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Fentinevezett élőlény joggal meg
érdemli a címben ráutaló nevet, ha
bár vitás, hogy ő, vagy honfitársa, a 
törpeharcsa viszi-e a pálmát káros
ság tekintetében? Ennek a kérdés
nek eldöntése nem célom és így in
kább csak a naphallal óhajtok fog
lalkozni.

A naphal ikrapusztító tevékeny
sége révén minden évben kiveszi a 
vámot a szaporulatból. Védekezni ez 
ellen egyelőre nem tudunk, ahhoz 
azonban, hogy egyáltalán erre gon
dolhassunk, meg kell vele ismerked
nünk.

A naphal családfája szerint a vér
tes és csontos halak (Osteichthyes) 
alosztályának (subclassis), a csontos 
halak (Telostei) csapatának (légió), a 
zártúszóhólyagúak (Phyisoslisti) rend
jének (ordo) és a díszsügérfélék 
(Centrarchidae) családjának (família) 
a tagja.

Családjának másik hazai képvise
lője a pisztrángsügér (Micropterus 
Salmoides Lacépede).

A naphal (Lepomis gibbosus Lin
né) hazája, akárcsak a többi kelle
metlen ajándéké (mint a kolorádó- 
bogárnak, a fehér szövőlepkének, a 
dohányról nem. Is beszélve, persze 
a füstölnivalóra gondolok) Észak- 
Amerika. Elterjedési köre a Missis
sippi-folyam vidékétől keletre, a 
Nagy tavaktól Georgiáig és New- 
Orleans-ig minden folyóban és tó
ban, melynek csendes a vize, a par
tok közelében megtalálható, ahol az 
iszapos, vagy homokos aljazatban 
sűrű növényzet tenyészik. Nyáron a 
naphal egy-két méternyi mélységben 
tanyázik, télen azokat a helyeket ke
resi fel, melyek 5—6 méter mélyek, 
ívási ideje hazájában június—július, 
nálunk május—június, meleg (18 C°) 
vízben. A hím által a talajba létre
hozott mélyedésben, illetve fészek
ben az apaállat gondozza az oda le
rakott ikrákat, kikelésig uszonyaival 
hajtva rájuk a friss vizet és védve 
azokat más halak falánksága ellen.

Ikragondozó tevékenysége szilárd 
aljzat esetében, sikeres, finom, ho
mokos parton azonban éppen 
uszonycsapásaival temeti be az ik
rákat, amelyek így a k:kelésig el 
sem jutnak.

Amerikai nevei: „Common Sun- 
Fish“ (közönséges naphal), „Pond 
Perch“ (tavi sügér), „Sunny“ (ara
nyos), amit egy kissé túlzásnak is 
tartok, mert számunkra semmiesetre 
sem a z ...

Hazánkban első ízben dr. Hirsch 
Alfréd telepítette be, 1£(05. áprilisá
ban iharosi tógazdaságába.

Díszhalként került a sárdi tógaz
daságba, innen 1910-ben véletlenül a 
Balatonba. Annak idején még örül
tek is a halfauna ilyetén való gya
rapodásának. Dr. Vutskits György 
például a „Halászat“ 1911 szeptem
beri számában a tógazdák „jóindu
latú figyelmébe“ ajánlja a naphalat.

Hősünket azonban nem kellett na
gyon figyelembe ajánlani, mert erről 
ő maga is rövidesen gondoskodott. 
A Dunába Bellyén 1 db-ot, Kopács 
községben 2 db-ot fogtak 1912-ben és 
ezt mint nagy eseményt, rögtön hí
rül is adták. 1916-ban azonban a 
„Halászat“-bán már egész másképp 
kezdtek írni, tükrözve a gyors elsza
porodás eredményét:

„A naphal tógazdaságaink vesze
delme; valóságos csapásként kezd je-

A naphal (Lepomis gibbosus) pikkelye
(Hámor íelv.)

lentkezni ez a gazdasági szempont
ból semmire sem való. apró, szapora 
szeméthal“ (ezzel már mi is egyet
értünk).

1917-ben a naphal már a Rajná
ban is megjelenik, ide, feltevések 
szerint az 1890-es hamburgi kiállí
táskor jutott az akváriumok kiürített 
vizével. Már magyar népies neve is 
van, mire a tolnai Dunából kifogják 
1920-ban az első „cifra kárász“- !  A 
többit már mi is tudjuk. Az első be- 
telepítők aggodalma, hogy a naphal 
világos vizekben nem szaporodik, te
kintve, hogy nálunk ilyen a lillafü
redi tavakon kívül nincs, teljesen 
felesleges volt. Amikorra az 1920-as 
évek után tavaszi napsugarak végig
pásztázták a vizeket, a naphalak tö
megeit láthatták az ívóhelyeikhez 
sietni és az előbbi aggodalom tárgya 
most már valóban csapást jelentett 
káros tevékenységével hihetetlenül 
elszaporodva vizeinkben.

Hazánkban a közönséges naphal 
(Eupomotis gibbosus — vagy Eupo- 
motis aureus Ford.) — szaporodott el 
és ennek a mai tudományos neve: 
lepomis gibbosus.

A naphal állítólag a pisztrángsü- 
gémek kedvenc csemegéje, ami ha
lunk tüskés voltát nézve furcsa gusz
tusra vall és kétkedést ébreszt ben
nünk.

Kártevése főleg abban merül ki, 
hogy más halak ívóhelyeit előszere
tettel keresi fel és mind az ikrát, 
mind az ivadékot előszeretettel és 
nagy mennyiségben fogyasztja, te
hát különösen veszélyes a nem ikra

gondozó halakra, például a pontyra 
is. Természete összeférhetetlen, ve
rekedő, amivel csak elbír, arra rá
támad, étvágya pedig igen nagy. 
Amerikában állítólag 1 kg-osra is 
megnő, nálunk azonban csak 10—15 
cm-t és 20—30 dkg-os súlyt ér el.

Mindezek mellett küleme, — mint 
ahogyan a mesékben a sátán is 
szép lány formáját ölti magára —, 
határozottan tetszetősnek mondható, 
különösen színeit tekintve. Teste la
pos, jelegzetes sügér formájú.

Színezete teszi széppé: a fiatal 
példányok h áti részén olaj zöld alap
színéből függőleges, sötét sávok vál
nak ki. Később ezek a sávok rész
ben vagy egészen eltűnnek. Az olaj- 
zöld alapszín szép, kékes ezüst- 
lényt nyer, melytől az oldalrészek 
narancssárga pettyei és foltjai na
gyon eltérnek. A mell, a has és ol
dal úszószámyak mind narancssár
gák, narancsszínű alapú feje csil
lámló kék és zöldeskék hullámos 
sávokkal tarkázott és a kopoltyúfe
dő hártyás függelékén nagy fekete, 
mögötte majdnem cinóberpiros folt 
látható. A kopoltyúfedő hártyás 
függelékének ez a rajza különböz
teti meg Dürigen szerint a többi 
naphalfélék, illetve fajok idősebb 
példányaitól a közönséges naphalat

Bármilyen ragyogó szépségű le
gyen is a naphal, azt hiszem, mégis 
mindenki egyetért velem, hogy leg
főbb óhajunk ebben a tüneményes 
szépségben zavartalanul gyönyör
ködni — az akváriumban —, de an
nál inkább szeretnénk nélkülözni tó
gazdaságainkban és természetes vi
zeinkben.

Hámor Tamás

A PROG. F. C. 1959 2-es számá
ban ismerteti azokat az újabb kísér
leteket, melyek a halak metaboliz- 
musának csökkentésével igyekeznek 
kevesebb pusztulással megoldani a 
halivadék, nevezetesen a mindössze 
néhány hetes pisztráng szállítását. 
A kísérleteket trícain-metánszulfo- 
náttal végezték, ebből az anyagból 
1:20 000-től 1:120 000-ig hígításo
kat készítettek, az oldatokat 
liternél alig nagyobb műanyagzsá

kocskákba töltöt
ték és zsákonként 
500 ivadék pisz
trángot helyeztek 
eL A zsákokat je
gelve szállították 

olymódon, hogy levegő helyett oxi
génatmoszférát teremtettek a víz fe
lett. A bódítószer 1:40 000 hígításban 
bizonyult a leghatásosabbnak és leg
kevésbé ártalmasnak. Háromórás 
szállítás után a zacskó vízében levő 
halacskák közül alig néhány volt 
inaktív és elpusztultnak tekinthető, 
a többi a friss vízbeij hamarosan ma
gához tért és alig egy óra leforgása 
után a behelyezési ponttól már 100 
méterre is észleltek belőlük, amint 
szorgalmasan táplálkoztak. A pusz
tulási arány (500-ból 19) igen ked
vező és arra enged következtetni, 
hogy a tricain-metánszulfonát alkal
mas a régi probléma megoldására.
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természetes vizeink 
kalgazdálkodásának megjavítása...

A halászati termelőszövetkezetek 
haszonbérletében lévő egyes belter- 
jesebb gazdálkodásba vonható holt
ágakra, mellékágakra, természetes 
tavakra készített ún. „részletes elő
írások“ a megváltozott körülmények 
miatt az efrnúlt évtizedekben nagy
részt elavultak. A halászati termelő- 
szövetkezetek többszöri sürgetésére 
a Kisállattenyésztési Kutató Intézet 
Halászatfejlesztési Csoportja a folyó 
évben kutatási témaként megbízást 
kapott a részletes előírások felülvizs
gálatára és átszerkesztésére. A Cso
port a munka elvégzésének előfelté
teleit megteremtette, s a gyakorlati 
munka kinn a halászati termelőszö
vetkezeteknél a Duna vízrendszerén 
megkezdődött. A vizsgálatok végre
hajtásához csatlakozott a Kisállat te
nyésztési Kutató Intézet Haltenyész
tési Osztálya más munkákból el
vonható kapacitásával. Az OMMI 
Vízélettani Osztálya a vízminták 
analizálásával veszi ki részét a mun
kából, az F. M. Halászati Kísérleti 
Üzeme pedig újtípusú és legnagyobb 
teljesítményű elektromos halászgé
pének kölcsönadásával segíti elő a 
munka sikerét. Az M. T. A. Duna- 
kutató Állomása a haljelölés terén 
nyújt segítséget.

A felülvizsgálatot hazánk első szo
cialista megyéje, Győr megye terü
letén elhelyezkedő természetes vi
zeken, így elsősorban a győri „Előre“ 
Halászati Termelőszövetkezet vizein 
kezdi meg az Intézet, melyek közül 
a vajkai és kiliti Duna, a bagaméri 
Duna, a kisbodaki Duna, a Bács-al- 
sóvámosi holt Dunaág, a liptói holt 
Duna, a mosoni Kisduna, az abdai, 
lébényi, győri holt Rábca, a barbacsi 
tó, a Fehér-tó, a nagybajcsi tavak 
és a dunaszegi tó halászatának felül
vizsgálatát vettük tervbe. Foglalkoz
ni kívánunk a Duna-szakasz márna 
állományával is. A márnával kapcso
latos vizsgálatokat kiterjesztjük az 
esztergomi, újpesti, budapesti és er
csi htsz-ek vízterületeire. A felme
rülő műszaki problémák megoldása 
érdekében a Győri Vízügyi Igazgató
ságot is bevonjuk a vizsgálatokba.

A Győr-Sopron megyei Tanács V. 
B.-nek a természetes vízi halászatot 
közismerten támogató elnöke, Katona 
elvtárs messzemenő támogatását he
lyezte kilátásba. A Győri „Előre“ 
Halászati Tsz elnöke, Vass elvtárs

örömmel és megértéssel fogadta meg
jelenésünket, így megvan a remény 
arra, hogy közös kitartó munkával 
jó eredményeket tudunk majd el
érni.

A részletes előírások felülvizsgála
tának és módosításának legfőbb cél
ja a halászati termelőszövetkezetek 
bérletében lévő vízterületek gazdasá
gos kihasználásának biztosítása, cél
tudatos haltenyésztés bevezetése, il
letve ennek fokozása által. Ennek 
eszközei a jelenlegi halállomány fi
gyelembevételével 1. a továbbtenyész- 
tésre alkalmas nemes halfajok meg
állapítása, 2. ia halállomány összeté
telének minőségi feljavítása behe
lyezendő ivadék és saját területén 
történő ívatás útján, 3. a halak fej
lődésének vizsgálata, a fejlődési fel
tételek megjavítása, 4. a kitermelés 
eszközeinek meghatározása, az állo
mány kímélése és az esetleges sze
lektálás szempontjainak figyelembe
vételével, 5. a halállomány minőségi 
összetételének vizsgálata, 6. egyes 
szakaszoknak a halállomány fejlesz
tésére alkalmasabbá tétele a vízellá
tás megjavításával, 7. haljelölések.

A belterjesebb halasgazdálkodásba 
vonható természetes vizek halállo
mányának mennyiségi és minőségi

megjavítása maga után vonja a halá
szati termelőszövetkezetek gazdasági 
megerősödését és a szövetkezeti tag
ság életszínvonalának emelkedését. 
Ebből pedig az következik, hogy a 
Htsz-eknek nemcsak elsőrendű köte
lességük, hanem saját érdekük 
is, hogy ez a feladat maradéktalanul 
és jól kerüljön végrehajtásra. A ter
mészetes vizek halászatának állandó 
művelői a szövetkezetek. A tagság 
ott tölti életét a vizeken, tehát a leg
bővebb ismereteik nekik vannak. A 
reánk váró feladatokat egymagunk- 
ban képtelenek volnánk megoldani, 
mert pár napos helyszíni vizsgálat
tal a vizek halállományának életé
ből csak pillanatképet kaphatunk. A 
beérkező halfogási statisztikai ada
taink „részletes előírás“ készítés 
szempontjából csak felületes általá
nos képet mutatnak egy-egy szövet
kezet egész működési területéről, de 
a számunkra értékes részletadatokat 
nem tartalmazzák, azokat a helyszí
nen kell összegyűjtenünk. Ezeket az 
adatokat a vizeken élő halászoktól 
tudjuk csak beszerezni, s ebben a 
munkában a halászok segítsége szá
munkra nélkülözhetetlen, ezért itt a 
halász- és horgásztársadalom segít
ségére számítunk. Sárfy Ede

Indulnak a velencei „Törekvés” htsz halászai
(Tőig felv.)
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—  a természetes hozam fokozására.

Szakemberek előtt ismeretes, hogy a 
halasvizek, különösen a rendszeresen 
trágyázott tógazdasági tavak iszapja 
bomló szervesanyagokban, továbbá a 
termelőképesség szempontjából fontos 
különféle ásványi tápanyagokban álta
lában gazdag.

Woynárovich dr. azt írja egy évvel ez
előtt a Halászatban megjelent egyik 
cikke végén: „Gyakran az a bizzarnak tű
nő gondolat érlelődik meg a kutatóban, 
összehasonlítva a tavakban termett algák 
mennyiségét, a haltáplálék állatok töme
gét és a lehalászott halhúst, hogy mi tu
lajdonképpen nem, halhúst, hanem első
sorban rothadó iszapot termelünk ta
vainkban.“

Ezt a megállapítást látszanak igazolni 
azok az iszapvizsgálataim, melyekből né
hány szemléltető adatot állítottam össze 
a következő táblázatban.

Néhány tógazdasági iszapminta ásványi- és 
szervesanyagtartalma szárazanyag %-ban, 

1959 tavaszán
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1. Csőri 1............... 64,3 96,9 3,0
2. Csőri 2............... 36,2 81,0 18,9
3. Szabadbattyán 1. 24,4 70,4 29,5
4. Szabadbattyán 2. 43,3 78,6 21,3
5. Felsőszentiván 1. 38,8 87,0 12,9
6. Felsőszentiván 2. 18,6 58,6 41,4
7. Felsőszentiván 3. 30,2 78,2 21,9
8. Felsőszentiván 4. 39,1 83,8 16,1
9. Felsőszentiván 5. 49,6 89,2 10,7

10. Nagyláng 1. . . . 60,8 90,0 9,9
11. Nagyláng 2. . . . 56,4 87,8 12,1
12. Nagyláng 3. . . . 29,5 79,4 20,5
13. Nagyláng 4. . . . 43,6 82,7 17,2
14. Nagyláng 5. . . . 30,6 73,6 26,3
15. Nagyláng 6. . . . 55,6 90,6 9,3
16. Örspuszta 1. . . . 64,4 93,3 6,6
17. Örspuszta 2. . . . 49,2 85,0 14,9
18. Örspuszta 3. . . . 13,9 67,3 31,8
19. Fáncsi 2............ 28,1 81,3 18,6
20. Fáncsi 3............ 25,3 72,2 27,7
21. Fáncsi 4............ 52,4 90,8 9,1
22. Sárszentmiklós 1. 41,2 83,4 16,5
23. Sárszentmiklós 2. 48,0 59,9 40,0
24. Sárszentmiklós 3. 27,6 75,7 24,2
25. kétszilas 1........ 30,5 54,2 45,7
26. Rétszilas 2........ 64,0 93,6 6,3
27. Nagyhörcsög 1. 59,6 93,8 6,128. Nagyhörcsög 2. 30,1 67,6 32,3
29. Nagyhörcsög 3. 38,8 83,3 16,6
30. Nagyhörcsög 4. 63,1 90,4 9,5
31. Szeged 10.......... 58,2 94,8 5,1

Ennek a tápanyagokban dús iszapré
tegnek feltáródása természetes úton és 
így a tó részvétele számunkra hasznos 
anyagkörfolyamataiban — mely végső fo
kon a területegység halhúshozamában 
jelentkezik — lassú és kis hatásfokú. 
Rendes körülmények között a természet
ben, a levegőtől elzárt iszaprétegben ún. 
anaerob folyamatok dominálnak, ami 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az iszap
ban elfekvő tápanyagkincs kénhidrogénes 
bomlást szenvedve, a haltenyésztő szá
mára kevésbé gazdaságos irányban és 
nagyon lassan táródik fel.

A tenyészidő alatt némi segítséget a 
szél okozta hullámverés felkavaró hatása 
és a halak turkálása jelent. A téli szá
razon állás idején ugyanis az alacsony 
hőmérséklet fékezi az aerob folyamato
kat.

Elgondolásom szerint, melynek helyes
ségét laboratóriumirmodellkísérletek iga
zolják, a tenyészidő alatt a tóban em
beri beavatkozással a természetes hoza
mot jelentősen (50—100°!o) fokozó helyes 
irányba terelhetjük az iszaprothadási 
folyamatokat.

Az általam tervezett „iszapkultivátor11 
alkalmazásával az iszapban elfekvő 
nyersanyagkincs feltárása irányítható

gazdasági műveletté válik. A szinte her
metikusan elzárt nyersanyagok a tó fel
sőbb, tulajdonképpeni termelőrétegébe 
jutnak, a szerves anyagok gyorsan és 
hasznos irányban (széndioxidos bomlás) 
alakulnak át, és az oxigéndúsabb felső 
vízrétegekben a planktonalgák számára 
azonnal felhasználhatóvá válnak. Ugyan
akkor az iszapban élő állati táplálék
szervezetek is feltáródnak a halak szá
mára.

Az „iszapkultivátor“ lényegében vas 
csőből kialakított fúvócsőrendszer, me
lyet ladik vontat maga után a tófenéken. 
A ladikban elhelyezett benzinmotoros 
szivattyú által a tóból beszívott oxigén
dús felső víz az iszapkultivátor fúvócsö
vein keresztül nagy erővel áramlik a tó
fenékre és az iszapot felhőszerűen finom 
eloszlásban felkavarja a felsőbb vízréte
gekbe.

Az iszapkultívátornak f. év tavaszán a 
Találmányi Hivatalnak benyújtotta egyik 
kiviteli alakját az ábrán láthatjuk 
vázlatosan. A méretek nincsenek meg
kötve, egyetlen lényeges követelmény, 
hogy a fúvócsőrendszer (fúvócsövek szá
ma, fúvócsövek nyílása) összhangban le
gyen az alkalmazóit szivattyú teljesítmé
nyével.

A tógazdaságainkban általánosan el
terjedt SP 613 típusú 33 Ifperc teljesít
ményű benzinmotoros kisszivattyúhoz 
méretezett fúvócsőrendszer leírása a kö
vetkező.

A 200 cm fesztávú 2 col átmérőjű elosz
tócsőről egy síkban elrendezve 4 db fúvó
fej ágazik le. Az elosztócső közepén a 
szivattyú nyomócsövének csatlakozó le
ágazása helyezkedik el. Az egész fúvó
csőrendszer kialakítható 3 db szabványos 
öntöttvasból készült T idomdarabból és 
2 db könyökidomdarabból, melyeket 
ugyancsak szabványos köztes csődara- 
építünk össze 200 cm hosszú rendszerré, 
bókkal csavarmenettel vagy hegesztéssel 
A vascsőből készült fúvófejek egyik vége 
csavarmenettel vagy hegesztéssel illesz
kedik a T, illetve könyökidomdarabok- 
hoz, másik szabadon álló végük kb. 
0,5 X 10 cm — 5 cm2 felületű nyílást képez. 
A fúvófejek hossza 30 cm, melyből 10 cm 
a fokozatosan laposodó vég.

A fúvócsőrendszert függesztő szerkezet 
tartja úgy, hogy az szabadon csúszhat az 
iszapos tófenéken a ladik után. Az egy 
tavon belül is változó vízmélység miatt a 
függesztő szerkezet mozgékony vonóru- . 
dakkal van szerelve, melyek lehetőséget 
nyújtanak 1 m-en belüli mélységek auto
matikus kiegyenlítésére.

A függesztőszerkezet részei: 2 db füles 
szorítóbilincs vaslemezből, a fúvócső
rendszer elosztócsövének végeitől 50 cm 
távolságban rögzítve. 2 db vonórúd 1 col 
átmérőjű vascsőből, hossza 300 cm, végei 
jüles kiképzésűek. A fúvócsőrendszer szo- 
rítóbilíncseihez . vaskarikával csatlakoz
nak, a másik végük a ladikra szerelt tar
tótengelyekre ráhúzva alátéttel és sas
szöggel szerelhető.

2 db tartótengely, 5 cm hosszú, 2 cm át
mérőjű vasrúdból, melyek 10 X 10 cm ol
dalú, 5 mm vastag vaslemezre vannak he- 
gesztve, és anyáscsavarokkal a ladikra 
erősíthetők. A tengelyek szabad vége sas
szög számára keresztül van fúrva.

Az iszapkultivátor gyakorlati alkalma
zása fogja majd eldönteni azt a sok kér
dést, ami laboratóriumi modellkísérletek
ben nem tisztázható.

Természetes hozamaink növelésében 
fontos eszköze lehet a jövő gazdálkodá
sunknak, csodagépnek azonban nem sza
bad tekintenünk, és alkalmazásának hát
rányos oldalaival is meg kell ismerked
nünk. Nem alkalmazható nyakló nélkül, 
mert a rothadó anyagok nagy mennyi
ségének a víz felsőbb rétegeibe történő 
feldolgozása a széntrágyázáshoz hason
lóan nagyobb mérvű oxigénelvonással 
fog járni, ezért csak derült időben, oxi
géndús tóvízben lehet majd alkalmazni.

Figyelnünk kell a nyári vízvirágzások
kal kapcsolatos különleges helyzetekre, a 
hasvízkór és kopoltyúpenész veszedel
mekre, mely inváziókat egyesek a víz 
magas rothadó szervesanyagtartalmával 
is kapcsolatban állónak látnak. Szóval 
akad majd bőven vizsgálni való az üzem
szerű bevezetéssel kapcsolatban.

Cikkemet nem zárhatom anélkül, hogy 
meg ne említsem, a tavak iszapjának a

Benzinmotoros kisszivattyúval működő 
„iszapkultivátor“ vázlatos rajza

tenyészidőben való hasznosítása kérdésén 
egyidőben, de egymás munkájáról nem 
tudva úgylátszik többen is dolgoztunk. 
Németh Sándor kiváló főagronómusunk 
Szegeden csónak után vontatott boroná
val tervezi a fenékiszap feltörését és le- 
vegőztetesét, ami kétségkívül hasznos 
művelet lenne, ha nem is érné el hatás
fokában a leírt kultivátorozást.

A probléma megvan. Gazdaságos meg
oldás többféle is elképzelhető. Tág tere 
nyílik tehát a fejtörésnek és tervezésnek. 
A fontos az lenne, hogy a gyakorlat mi
előbb alkalmazásba vegye valamelyik 
megoldást, felismerve népgazdasági je
lentőségét, ne akkor ébredjünk fel, ami
kor valamelyik külföldi ország kínál 
majd eladásra effajta gépeket.

Dr. Veszprémi Béla

A 3  ^iszapkultivátor” fúvócsőrendszerének vázlatrajza. 1 ., 2., 3., 4.: lapított végű 
fúvócsövek, 5.: csatlakozó cső a szivattyúhoz, 6., 7.: füles szorítóbilincs a vonó-

rudakhoz
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ŰZxmaj-f-ci cl niőtov-ciÁLiak cl halat ?

Régi, sokat vitatott kérdés: ho
gyan reagálnak a halak a motorcsó
nak okozta zajra? Elriadnak tőle, 
zavarja vajon a motorok okozta dü
börgés és vízrezgés az ívást? Sok 
pro és kontra szakvélemény látott 
már napvilágot és főleg a horgászok 
jelentkeztek indokolt panasszal. 
Igaz, hogy ezek az utóbbi tetemre- 
hívások alig vannak kapcsolatban 
halélettani jelenségekkel, inkább a 
kíméletlen, a szabályellenesen szél
vizeket hasító, a horgászzsinórt el
szakító vízimotorosok fejére olvas
nak átkokat.

Az egyik tengerentúli folyóiratban 
dr. K. F. Lagler, a Michigan-i egye
tem Halászati Intézetének vezetője 
foglalkozik érdekes tarmlmányában 
a kérdéssel és ismerteti tíz éve foly
tatott kísérletemek eredményeit. 
Lagler dr. az abszolút n em  állás
pontjára helyezkedik, véleményét 
mégsem lehet feltétel nélkül elfo
gadni, akármennyire objektív mód
szerekkel jutott is el ehhez a nem
hez. Valószínű ugyanis, hogy bizo
nyos helyi körülmények igen fontos 
szerepet játszanak, így a motorcsó
nak-forgalom sűrűsége, a hajók ha
ladási sebessége, a víztároló mély
sége. Logikus feltételezni, hogy a za
varó hatás attól is függ: mennyiben 
szoktak hozzá a halak a vízimotoros 
forgalomhoz. De lássuk, mit állapí
tott meg a neves kutató?

Az első válaszra váró kérdés: 
mennyiben okoznak halsérülést a 
magas fordulatszámmal pergő hajó- 
csavarok? Lagler dr. erre a kérdésre 
nemmel felel, véleményét azzal tá
masztja alá, hogy a legsűrűbb mo
torcsónak-forgalmú vizeken is csak 
egészen ritka esetekben talált olyan 
halat, melynek sérüléseit kétségen 
kívül hajócsavar okozta. Lagler ezt 
a halak fejlett rezgés érzékelő ideg
berendezésével magyarázza, mely 
már tekintélyes távolságról is reagál 
a hajócsavar okozta vibrációkra é$ 
gátolja meg a karambolt. Tíz év 
alatt mindössze két olyan halat 
vizsgált, melynek sérüléseit hajópro
peller okozta, ugyanakkor többezer 
sérült hallal találkozott, melynek se
beit rablóhalak, emlősök, madarak, 
vagy éppen a méreten aluli halat 
kellő óvatosság nélkül visszabocsátó 
horgászok okozták.

Lagler dr. szerint a motorcsónak
forgalom a halivadékot sem veszé
lyezteti, a halcsemeték nagyrészt a 
sekély, növényzettel sűrűn benőtt 
szélvizek és hínárosok lakói, ahová 
a vízimotorosok nem igen meresz
kednek. Ugyanez vonatkozik az ik
rára is, mely akár a szélvizek talajá
ban készített fészkekben (feketesü
gér), akár pedig vízinövényekre fel
tapadva (ponty stib.), túlnyomó rész
ben nem veszélyeztetett területen 
kél ki. A tanulmány szerzője azt is

igyekezett sorozatos vízvizsgálatok
kal kideríteni, hogy vajon a motorok 
kipufogócsövén a vízbe jutott gázok 
Cö2-tartalma milyen hatású az állat- 
és növényvilágra. A legsűrűbb for
galmú vizekben sem volt számot
tevő széndioxid dúsulás észlelhető, 
ami főleg annak tulajdonítható, hogy 
az ily módon vízbe került COz-ot a 
fitoplankton-szer vezetek és a víz 
alá merült vízinövények igen gyor
san asszimilálják és építik be szer
vezetükbe. A vízbe került széndioxid 
így inkább hasznos, mint káros, 
mert növényi táplálékot, szénforrást 
juttat a vízbe.

Hogy a motorok okozta berregés 
és tekintélyes rezgés a halat nem 
riasztja el, annak bizonyítására Lag
ler dr. az elektromos halászat során 
szerzett tapasztalatokra hivatkozik. 
Az vdektrőhalászatnál használt ben
zinmotoros aggregátorok lényegük
ben ugyanazokat az akusztikai és 
vibrációs jelenségeket létesítik, akár 
a motorcsónakok. Ugyanakkor köz
tudomású, hogy a magas fordulat
számmal pergő-pufogó aggregátor 
közvetlen közelében is dús zsákmány 
kerül a fogásra használt elektród
kosárba, riasztóhatásról beszélni te
hát alig lehet. Igazolták a vélemény 
helyességét azok a horgászkísérle
tek is, melyek során rendkívül nagy 
motorcsónak-forgalom esetén sem 
volt kisebb a zsákrndny, mint ugyan
azon a területen, amikor a kontroll 
kedvéért leállították a forgalmat.

Bizonyító erejű, hogy a világszerte 
divatos, motoros vontatóhorgászat 
általában rendkívül eredményes. 
Márpedig a vonpatóhorgász a ber
regő motorral haladó csónaktól alig 
10—15 méterre pörgetteti pontosan 
a csavarvízben a villantóját^ és a lát
szólag erősen megzavart vízben 
mégis gyakran sokkal jobb eredmé
nyek adódnak, mint amikor hangta
lanul lebegő ladikból vetik ki a per
gető készséget. Lagler dr. érdekes 
horgászkísérletei során azt is meg
állapította, hogy főleg a sekélyebb 
vizekben jobbak a horgászeredmé
nyek, amikor a mederben sűrű a ví
zimotor os-forgalom. Ezek csavar vize 
ugyanis felveri a mederben levő 
iszapot, ami a halat arra készteti, 
hogy a tisztább szélvizekre váltson 
át.

Vannak azonban olyan esetek, 
amikor a motorcsónak-forgalom ha
tározottan zavarja az ívást, helye
sebben az ikra kelését, ezzel főleg a 
sekélyebb vizeken kell számolni. A 
hajócsavarok okozta erős vízmozgás 
felkavarja az altalajt, a lebegő iszap 
az áramlás szárnyán, de a motorcsó
nak haladása által okozott hullám
zás segítségével is odasodródik a 
növényzettel ellepett szélvizekre, 
ahol az ikrára lerakódva, annak te
kintélyes részét megfojthatja.

Hogy a halak általában nem riad
nak el a motorcsónak okozta zajok
tól, azt Lagler dr. igen érdekes és 
sikerült vízalatti fotókkal is igazol
ta. Az egyik ilyen képen — amelyet 
itt közlünk — jól látni a gyorsan 
pergő hajócsavart és az általa léte
sített víztölcsért, ugyanakkor köz
vetlenül a csavar alatt rendíthetet
len nyugalommal vonul el kisebb 
hal-raj.

Ez az érdekes vízalatti fénykép bizonyítja, hogy a gyorsan pergő vízimotoros 
hajócsavar nem zavarja a halat, hiszen a raj ott úszik a „nyaktiló” közvetlen

közelében
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A pomtytenyésztésben alkalmazott 
tenyésztői irányelvek legfőbb célja a 
hozamok emelése. A  fejlődés vár
ható eredményeire azonban döntők 
azok a tenyésztői módszerek, me
lyekkel a ponty értékmérő tulajdon
ságait növelni kívánjuk. A hazai 
gyakorlatban eddig dívó, főleg a fe- 
notípusra (külső megjelenési forma) 
alapozott kiválasztás feltétlenül 
eredményekkel járt, de mint ahogy 
már erre másutt utalás történt, ál
landóan csak ezzel az egyféle kivá
lasztási módszer alkalmazásával a 
fejlődés üteme bizonyos szinten le- 
lassúdik, vagyis csökkenő mérték
ben fejlődik. Mondhatnánk úgy is, 
hogy egy adott határérték után az 
eredményekben mutatkozó minimá
lis fejlődés nem arányos azzal a rá
fordítással, melyet a hozamok növe
lése érdekében megadunk.

A tenyésztési irányelvek kialakí
tásakor tehát ezzel a tétellel szá
molnunk kell, különösen napjaink
ban, amikor a hazai szakirányítás
nak mór sikerült a takarmánybázis 
biztos alapjait, úgyszintén a terme
lőképesség kifejtéséhez szükséges vi
szonylagos optimális feltételeket 
megteremtenie. A megjavult körül
mények tehát nemcsak lehetővé te
szik, de szinte meg is követelik 
pontytenyésztésünkben is a tenyész- 
kiváiasztás módszereinek kiszélesí
tését.

Nem érdektelen tehát rámutatni, 
hogy a ponty tenyészkiválasztása 
során milyen tenyésztői irányelvek 
alapján ajánlatos mérlegelni a gaz
dasági és biológiai szempontból fon
tos tulajdonságokat.

1. A tulajdonságok viszonylagos 
gazdasági jelentősége. Tekintettel 
arra, hogy a gazdaságilag legfonto
sabb tulajdonságok a termeléssel 
kapcsolatosak, elsősorban azt kell 
szem előtt tartanunk, hogy az illető 
tulajdonság mit jelent az önköltség
csökkentés, a gazdaságosság, vagyis 
a legrentábilisabb termelés szem
pontjából. így pl. ivadékban a job
ban kereső, gyorsabban növekedő, 
ellenálló egyedek kiválasztása lehet 
a cél. Természetesen más szándékok 
is szerepelhetnek a kiválasztás so
rán. így pl. a nyurga profilindexű 
vonalak helyett kiválogatjuk a telt
gerincű, vállas, valamivel nyúltabb 
formákat. Ezek ugyanis azonos kor
ban több húst és kevesebb zsírt épí
tenek be testükbe. Ennek a ténynek 
pedig gazdasági vetülete is fontos. 
Bár nem kívánok itt részletesen 
sem a hizlalandó formák, sem a 
zsírra, illetve húsra történő hizlalás 
gazdaságosságával foglalkozni, csu
pán utalhatok a nyári hal előállítá
sára, amelyhez ez a típus, tekintettel 
az éveleji bővebb természetes ho
zam kihasználására, kiválóan meg
felel. Előfordulhat, hogy valamely

típus közvetlenül árutermelés szem
pontjából nem lesz elsőrendű je
lentőségű, viszont a heterózishatás 
elérésére, keresztezés! célokra, adott 
helyen a tenyésztésével mégis fog
lalkoznunk kell. Ugyanakkor való
színű, már érettebb formák kivá
lasztását igényli a zsíros halat kí
vánó export stb.

2. A következő szempont a kijelölt 
tulajdonságban mutatkozó változa
tosság szem előtt tartása. Ha ugyanis

Az önetető készüléket most próbálják 
ki a Felső-Somogy megyei Halgazda
ság Varászlói Üzemegységében, üzemi 

kísérletekben
(Mitterstiller felv.)

bizonyos tulajdonságban nagy a vál
tozatosság, úgy a tenyészkiválasztás 
során itt rövidebb időn belül érhe
tünk el számottevő eredményt. A 
konszolidáltabb tulajdonságoknál a 
kiválasztás kisebb eredményeket 
nyújt. Pl. azonos testnagyság, illetve 
formák mellett a fej nagysága (ét
kezés szempontjából másodrendű 
termék) változatosabb, amint pl. a 
hasüregi szerveknek a testsúlyhoz 
viszonyított súlya. Ezért a kismére
tű, de arányos fejre történő kivá
lasztással hamarabb érhetünk el po
zitív eredményt, mint az utóbbinál.

Nem érdektelen talán megemlíte
ni, hogy a fajtatiszta tenyésztés a faj
tán belül alkalmazott tenyészkivá- 
lasztással a változatosságnak kisebb 
teret ad. Ennek a változatosságnak 
a kibővítését szolgálják a különböző

keresztezések. Azt hiszem, hogy 
áruhal termelés szempontjából a ke
resztezések során létrejött heterózis
hatás kihasználása még komoly tar
talékokat jelent számunkra. Külföl
dön pl. már sok helyütt alkalmaz
zák az ún. heterózisos tenyésztést. 
Hazai ponty állományunk törzsköny
vezésével a megfigyelt értékmérő 
tulajdonságok ismerete és azok vál
tozatosságának szem előtt tartása 
szintén elősegítené a fontosabb tu
lajdonságok értékelését.

3. Az egyes tulajdonságok örököl
hetősége azért f ontos, mert minél 
biztosabban öröklődik át egy tulaj
donság, annál hatékonyabb lehet 
abban az irányban a kiválasztás. 
Nem lenne talán felesleges munka 
hazai pontyállományunk legfonto
sabb és az örökölhetőség szempont
jából is vizsgálatra kívánkozó tulaj
donságainak kielemzése és azok át- 
öröklési biztonságának kiszámítása.

Természetesen a fent jelzett szem
pontok természetenként különböző 
súllyal jöhetnek számításba. Az el
érendő tenyészcél kitűzésekor szem 
eiőtt kell tartanunk, hogy bár az 
összes értékmérő tulajdonság figye
lembevételével érhető el a legjobb 
eredmény, a kiválasztás alapját szol
gáló nagyobbszámú tulajdonság egy
idejűleg történő növelése azonban 
mégsem ajánlatos. így ugyanis az 
egyes tulajdonságok vonatkozásá
ban a fejlődés lassú lesz.

Jóllehet idősebb tógazdáink sok
éves gyakorlatuk során nyert rutin
jukkal jó kézzel nyúltak eddig is az 
irányításukban álló tógazdaságok 
tenyészanyagához és ezek során a 
köztenyésztésben folyó eredményes 
kiválasztási munkájuk bebizonyított, 
mégis a megváltozott igények a ho
zamok fokozása érdekében, mint 
minden más tenyésztési ágazatban, 
úgy itt is követelik a korszerű te- 
nyészkiválasztási módszerek (szár
mazás alapján, — törzskönyv — iva
dékvizsgálati eljárások stb.) alkal
mazását.

Mitterstiller József

Keleti Sándor nagyrécsei olvasónk 
érdeklődik, hogy egy 30 kh-as halas
tónak hány csónakra van szüksége?

V á l a s z :  Alapelv, hogy minden 
tónak (akkor is, ha csak pár holdas) 
l eg y e n  csónakja. Olyan nagyságú, 
hogy azzal az esedékes tótakarítási, 
trágyázási és takarmányozási mun
kák nehézség nélkül elvégezhetők 
legyenek.

Két vagy több tóhoz egy csónak 
kevés. Ez ugyanis az állandó átra
kások miatt rendkívül gyorsan 
tönkremegy és egyáltalán nem szol
gálja a takarékossági célkitűzéseket 
sem munkaerő, sem anyag vonatko
zásában. A gyakorlat ehhez még azt 
igazolja, hogy az esedékes munkák 
éppen az átrakodások miatt rend
szerint nem kerülnek elvégzésre, 
így az oktalan takarékosság káros 
hatása a kevesebb halhúsban is je
lentkezik.

P,
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U f  h a lá sza it h íá llíiá s  -

— a M ezőgazdasági M úzeumban

A most megnyílt halászati kiállítás 
a magyar halászat egész történetét a 
szemlélő elé tárja az ősidőktől nap
jainkig, a szerszám nélküli halászat
tól egészen a gépesített korszerű (mo
toros, elektromos) halászatig.

A belépőt hatalmas, a tiszai halá
szatot ábrázoló, művészi festmény 
fogadja. A figyelmes szemlélő bepil
lanthat nagy ősfoglalkozásunkba, 
mely a mai mezőgazdasági terme
lésbe a tógazdaságok révén kapcsoló
dik be főképpen azáltal, hogy termő
vé tesz terméketlen területeket és 
legújabb formájában, a most kísérle
tezett halas váltógazdálkodással.

Történeti képek utalnak a hal sze
repére az ember életében. A kezdeti 
művelődés embere a csillagos égre is 
elhelyezte a halakat s ezt a csillagá
szat tudománya, naptára napjainkig 
is megőrizte. Ezt hirdeti az ősember 
barlangi rajza, a babiloni Dagon hal
isten, a görög Poseidon, a régi görög 
vázák Artemis-képe a hallal.

A magyar halászat történetéből 
néhány kép a téli halászat jelentősé
gét emeli ki, bemutatja a nyilas ha
lászatot, a nagy vizák elkészítését 
kereskedelmi áruvá, a halászcéh em
lékeit.

Látjuk a halászszerszámokat, azok 
fejlődését, használatát rajzokban. A 
dugás halászat mint a rekesztő ha
lászat legkezdetlegesebb módja, a 
vejsze és a cége nevű ősi szerszámok. 
A vejszét Hermán Ottó nagy, törté
neti értékű modelljében láthatjuk, a 
cégét pedig rajzban. Ezek az első 
szerszámaink azért is érdekesek, mert 
a legrégibb oklevelekben magyar

A velencei dioráma. A nagyhálós 
halászat néhány jelenete

(Mezőg. Múzeum felv.)

nyelven is szerepel nevük. Jelentő
ségük ugyanis az Árpád-korban 
olyan nagy volt, hogy királyi ado-

Tiszai halászat a halásztelep közelében
(Mezőg. Múzeum felv.)

mányként adták, akár a földet vagy 
a várat.

A kerítő halászat szerszámai kö
zül az eredeti balatoni gyalom és a 
tiszai csontos kerítőháló ötlik rögtön 
a szemünkbe. Ez utóbbi lábszárcsomt 
ínsúlyai a lovas nomád kor emlékeit 
őrzik. Ugyancsak lólábszárcsont sú
lyok vannak a kereső halászat egyik 
fő szerszámán, a kuszakecén. Másik, 
hasonló szerszám a bónékece. Az 
emelő halászat tárgyai a fesziveszi, 
örvösháló, milling és villik, vala
mennyi eredeti eszközökben. Az ál
lító halászat szerszáma az eresztő
háló és a ma már nem használatos 
métháló. Letűnőfélben van már a 
kosárkávás tapogató és a pók. A 
hajtó halászat emléke a bokorszák.

A varsák az anyag fejlődését mu
tatják be^ vessző varsától a perionig.

A régi halászati kiállításból hiány
zó csikász is megjelenik ősi szerszá
maival. Ez a halászat a lápok vilá
gával elmerült az idők tengerében, 
pedig nem is olyan régen a halászat 
jelentős jövedelme volt. Ezután kö
vetkeznek a népies horgászat darab
jai, ezek közül kiemelkedik a nagy
harcsák egyik fő fogóeszköze, a 
kuttyogató horog a kuttyogatóval.

Diorámák szemléltetik a Velen-

ceí-tó és a Balaton halászatát. Itt 
már a mai időkbe érünk az elektro
mos halászat és a balatoni motoros 
halászat bemutatásával. A gépek fel
szabadították a kézi erőt, és óriási 
mértékben megkönnyítik a dolgozó 
ember nehéz munkáját.

Szerény pisztrángtenyésztésühket a 
szdlvásváradi pisztrángös alapján ké
szült dioráma szemlélteti.

Ismertetőt kapunk a halak bioló
giájáról is, látjuk a halak ellensé
geit. Ezután mintegy hatvan halunk 
következik mulázsokban. A Mező- 
gazdasági Múzeumban ez a halászati 
kiállítás újítása, jobban megközelíti 
a hal valódiságát, mint akár a kép, 
akár a nedves preparátum. A hal 
formája pontos, az uszonyok erede
tiek, a színezés az élő hal színe alap
ján készült. A mulázs anyag Molnár 
Zoltán festőművész és szobrász talál
mánya.

A régi nagyhírű magyar vizák hír
mondójaként két nagy vizát látha
tunk eredetiben. Az egykori 6—10 
mázsás óriások ma már nem mutat
koznak Vizeinkben, de egy-két pél
dány még akad évente a kisebbek
ből.

Mellettük fátjuk eredetiben és 
rajzokban a fogásukra szolgáló esz
közöket és egy XV. századbeli hal
címeres követ a Margitszigetről, a 
pesti vizafogók környékéről. Régieb
ben vizának hitték a halat, ma már 
biztosan állíthatjuk, hogy nem az, 
bár lehet, hogy a kőfaragó mester 
vizára gondolt, de a halat nem is
merte. Darabjait részben a Margit
szigeten szedte össze a múzeum egyik 
múzeológusa. Egyik legrégibb hal
címeres emlékünk.

A halak után a halak értékesíté
sét, a halhús mint táplálék jelentő
ségét, a halászati szövetkezeteket, tu
dományos intézményeket, a halá
szat melléktermékeit (kagyló, pióca, 
béka, nád), a váltógazdaságot, a rizs
földet, mint haltermelőt, a sporthor
gászatot ismerhetjük meg. Végül a 
halászat védelmére szolgáló törvényt, 
a halászat irodalmát és néhány ki
váló halászati szakemberünk arcké
pét, elsősorban Hermán Ottóét és 
Landgraf Jánosét. Khin Antal

I. rendű haszonhalak a kiállításon. A  
halak műanyagból készültek, a való
ságot igen nagy mértékben megköze
lítik. Az úszók eredetiek, a színezés 

élő példányok alapján történt
(Mezőg. Múzeum felv.)
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Baktérium okkal
I

-  a vizek olajszennyeződése ellen.

A természet esvízi halászat mai. 
egyik legnagyobb problémája a víz- 
szennyezés. Az ipar kapacitásának 
növekedése egyre több, egyre mér
gezőbb anyagokat juttat a (halasvi
zekbe, a szennyezés nemcsak a hala
kat pusztítja, hanem a haltáplálék- 
szervezetekre ártalmas hatása követ
keztében a halak növekedését is erő
sen gátolja. A szennyvíztisztító be
rendezések létesítése sajnos, nem 
képes lépést tartani az egyre na
gyobb szennyezéssel és ez súlyosan 
fenyegeti a halászatot.

Az ipari és városi szennyvizek 
mellett újabb fenyegető árny jelent
kezik, a kőolajszármazékok, olaj, 
benzin, petróleum stb. okozta szeny- 
nyezés. Ennek fő oka a nyersolaj mo
toros vízi közlekedési eszközök szá
mának állandó növekedése, hiszen a 
dieselesítésd program teljesítése kö
vetkeztében egyre több az olyan ha
jók száma, melyek üzem közben nem 
is kis mennyiségű olajat juttatnak a 
vízbe, de jelentős „olajbányák“ a 
vízierőművek is.

A szakirodalom ma már kiterjed
ten foglalkozik ezzel az új kérdéssel, 
a kutatók keresik annak a módját: 
hogyan lehetne esetleg biológiai 
módszerekkel felvenni a harcot és 
eltávolítani, közömbösíteni a vízfe
lületeken egyre gyakrabban jelentke
ző olajrétegeket.

sérleteket akváriumsorozatban vé
gezte oly módon, hogy azokat olyan 
desztillált vízzel töltötte meg, mely
ből az oxigént forralással távolította 
el. Az egyes akváriumokra külön
böző vastagságú olajhártyákat réte
gelt. Nagy meglepetésre 'kitűnt, hogy 
az egészen vékony olajhártyák nem 
gátolják lényegesen az O2 felvételét 
az atmoszférából, de még a 0,5 mm 
vastag réteg is csak néhány száza
lékban fejtett ki szigetelő hatást, 
amiből arra lehet következtetni, 
hogy az oxigén az olajrétegen átdif- 
fundálni képes. Csak a 0,5 mm-nél 
vastagabb rétegeknél észleltek ko
molyabb szigetelő hatást, ilyen 
azonban a gyakorlatban nem fordul 
elő, legfeljebb igen kis területen.

Alsóbbrendű táplálékszervezetek
kel végzett kísérletek során kitűnt, 
hogy ezek közül több is igen érzé
keny az olajréteggel szemben, ami 
nyilván toxikus hatásokra, nem pe
dig oxigénelvonásra vezethető visz- 
sza Különösen érzékenyeknek mu
tatkoztak a szúnyogálcák és tömege
sen pusztultak él ott, ahol a vizek 
szélén tenyésző keményflóra az ola

jos réteget erősebb vízáramlásnál is 
egy helyben tartja.

Az olajszennyezés leküzdésére igen 
szellemes módszerekkel kísérletez
nek: olyan baktériumtörzseket akar
nak kitenyészteni, melyek a kőola
jat lebontani képesek. Abból indul
tak ki, hogy léteznek nyilván bak
tériumok, melyek a széndioxidot 
bontják le és azt is igazolták a kí
sérleték, hogy az olaj hártyákkal fe
dett medencékben az olajréteg 
mennyisége csökkenő irányzatú volt. 
miközben a vízben baktériumfejlő
dés indult meg annak ellenére, hogy 
abban semmiféle olyan anyag kimu
tatható nem volt, mely a baktériu
mok táplálására alkalmas lett volna, 
a mikroszkópban jól látható bakté
riumok tehát nyilván az olajjal táp
lálkoztak. Sikerült is ezeket a gór- 
csövi lényeket izolálni, de tiszta te
nyészetben szaporítaná egyelőre nem. 
Pedig erre volna szükség ahhoz, 
hogy az olajjal szennyezett vizek 
„beoltására“ szükséges tekintélyes 
mennyiségű baktérium rendelkezésre 
álljon.

A kutatók szorgalmasan keresik 
ezeket az „olajfalókat“ és a legkü
lönfélébb táptalajokkal kísérletez
nek. Ha ez sikerre vezet, talán olyan 
biológiai fegyver áll majd rendelke
zésre, mely sikerrel lesz bevethető
a legújabb sütetű és nem sok ]ot 
ígérő szennyezésekkel szemben.

S ch á v e vcLK apevciaus pvofesszov 60 eves

Igen érdekesek azok a kísérletek, 
melyeket J. Gennerich végzett eb
ben a témakörben. Először is azt 
vizsgálta, hogy a vízfelületen össze
gyűlt olajrétegnek milyen hatása 
van a víz oxigéntartalmára. A kí-

Jó fogás! — mondja Tahmán Juszu- 
pov brigádvezető, a Káspi-tó egyik 

halászati kolhozának tagja

A Deutsche Fischerei Zeitung jú
liusi számában Wundsch professzor 
köszönti 60. életévének betöltése al
kalmából a Nemzeti-díjjal kitünte
tett Dr. W. Schäperclaus profesz- 
szort, a halászati tudományok világ
szerte ismert szaktekintélyét. A ju
biláns életművének méltatására 
senki sem hivatottabb a szintén Nem
zeti-díjas Wundsch professzornál, 
aki évtizedeken át munkatársa volt 
Schäperclausnak és akinek örökét 
az ünnepelt alig néhány éve vette 
át a Humboldt-egyetem halászati 
tanszékének vezetésében, a NDK tu
dományos halászati intézményeinek 
vezetésében és — ezt bátran el
mondhatjuk — a gyakorlattal minta
szerűen összeforrt német haltenyész
tés elméleti irányításában. A né
met halászat büszke arra, hogy két 
ilyen tudós nevelte fel a szakma mai 
kitűnő gárdáját.

Schäperclaus munkájának a ma
gyar halászat is sokat köszönhet.
Sajnos, igen kevés azoknak a szak
embereknek a száma, akikrifek alkal
muk volt a professzort munkája
mellett látni és akiknek saját mun
kahelyén demonstrálhatta a gyakor
lati gazdálkodást előrevivő eredmé
nyeit. De művei a magyar halászat
széles köreiben közkézen forognak
és gyakorlati tankönyvei a közvet
len termelő munkáig lehatoltak. Kü
lönösen a halbetegségek feltárása éq 
leküzdése terén végzett rendkívül

értékes munkát. Az ő tevékenységé
hez fűződik az antibiotikumos oltá
soknak a hasvízkór leküzdésére ki
kísérletezett és nemzetköziig sikerrel 
alkalmazott módszere. Egyedül ez
zel a tevékenységével felbecsülhetet
len értéket mentett meg a népgazda
ság számára.

Schäperclaus professzor úgyszól
ván a magyar halászat minden je
lentékenyebb üzemében és intézmé
nyében járt és mindenütt igen sok 
hasznos tanácsot adott. Nemzetközi 
tárgyalások alkalmával is éreztük 
barátságát. Ezt a barátságot és tá
mogatást a magyar halászat munká
sai igen nagyra értékelik és meleg 
szeretettel kívánják, hogy a munka
erejének teljes birtokában levő pro
fesszor még soká jó egészségben é° 
erőben munkálkodhassék a német 
és a nemzetközi halászat javára.

Dr. Sivó Emil

A VELENCEI TÖREKVÉS Halá
szati Termelőszövetkezet az 1959-es 
évben összesen közel 24 liter ponty
ikrát keltetett. Az ehhez szükséges 
anyapontyok legnagyob részét elekt
romos halászógéppel a tcuvasz folya
mán fogták, majd az ikra éréséig a 
keltetőtelep melletti telelőben tárol
ták. Az ikra mintegy 60—70%-a kelt 
ki és már elérte az 5—6 dekás súlyt. 
A mesterségesen kikeltetett ivadék 
egészségi állapota kitűnő.



„Jut is, marad is . . gondoltunk 
a szójátékra a júniusban, július ele
jén fogott süllők gyomrából kikerült 
nagyszámú süllőivadék láttán. Nem 
új jelenség a Balatonon, hogy a na
gyobb, hálóérett fogasok ivadékaikat 
fogyasztják, de az idei tapasztala
taink valamivel eltértek az előzők
től. Az idén, a főtáplálékul szolgáló 
vágódurbincs mellett, a szokottnál 
korábban, már június közepétől 
süllőivadékokon éltek a balatoni fo
gasok. Még ez sem lenne nagy szó, 
de milyen süllőivadékon? Július 20-a 
körül már feltűnő tömegben találtuk 
a 8—12 cm hosszúságú kis süllőket 
a nagyobbak gyomrában. (Fenék
hálóval ugyan sokkal több 2—5 cm 
nagyságút fogtunk, mint az előző 
években.) Egy esetben a megvizsgált 
250 db III—IV. osztályú fogas közül, 
202 db-ban volt táplálék, s ezekben 
összesen 70 db 9—12 cm hosszú kis 
fogas került elő. Általában gyom
ronként egy-egy példányt találtunk, 
csupán néhányban kettőt. 200-ból 70, 
mindenesetre nagy arányszám. Ko
moly pusztításra mutat, ha az egész 
Balatonra próbálunk következtetni.

E „ kannibalizmus” nem öröm, fő
ként ha a tápláléksüllők fejlettségét 
is tekintetbe vesszük. Július végén 
10—12 cm^es süllőivadék bizony szép 
eredmény a természetes vízi körül
mények között. Annyira szép, hogy 
eleinte el sem hittük fiatalságukat, 
de a pikkely vizsgálat bebizonyította 
azt. S e szépen fejlett, karcsú süllő
ivadékból nagyon sokat elfogtak a 
nagyobbak. Nagy kár, de most jött 
a vigasztaló közmondás: „Jut is, ma
rad is, azt eszik, amiből sok van.” 
Igen, csak ez lehet a magyarázata 
ennek a süllőivadék tömegnek a na
gyobb fogasok táplálkozásában. Idén 
jól sikerült az első süllőívás, sok 
millió süllőlárva kelhetett április 
közepén, a táplálékfeltételek megfe
lelők lehettek már a zsenge ivadék 
korban, és a „megugrott” példányok 
kellő időben elkezdhették a halraga- 
dozást (2,5—3 cm-es nagyságnál). 
Ragadozó életmódjukhoz a később 
lezajló süllő, kősüllő és varsinta ívá
sok sikere biztosította a maximális 
táplálékmennyiséget. Ez utóbbit tá
masztja alá az a tény is, hogy az idei 
fenékhálózások sókkal több, kisebb 
2—5 cm süllőivadékot, kősüllőivadé- 
kot és apró varsintát eredményeztek, 
a tavalyinál és az 1957. évinél. A 
növekedésben megugrott süllőivadék 
apróbb testvéreinek tömegén és a 
sikeres kősüllőívás eredményein nő
hetett nagyra. A körülmények sze
rencsés alakulása eredményezte az 
idén nyáron a számban is, nagyság
ban is átlag fölötti süllőivadék állo
mányt.

A nagyobb, hálóérett fogasok 
nyári étrendjét egyidőre megváltoz

tatta a gyorsan nőtt süllő példányok 
megjelenése. Június végén, júliusban 
új kiadós táplálékállat jelentkezett a 
fogasok étlapján: a növekedésben 
megugrott süllőivadék. Hosszú, majd
nem orsóalakú testével a 30—100 
dkg-os süllő ideális tápláléka, a 10— 
12 cm nagyságú kis süllő. Ragadozó 
természeténél fogva, valószínűleg 
együtt él idősebb fajtestvéreivel, 
így könnyű prédát jelent a nyáron 
mindig éhes fogasoknak. A megszo
kott és bizony kevésnek mondható 
varsinta mellett ez az új ennivaló 
időszakosan mind nagyobb helyet 
kap a süllők táplálkozásában. Mi 
lesz hát? Kipusztul ez a szép állo
mány? Pedig ennek van a legna
gyobb esélye, mielőbb elérni a háló
képes nagyságot. A teljes pusztulás 
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nem valószínű. A természet gondos
kodik az egyensúlyról és a növeke
dés élenjáróinak egy része megme
nekül az idősebb süllők fogától.

Az elmaradt későbbi ívásból kelt 
süllőivadék tömege a többi táplálék- 
halivadékkal együtt az idei vizsgá
latok szerint biztos táplálékforrást 
nyújt a ragadozó süllőivadéknak. 
Bőségesen ehetnek elmaradt test
véreikből, így növekedési intenzitá
suk nem áll meg a nyár folyamán. 
Ez a táplálékkészlet a szerencséjük, 
mert bőségesen táplálkozva hamaro
san elkerülik a legveszélyesebb 12— 
13 cm-es nagyságot és így mind ke
vesebbet fogyasztanak belőlük a na
gyobb fogasok. Ezek lassan rátérhet
nek — ha süllőre fáj a foguk — az 
elmaradt planktonevő süllőivadékra. 
A ragadozó életmódon élő süllőiva
dékok közül eleinte a legnagyobbak, 
majd az egész állomány kinő a fo 
gások szájából és 3—4 év múlva már 
nem a gyomortartalmakból, hanem 
a halászihálók vetetjeiből kerülnek 
elő az 1959 tavaszán született fogas- 
süillők.

Tőig István
-------------------

Érdekes keltetést kísérletek  —
— K ÍN Á B A N

Kínában alkalmazott, a víz sodra 
által 'hajtott kJeUtetőberendezást is
mertet a Ribnojé hozájsztvó f. évi 
fehruáiri számában. A Kínában el
terjedt (amiurhal, vastaghomlokú hal 
stb.) ivadékát igen munkaigényes 
módon, a folyókból halásszák ki és 
innen kerülnek azok a tavakba. A 
cbairbdni kísérleti állomás ilyen ha
lakat ívás előtt hypotfázált és a le
fejt ivart ermókeket mesterségesen 
termékenyítette. E halak ikrája 
azonban rendes körülmények között 
a vízben lebeg és nem süllyed le. 
Szükséges volt tehát részükre azo

nos körülmények biztosítása. 2X2 
méteres fakeretben elhelyeztek egy 
nyolcszögletű dobot, amit tengelye 
körül a dobra erősített lapátokra ju
tó víznyomás forgatott. Ezen belül 
helyezték el a fémszitaszövetből álló 
ikratartót és az állandóan forgó dob
ban az ikra jó eredménnyel kelt ki.

Cikkíró a készüléket túl nagynak 
és nehézkesnek látja, de ajánlja a 
vele való kísérletezést szovjet vi
szonylatban nemcsak olyan halak
nál, melyek ikrája lebeg, hanem a 
fenékre ivóknál is (tokfélék stb.).

Magyar vonatkozásban elsősorban 
a süllő, másodsorban a 'harcsa ikrá
jának keltetésénél lehetne vele kí
sérletezni.

Németh

Az egész hasüreget kitölti a pattanásig feszült süllőgyomor
(Tőig felv.)

149



Kis harcsák az „etelő harangokban”
(Woynárovich felv.)

A harcsa tógazdasági tenyésztése 
a világon egyedülálló, magyar spe

cialitás. E téren egyeduralkodásun- 
kat annak köszönhetjük, hogy a hal
tenyésztés dolgában fejletlenebb or
szágokban ma még nem gondolnak 
rá, a fejlettebb országokban pedig a 
klímaviszonyok miatt, a harcsa 
eredményesen nem szaporítható.

A harcsáról, tenyésztéséről ma
gyar szerzők elég sokat írtak. Külö- 
sen az új „Halászatiban sok képes 
dolgozat tanúskodik arról, hogy szű
nőben van a harcsatenyésztés körüli 
titkolódzás és misztikum. Bár e té
ren is volna teendő, különösen egy, 
példamutatásra hivatott intézmény 
nem jár elől jó példával. A felsza
badulás előtti irodalom nem sokat 
árul el a harcsatenyésztésről, Ba
csók Béla a nemek elkülönítését is
merteti (Halászat, 1922., 1927.), tájé
koztat egy kezdetleges ívatási mód
szerről is (1927). Corchus Béla a 
süllő és harcsa tógazdasági tenyész
tése között von párhuzamot. Te
nyésztési módszeréről azonban nem 
árul el semmit (Halászat, 1929.). Un- 
ger a tógazdasági harcsatenyésztés 
kérdéseivel a világ haltenyésztői, elé 
lép. Francia és német nyelven is
merteti, hogy milyen is az Magyar- 
országon. A harcsaszaporítás és -te
nyésztés fogásai azonban ezután is 
az ismeretlenség ködében maradnak. 
A Haltenyésztési Kutatóintézet 1948- 
ban a harcsatenyésztés legfontosabb 
kérdését, a biztos eredményű, fél
mesterséges ívatást tűzi ki megol
dandó célul (Halászat, 1948. május). 
Maucha ugyanezen év augusztusá
ban már ismerteti a ma is haszná
latos fészektípust, melyre a harcsa
párok biztosan leívnak.

A tudományos kutatás — a gya
korlati szakemberek hathatós segít
ségével — sok olyan lényeges kér
dést feltárt a harcsatenyésztéssel 
kapcsolatban, mely hozzájárult is
meretanyagunk bővítéséhez és a fél
mesterséges leívatást még biztosab
bá tette. A „Tógazdasági haltenyész
tés a „gyakorlatban“ című könyv

szűkszavúan foglalja össze több 
szakember ilyen irányú megállapí
tását. Eddigi eredményeink és ta
pasztalataink feljogosítanak a kö
vetkező megállapításra. Bátran ál- 
-líthatjuk, hogyha valamely gazda
ságban a harcsaívatással nem tud
nának megbirkózni, — kivételes ese
tektől eltekintve — ott durva műhi
bát követnek el.

A harcsa azonban nem került le 
ezután sem a napirendről. Az új 
köntösű „Halászatiban képek és 
cikkek számolnak be a harcsasza
porítás fogásairól és a továbbneve
lés kérdéseiről, (legfontosabb ezek 
között Antalfi 1955., 1958.). Az ered
mények azonban sokszor lehango
lóak. Jászfalusi szerint (1£<54) „a kel
tetett harcsaikrának 3—5%-át fog
hatjuk vissza kéthónapos ivadék 
formájában“ . Ezen a szomorú té
nyen az sem változtat, hogy megis
mertük a zsenge harcsa táplálékát. 
Közben Csehszlovákiába is szállítot
tunk zsenge harcsaivadókot, mely
nek megmaradása, ha nem is volt 
teljes sikerű, de sok biztatót mon
dott (1955).

Annak ellenére azonban, hogy a 
harcsaszaporítás területén jelentős 
sikereket értünk el, ezeket a sikere
ket gazdaságaink mégsem váltották 
át „apró pénzre“. Oeconomo cikké
ből tűnik ez ki, amikor megállapít
ja, hogy a Haltröszt 18 000 kát. hol
dat kitevő tavaiból 1956-ban csupán 
331 q harcsát halásztak le. Kát. hol
danként tehát még a 2 kg harcsánál 
sem tartunk. Nem hiszem, hogy az 
országos „harcsa-helyzetet“ a többi 
tógazdaságok eredménye szépítené, 
és hogy az utóbbi években jelentős 
volna e téren a javulás.

Harcsatenyésztésünk tehát meg
akadt. Ennek oka az, hogy a már 
eddig elért eredményeket csak né
hány helyen alkalmazzák, továbbá 
harcsatenyésztő szakembereink is 
sok esetben megoldhatatlan feladat 
elé kerültek, mely sok fáradozásu
kat reménytelenné tette. A legfon
tosabb tény az, hogy az előállított

HARCSATEIs
FELAI

harcsaikrához viszonyítva, a lehalá
szni egynyaras ivadék száma leg
több esetben aránytalanul kicsi.

Corchus még ezt írja: „a harcsát 
a betegség nem bántja.“ Ma erről 
másképpen vélekedünk. Ez év tava
szán egy eddig ismeretlen harcsa
vész kipusztította több gazdaság 
törzsállományát. Bár a harcsa ko- 
poltyúférgesség-elleni védekezést si
keresen oldotta meg Jaczó (1955, 
1956), sok ezer kis harcsánkat gyen
gíti és pusztítja még a darabeteg
ség, mellyel szemben ma még véd
telenek vagyunk. Újabb betegsé
gekre is felkészülhetünk. Nálam az 
egyik akváriumban ismeretlen, feké- 
lyes betegség, egy hét alatt kipusz- j 
tította az egész ivadékállományt. A 
harcsabetegségek azonban nem 
riaszthatnak vissza a tenyésztéstől. 
Csak szakember kell, aki ezek le
küzdését sikeresen meg tudja oldani.

A „harcsa-kérdés“ előbbrevitelé- 
hez mindenekelőtt számba kell ven
nünk: meddig jutottunk és mik a 
soron következő feladatok. Sok éven 
át aktívan belekapcsolódtam néhány 
gazdaság harcsatenyésztési munkái
ba. 10 év óta még nem volt olyan 
év, hogy akváriumomban ne nevel
tem volna harcsaivadékot. Ma is fi
gyelemmel kísérem ezt a kérdést. 
Engedjék meg, hogy az elért ered
mények összegezése után a soron 
következő feladatokat is kitűzzem.
A tenyészharcsák tartása, téli táp
lálása, nemek elkülönítése, fészek
készítés, ívatás, ikrakezelés, szállí
tás, kikeltetés jól ismertek, e téren 
további teendő alig van. Bírálnunk 
kell azonban a zsenge ivadék felne- 
lésének módszereit. Meg kell olda
nunk a 12—13 mm-es, táplálkozni 
kezdő, zsenge harcsa védett felneve-

A  békaporontyot nem szabad
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Itt nem nehéz nagy harcsát fogni
(Buzsáki telelő, Woynárovich felv.)

'ÉSZTÉSÜNK  
vTAI...
lését a 4—6 cm-es nagyságig. Át kell 
segítenünk a harmadik, legveszé
lyeztetettebb életszakaszon véden
ceinket. Tapasztalhattuk sokszor 
ugyanis, hogy a százezernyi harcsa- 
ikrából a halastóban csupán száz 
pár harcsa lett. Az ilyen felnevelés 
tehát „túlságosan extenzív“, mely 
céljainkra nem jó. Teleltetőben félig 
védetten nevelt, zsenge harcsa is 
igen „elkopott“ az első hónap után. 
Akváriumban megfigyelhettük, hogy 
egyes életerős példányok mellett a 
zsenge harcsaivadék zöme tehetet
len, mulya, ha nem „repül a szájába 
a plankton“, sok éhen pusztul kö
zülük. Az éhezés ebben a korban a 
legveszedelmesebb. Néhány napos 
koplalás elég a pusztuláshoz. A nem 
kielégítően táplálkozók pedig a test
véreiktől maradnak el és „biztosít
ják jövőjüket“ kannibállá lett test
véreik étlapján. Megoldandó tehát 
egyelőre: 1. a zsenge {harcsa bőséges 
táplálása; 2. az expressznövekedés 
elérése; 3. védekezés a kannibaliz
mus ellen.

A legfontosabb feladat kétségtele
nül e három közül az „express“-nö- 
vekedés elérése. E célt két ok is alá
támasztja. Ezáltal csökkenthető a 
parazitaveszély és -kártétel. Az ex- 
pressnövelés után tóba kerülő har
csaivadék még elkaphatja a tavak
ban akkor nagy számban élő béka
porontyot.

Ügy nem érünk el átütő sikert, ha 
a harcsalárvákat az eddigi módszerek 
szerint akár védtelenül nagy tavak
ban, vagy „félig védve“, jól megtrá
gyázott ívató-tavakban neveljük. 
Egy hónap múlva egyesek nagyok 
lesznek, sőt óriások, de a nagy tö
meg lemarad. Egyedüli megoldás
ként nem marad más hátra, mint a

zetéveszteni a harcsaivadékkal
(Woynárovich felv.)

teljesen védett felnevelés. A védett 
^nevelést kb. 1 m3-es medencékben 
végezhetjük. A műanyagok korát 
éljük, miért ne készíthetnénk ilyen 
medencéket műanyag- (PVC) fóliá
ból, melyet megfelelő faállványzatra 
helyeznénk. Minden betonnál ol
csóbb, könnyen kezelhető, fertőtle
níthető stb. E téren tehát a mű
anyag-medencéket 3—4 m hosszúra, 
1 m szélesre és 0,3 m magasra ter
vezném. Egy-egy ilyen medencében, 
5—10 000 db ivadék volna nevelhető. 
A medencék vízellátására a para
zitaveszély miatt halastó-víz kevésbé 
alkalmas. Patakok, folyóvizek alkal
masabbak e célra. Természetesen a 
tápláló-víz nem lehet hűvös, ha 
szükséges, fel kell melegíteni (úgy, 
mint ahogyan a városi gyerekek zu
hanyozó vizét melegítik a napon a 
feketére festett vashengerekben). 
Mivel egy-egy kád vízigénye kevés, 
óránként csupán 10—20 liter, a fent 
közölt melegítés minden nehézség 
nélkül megoldható.

Az express-növekedés első és leg
fontosabb feltétele a mindenkori 
bőséges táplálék, különösen az első 
időben kell gondoskodni arról, hogy 
minden harcsa-bébi előtt százszámra 
állandóan plankton hemzsegjen. A 
planktont arra megfelelő nagyságú 
és szerkezetű hálóval halastóból, 
vagy kacsaúsztatóból kell rendszere
sen gyűjteni. Egy hetes bőséges táp
lálás után plankton-táplálék mellett, 
már rátérhetünk a mesterséges ta
karmányozásra is. Máj- és húskapa- 
rékból, továbbá áttöri halhúsból és 
ásványi sókból keveréket készítünk, 
melyet virágcserépre kenve adunk 
védenceinknek. A táplálékmaradé
kot az új etetés előtt eltávolítjuk a 
medencéből. A kis harcsák a megfi
gyelések szerint igen hamar rászok
nak az „etető harangokra“. Ügyelni 
kell arra, hogy minden napon ugyan
azon a helyen etessünk. A harcsa 
ivadék nyugodt emésztését úgy biz
tosíthatjuk, hogy megfelelő búvó

helyről gondoskodunk. A medencébe 
tett lyukacsos téglával, műanyagfó
liából készített „mű-növényzettel“ 
ezt jól meg lehet oldani. Megfigyel
tük azt, hogy ugyanaz a harcsa 
mindig visszajár „foglalt“ búvóhelyé
re. Torzsalkodás elkerülése céljából 
ajánlatos nagy búvóhely választék
ról gondoskodni. A medencés neve
lésnek egyik legnagyobb előnye még 
az is, hogy szemünk előtt élnek és 
nőnek a harcsák. Azokat 10 napon
ként teljesen lehalászhatjuk és a2 
esetleges kannibálokat a „békések“ 
közül eltávolíthatjuk. Könnyebben 
végrehajtható a parazitátlanítás is.

Új célkitűzésünk tehát a védetten 
nevelt parazitamentes 4—5 cm-es 
harcsaivadék. Ez kerülhet ki aztán 
a tavakba, esetleg ivatóba, ahol szin
tén gondoskodnunk kell bőséges, de 
most már haltáplálékról. Az ujjnyi 
ivadék el is adható más gazdaságok
nak. Ha a védett harcsanevelés 
meghozza a várt eredményt, akkor 
tekinthetjük a harcsa tógazdasági te
nyésztését megoldottnak. Az esetle
ges újabb feladatokat pedig a to
vábbi gyakorlat fogja megadni.

Dr. Woynárovich Elek

A Német Demokratikus Köztársaság 
belvízi (édesvízi) halászatának áru- 
halitermése, hivatalos statisztikai 
adatok szerint, a következőképpen 
alakult:

1955 1956 1957
métermázsa

Ponty I. és II. o. 31 454 26 968 35 093Csuka 4 088 4 419 4 384
Angolna 3 171 2 990 3 905Compó 2 617 2 515 2 383Süllő 979 1 004 881Keszeg I. o. 604 608 656
Maréna 645 404 617Pisztráng és lazac 376 439 503Sügér I. o. 345 364 394Egyéb 175 307 358
Nemeshal

összesen 44 454 40 018 48 174II. rendű
minőségű 11 231 9 272 9 153

Apróhalak 8 612 9 461 9 921
Mindösszesen 64 297 58 751 67 248
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PÉNZ- ÉS  H ITELG A ZD ÁLKO D Á S n  UTfrT  
m  n i M

A htsz-ek pénzügyi- és hitelfegyel
me az elmúlt évben jelentősen meg
szilárdult. Ez a körülmény elsősor
ban annak a következménye, hogy 
az FM Szövetkezetpolitikai Főosz
tályának rendelkezése folytán a 
htsz-ek részére igényeiknek megfe
lelő üzemterv készült, melynek alap
ján a felügyeletet ellátó szakhatósá
gok kellően felmérhetik a szövetke
zetek előirányzott és várható hoza
mait, bevételeit, várható kiadásaikat 
és hitelszükségleteiket. Ennek meg
felelően a tagok részére folyósított 
előlegek mértéke, az előírt alapok 
képzése, a hitelfolyósítás szükséges
sége és indokoltsága az eddiginél 
kielégítőbb mértékben ellenőrizhető 
volt.

A pénzforgalmi adatok azt igazol
ják, hogy ia bevételeknek jóval na
gyobb hányadát irányították a szö
vetkezetek elszámolási számlájukra 
mint a múltban és általában bank
számlájukról gazdálkodtak vagy 
közvetlen megbízások vagy pénztár
ellátmányok útján. Több htsz-ben 
— elsősorban azokban, melyeknek 
telephelyén MNB-fiók nincs, — a 
pénzforgalmi előírások betartása 
még mindig követelményeket kíván. 
Ennek oka, hogy a htsz-ek tagjai — 
eltérően ai mezőgazdasági tsz-ektől 
—csak pénzbeni előlegben részesül
nek. Természetbeni részesedés nincs, 
ennek oka, hogy a htsz-ek termelési 
folyamata a hal kifogásával naponta 
lezárul és az árbevétel formájában 
realizálódik. Gyakorlatilag tehát a 
szövetkezeti tag a részére naponta

folyósított munkaegyég-előlegből él, 
melynek mértéke a kifogott és be
szolgáltatott hal értékének 60%-a. 
Mivel a napi halfogás értéke előze
tesen egyáltalán nem mérhető fel, a 
naponta folyósításra tervezendő 
munkaegység-előleg is fiktív szám, 
mely előre ki nem számítható, de a 
bank által jóváhagyott házipénztári 
ellátmány kér etet mindenesetre több
nyire meghaladja. így a székhelyü
kön bankfiókkal nem rendelkező 
htsz-ek piaci árbevételeik egy részét 
visszatartják és a következő napi 
munkaegység-előleg folyósítására 
fordítják. A kérdés végleges szabá
lyozása érdekében kívánatos lenne 
— előzetesen elvégzett pénzforgalmi 
vizsgálat alapján — az érintett 
htsz-ek házipénztári keretének meg
felelő bővítése.

Bankhitelek igénybevétele csak a 
beruházások finanszírozása tekinte
tében számottevő. E tekintetben is 
messze lemaradt a tényleges folyó
sítás a szövetkezetek igényei mögött.

Az állomány emelkedés a tárgyév 
folyamán 1601/mft, melyet reprezen
tatív hányadában ívató és ivadékne
velő tavak létesítésére fordítottak.

A termelési hitelek összege mind
össze 533/mft, mely elenyésző összeg 
is csak 8 htsz között oszlik meg, 19 
htsz-nek üzemviteli hiteligénybevé
tele egyáltalán nem volt, ami első
sorban a fő termelési ágazat kevéssé 
anyagigényes voltának tulajdonít
ható. A felmerülő üzemviteli költ
ségtényezőkre a napi bevételek ál
talában fedezetet nyújtanák.

A termelési érték alakulását vizs
gálva a 27 htsz-nek a gazdasági év
ben elért össztermelést értéke 23 932/ 
mft.

Az előző gazdasági év termelési 
értéke 22175/mft volt. Emelkedés 
1957. évhez viszonyítva 1218/mft.

A termelés összértékének 1218/ 
mft-os emelkedése az újonnan beál
lított melléküzemek eredménye. A 
főágazatnál elért értéknövekedés 
nem a termelőtevékenység eredmé
nyeképpen állott elő, hanem részben 
a piaci áralakulás folytán elért több
letnyereségből, részben szolgáltatá
sok eredményéből adódik. Utóbbiak 
mezőgazdasági tsz-ek halastavainak 
közös üzemeltetése, illetőleg részes- 
lehalászása, másrészt egyes segéd
üzemi szolgáltatások teljesítmény
értéke.

Mint ismeretes, a halász-szövetke
zetekben természetbeni részesedés 
nincs. A 1007 főnyi össztagság kö
zött 216 712 teljesített munkaegység 
alapján 14 649/mft kerül felosztásra. 
A teljesített munkaegységek alapján 
kiadott évközi előleg 13 710/mft, va
gyis 939 mft kerül év végén felosz
tásra, a már évközben folyósított 
előlegen felül. Ez az összeg 10 szö
vetkezetre esik, 17 szövetkezetben 
zárlatkor az évközben folyósított 
előlegen felül további részesedés 
nem került kifizetésre, ami azt mu
tatja, hogy a htsz-ekben a termelési 
érték 600/n-ban normalizált munka
egység-előleg hányadán felül eső ré
szét a rezsiköltségek egyes tőkeerős 
szövetkezetek esetétől eltekintve, ki
merítik. Hetesi Imre

A szovjet állami ivadéktenyésztő 
gazdaságok az egyéves üzemben csak 
áruhalat előállító tógazdaságok ré
szére egynyarasokat adnak el. Ezek 
ára 1,5 kópé ka grammonként és így a 
standard súlyú egynyaras ára dara
bonként 30—45 kopéka, egy kiló 
egynyarasé tehát 15 rubel. Az ár
szabás azonban a kolhozokra nem 
kötelező. Az állandó nagy keresletre 
való tekintettel egynyarasaikat da
rabonként 0,5—1 rubel közötti ár
ban adják el. A magas ár bizonyítja, 
hogy igen sok az égyéves üzemű, 
ivadékelőállítással nem foglalkozó 
tógazdaság. Az áruhalért az állami 
gazdaságok 5,50 rubelt kapnak, 
ugyanennek a fogyasztói ára 11 ru
bel. így tehát a tény észanyag ára a 
III—IV. o. árupontyénak háromszo
rosa.

Az egynyaras hiánnyal függ össze 
a szaratovi kerületben folytatott kö
vetkező módszer, mely az ívás évé
ben eladó nagyságrá (300—400 
gramm) neveli fel az ivadékot és 
még ősszel értékesíti is azokat. Igen 
jó minőségű tavakba helyezik át jú
nius hó folyamán ritka (1000—1200 
db/ha) népesítés mellett az 1—2 
gramm súlyú ivadékot. Etetés és 
trágyázás esetében a jelzett mennyi
ség 2—3-szorosa kerül kihelyezésre. 
Ezt a módszert azonban csak a 
Szovjetunió déli részein lehet alkal
mazni.

Az így népesített tavakon mellő
zik a kacsatartást.
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— A KHPILP©IL®D SÄIT©?
A Deutsche Fischerei Zeitung 1959 

májusi számában dr. F. W. Tescb 
foglalkozik a haszonhalak kifogható 
legkisebb méreteivel és bírálja az 
NDK-ban jelenleg érvényes rendel
kezéseket. Megállapítja, hogy a leg
kisebb halméretek előírása és azok 
betartása csak elméletileg védi a 
halállományt és nincsen bizonyíték 
arra, hogy a gyakorlatban is ered

ményes. A hal
állomány dinami- 
kájával kapcsola- 

&  tos mai ismere- 
( tein̂  annyira fej • 

lettek, hogy a leg
kisebb méretek 
kérdését sokkal 
kisebb jelentőségű

nek minősíthetjük, mint régebben. 
Megállapították, hogy a vizek te- 
nyészhal-állományának legkisebb 
méretekkel biztosított kímélése csak 
a legritkább esetekben szükséges és 
gyakorlati bizonyítékokkal rendelke
zünk, hogy az utánpótlás nagyobb, 
ha az idősebb halpéldányokat meg
tizedeljük. Olyan esettel is találkoz
tak, amikor az ivadék-utánpótlás az 
idős halpéldányok megtizedelése 
után annyira gyarapodott, hogy az 
ivadék egy részét ki kellett fogni. 
Célszerű a halakat addig kímélni, 
amíg a teljes mennyiség, azaz egy 
évjárat súlya el nem érte csúcspont
ját. Az egyes vizeken érvényes leg
kisebb méretek meghatározását azok
nak kell átengedni, akik a vizet ha
lásszák, természetesen csak abban 
az esetben, ha az illetők szakértel
me megfelelő. Feltétlenül indokolt a 
legkisebb méret fenntartása süllő
nél, valamint azoknál a halfajoknál, 
melyek a horgászzsákmány jelentős 
részét képezik.

*
Dr. H. REICHENBACH-KLINKE 

az AFZ idei 12-es számában számol 
be a járványos hasvízkór bajoror
szági jelentkezéséről. A betegség a 
ponty féléknél 1957-ben exsuáatumos, 
valamint fekélyes alakban jelentke

zett, 1958-ban a
fekélyes kórkép 
volt a túlnyomó.

Elsősorban az 
olyan kétnyaras 
pontyokat támad
ja meg a kór, me
lyek megállapít
ható módon ked

vezőtlen életkörülmények között fej
lődtek, a vizsgált egyedek között 
igen sok viselte magán a rosszul 
tápláltság jegyeit. A betegség mind
két évben a tavaszi hÓTiapokban 
lángolt fel, augusztusban már csak 
egyetlen beteg pontyot találtak,
1958-ban egy hónappal később je
lentkezett a betegség, mint 1957-ben, 
ez arra vezethető vissza, hogy az

időjárás tavasziasra fordulása ké
sett. A beteg halakban többnyire 
erős májelfajulás volt észlelhető, de 
sok volt az olyan kórbonctani lelet, 
melyet a hasüregi szervek összenö
vése jellemzett. A béltraktus any- 
nyira elvékonyodott, hogy a legki
sebb igénybevételnél szinte darabok
ra szakadozott.

*
AZ ÜGYNEVEZETT „FARADAY- 

KETREC“ elvén készítették el a Wie- 
lenbach-i tógazdaságban az elektro- 
halászat során fogott halak tárolá
sára szolgáló bárkát: tudósít dr. G. 
Keiz az AFZ 84. évf. júniusi szá
mában. Az elektromos halászatnál 
gyakran merül fel a probléma: ho
gyan helyezhetők bárkába a fogott 
halak oly módon, hogy azok az 
elektromos áram további hatásától 
védettek legyenek, hiszen a hosszan 
tartó elektromos inger meg is ölheti 
a bárkázott halat és főleg a tenyész

tésre kifogott pél
dányokat kell et
től a veszélytől 
mentesíteni. — A 
problémát arány
lag igen egyszerű 
módon oldották 
meg a híres Fa
raday felfedezése 

nyomán, aki már a múlt század ele
jén mutatott rá arra, hogy a nyug
vó elektromos töltés a vezetőnek 
csak a felületén helyezkedik el. 
Ezen az elven kilyuggatott fémle
mezből, vagy fémhálószövetből ké
szítettek haltartót, ügyelve arra, 
hogy annak minden része egymás
sal elektromosan jól vezető kapcso
latban legyen. Az ilyen haltartó, 
melyet akár ladikba építenek be, 
vagy a ladik mögött vontatnak, tö
kéletesen megvédi a benne elhelye
zett halat, melyet akkor sem érhet 
elektromos inger, ha a ketrecet a 
legerősebb elektromos térbe helyez
nék. Megpróbálkoztak azzal, hogy a 
fémketrecet mint katódot használ
ják, a benne levő halak még ebben 
az esetben is mentesek voltak min
den káros hatástól.

*
A Zeitschrift für Fischereiwesen 

1959. áprilisi számában U. Lieder 
foglalkozik a pontyok évgyűrűinek 

segítségével vég
zett kormeghatá
rozásokkal, külö
nösen a külső pik
kely-felület felszí
vódásával. Lieder 
arra a meggyőző
désre jutott, hogy 
az úgynevezett za

varzónák nagy hasonlatossága a va
lódi évgyűrűkkel tévedésekre adhat 
alkalmat, a pontyféle halak korá

nak meghatározása a pikkelyek alap
ján szerinte nem teljesen megbízható 
eljárás.

*
A. v. BRANDT az A. f. F. 9. évf. 

hármas számában megjelent tanul
mányában a szintetikus rostokból 
vert hálók csomóállandóságával fog
lalkozik. Megállapítja, hogy a tel
jesen műanyagból készített hálók 
csomói nem állan
dóak, elcsúsznak, 
ami a szembősé
get megváltoztat
ja. — Különböző 
módszerekkel kí
sérleteztek és fő
leg a kettős cso
mók alkalmazásá
tól várják a kérdés végleges megol
dását. A kísérletek során kipróbál
ták az úgynevezett termofixálást is, 
melynek az a lényege, hogy hőkeze
léssel mintegy összehegesztik a há
lók csomóit, ez az eljárás természe
tesen csakis hőre lágyuló műanya
goknál, így a poliamid (nylon, per
ion stb.) rostoknál lehetséges, de 
körülményes munka. Folyamatban 
vannak olyan kísérletek is, melyek 
különféle telítőanyagok alkalmazá
sával igyekeznek a csomócsúszást 
meggátolni. A kísérletek eredménye
képpen arra a megállapításra jutot- 
.tak, hogy a legjárhatóbb és legjobb 
eredményt ígérő út: olyan csomó
típust megteremteni, mely a csomó
csúszást eleve meggátolja.

*
AZ NDK TERMÉSZETESVÍZI HA

LÁSZATÁNAK gépesítéséről közöl 
érdekes cikket a DFZ VI. évf. 5-ös 
számában G. Schmidt Joachimsthal-i 
halászmester tollából. Megállapítja, 
hogy a gépesítés teljes gőzzel halad 
és igen jelentős munkaerő-megtaka
rítást eredményez. Leírja a Grim- 

nitz-i tavon hasz
nált dieselmotoros 
csőrlők működé
sét, melyek ladik
ra szerelve végzik 
el a kerítőháló 
húzását. A nagy
hálók húzására ele
gendő 1—1,5 lóerő, 

amit az aránylag kis hengerűrtartal
mú nyersolajmotorok könnyen telje
sítenek, ugyanezek a motorok szol
gálnak a ladikok tovamozgatására, 
teljes fordulat számmal a haladási 
sebesség 10—12 km jóra. A  csőrlő- 
dobon 1000 méter 3,8 mm vastag kö
tél fér el és az áttételezést úgy ol
dották meg, hogy a háló húzása kö
rülbelül ugyanolyan gyorsasággal tör
ténik, mint kézi húzásnál. Schmidi 
megállapítja: célszerű volna áttéte
les csőrlőket alkalmazni, ezzel 
ugyanis a hálóhúzás sebességét sok
kal pontosabban lehetne beállítani. 
A csőrlős háló üzemeltetésekor za
varó körülményekkel alig találkoz
tak, legfeljebb annyit lehet ellene 
felhozni, hogy ezzel a módszerrel 
gyakoribb a hálószakadás, mert az 
akadást nem lehet olyan könnyen ér
zékelni, mint emberi erővel eszkö
zölt húzásnál.
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— AZ IDEI TAVASZBÓL?
Lassan már íróasztal-hagyomány- 

nyá válik, hogy ívás idején évről- 
évre megemlékezem a vásárhelyi Ti
száról lapunk hasábjain. Mindig 
örömmel írtam a szép májusokról, 
amikor a hullámtérben szőke vizek
re borultak a virágzó fűz-koronák, a 
gáttól-gátig nyújtózó tengerről, hi
szen ilyenkor egyetlen óriási halböl
csővé válik a nagy folyó. Vizenjáró 
embernek szívet gyönyörködtető lát
vány ebben az időben végigcsóna
kázni a kubikokon. Meglesni az ívó 
pontyok fürdését, hallgatni a loccsa
násokat, amikor az atkai pariok 
óriási harcsái gondoskodnak arról, 
hogy még sok-sok évig ívjanak har
csák a vásárhelyi Tiszán. A Kört- 
vélyes, az Atka, Mártély és Barci- 
rét. mind-mind klasszikus bölcső
helyei az ifjú halnemzedéknek és az 
utóbbi években a szaporulatok érté
kelésekor csak jó és még jobb ered
ményről beszélhettünk.

Az idei tavasz is kinn talált a 
számomra oly kedves csongrádi vi
zeken. ívásidőben jártam a Tiszát 
Szegedtől Csongrádig, de sóhajtozó, 
panaszkodó halászoknál nemigen lát
hattam egyebet. Elmaradt az ára
dás és vele mindaz, amit a szétterülő 
vizek áldása hoz maga után. Rósz- 
szül ívott a ponty, a harcsáról sem 
hallottam semmi biztatót. Amikor 
azután a rőzsetüzek mellett meg
megbeszéltük a világ sorát, hát egy
re többen ,emlegették mindazt, amit 
néhány közlemény keretében már 
többen hangoztatták a múltban is 
a szaklap hasábjain. A szabadvízi 
halászat tógazdasági melléküzemágá
nak kérdését.

Az idei tavasz a Dunán, Tiszán, 
Körösökön megtanított bennünket 
arra, hogy a szabadvízi halászatra 
is vonatkozik a modern mezőgazda
ságban oly sokszor hangoztatott igaz
ság: A termelő iparkodjék függet
leníteni magát a természet bizony
talan lehetőségeitől és használja ki 
minél jobban azokat az adottságo
kat, amelyekkel a kutatás, a gya
korlat és a tapasztalat igyekszik 
megkönnyíteni, produktívabbá tenni 
a termelést.

A Tiszán, ha jó év van és szeren
csés időpontban jön s megy az 
áradás, az árterek ívási adottságai 
felidézik a szabályozások előtti ős
állapotok emlékeit. A kubikok, a 
hullámtéri rétek időszaki tavai, és a 
holtágak ontják az ivadékot, csak 
győzzék a halászok menteni, szállí
tani a temérdek, majdan szép fogá
sokat ígérő új életet. Ha azonban az 
áradás elmarad, a legtöbb szövetke
zetnek még ma sincsen más lehető
sége, mint a tűz melletti sóhajtozás, 
hogy hej, így meg úgy volt tavaly, 
tavalyelőtt, de persze az idén... Et
től azonban még nem fognak helyre
jönni az eljövendő esztendőkre ve
szélyeztetett zárszámadások és sem
mi esetre sem lesz több hal a Du
nán, a Tiszán. . .  A kérdés — azt 
hiszem, olvasóink ebben egyetérte
nek velem — messze túlhaladja az 
egyes szövetkezetek érdekeltségeit. 
Évtizedes cikkezések több-kevesebb 
Őszinteséggel kiteregetett súlyos 
problémák kerülnek itt szőnyegre, 
ha a folyóvizek halnépességéről be
szélünk. Nem kétséges, hogy a ter
mészetes vizeink adottságai a meg

lévőknél sokszorta nagyobb hal
mennyiség eltartására és gyarapí
tására alkalmasak. Az is tény, hogy 
a háborús években s közvetlen azok 
után a folyók íelítettsége vissza
esett. Feljavításuknak problémái vi
szont sokszorta bonyolultabb, mint a 
belterjesen kezelt halastavaké. 
Messze túlhaladná az egyetlen új
ságcikk kereteit, ha most részletez- 
mi kezdenénk u szabadvizek cönoló
giai és produkciósbiológiai problé
máinak hosszú sorát, meg a halsza
porulatok bonyolult kérdéseit. Itt 
most csak elvi kérdéseket szeret
nék felvetni néhány vázlatos gondo
latban, amelyeket az elmaradó ára
dás tett az idén annyira időszerűvé.

Először is: Az 1959-es év tavasza 
mutatott rá, hogy egy modern ha
lászszövetkezet üzemében a szabad
vízi hal szaporítás elengedhetetlen 
biztonsági intézménye az ivadék
nevelő tógazdasági melléküzemág, 
vagy az annak megfelelő egyéb léte
sítmény az árterekben és rizstelepe
ken. A tógazdaság a természeti adott
ságoktól való függetlenítési törekvé
seknek kétségtelenül a legköltsége
sebb módja. Az építési költségek 
amortizálódása után azonban min
den bizonnyal ez a megoldás a leg
termékenyebb.

Elgondolkoztató lehetőségek rejle
nek a folyómenti rizsföldeken is. 
Ott, ahol a tsz, vagy az állami gaz
daság házi kezelésben nem tenyészt 
halat a rizsföldjein, bizonyára szí
vesen venné, ha a közelben dolgozó 
szövetkezeti halászok halasítanák a 
parcellákat. Jól járna a gazdaság, 
kinek szakemberek kezelnék a ha
lát, jól járna a halász, mert minden 
beruházás nélkül — a növényter
melő üzemmel méltányos megálla
podás mellett — jókora ivadékne
velő területet nyerhetne és minde
nek felett jól járna a népgazdaság, 
mert ezzel is gyarapodnának a hal
termelő vizeink.

Kisebb beruházások, die sokszor 
akár házilag elvégezhető kubikus
munka árán is sok esetben nagy le
hetőségeket használhatunk ki a hul
lámtereknek arra alkalmas terület
részein. A folyóárterekben sokfelé 
találunk olyan mélyfekvésű helye
ket, ahol az áradás elmúltával meg
reked a víz és a kiszáradás hosszú 
hónapokig tartó, lassú folyamat. Az 
ilyen helyeknek, ha megfelelő csa
tornázással, kisebb műtárgyak építé
sével, szivomyákkal, vagy motoros 
szivattyúval akkor is biztosítunk 
megfelelő vízmennyiséget, ha az ára
dás elmarad, mesterséges ívatótavcck 
építése nélkül is kiváló halszaporító 
tény észterületeket biztosíthatunk. A 
helyi adottságok ismeretében köny- 
nyen kikalkulálhatjuk azt, hogy ma
gas vízállás, de elmaradó áradás 
mellett mennyiben tudjuk ezt a kér
dést rentábilisan megoldani. Azt 
hiszem, hogy vízszegény években 
néhány ötletes megoldással nagy te
rületeket tudnánk anyahallal népe
síteni és így lényegesen mérsékel
hető lenne a szabad vizek kedvezőt
len periódusai okozta ivadék-után
pótlás kiesése.

Sterbetz István
Az emberi munkát — az evezést — ma már csónakmotorok pótolják

(Pékh felv.)
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— Z A R D A V Ä R O N !
Ott, a Balaton déli partján, ahol 

alig több, mint fél évtizede még ősi- 
nádasokat zúgatott a szél, Fonyód 
község mellett, a Balatontól alig pár 
száz méternyire húzódnak a Bala
toni Halászati Vállalat zardavári ta
vai. Jóllehet e vidék évezredek óta a 
Kárpát-medence vízi világának egyik 
jellegzetes színfoltja volt, és a 
területet a pár évvel ezelőtt meg
épített halastavak sem alakították 
át mélyrehatóan, halászainak még
sem hozott a bő termést betakarító 
gazda örömeiből sokat* Érdekes el- 
ellentmondásnak látszik, de így van. 
A hajdan mesés halgazdagságú be- 
reki mocsáron épült pontyos tó
gazdaság már megépítésének első 
pillanatától rengeteg gondot és bosz- 
szúságot okozott. A tőzeges altalaj 
vízáteresztésie, a makacsul feltörő 
nád, a hasvízkóros állomány pusz
tulása mellett a tógazdaság ivadék
ellátása volt a legnagyobb problé
ma. Minden esztendőben sorozatosan 
kudarccal végződött minden kísérle
tezés. Ha az ívás sikerült is, az 
utódok már rendesen ikra állapot
ban elpusztultak, a tógazdaság nem 
tudta megalapozni ivadékbázisát.

A kezdeti sok balsiker és ered
ménytelenség mégsem vette el a 
halászok kedvét, sőt a kedvezőtlen 
talaj adottságok ellenére 2 ívótó meg
építésének tervét dolgozták ki 
1958-ban. A tél folyamán láttak 
munkához. Minden a fonyódiak el
len esküdött össze, mégis megépítet
ték a két ívótavat. A két „újszülötté
ről, amelyhez a halászok min
den reménye fűződött ha külemileg 
kifogástalanok is voltak, mindenki 
tudta, hogy nagyon sok hibájuk 
van. Az I. számú tavacska löszös 
homokon, csaknem fenékpázsit nél
küli, a másik kötött szikes altala
jon, de lényegesen jobb pázsitviszo
nyok között épült.

Egyöntetűen mindenki ez utóbbi
tól várta a zardavári pontyívás sor
sának jobbra fordulását. Elkövetke
zett a tavak feltöltése s bizony nem 
kis csalódást okozott, amikor kide
rült, hogy a mindenki által jobbnak 
ítélt tó képtelen a vizet tartani, a 
tóba szivattyúzott víz úgy folyik ki, 
mintha szitába öntenék.

Egymásra néznek az emberek, sze
mükben ott a nagy kérdés: lesz-e 
ivadék Zardaváron 59-ben? Nincs 
vesztegetni való idő, holnap meg
érkeznek az anyák, de hová tesz- 
szük? Az I. ívótó ráadásul sokkal 
kisebb is! A homok ott sem tudja 
tartani a vizet, az anyagárkokban 
egyre emelkedik a vízszint, a gátak 
lábánál csörgedező folyások nyomán. 
Két óránként szivatják a vizet az 
üzemvízszint fenntartásához. Hát
ha megülepszenek a gátak holnapra. 
Másnap kora hajnaltól folyik a 
munka. Reggelre valamelyest már 
csökken a szivárgás. Sástövek ke
rülnek a kopár tófenékre, Szinte

szüntelenül dolgozik a Hortobágy- 
szivattyú.

Az anyaelhelyezés problémáját 
még a télen megoldották az orv
halászok, a 6 ikrás és 10 tejes nem 
jelent gondot. Meleg napok követ
keznek. Szerencsére az idő is és a 
víz is meleg, de kevés az anya. A 
Balatonon mesés ívás van, onnan 
kell pótolni a hiányzó anyákat.

Május 6-án este végre megindult 
az ívás, de gyengén. Óvatosan kel
lett bánni a vízszívóval is,, bár a 
folyás még nem szűnt meg. Melegen 
süt a nap, fürdenek a pontyok, a 
halászok izzadt homlokáról azonban 
nem tűnnek el a gond ráncai. A

mesterséges süllő-fészkek sem vál
tották be a hozzájuk fűzött reményt, 
nincs rajtuk ikra. Szerencsére van 
annál több a gyér fenékfövenyen.

Múlnak a napok, az ívás első sza
kasza véget ért, hűvösebbre fordul 
az idő, komor felhőket hajt az év
ezredek óta munkálkodó északkeleti 
szél. Hidegek az esték, a tó vizének 
hőmérséklete éjszaka 15° alá süly- 
lyed. Mi lesz, ha ennyi áldozat és 
munka árán elért eddigi eredményt 
egy fagyos éjszaka megsemmisíti? 
Egész éjjel mérik a víz hőfokát; 
14° a minimum. Az első napi ívás 
ikráinak már kelniök kellene), de 
hiába szűri az aprószemű ivadék
merő a tó vizét.

Estére megfordul a szél, s másnap 
reggel a felhő mögül előbújó nap 
derűs fénnyel önti el a tó sima tük
rét, s a víz fölé hajló halászt. Mo
solyog . . .  kezében a háló, tele iva
dékkal. Kárpáti Árpád

Halat enni egészséges!
Gyakran halljuk ezt a mondást, 

mégis — vagy éppen ezért — úgy 
hiszem, nem lesz érdektelen, ha a 
következőkben a táplálkozásfizioló
gia neves kutatójának H. Krautnak 
egy előadása nyomán megkísérlem 
összefoglalni, máért is egészséges és 
előnyös a halhús fogyasztása.

A halhús kémiai összetevőinek 
százalékos arányáról lapunk előző 
számaiban többször olvashattunk 
(az V. évf. 70., 192., VI. évf. 22. olda
lán) és azt is tudjuk, hogy a hal 
fajától, tápláltságától függően jelen
tősek az eltérések.

Legnagyobb figyelmet az összete
vők közül a fehérjék érdemlik. 200 g 
halfilé az ember részére szükséges 
napi fehérjemennyiségnek mintegy 
felét biztosát ja. Irányelv az, hogy 
napi fehérjeszükségletünk harmada- 
fele állati fehérjékből álljon, egy

adag halétel elfogyasztásával tehát 
ennek már eleget tettünk. Mélyebb
re hatolva a kérdésbe, az életszük
ségletet képező aminosavakat, a fe
hérjék alkotóit kell figyelembe ven
nünk. Elvehjem amerikai kutató a 
halhús aminosav-összetételét vizs
gálva megállapította, hogy 8 amino- 
sav közül négyet olyan mennyiség
ben tartalmaz, hogy az előbb emlí
tett 200 g halhús a napi szükséglet
nek több mint 100%-át fedezi. Ly- 
sinből pl., amely a fejlődő (gyermek 
és serdülő) szervezet számára külö
nösen fontos, a napi szükségletnek 
200%-át tartalmazza.

Közismert a halhús vitaminértéke 
(A, Bi, B2, D, Niacin), fontosak ás
ványi anyagai (elsősorban a kálium 
és foszfor) és egyre nagyobb jelen
tőséget tulajdonítanak a nyomele
meknek (vas és jód, utóbbi különö
sen a tengeri halak húsában számot
tevő).

P. J.

Hajnal a keszthelyi kikötőben
(Tőig felv.)
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A víz szénbősége —
é s  a z , o x ig á n t a K t a C a m . . .

örvendetes fejlődés észlelhető a 
természetes hozam és a trágyázás 
összehangolása között. Tényként ál
lapítható meg, hogy e vonatkozás
ban hazai kutatóink értékes mód
szereket dolgoztak ki.

Elismert megállapítás, hogy min
den új annak bevezetése után még 
tökéletesedik és kristályosodik. A 
széntirágyázással kapcsolatosan is 
vetődnek még fel kérdések, ezeket 
kísérletek beállításával tisztázhat
juk. Leszögezhetjük, hogy minden 
mezőgazdasági terület a trágyázást 
meghálálja. Ezt vonatkoztatjuk a tó- 
dazdaságokra is. Az eddigi megfi
gyelések azt igazolják, hogy a tavak 
szakszerű trágyázásából (szénbősé
géből) halpusztulás nem fordulhat 
elő.

Behatóan vizsgáltam a széntrá
gyázást és annak hatását a víz oxi
géntartalmára. Kísérleteimet a gö
döllői Agrártudományi Egyetem 
Tangazdaságának babati tógazdasá
gában végeztem. A tógazdaság 10, 
kb. azonos nagyságú és fekvésű tó
ból áll. A tavak vizének -pH-értéke 
átlag 7,18 (keménysége 6,0 nk°, Ca 
1,27, Mg 4,37 nk°). Ezek szerint a 
tavak vize kalciumhidrokarbonátos 
[Ca(HC03)2] és magnéziumhidrokar- 
bonátos [Mg(HC03)2].

Szaklapunk már részletesen be
számolt a széntrágyázás területén 
eddig elért eredményekről. Ennek 
ellenére vannak helyek, ahol a mód
szert nem alkalmazzák. Vélemé
nyem szerint ez szakértelem-, fel
szerelés-, munkaerő- és trágya
hiányra vezethető vissza.

Hazai tógazdaságainkban a termé
szetes hozam aránylag alacsony, de 
széntrágyázással emelni lehetne, s 
így a fokozott takarmányozást is 
elősegítenénk. A szénbőség a plank
ton-állomány gyorsütemű elszaporo
dására vezetne. Egyébként szénbő
ség csak a folyamatos trágyázással 
biztosítható.

Széntrágyázásra az eddigi megál
lapítások szerint a hizlalt sertések 
trágyája a legalkalmasabb. A trá
gyát tárolás közben veszteség érheti. 
Az istállótrágya kezelésétől függően 
kevesebbet vagy többet veszíthet 
tápanyagából.Az érési veszteséghez 
járulhat a csapadék kilúgzó hatása 
is. Mivel a sertéstrágyában az alkat
részek aránylag könnyen felhasznál
ható állapotban vannak, ezért érle
lése és hosszabb ideig tárolása nem 
tanácsos, mert ez tápanyagveszte
séggel járhat. Mivel a sertéstrágya

laza összetételű, ezért a csapadék 
kilúgzó hatása az egyéb állatok trá
gyájánál még fokozottabban érvé
nyesülhet. A fentiekből az a követ
keztetés vonható le, hogy a sertés
trágyát gyűjtés után minél hama
rabb használjuk fel. Egyébként rö- 
videbb ideig gondosan tárolt sertés
trágya is majdnem teljes értékűnek 
mondható.

A tavak trágyázásakor átlátszósá
gukat, valamint fitoplankton-meny- 
nyiségüket is vegyük figyelembe. 
Minél átlátszóbb és minél kevesebb 
plankton-állományú a tavak vize, a 
bőségesebb trágyázást annál jobban 
meghálálja. Esőzés után a víz zava
rosságától függően a trágyázást 
mérsékelhet j ük.

A babati tógazdaság forrásból 
kapja vízellátását. Mint ismeretes, 
a források vizének oxigéntartalma 
aránylag kicsi szokott lenni. Vizs
gálataink szerint a tavak oxigéntar
talma a forrástól való távolság ará
nyában növekszik, mely a táblázat
ból ki is tűnik.

Kísérleteket állítottam be annak 
tisztázására, hogy a hetenként ki
szórt 100, 150, 200 kg sertéstrágya 
milyen hatással van a víz oxigén- 
tartalmára.

A tavak átlagos oxigéntartalma június és szeptember hónapokban

Forrás 10 i 9 8 1 7 6 1 5 4 3 1 2 1
264 mg/lit s z á m ú t á v a k

Július . . . . . . . 3,6 3,7 5,0 5,2 3,5 6,3 4,1 3,5 3,0 4,7
Augusztus . . . 4,7 3,3 4,0 3,0 3,3 6,0 4,9 5,2 5,0 5,4
Szeptember . . 5,0 5,2 5,0 6,0 '7,2 7,0 5,4 9,6 6,0 8,0
Október....... 5,0 5,1 5,4 3,5 3,0 3,4 6,5 6,2 12,5 15,0

Átlag, mg/lit. | 4,7 4,3 4,8 | 4,4 4,2 5,6 5,2 1 6,1 1| 6,6 8,2

A széntrágyázás hatását a víz oxi
géntartalmára vonatkozóan, két 
éven keresztül vizsgáltam. A 6. tó
ban heti 1 q trágyát szóirtunk ki 
kétszeres hígítás után. Szennyvizet 
készítettünk. A 8. és 9. tóban a szén
trágyázást az előzőnél jobban fokoz-

Készül a trágyaágyú az „ütközetre”
(Woynárovich felv.)

tűk. A széntrágyázott tavakban még 
átmenetileg sem mutatkozott oxi
génhiány. 1958-ban a 9. tóban a ki
szórt takarmánymennyiség kh-an- 
ként a heti 200 kg-ot meghaladta. 
Még a felemelt trágyamennyiség 
mellett sem észleltünk oxigénhiányt.

Az kétségtelen, hogy 1—2 tizeddel 
a széntrágyázott tavak átlagos oxi
géntartalma csökkent, ez azonban 
nem volt káros hatású a halak éle
tére. A halak kedvező életfeltételé
hez szükséges 3—3,7 mg/1 oxigéntar
talom állandóan biztosított volt. Az 
1,7 mg/literre a pipálás alsó hatá
rára az oxigéntartalom még átme
netileg sem csökkent. A bőséges 
széntrágyázás a plankton szaporodá
sára kedvezően hatott, mely a leha
lászási súlyt növelte. Számításaim 
szerint, minden q trágya után 11 kg 
halhúshozam-többlettel számolha
tunk, ha az egyéb kedvező feltételek 
is biztosítottak.

Az elmondottakból kitűnik, hogy 
a víz oxigéntartalma a széntrágyá
zás hatására lényegesen nem válto
zik. A halak pipálását még a heti 
kh-ankénti 2 q trágya adagolása 
esetén sem észleltünk. A bőséges 
szénellátás hatására a természetes 
táplálék elszaporodik, s ez kedvező 
hatású a természetes hozamra. A ta
karmánymennyiség a természetes 
hozam 2/3, 4/5 részéig emelhető.

Pacs István
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Az utóbbi időben megfigyelhettük, 
hogy a halastavak építési költsége 
lassan, de biztosan emelkedik, az 
építőipari egységárak változásait 
nem véve figyelembe.

A kassai vízmesteriskola 1912-ben 
kiadott „Halászat“ című jegyzetei
ben a gátakról ezt olvassuk: „Koro
nájuk 1,0 m-nél keskenyebb ne le
gyen, a víz felől való lejtőjük leg
alább 1:1,5-hez, a száraz felőli ol
dalon 1:1-hez való hajlással bírjon.“ 
Répássy Miklós „Édesvízi halászat 
és halgazdaság“ című 1914-ben 
megjelent könyvében a halastavak 
töltéseiről a következőket írja: „Ko
ronájuk 1,5 m-nél keskenyebb ne 
legyen... A homokos laza föld, 
valamint a homok is a vizet köny- 
nyen átbocsátja; az ilyen töltéseket 
tehát vastagabbra építsük, koroná
juk szélessége 1,5—2,0 m legyen“ .

Ma már a halastavak töltései leg
kevesebb 2,0 m korona-szélességgel 
épülnek — eltekintve az ívatótavak 
töltéseitől — sőt a legújabb időkben 
a legkisebb koronaszélességet többen 
3.0 m-ben kívánnák megállapítani, 
a rézsűk hajlását pedig ma már a 
víz felőli oldalon l:2-re, a száraz fe
lőli oldalon l:l,5-re építik még jó 
talajon is. Ez azt jelenti, hogy az 
elvégzendő földmunka mennyisége a 
régebbi múlthoz viszonyítva a mos
tani időkig 37%-kal emelkedett, a 
tervbe vett további töltéserősítés 
pedig ugyancsak a múlthoz viszo
nyítva már 67% emelkedést ten
ne M.

Ma már a géppel készített föld
munka minősége semmivel sem ma
rad el a kézimunkával épített töltés 
sek minősége mögött, emiatt nem 
kell erősebb töltéseket építeni. Nagy 
tavaknál természetesein gondolni kell 
a nagyobb hullámverésre és a tölté
seket ennek megfelelően kell mé
retezni, de miért kell a kis tavak
nál is ugyanolyan mértékkel szá
molni V A régi töltések nagyon jól 
állanak, baj csak akkor származott, 
ha rendkívül nagy csapadék után a 
töltésen átbukott a víz. És miért van 
ma annyi baj a töltésekkel? A vá
lasz naigyon egyszerű: legtöbb he
lyen hiányzik a megfelelő fenntar
tás. Ennek a hiányát azonban nem 
pótolja a nagy költséggel járó erő
sebb töltések építése, amely csak kés
lelteti az esetleges gátszakadás 
bekövetkezését, de nem akadályozza 
azt meg. Olyan műveket nem tud
nak építeni, amelyeknél fenntartás
ra ne lenne szükség, de lényegesen 
csökkenne ez a munka, ha a tölté
seket kővel, vagy betonnal védenénk 
meg az elhabolás veszélye ellen, 
ezek a védőművek azonban olyan 
drágák, hogy alkalmazásuk halas
tavak töltéseiben nem gazdaságos.

A töltések az építés befejezésének 
pillanatától kezdve ki vlannak téve

m & l K
Fj D I K

—  a halastavak építési költsége ?
a szél és az eső, majd a feltöltés 
mán a hullámok romboló erejének, 
a nagyobb károk megelőzése érde
kében tehát fenntartási munkával 
az üzembehelyezés percétől kezdve 
mindjárt számolni kell. Nagyon jól 
tudják ezt a tapasztalt tógazídák és 
a legkisebb hibát azonnal ki is ja
vítják, mert kevés munkával, kevés 
költséggel hajtható végre. A pana
szok mindig a még kevés tapaszta
lattal rendelkező tógazdák tavairól 
érkeznek. Láttam olyan töltést, 
amelynek a felét a hullámok már 
elhabolták egy év alatt (!), de a 
töltés megvédésére még egy kapa
vágást sem tettek. Ilyen tógazdák 
részére nem lehet elég erős töltése
ket építeni.

Nem a töltések méreteit kell nö
velni, hanem a tógazdáknak kell 
megtanulniuk, hogy a töltések fenn
tartását mindjárt el kell kezdeni, 
amint a tavaikat elárasztják. A ta
vak elárasztásánál meg kell állni 
egy szóra. Sokan azt hiszik, hogy a 
tó töltése akkor van készen, amikor 
a gépek onnét elvonulnak. Ez téves 
felfogás! A töltésnek még üleped
nie kell és csak lassan, fokozatosan 
szabad az ülepedés után is a tavat 
feltölteni), a hullámverésnek kitenni. 
A halászlé még nem kész akkor, 
amikor a bográcsba beleteszik a ha
lat, a vizet és a fűszereket, hanem 
annak még főnie kell lassú forrás
sal. Ha siettetni akarjuk a halászlé 
elkészítését és nagyobb tüzet ra
kunk, a hal szétesik. A nagyobb tűz 
a töltéseknél az idő előtti gyors fel
töltés, ami azok megrongálását 
okozza. Várjuk meg, amíg a töltés 
megülepszik és csak azután töltsük 
fel a tavainkat lassan, fokozatosan.

Nincs szükség arra, hogy a töltése
ket a műszakilag szükségesnél na
gyobb méretekkel építsük meg de 
igenis nagy szükség van arra, hogy 
a töltésiben, vagy a rézsűbiztosítás
ban bekövetkező hibát azonnal ki
javítsuk. így a halastavak olcsób
ban építhetők és semmivel sem 
lesznek kisebb értékűek a drágább 
tavaknál.

Gaál Elemér

Guszejnov cikkíró a RiR (Ribo- 
vodsztvó i Riblovsztvó) f. évi 2. szá
mában ismerteti újítását, mellyel a 
tokfélék mesterséges ívatásához 
szükséges tejet tudja kiváló minő
ségben nyerni. Általában a tejesek 
létszáma kisebb az ikrásokénál és 
éppen ezért az eddigi módszert, mely 
a tejes megölésével járt, meg kellett 
szüntetni. Eddig ui. a megölt tejest 
(20—100 kg/db) egy ember fejénél 
és farkánál fogva meggörbítette és 
a nyomásra kifolyó tejet felfogták 
egy nyitott edénybe. A tej használ
hatóságára káros a belejutó víz, hal- 
nyálka és halürülék, por, sőt a nap
fény is. A kifogás helyén legtöbb 
esetben nincs zárt helyiség.

Cikkíró javaslata szerint zárt te
tejű porcelánedénybe gumicső vezet. 
Ennek szabad végén legömbölyíte 
körülbelül egy cm-re kiálló üvegcső 
van. Az élő tokfélét ferdén álló vá
lyúba teszik, szíjakkal lekötik és az 
ivarnyílásba bevezetett a csövön át 
a tej az edénybe folyik, hal élet
ben marad. Tervbe vették a porce
lánedény helyett átlátszó anyagból 
készült edény alkalmazását. így a 
tej mennyisége bármikor megálla
pítható. Az új módszer alkalmazásá
val nyerik már a tejet a kurinszki 
toktenyésztő kísérleti állomáson.

Németh S.

Az ozmánhükki Kossuth tsz halastavának árapasztója
(Fóris felv.)
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kedő növényzet — megfelelő sű-A Recsnoj Transport 1957. évi 
10. számában Volkov P. A. akadé
mikus igen figyelemre méltó cik
ket közöl a partmenti növényzet 
hullámtörő, illetve csillapító ha
tásáról.

Tanulmányában kitér a fon to
sabb vízi növények (nád, káka, 
gyékény stb.) életfeltételeire és 
fejlődési lehetőségeire. Ezzel kap
csolatban sémát közöl a víztáro
lók szélein elhelyezkedett növé
nyekről, az altalaj minősége, a fel
sírni áramlások és a vízmélysé
gek szerint. A közölt sémából bi
zonyos törvényszerűséget állapít
hatunk meg: 0,07 m/s-niél nagyobb 
sebesség mellett csupán a nád nő, 
2,5—>3,0 méternél nagyobb víz
mélységben pedig már semmiféle 
növényzet nem marad meg.

Hangsúlyozza, hogy a tógazda
sági és a tervezési szakemberek
nek feltétlenül ismerni ök kell a 
különböző vízi növények hullám
törő képességét, a töltésrézsűk 
biztosítása céljából.

Laboratóriumában — hullám- 
csatornákban végzett kísérletei 
alapján — próbálta megállapítani 
az egyes vízi növények huliámtörő 
képességét, a növényi sáv széles
sége, a bozót sűrűsége és a növény
szárak vastagságának figyelembe
vételével.

Kutatási eredményeit grafiko
nokban tüntette fel. Ezek részben 
a hullámmagasság százalékos csök
kenését mutatják, 1 m széles nö
vényi sávon történő áthaladásnál, 
a növényzet „sűrűségi koefficien
sétől“ függően (utóbbi: a növényi 
szárak alapterületének összege és 
a növénysáv által elfoglalt terület 
hányadosa).

A grafikonok másik része a di
namikus nyomás százalékos csök
kenését ábrázolja, a töltés rézsű
jén történő csillapításnál, ugyan
csak a növényzet „sűrűségi együtt
hatójától“ függően, almikor a nö
vényzet a hullámtörés övezetében 
lévő részen helyezkedik el.

Ezekből a grafikonokból kitű
nik, hogy a növényzet hullámtörő 
hatása igen jelentős. Pl. a hullám
zás övezetében, a rézsün elhelyez^

rűségben és szélességben — képes 
a hullámok erejét 60%-ban meg
törni. A grafikonokból könnyen 
megállapítható a növényi sáv 
szükséges szélessége. Amint erre 
már korábban is rámutattunk:
17—25 m széles növényzet szük
séges a teljes hullámtörés céljá
ból, de a romboló hatás csökken-

-------------------- ^  . «»I

A  termés elhelyezése
Haltenyésztésünk folyamatossá

gához szükséges ivadék, ha ma
gunk állítjuk elő, téli elhelyezésé
ről is kell gondoskodnunk. Telel
tető tóban, vagy ennek hiányában 
megfelelő kiterjedésű és mélységű 
részekkel rendelkező rendes üzemi 
tóban. A  kiterjedést illetőleg azt 
kell tudnunk, hogy 1 négyzetmé
ter telelő területre nagyságtól 
függően 3— 6 kg ivadék (10— 12 kg 
piaci hal) tehető, a mélységnek 
legalább 160 cm-nek kell lennie, 
mert tartós, erős fagy esetén a 
vastag jégréteg alatt elpusztul
nálak halaink. A  teleltető tó 1000 
kilogramm halra másodpercen
ként egy-két liter friss, oxigén
dús vizet igényel.

További feladat a piaci hal ér
tékesítése. A  termelőszövetkeze
tek haltenyésztésének fontos célja 
a vidéki lakosság halellátásának 
biztosítása. Nagyon jól teszik, ha 
már augusztus második felében, 
vagy szeptember elején megkez
dik az árusítást, és azt állandósít-

Ez a bevédés nem sokat számít a 
hullámoknak

(Pékh felv.)

tésére elegendő a rézsűn telepített 
sűrű növénytakaró is. Ettől elte
kintve, még a kőburkolatok héza
gaiban kifejlődő növényzet hul
lámtörésével is számolnak, sőt eze  ̂
két a burkolatokat már ilyen hé
zagosán is építik.

Most ismét felhívjuk mi is ku
tatóink figyelmét, vegyék fel ku
tatási témáik közé a növényzet 
szélvédő, illetve hullámtörő képese 
ségének vizsgálatait, mert ennek 
ismeretében jóval kevesebb idő- 
előtti felújításra szorulnának ha
lastavaink és víztározóink töltései.

Dr. Fóris Gyula

ják. Heti egy-kétszeri hálóhúzás
sál, vagy az etetőhelyeken dobó
hálózással fogott halat bárkázzák, 
ahonnan bármikor kielégíthetik a 
helybeli vagy közelebbi község
beli vevőket. Távolabbra könnyen 
és gyorsan szállíthatnák pl. oldal
kocsis motorkerékpáron. Ilyen 
módon kapcsolódhatnak be a nyári 
halellátásba, és vehetnek részt fő
leg a vidék halellátásának folya
matossá tételében. A  vidék üze
mei — földművesszövetkezeti ven
déglők, KÖZÉRT üzletek, üzemi 
konyhák stb. jó és állandó piacot 
nyújtanák. És ha fenti lehetősé
gek mégsem adódnak, jó előre 
lépjünk érintkezésbe a Halértéke
sítő Vállalattal (Budapest, V., Nép
hadsereg u. 10., telefon: 111-687, 
távirati cím: Halért ékesítő Buda
pest), és a vele kötött megállapo
dásnak (minőség, mennyiség, ha
táridő) pontosan tegyünk eleget.

F. N.

Az Archiv für Fischereiwissen
schaft 1958. évi harmadik füzete 
közli Vásárhelyi István tanulmá
nyát a pontycsaládba tartozó halak 
meghatározásáról a garatfogak alap
ján. Vásárhelyi új 
eljárást dolgozott 
ki, melynek segít
ségével az egyes 

garatfog-típusok 
egymástól köny- 
nyen megkülön
böztethetőek, min
den félreértés ki
küszöbölésével. Az eljárás egyszerű, 
a kipreparált, kiszárított garatfog- 
párokat olyan megrajzolt körbe he
lyezi, melyet a garatfogak íve pon
tosan érint. Ily módon olyan képet 
kapni, mely az egyes ponty családba 
tartozó halakra jellemző. A cikk 32 
garatfog-pár fényképét közli.
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Már nyáron készülnek a tsz-ek —
-  az, őszi /ehaJthzárni!...

gal: válogató (osztályozó) asztal 
legalább 2 X  í m nagyságban 15 
centiméter peremmel, ezen mind a 
négy oldalon 20 cm széles — desz
kalappal elzárható — nyílással.

Alig másfél hónap van hátra és 
október egyre rövidebb és hű
vösebb napjainak múlásával kö
zeledik a termés betakarításának, 
a lehalászásnak ideje. A  tógazda
sági munkák legnehezebbje, de

A  rendszeres próbahalászatot a tsz-ek- 
ben is pontosan meg kell tartani

(Antalffy felv.)

egyben a gondos gazda legfőbb 
öröme is, amikor egész évi fára
dozásának nyüzsgő-ficánkodó ele
ven gyümölcse beváltja a hozzá 
fűzött reményeket: elérte vagu 
meghaladta a tervezett súlyt.

A  lehalászásra alaposan elő 
kell készülni! Az előkészület sok
irányú feladatot jelent: a felsze
relés rendbehozása, a vízleeresztés 
kezdetének bejelentése az illetékes 
vízügyi igazgatóságnak, a lehalá
szás idejének beütemezése — a 
termés elhelyezésének biztosítá
sa — hogy csak a fontosabbakat 
említsem.

A szükséges felszerelés: 1 db 
30 m hosszú, 4 m mély, 25— 30 mm  
lyukbőségű beállított háló (na
gyobb üzemekben 1 db ugyanolyan 
méretű, csak 40-mm-es lyukbőségű 
háló), 1 db kisebb méretű tartó
háló a halak ideiglenes tárolására 
osztályozás vagy egyéb kezelés 
idején, 1 db csónak (itt álljunk 
meg egy pillanatra: a nyári mun
kák egyébként is minden téren 
igényelnek 1— 1 csónakot!), 5— 6 
darab zsák, 10— 20 db kosár leve
hető tetővel, tolósúlyos mérleg 
(100 kg) állvánnyal, 2— 4 db kád.

4—5 db vizesvödör, fogatos vagy 
gépi járművünk méreteihez sza
bott szállító hordók, vagy ládák, 
gumicsizmák, gumikötények, szál
lításhoz kifogástalan vízhatlan 
ponyva, szállító edények lefedésé
hez kender- vagy perionháló (nem 
sodrony!), a kényesebb halak kézi 
szállításához ponyvából készült 
hordágy, ha gravitációval nem le
het a vizet teljesen lecsapolni, 
megbízható motor és szivattyú, 
és végül, de elsőrendű fontosság-

A  lecsapolást, ha a vízjogi en
gedély előírja, a vízügyi igazgató
ságnak be kell jelenteni, majd a 
kapott engedély alapján megkez
dődhet a l a s s ú  l e c s a p o l d  s. 
Ha ezt elhamarkodnánk, a halak 
kisebb-nagyobb része nem jön le 
a vízzel, tiporhatjuk utánuk az 
iszapot, felesleges, időrabló mun
kát okozunk magunknak. A  víz le
eresztése mindig az állandóan el
lenőrzött, tisztogatott rácson át 
történik. P. N.

Munkában a gyomorszívó
A Woynárovich-féle gyomorszívó 

használata már tovább vezetett az 
egyszerű gyomortartalom-vizsgálat
nál. Az új eszköz alkalmazásával az 
eddig legkényesebb és, legköltsége
sebb halbiológiai vizsgálat egyszerű
södött. A hasfal felmetszésének el
maradása széleskörű, nagyszámú 
vizsgálatot tesz lehetővé. Az idősza
konként megismétlődő, nagy egyed- 
számű vizsgálatokkal érdekes táp- 
lálkozás^biológiai, környezettani és 
egyéb halbiológiai kérdések tisztáz
hatók a gyomortartalom-vizsgálaton 
túlmenően. A készülék segítségével 
nagyszámú táplálékállait gyűjthető 
további vizsgálatok elvégzésére. 
Ezen az úton egy-egy vizsgált raga
dozóhal és táplálékállatainak viszo
nya folyamatosan megfigyelhető. A 
balatoni halak növekedésével foglal
kozva, a legnehezebben megfogható

ivadékhalak begyűjtése vált lehető
vé a gyomorszívó alkalmazásával. 
Az egészben lenyelt és a gyomorban 
még épen maradt táplálékhalakat a 
gyomorszívó sértetlenül húzza ki a 
gyomrokból, így ezek éppen úgy al
kalmasak növekedési, táplálkozási 
vizsgálatokhoz, mint az élve, háló
val elfogott példányok. A gyomor
szívó használatának kiszélesítése a 
Balatonon kívül a többi természetes 
vizünk biológiai megfigyelésében is 
segítséget nyújthatnak a különböző, 
gyomorral rendelkező ragadozóhalak 
táplálékának vizsgálatával. Tógaz
dasági viszonyok között a szemétha
lat irtó ragadozóhalak néhány pél
dányának gyors, kereskedelmileg 
károsodás mentes gyomortartalom 
vizsgálatára nyílnék lehetőség a 
gyomorszívó segítségével, és egy-egy 
lehalászat után értékes táplálkozási 
adatok birtokába jutna a vizsgálatot 
végző agronómus. T.
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Gyakori látvány volt június végén, július elején ez a kép. Egy-egy süllő gyomrá
ból a varsintán kívül jól fejlett fogassüllő ivadék (legfelső) és kősüllő is előkerült

(Tőig felv.)
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Tolnában a Paks-i halászati tsz 
példamutatóan kezeli az új Biritói 
tógazdaságát, nem különben a Ké- 
ményesi holt Dunaágat, belterjesen 
takarmányoz. Élő-Dunai fogási kü
lönlegessége egy darab 4 kg-os ga
lóca. A Bonyhád-i Dózsa Népe élen
jár a járulékhalak tenyésztésében, 
Bati János halászmester őszre kb, 
kétezer darab harcsával gazdagítja a 
halkedvelők étlapját.

♦
Megyei jelentésekből megállapít

ható, hogy az 1 kh-ra jutó népesítő
anyagban a termelőszövetkezeti tó
gazdaságoknál rendkívül nagy az el
térés. Ezt mutatja az alábbi néhány 
adat:

Bács megye 25 kg/kh
Békés 76 „
Fejér 33 45 „
Hajdú 33 62
Pest 33 40 „
Somogy 3* 52 „
Zala 33 60 „

Baranya északi szélén igen szép 
környezetben fekszik a mágócsi 
Béke tsz 33 holdas tava, ahol az 
idény kezdetén 2,5 vagon — árpa, 
csillagfürt, kukorica — készletből 
indult az okszerű takarmányozás. 
Ábrahám János bácsi idén is joggal 
lesz büszke jó termésére.

*
A FÖMAV Vállalat ez idén a ter

melőknek eddig 26 db ESOX moto
ros nádkaszát adott át. További 10 
gép importálása folyamatban van. 
Az eddig kiadott gépekből 20 dara
bot az állami gazdaságok tógazda
ságai és a Halgazdasági Tröszt, 6 
darabot pedig a termelőszövetkezeti 
szektor vásárolt meg.

*
Szolnok megyében, Besenyszögön

a Millér-csatorna partján találjuk a 
Lenin tsz tökéletesen tiszta tíz hol
das tavát, melyben a megbeszélt ta
karmányozás mellett jó lehalászásra 
van kilátás. Zajacz Miklós a tó gon
dozója, aki kedveli munkáját és szí
vesen jön Gödöllőre tapasztalatcse
rére, tudásának gyarapítására.

*
A Pest megyei Zsámbékon, a ter

melőszövetkezeti elnökképző tan
folyam színhelyén, az Űj Élet tsz 
részére előreláthatólag sikerül 40—45 
kh-as tógazdaság létesítése, ahol is 
újabb, kiváló alkalom nyílik a ha
lászati szakismeretek terjesztésére.

A z  igazi kisszerszám os h a l á s z . . .
Kis Tisza-parti házban él Maszlag 

János Csongrádon. Az eresz alatt 
halászszerszámok függnek, de nem 
olyanok, amit máshol megszoktunk, 
hanem igazi „kisszenszámok“. A 
csongrádi Tiszán ma és hajdan hasz-

Maszlag János a csónyik és a viliik 
modelljével

(Sólymos felv.)

nált valamennyi eszköz tökéletes, ki
csinyített másai.

Maszlag bácsi több mint 60 évig 
járta a Tiszát mint kishalász, a „ma-
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ga szegényeként“ , és ma is halászná 
még, ha egészsége engedné.

Néhány éve a város alapításának 
1000 éves évfordulóját ünnepelték. 
Az ünnepség és az alapítandó mú
zeum szervezői megkérték, készítse 
el a környéken használatos halász- 
szerszámok modelljeit. János bácsi, 
szülővárosa iránti szeretetből, pár 
hét alatt minden ellenszolgáltatás 
nélkül, elvégezte a munkát. A mo
dellek ma ás a csongrádi múzeum
ban láthatók.

A pici varsák, hálók, mindenkinek 
tetszettek, s ő újra nekiállt, megcsi
nálta mégegyszer mindegyiket. Most 
ott lógnak annak rendje és módja 
szerint, összekötve az eresz alatt. 
Csodálják is gyerekek, halászok, 
pesti újságírók. Van is mit nézni 
rajtuk! A kis méret ellenére semmi 
sincs elnagyolva. Még a szerszámhoz 
Való faanyag is úgy van összeválo
gatva, ahogy az eredetihez szüksé
ges, Az egy fatörzsből vájt csónyik 
vagy a nagy hálós hajó kicsi másán 
éppen úgy megtalálunk minden kis 
pockot, mint a valódin. A zsebkendő 
nagyságú pöndölyhálóval pedig fel 
lehet venni a földről a kisebb tár
gyakat.

A laikus élvezettel nézi ezeket a 
„játék szerszámokat,“ a szakember 
csodálja azt a türelmet, mesterség
beli tudást és szeretetet, amivel az 
öreg halász készítette azokat.

Sólymos
*

AZ EURÓPAI ÉDESVIZEKBEN 
ezideig a kaliforniai pisztráng, a 
naphal és a törpeharcsa képviselték 
az amerikai eredetű halakat. A szak
sajtó híradása szerint újabban az 
amerikai halak egy újabb fajtáját 
honosították meg Németországban és 
Ausztriában: a kamloopsi pisztrán
got.

A kanadai Kamloopsból repülő
gépen 100 000 db ikrát hoztak. A 
meghonosítás — amit a német és 
osztrák halászati intézetek végeztek 
— sikeresnek ígérkezik.

Ez a pisztrángfaj a tengerben él, 
de megtelepszik az édesvizekben is, 
ahol ívik. Külemre szebb a kalifor
niai pisztrángnál és a hazájában 16 
kilogrammra is megnő.

S. O.

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

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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