készülnünk a behelye
zett angolnák visszafogására!

Tőig István
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Becsüljük meg 
tógazdaságunk terveit !

Mint minden létesítménynek, a 
tógazdaság megvalósításának is a 
kiviteli tervdokumentáció az alapja. 
Ez tartalmazza a tógazdaság általá
nos elrendezési tervétől kezdve a 
legkisebb műtárgy részletes tervét 
is. A kiviteli tervdokumentáció leg
fontosabb része a műszaki leírás. A 
tervező ebben ismerteti a tógazda
ság elrendezését, üzemeltetési elő>- 
írásókat, gazdaságossági számításo*- 
kat és az évenként elvégzendő kar
bantartási munkákat.

Az építési munkák megkezdése 
előtt szükséges a vízjogi engedély 
megszerzése az illetékes Vízügyi 
Igazgatóságtól. A vízjogi engedély 
igen fontos okmány, melyben a VÍZ
IG rögzíti a tógazdaság üzemeltető
jének jogait és kötelességeit a víz- 
használattal kapcsolatosan.

A kiviteli tervdokumentáció és a 
vízjogi engedély alapján építi meg a 
kivitelező a tógazdaságot. Kivitele
zés után igen gyakran előfordul, 
hogy különböző okok miatt nem 
terv szerint épül meg a tógazdaság. 
Kivitelező köteles az építkezés befe
jezésével a műszaki átadás-átvételi 
eljárásra elkészíteni és az építtető
nek átadni az átadási tervdokumen
tációt. Ez tartalmazza az eredeti ter
vektől való összes eltéréseket. Igen 
fontos az építtető és az üzemeltető 
részére, hogy ezek a tervek birtoká
ban legyenek, mert később bekövet
kező bővítés vagy átépítés esetében 
ezek nélkül a munkálatokat éssze
rűen nem lehet végrehajtani. De 
gyakran a kisebb javítások is meg
kívánják a helyesbített tervek isme
retét.

A sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás után az üzembehelyezési 
szemlével és a szemlén felvett jegy
zőkönyvvel a tógazdaságot üzem
kész állapot esetén átadják az üze
meltetőnek. Amikor a fenti eljárások 
befejeződtek, az építtető és az üze
meltető boldogan fellélegzik. Már 
többet nem kell a kivitelezővel, 
esetleg a tervezővel veszekedni, 
mostantól kezdve már nyugodtan 
aludhatnak. Az üzembe helyezett tó
gazdaságot pedig birtokukba veszik 
az üzemegységvezetők vagy a ha
lászmesterek.

Vajon a kiviteli tervdokumentá
cióval mi történik ezután?

Az állami szektor (Halgazdasági 
Tröszt, Állami Gazdaságok) tógazda
ságainak az üzembehelyezése után 
u tervdokumentációt az üzemegység 
tervtárába helyezik el és az ott min
denkor rendelkezésre áll.

Az Mtsz és Htsz tógazdaságok 
építkezéseit a megyei Tsz. Beruhá
zási Irodák bonyolítják le. Az épít
kezés befejezése után a terveket 2 
példányban átadják a termelőszövet

kezetnek. A termelőszövetkezetben 
a megkapott terveket szépen össze
kötözik és elhelyezik az irattárban, 
vagy valamelyik szekrényben.

Jól van ez így ?
Sokan azt gondolják, hogy az a 

fontos, hogy a tógazdaság már meg
épült, annak az üzemeltetését csak 
bízzák rájuk. A tervekre már mncs 
szükségük, maradjanak csak azok 
szépen a szekrényben. Amikor a 
szekrényben már nincs elegendő 
hely, vagy ha két tsz egyesül, gyak
ran előfordul, az, hogy a terveket 
kiselejtezik. Sajnos a fenti szemlé
lettel még igen sok helyen találko
zunk. Pedig ez a szemlélet nem he-

A K. V. tároló beeresztő zsilipje
(Kővári felv.)

lyes, mert a későbbiekben gyakran 
megbosszulja magát.

A terveket és a vízjogi engedélyek 
előírásait a halászmesternek részle
tesen ismernie kell, de miért kell is
mernie ezeket a halászmesternek —, 
teszik fel sokan ezt a kérdést. Nem 
elég neki a termelés gondja, mű
szaki dolgokkal is foglalkozzék?

Az előzőekben már ismertettük, 
hogy mit tartalmaz a kiviteli terv
dokumentáció és a vízjogi engedély. 
A tógazdaság biztonságos és ered
ményes üzemeltetése érdekében a 
tervben és a vízjogi engedélyben 
megadott előírásokat szigorúan be 
kell tartani. A tervben előírt kar
bantartási munkákat minden évben 
el kell végezni, ha azt akarjuk, hogy 
a tógazdaságunk idő előtt ne men
jen tönkre.

A fentiek terén sajnos szomorú 
tapasztalataink vannak. A halász
mesterek nem ismerik a legtöbb tó
gazdaságban a terveket, sőt még 
egyáltalán nem is látták azokat. A 
tervek ismerete nélkül az üzemelte
tési utasításokat nem tartják he és

így ezáltal komoly károk keletkez
hetnek a tógazdaságokban.

Erre példának az egyik ellenőrzé
sünk során látottakat kívánom is- 
rnertetni okulásul. Az elmúlt évben 
ellenőriztünk egy 100 kh^as tsz tó
gazdaságot. A nálunk lévő terv sze
rint a teleltetők tápiálócsatomájá- 
ban az előírt vízmélység 1,0 m, a 
táplálózsilipnél biztosítandó esés pe
dig 10 cm volt. A halászmester, mi
vel a terveket nem ismerte, a követ
kező módon üzemeltette a teleltető- 
ket. A táplálócsatornában állandóan 
15—20 cm-es vízmélységet tartott, a 
teleltetőkben az előírt esést nem 
tartotta be, sőt a táplálózsilipek 
csövei némelyik helyen félig a víz
ben voltak. Az időjárás már hidegre 
(—10 C°) fordult, mikor a helyszí
nen jártunk. A tápcsatorna fenekén 
15—20 cm vastag jégréteg volt. Mi
kor megkérdeztük a halászmestert, 
hogy miért nem tartja be a terv elő
írásait, akkor azt válaszolta, hogy ő 
még nem is látta a terveket. Erre a 
válaszra egészen megdöbbentünk, 
mivel a teleltetőkben több mint 300 g 
hal volt. Ebben az esetben még kellő 
időben érkeztünk a helyszínre. A 
halászmester a tápcsatornában a vi
zet felduzzasztottá engedélyezett 
vízszintre és a teleltetőket az előírá
soknak megfelelően üzemeltette. Ez
által kevesebb munkája is lett, mert 
nem kellett a tápcsatornát állan
dóan kijegelnie. A teleltetőkben lévő 
halak is minden baj nélkül áttelel
tek. A halászmester megfogadta, 
hogy a tsz. irodában megkeresi a 
terveket, melyeket kivisz a halász
házba és gondosan át fogja tanul
mányozni.

A fenti eseten okulva tehát mi 
legyen a teendő?

A tsz. irodákban lévő tervekből és 
a vízjogi engedélyből 1—1 példányt 
a halászházba ki kell vinni, hogy 
azok ott mindenkor rendelkezésre 
álljanak. A halászházban a terveket 
szekrénybe kell elzárni, vagy ha az 
nincs, akkor kell csináltatni egy 
olyan kis szekrényt, melyben azok 
elférnek. A szekrényt le kell zárni, 
hogy a tervek ne kerüljenek illeték
telenek kezeibe és ne szóródjanak 
szét.

A tervekre több évtized múlva is 
szükség lehet, mivel a tógazdaságo
kat nem egy-két évre létesítik, ha
nem azok 40—50 év múlva is üze
melnek megfelelő karbantartási 
munkák elvégzése esetén.

A halászmesternek a tervben és a 
vízjogi engedélyben megadott üze*- 
meltetési és karbantartási előíráso
kat a jó termés érdekében ismernie 
kell és be is kell tartania.

Legcélszerűbb az engedélyezett 
üzemi vízszinteket a műtárgyakon 
megjelölni pl. fehér olajfestékkel.

A megyei halászati felügyelőknek
kötelességük, hogy a halászmeste

rek ismerjék meg a tógazdaságuk 
terveit, ezért a fentieket minél előbb 
el kell végezni a még eredménye*- 
sebb termelés elérése érdekében.

Kővári József
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@ 0 @  ĝ7 1_ Hatékonysági, gazdasági számítások —

—  tág.aadaság.iJ»“— I

A  beruházások gazdaságosságát a rá
fordítások és az eredmény összefüggésé
vel fejezzük ki. A  beruházások haté
konyságának átfogó vizsgálatánál viszont 
szélesebb gazdasági, politikai szempon
tokat is mérlegelünk.

A  mezőgazdasági beruházások vizsgá
latánál döntő, hogy a föld, mint a mező- 
gazdaság legfontosabb termelési bázisa, 
rendelkezésre all. Vele kapcsolatban csak 
egyes speciális mezőgazdasági beruházá
sokra van szükség, mint pl. a talaj javí-j£sra

A  mezőgazdasági állóeszközök jelentős 
része a mezőgazdasági termelés ered
ménye, mint pl. élő szervezetek, 
tenyészállatok, szőlő-gyümölcs ültetvé
nyek stb.

A  mezőgazdasági beruházásoknak eddig 
lényegükben a nagyüzemi termelés alap
vető feltételeit kellett biztosítanunk, 
mint pl. a gépesítést, az állatállomány el
helyezését szolgáló épületeket és egyéb 
építményeket. Ma már azonban mind 
nagyobb arányban új termelőbázisok lét
rehozását, s az élőmunkát megtakarító 
nagyüzemi technológiát kell megvalósí
tanunk.

A  mezőgazdasági beruházásokra fel
használható anyagi eszközök elosztása a 
különböző termelési ágazatok között, az 
ágazatok részesedése, arányának meg
állapítása a népgazdasági szükségletek
nek megfelelően a távlati és az éves be
ruházási tervekben történik.

A  beruházáspolitikának ma már haté
konysági számítások alapján kell választ 
adnia arra, hogy a különböző lehetősé
gek közül, a rendelkezésre álló anyagi 
eszközöket egy-egy termelési ágazat fej
lesztésére milyen arányban használjuk 
fel.

A  rendelkezésre álló beruházási eszkö
zök megszerzésére irányuló versenyben 
a tógazdasági haltermelési ágazatnak is 
szükség szerint kell részt vennie. A  tó
gazdaságok fejlesztésére annyi beruhá
zási eszköz jut, amennyinek hatékonyabb 
felhasználási lehetőségét ez az ágazat be
bizonyította.

A  tógazdasági haltermelési ágazatnak 
ebben a versenyben vannak nagyon 
pozitívan értékelhető eredményei, adott
ságai. Így pl. az 1 kg élőhús előállítására 
felhasznált takarmány 2,2—2,5 kg kemé

nyítőérték. De vannak a tógazdaságok
ban tartalékok is, ilyen pl. a holdanként! 
hozamok növelése. Az ebben rejlő lehe
tőségek, mint pl. a tenyésztői munka 
javítása, a tenyészanyag-ellátás jó bizto
sítása, s az okszerű kihelyezés megvaló
sítása, az okszerű takarmányozás stb. 
közismertek.

A  tógazdasági hozamok emelésének 
további lehetősége a régi halastavak le
romlott műszaki állapotának megjaví
tása, illetve a meglevő halastavaknak 
gazdaságosan üzemeltethető tógazdasá
gokká való fejlesztése. Ez a fejlesztés a 
biztonságos és gazdaságos vízellátáshoz 
szükséges tápcsatornák, a gazdaságos le
halászást biztosító lecsapoló csatornák, 
halágyak, a legszükségesebb teleltetők, 
ívó- nyújtótavak, a gazdaságos szállítási 
létesítmények és berendezések stb. meg
építésével történhet. A  meglevő halas
tavak gazdaságosan üzemeltethető tó
gazdaságokká fejlesztéséhez és a lehasz
nált tavak korszerűsítéséhez beruházások 
szükségesek, amelyek nélkül ezeknek a 
halastavaknak a korszerűbb, gazdaságo
sabb kihasználását nem lehet megvaló
sítani. Ellenkezőleg, ezeknek a halasta
vaknak a termelése fokozatosan még 
tovább fog csökkenni.

A  beruházások hatékonysági vizsgálata 
felvetette a kérdést, hogy új halastavak 
épüljenek-e, vagy inkább a meglevő 
halastavak gazdaságosan üzemeltethető 
tógazdaságokká fejlesztéséhez kell első
sorban a beruházásokat előtérbe he
lyezni.

Az Országos Tervhivatal Mezőgazdasági 
Főosztályán az elmúlt évben tanulmány 
készült, ahol a korszerűsítési beruházá
sok kerültek előtérbe. Így a második 5 
éves tervidőszakra az új halastavak épí
tésére előirányzott anyagi eszközöket az 
új építések és a korszerűsítések között 
kell megosztani. Ennek megfelelően a 
meglevő halastavak hozamainak növelé
sével és az új tóépítésekkel biztosítani 
lehet a terv termelési célkitűzéseit, sőt 
az anyagi eszközök mintegy 34%-a meg 
is takarítható.

A  tógazdasági haltermelés fejlesztésé
hez szükséges beruházási eszközök ará
nyát az egyéb termelési ágazatokkal a 
beruházások hatékonyságának összeha
sonlítása alapján döntik el. Ugyanúgy a

haltermelés fejlesztésere rendelkezésre 
bocsátott beruházási eszközökben is az 
egyes üzemek reszesedesei arányát a 
beruházás hatékonysága dönti el.

Ha ezt az álláspontot és szemléletet el
fogadjuk, akkor meg kell teremtem azo
kat az eszközöket és módszereket, ame
lyek segítségével az igényeit beruházási 
eszközök hatékonyságát ellenőrizni tud
juk. Biztosítani kell az igények elbírálá
sának olyan rendszerét, eljárási módját, 
amelynek segítségével a beruházások 
hatékonyságát veszik alapul. Ez az eljá
rási mód biztosítja majd azt. hogy a be
ruházásokra juttatott anyagi eszközök
nek az üzemek közötti elosztásánál ne az 
ötletszerűség és a szubjektivitás, hanem 
a népgazdasági érdek döntsön.

De miiyeneK legyenek ezek a módsze
rek és eszközök? Erre választ fog adni az 
állami gazdaságok beruházási tervezésé
nek és lebonyolításának új rendszerere 
kiadás előtt álló földművelésügyi minisz
teri utasítás. Ebben az utasitasoan a hal
termelési ágazatra vonatkozóan is a be
ruházási eszközök igénylésének egységes 
módszere, formája, eszköze, a beruházási 
program mintájára kiadásra kerui. Ezen 
az egységes eszközön túl, az utasításnak 
leglényegesebb rendelkezése az, amely 
előírja azokat a termelési hozam-mini
mumokat és önköltségi és egyéb maxi^ 
mumokat, amelyek előfeltételei annak, 
hogy egy gazdaság halászati ágazatának 
fejlesztésére — korszerűsítésére — beru
házási eszközöket kapjon. A  f. évben ki
dolgozásra kerülő beruházási programok 
tekintetében ezek az előírások a követr 
kezők:
Netto haltermelés 1 kh-on 600 kg,
1 kg hal eioalmásához relhasz-

nalhato abrak keményítöertek 2,5 kg 
1 kg hal súlygyarapodás önkölt

sége 11,00 Ft
A  fenti termelési fajlagos mutató 

minimális, a takarmány ieinasználasi es 
az önköltségi fajlagos mutatok pedig 
maximális mutatok. A  beruházási prog
ramok kidolgozásánál arra keli töre
kedni, hogy ezeknel a mutatóknál kedve
zőbbek kerüljenek kidolgozásra. A  beru
házási programokban megtervezett mu
tatókat a Főigazgatóság tervesiteni fogja-

Ha a beruházások hatékony megvalósí
tásában jelentkező nepgazdasagi érdek 
érvényesítésének módszereit és eszközeit 
megteremtettük, nézzük meg, mi lenpe 
az az eljárási rendszer, amellyel meg 
tudnánk valósítani azt. hogy a tógazda
sági haltermelés céljára rendelkezésre 
álló beruházási eszközök azoknak az 
üzemeknek jussanak, ahol a beruházá
sok hatékonysága a legjobban érvénye
sülhet.

Az elbírálás alapjául szolgáló egységes 
program-minta elkészült és az odaítélés
nél érvényesítendő alapvető mutatók elő
írása is megtörtént.

Két dologra lenne még elengedhetetle
nül szükség: az úgynevezett pályázati
— versenytárgyalási — rendszer megva
lósítására, s az érdemi bírálathoz szüksé
ges szakmai felkészülésre.

Mit értek az úgynevezett pályázati —
— versenytárgyalási — rendszeren?

Azt, hogy a gazdaságok korszerűsítési
beruházási programjai egy időben, egy
mással összehasonlítva, versenyben ke
rüljenek elbírálásra — a beruházási esz
közök így azokba a gazdaságokba kerül
jenek, amelyek adottságaik alapján az 
eszközöket a leghatékonyabban tudják 
felhasználni, s ennek eredményeképpen 
a megfelelő időszakra szóló terveikben a 
legkedvezőbb mutatók teljesítését vállal
ják.

Mit értek az érdemi bírálathoz szüksé
ges szakmai felkészülésen?

Azt, hogy az állami gazdaságok halá
szati ágazatának pontos üzemi adaitai — 
terület, termelési szint, áJloeszköz-ellá- 
adottságok, takarmányellátás, stb. a szük- 
tottság, tájadottságok, személyi, szakmai 
adottságok takarmányellátás stb. a szük
séges értékelő kritikai szemlélettel bizto
sítottak legyenek, s legyenek meg azok 
az általános elvi állásfoglalások. — a ter
melés tájadottságainak, a termelésnek a 
fogyasztás igényeihez alkalmazkodó üte
mezésének, a tenyészanyag-ellátás üzemi 
megoldásának, az okszerű takarmányo
zás megvalósításának stb. — érvényesí
tésére vonatkozó elhatározások, amelyek 
a kidolgozott beruházási programokban a 
beruházási eszközök hatékony felhasz
nálásában jelentkező népgazdasági érde
kek érvényre juttatásához elengedhetet
lenül szükségesek. Dr. Szilágyi Béla
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Ma már sokat tudunk az állatok 
pajzsmirigyéről. Általánosan ismert, 
hogy a nyaktájékon elhelyezkedő 
páros hormon termelő mirigy tiroxin 
nevű hormonja útján a szervezet nö-

1, ábra. A  hering pajzsmirigyének elhelye- 
ződése. 1. pajzsmirigy, 2. kopoltyúartériák, 

3. aorta ventraiis, 4. szív-kamra.

vekedésére, fejlődésére, anyagcseré
jére, hőtermelésére egyaránt hat. Ha 
kevesebb tiroxint termel a pajzsmi
rigy, mint kellene, akkor az égési fo
lyamatok lelassúbbodnak, a növeke
dés sebessége csökken, a fejlődő 
békaporonty nem alakul át kifejlett 
békává, a madarak vedlése elmarad, 
a szőrképződés és tejelválasztás 
csökken, a zsírképződés fokozódik. 
A pajzs mirigy túlnövekedése követ
kezményeként fellépő Basedow-kórt 
is általánosan ismerjük.

De vajon halainknak van-e pajzs
mirigyük, hol található és mit tu
dunk működéséről? E kérdésekre fe
leletet keresve mindenekelőtt le kell 
szögeznünk, hogy a hal pajzsmiri
gyéről lényegesen kevesebbet tu
dunk, mint a madarakéról, vagy em
lősökéről. Idevonatkozó ismereteink 
hiányosságának okait elsősorban a 
hal pajzsmirigyének anatómiai sa
játosságaiban kell keresnünk.

A halak pajzsmirigye ugyanis 
nem szembetűnő, fejlett, tömör, 
meghatározott alakú mirigy, hanem 
tüzetes boncolással is csak nehezen 
megtalálható szövethalmaz, amely a 
szívből a kopoltyúkba haladó vérér
törzs (aorta ventraiis) és az ebből le
ágazó kopoltyúartériák tövénél hú
zódik meg (1. és 2. ábra). Elhelyező- 
dését illetően halfajonként kisebb 
eltérések észlelhetők. A pisztráng
féléknél az I—III. kopoltyúartéria 
tövénél lévő páros szervről van szó, 
míg az angolnánál csak I. és II. ko
poltyúartéria tövénél elhelyeződő pá
ratlan szervről beszélhetünk. A sü
gérek páros pajzsmárigye több- 
lebenyű. A hal pajzsmirigye méreté
nél és elhelyeződésénél fogva tehát 
csakis szövettani metszetek készí
tése és vizsgálata útján tanulmá
nyozható. Sebészeti úton eltávolí
tani és így a hiánya következtében 
fellépő tünetek alapján működésére 
fényt deríteni szinte lehetetlen. A 
kutatók számára csak a kémiai úton, 
gyógyszerekkel való pajzsmirigy- 
roncsolás útja járható. Újabban a

rádióaktív jódot használják ilyen 
vizsgálatokhoz, mivel a pajzsmirigy 
a szervezetbe juttatott jódot akku
mulálja.

Az említett nehézségek ellenére is 
már sok mindent tudunk e mirigy
ről. Szövettani vizsgálatok szerint a 
hal pajzsmirigye mikroszkopikus 
méretű üregecskék (follikuluszok) 
sokaságából áll, amelyeknek falát 
mirigy hámsejtek alkotják, a sejtek 
közötti hézagot pedig kötőszövet töl
ti ki (3. ábra). Az üregecskékben 
hámsejtek által termelt kolloidális 
jódfehérj ét találunk. Innen a pajzs
mirigyet gazdagon behálózó hajszál
érhálózatba jutó tiroxinhormon a 
véráram útján a test minden részébe 
eljuthat. A növekedő hal mirigy
hámsejtjeinek mennyisége, a folli
kuluszok formája, nagysága és 
száma az egész pajzsmirigy nagy
sága is változik. Az ivarérettség el
érésével a mirigy állománya nagy
jából állandó marad. Angolnák és 
heringek esetében különösen feltűnő 
a hal pajzsmirigyének az egyed ki
fejlődésére való hatása. Angolnán 
igen intenzív pajzs mirigy műkő dóst 
észlelhetünk a tengerből az édesvízbe 
való vándorlás időszakában. A he* 
ringek kifejlődésük előtt follikulusz- 
térfogatgyarapodást mutatnak, míg

2. ábra. A  pisztráng pajzsmirigyének el- 
helyeződése a kopoltyúartériák (I—m .)  

tövénél (felülnézetben)

a kifejlődés után ezek térfogata is
mét csökken. Az ívás idején a pajzs
mirigy térfogata a follikuluszok fe
szüléséig megtelnek váladékkal. Ez- 
esetben tehát a pajzsmirigynél tipi
kus ivari ciklusváltozást észleihe^ 
tünk. v

Tiroxinnal való kezelés hatására a 
hal növekedési sebessége gyorsul, 
tehát a pajzsmirigy a halak növeke
désére is hat. Érdekes megjegyezr- 
nünk, hogy tapasztalatok szerint el

fe
3. ábra. A  hal pajzsmirigyének mikrosz
kopikus szerkezete vázlatosan: a) mirigy
hámsejtek, b) follikulusz, c) kötőszövet, 

d) hajszálér

sősorban a hosszanti növekedést se
gíti elő. Egyes kísérletek szerint a 
pajzsmirigy a halak anyagcseréjének 
intenzitására (ami azok oxigénfo
gyasztása útján mérhető legköny- 
nyebben) is közvetlen hatású. Más 
kísérletek ezt az eredményt nem iga
zolták.

A pajzsmirigy kóros megduzza- 
dása (halgolyva) halakon viszonylag 
gyakran előfordul. Különösen nagy 
károkat okoz ez az USA halállomá
nyában. Nincs biztos adat arra, hogy 
a halnak ez a kóros elváltozása föld
rajzilag egybeesne az emberi golyva 
gyakorisági területével. Minden
esetre kétséget kizáróan megállapít
hatjuk, hogy a golyvás hal fogyasz
tása egészségünkre teljesen veszély
telen. A beteg halat jódtartalmú 
gyógyszerek adagolásával gyógyítani 
lehet. Ha a pajzsmirigyet a halból 
sikerül kiirtani, vagy ott elron- 
csolni, annak növekedése leáll. Ha 
viszont a pajzsmirigyet fokozott mű
ködésre serkentjük, esetenként a bőr 
elszíntelenedését észlelhetjük.

A pajzsmirigy szomszédságában 
háziállataink jól ismert létfontos
ságú mirigye a mellékpajzsmirigy, 
amelynek hormonja (parathormon) 
a szervezet ásványi anyagforgalmá
nak szabályozója. Ez a mirigy a vese 
sókiválasztása és a csontban történő 
sólerakódás szabályozása révén a 
vér meghatározott ásványi-anyag
tartalmát biztosítja. A mellékpajzs
mirigy a halakban hiányzik. Telje
sen nyitott kérdés ma még, hogy va
jon mi szabályozza a, halak ásványi
anyagforgalmát? Egyes kutatók fel
tételezik, hogy ebben is a pajzsmi
rigy tiroxin ja játssza a fő szerepet.

dr. Széky Pál
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Rezétben ebédel a Dunahalászati Bizottság
(Kővári felv.)

A Nemzetközi Dunai Halászati 
^  Egyezmény Vegyesbizottságia 

19G3. április 17—26. között tartotta 
V. Ülésszakát Budapesten. Az Ülés
szak programját a múlt évben 
Szófiában állapították meg ugyan
akkor, amikor elhatározták, hogy 
Budapest lesz az V. Ülésszak szék
helye.

A Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány — el nem hanya
golható nemzetközi kötelezettségé
nek érezve a budapesti Ülésszak 
sikeres megrendezését — a földmű
velésügyi miniszter előterjesztésére 
két ízben is hozott határozatot. 
Ennek köszönhető, hogy az Ülésszak 
előkészítésével kapcsolatosan min
den a legnagyobb rendben és a 
lehető leggondosabban megtörtént. 
Anyagiak tekintetében tehát nem 
lehettek problémák, a szellemi szín
vonal pedig — s ezt a külföldi dele
gációk vezetői egybehangzóan állí
tották — rendkívül magas volt.

Az Ülésszak munkájában a Szer
ződő Felek következő képviselői vet
tek részit:

A Magyar Népköztársaság részé
ről:

Pékh Gyula országos halászati fő
felügyelő, a küldöttség vezetője;

Bencze Ferenc a Halászati Terme
lőszövetkezetek Központi Intézőbi
zottságának elnöke, a küldöttség 
tagja;

Tóth János a Magyar Tudományos 
Akadémia Dunakutató Állomásának 
tudományos munkatársa, a küldött
ség tagja.

A Bolgár Népköztársaság részéről:
Lalu Gantchev belkereskedelmi 

miniszterhelyettes, a küldöttség ve
zetője;

Mihayl Nichkov, a Belkereske
delmi Minisztérium Halászati Igaz
gatósága Termelés és Mű|szakji osztá
lyának helyettes, vezetője, a küldött
ség tagja;

Ludia Ivanov, a várnai Halászati 
és Haltenyésztési Tudományos Kuta
tóintézet tudományos munkatársa, a 
küldöttség tagja;

Nikola Kolev, a Ribno Stopanotvo 
főszerkesztője, a küldöttség tagja;

A Jugoszláv Szövetségi Szocialista 
Köztársaság részéről:

Nikola Djsalov, a Szerb Halászati 
Kutatóintézet igazgatója, a küldött
ség vezetője;

Nebojsa Rankovics, a Szerb Ha
lászati Kutatóintézet Természetes- 
vízi Osztályának vezetője, a küldött
ség tagja;
A Román Népköztársaság részéről:

Konstantin Nicolau élelmiszer
ipari miniszterhelyettes, a küldött
ség vezetője;

Zoltán Kászoni, az Élelmiszeripari 
Minisztérium Halászati- Ipari Vezér- 
igazgatóságának vezérigazgató-he
lyettese, a küldöttség tagja;
A Szovjetunió részéről:

Konstantin Bábáján, a Szovjet
unió Népgazdasági Tanácsa mellett 
működő Állami Halgazdasági Bizott
ság vezetője, a küldöttség vezetője;

Alexander Topacsevszkij, az Ukrán 
Szocialista Szovjet Köztársaság Tu
dományos Akadémiájának Hidro
biológiái Intézetének igazgatója, a 
küldöttség tagja;

Henrich Voitolovsky, a Szovjet
unió Népgazdasági Tanácsa mellett 
működő Állami Halgazdasági Bi
zottság főelőadója, a küldöttség 
tagja.

A Vegyesbizottság ülését Pékh 
Gyula, a Vegyes bizottság elnöke 
nyitotta meg, majd a delegációkat 
Keserű János elvtárs, a földművelés
ügyi miniszter helyettese üdvözölte.

A meghatározott napirend szerint 
a delegációk vehetői beszámoltak az 
elmúlt évben végzett munkájukról, 
a Duna halászati helyzetéről, aktuá
lis problémákról, a Dunával kapcso
latos kutatások eredményeiről, a 
növényevő halfajok betelepítésével 
kapcsolatos tapasztalatokról. A Szer
ződő Felek képviselői megállapítot
ták a dunai nagyhering fogási tilal
mát és Báziástól lefelé az egyhóna
pos általános tilalom idejét.

Fontos napirendi pont volt a Ma
gyar és a Jugoszláv Szerződő Felek 
által előterjesztett javaslat, amelyet 
a Halászati Szabályzat módosítására 
vonatkozóan terjesztettek elő és a

Beszámoló a Dunai Ha
Y egy esbizottságánal

Dunának Rajka községtől Báziás 
községig terjedő szakaszára (Pan
non-medence) vonatkozik. Eszerint 
a kérdéses vízterületeken — eltérően 
a Duna halászatára szerződött álla
mokban levő általános halászati ti
lalomtól — csak fajlagos és méret
tilalmakat tartanak, minthogy a hal
állomány összetétele indokolatlanná 
teszi az általános tilalom bevezetését.
A fajlagos tálaknak időpontja álta
lában egyezik a jelenleg is érvény- , 
ben levő 1/1962. (I. 24.) F. M. számú 
rendelet előírásaival. Eltérés csupán 
annyi, hogy a Vegyesibizottság a csu
kára vonatkozóan is állapított meg 
legkisebb fogható méretet (30 cm) és 
a harcsa eddig 42 cm-es méretét 
50 cm-re emelte fel.

A határozatokat, illetve javasla
tokat a Vegyesbizottság jegyző
könyvbe foglalta és azok minden 
országban a kormány elé kerülnek jó- i 
váhagyás céljából. A jóváhagyás 
után a hozott határozatok államigaz
gatási úton kihirdetésre kerülnek.

A Vegyesbizottság — szovjet elő
terjesztés alapján — foglalkozott a 
távlati tudományos kutatási tervek 
összehangolásának kérdésével. Úgy 
határozott, hogy minden ország saját 
tudományos fórumával megtárgyalja 
a szovjet javaslatot és azzal kap- i 
csolatosan a következő Ülésszakon 
foglal állást.

A Vegyesbizottság 1964. évi Ülés
szakát Bukarestben fogja megtartani 
és a Vegyesbizottság soros elnökéül 
Konstantin Nikolau élelmiszeripari 
miniszterhelyettest választotta meg.

A Vegyes bizottság V. Ülésszakával 
összefüggésben a delegációk halá
szati tanulmányúton vettek részt, ab
ból a célból, hogy a gyakorlatban is
merjék meg a magyar halászatot.

Úgy véljük, hogy a program min
den tekintetben kielégítette a kül
földi szakemberek érdeklődési kö-

Kászoni Zoltán vezérigazgatóhelyeti
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iszati Egyezmény 
1. ülésszakáról
rét, mert nemcsak szorosan a Duna 
halászata, hanem a Velencei tó, a 
Balaton és egy jól szervezett tógaz
daság is bemutatásra került.

Kétségtelen azonban, hogy a leg
nagyobb sikert a Halászati Termelő- 
szövetkezetek Központi Intézőbi
zottságának dinnyés—pákozdi kel
tetőállomása aratta. Ezen az úton 
Keserű János miniszterhelyettes elv
társ is részt vett. Bár az árvízkárok 
miatt nem tudtuk azt mutatni, amit 
szerettünk volna, mégis a külföldi 
szakemberek itt jegyeztek a legláza
sabban és itt használták fel a leg
több filmjüket. A magyar halászat 
nagy megbecsülésének kell tekinteni, 
hogy Antalfi Antalt — az Intézőbi
zottság főagronómusát — aki a telep 
megépítését kezdeményezte, majd 
meg is építette, K. Nikolau román, 
és L. Gancsev bolgár miniszterhe
lyettes hazájába ott a helyszínen úgy 
hívta meg, hogy minden költségét 
viselni kívánják. A dinnyés—pákozdi 
telephez hasonló építkezések szakér
tőjének szeretnék megnyerni.

Sor került egy balatoni halászat 
megtekintésére is. A küldöttek nagy 
tetszéssel nyilatkoztak a balatoni ha
lászat módjáról és összehasonlították 
a tengeren náluk alkalmazott mód
szerekkel. S ha a fogási technikával 
kapcsolatban voltak is észrevételeik, 
mindenesetre rendkívül imponáló 
volt az a süllő tömeg, amely a zsák
mányban megmutatkozott, s amely
ből az a következtetés is levonható, 
hogy a süllő-probléma a Balatonon 
többé-kevésbé már megoldott. Külö
nösen, ha a tervezett új hal táplálék
fajok behozatalára is rövid időn be
lül sor kerül.

A Duna halászatát a Vegyesbizott
ság szárnyas hajóval tekintette meg. 
A hajó Budapestről indult és Bajáig 
5 helyen mutattunk be dunai halá
szatot. Különösen kedvező hatást

'dítja a hajai szerszámok ismertetését
(Kővári felv.)

váltott ki a paksi Vörös Csillag ha
lászati tsz három brigádja. A brigá
dok a szövetkezet emblémájával el
látott kék overalllban halásztak és — 
jó fogásuk lévén — alkalmuk volt 
bemutatni a hazai Duna-szakasz leg
fontosabb halait. A külföldi delegá
ciók tagjai átszálltak a htsz ladik
jaiba és ott győződtek meg a kifogott 
halfajok összetételéről. A példás 
szervezésért külön köszönet jár a 
paksi htsz vezetőinek, nemkevésbé 
a szövetkezet kitűnő tagságának.

A bajai Űj Élet halászati tsz rezéti 
halásztanyáján látta vendégül a Du
nai Halászati Egyezmény Vegyesbi
zottságának tagjait. Bemutatták az 
általuk használt halászeszközöket 
működés közben. Különös érdeklő
déssel figyelték az elektromos ha
lászó gépeket, amelyekkel a Jugosz
láv Szövetségi Szocialista Köztársa
ságban évek óta foglalkoznak, sőt 
éppen N. Rankovics elvtárs, aki a 
jugoszláv delegáció tagja, személy 
szerint folytat az elektromos gépek
kel sikeres kutatómunkát a folyó 
Dunán. A román delegáció vezetője 
pedig úgy nylatkozott, hogy 20 db 
elektromos halászógépet kívánnak a 
Magyar Népköztársaságtól még eb
ben az évben beszerezni.

Ezt a szakmai bemutatót baráti be
szélgetés követte, amelyen a külföldi 
vendégeken kívül Baja városának 
párt és tanácsi vezetői is részt vet
tek. Ott volt Szabó elvtárs a járási 
PB első titkára is.

Külföldi vendégeink megtekintet
ték a Szegedi Halgazdaságot is, ahol 
a legújabb halászati gépeket mutat
tuk be. A látottakkal igen elégedet
tek voltak, különösen a halkiemelő 
gép, és a hal önetető arattak nagy 
tetszést. A Vállalat vezetői mindent 
megtettek, hogy a tógazdasági bemu
tató is jól sikerüljön.

Igen baráti volt az esztergomi Üsző 
Falu halászati tsz tagságával való 
találkozás. A Vegyesbizottság végig
nézte ennek a rendkívül szennyezett 
víznek a halászatát is. Itt találkoz
tak először hazánkban halász asz- 
szonyokkal, akik a férfiakkal együtt 
húzták a hálót. Szakértelmük és a 
munkáihoz való viszonyuk valóban

példamutató volt, sok férfi halász ta
nulhatna tőlük.

A Vegyesbizottság budapesti, mun
kája, majd vidéki tanulmányútja 
után került aláírásra — ünnepélyes 
külsőségek között — az V. Ülésszak 
jegyzőkönyve. Erre a Gellért Szálló 
Gobelin termében került sor. Jelen 
voltak — a delegációkon kívül Gye- 
nyiszov szovjet nagyim vet, Rosianu 
román nagykövet, Georgien bolgár 
nagykövet, Tepavac juguszláv nagy
követ és Nae Androne a Duna 
Bizottság igazgatója. Magyar részről 
megjelent Púja Frigyes külügymi
niszter-helyettes, Keserű János föld
művelésügyi miniszterhelyettes, Ri- 
biánszky Miklós az OHF vezetője, 
Nagy Dániel trösztigazgató és sokan 
mások.

Megható színfoltja volt az ünne
pélyes aláírást követő bankettnek az, 
hogy meghívást kapott a magyar ha
lászát 10 jeles képviselője is, akiket 
a földművelésügyi miniszter kitün
tetésben részesített. A tótüntetettek 
nevében Bencze Ferenc mondott kö
szönetét.

Az ünnepélyes banketten minden 
delegáció vezetője felszólalt és kö
szönetét mondtak az V. Ülésszak jó 
megszervezéséért, az itt gyűjtött ta
pasztalatokért és nem utolsó sorban 
azért a baráti fogadtatásért, amely
ben tanulmány útjuk során részesül
tek.

ők  mondották, s mi is így érezzük, 
hogy a hazánkban tartott Vegyesbi
zottsági ülés alkalmas volt arra, hogy 
egymást jobban megismerjük és a 
szovjet, bolgár, román, jugoszláv és 
magyar halászok szakmai összefo
gása meg fogja teremteni a Duna 
jobb és ésszerűbb halászati kihasz
nálását népeink javára.

Végül a magam nevében is köszö
netét mondok a külföldi delegációk 
vezetőinek és tagjainak azért, mert 
munkámban sokat segítettek. Köszö
nöm továbbá magyar munkatársaim
nak is, hogy a budapesti V. Ülésszak 
sikerét elősegítették s nekem sze
mély szerint igen sok támogatást 
nyújtottak.

Pékh Gyula
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Az állatok világában domináló
egyik legerőteljesebb életmegnyilvá
nulás a létfenntartás ’ ösztöne. Ez 
annyit jelent, hogy minden élő állat 
táplálkozni akar, és táplálkoznia 
kell. A táplálék megszerzése nem 
mindig egyszerű. Nagy a verseny, 
nagy a harc, hiszen igen sok eset
ben egyik állat egyúttal a másiknak 
táplálékát is jelenti. (Ragadozók). 
De még a nagyjából azonos táplá
lékra utalt állatok esetében sem 
komkurrenciamentes az élelem biz
tosítása. Azért, hogy egyes állatok a 
saját életterükben fellelhető táplálé
kot előnyösebben tudják megszerez
ni, ennek érdekéiben testük a hosszú 
évmilliók alatt így, vagy úgy módo
sult a környezethez.

A táplálék megszerzésének gond
ja nemcsak a szárazföldi állatoknál 
jelentős, hanem a vízben élőiknél is, 
így természetesen a halak között is. 
Mindenki előtt ismeretes, hazai ha
lainknál a pontyféléknek harmoni- 
kaszerűen kinyújtható jellegzetes 
szája, mely kiváltképpen arra alkal
mas, arra módosult, hogy a talaj
ban, az iszap között keresse meg az 
álcákból, a férgekből, az elhullott 
magvakból álló táplálékát. Még jel
legzetesebb és érdekesebb a hazánk
ban is fellehető folyami ingóiénak 
(Petromyzon fluviatilis) táplákozás- 
módja, szájszerve. Ez a hal életének 
bizonyos szakaszában élősködő (pa
razita) életmódra rendezkedik be. 
Szájszervei szívó-tapadó koronggá 
módosultak. Amint a gazdaállatra 
tapadnak, ezek testnedveit szívják ás 
ebiből táplálkoznak.

Az akváriumkedvelők körében Is
meretes trópusi halak között is egész 
sor érdekes jelenséggel találkozunk, 
amelyek mind arra utalnak, hogy a 
száj és a szervezet miként módosult 
a táplálék megszerzésének érdeké
ben. Az első példát két pontylazaccal 
kapcsolatban említjük. Az egyik a 
ferdénálló ponty lazac (Naimobrycon 
xeques) és a másik a fiejenálló ponty

lazac (Chilodus punctatus). Ezek
nél egymástól merőben ellentétes 
testtartást figyelhetünk meg. Az 
előbbinél azt látjuk, hogy az 
állat természetes testtartásban a 
vízszintre húzott egyenessel és a ta
lajra mutató merőlegessel hegyes 
szöget zár be. A másik állatnál pon
tosan fordított a helyzet, itt a nor
mális testtartás a talajra húzott

egyenessel és a felszínre húzott me
rőlegessel zár be hegyes szöget. Az 
előbbi állandóan a víz felszínét, a 
fejenálló pontylazac pedig állandóan 
a víz fenekét kémleli, önként követ
kezik ebből, hogy a ferdénálló ponty
lazac 'hasonlóan, mint a balatoni gar
da (Peiecus cultratus) a vízbe hulló 
apró rovarokat kívánja és az élele
mért folytatott versengésben testtar
tásánál fogva előnyösebb helyzetben 
van. A másik pontylazac a talajban, 
az iszapban bujkáló férgek, rovarok

megszerzésének érdekében módosult 
testtartást vett fel. Az ázsiai lövő
hal (Toxotes jaculatrix) már nemcsak 
a vízi életteret, hanem a szárazföldet 
és a vízből kiálló növényzetet is ki
használja. Különleges száj berendezé
sével arra képes, hogy a víz felszíné
nek közelében levő növényzeten pihe
nő rovarokat egy vízsugárral szabály
szerűen lelője, hogy aztán a víz fel
színére essenek, és így könnyen meg
ragadhatók és elfogyaszthatok le
gyenek. A páneélosharcsáknál (Cal- 
liebthyidae) lefeléhajló, görbe, csőr
szerű en megnyúlt, bajuszkákkal el
látott száj részt, kifejezetten a vizek 
iszapjában való állandó turkálásra

alkalmas szervet találunk. E száj- 
szerkezet annyira egyirányban mó
dosult, hogy a hal a vízben lebegő 
táplálékot nem is igen tudja megra
gadni, elfogyasztani.

Végül a ragadozó halakról sem 
feledkezhetünk meg. Ki gondolná, 
hogy a délamerikai piraya, — mely 
alig éri el a 40 cm-es nagyságot — 
borotvaéles fogazatával az édesvizek 
legfélelmetesebb faikasa. Nemcsak 
a testnagyságának megfelelő méretű 
zsákmány megragadására képes, de 
pl. százas falkákban támadva igen rö
vid idő alatt még egy szarvasmarhát 
isi szétmarcangolhat. Csak a lerágott 
csontváz árulkodik a tragédiáról. 
Mint a példából láthatjuk, könyör
telen és ádáz harc ez, a létfenntar
tás érdekében a természetben folyó 
szüntelen küzdelem, mely a szapo
rodás egyensúlyának is egyik bizto
sítéka.

A természeteit nyitott szemmel 
vizsgáló ember ezeket a jelenségeket 
könnyen megfigyelheti. Akár az ak
varistának, akár a tógazdának álla
tai megfelelő táplálkozása érdekében 
feltétlenül számításba kell vennie 
azokat az alkati (morfológiai) ténye
zőket, melyek az egyes halfajokra 
jellemzőek, s ezeknek megfelelően 
kell az etetésről gondoskodnia.

Hankovszky Dezső
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Látogatás. Pakson

Még egy forduló és helyén van az 
ivadék! — Ezzel köszöntött a volán 
mellől Bencze Ferenc, a Paksi HTSz 
elnöke, aki az Előszállás—Biritó közti 
halszállító „ingajáratot” vezette.

Aztán nekivágtunk az útnak, végre 
megnézem, milyen az a Biritó, ame
lyikről eddig csak hallottam és fény
képeket láttam.

Az első, akibe beleütköztem, Zerza 
Pista bácsi volt, régi ismerősöm. Für
gén ment előttünk a szépen karban 
tartott tavak mentén, akárcsak 10 év
vel ezelőtt, amikor együtt hipofizál- 
tuk a kecsegéket. Igazán nem látszik 
rajta az 57 esztendő.

A 150 holdas vízterület hat tóból 
áll, az összes ingatlan szántóval, rét
tel, legelővel együtt 470 kh.

Nem függenek ma már a Duna sze
szélyétől a paksiak! A halastavak ak
kor is biztosítják a tagságnak a mun
kát, amikor a folyami halászat szü
netel.

Holdanként 800 darabbal népesítet
tünk — mondja Bencze Ferenc elnök. 
140 holdon 200 mázsa tenyészanyag 
van. Két ivadéknevelőbe Dinnyésről 
került napos ivadék. Január elsejéig 
6 vagon halat teleltettünk át veszte
ség nélkül!

A korszerű takarmányozást hiva
tott biztosítani a mezőgazdasági te
rület. Öröm nézni a kukoricával 
szinültig megrakott górét. A szerves
trágya szükséglet fedezésére, a helyi 
lehetőségeknek megfelelően, juhokat 
szereztünk be, kapom a választ a kér
désemre. A jerkék fedeztetve érkez
tek és az ellés zöme pont a legva
dabb hidegben volt, —20—22 fokos 
zimankóban. Ennek ellenére komoly 
elhullás nem volt.

Ezévi tervünk 900 mázsa ponty. A  
meglévő területtel szeretnénk tógaz
daságunkat 12 vagonosra felfejlesz
teni. Nemcsak a kukoricára alapoz
zuk a takarmányozást. Ehhez jön 
a konzervgyári selejt borsó és a Ter
ményforgalmi Vállalat hulladéka is. 
A borsó fő szezonja 10—12 nap. Már 
hajnalban vinni kell. Ott állunk glé- 
dában hétköznap is, vasárnap is, de 
megéri! A kitűnő fehérjetakarmány 
megteszi a magáét.

Hogy fogadják a halak?
A kézhez szokott házimalac kis

miska ahhoz, am it a halak művelnek. 
Még a lapátról is leszedik a borsót. 
Mindig arra gondolunk, hogy a helyi 
lehetőségeket ki kell használni.

Ez az első eset egyébként, hogy a 
kihelyezett tenyészanyag, a 25 vagon 
teljes értékű takarmány mind a saját 
erőnkből van, bankhitel semmi!

Hogy abból a „saját erőből” mi 
minden tellett ki, azt örömmel és 
meglepetéssel láttam az ötletesen be
rendezett épületeken is. Mindenben 
a saját kezük munkája van. A Paksi 
HTSz tagjai kitűnő eredménnyel tet

ték le az élet „politechnikai” vizsgá
ját. Amikor a birkák érkezését meg- 
neszelték, máról holnapra szinte a 
földből nőtt ki az akol, és a munka 
minőségét a veszett télben is jó erő
ben, egészségesen maradt állomány 
és az ellések sikeres lebonyolítása bi
zonyítja a legékesebben.

A dunai halászat a régi, jóhírű. 
Négy nagyhálós (Pakson kettő, Duna- 
földváron és Madocsán egy-egy) és 
egy kisszerszámos brigád (az egész 
szakaszon) dolgozik. Egy másik kis
szerszámos brigád a kalocsai járás 
csatornarendszerét halássza.

A termelés mennyisége minimáli
san nő, a fokozódó vízszennyezések 
azonban kétségbeejtően rontják a 
minőséget. Kecsegefogásról már ma
holnap csak kilóban beszélhetünk. Az 
egy-két darab vizánk azért még min
den évben tisztességtudóan jelentke
zik a hálónkban, — mondja az elnök.

A paksiak közgyűlési döntésen le
mondtak a háztájiról. A takarmány

A DER FISCHWIRT 1963. márciusi 
száma ismerteti a villanófényes he
ring halászattal elért kitűnő eredmé
nyeket. Ugyanazokat a berendezése
ket alkalmazzák, mint a fényképé
szek, legfeljebb valamivel nagyobb n 
halász „örökvakü” kapacitása. A 

fényimpulzust ki-
Ji^- bocsátó berendezés 

apró búvárharang
ban foglal helyet, 
a rövid ideig tartó, 
de igen nagy in

tenzitású fényvillanások a hálók felé 
irányítják a rajt, mondhatni olyan 
fény-sokk fejlődik ki a halak szerve
zetében, hogy akaratlanul is a vesz
tükbe rohannak. A norvég hering- 
halász flottának ma már 30 egysége 
van ezzel a „Kopervik” típusú be
rendezéssel ellátva, mely 12 voltos 
akkumulátorral működik és áramfeL 
vétele mindössze 30 watt.

a tóba kell! Sokat nyom a latban, 
hogy a paksiak tudnak gondolkozni. 
A szövetkezet el tudja tartani tagjait, 
nem is akárhogyan! Igaz, a vezetőség 
még semmi olyat nem ígért a tagság
nak, amit nem tudott teljesíteni, amit 
viszont megígért, azt minden esetben 
teljesítette!

A szövekezet kezd szépen egyen
súlyba jönni.

A tagság nem elégszik meg akár
mivel. Válogatós! A termett ivadék 
nem tetszett, fogták az egészet és a 
halászati felügyelő jelenlétében a 
Dunába tették, halastavukba pedig 
szereztek olyat, hogy az a legkénye
sebb igényeket is kielégíti.

Legfájóbb pontjuk a műhely csöpp
nyi helyisége. Egyik oldalról a beton
út, a másik oldalról a leragadt és el- 
mozdíthatatlan Tűzép telep szorítja. 
Valósággal gúzsba van kötve. Tulaj
donképpen a paksi brigád tanyáján 
van az egész szövetkezet telepe is 
társbérletben. Két gépkocsinak nincs 
garázsa.

Remélhetőleg minél hamarabb meg
oldódik ennek az igazán jó munkát 
végzett és végző szövetkezetnek ez a 
problémája is, és a legnagyobb gond
juktól megszabadulva fokozza dunai 
és halastavi termelését, amihez csak 
sok sikert kívánhatunk. —tay

A COMMERCIAL FISHERIES RE
VIEW (USA) szerint ma már nem ke
vesebb mint 70 repülőgép működik 
szoros kapcsolatban a halászflották-  
kai, mint halraj felderítők. A repülő
gépek bekapcsolása a halászatba 

óriási időmegtaka
rítást eredménye
zett, de gondot 
okozott a megfe
lelő pilóták neve
lése és kiképzése 

is. A különleges gépek lassújáratúak, 
vagy 100— 600 méter magasan halad
nak a tenger szintje felett, a hajnali 
szürkületben, vagy a holdfényes éj
szakában nem könnyű a rajokat fel
fedezni és megbecsülni kiterjedésü
ket. A repülőgépek szerepét rövide
sen a megbízhatóbb helikopterek fog
ják átvenni.

M
Kecsege, a Tisza kérész-lárváinak legjobb értékesítője

(Pénzes felv.>
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ezeket a halakat jól tartjuk, megfelelően 
etetjük és vérsavójuk albumin és globu- 
lin-tükre ennek következtében eléri a 
normális értéket, ez arra vall, hogy a 
vérkép megváltozása nem betegségnek 
volt a következménye és a betegségek
kel szembeni ellenállóképességüket visz- 
szanyert halak már minden fenntartás 
nélkül használhatók tenyésztésre és

Fleming vizsgálatai már régebben mu
tatták ki. hogy a kísérleti pontyok a 
nyár és az ősz során mért 2,5—2,9 g/100 
ml vér savó-fehérje tartalma a telel tetés 
után tavaszra az 1,0 érték alá süllyed
het, a betommedencékben különösein 
mostoha körülmények között tartottaké 
egészen a 0,72 alá. Ha azonban ezeket a 
halakat három héten át megfelelő minő
ségű és mennyiségű abraktakarmánnyal 
etették, vérsavójuk fehérje-szintje az 
aránylag igen rövid idő alatt érte el a 
normális értéket Fleming ebből le is 
vonta azt a következtetését; egyedül a 
szeméstakarmány etetése is elegendő 
ahhoz, hogy a halak éhezés stb. követ
keztében előállott vérsavó-fehérjeszintjét 
normalizdlja, feltéve, hogy a takarmá
nyozás idejében történik, még mielőtt 
túlságosan alacsonyra szállott volna le a 
fehérje-szint. A  halak ellenállóképessége 
szempontjából rendkívül fontos meg
felelő kolloid-ozmotikus nyomás biztosí
tása és az éhezés következtében megsza
porodó és a hasvízkór kifejlődésére ked
vező hatású bizonyos globulinok keletke
zésének meggátlása tehát az idejében 
végzett takarmányozással érhető el!

A vérsavóban levő fehérjék mennyi
ségi meghatározására jól vált be az 
elektroforetikus. eljárás, de bár ennek 
technikáját az utóbbi időkben jelentősen 
egyszerűsítették, alkalmazása szélesebb 
körben, főleg pedig a tógazdasági 
gyakorlatban nehézségekbe ütközik. A 
vérben levő fehérje és a tápláltsági fok 
szoros összefüggése véleményem szerint 
lehetővé teszi, hogy a halak kondíciójá
nak megítélése és ezzel a hasvízkórral, 
de más betegségekkel szemben is tanú
sított ellenállóképessége egyszerű vizsgá
lati módszerekkel legyen felmérhető.

Ismételten rámutatott, hogy a pontyok 
teslességi tényezője és testének alakja 
függ a halak tápláltságának fokától. A  
viszonylag testesebb és relatív kisebb 
profilindexű halak általában jobban táp
láltak és ennek következtében jobban 
ellenállnak a hasvízkórnak, mint a 
kevésbé testes, nagyobb piofilindexű 
példányok. A gyakorlatban azonban 
hiba volna egyes halakon eszközölt 
mérésekből megbízható következtetése
ket levonni, hiszen testi tulajdonságaik 
örökletes eredetűek is lehetnek, de az 
állomány egyes példányaiban is annyi 
variáció lehetséges, hogy az téves meg
ítélésekre adhat alkalmat.

A  pontyok testi állapotának megítélé
sére talán az a legmegfelelőbb módszer: 
a halak testszövetei zsírtartalmAnak meg- 
állapítása útján megalkotni a kép^t. 
Saját kísérletei eredményeképpen már 
az elmúlt évben összegezte tapasztalatait: 
a takarmányczott, nyújtótavakban élő
pontyok formája nemcsak annál zömö- 
kebb és annál testesebb, mennél nagyobb 
részét képezi a takarmány teljes táplálé
kuknak, hanem zsírtartalmuk is egyenes 
arányban emelkedik az elfogyasztott 
takarmány mennyiségének arányában. 
Nem takarmányozott pontyoknál a test 
zsírtartalma annál nagyobb, mennél 
nagyobb az egyedi növekedés, tehát a 
felvett természetes táplálék mennyisége» 
A takarmányozott pontynál a zsírszövet 
növekedése különösen a hasüregben^ a 
belekben jelentkezik nagyobb mérték
ben, úgyhogy az izamzatban néha keve
sebb zsírt találunk a takarmányozott, 
mint a kizárólag természetes táplálékon 
tartott állatoknál. Az analízisek szám
szerű adatokkal igazolták a feltevés 
helyességét, a nem takarmányozott 
háromnyaras kísérleti pontyoknál a tel
jes haltestben 15,8 annak háti izomzatá- 
ban <filé) 11,2% volt a zsír. a takarmá- 
nyozottakban átlag 19,7% volt a teljes 
testben foglalt zsír, de a hátizomzatban 
már csak 7,9.

Az elmondottakat összefoglalva meg-
Paksi halászok kecsegefogás közben

(Pénzes felv.)
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Tj^urópa-szerte folyik a harc a ponty 
pusztító hasvízkórja ellen, mely néha 

nemcsak megtizedeli a tógazdaságok 
állományát, de gyakran teljes pusztulást 
okoz, leküzdése és az általa okozott 
károk lehető csökkentése tehát népgaz
dasági szempontból rendkívül fontos 
«érdek. A hasvízkórral kapcsolatos kuta
tásoknak legj elentősebb személyisége 
W. Scháperclaus professzor, az NDK 
nagyhírű tudósa. A  Deutsche Fischerei 
'Ztg. 1962 novemberi számában megjelent 
-tanulmánya, melyet az alábbiakban ki
vonatosan közlünk, különösen a gyakor
lati tógazdák köreben tarthat számot 
figyelemre, hiszen olyan gyakorlati ered
ményeket ismertet, melyekből hatásos 
jegyvert lehet kovácsolni a minden 
tavasszal fellángoló hasvízkór-járvány 
ellen.

A  pontyok úgynevezett „startkondí
ciója” — a kutatások eredményeinek 
tanúsága szerint — jelentősen összefügg 
a betegségekkel szembeni ellenálló- 
Jcépességgel. Amikor startkondícióról 
beszélünk, azokkal a tulajdonságokkal 
foglalkozunk, melyeket az állatok tar
fása, takarmányozása, mozgási lehető
sége stb. alakít ki aszerint, hogy a felso
rolt és egyéb körülmények megfelelőek, 
avagy sem. Ennek következtében 
olyanná válik a testi állapotuk, mely a 
betegségekkel szemben megnyilvánuló

rezisztenciájukat lényegesen befolyá
solja, bár nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy az ellenállóképesség pozitív 
vagy éppen negatív kialakulásában az 
örökletes tulajdonságoknak is van szere
pük.

Az elmúlt esztendők során végzett 
kísérletek egyre határozottabban mutat
tak reá arra, hogy a halak testi állapota 
nagymértékben befolyásolja a vérük 
összetételét, ami viszont kihat a hasvíz
kór keletkezésére illetve kifejlődésére. 
A  halvérben illetve vérsavóban levő 
fehérje, különösen az albumin csökke
nése következtében alacsonyabbá válik a 
kolloid-ozmótikus nyomás, ami serken
tően hat a hasvízkór kifejlődésére.

Számos kutató állapította meg, hogy a 
pontyok vérsavójában levő fehérje
frakciók mennyisége jelentősen kisebb a 
hasvízkóros halakban, mint az egészsé
geseknél. Feltehetjük a fontos kérdést, 
hogy vajon ez a beteg halaknál észlelt 
fehérje-csökkenés esetleg a rossz tartási 
és táplákozási viszonyok következtében 
fellépő elsődleges jelenség, vagy pedig 
baktériumos fertőzés következménye ? 
Annyi azonban nem vitás, hogy a fehér
jékben csökkent vérsavó jú pontyokat 
akkor is ki kell rekeszteni a tenyésztés
ből és eltekinteni a velük való halasítás- 
tól, ha külsőleg rajtuk a betegségnek a 
nyoma sem fedezhető fel. Ha viszont

(Tőig felv.)Halj elölés ezüstnitrát-rudacskával



állapíthatjuk, hogy a testes ségi együtt
ható, a hosszúsag-magassag nanyaaos es 
a haltest zsírtartalma együttesen alkal
mas a hal tápláltsági fokának és ezzel 
betegségekkel szembeni ellenáhókepesse- 
gének, növekedési készségének, egyszó
val „startkondiciojának> neiyes megíté
lésére, amit természetesen megbízhatóbbá 
tesz az egyidejűleg végzett vérsavó- 
f ehér je meghatározás.

A  ponty rossz testi állapota, tehát 
gyenge „startkondíció ja” az elmondot
takat figyelembe véve lappangó Aeromo- 
nas punctata és A. fluorescens fertőzésre 
vezet, sőt hasvízkóros megbetegedesre is, 
amit ismételt kísérletek tanúsítottak. A  
hosszú időn át lappangó fertőzés, de a 
krónikus megbetegedés is káros az 
egyedi növekedésre és pontyok testes
ségére. Egyik kísérlet azt is szemléltette, 
hogy a testileg leromlott, bár fertőzés- 
mentes egészséges pontyok rosszabb 
növekedése észlelhető, mint a jobban 
tápláltaké annak ellenére, hogy az egész 
kísérleti anyagnak azonos mennyisegű, 
bőséges takarmány jutott. Az azonos 
hosszúságú, de lefogyott pontyok egyet
len nyár leforgása alatt nem tudnak 
növekedésükben lépést tartani normális 
testalkatú évjárattársaikkal, bár ugyan
abban a tóban, azonos életkörülmények 
között azonos minőségű és mennyiségű 
takarmányt kaptak, őszi állapotuk ennek 
következtében gyengébb volt. növekedé
sük vagy 20%-kal maradt el.

A felsorolt megállapítások és felisme
rések adták az ötletet: megvizsgálni, 
miképen viszonyuk az egészséges pon
tyok tavaszi testességi tényezője, hossz- 
magasság aránya, elsősorban pedig testé
nek zsírtartalma az azonos származású, 
ugyanabban a nagyobb nyújtó-tóban tar
tott hasvízkóros halakéval?

A  vizsgálati anyag a peitzi tóból szár
mazott, a két és háromnyaras pontyokat 
május derekán fogták ki a közös tóból, 
melyet ugyanabból a teleltetőből láttak 
el hallal. A  pontyokat alapos vizsgálat 
után kétfelé osztották, külön az egészsé
ges és külön a hasvízkóros egyedeket, 
majd az egyes példányok súlyának, 
méreteinek pontos megállapítása után 
zsír analízisnek vetették alá, külön hatá
rozva meg a zsigerekben és a hasüreg
ben összegyűlt és külön a halak egész 
testének zsírtartalmát oly módon, hogy a 
péppé zúzott anyaggal végezték az ana
lízist. Nagyobb sorozatok vizsgálata ki
mutatta, hogy az egészségesnek minősült 
halak zsírtartalma lényegesen nagyobb

Párosán lesz szép az élet
(Antalfi felv.)

Perionszövetből készül az ivadékfogó háló (Antalfi felv.>

volt, mint a hasvízkórosaké, a beteg 
halakban még fele annyi zsír sem mutat
kozott, mint az egészségesekben, ez 
azokra az egyedekre is vonatkozott, 
melyek hasvízkórja krónikussá vált, 
illetve már lezajlott.

Az eredményeket az alábbiakban fog
lalta össze:

1. Egyes halak testességi tényezőjéből 
nem lehet végső következtetéseket le
vonni, mivel az értékekben jelentős 
szórás tapasztalható.

2. Több hal vizsgálatakor a testességi 
tényező átlagos értéke már különbözik, 
egészséges példányoknál a középérték 
1,89 erősen vagy csak gyengén betegek
nél pedig csak 1,78.

3. Az egyenként analizált egészséges 
példányok zsírtartalma több mint két
szerese volt a beteg halakénak. A  has- 
vízkórosok zsírtartalma mindig kevesebb 
volt 3,5°/0-nál, az egészségesek 7°/0-nál i& 
magasabb zsírtartalmával szemben.

4. Egészséges pontyok zsírtartalma a 
belekben valamivel kisebb, mint a test 
többi részeiben, beteg halaknál a helyzet 
éppen megfordított, ezeknél a zsírlerakó
dás legnagyobb része a hasüregben van.

5. Nagyobb sorozatok vizsgálata során 
megállapítható volt, hogy az egészséges 
halak víztartalma sokkal kisebb, mint a 
beteg halaké még abban az esetben is, 
amikor a hasvízkór csak fekélyekben 
jelentkezett anélkül, hogy a hasüregben 
folyadék gyűlt volna össze.

6. A  hasvízkórtól csak gyengén megtá
madott pontyokon a felsorolt különbsé
gek néha jelentéktelen mértékben mutat
koztak.

A  vizsgálatok eredményeit összegezve 
megállapítható, hogy a hasvízkórban 
utóbb megbetegedett pontyok tavaszi 
starikondiciója határozottan rosszabb 
volt, mint azoké, melyek egészségesek 
maradtak, gyengébb testi állapotuk tehát 
félreérthetetlenül járult hozzá hasvíz
kóros megbetegedésükhöz.

Eássuk a kérdés gyakorlati oldalát, mi 
a teendő? A  tógazda a kihelyezésnél gon
doskodjék arról, hogy a tavakba csakis 
olyan példányok kerüljenek, melyek 
zsírtartalma megfelelő és testességi 
együtthatójuk is jónak minősül, illetve 
ne legyen mélyen a normális szint alatt. 
Ellenkező esetben ugyanis a gyenge álla
potuk negatív kihatásai befolyásolják 
vérük összetételét, annak fehérjetartal
mát. az egyes fehérjeféleségek arányát, 
ami a hasvízkórral szembeni ellenálló
képességüket csökkenti, de egyéb ténye
zőkre is hat. Ez főleg a tavaszi kihelye
zésre vonatkozik.

Az eddig elvégzett vizsgálatok még 
nem jártak azzal az eredménnyel, hogy 
általános érvényű számszerű adatok 
ismeretében dönthessük el: mennyi a 
teleltetőből áthelyezett pontyok minimá
lis zsírtartalma, mely mintegy szavatol a 
hasvízkórral szembeni ellenállóképessé
gért. Annyit azonban le lehet szögezni.

hogy ha a zsírtartalom szintje kétnyara
soknál a 3% alá esik, úgy nem a legszebb 
reményekkel várhatjuk a tavaszt, a has
vízkór veszedelmes időszakát. A  testes
ségi tényező megítélésekor járható út: 
összehasonlítani a tavaszi értéket az el
múlt őszivel. A  táplálék minőségének 
szerepét nem szabad elhanyagolni, mert 
fontos szerepet játszik, illetve játszhat, 
kémiai összetétele befolyásolja a zsírszö
vet lerakódásának helyét, a vízben élő 
természetes táplálékszervezetek mellett a 
kukorica is a teljes haltest zsírtartalmát 
növeli, a gabona viszont inkább a has
üregben és a belekben okoz zsírfelhal
mozódást.

A tavasszal kihelyezett pontyok „start
kondíciója” és főleg a testük zsírtar
talma — mint láttuk — döntő módon be
folyásolja a betegségekkel szembeni 
ellenállóképességüket. Ennek ismereté
ben logikus arra törekedni, hogy halaink 
a teleltetés előtt megfelelő zsírpárnát 
vegyenek magukra. Amikor tudjuk, hogy 
a természetes táplálék mellett különö
sen a kukoricával való etetés fokozza a 
zsírszövet mennyiségét, talán ezt a szem
pontot is jó figyelembe venni a takar
mányozás megtervezésekor.

K,

Dinnyési ivadékbemutató
(Kővári felv.)
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Tönkrement halakból értékes takarmány —

— a halsilózás segítségével

Egészen 1962-ig a halastavakban 
különböző okokból elpusztult hala
kat nagyrészben helytelen takarmá
nyozási feltételek mellett megetet
ték a sertésekkel vagy a baromfiak
kal.

A nyári hónapokban azonban a 
teljes bomlás órákon belül beáll, 
ezért ilyenkor nem maradt más 
hátra, mint a halakat elásni. így 
természetesen a halakban lévő ősz- 
szes fehérje kárbaveszett. Nem sok
kal jobb a helyzet abban az esetben 
sem, ha a halakat feletetjük. Először 
is a hal gyorsan romló fehérje
anyaga mérgezési veszélyt rejt ma
gában. Másodszor a hal minden rom
lás nélkül is veszélyes táplálék, 
mert nyersen hasmenést, gyomor- és 
bélgyulladást okozhat. Ezenkívül a 
nagyobb mennyiségben adott hal 
anyagcsereforgalmi zavarokat okoz
hat azzal, hogy felborítja a szervezet 
ásványianyag-egyensúlyát. A halhús 
etetése még azt a veszélyt is magár 
bán hordja, hogy számos háziállat 
parazitájának köztigazdája révén 
ezeket megfertőzi, sőt némelyik 
parazita még az emberre is veszé
lyes.

A nyershal etetése előbb utóbb 
elhulláshoz, de legjobb esetben has
menéshez és a takarmány értékesülés 
csökkenéséhez vezet. Látszólag ez 
nem így van, ha az erről készült ki
mutatásokat nézzük, Azzal azonban 
tisztában kell lennünk, hogy ezekben 
a kimutatásokban sohasem szerepel 
a ténylegesen feletetett nyershal 
mennyisége, hanem annak csak egy 
tört része. így a halhús, amit a gaz
daságos felhasználás érdekében csak 
5—10%-ban volna szabad etetni (ak
kor sem nyersen) lökésszerű takar
mány adagváltozást okoz és ezzel a 
takarmány értékesülést rontva na
gyobb a kár, mint a feletetésével 
járó haszon.

Ezen a helyzeten változtatott az az 
újítás, amelyet a Halgazdasági 
Tröszthöz 1961. márciusában nyúj
tott be Heisler Imre és Nemes Ist
ván. Az eljárás lehetővé teszi bár
milyen hús tartósítását silózás útján. 
A halsilózási eljárással kapcsolatos 
kísérleteket 1961. márciusában kezd
tük el.

Az eljárás lényege, hogy a hús
nál a sav hozzáadásával savas köze
get teremtünk. Mint a vizsgálatok ki
mutatták a béltartalomban veszteség 
nem következik be. Az anyagban a 
vitaminok és a táplálkozás szem
pontjából értékes tápanyagok is 
megmaradnak. A kísérletek során 
kidolgoztuk a halsilózási eljárást a 
nagyüzemi szintnek megfelelő tech
nológiával. Ennek részletes leírásá
hoz egy cikk keretei szűkék, más
részt erről készült egy sokszorosított 
ismertetés a Halgazdasági Tröszt
ben. Itt inkább a halszilázzsal kap

csolatos eddigi tapasztalatokról sze
retnék beszámolni.

A silózás folyamán, mint írtam, 
teljes értékű takarmányt kapunk. Az 
azonban természetes, hogy az eljárás 
az illető állat húsát csak abban az 
állapotban tudja megtartani, mint 
amilyenben az a savkezelésre kerül.

A halsiló — jól tárolva — hosszú ideig 
eltartható

Az eljárás során a fehérjebomlás 
megáll, de az elbomlott fehérje már 
nem pótolható. Éppen ezért a siló
zás első alapszabálya, hogy az erre a 
célra szánt anyagot minél élőbb ve
gyük kezelésbe, ha elpusztult állat
ról van szó. Ha élő szeméthalakat 
kívánunk silózni, úgy azokat tart
hatjuk a telelőben addig, amíg a si
lózáshoz hozzákezdünk. Itt is szem
pont azonban, hogy a halak az idők 
folyamán, ha nem etetjük őket, ve
szítenek értékükből, mivel életük

Halsilózáshoz a húst megfelelően meg 
kell darálni

(Hámor felvételei)

fenntartására fordított energiájuk
hoz felhasznált anyagaik számunkra 
kárbavesznek, másrészt pedig feles
legesen foglalnak el helyet.

Az elkészített halsiló az elkészí
tést követően két hét múlva megfe
lelő ellenőrzés után már használ
ható. Ha hosszabb tárolásra van 
szükség, úgy megfelelő helyiségről 
kell gondoskodni ugyanis a szilázs- 
nak ártalmas az erős napfény és a 
túlságosan nagy nedvesség. A vizs
gálatok szerint a halszilázs szabad 
savat felhasználásakor — készítése 
után 2—3 héttel — már nem tartal
maz. Mikroflórája kedvező, savtűrő 
baktériumokból áll. Etetése során 
semmiféle káros hatás nem volt 
kimutatható, sőt a legkedvezőbb ta
pasztalatokat nyertük. A takar
mányban 10%-ban kevert halszilázs 
jelentősen javítja a takarmány- 
értékesülést (5—20%-kal). Ez a jó 
hatása egyrészt azzal magyarázható, 
hogy a halszilázzsal állati fehérjét 
nyújtunk a takarmányozott állatok
nak, másrészt kiegészítjük a külön
féle vitaminokat is. Ezenkívül mint 
enyhén savanykás anyag javítja az 
étvágyat is. Külföldi szerzők szerint 
a halban ezenfelül van még egy kü
lönleges növekedést serkentő ható
anyag is. Előnye még a halszilázs- 
nak, hogy benne a káros baktériu
mok a sav hatására elpusztulnak és 
így az a béltartalom csökkenése nél
kül — megfelelően tárolva — 1—2 
évig eltartható. így adagolását is 
egyenletesen tudjuk megoldani.

A halhús kb. 16% feletti mennyi
ségben etetve nem serkenti, hanem 
gátolja a növekedést. Ennek való
színűleg két oka van. Az egyik, hogy 
ugyancsak külföldi szerzők szerint a 
bélben lévő faktorok egyike leköti a 
Bj vitamint. Ez ugyan tengeri ha
lakra vonatkozó adat, de nincs tisz
tázva, mennyiben áll ez az édesvízi 
halakra.

Másrészt a nyershal, vagy a hal
szilázs nagyobb teriméjénél fogva 
(60—80%-os víztartalom) elfoglalja 
más takarmányok elől a helyet, ha 
nagyobb százalékban etetjük és 
emiatt az állat nem tud elég mennyi
ségű illetve kielégítő beltartalmú 
tápanyagot felvenni.

A halszilázsnak előnye a hal
liszttel szemben, hogy az előbbiből 
nem égetjük ki a vitaminokat és az 
egyéb hatóanyagokat, míg az utóbbi
ból a készítés során a vitaminok ki
égnek, végeredményben csak a fe
hérje és keményítőértéktartalmuk 
marad meg.

További előnye a halsilózási eljá
rásnak a többivel szemben, hogy kü
lön berendezés nélkül a helyszínen 
elvégezhető, nem kell az anyagot el
szállítani, nem kell hozzá tüzelő és 
olcsóbb is, mint a többi tartósító el
járás. A szilázs savas kémhatásánál 
fogva azonban a cinket oldja, ezért 
a szilázst cinkedényben tartani il
letve elkészítésékor és felhasználá
sakor alkalmazni nem szabad, mivel 
nehézfémsó-mérgezés léphet fel.

Hámor Tamás
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Csuszátnái'zÁk a táfr&zdc&ág&aH,

A HALÁSZAT hasábjain az el
múlt években közel egy tucat cikk, 
hír jelent meg a hazai kétéltűek 
(Amphibia) és hüllők (Reptilia) ká
ráról és hasznáról. Azóta újabb ada
tokkal, megfigyelésekkel lettünk

Kecskebéka

gazdagabbak. Éppen ezért nem árt, 
ha e kérdést továbbra is „melegen 
tartjuk” és ismét foglalkozunk vele.

Valamennyi kétéltű — így az ösz- 
szes béka is — a vízbe rakja petéit. 
A kikelő lárvák, halak módjára 
kopoltyúkkal — lélegeznek és csak 
később alakul ki végleges lélegző- 
szervük a tüdő. A nép talán éppen 
ezért nevezte el őket „ebihalaknak” . 
Kéthónapos korukig a vízben lévő 
algákkal táplálkoznak, de az ívató 
tavakban — Woynarovich profesz- 
szor közlése szerint — az ikrákat is 
tönkretehetik azáltal, hogy éles száj
szélükkel „megráspolyozzák” azokat. 
Éppen e tulajdonságuk miatt — 
ilyen helyen nem kívánatosak.

Hatvan hetven nap eltelte után 
válaszút elé érkeznek. Egy részük 
pl. a kecskebékák (Rana esculenta), 
a tavi vagy más nevükön kacagó bé
kák (Rana ridibunda) továbbra is a 
víznél marad — másik részük, pl. a 
barna varangyok (Bufo bufo) zöld’ 
varangyok (Bufo viridis), leveli bé
kák (Hyla arborea) a szárazföldi 
életet választja. Bennünket in
kább a víz mellett maradók érdekel
nek. A tógazdaságokban, rizstfölde- 
ken legnagyobb mennyiségben a 
kecske- és tavi békák találhatók. 
Táplálkozásuk érdekes és változa
tos. Alsó szájszélükhöz nőtt és befelé 
hajló nyelvüket villámgyorsan képe
sek kivetni a mozgó legyekre, szú
nyogokra. Egy-egy példány évente 
sok száz és ezer rovart pusztít el — 
így a biológiai rovarirtásban komoly 
szerepet játszanak. De egyúttal ká
ros voltukra is fel kell hívnunk a fi
gyelmet. A kifejlett békák a halak 
ikráit nem veszélyeztetik, mert csak 
a mozgó élőlényeket figyelik és ke
belezik be. Annál nagyobb veszélyt 
jelenthetnek ott, ahol zsenge ivadék 
is van. Ilyen helyen létszámuk gyé

rítése kívánatos. Nem oktalan irtá
sukra gondolok, hanem horoggal, 
csapdával való öszegyűjtésükre. A 
MAVAD minden mennyiségben át
veszi a kecske- és tavi békákat, mert 
külföldi piacokon és kutatóintéze
tekben igen keresettek. Mint kitűnő 
állati eredetű fehérjét — darált ál
lapotban is hasznosítani tudják. Bár 
céloztunk káros voltukra, meg kell 
említenünk az ismert német herpe- 
tológus E. Frommhold megfigyelé
seit isi. Frommhold 683 db kecske^ és 
tavi béka gyomortartalmát vizsgálta 
meg, melynek során megállapította, 
hogy a vizsgált békák 0,89°/0-ának 
gyomrában volt csak hal.

Ki ne ismerné a tavak partján 
sütkérező vagy vízben kígyózva úszó 
vizi siklókat (Natrix natrix), kockás 
siklókat (Natrix tessellata). Gazda
sági jelentőségük ezeknek is kettős: 
hasznot is, kárt is okoznak. Legfőbb 
táplálékaik a békák — így azoknak 
természetes féken tartói — de emel
lett a gazdaságilag hasznos halak 
fiatal ivadékait is pusztítják. Túl
zott elszaporodásuk nem kívánatos, 
néhány példány léte kíméletet érde
mel.

A csúszómászók közül talán egye
dül a mocsári teknősök (Emys orbi- 
cularis) azok, amelyektől az embe
rek nem irtóznák. Ősi tapasztalat, 
hogy teknőseink a tavak tisztántar- 
tói, a halak betegségeinek megféke- 
zői. Ezek az állatok ugyanis azáltal, 
hogy elfogyasztják az elhullott álla
tok — így a halak — tetemeit, jelen
tősen meggátolják a betegségek ter
jedését. Magam is nem egyszer ta
pasztaltam, hogy pl. döglött hal mel
lett egy, esetleg két mocsári teknős 
is lakmározott a foszladozó húsból. 
Mindennek ellenére kárt is okozhat
nak azáltal, hogy megdézsmálják az 
ikrákat. Az egészséges halállományt 
nem fenyegetik, mert mozgásuk túl
zottan lassú ahhoz, hogy a jól úszó 
halakat elkapják.

Végezetül összefoglalva az elmon
dottakat: A természettudományosán 
is felvilágosult, képzett tógazda, ha
lász úgy szabályozza a tavak kor
nyékén található csúszómászó álla
tok létszámát, hogy szem előtt tartja 
a gazdaságosságot, a biológiai egyen
súlyt és egyúttal nem feledkezik 
meg a természetvédelemről sem. Hi
szen ésszerűtlen irtásuk előbb utóbb

j
Vízisikló

oda vezethet, hogy a jövőben csak 
képeskönyvekből fogjuk ismerni 
ezeket az érdekes élőlényeket, ame
lyek nemcsak kárt, hanem hasznot 
is hajtanak az embereknek.

Pénzes Bethlen

J. W. ELLIOTT a Prog. Fish. Cult. 
1963 1-es számában jól bevált és kü
lönösen a helyszíni vizsgálatokban 
előnyös oldott oxigéntartalom-meg
határozási eljárást ismerteti. A mód
szer abban különbözik a klasszikus 

Winkler-féle el
járástól, hogy az 
oldott oxigén meg
határozására szol
gáló jódot a vizs
gált vízből kloro

formmal vonják ki, és nem titri- 
metrikusan, hanem fotometrikusan 
állapítják meg a mennyiségét. Az 
új eljárás igen gyors és megbízha
tó, pontossága nem marad el a 
Winkler-módszeré mögött, mivel 
különös vegyi vagy laboratóriumi 
ismeretek nélkül is elvégezhető, a tó
gazdasági gyakorlatban alkalmas 
módszernek látszik.

Mocsári teknős
(Pénzes felvételei)
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Hőmérséklet- és légnyomásviszonyok a halpusztulás időszakában 1954-ben

A halastavak talaja a vízminő- 
ségének, a tó termékenységé

nek alapvető tényezője. A vízben 
felszaporodó tápanyagok bőséges 
jelenléte bizonyos fokon túl azon
ban már minőségi változást jelent. 
Ugyanis a leb omló szerves anyag 
és a felgyülemlő tápanyagok 
bőségében elszaporodó mikroor
ganizmusok olyan körülményeket 
teremthetnek, amelyek a halál
lományra kedvezőtlenek, sőt ká
rosak lehetnek.

E mikroorganizmusok, főkép
pen a baktériumok tevékenységé
nek eredményeként az iszapban 
gázok képződnek, amelyek rész
ben megkötődnek, részben pedig 
az iszapban üregeket, boltozódá- 
sokat hozhatnak létre. A bakteri
ológiai tevékenység eredménye

ként képződő kénhidrogén a talaj 
vasvegyületeivel vasszulfidot ké
pez, és mint ártalmatlan vegyület 
az iszapban oxigénhiányos kör
nyezetben felhalmozódik. A me
tán és a széndioxid az iszapüre- 
gecskékben felgyülemlenek. A gá
zok, — amennyiben mérgezők 
— a haltenyésztés szempontjá
ból akkor válnak veszélyessé, ha 
vízrétegbe kerülnek. Kis mennyi
ségben való jelenlétükkel még 
csak a halak fiziológiai kondíció
ját rontják, csökkentik étvágyu
kat, de később már anyagcsereza
varokat okoznak, és az ilyen zava
lókkal küzdő állatokat könnyeb
ben betegítik meg a különféle fer
tőző kórokozók.

Ugyanezek a problémák mond
hatni teljesen hasonló módon je-

wgmm

Hőmérséklet- és légnyomásviszonyok a halpusztulás időszakában 1959-ben

Az iszapgázok felszabadulása
Klimatikus tényezők

lentkeznek a rizsnövénynél is, 
amely mint ismeretes, vízzel el
árasztott talajban fejlődik és hoz 
termést. A vízzel borított talaj
ban lezajló folyamatok, illetve 
azok termelvényei a gyökeret 
megtámadhatják, s a gyökeret ért 
ártalmak különböző mértékben és 
különböző hatásban jelentkezhet
nek. Ezért nem véletlen, hogy 
egyes országokban a rizstermesz
tés és a haltenyésztés problémáit 
ugyanabban a tudományos inté-
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Hőmérséklet- és légnyomásviszonyok a 
halpusztulás időszakában 1960-ban

zetben kutatják. Ugyanis mind a 
két esetben, a halastóban a hal, a 
rízsföldön a rizsnövény ugyan
azon folyamatok hatásainak van 
kitéve, és ezek az elárasztott tala
jokban végbemenő biokémiai 
folyamatok. Miután a halastavak 
esetében a kutatás eddig főkép
pen csak a vizrétegre korlátozó
dott, a talajra és az iszapra nem, 
érthető, hogy több jelenség, köz
tük a vízvirágzás, a gyors lezaj- 
lású halpusztulások magyarázat 
nélkül maradtak. A víz kémiai 
vizsgálatai önmagukban nem 
minden esetben világíthatták meg 
a fennálló problémákat, mert a 
vízben oldott ionok mennyisége 
és aránya nagyrészben éppúgy 
csak következménye az iszapban 
lezajló folyamatoknak, mint maga 
a halpusztulás vagy többi jelen
ség. A halastó talajának ismerete
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a halastavakban
szerepe

éppoly nélkülözhetetlen, mint a 
szárazgazdálkodású növényter
mesztés esetében.

Egyes halkárosodások, köztük 
éppen a tömeges halpusztulások* 
azok, amelyet az iszapban kép
ződő mérgező anyagok okoznak. 
E gáznemű vegyületek károsítását 
viszont klimatikus tényezők segí
tik elő. Az elmúlt évek során a 
hazai haltenyósztés terén számos 
adat gyűlt össze arra vonatko
zóan, hogy a tömeges halpusztu
lásokat tartós meleg, kánikulai 
hőség után következő nagymérvű 
hőmérséklet- és légnyomáscsök-

Az 1958. aug. 20-a körül Szeged közelében 
fellépett halpusztulások

kenés előzte meg. A 30—35 C° 
hőmérséklet ugyanis optimális 
körülmény a toxikus anyagokat 
termelő baktériumok számára.

Az 1954, 1955, 1959, 1960-ban 
Szeged közelében fellépett hal- 
pusztulások idején uralkodó hő
mérséklet- és légnyomásviszo
nyokról az 1., 2., 3. ábra tájékoz
tat. Az időjárásra vonatkozó ada
tok a Szegedi Tudományegyetem 
Klimatológiai Intézetének adatai. 
Amint az adatokból kitűnik, a 
halpusztulások idején, illetve azo
kat megelőzően, jelentékeny volt 
a légnyomás- és hőmérsékletcsök
kenés. Érdekessége a fenti ada
toknak az, hogy a Szeged közelé
ben levő rizstelepeken ezekben az 
években a rizs gyökérpusztulása 
a halpusztulásokkal egyidőben
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A hőmérséklet, a légnyomás, a radiációs minimum és hőmérsékleti maximum alakulása 
1958. aug. 18—25. között Szegeden, a palicsi-tavi, atkai, kelebiai és vidre éri hal-

pusztulások idején

lépett fel. A többi években a rizs 
károsodásánál már eltérés mutat
kozik, mert ezekben az években a 
kritikus időben, július, augusztus 
hóban sok volt a napfény. Nap
fénybőségben pedig a rizsnövény 
betegséget nem ismer.

A légnyomás- és hőmérséklet
csökkenés, valamint a halpusztu
lás összefüggését más adatok is 
alátámasztják. így 1958. VIII. 
20-án, ugyancsak Szeged környé
kén levő atkai Holt-Tisza ágban, 
a felgyői Vidre-érben, a kelebiai 
halastavakban és a jugoszláviai 
Pali esi tóban egyidőben lépett fel 
a halpusztulás. (4. ábra). Ezeket a 
halpusztulásokat az iszapból fel
szabaduló kénhidrogén okozta. A 
levegőbe távozó kénhidrogén 
szaga mindegyik esetén érezhető 
volt. Az akkori időben uralkodó 
légnyomás- és hőmérsékleti viszo
nyokat Szegedre vonatkozóan az 
5. ábra mutatja. Az ábrából meg
állapítható, hogy a magas nappali

felmelegedéseket jelentékeny éj
szakai lehűlés követte, és az 
augusztus 20-án hirtelen leesett 
légnyomás fergeteges vihart ho
zott. Ekkor kezdődtek a vízvirág
zások, majd azokat követően a 
halpusztulások. Hasonló összefüg
gések állapíthatók meg az 1961-es 
dunántúli halpusztulások esetei
ben is.

1962-ben nem voltak halpusztu
lások, mert ha volt is lehűlés, 
nem járt légnyomáscsökkenéssel 
és a légnyomáscsökkenést nem 
követte gyors lehűlés (6. ábra).

Miután a hőmérséklet- és lég
nyomáscsökkenés csak bizonyos 
savanyú, nehéz, tőzeges halasta
vakban segíti elő a halpusztulások 
fellépését nyilvánvaló, hogy e kli
matikus tényezők önmagukban 
nem okai e halpusztulásoknak, 
hanem csupán a közvetlenül ható 
mérgező anyag károsítását segítik 
elő.
Tasnádi Róbert—Dr. Vámos Rezső
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A tavasz még csak bontogatta 
szárnyait a téli dermedtségből las
san ocsúdó vizek felett. Reggelen
ként vékony jégréteg borította a 
tavak szegélyét, de a magasból már 
hallatszott az északnak tartó vadli
bák panaszos hangja, s ezek a kato~ 
násan felzárkózott nagyi madarak, 
melyek ősszel a közelgő zord idő 
hírnökei, most a langyos tavaszi 
szellővel szálltak észak felé. S ami
korra az utolsó ék is eltűnt a mész- 
sze távolban, már visszavonhatatla
nul vége a tél uralmának. Az elein
te szégyenlősen, bátortalanul, de az- 
azután egyre erősebben hulló nap
sugarak hatására zöldbeborulnak a 
füzesek, virágba a távoli dombok 
gyümölcsösei. Méhek döngicsélnek 
önfeledten, zöldszínű legyek melen
getik magukat száraz nádszálakon, 
miközben szárnyaikon a szivárvány 
minden színében pompázva táncol
nak a fürge napsugarak. S amikör 
már egy-egy korán ébredt citromlep
ke is végig libeg a bodrozódó víz 
felett, megérkeznek téli szállásukról 
a kékbegyek is.

Eleinte alig látni őket. Egér mód
jára surrannak az avas nádban és a 
gátak gazosaiban, de különösen szél
csendes, derült napokon, csakhamar 
felhangzik a hímek éneke, mellyel 
visszatértüket tudatják a tó minden 
lakójával. Lábaikkal egy-egy nád
szálba kapaszkodva énekelnek s ez 
az ének a tavasz előrehaladtával 
egyre erősebb lesz, úgy, mint ahogy 
parányi szívükben a szerelem forró 
érzése borít be fokozatosan minden 
zugot és rejteket. Midőn azonban 
fiókái, felpattantva a tojások héját 
napvilágra jöttek, egyszerre szorgal
mas családapává vedlik át, aki buz
gón segít az örökké éhes kis szájak 
megtöltésében.

A kékbegy a rigófélék családjába 
tartozik s hazai viszonylatban ezek 
egyik legszebb képviselője. A hím 
torka, melle azúrkék, közepén kortól 
változóan különböző nagyságú fehér 
folttal, alul rozsdavörös örvvel. Far
ka rozsdásvörös, a két középső toll 
teljesen, a többinek végső harmada 
sötétbarna. Egyébként és a tojó is 
egyszerű szürkésbarnás színezetű. 
Mint a talajon sokat mozgó madár, 
testfelépítése is ehhez az életmódhoz 
idomult. Hosszú lábaival hihetetle
nül ügyesen bujkál a nádszálak kö
zött, közben feltartott farkával bó- 
kol, kiugrik egy-egy pillanatra a sű
rűből, majd újra visszaperdül. Ré
gebben a vadvizek nádasainak jel
legzetes madara volt, ma, hála alkal
mazkodó képességének, egyre gyak
rabban jelentkezik a halastavak 
szegélynádasaiban is. Itt ragadom 
meg az alkalmat, hogy kérelemmel 
forduljak a tógazdasági agronómu- 
sok felé: írják meg egy lapon a 
szerkesztőségbe, ha madarunkat ész
lelték a területükön.

A kékbegy fészkét földre, rendsze
rint gátak oldalába jól elrejtve rak
ja s abba tojja 4—5 halványzöld to
jását. A kotlási idő 12—13 nap, s a 
sötétszínű, sárgás pettyekkel mintá
zott fiatalok, mint általában a rigó
félék, még repképességük elérte előtt 
elhagyják a fészket s a nádasban 
rejtőzködnek. Táplálékuk tisztán ro
varból áll, közte nagy számban sze
repelnek a különböző szitakötőfajok 
lárvái, melyek pusztítása tógazda
sági szempontból sem közömbös. A 
fiókák felnövekedtével kisebbfajta 
kóborlás indul meg, mely később mi
nőségileg változva folytatódik inten
zívebb vonulás formájában. Ilyenkor 
olyan területeken, árkokban, kubi- 
kok apró nádfoltjaiban is feltűnnek,

A  dinnyési új halastavak mellett lévő földhányás a kékbegyek fészkelőhelye
(Schmidt felv.)

ahol egyébként soha nem látjuk 
őket. Szeptemberben a vonulás eléri 
tetőfokát s e hó végére gyakorlatilag 
az utolsó példányok is eltűnnek a 
távoli Afrika partjai felé.

Mindig különös örömömre szolgált 
ennek a kecses madárnak a megfi
gyelése. Soha nem tudtam betelni 
elegáns mozgásával, pompás színei
vel, melyek csak a haragoszöld ná
das, mint háttér, jelenlétében jut
hatnak igazán kifejezésre.

S most újra május van. . .  A nyu
gati égbolton a nap egyre lejjebb 
hanyatlik, utolsó sugarai aranyozzák 
az evezők nyomán kelt apró hullá
mokat. Valahol a távolban egy trak
tor pöfög, lusta, rekedthangú gémek 
húznak lassú szárny csapásokkal a tó 
felett. — S ekkor megszólal a kék
begy. Ott ül előttem alig hajításnyű- 
ra. Eddig észre sem vettem, de most 
hangja árulója lett. Óvatosan lete
lepszem a gát szélén és hallgatom. 
Hallgatom kellemesen csengő dalát, 
mely tulajdonképpen nem is nekem 
szól. Valahol a közelben jól elrejtett 
fészkén ül a tojó s forró kis teste 
alatt új életek vannak keletkezőben. 
Nyugodtan ül, szemei néha le-le csu
kódnak, hiszen minden rendben van, 
veszély nem közeleg. Párja hűsége
sen őrködik odakünn a kis család 
békéje és biztonsága felett.

A nap vörös korongja lecsúszott a 
hegyek mögé, megnőttek az árnyak 
s az esti szellő halkan duruzsol a 
nádszálak között. Nem pöfög már a 
traktor, elültek valahol a gémek, s 
a kékbegy is elhallgatott. Egy búcsú
akkorddal szinte belehullott a nád
szálak közé és eltűnt.

Még üldögélek egy darabig. Teljes 
a csend. Azután valahol nagyot csob
ban egy felvetődő hal, a parton ha
lászok gyújtotta apró tüzek lángja 
kezd pislákolni, és odafent az égbol
ton hunyorogva gyúlnak ki a csilla
gok.

Este van. Mintha a hullámok já
téka is meglassúdott volna. Álmod
nak a vizek. És álmukhoz a lombok 
halk suttogása és ezernyi béka hang
ja adja a kísérőzenét.

Schmidt Egon
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A  MESTERSÉGES vízduzzasztó-ta- 
vak halasításának kérdéséről közöl 
tanulmányt Kalendar az AFZ idei, 
márciusi számában. Az erőművek so
rozatos felépítése fontos kérdéssé 
avatja: hogyan gazdálkodjunk a kép
ződött új „tavakkal“, azokat hogyan 
hasznosítsuk halá
szatiig? Mivel az 
új tavakban az 
élővilág egyensú
lya csak lassan fej
lődik ki, célszerű
halasítást kezdetben óvatosan végez
ni ellenállóképes, nem túl kis test
méretű ivadékkal, rablók kihelyezése 
esetén gondoskodván a takarmányhal 
mennyiség biztosításáról. Tapaszta
latok szerint a halasítás után cél
szerű 1—3 éves kíméleti időt beik
tatni és ebben az időszakban nem
csak a duzzasztót, hanem a beléömlő 
patakokat is védelmi területnek nyil
vánítani.
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Beszélgetés
Topacsevszkij akadémikussal

A Dunai Halászati Egyezmény Ve
gyesbizottsága V. ülésének munkájá
ban részt vett A. y . Topacsevszkij 
szovjet akadémikus/a világhírű hid- 
robiológus is.

1963. április 23-án, miközben a Si
rály szárnyashajó fedélzetén — a 
többi ország küldöttével együtt — a 
paksi és bajai halászokhoz utazott, 
feltettünk néhány kérdést a neves 
tudósnak.

Első kérdésünk: Mit kutat legin
kább a szovjet hidrobiológia?

„A  Szovjetunió több kutatóinté
zetében — így a kieviben, szevasz- 
topoliban, murmanszkiban, boroki
ban — mindenekelőtt a vizekben 
uralkodó törvényszerűségek megis
merésévell, feltárásával foglalkoz
nak. Továbbá biztosítani kívánják a 
különféle víztárolók — pl. tavak, 
vízdusszasztó művek stb. — jó mi
nőségű vízellátottságát. Fontos és el
sőrendű feladatuknak tartják, hogy 
megakadályozzák a különféle ipari 
és egyéb szennyvizek beömlését a 
tavakba és folyókba. Ennek érde
kében máris szigorú és ellenőrzött 
törvényeket léptettek életbe. Az új 
gyárakat, üzemeket csak abban az 
esetben lehet felépíteni, ha a szenny
víz szűréséről, derítéséről is gondos
kodnak. Sajnos ez nem mondható el 
a régi létesítményekről, mert azok 
még ma is változatlanul mérgezik a 
vizek élővilágát annak ellenére, hogy 
némi javulás ott is tapasztalható. 
Igen sok tudományos szakember 
foglalkozik a derítőberendezések 
korszerűsítésével, technológiájuk 
fejlesztésével. Mások a vizek külön
féle színeződését, algatermelését ku
tatják.”  Kérdésünk: Igazié, hogy a 
Káspi tenger vize napról napra ke
vesebb, ennélfogva fokozatosan 
csökken a halhozam — így a kaviár 
termelés is?

„Az utóbbi időben a mezőgazda
ságban bevezetett nagymérvű öntö
zéses gazdálkodás valamint az új 
ipari létesítmények fokozott vízfel
használása valóban nagy vízmennyi
séget vont el a Káspiba ömlő folyók- 
bóZ. Ezért tapasztalható e sajnálatos 
szintcsökkenés. Máris tervbe vették 
és részint kivitelezés alatt is áll, 
hogy az északi tengerbe ömlő folyók 
egy részét a Káspiba irányítsák. Ami 
pedig a halászatát illeti, azt fokoza
tosan megszüntetik, mert e nagy ki
terjedésű tavat természetvédelmi te
rületté kívánják alakítani. A jövő
ben csak az édesvízi folyókba ívni 
felvonuló halakat — főként a kavi
árt adó tokokat — fogják majd ki.”

Évente összesen mennyi halat fog
nak a szovjet halászok?

„Erre pontos feleletet Bábáján 
igazgató tudna adni.”

Nem kellett messze mennünk, 
hogy megtaláljuk Babajánt a Szov
jetunió halászati kutatóintézetének

növelni. Ezt elsősorban a ponty, a 
pisztráng, a csuka és a különféle nö
vényevő halak (pl. fehér amur stb.) 
tenyésztésével kívánjuk megoldani”  
fejezte be válaszát Bábáján igazga
tó.

Végezetül megkérdeztük Topa
csevszkij akadémikust, miként érzi 
magát Magyarországon?

„Kellemesen, úgy ahogy otthon” — 
felelte. „Ha itt kinézek a hajó abla
kából eszembe jut szülőföldem, a 
Dnyeper partvidéke. Ott is ugyan 
ilyen a folyó, a part, a fák, a házak 
és az emberek. Talán csak az a kü
lönbség, hogy ott oroszul beszélnek 

Pénzes Bethen

Topacsevszkij akadémikus

igazgatóját, hiszen ő is résztvett a 
Sirály túrán. íme a felelete: „1962- 
ben 41,6 millió q hal volt a Szovjet
unió össztermelése (ebben a szám
ban benne van a tengeri-, édesvízi és 
tógazdasági halászat összhozama). 
Bármennyire is furcsán hangzik, de 
ez az óriási mennyiség sem elégíti ki 
a keresletet, szükségletet. Éppen 
ezért növelni kívánjuk tógazdasága
ink területét, hogy ezzel párhuzamo
san a termelés is emelkedjék. A je
lenlegi 200 000 q-s tógazdasági hoza
mot 1965-re 2 000 000 q-ra kívánjuk

A JOURNAL DU CONSEIL 1962- 
tes évkönyvében érdekes adatokat ol
vashatunk az Adriai-tenger partvidé
kén egyre nagyobb számban létesülő 
sósvízű haltenyésztő és nyújtótelepek 
által elért igen kielégítő eredmények
ről. A partok öbleinek lezárása arány
lag kis költséggel teszi lehetségessé 
ilyen „tógazdaságok“ létesítését, me
lyek vízellátása az apály-dagály közti 
vízszintkülönbséggel gravitációs úton 
is megoldható.
Újabban sikere- \ HAIFARh~vH 
sen működnek az 
angolnák nyújtá
sára szolgáló le
zárt medencék, a 
sekély vízben a felmelegedés arány
lag nagy, ami a produktivitást fokoz- 
za, a dagálykor nyitott zsilipeken át 
rendszeresen beáramló friss tenger
vízzel olyan mennyiségű plankton és 
apróhal kerülnek ezeknek a „farad
oknak a medencéibe, mely bőséges 
táplálékkal látja el az ott élő vízila
kókat. Az elzárható laguníákból kike
rülő hal tekintélyes mennyisége sok 
ezer tonna friss hallal látja el a pia
cokat akkor is, amikor tartósabb vi
haros időjárás miatt a nyílttengeri 
halászat szünetel.

Topacseszkij akadémikus pohárköszöntőjében a bajai halászoknak erőt, egészséget és
jó halászszerencsét kíván

(Pénzes felvételei)
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1. kép. Az idült has vízkór jellegzetes fekélyei tükrös pontyivadékon

Wunder és tőle függetlenül 
Heuschmann is már az Ötve

nes évek elején felvetette, hogy a 
pontyok vérszívó parazitái, a pióca 
és a ponty tetű egyes fertőző halbe
tegségeknek, elsősorban a fertőző 
hasvízkómak (a továbbiakban hv) 
átvivői lehetnek. 1953-ban Wun
der és Dombrowski a hv-ról írt 
alapos és terjedelmes dolgozatuk
ban (Z. Fisch. Hilfswiss., Berlin, 
1953. 2. 1—6. 327—416 p.) részle
tesebben foglalkoztak ezzel a kér
déssel. Beszámoltak arról, hogy kí
sérletileg is igazolni tudták a fenti 
feltételezés helytállóságát. A hv-tól 
fekélyes beteg pontyokat egész
ségesekkel közös medencébe tet
ték, s ezekre hoszabb együttartás 
után sem terjedt át a betegség. Ha 
azonban a halakon pontytetűk 
vagy piócák voltak, illetve egész
séges halakra Pseudomonas punc- 
tatával fertőzött vérszívó parazi-

A Schw. F. Ztg. 1963. januári szá
ma ismerteti a biológiai szennyvíz
vizsgálat új, jól bevált módszerét. A 
felszerelés néhány nagyobb méretű 
akvárium, melybe a gyanús szenny
víz ötvenszeres vizes hígítását he
lyezik el, majd kis testméretű olyan 
halakat telepítenek a medencébe, 
melyek néhány héten át hasonló, 
de tiszta vízzel töltött akvárium
ban szoktak hozzá a, mesterséges 
„tó” életkörülményeihez. Ha a hala
kon a legkisebb gyanús jelet észle
lik, azok mozgékonysága csökken, 
farkúszójukat összehúzzák, úgy a 
szennyvizet vegyi analízisnek vetik 
alá.

tákat tettek, biztosan létrejött a 
fertőzés. A jellegzetes fekélyek a 
piócák megtapadása után már a 
12. napon, pontytetvek esetében a 
38. napon alakultak ki. Ezek a pa
raziták minden esetben a bánta- 
lom fekélyes alakját váltották ki, 
amelyet Wunder—Schäperdaus- 
sal szemben — a hv külön alak
jának tart és a betegség „lengyel” 
formájának nevez. Szerinte ezt a 
bőrfekélyekkel jellemezhető „len
gyel” formát más típusú Pseudo
monas csírák okozzák, mint a bel
ső szervekre terjedő, erős hasűri 
vizenyővel járó, heveny lefolyású 
„német” formát. Wunder szerint 
a betegség két típusa abban is kü
lönbözik, hogy a fekélyes alak ke
vesebb darabveszteséget okoz, és 
a legritkább esetben jár a gerinc
oszlop elnyomorodásával. A he
veny, belső szervekre terjedő for
ma viszont súlyos veszteséggel jár 
és gyakori utána a gerincoszlop el- 
nyomorodása, megrövidülése és 
elgörbülése. A „lengyel” forma 
kórokozója csak a bőrbe vagy 
izomzatba oltva ered meg, de a 
hasüregbe juttatva csak nagy ada
gok váltanak ki betegséget. Schä- 
perclaus tagadja ezt a kettősséget. 
Véleménye szerint mindkét meg
jelenési alak okozója a Ps. punc
tata vízbaktérium virulens, a szer
vezetbe és a belső szervekbe be
törő, vérfertőzést okozó, forma as- 
citae nevű változata. Ennek a ha
lakra feltétlenül pathogén kór-

n  pcm iy-ieivek szevepe

okozónak kitenyésztése bizonyítja 
kétségtelenül a hv. jelenlétét 
Scháperclaus szerint ezek a vér
szívó paraziták a virulens kór
okozókat a bőrbe juttatva terjeszt
hetik a fertőzést, és elsősorban fe 
kélyekkel járó, de heveny tüne
teket is mutató bántalmat okoz
hatnak.

Széleskörű halkórtani gyakorla
tunk alatt eddig még nem észlel
tünk olyan esetet, ahol a hv kiala
kulása vérszívó parazitákkal füg
gött volna össze. Gyakran talál
koztunk a bántalom idült, feké
lyekkel járó alakjával a paraziták 
jelenléte nélkül (1. kép), máskor 
meg a vérszívók tömeges jelemlé  ̂
te ellenére sem láttunk mást, 
mint ezek szúrásaira jellemző, 
apró, vörös pontokat, foltokat.

Az elmúlt év őszén nyílt először 
módunk a Wunderék ismertette 
„kórforma” részletesebb tanulmá
nyozására. Egy dunántúli halgaz
daságból sürgős kiszállást kértek, 
mert az egyik tó lehalászása köz
ben a tükrös nyújtott pontyon szá
mos, az idült hv-ra jellemző fe
kélyt észleltek. A helyszínen el
mondták a gazdaság vezetői, hogy 
a kérdéses anyagot tavasszal egy 
másik gazdaságból hozták, s a hv 
veszélye miatt az átszállítást chlo- 
rocidos fürdőben végezték. A kb. 
200 000 db-ból álló nyújtott ponty
állományt egy tóban tartották.. A 
tenyészidő folyamán a halakon 
semmiféle rendellenességet, beteg
ségre valló tüneteket nem észlel
tek. A takarmányt maradéktala
nul elfogyasztották és a tervnek 
megfelelően gyarapodtak. Még a 
legutóbbi próbahalászat alkalmá
val sem vettek észre semmit, a le
halászás kezdetén viszont már szá
mos fekélyes példányt találtak. 
Bár a halakat még ősszel végleges 
helyükre, vagy telelőmedencékbe 
akarták helyezni, látva a többé- 
kevésbé súlyos elváltozásokat, ab
bahagyták a lehalászást és szakvé
leményt kértek.

A helyszíni vizsgálat során jó 
kondícióban levő pontyokon igen 
sok, egyedenként 50—100 db
pontytetűt találtunk. A halak tör
zsén és a faroknyélen hol csak a 
bőrön, hol mélyebben, egészen az
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izmokba terjedő fekélyek voltak 
(2. kép). A fekélyek azokra emlé
keztettek, melyeket a hv idült 
alakjánál láttunk, de a kórelőzr- 
mény: a halak eddigi kifogástalan 
egészségi állapota, jó kondíciója 
és a pontytetűk tömeges jelenléte 
miatt az a vélemény alakult ki, 
hogy a fekélyek keletkezése nem 
az idült hv következménye, ha
nem azokért a nagyszámú ponty- 
tetű felelős.

A gazdaság vezetőségének a le
halászás leállítását és az állomány 
nagyvizen való teleltetését java
soltuk. A késő őszi időben történő 
halmozgatás, mint gyengítő té
nyező, még a helyszíni vizsgálat 
során kizárhatónak ítélt fertőző 
betegség ellenére is súlyos követ
kezményekkel járhat. Elgondolá
sunk, melyet a gazdaság vezetősé
ge magáévá tett, helyesnek bizo
nyult. Az állomány a hosszú, ke
mény tél ellenére is visszonylag 
jól telelt át eredeti helyén. Ta
vasszal újra megvizsgálva meg
állapítottuk, hogy a kondíció ki
elégítő, a pontytetűk száma jelen
tősen csökkent és a fekélyek gyó
gyuló tendenciát mutatnak (3. 
kép). A tavat korán lehalászták és 
az állományt chlorocidos oltás 
után a már ősszel kijelölt tavukba 
helyezték. A kihelyezés minden 
baj nélkül megtörtént, elhullásról 
azóta sem érkezett hír.

Az őszi helyszíni vizsgálat so
rán gyűjtőit és az intézetbe élve 
beszállított fekélyes és tetves ha
lak részletes kórbonctani vizsgála
tával a belső szervekben semmi
nemű kóros elváltozást nem ta
láltunk és ugyancsak negatív ered
ményű volt a szervek bakterioló
giai vizsgálata is. Speciális diffe
renciáló táptalaj segítségével 
azonban mind a halak testéről le
választott pontytetvek dörzsöléké- 
ből, mind a fekélyekből olyan 
baktériumtörzset sikerült kite- 
nyésztem, mely a részletes bioké
miai vizsgálat során a Ps. punc
tata vízbaktériumokhoz volt ha
sonló. A baktériumtörzzsel vizs
gálatokat és fertőzési kísérleteket 
is végzünk.

Az elmondottak alapján az ész
lelt eset azokhoz a megfigyelések 3. kép. Szúrás nyomán keletkezett gyógyuló hámosodó fekélyek

(Szakolczai felv.)
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hez és közlésekhez hasonlít, me
lyeket Wunder és Dombrowski 
idézett dolgozatában közöl. A 
ponybetűk szúrásukkal nem egy
szerű piros foltokat okoztak, ha
nem olyan sebzéseket ejtettek, 
melyek fekélyesedésre voltak haj
lamosak. A szúrásukkal ejtett se
bekbe oltott csírák azonban nem 
váltottak ki súlyosabb tüneteket, 
nem törtek be a véráramba, nem 
okoztak tipikus hv-t. Hogy ez a 
halak szerzett védettségének és jó 
kondíciójának, esetleg az őszi idő

nek köszönhető, vagy hogy a csíra 
különben sem pathogén a halakra, 
azt eldönteni nem tudtuk. Abban 
sem tudtunk egyelőre állást fog
lalni, hogy a két neves német 
szakember ellentétes felfogása kö
zül melyik közelíti meg jobban a 
valóságot. Az eset közlését azért 
tartjuk szükségesnek, hogy tógaz
dáink figyelmét felhívjuk a vér
szívó halparaziták kártételének 
ilyen lehetőségére is.

Dr. Búza László 
és dr. Szakolczai József



UJ WANYZAT-
A HALÁSZATI SZONDÁK GYÁRTÁSÁBAN^

A vízalatti célkutatás kérdése már 
az 1912-es Titanic katasztrófa óta 
loglalkozta/tja a szakértőket. A hang 
terjedésén alapuló, vízalatti bemé- 
rőkészülékeket, már az első világhá
ború folyamán alkalmaztak, tökéle
tesítésükre azonban, csak a máisodik 
világháborúban került sor.

A halászatban alkalmazott halfel
derítő ultrahangos szondák ugyan
olyan elvien működnek, mint a hadi
tengerészeti hidrolokátorok és a pol
gári hajózásban használatos vissz- 
hangos mélységmérők.

A halászati szonda adóberendezése 
tehát ultrahang impulzusokat bocsát 
ki rendszerint függőleges irányban 
és a visszaverődő visszhangot a ve
vőberendezés rögzíti. A hajótól a 
vízalatti halpad távolságát, illetőleg 
mélységét, a kibocsátás és a vissza
verődés között eltelt időből számít
ja ki a műszer. A halászati szonda 
tehát radar illetőleg szonar elven 
működik, a típusok túlnyomó több
sége azonban a vízalatti halpad 
helyzetét az óceánkutatók echográf- 
jához hasonlóan grafikusan ábrázol
ja.

Olvasóinknak azt hiszem nem kell 
hangsúlyozni, hogy egy halpad fel
derítése, illetőleg pontos bemérése 
milyen előnyökkel jár a fogás nö
velése szempontjából.

A korszerű tengeri halászat ultra
hangos szondákat már a két világ
háború között is alkalmazott. Az ed
digi szondatípusok „Achilles sarka” 
abban rejlett, hogy csak vertikális 
irányban voltak képesek pásztázni, 
menetirányban előre nem. Ez a hiá
nyosság a legtöbb esetben arra ve
zethető vissza, hogy a halászati 
szondák tervezői rendszerint a ka
tonai hidrolokátorokat, vagy az 
echolotokat másolták le, pedig az 
előbbi típusoknál a megoldandó fel
adatok jellege, merőben más, minta 
halászatban. A vízalatti visszhangos

mélységméréskor rendszerint nem 
szükséges a haladás irányába, tehát 
előre mérni, a haditengerészetben 
pedig pl. egy tengeralattjáró bemé
rést végző torpedórombolónak szé
leskörű manőverezési leheltősége nyí
lik ultrahangos felderítések alkal
mával. Gyakorlatban ez üldözés 
közben leállhat, különböző irányba 
beforoghat, tehát az „előre” mérés 
itt sem jön különös mértékben szá
mításba. Egészen mások a követel
mények a halászatban, ahol a víz
alatti térletapogatás csaknem min
den esetben menetközben történik. 
A halászhajó kapitánya tehát első
sorban arra kíváncsi, hogy a hajó 
előtti vízalatti térben mi a hely
zet, mert ha a szonda a halpadot 
csak akkor jelzi, amikor a hajó át
haladt fölötte, a hálókivetéssel már 
elkéstek; illetőleg esetleg vissza kell 
kanyarodniuk ami jelentősen meg
nehezíti a hajó manővereit, egyben 
időveszteséggel jár. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy alacsony frek
vencián a letapogatás lassúbb üte
mű, amely szintén időveszteséget je
lent, mert mire a visszhang megér
kezik, a hajó jelentősen túlhaladt a 
halpad fölött.

A közelmúltban a francia Centre 
C. F. F. társaság akusztikai szakér
tői újtípusú háromdimenziós halá
szati szondát terveztek a francia ha- 
lászflottillák számára, amely már 
menetirányba is pásztáz. Az „Explo- 
rátor” szonda tehát horizontális és 
vertikális irányba egyaránt képes 
ultrahang impulzusokat kibocsátani 
és a visszhangok alapján a vízalatti 
képet grafikusan ábrázolni.

A szonda fő része az adó-vevőbe
rendezés, kívül a hajótest alatt (víz
vonal alatt) helyezkedik el. A zárt 
fémtokba elhelyezett szondafel 45°- 
os szögben minden irányba pásztáz. 
Adója 60 kHz frekvencián működik. 
A frekvencia keltése magneto-sztrik-

ciós elven működő, ultrahangos rez
géskeltő segítségével történik, gya
korlatban a szapora frekvenciákat 
nikkelrúdra csévélt tekercsen veze
tik keresztül. A mikkelrúd azután az 
áram váltakozásának megfelelő pe
riódusokban változtatja hosszát, lé
nyegében így történik az ultrahang 
keltése. Az ultrahangos bemérés 
szempontjából a 60 kHz-es frekven
cia közepes frekvencia tartománynak 
zsámít. (A tengerfenék mélységmé
rőknél általában 15 frekvenciát al
kalmaznak, a haditengerészetnél 
pedig a megoldandó harcászati fel
adatok jellegétől függően 10—200-ig 
terjed a sáv.)

A hanggerjesztéshez szükséges 
elektromos energiát, 4 fiókos gene
rátor szekrényből veszik le, ez utób
bi berendezés elhelyezése már a fe
délzeten történik.

Az „Explorátor” szonda harmadik 
fő része az értékelő asztal, melynek 
műszerfalán történik olvassák le a 
mért adatokat. A három ablakos 
műszerfái baloldali nagy ablakában 
látja a leolvasó tengerész a grafiku
san ábrázolt vízalatti vertikális met
szetrajzot. Az Explorátor ezen a té
ren rendkívül szemléltető képet ad, 
mert a grafikonon egyidőben látha
tó a tengelrfenék, valamint a vízfel
szín között elhelyezkedő halpad. A 
jobb felső ablakban egy mutató és az 
alatta elhelyezkedő szögbeosztás se
gítségével a bal nagyablak vizuális 
képének megfelelő pontok abszcisz- 
szái olvashatók le, itt már távolsági 
és mélységi számadatokat nyer az 
értékelő. A jobb oldali alsó abla
kocskán pedig az adófej helyzetének 
állása, tehát a letapogatási szög irá
nya olvasható le. A szonda vertiká
lis hatótávolsága 500 méter, eddig a 
mélységig viszont rendkívül finom 
vízalatti részletrajzokat szolgáltat.

A szonda egyéb műszaki adatai; 
vízalatti térletapogatás másodper
cenként 5°, a grafikon regisztráló 
fejének írósebessége 15—30 mm/perc, 
a mélységtől függően.

Az Explorátor szondát a francia 
halászat már ki is próbálta a Föld
közi-tengeren. A közelmúltban 
francia partok közelében két hasonló 
tonnasúlyú francia halászhajó mű
ködött, az egyik Explorátor-ral fel
szerelve a másik a nélkül. A két ha
lászhajó távolsága egymástól mind
össze 100 méter volt, tehát nagyjá
ból ugyanazon a sávon dolgoztak. 
Az ultrahangos szondával felszerelt 
hajó 7 tonna zsákmánnyal tért haza. 
míg a szonda-nélküli mindössze 800 
kg halat fogott. Nagyjából ugyan
annyi kivetést végzett mindkét hajó 
legénysége. Ez az eredmény azt mu
tatja, hogy a szisztematikus és min
den irányban végzett szondázás, 
csaknem tízszeres eredménnyel ke
csegtet, mintha „vakon” dolgozná
nak.

Ilyen jelentős fogási különbségek 
mellett, francia szakkörök szerint a 
jövőben indokolt lelsz a nagyobb ha
lászhajókat Explorátorral felszerel
ni, mert a nagyobb fogási hozam né
hány év alatt amortizálja az Explo- 
rátor  ̂ viszonylag magas gyártási 
költségét. Endresz István

A  grafikonos ábrázolás. 1. Ultrahang kibocsátás. 2. 53 méteres mélység. 3. A bemért 
halpad helyzete. 4., 5., 6. A hajó jobb, illetőleg bal oldala irányában különböző fokban

végzett letapogatás szöge

94



I f f ) c y r
a harcsaivadék mesterséges szaporításáraUU III II V O i c II

A harcsa (Silurus glanis L.) a ma
gyar Duna és mellékfolyói halásza
tában az összes halzsákmány 4—5%- 
át, a kifogott ragadozóknak pedig 
mintegy 30%-át adja. Magyarorszá
gon a harcsát mint ragadozó mellék
halat már évtizedek óta tenyésztik 
tógazdaságokban. A pontyokkal kon- 
kurrens gyomhalak erélyes irtásával 
észrevehetően növeli a pontyos ta
vak hozamát. A harcsaivadék a ki
helyezett pontyokra veszélytelen, ha 
nem nagyobb amazoknál. ízes, szál
kát lan, fehér húsa kedvezően növeli 
mind a folyóvízi, mind a tógazdasá
gi haltermelés választékát. Élve is 
jól szállítható, mivel 0 2 igénye a 
pontyéhoz hasonló.

A harcsa tógazdasági tenyésztését 
a külföldi szakirodalom magyar sa
játosságként említi. A tógazdaságok
ban a harcsa szaporítására alkalma
zott korábbi módszer azonban még 
viszonylag csak ritkán adott kielé
gítő és biztos eredményeket. A ha
lastavak harcsaivadék szükségleté
ben ezért országosan évről évre hi
ány volt, a természetes vizekbe pe
dig egyáltalán nem jutott belőle.

A Kísérleti Halastavakban Szar
vason szerző 1963-ban új módszert 
dolgozott ki: a harcsa mesterséges 
ivadéknevelésének módiszerét, ame
lyet azóta munkatársaival évről évre 
javított. A módszer a harcsa szapo
rításának folyamatát életének első 
évében három szakaszra bontja.

I. A zsenge harcsaivadék tömeges
előállítása

A harcsát kis földmedencékben 
párosán ívatják le és fészekre ra
kott ikráját az anyától elkülönítve 
fakádakban, kis és nagy méretű kel_ 
tető ládákban, iül. külön konstruált 
betonmedencékben keltetik, gyengén 
áramló vízben. Míg a korábbi hazai 
gyakorlatban egy harcsaanya után 
csak egy-, ill. néhány ezer harcsa
ivadékot szállítottak, az új módszer
rel több év1 átlagában ikrásonként 
20—40 ezer db 8—10 napos zsenge 
harcsaivadékot halásztak le előetet
ve.

Egyes anyáktól 90 ezer zsenge iva
dékot is nyertek. Az ikrás súlya és 
az ivadékszám közötti összefüggést 
vizsgálva azt tajálták, hogy már az 
alig 4 kg-os ikrások is alkalmasak 
tenyésztésre és 1 kg élősúlyra alig 
adnak kevesebb ivadékot, mint az 
egyébként legjobban bevált 7 kg 
körüli anyák.

II. Ujjnyi harcsaivadék monokultú
rás nevelése

Megállapították, hogy az 1—2 cm 
nagysággal lehalászott zsenge har
csaivadék még további 4—5 héten 
át nem tér át a ragadozó életmódra

és természetes élőtáplálékon is 
gyorsan fejlődik, ha azt bőségesen 
találhatja. A zsenge ivadék nevelése 
monokultúrás harcsaivadéknevelő 
tavakban a legeredményesebb. Meg
állapították a népesítés formáit is. 
Jól előkészített és megtrágyázott ki
sebb (0,1—0,5 hektáros) nevelő-tóba 
hektáronként 70—140 ezer darab 
zsenge harcsaivadék is kihelyezhe
tő. Ezek — főleg nagyobb zooplank- 
tonnal és rovarlárvával táplálkozva 
— egy hónap alatt elérik az 5—8 
cm-es hosszúságot, 2—5 g-os súlyt, 
30—60%-os megmaradás mellett. 
Egy hónap leforgatása alatt tehát 
minden mesterséges etetés nélkül is 
100—300 kg súlyú előnevelt ujjnyi 
harcsaivadék ámítható elő hektáron
ként a jól kezelt harcsaivadék neve
lő-tavakban monokultúrás népesí- 
téssel.

A rendszerint nyár közepén leha
lászott ujjnyi harcsaivadék már a 
legtöbb halasvíz népesítésére alkal
mas. Jól lecsapolható pontyos halas
tavakban 40—80% lehalászható ősz
szel, ha a tóban nincs más ragadozó 
és 20—100 g-os átlagísúlyt érnek el a 
népesítéstől és a gyomhalkészletek- 
től függően.

A harcsaivadék biológiájának né
hány sajátos vonására támaszkodva 
új módszert dolgoztak ki Szarvason 
az ivadék mesterséges takarmányo
zással történő továbbnevelésére is. A 
monokultúrásán előnevelt 6 hetes 
harcsaivadékot kis méretű (100—2000 
m2-es) állóvizes tavakba helyezik át,

ügyelve arra, hogy egy tóba csak 
egyenlő nagyságúak kerüljenek.

A harcsaivadékot naponta táplál
ják darált gyomhallal, békával és 
vágóhídi hulladékkal. Az elmúlt év
bén (1962) már külön harcsa tápot ál, 
lítottak össze, amely előregyártva 
szárazon tárolható. Ez a táplálási 
rendszer lehetővé tette, hogy a kis 
tavak 1 hektárra átszámított terüle
tét oly sűrű ivadékállománnyal né
pesítsék be (60—200 ezer db/ha), 
amely száz-, sőt több százszorosa a 
pontyos halastavakban továbbne
velésre kihelyezett ujjnyi harcsaiva
dék szokásos népesítésének. Az iva
dék őszre 20—30 g-os átlagsúlyt ér 
el, kedvező megmaradással (70— 
90%) és jó takarmányértékesítéssel.

Ez a súly a halastavak benépesí
tésére kielégítőnek bizonyult: An
nak etilénére, hogy élete első évében 
„békés” életmódon nevelkedtek fel 
a pontyos tavakba és holtágakba ki
helyezett kis harcsák, zavartalanul 
áttértek a ragadozó életmódra és 
nagy megmaradási százalék mellett 
őszig 500—1000 g-os súlyt is elértek 
a víz hal- és békaálllományától füg
gően.

Az új módszer kidolgozása során 
a belterjes tartás következtében hal
egészségügyi problémák is jelentkez
tek. Ezek egyike (Ancylodiscoidosis) 
a Jaczó—Papp által kidolgozott für
dővel sikerrel megelőzhető. Még 
megoldásra vár a darabetegség le
küzdése. Ebben eddig sem a Bauer 
által ajánlott sósfürdő, sem pedig a 
Deufel által ajánlott malachitzöldes 
kezelés nem adott biztos eredményt. 
Ez ellen a véglény ellen a feladat 
gyökeres megoldásáig is legbiztosabb 
a harcsaivadék tömeges előállítására 
szánt intenzív harosateny észetet
olyan vízforrás közelében berendez
ni, amelyben még nem élnek halak.

Szalay Mihály
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A kifejlődött alakjában vízimada
rak (kacsa, vadkacsa, gém, vöcsök 
stb.) belében élő galandféreg halbem 
élő átmeneti alakját, a ligulosis oko
zóját — minden halász, horgász és 
tógazda ismeri. Főleg a ponty félék 
hasüregében él. Elszaporodva káro
kat is okozhat.

Fejlődése a következő: a madarak 
belében élő, ivar érett galandféreg 
igen sok petét ürít, amelyek az ürü
lékkel együtt a vízbe kerülnek. Ott 
kikelnek belőlük az oncosphaera lár
vák. Ezeket az evezőlábú rákfélék 
(Cyclops) elnyelik, s bennük tovább 
fejlődnek procercoid-lárvává. A fer
tőzött alsórendű rákot elnyeli a hal, 
melynek belében plerocercoid-lárvá- 
vá fejlődnek. Ezek a bélfalat átfúrva, 
a belek között helyezkednek el, sok
szor többedmagukkal. A plerocer- 
coid-lárvák néha az egész hasüreget 
kitöltik, a testnedvekkel táplálkoz
nak. A növekedő lárva nyomásától 
a belek, ivarszervek elsorvadnak, a 
hasfal elvékonyodik s végül a nem 
táplálkozó, leromlott hal elpusztul. 
Ezután a hasfal felreped, a lárva ki
szabadul, s rendszerint a víz színén, 
enyhe mozgással úszik. Vagy ezt, 
vagy a kisebb halban levő lárvát, ez
zel együtt a vízimadár felveszi. A 
madár belébe jutva, ivaréretté fejlő
dik a lárva, s megkezdi a peteterme
léssel együtt a vizek fertőzését.

Irodalmi adatok szerint: compó- 
ban, kárászban, dévérkeszegben, 
koncárban, pontyban, süllőben, sü
gérben találták már meg. Én ponty
ban, kárászban, compóban, bodorká
ban, dévérkeszegben, vörösszárnyú 
keszegben, küszbén, szivárványosök- 
lében és vágócsíkban leltem rá. Ra
gadozó halaknál mindig a gyomor
ban és nem a hasüregben — sokszor 
félig megemésztve — találtam. Ahol 
más halakból sok lárva kerül a víz
be, ott a ponty is felveszi és meg
emészti3 anélkül, hogy belében to
vábbfejlődne. Ezt mind a szabadban, 
mind kísérleti etetéseimmel ponto
san megfigyeltem. A halak emésztő
csatornájában — de különösen a ra
gadozók gyomrában —, a plerocer- 
coid-lárvák tökéletesen megemész
tődnek, s így nem tudnák továbbfej
lődni és fertőzni. Tehát csak a ma
dárba került plerocercoid alak válik 
ivaréretté.

Egy erősen fertőzött tóból szárma
zó vörösszámyú keszegben talált li
gulosis adatait a táblázatban köz
löm.

A fertőzött hal ivartermékeket 
sem termel. Tanulságos a fentebb 
említett tó fertőzésének története. Ez 
kavicstermelés után, talajvízből ke
letkezett. Évekig nem volt gazdája. 
Madarak által odahurcolt ikrából 
kelt keszeggel népesült. A? egyik 
horgászegyesület vette bérbe, s mi-

a tógazdaságban
A

vei planktonállománya gazdag volt, 
egynyaras ponty- és süllőivadékkal 
népesítette. Mind a keszeg, mind az 
apró pontyállomány 90%-a Ligulával 
fertőződött. A keszeg ívása elmaradt 
és a növekvő kis süllők koplaltak. 
Az elhullás nagy volt. Csekély szá
zaléka csak úgy maradt meg, hogy a 
víz színén úszó Ligula-lárvákkal

Ligula-lárvák
(Vásárhelyi felv.)

Ligulával fertőzött vörösszárnyú koncér
(Vásárhelyi felv.)

táplálkozott, de elfogyasztotta a fel
oszlásnak indult halak húsát is. A 
pontyivadék sem fejlődött. Megfi
gyeltem, hogy az éhes kis süllők, a 
víz színén úszó, beteg keszeget, kis 
pontyot tömegesen kísérték, annak 
farkát, uszonyait csipkedték.

A baj megszüntetésére — taná
csomra —, a tóba ősszel nagyobb 
mennyiségű, termetes csukát helyez

tek be. Ezek tavaszra a fertőzött ha
lakat mind elfogyasztották, s így ott 
újra lehetett népesíteni. A veszély 
megszűnt, úgyhogy a helyesen népe
sített tóban már évek óta nincs szá
mottevő Ligula-fertőzés. Ez külön
ben a ragadozókkal jól népesített 
természetes vízben és tógazdaságok
ban is aránylag ritkán fordul elő.

A Ligula-fertőzés különösen veszé
lyes lehet a kacsatenyésztő tógazda
ságokban. Az állandóan vizen tar
tózkodó kacsák ui. a fertőzött, meg
betegedett küszt, szivárványos öklét 
és vágócsíkot, vagy az ezekből kiszar- 
badult lárvákat elfogyasztják s így 
állandó fertőzési gócot létesíthetnek. 
A pecsenyekacsánál nem nagy a ve
szély, mert ha fertőződhet is, hama
rosan lekerül a vízről. Nagyobb a 
fertőzés veszélye a szaporításra tar
tott törzsállománynál. A fertőzött 
törzskacsák állandóan petéket ürítve 
fenntartják a fertőzés veszélyét. Sőt, 
a kacsás tavon megforduló vízima
darak is állandóan fertőzhetik a kör
nyező tavakat. A kacsa belében több 
kifejlett Ligula is élhet, ami nagy
ban csökkentheti a tojástermelést is.

A kacsák és a tavak Ligula-fertő- 
zését megakadályozni nagyon nehéz. 
A fertőzési lehetőséget csökkenthet
jük, ha nem nyersen, hanem silózva 
etetjük a kacsákkal a szeméthalat.

A Ligula-fertőzés ellen a védeke
zés nem könnyű. Azért, hogy na
gyobb károsodásnak elejét vehes- 
sük, a megelőző rendszabályokat be 
kell tartanunk. Ezenkívül tavainkat 
ragadozó halakkal, főleg csukával, 
jól kell népesíteni, mert ezek a fer
tőzött és megbetegedett halakat min
den esetben elfogyasztják anélkül, 
hogy a gyomorba jutott féreg ott 
ivar ér étté fejlődhetne és tovább fer
tőzhetne. Vásárhelyi István

MOHAMED EL-BOLOCK a Der 
Fischwirt 1963/3-as számában feltűnő
en csökött pontyok jelentkezéséről 
számol be az egyik NSZK tógazda
ságban, két ilyen halat vizsgált, mely 
négynyarasnak bizonyult, de testsú
lya alatta maradt a 400 grammnak. A 

halak a hatalmas 
' ikramennyiség mi-

att j óltáplál tak- 
. nak voltak mi- 

\a i .~  y  i 1*1 ~ nősíthetők, ami
nek ellenkezőjét 

csak a boncolás bizonyította. A szer
ző rendkívül károsnak ítéli az ilyen 
csökött pontyok megjelenését a tó
gazdaságokban, ezek ugyanis leív
nak és olyan mennyiségű ivadékot 
produkálnak, mely a tó táplálék, 
biológiai egyensúlyát megbontja. Az 
ellenőrző és próbahalászatok során 
tehát fontos a csökött pontyok jelent
kezésének felismerése és azok kikü
szöbölése.

1 db 115 mm 15 g súlyú halban 3 db Ligula 4 g 100, 75, 75 mm 
1 db 115 mm 14, 5 g súlyú halban 6 db Ligula 8 g 200, 125, 108, 47, 52,. 

45 mm
1 db 110 mm 11,5 g súlyú halban 3 db Ligula 5,9 g 220, 180, 95 mm 
1 db 105 mm 11 g súlyú halban 6 db Ligula 5,5 g 270, 260, 205, 95, 76, 70 mm 
1 db 100 mm 16 g súlyú halban 6 db Ligula 7 g 280, 215, 135,’98, 75, 35 mm



Milyen veszélyekkel jár —
a csuka tenyésztésbe vonása —

PARAZITOLÓGIAI SZEMPONTBÓL?

Érdeklődéssel olvastam a „Ha
lászatiban, hogy a csuka polgár
jogot nyert és így bekerült a tó
gazdasági halak közé. Ennek örü
lök, mert magam is igen kedve
lem a csuka húsát, és külföldi 
tanulmányutamon megismertem, 
hogy határainkon túl megbecsült 
hal. Másrészt, mint parazitológust, 
némi aggodalommal tölt el a na
gyobb méretű csuka tenyésztés 
esetleges káros következménye.

megválogatásával) meg is szün
tethető.

Megemlítem, hogy a csuka bél- 
galandférgessége a csukára nézve 
nem jár könnyen lemérhető káros

hatással, elhullás csak igen magas 
fertőzöttség esetén van.

Járjunk el tehát a csuka kihe
lyezésekor helyesen, ne adjunk 
alkalmat arra, hogy a csuka har
csával vagy süllővel vegyesen for
duljon elő, s főleg küszöböljük ki 
a tavakból a csapósügért, mely 
természetes viszonyok között mint 
köztigazda a csuka galandférges- 
ségének első számú terjesztője.

Dr. Molnár Kálmán

A csukák belének gyakori élős
ködője a Triaenophorus nodulosus 
nevű galandféreg, melynek máso
dik fejlődési alakja, az ún. plero- 
cercoid lárva a halak májában 
élősködik, mégpedig sügérfélék
ben, a pisztrángban, a harcsában, 
de megtalálható néhány pontyfé
lében is. A májban képződött 
gócok káros hatása súlyosabb fer
tőzöttség esetén a hal pusztulását 
is magával vonhatja. Lengyelor
szágban a pisztráng májának 
károsításával, főleg a fiatal piszt
rángivadék elhullása miatt, olyan 
komoly gazdasági kár áll elő, 
hogy leküzdésével 3 kutató is fog
lalkozik rendszeresen.

Az a szerencsés helyzet, hogy a 
pontyfélékben csak elvétve for
dul elő az említett lárvaalak, a 
pontyos. gazdaságokra nem jelent 
közvetlen veszélyt, de a harcsára, 
a süllőre és főleg a meghonosí
tásra kerülő fehér amurra nézve 
káros lehet a közös tóban tartás.

Néhány adattal szeretném alá
támasztani véleményemet. Bala
toni vizsgálataim során a fogas
süllő 40%-ának a mája volt fertő
zött galandféreg góccal; a Velen
cei-tavi fogassülők esetében még 
gyakrabban fordult elő fertőzött
ség. A vágódurbincsok a Balaton
ban 5%-ban voltak fertőzöttek, a 
csapósügerek viszont a Velencei
tavi és az Adonyi Tógazdaságban 
végzett vizsgálatok alapján az 
esetek 90%-ában parazitahordo
zók voltak. Mindezek az esetek 
bizonyítják, hogy amelyik tóban 
csuka fordul elő, ott a máj-galand- 
férgesség lehetősége fennáll, de 
ugyanakkor látható, hogy kis elő- 
vigy ázatta! (a halfajok helyes

A Felső-Tiszavidék természetes 
vizeit, a Tisza, Szamos, Túr és 
Kraszna összes élővízfolyásait a 
hozzátartozó holtágakkal együtt 
ismét a fehérgyarmati Rákóczi 
htsz kapta meg használatba. A 
használatbaadási okmány szerint 
htsz kezelésébe került vízterüle
tek összesen 4940 kh-t tesznek ki. 
Ebből a holtágak területei 1370 
kh, az összes vízterület 28%-a. Ez 
a szám igen kedvező, mely azt 
mutatja, hogy a fenti vízterülete
ken tervszerű munkával komoly 
eredményeket lehet elérni.

A tervszerű gazdálkodás legfon
tosabb feltétele a megfelelő iva
dékellátás biztosítása. Ezt mindez- 
ideig nem oldották meg, a htsz 
évenkénti fogási eredményei is ezt 
bizonyítják.

A jelentős területű holtágak bel
terjes hasznosítására a htsz elké
szítette távlati műszaki terveit. 
Ezek megvalósítása is sürgeti a 
biztonságos ivadékellátás problé
májának megoldását. A biztonsá
gos ivadékellátása csak a saját ke
zelésben levő ivadéknevelő tógaz
daság létesítésével oldható meg. 
Ennek a szükségességét már évek 
óta tudják, de a tógazdaság eddig 
csak nem épült meg. Ez évben 
végre sikerült a problémát megol
dani. Az érintett szervek felismer
ték az ivadéknevelő tógazdaság 
létesítésének jelentőségét és a 
megvalósításhoz a szükséges támo
gatást megadták. A m.egyei szer
vek földcsere útján biztosították a 
tógazdaság területét.

Kővári József

Triaenaphorus nodulosus lárva feji végének horgai fogassüllő májából
(Szakolczai felv.)



K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Régi adósságot törleszt a könyv, — 

amint a borítólapon o/lvashaitó is
mertetés elárulja —, „az első ma
gyar nyelvű limnológiai szakmunka” . 
Szinte megdöbbenünk, hogy ily soká 
kellett várni reá, hiszen Hermán

Ottó, Lóczy Lajos, Winkler Lajos, 
Maucha Rezső tudományával foglal
kozik.

A múlt hiányosságainak feszegseté- 
se nélkül örülünk most már az Aka
démiai Kiadó gondozásában megje
lent tetszetős kiállítású könyvnek. 
Magyar nyelvű „útikalauz” ez a bel
vizek tudományában. Amint Szerző 
előszavában írja: „Segédkönyvnek, 
előzetes olvasmánynak szántam to
vábbi, komoly tanulmányokhoz. . . ” 
Ezek a szerénységtől áthatott szavak 
inkább a tudományt művelő kuta
tókhoz szólnak, mint a gyakorlat 
emberéhez. A könyv a vízi élet vég
ső termékét hasznosító halászati 
szakember kezében több mint előze
tes olvasmány; korszerű biológiai 
alapon álló szemléletet ad, pótolja 
azt, ami talán a legjobban hiányzik 
szakmai ismereteinkben. Sebestyén 
Olga munkája minden bizonnyal 'ér
tékes vezérfonala lesz fiatal halásza
ti szakembereink elméleti képzésé
nek, de ugyanúgy hasznos ered
ménnyel forgathatják majd az egyre 
nagyobb haltermésekért munkálkodó 
idősebb halászok.

A könyv négy részben tárgyalja 
mondanivalóját. Az első a belvizek

csoportosításával és a vízi környezet 
ismertetésével foglalkozik. A máso
dik rész a belvizek lakóinak sajátsá
gos életmegnyilvánulásait tárgyalja. 
A harmadik részben a vízi életközös
ségek törvényszerűségeivel ismerke
dik meg az olvasó, míg a negyedik 
rész — egész röviden — a belvizek 
elöregedésével, az emberi beavatko
zás hatásával foglalkozik. Itt céloz 
Szerző az alkalmazott limnológia 
tárgyára, amelynek egyik fontos fe
jezetét a halászati szakemberek mű
velik. Ehhez a munkánkhoz ad kor
szerű biológiai alapot a könyv 200 
oldala. A további tájékozódásra is

A Szovjetunióban alkalmazzák 
az UPM. 1. típusú iszapkotró kul- 
tivátort. Ezt a gépet a Moszkvai 
Hidromehorációs Intézetben ké
szítették 1960-ban. Alkalmas ön
töző és vízlevezető csatornák, ha
lastavak és egyéb vízrendszerek 
árkainak és halágyainak építé
sére, a felsorolt területeken a csa-, 
tornák, anyagárkok és halágyak 
tisztítására és iszaptálanítására. 
Kis térfogatú úszóberendezése, 
kombinált kitermelő és szállító 
része alkalmassá teszi a kisebb 
halastavakon történő alkalma
zásra. Gyomos területen és ke
mény iszapú tavakban olyan 
segédberendezéssel is üzemeltet-

UPM. 1. típusú iszapkotrógép talaj lazító ja 
a szívócsővel

igényt tartó olvasót a gazdag irodal
mi felsorolás segíti. A szöveg közötti 
és a könyvet lezáró rajzos oldalak 
jól szemléltetik a mondanivalót és a 
biológiában kevésbé járatos olvasó 
előtt is könnyen érthetővé teszik a 
a leírt törvényszerűségeket.

Dr. Sebestyén Olga 35 évet szám
láló tihanyi tudományos munkássá
gának méltó bemutatója ez a mű. 
Nagy szakmai tapasztalatának fel- 
használásával tömör áttekintést ad 
a belvizek életének tudományáról és 
ezzel felmérhetetlen segítséget nyújt, 
többek között a halászatnak is. A 
haltermelés alapját képező vízi élet 
minél szélesebb körű megismerésé 
érdekében ajánljuk a könyvet olva
sóinknak. Tőig István

heiő, amely még a nagyobb fa
gyökér részeket is felaprítja. A 
gép teljesítménye 25—30 m3 iszap, 
vagy föld továbbítása szivattyú 
segítségével. A szivattyú a vízzel 
felhígított iszapot emelés nélkül 
300 m-ig továbbítja.

Az úszó test hossza 5,5 m, 
szélessége 2,2 m, súlya 5,4 tonna 
segédberendezéssel. A segédbe
rendezés nélkül amely 1,5—2 óra 
alatt leszerelhető 3,5 tonna. Hosz- 
szabb távolságon 5 tonnás teher
autóval szállítható, rövid úton, 
puha talajon, a segédberendezés 
egyidejű leszerelése mellett lánc
talpas erőgéppel vontatható.

A gépet vezérlőberendezéssel 
működtetik. Kezelése mindössze 
sen csak két főt igényel.

Szabó Bertalan
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