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Mintegy 110 000 ha a francia tó
gazdaságok üzemelő részének te- 
rülete. Ennek 10%-a Lyontól ke
letre a Rhőne és Saőne folyók kö
zött Dombes vidékén 200 méterrel 
a tenger felett, fennsíkon terül el. 
Ez a terület csak 34 000 ha, tehát 
a tavak területének több mint egy- 
harmadát foglalja el. A tavak át
lagos nagysága 10—12 ha, néhány 
nagyobb eléri a 150—200 ha-t is. 
Egy kézben legtöbbnyire 30—40 
ha van.

A tavak kivétel nélkül völgy- 
zárósak. Jelentőségük abban rej
lik, hogy a francia tavak összterü
letének ezen a 10%-án termelik 
az országos zsákmány egyötödét 
és innen megy a francia ponty
export zöme is.

A tavak a középkorban létesül
tek, 1340—1700 között. Az 1800-as 
évek táján az összterület elérte a 
20 000 ha-t. Az itteni tógazdálko
dásnak számos különlegessége 
van. Kezdettől fogva, de ma is a 
területnek legalább 80%-án váltó
gazdálkodás folyik. Egy-, kivétele
sen kétévi tógazdasági művelés 
után a tavak szárazon maradnak 
és 1—2 évig mezőgazdasági üzem
ben hasznosítják a területet. Az 
első évben rendszerint zabot vet-

nek (régebben ennek a vidéknek 
nagyarányú — katonai célokat 
szolgáló — lótenyésztése volt), 
míg a második évben őszi búza 
következik. A zab kisebb bevételt 
ad, de a talajt ottani vélemény 
szerint sokkal jobb állapotban 
hagyja maga után, mint a közel 
háromszor akkora termést adó 
búza, mely jobb áron értékesül is. 
A váltógazdálkodás következtében 
ténylegesen mintegy 7—8000 ha 
tó van minden évben üzemben.

A talaj mészben, foszforban sze
gény, a vizek majdnem sava- 
nyúak. Az évi csapadék ugyan 
1000 mm, de nyáron kevés és így 
sokszor kényszerlehalászásokra is 
sor kerül.

A halakat — kevés kivételtől 
eltekintve — egyáltalán nem ete
tik, mert a jelenlegi takarmány
árak és halárak mellett nem kifi
zetődő. Régebben egyáltalán nem 
etettek.

Műtrágyaként foszforsavas trá
gyákat és meszet használnak fel.

Tenyésztett halak: A régi ponity- 
törzset (mely a kis piaci nagyságot 
3—4 év alatt érte csak el), 1914- 
ben behozott közép-európai gyors 
fejlődésű anyaggal cserélték fel és 
ez a francia „királyi ponty” (Car-

pes royales). A gyors fejlődésű 
anyag tette lehetővé a váltógazda
ság újabb formáját, mikor legfel
jebb kiét évig van a tóterületeit víz 
alatt. Pontyot mintegy 60—65%- 
ban tenyésztenek. 10—15% a com- 
pó, 7—8% a csuka és 15—20% a 
különböző fehérhal. Újabban kí
sérleteznek angolna, harcsa és fe
kete sügér betelepítésével. Szemét
halnak minősül ott is a törpehar
csa és a naphal.

A természetes hozam hektáron
ként 100—150 kg között változik. 
Egyes jól kezelt tógazdaságok ho
zama állandóan emelkedik. Mivel 
pedig több helyen a tógazdasági 
termelési adatok 100 évre vissza
menően is rendelkezésre állanak, 
megállapítható, hogy némelyik 
gazdaságban 1850-től 1947-ig a ter
mészetes hozamok 111—161—187— 
247 kg/ha-t értek el visszaesés nél
kül.

Az ilyen extenzív gazdálkodást, 
mely igen kevés munkaerőt igé
nyel, újabban az teszi kifizetődőb
bé, hogy a francia vadászok állan
dóan emelkedő összegeket fizetnek 
a vadászati jogért, ez az összeg 
sokszor megközelíti a halászati 
üzem jövedelmének összegét.

A vidék termését helyben csak 
kis részben lehet értékesíteni és 
innen már akkor is exportáltak, 
mikor a halakat öszvérháton szál
lították élve át Olaszországba. Je
lenleg a termés 60—70%-át ex
portálják. A compóra Olaszország 
a vevő, a pontyot Anglia, Hollan
dia és főleg Nyugat-Németország 
veszi át. A rossz külföldi értékesí
tési lehetőség ellensúlyozására a 
francia kormány exportprémiumot 
fizet. Angliába — egyes vallásos 
rétegek fogyasztási céljaira — re
pülőgépen, fagyasztva szállítják a 
pontyot szeptember 15 és március 
9 közötti időben.

(A Bulletin frangais de Pisdcul- 
ture 1964—65. évi 215—6—7—8. 
számában megjelent Labrat-féle 
cikk alapján) N. S.

A  KÜLÖNFÉLE G YO M - ÉS RO- 
V A R IR TÓ SZE R EK  nem csak a ha
lakra je len tenek halálos veszedelm et, 
Brit-Columbiában a hatóságoknak  
he kelle tt zárniuk két szarvasm arha
hizlaldát, m ert az állatok húsa és 
teje annyi d ieldrin-t tartalm azott, 
hogy em beri fogyasztásra súlyosan  
káros lett volna. A z  állatok takar
mányozására dieldrinnel porozott 
burgonyát használtak. (Kingfisher, 
London).A franciaországi silveréali tógazdaság egy  részlete

(Antalfi felv.) (P. B.)



XII. évf. 2. szám 1966. március—április

S z e r k e s z t ő s é g :  B u d a p e s t ,  V.,  K o s s u t h  L a j o s  t é r  1.1 

K i a d ó h i v a t a l :  B u d a p e s t ,  B l a h a  L u j z a  t é r  1 -— 3. T e l e f o n :  3 4 3 - 1 0 0

Fejlődött 1965-ben is a magyar halászat
A hivatalos statisztikai adatokból 
ma már pontosan tudjuk az elmúlt 
év halászati eredményeit. A halá
szat 1965-ben is fejlődött annak el
lenére, hogy — és ezt túlzás nél
kül mondhatjuk — az év a halászat

bán az elmúlt évben összesen 2418 
vagonnyit halásztak le, illetve fog
tak ki (az adatok bruttó mennyi
séget tartalmaznak!).

Igen érdekes az egyes szektorok 
termelésének növekedése, a terv

Szektor Vagon T ervtelj.
százalék

Fejlődés 
az előző 

év száza
lékában

Állam i tó g a z d a sá g o k .............................. 1578 99 101
B alaton i H alászati V á l l a la t ................ 142 96 91
Mg. term előszövetkezetek  .................. 359 110 138
H alászati term előszövetkezetek . . . . 263 121 111
H orgászok ................................................ 72 — 120
Egyéb ......................................................... 4 — 80

Összesen .............. 2418 102 106

szempontjából rossz esztendő volt.
Emlékezzünk csak vissza a kései 

kitavaszodásra, majd a több mint 
100 napon át tartó szokatlanul ma
gas dunai meg tiszai vízállásra, az 
esős, hűvös nyárra és a halastava
kat ért közel 10 millió forintos 
árvízkárra.

Csak tetézte ezt az emlékezetes 
és eddig még soha nem tapasztalt 
méretű balatoni katasztrófa, amely
nek során becslés szerint 50 vagon- 
nyi hal pusztult el. Ugyancsak 
mérgezés folytán több természetes 
vizünk is (Hortobágy, Berettyó, 
Villogói-főcsatorna stb.) számottevő 
veszteséget szenvedett.

Ráadásul a halgazdaságok még 
takarmányozási problémákkal is 
küzdöttek. Sem elegendő mennyi
ségű, sem megfelelő minőségű ta
karmány nem állott rendelkezésre.

Baljós előjelekben tehát nem 
volt hiány, egyedül a halegészség
ügyi kép volt kedvező. ÜÚgy látszik, 
hogy az állategészségügyi szervek 
eddigi intézkedései lassan gyümöl
csöt érlelnek.

Az 1965. év mégis hozott fejlő
dést, nemcsak a természetes vize
ken, hanem a tógazdaságokban is. 
A végleges adatok szerint hazánk-

teljesítés és az előző évhez viszo
nyított fejlődés százalékában.

1965-ben kereken 240 vagon ha
lat exportáltunk, ezzel szemben 
171 vagon halat hoztunk be. Kivi-

2 465 000 db pigmentált angolna
ivadékot és 282 000 növendékan
golnát hoztunk be.

Különösen nagy beavatkozásnak 
tekintjük, hogy természetes vi
zeinkbe az év folyamán 7,8 millió 
forint értékű halat helyezhettünk 
— zömében másodnyaras tenyész- 
pontyot, de süllőikrát és csukalár
vát is, nem beszélve a már említett 
angolnáról. A telepítések hatása 
kézzelfoghatóan jelentkezik. A ha- 
lasítás és a halzsákmány adatainak 
összevetése igazolja az elképzelé
sek helyességét.

Halászatunk értékelésekor min
dig a „lehalászási” ún. bruttó ada
tokkal dolgozunk. A Halértékesítő 
Vállalat a bruttó termelési számok 
alapján kimutatható fejlődést az 
állami szektor áruhalleadásának 
tükrében nem látja igazoltnak. Ügy 
látszik, hogy a bruttó termelési 
mutatók mellett a jövőben a nettó

Munkában a paksi halászok
(Pékh felv.)

telünk zöme tógazdasági ponty, 
importunk viszont kizárólag ten
geri hal volt.

A növényevő halfajok 1963-ban 
megkezdett betelepítését a múlt 
évben folytattuk (1 530 000 db) és 
rekompenzációs üzlet keretében

eredmény feltüntetése is helyes 
lenne. Kétségtelen, hogy sok gaz
daság a „nagy” kihelyezések nyúj
totta lehetőséggel az optimálisnál 
jobban él, ami a termelékenység 
csökkenésére és az átfutási idő nö
vekedésére vezet. Pékh Gyula
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K ifejlett Ichthyophthirius

A tél folyamán és kora tavasszal 
is ismét több gazdaságban állapí
tottuk meg a darakórt. A tógaz
dák legtöbbje már ismeri ezt a 
bántalmat és megfelelő figyelem
ben is részesíti. Tudják jól, hogy 
tavasszal a vizek felmelegedésével 
e körülcsillós parazita fejlődése is 
meggyorsul, és kártétele a telelő
ben maradt halakon rendkívüli 
lehet. A tógazdák a Halászatban 
megjelent közlemények alapján a 
darakór gyógykezelését is ismer
hetik. A Halgazdasági Tröszt a 
központból maga látta el gazda
ságait a kezeléshez szükséges len
gyel gyártmányú malachitzölddel, 
és az már több állami gazdaság, 
sőt tsz raktárában is megtalálható. 
Mégis az az érzésünk, hogy a ke
zeléssel nincs még mindenki tisz
tában, vagy fél az esetleges káros 
következményektől, melyeket a 
szer nem előírásszerű felhaszná
lása okozhat. Ezért lapunk szer
kesztősége szükségesnek tartotta, 
hogy e kezelésekről olyan tájékoz
tatót adjak, melynek alapján azt 
akármelyik halászmester nyugod
tan, biztosan és eredményesen el
végezheti. Ezt szívesen teszem, 
mert a korábbi alkalmazások ered
ménye megmutatta, hogy a dara
kor ma már nem veszélyes hal
betegség. Ahol viszont a kezeléssel 
késlekednek, vagy a nyilvánva
lóan beteg darakóros halakat 
előbb még intézeti vizsgálatra kül

dik és a sürgős beavatkozást ha
logatják, ott a károsodásokért és 
elhullásokért a felelősség teljes 
egészében a halászati szakembert 
terheli.

1. A telelő medencék, tárolók, 
külső halágy stb. víztartalmát 
pontosan számítsuk ki, mivel a 
darakóros halakat nem kádakban, 
hanem telelőmedencékben vagy 
tárolókban kezeljük, s a festék
oldat pontos elkészítéséhez ismer
nünk kell azt a vízmennyiséget 
(köbméterben), melyben a halak 
több napos fürdetését tervezzük. 
E célból lemérjük a telelő hosz- 
szát és szélességét. Ezek szorzata 
adja a telelő alapterületét négy
zetméterekben. A tárolt vízmeny- 
nyiséget köbméterekben (1000 li
ter) úgy kapjuk meg, ha az alap
területet a vízréteg magasságával 
szorozzuk. E számításban termé
szetesen mindent méterben ve
szünk. Az alapterületet rendsze
rint* nem mérőszalaggal mérjük, 
hanem az említett hosszakat „le
lépjük”, ezért jó ha a halászmes
terek ismerik lépéseik átlaghosz- 
szát (a menetelő katonák egy lé
pése általában 75 cm). Példa: a 
telelő szélessége 15 miéter, hosz- 
sza 20 méter, így az alapterület 
300 m2. A telelő átlagos vízmagas
sága másfél méter. A telelő víz- 
mennyisége ezek alapján 450 köb
méter.

2. Kiszámítjuk a fürdetéshez

Fürdessünk idejében
0<K>0<KK>0<>0<>0<>0<>0<><>0-0-0-0-0<K>0-0-0-0-C

szükséges malachitzöld festékpor 
mennyiségét. A darakór és egyéb 
bőrparaziták megelőzésére és le
küzdésére, pontyok és harcsák für
detésére a gyakorlatban 0,4 mg/li- 
ter festéktöménységet tartjuk a 
legcélszerűbbnek. Ez azt jelenti, 
hogy 1 literben nem egészen fél 
milligramm, 1 köbméterbein tehát 
400 milligramm a malachit. A 
könnyebb érthetőség kedvéért a 
mértékegységekről annyit, hogy 1 
kg-ban 1000 gramm, 1 gramm
ban pedig 1000 milligramm van.
10 grammot dekának hívjuk, 1 kg- 
ban tehát 100 dkg van. A fenti 
példa szerint a 450 köbméter víz
ben a szükséges festékmennyiség 
450 X  0,4 gramm vagyis 180 
gramm. A szükséges mennyiség 
gyors meghatározásához a Halá
szat múlt évi 1. számában a 32. ol
dalon táblázatot közöltem. E táb
lázat alapján bárki könnyen ki
számíthatja a szükséges festék- 

. mennyiséget. A festékport mindig 
zárt helyen mérjük, mert a ma
lachitzöld rendkívül könnyű. A 
legkisebb huzat elegendő arra, 
hogy egy részét szétfújja. Ingen, 
ruhán vízzel érintkezve kimosha- 
tatlan zöld nyomot hagy. Orrba, 
szájba kerülve kellemetlen, égető 
érzést okoz, ezért lehetőleg ned
ves kendővel bekötött orral és 
szájjal dolgozzunk a kiméréskor.
Egy csapott leveses kanál festék
por súlya kb. 12—13 gramm, fél- 
decis pohárral pedig 33—35 
gramm festék mérhető ki.

3. A kimért festék oldása. A ki
mért festékport kb. tízliteres kan
nába, locsolókannába vagy mű
anyagvödörbe szórjuk, azután az 
edényt közönséges kúitvízzel vagy 
tó vízzel megtöltjük. A festéket 
keverőfával egyenletesen elkever
ve, sűrű, sötétzöld festékoldatotu^ 
kapunk. Keverés közben is le
gyünk elővigyázatosak, mert ez a 
sűrű festékoldat, mint már emlí
tettem, el nem távolítható nyo
mokat, foltokat ejthet a ruháza
ton.

4. Az elkészített sűrű festékol
datot minél egyenletesebben kell 
a kezelésre váró halak tárolójá
nak vizébe elkeverni. Legbizto
sabb csónakba szállni, és a telelő
ben körbehaladva szétpermetezni
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A m alachitzöld szaprolegniás csukák gyógykezelésére is felhasználható

i darakór ellen!
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az anyagot. Ügy is eljárhatunk, 
hogy a telelő vízmagasságát meg
jelöljük, majd a barátzsilip né
hány deszkájának felhúzásával a 
víznívót csökkentjük. Utána a 
zsilipet teljesen elzárjuk, és a sűrű 
festékoldatot vékonyan a befolyó 
vízbe csurgatjuk. Amikor a meg
festett víz a megjelölt magasságot 
eléri, a tápláló zsilipet is elzárjuk. 
Ez utóbbi módszer még jéggel fe
dett telelőben is megfelelő. A fes
tékoldat minél gyorsabb és egyen
letesebb elkeverésére szivattyúkat 
is igénybe vehetünk.

5. Mennyi ideig tart a fürdetés? 
A fentiek szerint elkészített zöld 
színű festékoldatban halainkat ál
talában 2 napig tartjuk. Hűvösebb 
időben nem kell gondoskodnunk 
oxigénpótlásról, melegebb időben 
azonban a fürdővizet levegőztetni 
kell. E célra szivattyúkat veszünk 
igénybe és vagy ugyanabba a tóba 
permetezzük vissza a felszívott 
festékes vizet, vagy ha egymás 
melletti telelőkben egyszerre für
detünk, egyik telelőből a másikba 
permetezzük át. Tapasztalatunk 
szerint a malachitzöldoldatnak 
nincs különösebb hatása az oxigén 
anyagcserére. Nem fokozza, de 
nem is mérsékli azt. Ha a fürde
tés során halak pipálásából oxi
génhiányt veszünk észre, a vizet 
azonnal levegőztetni kell.

Már az első fürdetés, a szer 48 
órás hatása is sok parazitát el
pusztít, másoknak a tokját káro
sítja, de a legellenállóbb egyedek 
még életben maradnak. Ezért a 
darakór okozóinak maradéktalan 
elpusztítására a fürdetést még egy
szer, de lehetőleg kétszer megis
mételjük. Az első fürdetést követő 
48 óra múlva a vizet a telelőme- 
dencóből majdnem teljesen Le
eresztjük. Csák annyit hagyunk 
bennünk, hogy a halakat ellepje, 
mozgásukat biztosítsa. Utána azon
nal friss vízzel töltjük fel a tele
lőt, majd a frissen készített ma
lachitzöld oldatot (ugyanannyi 
festékport használunk, mint az 
első fürdetéskor) a már ismert 
módon bepermetezzük, szétlocsol
juk a vízben. A két fürdés között 
egy napot ki is hagyhatunk, bár 
a közvetlenül megismételt fürde
tésnek sincs semmiféle károsító

hatása. Nem ajánljuk az első für
detés folytatását „ráfej eléssel”. 
Bár tapasztalataink szerint a 
2 X  48 órás fürdetés megbízható 
eredményt ad, mégis ajánlatos ezt 
újra is megismételni akkor, ha a 
halállomány még hetekig a telelő
ben marad. Ha az időjárás vagy 
a munkamenet lehetővé teszi a 
kihelyezést nagy vízre, legtöbb
ször egyszeri, 48 órás fürdetés is 
elegendő.

6. Elszállításra kerülő piaci ha
lakat az árusítást megelőző 2—3 
héten belül kell kezelni, hogy a 
halak nyálkájának élénkebb színe 
minőségi kifogást ne okozzon. 
Egyes külföldi szakemberek nem 
javasolják a közvetlen fogyasz
tásra szánt haltételek malachit- 
zöides kezelését, e  festéknek az 
emberi szervezetre feltételezett 
káros hatása miatt. Ezért piaci ha
lakat mi is csak a feltétlenül szük
séges esetekben fürdessünk, pl. ha 
a HALÉRT hirtelen nem tud va
gont biztosítani, vagy a hal csak 
hetek múlva vehető át.

7. A malachitzöld fürdetés első
sorban a darakór okozójára, de 
egyéb bőrélősködőkre, így a Tri- 
chodinára és a Chilodonellára is 
hat. Nem károsítja azonban a ko- 
poltyúférgeket, sőt a halpiócákat, 
és a pontytetveket sem. Ezek le
küzdésére más szereket kell hasz
nálni.

Kívánatos, hogy minden magyar 
tógazda ismerje és a gyakorlat
ban alkalmazni is tudja a ma- 
lachitzöldes kezelést. A por alakú 
festékből szerezzünk be elegendő 
mennyiséget, az Anilinfesték és

A m alachitzöld oldatot a telelő  
bef oly ójába célszerű önteni

(Szakolczai felvételei)

Vegyi anyagi orgalmi V állalattól.
Ára 105 Ft/kg. Jól záródó edény
ben száraz, hűvös helyen évekig 
eltartható. A nedvességtől, párá
tól feltétlenül óvni kell.

Dr. Búza László
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A z ú j term és alapja a m egfelelő m i
nőségű vetőm ag, a kívánt m ennyi
ségben. Hiába biztosított m enetköz
ben az összes term elési fe ltétel, ha 
a kiindulás helytelen. A  halászatban  
a vetőm ag a tenyészhal. M ilyen he
lyes és sokatmondó a „kihelyezés” 
szó. Benne van m inden, szinte ősz- 
szegyűjti a fogalmakat.

Egyszerűnek látszó feladatot jelöl, 
de megvalósítása során még m indig  
fordulnak elő kisebb-nagyobb hibák, 
nem csak a kis-, hanem a nagyüze
m ekben is. A  jól, szakszerűen vég
ze tt alapm unka meghozza gyüm öl
csét, de a helytelen, hibás „kihelye
zés” az egész idényben, s döntően a 
lehalászáskor érezteti hatását.

Vannak, akiknél a gyorsaság m in 
den más szem pontot megelőz; lénye
gesnek tartják, hogy a kihelyezési 
m unka ideje rövid legyen. Elsietik, 
és nem  szám olnak azzal, hogy ha
luk többé-kevésbé szétszórt, egye
netlen. M inden tételben vannak oda 
nem  való példányok. Részben rossz 
form ájúak, vagyis rossz származású  
halak, részben deform áltak, vagy be
tegségen átm ent, m echanikai sérülé
seiket m agukon viselő pontyok. Ezek  
fejlődése term észetesen lassúbb s a 
takarm ányt rosszabbul értékesítik. 
K ihelyezésük káros. Inkább valam i
vel tovább tartson a kihelyezés, de 
az anyag legyen kifogástalan. A  vá 
logató asztal csak akkor nélkülözhe
tő, ha ősszel a lehalászáskor mód  
volt a gondos átnézésre, selejtezésre.

Kisebb vagy közepes tónál a halak 
pontos számolása, ezzel válogatása is 
lehetséges, m íg nagyüzem ben átlag
súly szerint helyezünk ki. Ilyenkor  
is tanácsos a szakértő szem ek előtt 
a kihelyezésre váró állom ányt „át
fu tta tn i” az asztalon.

G yakorlatom ban találkoztam  olyan 
helytelen kihelyezéssel is, hogy a ha
lak számát kosárszám alapján álla
p íto tták meg. Pl. 5 holdas tó, öt ko
sár ipadék stb.

A  helyesen átnézett anyagnál né

hány próbamérlegelés teljesen m eg
nyugtató képet ad a darabszámról 
és a nagy szám ok törvénye alapján  
csak lényegtelen eltérés fordul elő.

A zt, hogy m iért szükséges a pon
tos, illetve az azt m egközelítő kihe
lyezési darabszám, m inden tógaZdá- 
nak tudnia kell. Gazdasági tevékeny
ségünkben a tervszerűség m indenütt 
érvényesüljön. A  term elési terv az 
egyes tavakra bontva a tavak ter
m előképességének, környezeti ténye
zőinek, az esetleg elvégzett m eliorá
ciójának (telkesítésének) figyelem be
véte lével készült.

H elytelen a felülnépesítés, de még  
helytelenebb az alulnépesítés. Előb
bivel csak a kívánt sú ly t nem  érjük  
el, de utóbbival jelentős hozamról 
m ondtunk le.

Különös gonddal kell ügyelni, 
hogy beteg vagy betegségre gyanús 
halak ne kerü ljenek a tóba. Ezeket 
ki kell selejtezni, s ha sajnáljuk, he
lyezzük k i tárolásra, lábadozásra egy 
kisebb, önálló vízfolyású tóba. A  
hasvízkór leküzdésekor a chlorocid 
oltások nagy segítségünkre voltak. 
M eggyőződésem: ez segítette tógaz
dáinkat abban, hogy a hasvízkórt 
lényegében leküzdöttük. Ott, ahol a 
betegség előfordul, a kihelyezés előtti 
oltásról még hosszú ideig nem  sza
bad lemondani.

N éhány éve többször láttam  olyan  
kihelyezést (Somogybán), ahol az 
anyagban egészségesnek látszó gyen
gén és erősen m egbetegedett halak, 
sőt még hullák is vo ltak a kihelye
zésre „előkészített” kosarakban. így  
nem  vo lt csoda, hanem  a rossz, fe 
lületes m unka  velejárója, hogy az 
etetési idényben a halak nem  fo 
gyasztották a takarm ányt s ősszel 
alig halásztak le valamit.

Előfordult nem  egyszer, hogy ősz
szel értéktelen  selejtivadék kerül a 
hálóba, onnan, ahová a gondatlan  
kihelyezés fo ly tán  néhány kisebb, de 
csökött 4— 5 nyaras „ikrás” ponty  
került.

M ilyen kellem etlen  meglepetés m ár  
nyáron az ellenőrző próbákon, ha u  
kifogott, viszonylag kevés szám ú pél
dány tú l nagy, ezzel szem ben a kö
vetkező  próbán lényegesen kisebb á t
lagsúlyú állom ányt kapunk. Ez a  
szétszórt, válogatás nélkü li kihelye
zés következm énye.

A  külfö ld i halászem berek a gon
dos, törésm entes kihelyezésre nagy 
súlyt helyeznek. S zerin tük  a legki
sebb sérülés is elősegíti a paraziták  
m egtelepülését, a hal legyengítését 
s a betegségek fellépését. E nnek el
kerülése érdekében v ízzel tö ltö tt m ű 
anyagvödrökben és nem  „durva” ko
sarakban helyeznek ki, hogy a leg
kisebb karcolást is elkerüljék. Sze
rin tük  a durva bánásm ódnak nagy 
része van abban, hogy a halbetegsé
gek oly gyakoriak. Sok igazuk vám  
Tény, hogy ná lunk a halkezeléssel 
még baj van. 1965 őszén is láttam, 
hogy kis csukákat 2— 3 m éterre dob
tak a kosárba vagy vödrökbe.

Ha nagy 20— 30 literes m űanyag
vödör nincs, lássuk el kosarainkat 
műanyagfólia-béléssel, vagy akár kö
zönséges zsákszövettel, ahogy ezt a  
fe jle tt, haladó üzem ek m ár régen  
teszik.

A  korai kihelyezés előnyei közis
m ertek. Ezért is jó az őszi k ihelye
zés, ahol a körü lm ények m egengedik- 
Hosszas téli tároláskor az állom ány  
testsúlyából sokat veszít, legyengüly 
betegségre fogékonyabb, kívánatos, 
hogy m ielőbb vízbe kerüljön  a gyen
ge, tovább tárolt hal előbb, m in t az  
erős, későbben telelőkbe helyezett 
állomány. Inkább vá r ju n k  a tóban  
tárolt hallal, m ely erőteljesebb, jobb  
kondíciójú s így végleges helyére is  
később kerülhet. Ne fe ledkezzünk  e l 
arról, hogy a hal az ívási időszak  
előtt, tehát áprilisban a legérzéke
nyebb, leggyengébb s így fokozo t
tabb kím életre szorul (még ha ko
ránál fogva nem  is ivarérett).

A  szállítóeszközre épp oly k ím é
lettel kell a halat fe lrakni, m in t on
nan kiem elni és vízbe tenni. N em  
úgy, m in t pl. néhány éve Hortobá
gyon észleltem , a zsilip  tetejéről tör
ténő „kihelyezést”. A rról ön tö tték az  
alacsony vízállású tóba a halat és 
kifogásolásomra a dolgozók azt vá 
laszolták: sem m i az a halnak, hiszen  
ők hallották, van  olyan ország, ahol 
m ár repülőgépről tö rtén ik a kihelye- 
zés s a halak sokkal magasabbról es
nek a vízbe. A  halnak még az sem  
közömbös, hogy jól a v íz alá m erí
te tt szákból vagy oldalra döntött 
kosárból kerül a tiszta  vízbe, a tág  
elúszó térbe, vagy zsúfoltan, csalcN 
nagy üggyel-bajjal képesek elver
gődni az iszapos fe lkavart partsze
gélyről.

M indig tiszta  vagy fe lfrissíte tt v íz 
ben szállítsuk ki a halat, erre lehe
tőséget n yú jt a sok rendelkezésre  
álló szivattyú , nem  úgy m in t régen, 
am ikor a v ize t kézierővel ke lle tt sza- 
porátlanul vödörrel m eríteni.

Végül még egyszer összefoglalóul: 
m indig arra gondoljunk, hogy a 
szakszerű kihelyezés a többterm elés  
alapja.

Oeconomo György
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A növényevő halak elnevezésére kiírt pályázat eredménye )
Amint lapunk elmúlt évi 5. szá
mában hírül adtuk, a pályázat ha
táridejét az Országos Halászati 
Felügyelőség és a Szerkesztőség 
meghosszabbította. Ennek megfe
lelően az értékelés időpontja is el
tolódott, ezért csak most közöljük 
az eredményt:

A felhívás után a három halfaj 
elnevezésére 113 javaslat érkezett. 
A nyelvünkben új kifejezésként 
ajánlott szavakkal (pl. amal, kten, 
tekőc) a bírálóbizottság nem fog
lalkozott. A halak tulajdonságaira, 
vagy származási helyére vonatko
zók közül a három halfajra az 
alábbi neveket fogadták el:

és jelzővel megkülönböztetett ki
fejezés, mivel két közeli, de meg
lehetősen hasonló formájú halfajt 
jellemeznek. A busa szó a nép
nyelvben vastag, széles homlokot 
jelent és mint állattenyésztési 
szakkifejezést már főnévként 'is 
használják (pl. a vastag, domború 
homlokú ökör a busa). Értelme 
azonos e halfajok orosz nevével 
(tolsztolóibik) és amint a Szovjet
unióban a halászati szaknyelv a 
homlok alakulására utaló jelzőből 
főnevet alkotott, ezt vette alapul

1. fehér amur (Ctenopharyngo- 
don idella): AMUR

2. fehér széleshomlokú hal (Hy- 
pophthalmdchthys molitrix): 
FEHÉR BUSA

3. pettyes széleshomlokú hal 
(Hypophfhalmichthys nobilis): 
PETTYES BUSA

Az amur név megőrzi az ere
deti, oroszból átvett és a szak
nyelvben már elterjedt elnevezés 
lényegét, utal a származási helyre 
Nyelvészeti szempontból helyes. 
Javasolja: László Pál (Lovászi, La
kótelep).

A fehér busa és pettyes busa 
neveknél indokolt a két szóból álló

a pályázatokat elbíráló bizottság 
is, A busa szó tehát jól jellemzi 
új halaink szokatlan homlokala
kulását.

Az elnevezések nyelvészeti 
szempontból is elfogadhatóak. Ja
vaslóik: Csizmazia György egyete
mi hallgató (Szeged, József A. Tu
domány Egyetem, Állatrendszer
tani Intézet, Táncsics M. u 2.) és 
dr. Győré Andor (Szentendre, 
Marx-tér 3.)

Az Országos Halászati Felügye
lőség a pályázatot megnyert ne

vek alapján javaslatot tesz a Ma
gyar Szabványügyi Hivatalnak a 
„Magyar halnevek” szabvány ki
bővítésére és a három új elneve
zés szabványosítására.

Az elfogadott nevek javaslóinak 
a pályadíjként felajánlott 200—200 
forintot az OHF. elküldte.

Tölg István

AZ NSZK-BAN MŰKÖDÖ „Né
m et halászati szövetség” 1965. XI. 
11-i közgyűlésén a dán pisztrángim 
portnak  a ném et term előkre kedve
zőtlen á rk iha tásá t tárgyalták . 1964- 
ben a dán im port pisztrángból 15 500 
q volt, de 1965. augusztus hó végéig 
elérte a  18 000 q-t. Á rcsökkentő h a 
tásának  kiküszöbölésére javasolták, 
hogy a m inim ális á rak ra  vonatkozó 
rendelkezéseket terjesszék ki a dán 
im portra  is. 1964. az NSZK déli ré 
szén elegendő és nagy darabsúlyú 
ponty állo tt rendelkezésre, m íg az 
északi részeken tenyészanyaghiány 
volt, az itten i term és átlagon alu l 
m aradt. A kisebb term és nem  len
d íte tte  fel az árakat, m ert olcsó im 
porthal jö tt be külföldről, sőt az 
NDK-ból is. Jelentős m ennyiség — 
5500 q — volt ez utóbbi, mely korán 
jelentkezett a piacon. Különböző in 
tézkedések révén a belföldi term és 
egyenletes felhasználása biztosítható 
volt. Mivel azonban a  korlátozások 
hosszabb időn á t m ár fenn tarthatok  
nem lesznek, megfelelő piaci in téz
kedésekkel biztosítani kell az ol
csóbban te rm elt külföldi hal árron tó  
hatásának kiküszöbölését. Ezt cé
lozza az a javaslat is, hogy más or
szág közvetítése révén ne legyen be
hozható az EGK-hez nem  tartozó te 
rü letekről ponty. Ezt kiem elten ja 
vasolták Jugoszláviára vonatkozóan 
is. (Dér F ischw irt 1965/12. és az A ll- 
gem eine Fischerei Zeitung 1965/24. 
sz.) (N. S.)

*

ÜGY LÁTSZIK, hogy nem csak 
a néhai J. F. Kennedy, hanem  L. B. 
Johnson elnök is szívén viseli az 
Egyesült Á llam ok term észetes vizei
n e k — elsősorban a folyóknak — fo
kozott védelm ét. 1966. ja n u ár 12-én, 
az USA kongresszusán, az ország 
közállapotairól ta r to tt beszám olójá
ban Johnson az 1966-os év legfonto
sabb belpolitikai teendőihez sorolta 
az ipari és mezőgazdasági szennyező
désektől veszélyeztetett folyók vé
delm ét (ESTI HÍRLAP, 1966. jan u ár 
13.).

P ettyes busa

Am ur (balról) és fehér busa (jobbról)



(Tölg felv.)N éhol már uralkodik a fehér busa

A”  Halgazdasági Tröszt m in t közép- 
irányító  szerv 1952. év tavaszán a la 
ku lt meg, s azóta nyolc halgazdaság, 
valam in t a Balatoni H alászati V ál
la la t szakosított term elési tevékeny
ségét ellenőrzi és irányítja .

Jogelődje a Tógazdasági Nemzeti 
V állalat volt (1949—1952), m elynek 
kebelében 29 üzemegységi szintű tó 
gazdaság m űködött. Ezekből a tógaz
daságokból, a közigazgatási határok  
figyelem bevételével a laku ltak  meg 
1952-ben a m a is m űködő halgazda
ságok.

Az 1. táblázatban a  fontosabb hal- 
term elési m utatókat ism ertetem  
1952-től az egyes tervidőszakokra 
vonatkozóan.

A hozam okban m utatkozó fejlő
dés, bár lassú ütem ű, de lényegé
ben folyam atos volt. U grásszerű volt 
az em elkedés 1961-ben, a m ásodik 
ötéves tervidőszak első évében, am i
kor a  korszerűbb term eléstechnoló
giai irányelvek bevezetésén kívül a 
halterm elésre igen kedvező időjárás 
is segítette a tógazdákat a m ár kö
zepesen belterjesnek m ondható ha l
term elési eredm ények elérésében.

1961-től, b ár az addig e lért ered
m ényekben visszaesés nem  m utatko
zott, sajnos nem  ju to ttunk  előre. En
nek egyik oka az időjárás évről évre

kedvezőtlen alakulása volt (rendkí
vül szigorú telek, árvízkárok, tava
szi és nyári hőingadozások). Több 
évben a haltakar m ány-ellátás terén  
is m utatkozott leküzdhetetlen nehéz
ség, a szakem berhiány is  gátlóan 
hatott. Nem valósultak  meg azok a 
korszerűsítési m unkák sem, am elye
ket pedig a  halászat táv lati fejlesz
tési tervezete — m ár a m ásodik öt
éves tervidőszakra is — a további 
gazdaságos halh úshozam-emelés 
egyik alapfeltételeiként jelö lt meg.

Az elm últ évek halterm elési ta 
pasztalatai, jelenlegi term elési ado tt
ságaink és a korszerűsítési előirány
zatok alapos figyelem bevételével lá t
tunk  hozzá harm ad ik  ötéves tervünk  
kidolgozásához.

A halászat húszéves irányszám ai 
1965-re 420 kg/kh, 1970-re pedig 500 
kg/kh nettó  halhúshozam ot írnak  
elő. A m ásodik ötéves terv  utolsó 
évére, 1965-re 370 kg/kh volt a  do
kum entált szaporulati tervszám únk, 
am it 361 kg/kh-ban te lje s íte tt a 
Tröszt. További, a harm adik  ötéves 
te rv re  szóló term elési irányszám aink 
kia lak ításakor tehát, m ivel a rég v á rt 
korszerűsítési m unkák még 1966-ban 
sem kezdődhetnek meg, az 1965. évi 
tényszám okat vettük  alapul.

A 2. táb lázatban  kimutatásiba
Fontosabb haltermelési mutatók alakulása 1952-t51 1965-ig 1. táblázat

Tervidőszak- 
és üzemelési 

éve

Üze
melt

tóterü

Kihelye
zési súly

Természe
tes hozam

Felhasz
nált takar
mány kém. 

érték

Takar
mány

hozam

összes
nettó

hozam
Bruttó

termelés

let, kh

kg
/k

h

%

kg
/k

h O/
/o

kg
/k

h

% *55 0/
/o

kg
/k

h

%

kg
/k

h

0/
/o

I. 3 éves terv 
1952. (bázis) 15 976 50 100 72 100 297 100 75 100 147 100 197 100

II. 3 éves terv
1953................ 16 164 53 106 99 130 307 103 78 104 177 120 230 115
1955................ 17 965 65 130 111 154 298 100 80 106 191 129 256 129

I. 5 éves terv
1956................ 18 408 71 140 104 144 406 137 112 149 216 147 287 146
1960................ 15 938 101 202 130 194 512 171 142 189 272 185 373 184

II. 5 éves terv
1961................ 15 756 122 240 150 208 780 262 217 289 367 249 489 248
1965. (tény) 15 403 130 260 145 201 755 254 216 288 361 246 491 249

Hogyan készült fed 
a Halgazdasági Tröszt
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foglaltam  a  harm adik  ötéves te rv 
időszakra elő írt fontosabb irányszá
mokat, ill. term elési m utatókat.

Az üzemi te rü le t m eghatározása
kor a korszerűsítési te rvek  a lap ján  
1967-től a term elésből kieső, m ajd  
korszerűsítés u tán  ism ét üzem elte
tésbe lépő tóterületekkel, 1969-től 
pedig az új tó építése u tán  belépő 
Fülöpszállással és a K V. tározóval 
számoltunk. 1970-re te h á t 19 302 kh  
üzemi tó te rü let várható.

A 6600 kh tókorszerűsítést úgy ü te
meztük, hogy az új, ill. korszerűsí
tendő te rü le t arányosításával a te r
melésből évente kieső tó te rü le t lé
nyegesen ne módosítsa a halterm elés 
volumenét.

M ár a m ásodik ötéves tervidőszak
ra  is feladatu l tűztük  ki, hogy egy- 
egy gazdaságon belül, a kedvező te r
melési feltételekkel rendelkező tó- 
egységekben intenzív népesítéssel, és 
ennek megfelelő intenzív tak arm á
nyozással nagy hozam okat érjü n k  eL 
E korszerű term elési technológia a l
kalm azásával a Tröszt terü letének  
közel 20%-án 8—12 q/kh b ru ttó  hoza
m okat sikerü lt így elérni a  te rm elt 
áruhal lényegesebb m inőségi rom lása  
nélkül. U gyanakkor azonban a kor
szerűsítési m unkák elm aradása m ia tt 
az öreg tavak  állaga tovább rom lott, 
és em iatt m integy 6600 kh-on évről 
évre csökkent a  hozam  is.

A halterm elés belterjesítése te rén  
szerzett tapasztálatainJkibál leszűrhet
tük, hogy a  10 q körüli hozam ok 
biztosításának lényegében az a lább i 
term elési alapfeltételei vannak:

1. Megfelelő m ennyiségű és m inő
ségű tenyészponty-áiU om ány a 
kh-ankénti 800—1200 db-os né- 
pesítéshez.

2. Az egész tenyészidő a la tt folya
m atosan rendelkezésre álló meg
felelő m ennyiségű és minőségű 
haltakarm ány.

3. A tavak  m axim ális term előké
pességét biztosító tótisztaság és 
ingad ozásmentes optim ális üzem - 
vízállás.

4. A tó vizének folyam atos, korsze
rű  szerves- és m űtrágyázása, 
és m in t alapfeltétel,

5. Az öreg tavak  korszerűsítése.
A harm adik  ötéves tervben  elő

irányzott term elési tervfeladatok  elé
réséhez a  tenyészállom ányt a  m ár 
eddig is bevezetett, ill. bevezetés 
a la tt álló korszerű ívatási (term észe
tes és mesterséges), valam in t te 
nyésztési m ódszerekkel biztosítani 
tudjuk.

M egállapításunkat igazolja a  m á
sodik ötéves tervidőszakban is évről 
évre biztonságosabb tenyészponty- 
ellátottságunk: egynyarasból az 1961. 
évi 10 800 000 db-ról 1965-re 16 m il
lió darabra , kétnyarasból pedig 
3 400 000 db-ról 6 800 000 db-ra  nö
veltük állom ányunkat. Tenyésztési 
technológiánk előirányzott további 
tökéletesítésével, keltetőházak és 
ívató rendszerek építésével te h á t biz
tosítani tu d ju k  a  harm ad ik  ötéves 
terv  egyes éveire az 1965. évi tény-
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Ebből van kevés! Tógazdasági növendéksüllők
(Tölg felv.)

a harmadik ötéves tervre?
00000<>00<><KKKK><H>0<K>0<><>0<><><KK><>C

számoknál alig m agasabb tenyész- 
ponty-igényt is.

A két- és három éves üzem  a rá 
nyában, a kétéves üzem részesedését 
a jelenlegi 10—15%-ról a  tervidőszak 
végére 30—35%-ra akarjuk  em elni. 
Az 1966-ban népesítésre kerülő tó te
rületből 56 000 q áruhal előállítására, 
tervezett 11 300 kh-dal szemben 
1970-ben m ár 14 000 kh-on term elünk 
100 000 q áruhalat. Az áruhal te rü 
letéből 1966-ban 1400 kh-on, 1970-ben 
pedig 4000 kh-on alkalm azunk két
éves, tehá t lényegesen belterjesebb, 
tógazdasági üzem form át. E terü leten  
nagy egységnyi hozamok m elle tt a 
term elendő áruhal 30% -át kitevő III. 
osztályú árupontyot kedvező önkölt
ség-alakulással tud juk  m ár előállí
tani. U gyanakkor három éves üzem 
ben a  kihelyezett darabszám  te rv 
szerű növelésével kétnyaras népesí- 
téssel az I. és II. osztályú, exportra 
is alkalm as áruha la t fogjuk m egter
melni a  tervezett áruhal-m ennyiség 
30 ill. 40%-ában.
A kétéves üzem évről évre em elkedő 
előnevelt egynyaras (10—15 dkg-os) 
igényét a betervezett ivadék előne
velő rendszerekben, valam in t az ún. 
nyárihal leadás u tán  felszabaduló 
tavakban  ivadék átszűréssel kívásn- 
ju k  biztosítaná.

Az áruhal jobb elosztása érdeké
ben (20—20% a II. és III. évnegyed
ben, 30—30% az I. és IV. évnegyed
ben) jav ítan i kell az I. és II. évne
gyed áruhal-e llá tását. Célszerű h a 
lasforgók megszervezésével el kell 
érni, hogy a  telelő-kapacitás lénye
gesebb bővítése nélkül a második 
évnegyed áruhal-igényét április— 
júniusi lehalászással ütem ezzük be, 
m ajd a k ijelölt tavaka t a lehelászás 
sorrendjében helyezzük ki ú jra , m ár 
a következő év ugyancsak II. évne- 
gyedi áruhal-igényének biztosítására.

A járu lékhal-term elés eddiginél 
nagyobb ütem ű fokozását a válasz
ték bővítésével kapcsolatos igény 
szinte paracsolóan ír ja  elő. Feladatul 
tűztük ki tehát, hogy szépen fejlődő 
harcsatenyésztésünk m elle tt a  gaz
daságok süllőállom ányát is megfelelő 
szintre em eljük. A com pótenyésztés 
eddig még m indenben nem  tisztázott 
kérdésének m egoldásával az eddigi 
évi 1000 q-s term elésünket a te rv 
időszak végére 2000 q-ra k íván juk  
emelni, s ennek 50%-a árucom pó 
lenne. Tovább foglalkozunk az 1964-

ben im portá lt növényevő halak  ren 
deltetésszerű betelepítésével is.

A teljes tótisztaságot biztosító fo
lyam atos tókaszálással és az egész 
tény észidőre kiterjedő korszerű tó 
trágyázással k íván juk  a  tavak  term é
szetes term előképességét a m axi
m um ra emelni, ez viszont lehetővé 
teszi a területegységre alkalm azható 
darabszám  növelése m ellett a ta k a r
mányozás in tenzitásának  fokozását is 
a tervezett m agasabb hozamok el
éréséhez. A m űtrágyák évről évre 
szélesebb körű alkalm azása m ellett 
szervestrágya-szükségletünket egy
részt gazdaságainkban rendszeresí
te tt sertéshizlaldáink, m ásrészt vízi- 
szám yas-tenyésztésünk (kacsa-liba) 
további fejlesztésével biztosítottnak 
látjuk .

Az 1966. évi tervezett 1345 vagon 
kem ényítőértékű takarm ányszükség
le t 1970-re 2400 vagonra emelkedik. 
Az in tenzív  takarm ányozás haté
konyságát nagyban emelné, ha a 
tervezett takarm ánym ennyiségeknél 
m ár a minőségi igények is érvénye
sülhetnek (fehérjében gazdagabb tá 
pok bevezetésével).

A harm adik  ötéves tervidőszak vé
gére m egvalósítható lesz az összes 
tó te rü le t m integy 15% -ának éven
kénti szárazra állítása, ill. száraz 
művelése. Ezzel az e ljárással a tavak  
term előképességének fokozása m el
le tt elősegítjük a  halállom ányt fe
nyegető járványos, ill. parazitás meg
betegedések leküzdését is.

Az elm últ évek során ötletet, ú jí
tást a ján lo ttak  szakem bereink az 
egyes halterm elési m unkák gépesíté
sére. Ezeknek bevezetése többnyire 
azon bukott meg, hogy nem  akadt 
kivitelező a gépek sorozatgyártására, 
em iatt gazdaságainkban a  m unkafo
lyam atok többségét még m indig — 
a hal önköltségére igen kedvezőtlen 
— drága kézi erővel végezzük.

A harm adik  ötéves tervidőszakban 
m egoldást kell ta lá lnunk  az eddig 
még nem  gépesített m unkafolyam at 
gépesítésére és a megfelelő gépek 
hazai sorozatgyártására.

A jelenlegi létszám  és béralap-gaz
dálkodásunk alig teszi lehetővé te
rü letünkön a  felsőbb szakkáderek 
gyakorlati képzését. Az egyetem ről 
k ikerü lt szakm érnökeink legtöbb 
esetben m ár a gyakornoki év letö l
tése u tán  felelős vezető m unkakörbe 
kerülnek és megfelelő gyakorlat h iá
nyában a sokszor leküzdhetetlen  ne
hézségek súlya a la tt hajó töröttjeivé 
válnak a  szakm ának. Ezen úgy se
gíthetünk csak, ha megfelelő létszám  
és béralap  b iztosításával lehetővé 
tennénk, hogy m inden gazdaságban 
legalább 2 fő gyakornok, ill. beosz
to tt szakm érnök több éven á t sa já 
títh a tn á  el a jó vezetésben elenged
hetetlen  gyakorlati ism ereteket.

Tegyük h á t lehetővé gazdaságaink
ban a gyakorlati továbbképzést a sa
já t és más szak terü let káder-u tán 
pótlásának biztosítására.

Rimanóczi Endre

III. ötéves terv fontosabb mntatoi 2. táblázat

Év
Üzemelő
terület

Kihelyezési
süly

Természetes
hozam

Felhasználan
dó k. é. tak.

Takarmány
hozam

összes
szaporulat

Bruttó
termelés

1 kg halhúsra 
eső

kh 0/
/o kg 0/

/o kg/kh % kg/kh % kg/kh 0/
/o kg/kh % kg/kh % k. é. kg %

1966 16 924 100 127 100 134 100 786 100 225 100 359 100 485 100 2,20 100
1967 15 759 97,4 130 100 153 106,3 892 107,5 254 107,2 408 107,1 538 105,3 2,18 99,1
1968 15 987 98,8 145 110 157 109,1 990 119,3 282 119,0 440 115,5 585 114,5 2,25 103,7
1969 17 056 105,4 163 125 159 110,5 1185 142,8 338 142,7 497 130,5 662 127,6 2,38 109,7
1970 19 302 119,3 184 142 158 109,8 1250 150,6 357 150,7 521 136,8 705 138,0 2,40 110,6

Emelkedés
1952. bázis évhez % 120,8 368 220,0 421,0 476,0 354,4 357,9
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sűrű n é p e s í t é s é n e k  tapasztalatai
Gazdaságunk 1965. évben a fehérvár- evő halakat nevelt. A  halastó 3 kh  
csurgói tóegység II. sz. halastavában terüle tét így népesítettük:  
ponttyal vegyesen népesítve növény-

II. nyaras tény észponty 2100 d b __ 428 k g ____ 600 db/kh
fehér am ur 6400 db . . . .  105 k g . . . .  2130 db /kh
tenyészcom pó 159 d b ----121 k g ____ 53 db kh

összesen: 654 kg
Látható, hogy 1 kh-ra ve títve  a né- 

pesítés rendkívü l sűrű volt: 2783 db.
A z  1,6 dkg-os fehér am urt április 

első felében helyeztük ki. Válasz
tásunk azért esett erre a tóra, m ivel 
az elm últ években szinte  200%- 
osan benőtt különböző h ínárfélék
kel. Ez ebben az évben is be
következett. A  tócsagaz-félék (Cera- 
tophyllum  dem ersum , C. subm er- 
sum), a békaszőlő-félék (Potamoge- 
ton natans, P. pectinatus) és a süllő- 
hínár-félék (M yriophyllum  spicatum ,
M. verticillatum ) vo ltak túlnyom óan, 
de kisebb fo ltokban vidra-keserűfű  
(Polygonum am phibium ) is előfor
dult. A  kihelyezéstől jún ius hó kö
zepéig a fehér am urt, többszöri m eg
figyeléseink ellenére is, csak igen  
ritkán  p illan to ttuk m eg egy-egy v il
lanásnyi időre. A  h ínárfélék fo 
gyasztását pedig egyáltalán nem  ész
leltük. A z  em líte tt időszakban a tó 
vizének hőm érséklete egyetlen egy
szer sem  érte el a 20°C-ot.

Június m ásodik felében, am ikor a 
víz hőm érséklete először haladta tú l 
a 20°C-ot, a fehér am urok szinte „ve
zényszóra” töm egesen m egjelentek, 
és 2— 3 m éteres sávokban, parttól- 
partig haladva, a h ínárféléket 1 hét 
alatt teljesen kiirto tták. Ebben az 
időszakban, a próbahalászat adatai 
szerint a fehér am urok 5— 6 dkg át- 
lagsúlyúak voltak. Feltűnő volt, hogy 
a vidra-keserűfű  fo ltoka t gondosan 
k ikerü lték  és sem  ebben az időben,

sem  a term elési idény későbbi idő
szakában nem  nyú ltak  ehhez a nö
vényhez. A  hínár ilyen  gyors elfo
gyasztása u tán  a fehér am urok to - 
vábbi takarm ányozásának m egszerve
zése nagy gond elé állíto tt bennün

k e t ,  hiszen ism erete ink ezen a téren  
rendkívü l hiányosak voltak.

Június hó végén m ár a tavak tö l
téseinek fű term ését kaszá ltuk le, és 
naponta 1— 1 kocsi fü v e t v ittü n k  a 
tóba. A z  eredm ény nagyon m eglepett 
bennünket, m ive l a különböző nö
vén yek  durva szárait k ivéve az u to l
só szálig m indent elfogyasztottak. Ez 
a takarm ányozási lehetőség azonban  
jú lius közepére k im erü lt és m ivel 
más lehetőségünk nem  volt, a ha
lastó keleti részében levő kem ény  
szárú növényeke t (nád, gyékény, sás) 
kezd tü k  bekaszálni a tóba. A  nád  
egészen vastag szárát és a gyékény-, 
valam in t sásfélék vastagabb részeit 
kivéve a hal ezt is jó étvággyal és 
igen nagy m ennyiségben fogyasz
totta. A  prőbahalászaton 15— 16 dkg  
vo lt az átlagsúly. Ezt a fejlődést igen  
jó eredm énynek tartottuk.

A  tóban levő pontyokat a term e
lési idény elején rozzsal takarm á
nyoztuk , m ive l más takarm ány ek 
kor nem  állt rendelkezésünkre. A  
próbahalászatok alkalm ával kifogott 
fehér am ur példányokat ezért m in 
den esetben m egvizsgáltuk, hogy trá
gyá juk tartalm az-e rozsot. Egyetlen  
egy esetben sem  tu d tu n k  rozsot k i

Fehér am urok leszűrése a d innyési Tógazdaságban (Antalfi felv.)

m utatni. A z  etető karónál is csak a 
legritkább esetben sikerü lt 1— 1 db 
fehér am urt fogni s ez szin tén  arra 
utalt, hogy a hal a rozsot szám ottevő  
m ennyiségben nem  fogyasztja. JúUus 
közepén a pontyok etetésénél ár
pára tértü n k  át és a legnagyobb  
m eglepetésünkre 1— 2 napon belül az 
etető helyeken csak fehér am urt le
hetett fogni, szinte „dugig” tele ár
pával, Ez a jelenség az árpa etetés 
egész idején  fennállt. E kkor a ke
m ényszárú vízinövények fogyasztása  
csökkent ugyan, de azért m ég m in 
dig jelentős volt. A ugusztus közepé
vel ism ét a rozs etetésére té rtü n k  át. 
A  fehér am urok igen rövid időn be
lül elhagyták az etető karó környé
két, viszont m egnövekedett a ke
m ényszárú vízinövények fogyasztása. 
A z ekkor tarto tt próbahalászatok 
eredm ényei szerint 28— 29 dkg volt 
az átlagsúly.

A ugusztus—szeptem ber hónapoké 
bán a kem ényszárú v ízinövények  
m ár csak korlátozott m értékben  áll
tak  rendelkezésünkre. A  szükséges 
m ennyiséget tehát nem  tu d tu k  már 
biztosítani, ez aztán további fe jlődé
sükben is erősen m egm utatkozott, 
hiszen a lehalászásig csak 2— 3 deká
val gyarapodtak. A  rozshoz azonban  
m ég ekkor sem  nyúltak, pedig n y il
vánvaló volt, hogy ebben az időszak
ban éheztek.

A  tó lehalászási 
alábbi volt: 
piaci ponty  
fehér am ur 
compó piaci 
ö s s z e s e n :  
kihelyezési súly  
szaporulat 
szaporulat kh -kén t 
term észetes hozam kh.

eredm énye az

2048 db, 1973 kg  
5940 db, 1925 kg  

70 kg  
3968 kg  

654 kg  
3314 kg  
1104 kg  
566 kg.

A  fehér am ur átlagsúlya a lehalá
szási adatok szerin t 32 dkg volt. A  
lehalászott állom ány átvizsgálásakor 
szembe tűnt, hogy igen nagy a szó
ródás, m ive l 60— 80 dkg-os egyedeket 
is sikerü lt lemérni. A z  elért éves 
fejlődés igen jónak mondható, m ive l 
az ugyanilyen pontyivadék fe jlődé
sét jóval túlhaladta.

Első évben szerzett tapasztalata
inka t az alábbiakban fog la lha tjuk  
össze: /

1. A  fehér am ur holdankénti né- 
pesítését a tóban rendelkezésre álló 
vízinövények m ennyiségének m egfe
lelően kell megszabni.

2. A  halastavak fajlagos hozam fo
kozásában a fehér am ur igen nagy 
lehetőségekkel kecsegtet, m ive l kellő  
m ennyiségű népesítő anyag birtoká
ban a halastavak holdankénti nettó  
hozama 10 q fölé is emelhető.

3. A  halastavakon, eddig lényegé
ben kárt okozó növényféleségeket, 
igen jó hatásfokkal alakítja  át m a
gas fehérjetarta lm ú és biológiailag 
igen értékes halhússá.

4. A  fehér am ur növényfogyasztá
sa kiszoríthatja  az eddig alkalm azott 
és igen költséges gépi vagy vegysze
res növényirtást.

5. A z t lá tjuk, hogy a fehér am ur
népesítésével igen nagy lehetőségek  
m uta tkoznak a hal önköltségének  
csökkentése terén. Sütő Ferenc
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A B-vitam incsoport egyik legjelen
tősebb tagját, a  kobalam int (B12-vi
tam in) 1948-ban sikerü lt tisztán  elő
állítani. Felfedezésekor nagy meg
lepetésként hatott, hogy ez a vegyü- 
le t a nitrogénen és a foszforon k í
vül 4,5° o kobaltot is tartalm az. Ez 
irány íto tta  a ku ta tók  figyelm ét a ko
baltra, mely az élő szervezetben nyo
m okban ható elem ként (mikroelem) 
fordul elő. Az utóbbi években a ko- 
balam in szerepe nagyrészt tisztázó
dott és felhasználása a gyógyászat
tól kezdve egészen a takarm ányozás 
területéig rendkívül kiszélesedett. 
B ennünket elsősorban az érdekel, 
hogy a kobalam in a fehérjék  anyag
cseréjének m egjavítása révén gazda
sági állataink  jobb növekedését vált
ja  ki.

A kobalt élettani hatása fontosnak 
látszik, ezért számos kutató  foglal
kozik szerepének vizsgálatával a ta 
karm ányozásban. Mivel a  ta k a r
m ánynövények a kobaltot a  talajból 
veszik fel, nem  lehet közömbös, hogy 
milyen a ta lajok  kobalttarta lm a. J e 
lentőségére utal, hogy a kobalth iányt 
ma m ár a ta laj betegségek közé so
rolják. H iánya folytán az állatokon 
olyan tünetek  lépnek fel, m in t az 
alkáliák  h iányakor: étvágytalanság, 
mozgászavar, növekedés elm aradása, 
sőt az á lla t el is pusztulhat. K obalt
hiány esetén általában  erősen rom 
lik a takarm ányokban levő összes 
táplálék  emészthetősége.

Az egyes ta lajfé lékben  m ás és 
más a kobalt mennyisége. Baintner  
szerint (Baintner: Gazdasági állatok 
takarm ányozása) a bázisos, vu lkáni
kus kőzetekben és agyagtalajokban 
kg-onként 20—100 mg, a hom ok- és 
mészkőzetekben, valam in t savanyú 
vulkánikus kőzetekben 0—20 mg ko
balt található. Kobaltszegények a 
gránitm álladék- és a hom oktalajok. 
Más ta lajok  viszont nagyon megkö
tik  a bennük levő kobaltot és így 
akadályozzák kihasználását: pl. az 
agyagtalajok, vagy a  mészdús talajok. 
Egyébként m a m ár m inden ország
ban rájö ttek  arra , hogy a kobalth i
ány az állatokban gyakrabban elő^ 
fordul, m in t azt eredetileg feltételez
ték. Ezért a különböző takarm ány
tápokhoz kobaltsó-kiegészítéseket ad
nak, sőt a kobalthiányos ta lajokat 
kobaltsókkal dúsíto tt trágyákkal ke
zelik, hogy a kobalto t a növény be
építhesse a testébe. Érdekes, hogy 
azonos talajon term esztett növények 
kobalttarta lm a (mg/szárazanyag) is 
eltérő. így pl. 1 kg lucerna száraz
anyagban 0,42—0,62 mg kobalt ta lá l
ható, az árpában viszont 0,06—0,08 
mg/sz. a.

Mivel a kobalt, illetve a kobal
am in a  hal szervezetének fehérjeép í
tő képességére is hat, érthető , hogy 
a haltenyésztésben dolgozó kutatók 
közül is számosán vizsgálják a  kobalt 
hatását a hal é lettartam ára. Szovjet 
szerzők (Szuhovenhov, F. M., K rüm o-

va, R. V., Frolova, L. K., K arpanin, 
D. P., Usakov, N. P.) beszámolói 
alap ján  a folyam atosan adagolt ko
baltsó: kobaltn itrát, kobaltklorid, ko- 
bailtszulfát (—0,08 mg/testsúly/kg 
naponta/ fokozza a hal anyagcsere
forgalm át, a vérképződést, az izom
fehérje-szintézist, ellenállóképességet 
a betegségekkel szemben és á lta lá 
ban jobb takarm ány  értékesülést ered
ményez. Jugoszláv kuta tók  (Toma- 
sec, I., F iján, N.) ugyanakkor nem

Süllőfészek  felnézése
(Tö lg fe lv .)

tapasztalták  a kobaltsók adagolásá
nak  hatékonyságát. Hazai, alföldi ta 
vakban végzett ilyen vizsgálatok so
rán  (Szalay M., Sza lk ai S. — szóbeli 
értesülés —) nem  észleltek eredm ény- 
javu lást a kobaltklorid  adagolásakor.

Jóm agam  három  évig végeztem 
összehasonlító vizsgálatokat a  ko
baltszu lfá t etetésével, főleg dunán
tú li tógazdaságokban. B ár egy-két 
helyen hozamfokozó hatás is m u ta t
kozott: Szegedi Halgazdaság, Zala- 
szentgróti Tógazdaság, mégis inkább 
a hal egészségi állapotának javu lá
sában tapasz taltam  kedvező ered 
m ényt. Javasla tom ra a Halgazdasági 
Tröszt Somogy megyei tógazdaságai
ban több helyen is adagoltak 1965- 
ben kobaltszulfátot. A kobaltsó fo
lyam atos ju tta tá sa  (naponként!) it t  
is a hal, elsősorban az ivadék és a 
növendék v ita litásának  és ellenálló
képességének növekedésében je len t
kezett. A kobaltszulfáttal kezelt á l
lom ánynak nő tt a  teleloképessége, 
tavasszal ham arabb  indult, betegsé
gekkel szemben ellenállóbbá vált, 
az előző évekhez képest jóval keve
sebb kallódott.

Tekintve, hogy a kobaltszulfát fo
lyam atos, napi etetése, ill. adagolása 
az üzem ben többletm unkával jár, 
m ásrészt szinte alig növeli a term e
lési költségeket, ezúton is javaslom  
alkalm azását, elsősorban a  kilúgozott 
ta lajokon te lepü lt tógazdaságokban. 
Az etetések során 1 tonna ta k a r
m ányhoz 6—8 g kobaltszulfátot ad 

junk. 1 kg kobaltszulfát á ra  57,— Ft, 
ez a mennyiség 125 tonna takarm ány 
dúsításához elegendő. Az adagolás 
csak ott oldható meg eredm ényesen, 
ahol a takarm ányokat előáztatják. 
Az áztató vízben oldjuk fel a napi 
takarm ányadagnak megfelelő kobalt
szulfát m ennyiséget. Az áztatóvíz a 
feletetésre szánt takarm ány  sú lyá
nak V3 része legyen. A tapasztalatok 
szerint 24 órás áztatással még a  sze
mes abrakfélék  is általában  képesek 
sa já t súlyuknak megfelelő vízmeny- 
nyiséget m agukba szívni. H a tehát 
csak 1/3 súlyrésznyi vízben áztatunk 
elő, úgy a magvak, s a darafélék 
még inkább, p ár óra ailatt képeseik 
m agukba szippantani a  kobaltszul
fáttal dúsíto tt áztatóvizet. A halá
szok m unkájának  m egkönnyítésére 
ajánlatos szám ukra olyan kis kanál- 
kákat kiadni, m elyekkel 25—50—100 
kg takarm ányhoz adagolhatják  a k í
ván t m ennyiségű kobaltszulfátot. A 
szükséges kobaltsó-m ennyiséget elő
ször m indig egy vödör vízben oldjuk 
fel, ezt öntsük az áztatóedénybe, 
m ajd u tána annyi tóvizet m erjünk  
hozzá, am ely a beáztatásra szánt ta 
karm ánynak  kb. 1/3 súlyrészét képezi, 
s alaposan többször keverjük  át. (1 
vödör víz kb. 10 kg.) A takarm ány  
az áztatóvizet így gyorsan beissza, 
megdagad, pergőssé válik, s holtvíz 
az áztatóedényben nem  m arad  visz- 
sza. Tekintve, hogy a kobaltszulfát 
kim érésére a  kanálkákat 25 kg-os 
léptékkel készítjük, ugyanakkor a 
takarm ány t nem  25 kg-os váltással 
növeljük, ezért a  kobaltsó kiadago
lását m indig a következő 25 kg-ot 
m agába foglaló súlyhoz szám ítjuk. 
Pl. 80 kg takarm ányhoz m ár 100 kg 
takarm ánynak  megfelelő kobaltot 
m érünk stb.

A kobalt folyam atos etetését kü 
lönben — ahogy azt a radioaktív  
kobalt etetésekor tapasz ta lták  — az 
indokolja meg, hogy a hal szerveze
tébe ju tta to tt kobalt gyorsan eloszlik 
valam ennyi szervben és ezt követően 
ham ar kiürül. Eloszlását és k iü rü lé
sének gyorsaságát a víz hőfoka nö
veli. Ha ritkábban , egyszerre nagyobb 
adagot ju tta tu n k  halainknak, eset
leg mérgező is lehet, ezért is kell 
folyam atosan etetni, illetve a n a 
gyobb adagoktól tartózkodni.

Egyes k ísérletekben a kobalt ada
golásának ha tásá ra  nem  tapasz taltak  
szignifikáns eredm ényeket. Ez azzal 
m agyarázható, hogy a különböző ta 
lajtípusokon lé tesített tavak  vizében, 
illetve m agában a  hal term észetes 
táplálékában, sőt adott esetben a ta 
karm ányban is m ás-m ás mennyiség
ben fordult elő a kobalt. E tetése é r t
hetően ott kedvező, ahol a  ta la j ko
baltban  szegény. H azánkban á lta lá 
ban a kilúgozott erdőtalajok, a Du
nán tú l és az Északi-középhegység, 
nagyon kevés kobaltot tartalm aznak , 
ezért az i t t  lé tesített tógazdaságok
ban feltétlen célravezető lehet a  ta 
karm ányozás kobaltkiegészítéssel. J a 
vuló eredm ény várható  azokban az 
idősebb tógazdaságokban is, ahol az 
idők folyam án nagyobb m ennyiségű 
iszap halm ozódott fel, m ivel az iszap 
az egyes elem eket erősen leköti.

Dr. Mittelstiller József



VILÁGSZERTE NAGY ÉRDEK
LŐDÉST kelte tt tudom ányos körök
ben a seewieseni M ax P lanck In té
zet kutató inak érdekes k ísérlete az
zal kapcsolatban, hogy az ébresztő
óra hangos ketyegése m ilyen m ér- 

i  /  tékben h a t a halak  
lélegzésére. A k í
sérletsorozat azt 
igazolta, hogy ha 
a hal percenként 
40-es frekvenciájú  

ketyegő hang közelébe kerül, akkor 
„lélegzése” lelassul. A tudósok m egfi
gyelték, hogy ennek ellensúlyozására 
ösztönösen igyekszik eltávolodni a 
hangtól, de ha ez nem  sikerült, ha 
nem  éri el idejében a csendes te rü 
letet, a hal m egfullad. (BORBA)

(K. L.)

KANADÁBAN az illetékes hatósá
gok 40,— dollár lefizetése ellenében  
engedélyezik egy-egy fehér delfin va
dászatát, kilövését. Amennyiben be
avatott kísérőt is 
kíván az érdeklő
dő, ez további 40 
dollár. Ágyúból ki
lőhető szigonyok, 
vagy ahogy ott ne
vezik, „harpunok” és más vadászati 
felszerelések — kellő díjazásért — 
ugyancsak rendelkezésre állnak e kü
lönös szórakozáshoz. (Die Welt) (P. B.)

*

KUBÁBAN a közelm últban üzem 
be helyezték a havannai halászki
kötő m odern rádióközpontját. A rá 

diókészülékek se
gítségével telefon 
és távírókapcsola

to t ta rth a tn a k  
fenn még 4000 k i
lom éter távolság

ban levő hajókkal is. Egyidejűleg 
egybehangolják a nyílt tengeren h a
lászó flo ttilla  tevékenységét, közlik a 
hajókkal az idő já rás jelentéseket. Az 
új m odem  központ jelentős m érték 
ben elősegíti a halászati ku ta tók  
m unkáját is. (EL MUNDO)

(K. L.)

SZOVJET HALÁSZATI KUTA
TÓK több mint 300 kg súlyú, 2,5 mé
ter hosszú teknőst halásztak ki a 
tengerből. A Pela- 
mida nevű szovjet 
tudományos kutató 
hajó által halá
szott teknős, na
gyon ritka faj — 
jelentették ki ismert szakértők. (NA- 
UKA I ZSIZNY) (K. L.)

*

AZ AUSZTRÁLIAI TENGERPAR
TON m egkezdődött a cápaidény. Eb
ben az időszakban a ku ta tók  szerin t 
a cápák m egtám adják az úszókat. Az 
idény januártó l egészen áprilisig  ta rt. 
A cápák életét tanulm ányozó auszt

ráliai tudom ányos társaság hivatalos 
jelentése hangsúlyozza, hogy Űj- 

Wales déli részén 
az utolsó 50 évben 
a halak  68 íz
ben tám adtak  meg 

££—— ' T úszókat. Negyve- 
^  nen életüket vesz

tették. A cápák ugyanis eben az idő
szakban ki vannak  éhezve, és így 
m egtám adják az úszókat. Az auszt
rá lia i tengerparton jelenleg riasztó 
berendezéseket építenek, am ely fi
gyelm ezteti az em bereket a  veszély
re. (CSEHSZLOVÁKIAI Ű J SZÓ)

(K. L.)
*

1921-BEN, P R Á G Á B A N  alapították  
Csehszlovákia első halászati ku ta 
tó in tézetét — írja F. Chytra a B ule- 
tin  V U R Vodnany 1965. I. szám á
ban. A  m ár nem  kis m ú ltta l rendel
kező In tézet 1953-ban Vodnany-ba, 

a cseh tógazdasá
gok „paradicsomá
ba” költözött. A z  
in tézetben  — m e
lyet nem csak az 
állam , hanem  a 
Csehszlovák Tudo

mányos A kadém ia  is támogat — a 
legkülönfélébb tém ákka l pl. halbio
lógia, -tenyésztés, -gyógyászat, -ta
karmányozás; az édesvizek szerves 
és szervetlen  anyagforgalma; ú j hal
fa jok honosítási vizsgálata stb. fog
lalkoznak. 1946 óta 60 nagy jelentő
ségű feladatot dolgoztak ki, ill. ve 
ze ttek  be a nagy tradíciókkal rendel
kező cseh halászati gyakorlatba.

(P. B.)
*

TOKIÓ mint a világ legnagyobb 
városa sok érdekességet rejteget, 
ilyen például az ún. horgász-szalon. 
Az ide betérő halászni kívánó 170 je
nért teljes hor

gászfelszerelést 
kap, és egy órán át 
horgászhat mester
séges halastóban, __________
vagy akvárium
ban. Jelenleg már 539 ilyen szalon 
működik, ahol a látogató tudományos 
magyarázatot is kap a halászatról. 
(JAPAN TIMES) (K. L.)

*

OLASZ HALÁSZATI KUTATÓK 
a közelm últban nyilvánosságra hoz
ták  a m élytengerben élő polipokkal 
kapcsolatos tudom ányos megfigyelé
seik eredm ényeit. A kuta tások  alap 
ján  a tudósok kijelentették , hogy a 
polip egyike a ten 
gerek legintelli

gensebb lényeinek, 
agya tízszer na
gyobb, m in t egy 
azonos súlyú halé, 
és 500 m illió idegsejtből áll. Érzé
keny szeme a mozgó tárgyakró l pon
tos képet ad bonyolult agyának, 
am ely a különleges testnek, a nyolc 
karnak  viselkedését és mozgását 
összhangban kormányozza. Érdekes,

hogy akárm erre  mozog a teste, a 
fej és a  szem m indig egy helyzetben 
m arad, az áldozatot állandóan lá tó
körében ta rth a tja , és így a polip kel
lő p illanatban  életveszélyes k a rja i
val tám adhat. (PAESE SERA)

(K. L.)
*

PERU KIFOSZTJA AZ EMBERI
SÉGET! írja a Mindaner Tageblatt. 
Súlyos ítéletét arra alapozza, hogy a 
peruiak a halban rendkívül gazdag 
dél-amerikai tengerszákaszt — ott 
ahol a hideg és meleg tengeráramla
tok találkoznak egymással — rabló- 
gazdálkodásával szinte kifosztja. A  
legújabb statisztikai adatok szerint a 
világ ossz halfogá
sának egyhatodát 
Peru zsákmányol
ja, evvel az ered
ménnyel megelőz
ve minden más ál
lamot. A zömében szardíniából álló 
„termésből” nem emberi étkezésre al
kalmas halkonzerveket stb., hanem  
hallisztet, olajat és m ű t r á g y á t  
készítenek! Amikor Földünkön van
nak olyan országok, ahol az emberek 
éheznek, fehérje szegénységben szen
vednek — ezalatt Perü műtrágyát és 
hallisztet gyárt a halakból. — A lap 
befejezésül szigorú nemzetközi sza
bályokat és azok ellenőrzését követe
li. (P. B.)

*

M. VEJVO D A a V yzk u m n y  Ustav 
R ybarsky Vodnany B u le tin  1965. I. 
szám ában ké t képpel és egy rajzzal 
illusztrált c ikkben  ötletes, törpe 

elektrom os halász
szerszám ot ism er
tet. A  m indössze 
7,2 kg súlyú  szer
kezet egy há ti * *
zsákban van  elhe

lyezve. A  ké t szárazelem m el m űködő  
készülék 240 V  feszültségű áramot 
termel. — A  szerző e lilipu ti nagy
ságú szerszám ot főkén t halászattal 
foglalkozó ku ta tóknak ajánlja. V é
lem énye szerint különösen nagy si
kerrel alkalm azható keskeny és se
ké ly  — 30—50 cm  m élységű  — pa
takok halainak összegyűjtésére. 
(UNESCO Tájékoztatás)

(P• B.)
*

HALMÉRGEK — m in t gyógysze
rek  alapanyagai. Az Egyesült Á lla
mok stanford i (Pennsylvania) egye
tem én különféle halak  m érgét tan u l
mányozzák, hogy m egállapítsák, m e
ly iket lehet gyógyszerek előállítására 
felhasználni? A Ja p án t övező tenger
ben él pl. egy göm bhal faj, m elynek 
mérgező tulajdonsága van, ennek el
lenére az ínyenc fala tokat kedvelők

Dél-Csehországba,
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— szívesen fogyasztják. Régen te so
kan haltak  meg mérgétől, m anapság 
csak azokban a vendéglőkben kap
hatók, ahol hozzáértő szakácsok elő
zetesen m egfosztják a m érget ta r ta l
mazó szervtől. A 
göm bhal m érge el
sősorban az agy

idegközpontj ára  
h a t pusztítólag. A 
közism ert kokain 
kábítószernél 160 000-szer nagyobb 
hatású! Japánban  a göm bhal m ér
gét legújabban nyugtatószerként és 
az  izmok görcsös állapotának oldá
sá ra  alkalm azzák. A stanfordi k u ta
tók  m egállapították, hogy a K alifor
niában honos T riton hal m érgének 
vegyi összetétele megegyezik a japán  
göm bhaléval. A T riton képes sa já t 
m éregm ennyiségének vagy a gömb
halénak hatvanszorosát elviselni, 
anélkül, hogy valam i bántódása es
nék. A Triton m érge ötvenszer m ér
gezőbb m in t a rendkívül pusztító 
sztrichnin. A pókhal m érge a vörös- 
vérsejteket roncsolja. Más halaknál 
az t állap íto tták  meg, hogy m érgük 
a  cukorbetegségek gyógyításában jól 
beválik, egyes dél-am erikai halfajok 
m érge viszont a szívverést csökkenti.
— Talán a legérdekesebb, hogy a 
tengeri uborka (ez nem  hal, hanem  
a  tüskósbőrű tengeri állatok  közé 
tartozik) m érge az élő szövetek se jt
je ire  hat, mely különösen a rákku 
ta tásb an  já tszhat nagy szerepet. 
<DAS TIER 1966. II.)

(P. B.)
*

A WASHINGTONI HALÁSZATI 
KUTATÓINTÉZET munkatársai az 
élő kagyló százait gyűjtik a folyók és 
tavak iszapjából. A kifogott állatok 
mészhéjára — parányi elektromos 

működésű véső se
gítségével — szá
mokat, betűket
koptatnak, majd ’e 
újszerű jelölés
után visszahelyezik 

őket eredeti helyükre. Vizsgálatukkal 
azt kívánják tisztázni, hogy bizonyos 
időközönként milyen súlygyarapodást 
érnek el. (P. B.)

*

A  C SEH SZLO VÁK  V yzku m n y  
TJstav R ybarsky Vodnany Buletin  
1965. jú lius— szeptem beri számában  
V. Krupaner arról tudósít, hogy 1965 
júniusában első ízben  — Csehszlová
kia  is m egkezdte a délkelet-ázsiai 
növényevő halfajok im portálását. 
500 000 db fehér  
am urt, pettyes és 
fehér széleshomlo- 
kú halivadékot vá 
sároltak a Szov
jetuniótól, A  M a
gyarországon is m ár jól ism ert és al

kalm azott polietilénzsákokba csoma
golták az átlagban 8 m m  nagyságú 
halakat. 20 liter vízbe 25 000 db iva
dékot helyeztek. A  szállítm ány 23 
óra alatt te tte  meg a m integy 3200 
km -es u ta t a Gorjacij—K lu j—Krasz- 
nodar—M oszkva— Prága—T febony— 

Vodnany közt. A  halak v izének hő
m érséklete  — a légi szállítás alatt 
+ 25,5— +19,1° C közt váltako
zott. A  halakat Vodnany és T febony  
halastavaiba helyezték. (P. B.)

*

A KALIFORNIAI Marineland ak
váriumában 1965 szeptemberében 
életképes utódot hozott világra az 
egyik delfin. Az újszülött állat súlya 
7,5 kg volt. E szén- —
zációs esemény is — --------
azt bizonyítja, 
hogy az amerikai- 
ak élenjárnak a W' _
delfinek mester
séges viszonyok közt tartásában, ta
karmányozásában és gyógykezelésé
ben — hiszen ezeket a tengeri emlő
söket a legkülönfélébb „szárazföldi” 
betegségek is fenyegetik, így pl. a 
sertésorbánc! (AP) (P. B.)

A KOLUMBÁCSI légy lárváinak  
előfordulási helyén haltáp lálékként 
igen nagy jelentőségük van. A tanu l
m ány jugoszláv szerzői (Zivkovitch, 
Kacanszki, Zeitschrift fü r  Fischerei 

65/34. sz.) részletes 
vizsgálatai szerint 
elsősorban a ke- 
csege, tok, m árna 
és süllő a  fogyasz
tó ja  április—m ájus 

hónapokban. Az egy halban ta lá lt 
m ennyiség 2400—6800 db lárva.

Bosznia-Hercegovina terü letén  fő
leg a pénzes pér és pisztrángfélék 
a fő fogyasztói a különböző Sim uli- 
diáiknak. (N. S.)

A  H A L Á S Z A T  1965. I. számában  
Életrevalóbbak? cím m el közölt c ikk  
lényege az volt, hogy Észak-Am eri- 
kában több halfaj él, m in t ná lunk  
Európában. A  fa jok  azért szerepel
nek ott nagyobb mennyiségben, m ert 
a jégkorszakok nem  végeztek oly 
nagy pusztítást, 
m in t itt  az óvi
lágban. A  közel

m últban  je len t 
meg az A m erican  

Fisheries Society 
szerkesztésében egy am erikai halka
talógus, va lam in t P. Parey kiadásá
ban a die SÜ SSW ASSERFISC H E  
EU RO PAS c. könyv. E két anyagból 
tu d tu k  meg, hogy pl. sügérfélékből 
(Percidae) É szak-Am erikában 98 faj, 
viszont it t  Európában m indössze 12 
fa j él; ponty fé lékből (Cyprinidae) É. 
A -ban  195, Európában csak 72 fa j is
m eretes. Ez a két példa is elegendő 
ahhoz, hogy érzékelni tud juk , arány

lag m ilyen  szegény kontinensünk ha
lakban.

(P. B.)
*

AZ NDK ponty-önellátását 1970-re 
a pontynevelésre alkalm as term észe
tes tavak  bekapcsolásával k íván ja 
elérni. M integy 12 000 ha ilyen te rü 
let áll rendelkezésre és innen átlag 
5 q/ha =  60 000 q árupontyot akarnak  
előállítani, 1964-ben az eredm ény 
3840 q volt, 1965- 
re a te rv  15 350 
q. Előfeltételek: a 
csukaállom ány ra 
dikális csökkenté
se, nagyobb darab
súlyú (300—350 g) kétnyarasok tav a
szi kihelyezése. A viszonylagos visz- 
szafogási százalék ném et tapasz talat 
szerint sűrűbb népesítés esetében 
emelkedik. A szükséges takarm ány
mennyiségről a cikk szám ítást nem  
közöl. Megemlíti, hogy a hasvízkór 
leküzdésére 1966-ban a pontyos gaz
dálkodásba bevont term észetes vize
ken a nem  oldódó antibiotikum ok 
hozzáetetését is meg kell kezdeni. 
(DFZ 165/10.) (N. S.)

*

gyom rában egy 
volt.

A DAS TIER 1966.
feb ruári szám a a r 
ról ad h írt, hogy 
egy ném et horgász 
olyan csukát fo

gott, m elynek 
k ife jle tt patkány 

(P. B.)
*

A PONTY VITAMINHIÁNYÁVAL 
foglalkozik Ulrich Lieder (DFZ 65/9.) 
B -l vitaminhiány eddig csak a piszt
rángoknál lépett fel. Itt korpa és 
élesztő etetése, valamint B -l vitamin  
adagolása segít. Táplálkozásbiológiai 
kutatásoknál azonban thiaminban 
(B! hatóanyaga) 
szegény étrenddel 
ez a betegség a 
pontyokon is elő
idézhető volt. A 
kísérlet 12. heté
ben fellépett nagyarányú elhulláskor 
a legbetegebb két Px-en a vitaminhi
ány összes tüneteit megszüntette 16 
órán belül a peritonálisan adagolt 0,5 
mg Bi vitamin. Természetes körülmé
nyek között fellépő B1 vitaminhi
ánytól jelenleg tartani nem kell, 
mert pl. 100 g búzában már 0,6 mg 
thiamin van. (N. S.)

A DAS TIER 1966. feb ruári szá
m ában egy képet közöl, m elyen egy 

fonálhal tetem e 
lá tható  gyöngy
kagyló teknőjében. 
A kagylóbörtönbe 
szorult hal először 
elpusztult, m ajd  a 

kagyló vékony gyöngyréteggel való
sággal bebalzsam ozta a vára tlanu l 
és nyilván véletlenül odakerü lt ha
lat.

(P. B.)
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Nitrogéntrágyázás Izraelben

A z Agricultural A m m ónia  N ew s 1965. m ájusi—júniusi 
száma cikket közöl „A m m óniaoldat használata a halas
tavakban” címmel. A  c ikk  szerzői: A . B eresky és S  
Sárig, akiknek neve szakkörökben ná lunk is közism ert 
és nagyrabecsült. A z  igen érdekes tanulm ányt érdem es
nek ta rtjuk  arra, hogy teljes egészében ism ertessük.

A z  ammóniaoldatot (szalm iákszesz) Izraelben 1957 
óta használják nitrogéntrágyázásra a mezőgazdaságban. 
Igen gazdaságos m egoldásnak bizonyult, m ivel töké
letesen pótolja az addig használt am m ónium szulfátot, 
m ely sokkal drágább.

A z  ammóniaoldat normális hőm érsékleten  20% n it
rogént tartalmaz. Hűtőberendezéssel ellátott speciális 
konverter egységekben állítják elő, kö tö tt v ize t nem  
tartalmazó am m óniát vízzel keverve. A  25% am m ónia
oldat m inden hőfokon erősen párolog, úgyhogy csak 
zárt tartályokban tárolható. Öntözővízbe keverve kis 
m ennyiségben oldódik és a vízben  lebegő apró agyag 
és organikus eredetű szem csékre rakódik, így nem  pá
rolog el. Ennél a tulajdonságánál fogva alkalm as ha-

A plasztik csónak és tartály tervrajza  
1. Töltő nyílás, 2. P lasztik kivezető csövek, 3. Csapok, 4. Ki

vezető nyílások , 5. Szintm utató

lastavak trágyázására, és bizonyos toxin term elő  algák 
irtására, am elyek halpusztulást okoznak.

B. Hepher kísérletei azt b izonyítják, hogy halas
tavak trágyázásakor az am m ónium szulfá to t az am m ó
niaoldat tökéletesen helyettesíti és a halakra nincs ká
ros hatása, ha m egfelelően adagolják. A z  am m ónia
oldattal trágyázott tavakban a halak fejlődése m eg
egyezett az am m ónium szulfá tta l trágyázottakéval.

A  szalm iákszesz használata rövid időre, 0,2—0,4 
értékkel megemeli a víz pH-ját. M inthogy a meleg  
vízben élő halfajok növekedése szem pontjából a leg
ideálisabb a 8 körüli pH, ezért az am m óniaoldat hasz
nálata a 8 pH alatti v izekben  a legkívánatosabb.

Biztonsági szem pontból a szalm iákszeszt az ún. „fo
lyamatos adagolás” m ódszerével a lkalm azzuk; a par
ton elhelyezett vastartályokból vékony műanyag-csö- 
vön veze tik  be a tó szélfelőli oldalán a parttól 3—4 
méterre, 5 cm m élyen a v íz színe alatt. Ügy találták, 
hogy egy 4 ha-os tóban, ahol a fe n t leírt egy ponton tör
ténő adagolás 2—3 órán át tartott, a szalm iákszesz 12— 
24 óra m úlva vegyült el. A  kísérletben 1 ha v íz fe lü 
letre 65 kg ammóniaoldatot használtak fe l 2 heten
kén t és ezt a term elési időszakban hétszer ism étel
ték meg.

A  mesterséges halastavakban gyakori P rym nesium  
parvum  larter toxinterm elő alga igen nagy vesztesé
geket okozott az izraeli halállományban.

1960-ig ezt az algát am m ónium szulfá tta l, illetőleg  
rézszulfáttal irtották. Ügy találták azonban, hogy az  
am m ónium szulfá to t erre a célra csak abban az eset
ben lehet használni gazdaságosan, ha a v íz  hőfoka 20°C, 
pH értéke pedig 8,5 fe le tt van. A  rézszulfá t használa
tához ezek a körülm ények nem  szükségesek, de m ér
gező hatásánál fogva csak kis m értékben  alkalm az
ható. A  szalm iákszesz használata algairtásra, m in t azt 
az 1959-ben és 1960-ban végzett k ísérletek igazolták, 
8,5 pH érték és 20°C hőm érsékleten is kielégítő. A  ha
tásos algairtáshoz 1000 m 3 vízhez 15 liter szalm iákszeszt 
kell felhasználni. Ilyen  koncentrációban a v íz pH-ja  
0,4— 1 értékkel em elkedik.

Algairtáskor az ammóniaoldatot speciális, oldal
motorral ellátott és zárt tartá lyt hordozó plasztik  csó
nakból — percenként 25— 30 literes m ennyiségben  — 
kell a vízbe ju tta tn i, hogy egyenletesen kevered jék el 
a tó m inden részén. (A  hazai nagy tavakon, ahol egy 
pontról az egyenleges elkeveredés nem  biztosított, a jánl
ható a leírt csónakos módszer bevezetése, term észetesen  
nem  az algairtáshoz, hanem  a trágyázáshoz m egadott 
m ennyiségben. Csónak nélkü l a „folyamatos adagolás” 
több helyen történhet.)

Az am m óniaoldat-szállító tartály vázlata  
1. Töltő nyílás, 2. B iztonsági szelep, 4. Szintm utató a felső  (3> 

és az alsó (5) csappal, 6. Ürítő csap, 7. ö b lítő  nyílás.

A z ammóniaoldat használata esetén a tógazdaság
ban a következő felszerelés szükséges:

1. 10 m 3-es tartály a tárolásra;
2. 2 m 3-es kerekes tartály a tavakhoz szállításra

(jobb oldali kép);
3. Zárt tartállyal és oldalmotorral fe lszerelt (plasz

tik) csónak a gyors adagolásra;
4. Tópartokon álló tartályok a szalm iákszesz fo 

lyamatos adagolására gravitációs úton;
5. Különféle felszerelések (plasztik csapok és csö

vek) a tartályokhoz és csónakhoz.
R em éljük, hogy lapunk 1965. évi 2. (56—57. o.) és

6. (186—187. o.) számában m egjelent ti-trágyázást c ik
kekkel együtt ez a m ódszertani ism ertető is segíti a 
halastavak ú j nitrogéndúsítási lehetőségének elterje
dését.

Thuránszky Zoltán
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Hogyan készítsük elő az
EXPORTSZÁLLÍTÁSOKAT ?

Sokan nem  gondolnak arra, hogy az 
export nagyobb követelm ényekkel 
já r, m in t a belföldi rakodás. Ügy 
vélik, hogy az á ru é rt jelentkező kü l
földi vevő azt vegye át, am it a tó 
gazdaság rendelkezésére bocsát, sőt 
az t v árják  felügyeleti szervüktől — 
a  m agasabb á r  rem ényében —, hogy 
az  exporto t nekik ju ttassák, s ezáltal 
jövedelm ezőségük em elkedjék.

Jegyezzük meg, hogy a m agasabb 
á rn ak  feltételei is vannak, m elyek a 
berakásra kerülő áru  minőségi és 
m ennyiségi követelm ényein felül a 
szervezés, a jó előkészítés hosszú so
rozatán  á t érhetők csak el.

H alexportunk túlnyom ó részét a 
speciális élőhalszállító vagonok bo
nyolítják  le, de nem  m egvetendő az a 
m ennyiség, m elyet évről évre em el
kedve gépkocsikon visznek ki.

Ha a vevő teljes megelégedésére 
szállítunk, a külföldi vevő egyre több 
h a la t kíván, m ert tudja, hogy a  ná
lunk  lekötött hala t a rögzített m eny- 
nyiségben és m inőségben m egkapja, 
nyugodtan eladhatja , vevőitől nem 
kap szem rehányást, hogy az áruval 
nincs megelégedve, s ezért a további 
szállítm ányokról lemond. A tőkés 
kereskedelem  az á ru t azonnal to 
vábbadja, m ihelyt azt lekötötte, s 
nem  v árja  meg, am íg az ténylegesen 
birtokába jut.

A rakodás alapkövetelm énye az 
előzetesen m egtárgyalt minőség és 
mennyiség pontos betartása. Rossz 
h íre  van az olyan gazdaságnak, 
am ely még ezt sem  teljesíti. A szál
lító camion üzeme drága, ezért a ve
vőnek nem  közömbös, hogy kocsiját 
te ljesen  vagy csak részben kihasz
nálva ind ítja  el. Pl. tervezett rak 
súly 1000 kg, berakva 800 kg, ez azt 
je lenti, hogy m inden kg hal elszállí
tá sa  20%-kal többe került. Minőség
ben pedig nem  mindegy, hogy rögzí
te tt, pl. 80 dkg-os ponty helyett 80 
dekáig menő súlykategóriából rak 
nak  be. A vevő joggal reklam ál, h i
szen a kereskedő más ígért, m int 
am it tudo tt szállítani. S nem  egyszer 
oly engedm ényt kénytelen adni, am i 
az egész tétel gazdaságosságát kétsé
gessé teszi.

Nem tekinthető  az exporto t gátló 
tényezőnek pl. olyan körülm ény, 
hogy a szállításra k ijelö lt szerv, k i
sebb mennyiségű, de prím a m inősé
gű áruval rendelkezik, ha m ás kö
zeli üzemből vagy a visszaút irányá
ban m ásutt a rakom ány kiegészít
hető.

Nézzük az export-rakodás techni
kájá t. M egérkezik a camion, érdeke 
a gazdasággal egyezően az, hogy az 
á ru t mielőbb fe lrak ja  és induljon 
vissza hosszú ú tján . Ha a  tárolóhely
hez köves ú t vezet, nincs problém a. 
Nagyon sok üzemhez azonban csak 
földúton lehet bejutni. I t t  két eset 
van, az ú t gondozott, karb an tarto tt 
és sima, am ellett száraz, nem  csú

szós, a kocsi biztonságosan bemegy. 
De ez a  ritkább  eset. Többnyire göd
rök, lyukak, víztócsák vannak  az ú t
vonalon. A magas építésű m agyar és 
szovjet kocsik üggyel-bajjal á tver
gődnek a rossz terepen. Nyugati épí
tésű alacsony, gyorsaságra és jó u tak 
ra  épült kocsi elakad vagy megfe
neklik. Ne kísérletezzünk, s csak úgy 
engedjük be a  kocsit, ha az ú t te l
jesen biztos. A m egsüllyedés 4—6 óra 
hosszat is e ltartha t, míg a kocsi tra k 
torokkal kihúzható. Legutóbb is az 
egyik gazdaságba a kocsi könnyen 
bem ent — üresen, de m egrakva, víz
zel te le elsüllyedt, s csak k é t tsz. nagy 
teljesítm ényű trak to ra i tud ták  kivon
ta tn i. A szállítónak, ha az ú t bizony
ta lan , elő kell készülnie arra , hogy 
a  h a la t vagy vontatójával, vagy fo
gatokkal a  m űútig kivigye, de ezt 
előre kell megszervezni s nem  a ra 
kodáskor kapkodni.

További problém át a  vízvétel okoz
hat. Csak tiszta, hűvös, jó minőségű 
vízbe szabad ha la t berakni. A vöd
rös vízm erés lassú és fáradságos. K ét 
óra hosszat is e lta rth a t 2000—3000 
lite r  víz felvitele. Szivattyú m ajd 
m indenütt rendelkezésre áll, de sok
szor az a hibájuk, hogy nem  indul
nak meg.

R akodáskor hálók, eszközök beve
tésre  készen, legyenek. Volt eset, hogy 
délelőtt m egérkezve még a telelő 
vizének leszállítását sem kezdték 
meg. Volt kapkodás, háló t húzni, 
válogatóasztalt felállítani stb. S az 
eredm ény: reggel félnyolcra voltunk 
a gazdasághoz vezető ú t bejára tánál 
(ahová persze nem  lehete tt bemenni) 
s télen délután fél hatkor hagytuk 
el a  gazdaságot összesen csak 800 
kg hallal.

Ezzel szemben példás rakodásokkal 
is ta lálkoztunk  gyakran, a jó szerve
zés, előrelátás eredm ényeként, pl. 
D innyési Ivadéknevelő Tógazdaság, 
F ejér megyei Halgazdaság, Szarvasi 
K ísérleti H alastavak. Különösen ked

vező a dinnyési módszer, ahol a kí
ván t halak  m űanyagládákban előre 
elkészítve, olykor m ár m érlegelve is 
várják  a rakodás kezdetét. A m unka 
gyors, a  külföldi m egbízott arca  ra 
gyog, megelégedett. Tudja, hogy a 
hal gyorsabban, tehá t jobban is ér 
haza. A ttól sem  kell ta rtan ia , hogy 
lekési az osztrák vám vizsgálatot, ez 
esetben ugyanis a határon  ülhet reg
gel négy óráig.

Rakodáshoz az ado tt körülm ények
hez szükséges m unkaerőt biztosítani 
kell a gyorsaság érdekében. D innyé
sen ez 8 ember, s nem  egyszer fél 
óra a la tt kész a  kocsi. Rossz m unka- 
szervezéskor többször ta r to tt m ár ra 
kodás 6 órán túl. A lem ért vödröket 
m indenki tud ja  cipelni a  kocsihoz, 
de a válogatáshoz, próbaszám lálás
hoz, esetleg más szakm ai k ívánal
makhoz csak a szakem ber é r t kifo
gástalanul.

Á ltalában nehezen szokják meg a 
m űányagvödrök használatát. Ez rész
ben abból ered, hogy a vödör befo
gadóképessége csekély; csukából 10— 
15 kg, pontyból 20—25 kg. K osarak 
hevernek m indenütt s ez az osztrák 
vevőket borzalom m al tölti el. Szerin
tük  a  sérülés, a parazita  vagy hal
betegségek m egjelenése a  kosár hasz
nála tának  függvénye. A durva vesz- 
szőkosár bizony sok pikkelyleválást, 
felhám sérülést okoz.

Az élőhalszállítm ányokat hatósági 
állatorvosnak kell megvizsgálnia, 
ezért az állatorvost időben kell ér
tesíteni a  szállítás időpontjáról. Ez 
a gazdaság (htsz) feladata. Volt eset, 
hogy az állatorvosra, egész délelőtt 
várni kellett, m ert a  szállításró l nem  
tudott. Egy alkalom m al az egyik 
HTSZ elm ulasztotta idejében az or
vos értesítését, így sehol sem tud ták  
elérni s hatósági állatorvos lá tta  el 
a vizsgálatot és ad ta  ki az egészség
ügyi igazolást.

Tavasszal az idő  felm elegedésével 
a víz hőfoka is em elkedik. Ilyenkor 
a víz hűtése kívánatos m ár 16°C-on 
felül. E setenként 100—500 kg jég 
szükséges, a szállítandó hal m ennyi
sége, minősége, a távolság és a víz 
hőfoka szerint. Ezt a szállítónak kell 
biztosítania, ha kívánja, térítés elle
nében.

Oeconomo György

A bajai Üj Élet htsz bárkái a Sugovicán (Keve felv.)
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V ízszennyezés okozta halpusztulások 1962-ben

A z Országos Mezőgazdasági M inő
ségvizsgáló In tézet V ízélettani 

Osztálya elkészítette az 1962—1965. 
évek időszaka a la tt vízszennyezés 
m ia tt bekövetkezett halpusztulások 
jegyzékét. Tekintettel a közérdeklő
désre az anyagot közöljük éspedig 
az 1962—63. évi adatokat ebben a 
szám unkban, az 1964—65. évit pedig 
a m ájus—júniusi H alászatban.

Vízszennyezés okozta halpusztulások  
1962-ben

1. V ízterület: Fekete Körös 
Időpont: 1962. jan u ár 10. 
H alászati jogosult: V iharsarok 
Htsz, Gyoma
Szennyező üzem: Sarkadi Cukor

gyár
Szennyvíz: Rothadó cukorgyári 

szennyvíz
Elpusztult halm ennyiség: Több 

mázsa vegyeshal.
2. V ízterület: Rákosfalvi tavak  

Időpont: 1962. ja n u ár 30. 
H alászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Egyesült

Gyógyszergyár +  Egyesült Ve
gyiművek

Szennyvíz: Savas, fenolos, aro- 
m atikus, üzemi szennyvizek 

Elpusztult halm ennyiség: 20 m á
zsa ponty és egyéb nem éshal.

3. V ízterület: Táci telelőtavak (Ma
lom csatorna)

Időpont: 1962. feb ruár 5. 
H alászati jogosult: Petőfi Tsz, 

Tác
Szennyező üzem: P erem artoni 

Ipari Robbanóanyaggyár 
Szennyvíz: Fluórsavas ipari

szennyvíz
Elpusztult halm ennyiség: 300 m á

zsa ponty.
4. V ízterület: Nádor csatorna—Sió 

Időpont: 1962. jún ius—augusztus 
H alászati jogosult: Béke Htsz, 

Tolna
Szennyező üzem: Fűzfői N itro- 

kém ia +  Péti N itrogénm űvek 
Szennyvíz: Ammóniás, klórfeno- 

los, üzemi szennyvizek 
E lpusztult halm ennyiség: kb. 80— 

100 mázsa vegyeshal.

5. V ízterület: Soroksári Dunaág 
Időpont: 1962. június 18. 
H alászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Csepeli P ap ír

gyár
Szennyvíz: N átrium  hipoklorit 

(vezetékek fertőtlenítésére) 
E lpusztult halm ennyiség: Né

hány kg fehérhal.

6. V ízterület: Tatai-víz 
Időpont: 1962. június 26. 
H alászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Tatai Bőrdísz

m űgyár (?)
Szennyvíz: közelebbről ism eret

len (m intát nem  vettek) 
E lpusztu lt halm ennyiség: kb. 1 

mázsa.

7. V ízterület: Győri Iparcsatorna 
Időpont: 1962. augusztus 15. 
H alászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Győri Hűtőház 
Szennyvíz: Am móniás szennyvíz 
E lpusztult halm ennyiség: kb. 70

mázsa vegyeshal.

8. V ízterület: Esztergomi Dunaág 
Időpont: 1962. augusztus 30. 
H alászati jogosult: Úszó Falu

Htsz
Szennyező üzem: ism eretlen 
Szennyvíz: ism eretlen (m intát 

nem  vettek)
E lpusztult halm ennyiség: 1—2 

mázsa vegyeshal.

9. V ízterület: Esztergomi Dunaág 
Időpont: 1962. szeptem ber 3. 
H alászati jogosult: Úszó Falu

Htsz
Szennyező üzem: M űszeripari 

M űvek
Szennyvíz: savas, krómos, rezes 

ipari víz
Elpusztult halm ennyiség: kb. 20 

mázsa vegyeshal.

10. V ízterület: Selypi-tó
Időpont: 1962. szeptem ber 12. 
H alászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Salgótarjáni 

A célárugyár
Szennyvíz: kénsavas pácvíz

Milyen halpusztulásokkal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <

Elpusztult halm ennyiség: ada to t 
nem  közöltek.

Vízszennyezés okozta halpusztulások  
1963-ban

1. V ízterület: Soroksári Dunaág 
Időpont: 1963. ja n u á r—m árcius 
H alászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Bpest déli ip a r

vidék +  Csepel A utógyár
Szennyvíz: olajos, fenolos, ne

hézfém tartalm ú vegyes ipari 
szennyvíz

E lpusztult halm ennyiség: kb. 700 
mázsa vegyeshal.

2. V ízterület: Torna patak  (Deve-
cser körzete)

Időpont: 1963. m árcius 6. 
Halászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: A jkai T im föld

gyár * *

EG YSZEM ÉLYES K U TA TÓ  TEN 
G E R A L A T T JÁ R Ó T  szerkeszte ttek  
szovjet technikai szakem berek, m ely
nek süllyedési képessége 300 m éter, 
és m egkönnyíti a tenger á llatvilá
gának tudom ányos megfigyelését. A z  
új tengeralattjáró kitűnően  fe lhasz
nálható a halászati kutatásban. 
(TECH NIKA M OLOGYOZSI) (K. L.}

*

A  Csehszlovák Halász Szövetség  
közleménye szerin t 1965-ben 1500
kiló élő ráko t fogtak, am elyeket 
Franciaországba exportáltak , ahol ez 
nagyon népszerű. (CSEHSZLOVÁ
K IA I Ú J SZÓ) (K. L.)

RÉSZLETES C IK K BEN  foglalko
zik  a DFZ 65/6. szám ában dr. Bar-  
thelm es a teleltető  tavak stb. v izé
nek hőm érsékleti viszonyaival. A  te 
lelők v izének túlságos lehűlése, ill. 
felmelegedése a telelőben levő he-  
lakban fokozatosan em elkedő veszte
séget, elhullást és nagyarányú sú ly -  
gyarapodást okozhat. N em csak a 
fény, hanem  a vízhőm érséklet is kor
látozó tényezővé válhat az oxigén  
produkció folyam atában. Ezért nem

szabad a v íz  hő
m érsékletének  

+0,3°C alá süly- 
lyedni. A  +4°C

_____________ hőm érsékletű v íz -
----- - réteg csak igen k is

tavakban marad a fenéken, m ert 
az átfolyás, szélhatás és függőleges 
áramlások következtében  a rétegek  
keverednek. Túlságos lehűlést okoz
hat nem csak a befolyó víz, de téli 
levegőadagolás (gépi) is hűtőhatású  
lehet.

Lassítja a v íz áthűlését a szélm en
tes hely, a felső jégréteg kialakulása. 
A  hullám zás csökkentésére kísérle
tek  fo lynak könnyen bomló növényi 
olajjal. Ez akadályozza a teleltető  tó
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jár a vízszennyezés?
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Szennyvíz: lúgos, nagy lebegő
anyagtartalm ú ipari szennyvíz 

E lpusztult halm ennyiség: néhány 
mázsa vegyeshal.

3. V ízterület: Túr főcsatorna  (Fe
hérgyarm at)

Időpont: 1963. április 5. 
Halászati jogosult: Rákóczi

Htsz
Szennyező üzem: ism eretlen 
Szennyvíz: ism eretlen 
E lpusztult halm ennyiség: né

hány m ázsa vegyeshal.
4. V ízterület: M átravidéki Erőmű

H űtőtava
Időpont: 1963. április 24. 
H alászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Selypi Cukor

gyár
Szennyvíz: rothadó cukorgyári 

szennyvíz

befolyója, ill. a teleltető v izének hu l
lámzását. A  tú l erős befolyást m ér
sékelni kell. (N. S.)

VITAINDÍTÓ cikket közöl a DFZ 
65 9. sz. U lrich L ieder tollából annak 
eldöntésére, hogy ipari term eléssel 
jobban féjleszthető-e még a  tógazda
sági pontytenyésztés a jövőben. Ha 
sikerül ezt a tenyészanyag előállítá
sakor m egvalósítani (itt a nagy vesz

teségek m ia tt a 
legbizonytalanabb 

a term és) nagy te 
rü letek  szabadul
nának fel áruhal- 
term elés céljaira. 

Ez utóbbi részben hagyom ányos 
m ódszerekkel — m űtrágyázással — 
fokozható. K i kell próbálni a te 
nyészanyag előállításánál ném et v i
szonylatban a  japán  m ódszereket és 
azokat lehetőleg meg is kell hono
sítani. (N. S.)

A  B A JK Á L B A N  őshonos a fóka. 
Több ezer éve vadásszák. 1920 körül 
évente 3—4000 db-ot, 1931— 37 idő
szakban évente 6000 db-ot e jte ttek  
el. Ez a szám  azóta kb. 800-ra csök
kent. A  nagyarányú visszaesést az 
irtó vadászat, ill. 
a fókabőr árcsök
kenése okozta. A  
vadászlétszám  a 
régebbi 4— 800 fő 
ről 50-re csökkent.
A kím élet alatt álló állom ányt m in t
egy 35—40 000 db-ra becsülik és rö
videsen m egindul újra a vadászat 
évi 3000 db-os kerettel. Ez a szám  
még növelhető lesz. A  fóka főleg az 
értéktelen halakkal táplálkozik. M i
vel lövik, így 20—40° 0 elvész. K ísér
letek fo lynak hálós vadászatára. Fel- 
használásra elsősorban a fiatal egye- 
dek bundája és a fókazsír kerül. A  
helybeli lakosság a fiatal fóka húsát 
is kedveli. (RiR 1965 12. sz.) (N. S.)

E lpusztult halm ennyiség: 1—2 
m ázsa nem eshal

5. V ízterület: Zagyva  (Jászberény
körzete)

Időpont: 1963. m ájus 7.
H alászati jogosult: MOHOSZ
Szennyező üzem: H atvani Cukor

gyár és K onzervgyár
Szennyvíz: rothadó szerves-

anyagtarta lm ú szennyvíz
E lpusztult halm ennyiség: több 

m ázsa vegyeshal.

6. V ízterület: Váli v íz
Időpont: 1963. m ájus 8.
H alászati jogosult: Ságvári Htsz, 

Ercsi
Szennyező üzem: Ercsi Cukor

gyár
Szennyvíz: rothadó cukorgyári 

szennyvíz
E lpusztult halm ennyiség: több 

mázsa vegyeshal.

7. V ízterület: Nádor csatorna— Sió
Időpont: 1963. m ájus 20.
H alászati jogosult: Béke Htsz, 

Tolna
Szennyező üzem: Fűzfői N itro- 

kém ia, Péti N itrogénm űvek
Szennyvíz: am móniás, klórfeno- 

los üzemi szennyvizek
E lpusztult halm ennyiség: több 

mázsa vegyeshal.

8. V ízterület: Pérint patak
Időpont: 1963. augusztus 26.
H alászati jogosult: MOHOSZ
Szennyező üzem: Kőszegi Nemez- 

és Posztógyár
Szennyvíz: mérgező üzemi

szennyvíz
E lpusztult halm ennyiség: több 

m ázsa vegyeshal.

9. V ízterület: Kopolya- és Bárkás
csatorna (Sarkad)

Időpont: 1963. szeptem ber 9.
H alászati jogosult: V iharsarok 

Htsz, Gyoma
Szennyező üzem: Sarkadi Cukor

gyár
Szennyvíz: rothadó cukorgyári 

szennyvíz

Elpusztult halm ennyiség: több 
mázsa vegyeshal.

10. V ízterület: Kalocsai vízterü let
Időpont: 1963. szeptem ber 17. 
H alászati jogosult: Vörös Csillag 

Htsz, Paks
Szennyező üzem: V ibrátorgyár +  

-f- egyéb üzemek 
Szennyvíz: nehézfém tartalm ú,

rothadó szennyvíz 
E lpusztult halm ennyiség: több 

mázsa vegyeshal.

11. V ízterület: Takta
Időpont: 1963. október 13-tól 
H alászati jogosult: Tiszavirág 

Htsz, Tokaj
Szennyező üzem: Szerencsi Cu

korgyár
Szennyvíz: rothadó cukorgyári 

szennyvíz
E lpusztult halm ennyiség: kb. 60 

mázsa vegyeshal.

12. V ízterület: Á talér  (Tata)
Időpont: 1963. novem ber 9. 
H alászati jogosult: Tatai Halgaz

daság
Szennyező üzem: ism eretlen 
Szennyvíz: ism eretlen 
E lpusztult halm ennyiség: 1—2 

ponty és vegyeshal.

13. V ízterület: K eleti Főcsatorna és
Hortobágy

Időpont: 1963. decem ber 17-től 
H alászati jogosult: MOHOSZ és 

Hortobágyi ÁG.
Szennyező üzem: Tisza vasvári 

alkaloidagyár
Szennyvíz: am m óniás, alkaloida

ta rta lm ú  üzemi szennyvíz 
E lpusztult halm ennyiség: több 

mázsa vegyeshal.

14. V ízterület: Hárosi Dunaág
Időpont: 1963. decem ber 
Halászati jogosult: MOHOSZ 
Szennyező üzem: Hárosi Fale

mez M űvek +  egyéb üzemek 
Szennyvíz: erősen rothadó

szennyvíz
Elpusztult halm ennyiség: több 

mázsa vegyeshal.



Kitűnő im portperlonból készülnek  a győri htsz hálói
(Tölg felv.)

A
n  halászati üzem tervek lényegét a 
halászatról szóló 1961. évi 15. szám ú 
törvényerejű  rendelet 1/1962. (I. 24.) 
F. M. számú végrehajtási rendeleté
nek 9. §. 1—3. bekezdése foglalja 
össze. A jogszabály az üzem tervek 
lehetőségeihez széles alapot ad, és 
ezt időszakról időszakra m ind job
ban kell hasznosítanunk.

Az új üzem tervekben az előzőknél 
erősebben dom borodjék ki az, hogy 
a  term észetes vizek halászati joga 
az állam ot illeti meg és csupán e 
jog hasznosítása tö rtén ik  vállalatok, 
htsz-ek és a MOHOSZ ú tján . Az á l
lam nak tehát törvény ad ta  joga a 
term észetesvízi halgazdálkodás fel
ügyelete, ennek érdekében az á lta 
lános elvek m eghatározása, valam in t 
m egtartásuk ellenőrzése. Ezeket a 
legfontosabb feladatokat kell a  ha
lászati üzem terveknek tartalm azniuk; 
készítőik, a megyei tanács v. b. m e
zőgazdasági osztályainak kötelessége 
annak biztosítása, hogy a halászati 
jogosítottak a határoza t jellegű elő
írásokat m aradéktalanul végrehajt
sák. Az üzem terveknek ugyanakkor 
élniük kell, tehát m ódot kell adni 
arra, hogy a  halászat és főleg a  több
term elés érdekében egy-egy — leg
alább négy éves — időszakon belül 
az előírásokat szükség szerin t meg
változtathassák. E rre a jogszabály 
szerint kérelm ek a lap ján  a halászat 
csúcsszerve, az Országos H alászati 
Felügyelőség az illetékes.

Az üzem tervek „elsőfokú” gazdái 
a megyei halászati felügyelők. A jog
szabály szerint a halászati jogosítot
tak  bevonásával, a megyei mezőgaz
dasági osztályok képviselőiként ők 
készítik el, m ajd  terjesztik  fel az 
üzem terveket jóváhagyásra az OHF- 
hez. Elkövetkező m unkájukat a la 
pozzák meg az üzem terv-készítés ide
jén, hiszen a gondjaikra bízott vize
ken a halászat vázát ad ják  az elő
írások.

A felügyelők igazgatási m unkája 
nagyrészt az üzem terveken alapszik, 
m ert ezek m egtartásával kötelezhe
tik  a halászati jogosíto ttakat a vizek 
m indenkori gazdaságos kihasználá
sára. Az üzem tervek m egtartásának 
vagy megszegésének következményei 
is vannak: A m ár idézett F. M. ren 
delet 8. §-a szerint az előírások meg 
nem  ta rtása  figyelmeztetést, m ajd 
korlátozó intézkedéseket von maga 
után, te h á t a halászati igazgatás 
kényszerítő eszközökkel élhet az elő
írásokat megszegő halászati jogosí
to ttakka l szemben.

A jelenleg még érvényben levő 
term észetes vízi üzem tervek az O r
szágos H alászati Felügyelőség h a tá
rozata szerin t 1966. dec. 31-én h a tá
lyukat vesztik, és helyettük  1967. ja 
n u ár 1-től az elkövetkező négy évre, 
1970. decem ber 31-ig, új előírások 
a lap ján  kezdődik a gazdálkodás fo
lyóvizeinken, tavainkon és holtága
inkon. M ik te tték  szükségessé első 
üzem terveink átdolgozását? A kér
dés tisztázásához röviden át kell te 
k in tenünk  az előzményeket. A ko
rábbi, a teljességre nem  törekvő 
„részletes előírások” helyett, az or
szág összes term észetes vizére el kel
le tt készíteni az üzem terveket, az 
1961-ben, illetve 1962-ben érvénybe 
lépő új halászati jogszabályok sze
rint. A m unkához nem  volt megfe
lelő alap, a vizeket nem  ism ertük 
eléggé, így a halgazdálkodást nem  
tud tu k  a leghelyesebb elvek szerint 
szabályozni. Az üzem tervkészítés és 
jóváhagyás m unkája ezért elhúzó
dott, az előírások m egyénként válto
zóan, csak 1963-ban, illetve 1964-ben 
léptek érvénybe. Az üzem terv-készí- 
tési m unka az ú jonnan beállíto tt me
gyei halászati felügyelők többségé
nek  tú l nagy feladatot je len te tt és 
így az előírások nem felelnek meg 
m indenütt a korszerű követelm é
nyeknek, illetve a helyi adottságok
nak. A végzett m unkáért, a kezdet- T estével védi^

Új üzemtervek készük
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bői fakadó hiányosságok ellenére is, 
a megyei tanácsok mezőgazdasági 
osztályai és a  halászati felügyelők 
m inden elism erést m egérdem elnek. 
A term észetes vizek korszerű gaz
dálkodásának szakigazgatási a lap ja 
it  rak ták  le és ezzel hazánk sok-sok, 
halászatilag egyébként fe jle tt orszá
got előzött meg. A biztos alapo t te 
h á t m egterem tettük, de az üzem ter
vek hibái m ár akadályozzák a fejlő
dést, az igazgatási m unkát és a  te r
melést. Ezért kell elsősorban az ere
detileg k itűzö tt határidő  elő tt a mos
tan i előírásokat ú jakkal felcserélni.

A m ásik szem pont az, hogy az 
1970-ben lezáródó ötéves tervvel a 
m ásodik halászati üzem tervek is ér
vényüket vesztik, és ettől kezdve ne 
négyéves, hanem  a  népgazdasági te r
vekkel párhuzam osan, ötéves üzem 
tervek  készülhessenek. így  a  term é
szetes vizek halászata szorosabb kap
csolatba kerü l egyéb gazdasági te r
veinkkel és elsősorban az ötéves te r
vekkel.

Az Országos H alászati Felügyelő
ség úgy határozott, hogy az új üzem
terveket f. év jún ius 30-ig kell el
készíteni és felterjeszteni jóváhagyás 
végett. A megyei halászati felügye
lők figyelm ét m ár az 1965 szeptem 
berében ta rto tt országos értekezleten 
felh ív tuk e m unka fontosságára, 
m ajd 1966 januárban  k ikü ld tük  az 
új üzem tervek nyom tatványait a me
gyei tanácsoknak. F ebruárban  egész 
napos értekezletet ta rto ttu n k  a  me
gyei felügyelők részére a htsz-ek el
nökei, a  HTSZ Központi Intézőbi
zottság és a  MOHOSZ képviselői 
részvételével.

Az értekezlet főként az üzem ter 
vek készítésével foglalkozott. Elmon



lé  a természetes vizekre!
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dottuk, hogy a megyei halászati fel
ügyelők — a  halászati jog hasznosí
tóinak bevonásával — m árcius, áp ri
lis, m ájus hónapokban készítsék el 
az összes külön kezelhető v ízterület 
üzem tervezetének első fogalm azvá
nyait, m ajd  ezután, ahol szükséges, 
a megyeszékhelyeken megbeszélést 
h ív janak  össze az üzem tervek ism er
tetésére és a vélem ények egyezteté
sére. E rre a halászati jogosítottak és 
a vízterületek  halászatában érin te tt 
szervek (Horgász I. B., szelektáló 
htsz, Vízig stb.) képviselőit kell meg
hívni. Ahol az értekezlet tém ája  a 
vízterületek száma m ia tt tú l sok, a 
tárgyalást két-három  alkalom ra kell 
elosztani. Pl. külön-külön megbeszé
lést lehet ta rtan i a htsz-ek belterjes 
vizeiről, a horgászok á lta l is látoga
to tt vizekről és a  MOHOSZ vizeiről. 
Minden alkalom ra csak az érin te tt 
feleket kell m eghívni, így a  belter
jesen kezelt vizek tárgyalásán a  hor
gász képviselők je lenléte nem  szük
séges, viszont a szelektáló halászat 
nélküli horgászvizek tárgyalásán a 
htsz küldöttjének nem  kell jelen 
lennie. Az egyeztető tárgyalásokra 
az OHF és a MOHOSZ képviselőjét 
is meg kell hívni. Ezeken a  tá rgya
lásokon dől el, hogy az üzem terv ja
vaslatok m ennyire felelnek meg az 
üzemi halászatra jogosult szervek
nek, a horgászegyesületek tag jainak  
és az esetleges egyéb érdekelteknek 
(Erdészet, Vízügyi Szolgálat stb.). Ha 
a megyei megbeszéléseken nem  si
kerül közös nevezőre ju tn i, az OHF 
vezetője dönt a kérdésben.

Az üzem terv-nyom tatvány hat 
részre oszlik. Ezeken belül az első 
három  pontokba foglalja az előírá
sok megszövegezését. Az egyes ré
szeket külön-külön tá rgyaljuk : 

í. Általános rész: A vízterület leg-

|  két a tejes Süiiő
(Tö lg íc lv .)

fontosabb ada ta inak  le írására szol
gál. Fontos, hogy a használatba adá
si okm ányon levő név m ellett a  töb
bi népies elnevezést is feltüntessük 
az azonosítás végett. Ugyancsak lé
nyeges a  v íz terü le t határa inak  pon
tos megjelölése.

II. Ü zem i előírások: I t t  kell h a tá
rozni a  halászat, a horgászat mód
járól, a  kiadható  halász- és horgász
jegyek áráró l és számáról, valam in t 
a halőrökről. A legtöbb viz halásza
tának  és horgászatának szabályozá
sában — ahol a jo gszaJbályokhoz ké
pest az üzem terv nem  ír  elő szigorí
tá s t — csak idézni kell az 1961. évi
15. T vr.-et és végrehajtási rendeleté it 
[1/1962. (I. 24.) FM. számú ren 
delet és 3/1963. (VI. 28.) FM. ren 
delet], valam in t a  MOHOSZ har- 
gészrendjét. A szigorítást ponto
san m egfogalm azva kell az 1., illetve 
2. pont a la tt leírni és gondoskodni 
arról, hogy a horgászok és halászok 
tudom ást szerezzenek a rá ju k  üzem
tervben  is kötelező előírásokról (pl. 
horgászbotok száma, tilto tt halász
szerszám ok stb.). Az 1. pontban a 
belterjesen kezelt vizeken a terü let- 
egységre eső halasítást, az anyahalak  
kifogásának lehetőségét ívás idején, 
és m inden olyan lényeges kérdést is 
fel kell tün te tn i, am ely az üzemi ha
lászato t érinti. A 3. pont a kisszer- 
számos halászokra háruló kötelezett
ségek elő írására szolgál. A 4. pont
ban kell rendelkezni a  horgász te rü 
leti engedélyek szám áról és áráról. 
Az OHF vezetőjének u tasítása sze
r in t a horgászjegyek ára  általában  
nem  lehet több, m in t az előző üzem
tervekben, illetve, ha em elésre ke
rü l sor, az csak a  többlet-halasítás 
érdekében történhet. A kihelyezési 
kötelezettség em elésének anyagi te r
heit teh á t a  htsz-nek és a horgászok
nak  közösen kell vállalniuk. Ahol a 
horgászengedélyek á rá t nem  emelik, 
a  halasítás sem fokozható, és sok 
víznél ez a halfogási lehetőségek 
v isszatartását je lenti a  horgászok, 
sőt a  gazdasági term elés esetében is.

III. Halasítási előírás: E rre  a  htsz- 
eknek az OHF pénzben k ifejezett ke
retszám okat adott, m elyek elosztása 
az egyes vizek között a  megyei fel
ügyelők feladata. A kihelyezési elő
írásokat halfa jonként a közhaszná
la tú  kifejezések szerin t kell korosz
tá lyonként darabszám ban és kilo
gram m ban megszabni. A ponty-, sül
lő-, harcsa- és csuka-előírások m el
le tt két szabad pont m arad  m ás hal
fajok (angolna, compó, feketesügér, 
növényevő halak  stb.) kihelyezésé
nek leírására. E rész k itöltésekor 
a rra  kell törekedni, hogy a legered
m ényesebben visszafogható halfajok 
és korosztályok népesítését ír ju k  elő. 
A korábbiakhoz képest á ltalában  
változatosabbá kell tenn i a halasí
tást, egy-egy vizet többféle hallal 
kell népesíteni, és ennek költségeit 
a visszafogás arányában  kell elosz
tan i a horgászok és az üzemi halá
szat szervei között.

IV. M ellékhasznosítások: A  kagy
ló, rák, béka és egyéb (pl. nád) te r
melési tevékenység szabályozására 
szolgál (fogási mennyiségek, idősza
kok stb.).

V. M űszaki előírások: A  halászati 
hasznosítást szolgáló m űtárgyak, szi
va ttyúk  stb. üzem eltetésének, eset
leg létesítésének elő írásait ta rta lm a
zó rész.

VI. Záradék: Az üzem tervek ha tá 
lyát jelöli meg és az üzem tervek ha
tá rozat jellegét megadó aláírásoknak, 
pecséteknek feltün tetésére szolgál.

Az új üzemtervek tehát, az előzők
kel szemben, egységes nyomtatvá
nyon kerülnek kiadásra. Szeretnénk, 
ha a forma mellett a tartalomban 
is azonos elvek érvényesülnének és 
„a lépésről lépésre jobb” elv alap
ján új üzemterveink az előbbieknél 
sokkal hatékonyabban szolgálnák a 
halászatot, a halállomány javításá
nak munkáját és hazánk hajdani 
halgazdagságának visszaállítását.

Tölg István



Halaink fontos táplálékállatai
(Felsőrendű rákok — Malacostraca)

A z ászkarákok, felem áslábú rákok, 
hasadtlábú rákok és tízlábú rákok  
tartoznak ebbe a csoportba. Közös 
tulajdonságuk, hogy törzsük szabá
lyosan tagolt, s 21 szelvényből áll. 
Fejük 6, toruk 8, potrohúk 7 szel
vényes. A  torszelvények egy része 
egymással és a fe jje l összeolvadhat. 
Potrohúkon m indig ta lá lunk lába
kat. Fejlődésük lehet közvetlen  vagy  
átalakulás.

A  közönséges vízi ászka (Asellus 
aquaticus) teste háti-hasi irányban  
lapított és 8— 15 m m  hosszú. K ét 
csáppárja közül a m ásodik hosszabb. 
Hét pár torlába nagyjából egyforma, 
járólábak. Innen kapták (Isopoda — 
egyenlőlábú rákok) tudom ányos el
nevezésüket. Elülső torlábpárjuk fo 
gólábbá alakult. A  nőstény torlábain  
költőlem ezek vannak, am elyek köl
tőtáskát alkotnak. I tt  fe jlődnek az 
aránylag nagy peték. S zám uk kevés. 
Az ivadék teljesen kifejlődve kerül 
a vízbe. Potrohlábain kopoltyúk he
lyezkednek el. A z  utolsó potrohláb  
m int farokláb m űködik , s messze k i
áll a potrohpajzsból. A z  ászkarák öt 
utolsó potrohszelvénye potrohpajzs- 
zsá forrott össze. Testszíne általában  
sötétszürke. K isebb ászkarák a pon- 
tusi víziászka (2— 5 mm). Testszíne  
sárgásfehér. Faroklába nem  áll ki 
a potrohpajzsból. A  v ízi ászkarákok  
álló és lassú folyású v izekben  m in 
denütt gyakoriak. Á llóv izekben  a 
parti övezetben, az iszapos fen éken , 
vízi növényzeten, fo lyókban a parti 
kövek alján tartózkodnak. A  legtöbb 
hal szívesen fogyasztja őket.

A  felesmáslábú rákok vagy bolha
rákok oldalt összenyomott, karcsú  
állatok. Színezetük életkörülm é
nyeiktől függően változó. K ét csáp

párjuk közül az egyik hosszabb. Tor- 
lábaik közül 3—4 pár előre irányul. 
A z első kettő  fogólábbá alakult, am e
lyekke l párzás idején  a nőstényt 
m egragadják és hurcolják. A  követ
kező 4 vagy 3 pár *torláb hátrafelé 
irányuló járóláb (mászóláb). A  tor
lábak tőrészén a lem ezkopoltyúk, a 
költő lem ezek helyezkednek el, am e
lyek között a fiatal rákok fejlődnek. 
Hat pár potrohlábuk szin tén  felemás. 
A z első három pár előre irányul. 
Evezésre szolgál és a v ize t a kopol- 
tyúkhoz hajtja. A  három utolsó pót- 
rohlábpár kormányzásra, tolásra, ug
rásra szolgál. Innen (Am phipoda  =  
felem áslábú rákok) tudom ányos el
nevezésük. Úszáskor m ozgékony hát
só testrészük erőteljes csapásaival és 
potrohlábaik egyidejű sebesebb m oz
gatása révén haladnak előre. A  fe le
máslábú rákok közül a G am maridák  
bolhaszerűen, szökdelve úsznak. V íz
fenéken  az utolsó potrohlábpárok és 
a torlábak segélyével haladnak előre. 
Sekély vízben oldalvást fekve , m é
lyebb v izekben  háton, illetve hasi 
oldalukkal lefelé fordulva úsznak.

A  bolharákok váltivarúak. Szapo
rodásuk a nyári időszakban in tenzí
vebb, m in t a téli hónapokban. A  bol
harákok 8—20 petét raknak le, am e
lyek a nőstény költőtáskájában fe j
lődnek. Kb. 2 hét m úlva je lennek  
meg a szüleikhez hasonló kis bolha
rákok. É letük folyam án általában  
három generációt hoznak a világra. 
A testüket védő m eszes-kitinréteget 
növekedésük során többször levetik.

A  bolharákok (Gammaridae) m in 
den víztípusban m egtalálhatók. Leg
többször kövek között és alján levő 
m élyedésekben, vízi növényeken, 
vízbe hu llo tt fa levelek alatt élnek.

Főleg elhalt, de nem  rothadó növé
nyi anyagokkal táplálkoznak. D unán
tú li és északi hegységeink pa takja i
ban a közönséges bolharák (G am m a- 
rus fossarum) él. Testhossza 12— 18 
mm . S íkvidéki v izeinkben  a tüskés, 
bolharák (Gammarus Roeseli) gya
kori. Potrohának 3 első szelvénye a 
hátoldal közepén erős tövisbe van  
kihúzva. A  nyugati bolharák (Gam
marus pulex) ná lunk ritka. A  D una- 
és Tisza-parti kövek alján a 8— 11 
m m  hosszú karcsú bolharák (Chaeto- 
gammarus tenellus) gyakori. Érdekes 
a tegzes bolharák (Corophium cur- 
visp inum  devium ) életmódja. Maga
szőtte tárgyakhoz erősített hom ok
szemcsés tegezben él. É jjel elhagyja  
lakását. Főleg kovam oszatokkal táp
lálkozik. N ém elykor tömegesen el
szaporodik, négyzetm éterenként 8000 
db-ot is szám láltak. A  Duna 12 m é
teres vízm élységéből is gyű jtö tték; a 
fenékfaunát fogyasztó halak kedvenc  
tápláléka.

A  bolharák mesterségesen egész 
éven át tenyészthető. Friss állapotban  
pisztráng-, csuka-, süllő-, és harcsa
ivadék táplálására kiválóan alkalm a
sak. A z árkok, am elyekben tenyész
tik, 4— 5 m  hosszúak, 40— 60 cm szé
lesek és 20— 30 cm m élyek. Ide ka- 
vics-iszap-kerti föld keverék  réteget 
helyeznek, és erre tenyérnyi szélessé
gű, patakból gyű jtö tt levélalom réte- 
get. Bolharákot te lepítenek az aprók
ba és áramló patakvízzel táplálják. A  
befolyó v íz  buk jék  az árokba, hogy 
a bolharákok a folyás irányában ne 
szökhessenek meg. A z  árok végén el
helyezett sűrű szem ű hálóval körül
ve tt fogóládában gyűjthetők.

A  hasadtlábú rákok (Mysidacea) 
tömeges elszaporodásuk következté
ben fontos haltáplálékszer ve ze tek . 
Főleg a fiatal süllők és dévérkesze- 
gek kedvenc táplálékai. A  pontusi 
tanúrákot (L im nom ysis benedeni) 
W oynárovich kezdem ényezésére az 
1950-es években te lep íte tték  a Bala
tonba, s ott töm egesen elszaporodott. 
Testhossza  7— 10 m m , átlátszó. Több
nyire lebegő életm ódon él. Torlábai 
hasadtlábak, az úszás szolgálatában  
állnak. Bőrön át lélegzik. Potroh- 
lábai csökevényesek. Szem betűnők  
testhosszúságú csápjai. Áprilistó l ok
tóberig szaporodik. A  nőstény 20— 
40 petét rak le és a k ike lt állatok  
kb. 50 nap m úlva lesznek ivaréret
tekké. Fejlődésük során többször 
vedlenek. Nyaranta 2— 3 generáció
ju k  van. 1964-ben a Halgazdasági 
Tröszt közrem űködésével egyéb ha
sadtlábú rákfélesé§et (Paramysis la- 
custris kow alevsky) is te lep íte ttek  
egy Balaton m enti tógazdaságba.

Dr. Jászfalusi Lajos

A SZOVJET „Élelmezési ipar” ki
adásában 1966-ban megjelenik és 
már most előjegyezhető „A növény
evő halak” c. könyv. Szerzők: Alijává, 
Bábáján, Nyikolszki és mások. Rész
letesen foglalkozik a honosítással és 
az ennek kapcsán felmerülő kérdé
sekkel. 5 ív terjedelemben, 3000 pél
dányban jelenik meg. Ára 25 kopek. 
(Ribnoje hozjájsztvó 1965/12.) (N. S.)

Felsörendű rákok
a =  közönséges vízi ászka (A sellus aquaticus), b — tegzes bolharák (Corophium curvis- 
pinum devium ), c =  nyugati bolharák (Gammarus pulex), d =  pontusi tanúrák (Lim

nom ysis Benedeni). — (Bacescu—Liebm ann nyom án)
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A most a bajor biológiai intézet
hez tartozó kísérleti gazdaság Wie- 
lenbachban 50 évvel ezelőtt kezd
te meg működését. A gazdaság lé
tesítését dr. Hofer müncheni egye
temi tanár szorgalmazta és az ál
lam, valamint a káliértéke sít ő szin
dikátus anyagi támogatásával 
épült meg. Célja volt: tanulmá
nyozni a városi szennyvizek tógaz
dasági felhasználási lehetőségeit 
és a mezőgazdaságban már akkor 
is csak szűkösen rendelkezésre ál
ló szerves trágyák helyettesítését 
műtrágyákkal. Nemcsak a trágyá
zás megoldása, hanem a kutatási 
tervbe felvett etetési, fajtaneme- 
sítési, kihelyezési és egyéb kérdé
sek tanulmányozásával és a gya
korlatba átültetésével a kísérleti 
gazdaság úttörő munkát végzett.

Hofer után az irányítást Demoll 
professzor, ill. 1954-től Liebmann 
vette át. Ekkor került a kísérleti 
gazdaság a bajor kísérleti intézet
hez. Ez tette ui. lehetővé az állan
dóan bővülő, és mindig nagyobb 
tudományos felkészültséget igény
lő részletkérdések megfelelő bioló
giai, kémiai és fiziológiai kutatását.

A kísérleti gazdaság vezetői a 
szakvonalon jól ismert Wohlge- 
muth Walter Probst és jelenleg 
Keiz. A kísérleti gazdaság javas
latai és eredményei a foszfortrá
gyázással, etetéssel, népesítéssel és 
a pontytájfajták teljesítményi és 
átörökítési vizsgálataival világ
szerte ismertek.

Nemcsak a hazai viszonyokkal 
foglalkoztak, hanem a szomszédos 
országok haltenyésztését is tanul
mányozták és Demoll professzor 
Probst és Heuschmann kíséreté
ben 1933-ban nálunk is számos 
gazdaságot tekintett meg.

1954 óta előtérbe került a hal 
és környezete kölcsönhatásának 
tanulmányozása, a halbetegségek 
fiziológiai okainak kutatása. Az 
intézet egészséges halainak ellen
állóképességét fertőzött, idegen 
tavakban, ill. laboratóriumi kísér
letekben próbálják.

Kísérleti gazdaság 56 ha terüle
téből 20 ha a tófelület. 40 piszt- 
rángos és 80 pontyos tó van. Az

utóbbiakból 40 db átlag 0,2 ha 
nagyságú, de vannak kisebb ívató 
tavak, közepes nyújtótavak és az 
elért eredmények ellenőrzésére 
szolgáló néhány nagyobb tó is. 
Míg a 30 ívató egészen kicsi, sőt 
hordozható tetőszerkezettel. le is 
fedhető, addig a nagyobb tavak 
2—5,5 ha nagyságúak. A kísérleti 
telep 543 m magasságban van a 
tengerszint felett, évi átlaghőmér
séklete 7,1°C, sokévi csapadékát
laga 899 mm. A tavakat nagy víz
gyűjtő területen pisztrángos patak 
tölti fel. Hozama 0,2—30 rris/sec.

Szákolás a tartóhálóból
(Tölg  fe lv .)

között változik. A pisztrángos ta
vak forrásvizet kapnak.

Az épületeket és a felszerelése
ket állandóan korszerűsítik. A fe
lesleges halat értékesítik és újab
ban mind mennyiségben, mind ér
tékben első helyen a pisztráng áll. 
A környék haltenyésztői részére 
előnyújtott ivadékot biztosítanak, 
ami egészségügyi szempontból a 
telep érdeke és egyúttal a hal
anyag kipróbálását is lehetővé te
szi más körülmények között. Ilyen 
ivadékigénylésre 1959-ben szállí
tottak Tajvan szigetére is. Mivel

a megtermékenyített pontyikra ál
landó 10 fokon aluli hőmérsékle
tet nem bír ki és gyorsan pené- 
szedik, Pq került szállításra. 2 li
teres műanyagtartályokban zöl
des tóvízben 120—120 db. úszó
képes Po repülőgépen szállítva (a 
tartályokat oxigénnel is telítették) 
egészségesen érkezett meg.

Az 50 éves évforduló alkalmá
ból az Allgemeine Fischerei Zei
tung „A hal a tudományban és a 
gyakorlatban” címmel ünnepi szá
mot adott ki sok képpel, grafikon
nal és táblázattal. 14 cikk szere
pel a wielenbachi kutatásokkal 
kapcsolatban. Ezek tárgya: a szá
raz keveréktakarmány tógazdasági 
felhasználása, a tavak vízinövény
zetének irtása, a beteg és egész
séges halak vérfehérjéjének elekt- 
roforetikus vizsgálata, elektron
mikroszkopikus vizsgálat a fertő
ző hasvizenyő, ill. a pontyhimlő 
előidézőjével kapcsolatban, a ha
lak vérképének alakulása a beteg
ség, illetőleg szennyvíz okozta mér
gezéskor, a hőmérséklet és a ha
lak egészségi állapota közötti ösz- 
szefüggés és végül a mai tógazda
sági kutatás és annak viszonya a 
gyakorlathoz.

N. P.

MEGJELENT E. M. Bursche „Was- 
serpflanzen” c., a vízi növények meg
határozásával foglalkozó ismert köny
vének 3. kiadása — Radebeulban, a 
Neumann cégnél. (DFZ 1965/10.)

N. S.$

BARTH ELM ES (DFZ 65 9. sz.) fog
lalkozik a pontyos tavak táplálékfau
nájának a sűrűségével em elkedő bel
terjesség esetében. A z  újabb ku ta tá
sok lehetővé teszik  a bőséges trágyá
zás ellenére is a term észetes táplá
lékkal fellépő m ennyiségi csökkenés 
esetében az előálló fehérjehiány cél
tudatos pótlását. Ez biztosítja a ter
m elést az előforduló m axim ális ter
m észetes hozam figyelem bevéte lé
vel. A  m axim ális anyagcserét lebo
nyolító tavakban a fa jok  száma csök
ken. E csökkenés a szennyvizes ta 
vakban a m inim ális fajta-szám ot 
produkálja a legnagyobb darabsűrű
ség m ellett. A  népesítés fokozódásá
val együtt jár az a lám erült növény
zet csökkenése és evvel egyidejűleg  
a fajtagazdag növényzete t kedvelő  
fauna is csökken. Végeredm ényben  
kialakul és állandósul a T u b ifex— 
Chironomus plum osus rendszer. A  
belterjes üzem ben jobban elkü lönül
nek a term észetes táplálék bőségé
nek, ill. szűkének időszakai és itt 
lesz helye az irányíto tt fehérjepó t-  
etetésnek. Éppen ezért foglalkozni 
kell a term észetes táplálék fo lya 
matosan bőséges készletei biztosítá
sának nehéz kérdésével. (N. S.)
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Az. elm últ évben a m agyar áruhal- 
term elés és a hazai halfogyasztás 

;az 1964. évihez viszonyítva lényege
sen nem  változott. Igaz, hogy a szö
vetkezeti szektor term észetesvízi hal- 
-zsákmánya és tógazdasági h a lte r
m ése m eghaladta az előző évit, de ez 
a  többlet csak a rra  volt jó, hogy 
többé-kevésbé pótolja az állam i tó
gazdaságok term éscsökkenését. Az 
állam i szektor ugyanis 1963-ban még 
988 vagon tógazdasági áruha la t adott 
be a központi árualapba, ez a m eny- 
nyiség azonban 1964-ben csak 958, a 
m últ évben pedig csupán 891 vagont 
te tt  ki. A visszaesés te h á t 1965-ben 
az 1963. évhez viszonyítva 97 vagon 
volt. Ez a tény annál is inkább le
hangoló, m ivel az előzetes tervek  
szerin t 1965-ben az állam i gazdasá
goknak több m in t 1200 vagon á ru 
hala t kellett volna term elniük.

A növekedés elm aradását a  te r
m előszektor elsősorban azzal indo
kolja, hogy az előzetes tervekben elő
irányzott új halastavak nem  épültek 
meg. A m ár egyszer e lé rt term elési 
szint csökkenésének pedig az a leg
főbb oka, hogy a halastavak  je len té
keny részének műszaki állapota idő
közben még inkább lerom lott, mivel 
a felú jítási m unkákra még m indig 
nem állt kellő költségfedezet a gaz
daságok rendelkezésére, nem  szólva 
arról, hogy a rendkívül kedvezőtlen 
időjárási viszonyok igen nagym érték
ben akadályozták a halak  súlygyara
podását és az árvizek is helyenként 
jelentős károkat okoztak a  halállo
mányban.

Hogy ennek ellenére 1965-ben hal- 
fogyasztásunk nem  csökkent, az rész
ben a m egnagyobbodott tó területen  
gazdálkodó szövetkezeti szektor te r
méstöbbletének, részben pedig an 
nak köszönhető, hogy lényegesen 
több m élyhűtött halfilét im portá l
tunk, m in t az előző évben.

A folyam atos árue llá tást 1965-ben 
még kevésbé lehete tt biztosítani. S aj
nos, az utóbbi években januártó l 
augusztusig egyre kevesebb hala t 
kap a kereskedelem  a tógazdaságok
tól. Ez a m egállapítás nem csak az 
állami, hanem  még fokozottabb m ér
tékben a szövetkezeti szektorra is 
vonatkozik, am elytől — legalábbis 
eddig — egyáltalán nem  sikerü lt a 
központi árualap  részére ebben az 
időszakban h a la t vásárolni.

A folyam atos áruellátás a rány ta
lanságát és az aránytalanság  fokozó

dását élénken szem lélteti az alábbi 
összesítés, am ely a m últ évi állam i 
és szövetkezeti tógazdasági áruhal- 
szállításokat hasonlítja össze az 1963. 
évi szállításokkal.
Időszak 1963 1965

Negyedév Vagon % Vagon 0//o
I. 242 23,7 168 17,5

II. 189 17,3 1Í8 12,5
in . 219 21,1 252 25,3
IV. 385 37,9 427 44,7

ö ssz e se n : 1035 100,— 955 100,—

A közölt adatokból kitűnik, hogy 
b ár éves viszonylatban a visszaesés 
80 vagon, vagyis 8,8% volt, az év el
ső 6 hónapjában viszont a vissza
esés m ár 145 vagont, teh á t 32,7%-ot 
te tt ki!

Ilyen körülm ények között nem  cso
da, ha az év első felében hiánycikk 
a hal, és kihasználatlanul éktelen
kednek a  halszaküzletek akvárium ai 
és egyéb berendezési tárgyai. Ezzel 
ellentében az év utolsó hónapjaiban 
m ár értékesítési nehézségeink vol
tak  a  hízott barom fi, a vad és ser
tésvágások okozta verseny miatt. 
A m ikor a folyam atos áruellátást 
hiányoljuk és az őszi hónapok érté
kesítési nehézségeit em legetjük, ak 
kor rendszerin t az t a választ kap juk  
a term elés részéről, vegyük m ár vég
re  tudom ásul, hagy a  tógazdasági hal 
idénycikk, az őszi hónapokban pedig 
gondoskodjunk jobb áruelosztásról.

V élem ényünk szerin t a hal nem  
idénycikk, csupán term elése, m iként 
m ajdnem  m inden mezőgazdasági te r
méké, idényszerű. A tógazdasági á ru 
hal m in t „készterm ék” továbbtárol
ható, a  „félkész”, teh á t p rim őr je l
legű ponty pedig éppen úgy értéke
sítésre kerülhet, m in t számos egyéb 
prim őr jellegű mezőgazdasági te r 
mék.

Természetes, hogy az áruhal átte- 
leltetése, továbbtárolása, akárcsak a 
tenyészanyagé, súlyapadással, kocká
zatta l és költségtöbblettel jár, és az 
is term észetes, hogy m indezeknek 
pénzben kifejezett e llenértékét és a 
p rim őr jellegű pontyok önköltség
többleté t is annak  kell megfizetnie, 
aki tavasszal és nyáron is tógazda
sági élő h a la t kíván vásárolni.

I tt  közbevetően megjegyzem, hogy 
az idényszerűen változó fogyasztói 
h a lárak  kérdése m ár huzam osabb 
idő óta napirenden vo lt és van, és 
előreláthatóan, ha nem  is egyik nap
ról a m ásikra, de rövidesen rende
zésre kerül. A rendezés egyik célja,

Múlt évi halfogyasztásunk
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hogy a  term elő anyagilag m ég inikájbb 
érdekelt legyen a halak  áttelelteté- 
sében és a tavaszi, valam in t a nyári 
szállításokban, mivel a kereskede
lem többletbevétele a  term elői árak  
em elésére fordítható. Most pedig né
hány szó a sokszor em legetett, az 
őszi hónapokban szükségesnek ta r
to tt „jolbb áruelosztásról”. Tény az, 
hogy országos viszonylatiban élő, 
friss, jegelt és m élyhűtött ha la t á ru 
sító bolt és szaküzlet kevés van. Az 
is tény, hogy számottevő terü letek  
vannak még, ahol ha la t szinte egyál
ta lán  nem  lehet kapni. De vajon van
nak-e olyan helyek, beleértve fővá
rosunkat és vidéki nagy ipari köz
pontja inkat is, ahol rendszeresen, 
egész éven á t halhoz ju th a t a fo
gyasztó? Tudjuk, hogy ilyenek n in 
csenek.

E ltekintve az élő stb. halak  na
gyobb távolságra szállításának ne
hézségeitől, a korszerű halszaküzle
tek létesítése, berendezése, üzem ben 
ta rtása  igen költséges, és az üzletek 
csak akkor rentábilisak, ha egész 
éven á t folyam atosan és kellő m eny- 
nyiségű áruval el tu d ju k  őket látni.

Sokan az t m ondhatják, hogy feles
leges m a a halkereskedelem nek őszi 
értékesítési nehézségekről beszélnie, 
mivel jelenleg — húsárakhoz viszo
nyítva — indokolatlanul igen alacso
nyak a halárak , és em iatt a hal irá n 
ti kereslet nagym értékben fokozó
dott és fog ősszel is fokozódni.

Jelenleg valóban ez a  helyzet és 
változatlan hús- és ha lá rak  m ellett 
ősszel sem lehet szó értékesítési ne
hézségekről. De ne fele jtsük  el, hogy 
ez az állapot csak átm eneti, és m in
den bizonnyal, inkább előbb m in t 
utóbb, sor kerü l a hal fogyasztói á rá 
nak em elésére is. E rre  pedig m in
denképpen szükség van, m ár csak 
azért is, hogy a  tógazdasági hal ne 
legyen dotációs cikk. M ert b á r  igaz, 
hogy a halhús fontos v itam inokat és 
ásványi anyagokat tartalm azó, fehér
jében gazdag és egészséges élelm i
szer, de közellátási szem pontból 
mégsem tek in thető  nélkülözhetetlen
nek. Dotációt pedig indokoltan csak 
olyan term elési ág kaphat, am ely
nek term ékeire népgazdaságunknak 
feltétlenül szüksége van. A halszak
m ában huzam osabb ideig ta rtó  do tá
ció m ár csak azért sem volna k ívá
natos, mivel akkor az illetékesek 
nem  ta rtan ák  helyesnek a  halászat 
fejlesztését, új halastavak  építését, a 
meglevők rekonstruá lásá t és a ha l
kereskedelem  járulékos beruházásait. 
M árpedig haltenyésztésünk fejlesz
tése közellátási szem pontból fe lté tle
nül kívánatos, és ha az idényszerűen 
változó, a term elési költségeket is 
figyelembe vevő új fogyasztói árak  
életbe lépnek, akkor nem  is lesz 
szükség állam i ártám ogatásra. A m a
gasabb fogyasztói árak  viszont ism ét 
előtérbe to lják  a folyam atos á rue llá
tás szükségességét, az I. félévi szál
lítások fokozását és az őszi á ruk íná
la t csökkenését.

V isszatérve m últ évi halfogyasztá
sunkra, elsősorban hazai halterm é-
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öm lesztve  szállították a halat a karácsonyi forgalom ban
(Pénzes felv.)

t a n u l s á g a i
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sünk nagyságát kell figyelembe ven
nünk. Tekintettel arra, hogy fogyasz
tásról van szó, csupán az étkezési 
célokat szolgáló áruhalat vesszük 
számításba.

A rend elkezdésünkre álló adatok 
alap ján  az 1965. évi term észetes vízi 
halzsákm ány és a mesterséges halas
vizek áruhalterm ése kb. 1650 vagon
ra, tehá t 16 és fél m illió kg-ra be
csülhető. Az egy főre szám ított te r 
més tehá t kb. 1 kg és 65 dkg volt. 
Az 1 főre jutó halfogyasztás kb. 
ugyanennyit te tt ki, m ivel am ennyi 
élő h a la t exportáltunk, kb. ugyan
olyan mennyiségű m élyhűtött h a l
fiiét, halkonzervet és sózott herin - 
get im portáltunk.

Élőhalexportunk 1963-hoz viszo
nyítva néhány százalékkal csökkent, 
m ivel az  év első felében nem  állt 
rendelkezésünkre kellő m ennyiségű 
és minőségű áru. Az exportá lt hal 
kb. 96%-ban ponty volt. Jelenlegi 
exportpiacaink dem okratikus reláció
ban Csehszlovákia és a N ém et De
m okratikus Köztársaság, kapitalista  
relációban pedig A usztria, a Német 
Szövetségi K öztársaság és néhány 
vagon compó erejéig Olaszország.

K apitalista viszonylatban a legna
gyobb piacunk az NSZK volt és ma 
is az, annak  ellenére, hogy szinte év
ről évre egyre kevesebb h a la t vesz 
á t és az t is csak novem ber 15-étől a 
következő év húsvétjáig.

A csökkenés okát az Allgem eine 
F ischw irtschaftszeitung folyó évi 2— 
3. szám a a következőképpen indo
kolja:

„A pontypiacon bizonyos te líte tt
ség m utatkozik, am it nem  utolsósor
ban. az igen magas fogyasztói ponty
árak  okoznak. Ehhez já ru l az is, 
hogy a  pontynak m in t karácsonyi és 
újévi hagyom ányos ünnepi halnak  
egyre inkább más, olcsóbb cikkekkel 
kell konkurráln ia. A szokásos ex- 
portországok m elle tt ú jabban  K elet- 
Németország is szám ottevő étkezési 
pontyot k ínál a fontosabb piacokon.

Az Európai Gazdasági Közösség 
globális kontingensének szerződés 
szerinti em elkedése következtében a 
franciaországi pontybehozatal egyfe  
nagyobb teret nyer , és ezáltal a ke
leti b lokk országaiból a behozatal el
helyezési kilátásai term észetesen  
csö kken n ek”

Az idézett szövegben nem  az meg
lepő, hogy Franciaország egyre több 
pontyot szállít az NSZK-ba, hanem  
az, hogy az NDK is versenytársunk  
lett, am elynek 1963-ban 8510 q, 1964- 
ben 7740 q és 1965-ben m ár 9215 q 
élő pontyot szállítottunk.

Valószínűnek ta rtjuk , hogy a m a
gyar ponty egy jó része a jugoszláv 
és lengyel pontyhoz hasonlóan az 
NDK-ból az NSZK-ba került. A nnál 
inkább is valószínű ez, m ivel az 
utóbbi időkben az NDK is ragaszko
dik ahhoz, hogy lehetőleg m inél több 
m agashátú és 100%-ban tükrös pon
tyot kapjon tőlünk.

. Ez az oka ammaik, hogy b ár nyugat
ném etországi exportunk csökkenő

irányzatú, mégis egyre több m agas
hátú  pontyra van a külkereskede
lem nek szüksége.

Szükségesnek tartom  az exportban 
érdekelt gazdaságok figyelm ét a kö
vetkezőkre felhívni: m indeddig nincs 
m eghatározva, hogy tulajdonképpen 
m ilyen testform ájú  nem esponty te 
kin thető  m agashátúnak. E m iatt több 
ízben előfordult, hogy a Minőségi 
Ellenőrző RT (a MERT) és a tógazda
ságok m egbízottai között nézetelté
rések m erü ltek  fel, vajon a szállí
tá sra  előkészített pontyok m agashá- 
túak-e  vagy sem. A nézeteltérések 
m egszüntetése érdekében a H alérté
kesítő V állalat a  Terim pex-szel meg
állapodott abban, hogy a? 2,5-nél k i
sebb profilindexű ponty m agashátú
nak tekin tendő .

A profilindex fogalm a nem  új ke
letű  és m ajdnem  m inden haltenyész
téssel foglalkozó szakkönyvünk is
m erteti, mégis helyénvalónak lá t
szik, főképpen exportunk előmozdí
tása érdekében, röviden foglalkozni 
vele.

A  pro filináex a ponty testhosszá
nak és testmagasságának hányadosa.

A  testhosszat az orrcsúcs kezdeté
től — az oldalvonal m agasságában 
— a farokúszó sugarainak kezdetéig, 
a m agasságot pedig a bognártüské
től a hasfal széléig — a hosszúsági 
vonalra m erőlegesen m érjük:

Az 52. o ldalán levő áb ra szerin t a 
testhossz =  41,4 cm, a testm agas
ság =  18,— cm, a profilindex =  41,4 : 
18 =  2,3.

A nyurgaponty profilindexe 3,5 fe
le tt van, a tőpontyé 2,8 és 3,5 között 
ingadozik. A nem esponty profilin
dexe 2,8-nél, az ún. m agashátú pon
tyé pedig 2,5-nél kisebb.

M ost pedig néhány szó az 1966. 
évi kilátásainkról. Ha a tógazdasá
gi haltenyésztésnek az előirányzott 
takarm ánym ennyiség folyam atosan 
rendelkezésre fog állni és a m últ évi 
abnorm ális időjárás nem  ism étlődik 
meg, akkor számottevő term éstöbb

le tre  szám íthatunk, m égpedig annál 
is inkább, mivel a jelenlegi hiva
talos á rak a t kiegészítő dotáció a  ren 
tábilis term elést — országos szinten 
— biztosítja.

A többletterm ésre m ár csak azért 
is szükség van, hogy a  jövő év első 
félévében az ideinél nagyobb m eny- 
nyiségű tógazdasági hal kerülhessen 
a bel- és külföldi piacokra.

A H alértékesítő V állala t ebben az 
évben kb. 150 vagonnal, te h á t m ás
fél millió kg-m al több h a la t fog bel
földön értékesíteni, m in t 1964-ben, 
K orm ányunk ugyanis a  hal ir á n t 
m egnövekedett kereslet m ia tt lénye
gesen több m élyhűtött tengeri hal
fiié im portjá t engedélyezte, m in t az 
elm últ esztendőben. E lőreláthatóan 
kb. 300 vagon ha lfilé t kapunk. A ha l
fiié szálkam entes színhús és ezért a  
300 vagon m integy 500 vagon bel
földi halnak  felel meg. Ma m ár köz
kedvelt, keresett élelm iszer. Fogyasz
tói ára kg-onként éppen úgy 20 F t, 
m int a 100 dkg-on felüli pontyé.

Tudjuk, hogy a h a lárak  egyrészt 
a term elési költségekhez, m ásrészt a  
húsárakhoz viszonyítva alacsonyak, 
tehá t csak átm enetileg ta rth a tó k  ér
vényben.

Azt is tudjuk, hogy a tőkés orszá
gokból im portá lt nagy m ennyiségű 
halfilé számottevő teherté te le  kü l
kereskedelm i m érlegünknek. Éppen 
ezért a rra  k;ell törekednünk, hogy h a
zai halterm elésünket erős ütem ben 
fejlesszük, a III. ötéves te rv  célki
tűzéseit m aradéktalanul telj esíts ük. 
Ebben az esetben ugyanis nem csak 
az első félévi nagy áruh iány t tu d ju k  
felszámolni, hanem  azon túlm enően, 
éves viszonylatban is lényegesen 
em elhetjük  a jelenlegi igen alacsony 
halfogyasztást. M indehhez nem  kell 
sem deviza, sem külföldi segítség, 
m ert a halastavak  ép ítésére alkalm as 
te rü le tek  bőségesen rendelkezésünk
re  állnak, a szükséges anyagok, a 
szaktudás, a m unkaerő is m egvan: 
csak élni is kell velük!

Földényi Sándor
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A törpeharcsa, a halak osztályának ez a 
kiválósága, hatvannégy éve volt új fiú  
hazai halfaunánkban. Tanulságos állat. 
Vele kezdődött el az a nézet-kom plexum , 
am ely halászatunk igazi fejlesztését és 
rentabilitásának ugrásszerű m egnövelé
sé t valam elyik  eddig hazánkban nem  ho
nos halfaj betelep ítésével kívánta egy  
csapásra m egoldani. A gyakorlatban rö
vid öt év alatt sikerült bebizonyítania  
tökéletes értéktelenségét, bár ezt h iva
talosan csak évtizedek m úlva ism erték  
el. Ettől kezdve azonban „nem kívánatos 
vendég”, „garázda jószág”, ,szem éthal” 
sőt „elsőszám ú közellenség” m egjelö lés
se l aposztrofálta a hazai szakm ai iroda
lom . Hosszú utat járt m eg ez alatt az idő 
alatt, m íg d icsőségét ilyen  m értékben el
vesztette.

Eredeti hazájában, Észak-Am erikában, 
a M ississippi vízrendszerében a lassú  fo 
lyású m ellékágakban, valam int a holt
ágakban honos. Itt m egnő 0,75—1,5 kg  
nagyságúra. Húsánák m inőségét az am e
rikai fogyasztók jóval m agasabbra érté
kelik  a pontyénál. — Nos, ez a két tény  
volt az, am ely annak idején elbűvölte 
azokat, akik Európába áthozták. Értékes 
húsú, nem  túl nagyra növő halfajt kí
vántak m eghonosítani. 1871-ben került 
először Európába. Az első szállítm ány  
azonban gondatlanság következtében a 
párizsi m úzeum  haltartójából a Szajnába 
szökött s ott el is  szaporodott. Több pél
dánya is hálóba került az austerlitzi híd 
közelében. Ném etországba W ashington
ból vittek be először 1885-ben 50 darabot. 
1890-ig 2225 darab egynyaras ivadékhoz  
jutottak, s ezt nagy tenyésztői sikernek  
tartották. Innen került W ittingauba, ahon
nan azután hozzánk is behozták a tatai 
és az iharosi tógazdaságba. N agy gaz
dasági rem ényeket fűztek hozzá, különö
sen az akkori halászati főfelügyelő , Land- 
gráf János, ö  tárcát is írt róla a „Halá
szat” VI. évfolyam ában 1905-ben, s itt 
határozottan leszögezi, hogy „a törpe
harcsának tógazdaságainkban való m eg
honosítására irányuló kísérleteket csak  
helyeseln i leh et” .

Az iharosi tógazdaság m ég ugyanez év 
tavaszán nagyobb m ennyiségű törpehar
csát adott el, s ezeket azzal propagálta, 
hogy egyéb haszna m ellett a békát is 
kiirtja. — Egyébként ebben az évben  
honosította m eg ez a gazdaság a nap
halat, s a halászati főfelügyelő  azt k í
vánta Hirsch úrnak, a gazdaság tulaj
donosának, hogy ez a honosítási k ísér
lete is úgy sikerüljön, m int az, am it a 
törpeharcsa m eghonosítása érdekében  
végzett. — Mint azóta tudjuk, a kívánság  
ragyogóan beütött és Hirsch úrnak va
lóban sikerült m eghonosítani a törpe
harcsa m ellé a naphalat is.

Landgráf lelkesítő  cikkei hatására a 
törpeharcsa iránt m ég m aga az akkori 
földm ívelési m iniszter is érdeklődött, o ly
annyira, hogy közpénzen 5400 darab iva
dékot vásároltatott és helyeztetett k i a 
Balatonba, a Soroksári Duna-ágba, a m ö- 
zsi Holt-Dunába, valam int a cibakházi

és a törökbecsei Holt-Tiszába. Erről 
ugyancsak Landgráf szám olt be, m eg
em lítvén a hal tulajdonságai között, hogy  
nagyra ugyan nem  nő, ezzel szem ben  
gyorsabban szaporodik, m int m ás hal.

Eltelt 1—2 év és a lelkes propaganda 
alapján a törpeharcsa elterjedt a „Kár
pátoktól az Adriáig” . S sorban születtek  
m eg a rosszabbnál rosszabb vélem ények, 
m elyekkel szem ben azonban nem  kisebb  
tek intély állt, m int Landgráf János, az 
országos halászati felügyelő . Végül 1907- 
ben Ivancsics József szót em elt e halfaj 
propagandája ellen. Cikkét a „ H a lá sz a i
ban hozta le, m elynek szerkesztője  
ugyancsak Landgráf János volt. Udva
riasan bár, de becsülettel leszedte a ke
resztvizet a törpeharcsáról. M egállapítot
ta, hogy a sügér vagy bárm ely m ás ha
zai szem éthal bátran versenyezhet vele  
mind a szaporaság, mind a növekedés 
tekintetében. Elsősorban a tógazdasági 
alkalm atlanságát bizonyítja, de állást fog
lal a közvizek népesítése ellen  is ezzel 
a fajjal. M egállapítja, hogy: „igen szapo
ra, apró táplálékkonkurrenst bírunk ben
ne, am elyiknek  senki sem  látja hasznát.” 
A béka pusztítását egyáltalán nem  látja  
bizonyítottnak. Beszám ol arról is, hogy  
a halászok cifrábbnál cifrább átkokkal 
illetik, s hogy az egyik  szerint: „ez a 
szem ét m ég a vizet is kiszorítja a Bala
tonból.” — A szerkesztő Landgráf a cikk  
után vitriolba mártott tollal — a cikkel 
m egegyező terjedelm ű — kom m entárt 
írt, kellőképpen kioktatván Ivancsics 
urat nézeteinek  képtelenségeiről és ar
ról, hogy egy ilyen  jelentős betelepítési 
kísérletről nem  lehet ily  rövid idő után 
vitát indítani. Leszögezi, hogy hidegen  
hagyják  „am a prófétai jóslatok, m elye
ket ingatag elm életekre alapítva egyesek  
világgá eresztenek.” Az elhangzott kriti
kát nem csak hogy időelőttinek, hanem  
felszínesnek  is m inősíti s kom m entárját 
azzal zárja, hogy Ivancsicsnak nyilván  az 
fáj, hogy Horvátországba (ott volt Ivan- 
csics felügyelő) olyasvalaki telepítette be, 
akivel a cikk szerzője „nem  rokonszen
vez” .

A kom m entárra írásos választ hiába ke
resünk. Arra nyilván jobban is eshetett 
élőszóban válaszolni. S hogy ez m egtör
tént, az valószínűsíti, hogy Ivancsics tol
lából a továbbiakban egy sor írást sem  
találunk a „ H a lá sza tib a n . De a törpe
harcsa ellen  többé m ás sem  m ert állást 
foglalni. Bár m indenki tudta, hogy m eny
nyit ér, a közvélem ényt írásba nem  fog
lalták. A felügyelő  pedig tovább erőltette 
a törpeharcsa telepítését.

Ivancsics cikke után egy évvel Árvái 
Sándor írt az „am erikai jövevények”- 
ről s itt a törpeharcsának csupán nagy  
jövőt jósolt, igen  udvariasan egy szót sem  
szólván a jelenről. — K ét évvel Ivancsics 
cikke után m ég m indig a törpeharcsa 
közvizeinkbe telep ítéséről jelen ik  m eg  
cikk a „ H a lá sza tib a n . Abban az évben  
(1909) 33 000 darab törpeharcsát vásárol
tak közpénzen. Hogy példával illusztrál

juk az am bíciót, am ellyel a törpehar
csát terjesztették, m egem lítjük, hogy ek
kor m ég az erdélyi Szent-A nna tóba is 
rab kétnyaras ivadékot. (Ugyan m i lett 
helyeztek  ki 800 darab egy- és 200 da
rab kétnyaras ivadékot. (Ugyan m i lett 
velük?) N yilván nem  kis m unka volt 
ennek a halszállításnak a m egszervezése  
és lebonyolítása. Az erről szóló beszám o
lót szintén Landgráf írta és ebben m eg
állapítja, hogy: „Hazai viszonyainkat 
érintő közvetlen tapasztalataink n incse
nek .” Pedig már voltak, h iszen Ivancsics 
is azt írta le. De szólni m ár nem  m ert 
senki sem. Ezzel a k özléssel azonban a 
törpeharcsáról szóló d icshim nuszok is 
véget értek. Ettől kezdve jót nem  tudtak  
írni, rosszat m eg nem  lehetett írni. Csak 
1928-ban, tehát Ivancsics cikke után 20 
évvel jelen t m eg az első közlem ény (Ide
gen halfajok betelepítéséről), am ely a 
törpeharcsáról m egem líti, hogy „egyál
talán nem  jelent szám ottevő nyereséget 
hazai halászatunknak.”

A továbbiak során az irodalom  sze
rint m indenütt csak m int szem éthal sze
repel, a ponty táplálékkonkurrense, ve
szedelm es nagy szaporodási hajlam m al, 
de teljesen  elveszítve eredeti hazájában  
tanúsított növekedőképességét. E gyes he
lyeken  — a Ferenc-csatornán és a Körö
sökön — valóra váltotta Ivancsics ama 
prófétai jóslatait, „m elyeket ingatag el
m életekre alapítva világgá eresztett.” A 
halzsákm ánynak 50—60%-át képezte a tör
peharcsa és kapitálisnak szám ított a ne
gyedkilós példány. — A vásárcsarnokok
ban pedig ha a vevő azt állította, hogy  
ezek olyan kicsik, hogy nem  is lehet 
őket m egenni — az eladó azt válaszolta, 
hogy a bab m ég kisebb s azt m égis m eg
eszik.

A hazai szakm ai irodalom  rendszere
sen az irtásáról tárgyalt egészen 1964-ig. 
Ekkor m egjelent egy cikk a törpeharcsa  
betegségeiről ugyancsak a „ H a lá sz a i
ban. A kívülálló  itt olvashatta először, 
hogy az utóbbi időben egyre kevesebb  
a törpeharcsa. A Ferenc-csatornán pl. 
1958-ban 350 m ázsát fogtak, 1960-ban 240 
mázsát, 1965-ben pedig csak 175 m ázsát. 
De m ásutt is m indenütt csökkent a m eny- 
nyisége s a vidéki piacokon egyre több
ször lehetett hallani a kérdést: törpe
harcsa nincs ?

N em  m ondhatjuk, hogy ma talán rit
kaságnak szám ítana, de azok a töm egei, 
am elyek 5—10 évvel ezelőtt piacra kerül
tek, m a m ár valóban hiányzanak.

Európai elterjedésének egyik  érdekes
sége m ég, hogy a Duna m entén lefelé  
csak Báziás—Ó-Moldváig terjedt el. A  
Duna alsó 1000 km -es szakaszán eddig  
m ég egyetlen  példányt sem  fogtak. Az 
Al-Duna zuhatagos szakasza ú gy látszik  
leküzdhetetlen akadály továbbterjedésé
ben. Pedig ott lenn ideális viszonyokat 
találna, szintén elszaporodhatna, jelen
tősen növelve elterjedésének  határait és 
csökkentve a román, bolgár és orosz 
D una-szakaszok halászati értékét.

Landgráfnak és H irschnek a m agyar 
halászatban kifejtett m űködését nem  ítél
hetjük m eg csupán a törpeharcsával kap
csolatos tévedésük alapján. Itt azonban  
nem  az ő m űködésüket, hanem  a ha
zánkba betelepített törpeharcsa pálya
futását k ívántuk ism ertetni.

Tóth János
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A tihanyi kikötőben február ele
jén, amikor a jég már felszakadt 
és romlott, két érdekes jelenség 
tűnt fel. A móló új mellékága 
délkeleti sarkában nagy tömeg 
kolokánt (Stratotes aloides L.) le
hetett látni, részben jégbefagyva, 
részben a már felszabadult vízben 
lebegve, néhány példány aláme- 
rült. A múlt években már feltűnt 
Tihanyban egy-egy példány, de 
ilyen nagy tömeget először fi
gyeltem meg. A déli áramlások 
hozták, talán irtásból? Bár levelét 
a hal szívesen fogyasztja, megho
nosodása a környéken nem kívá
natos. Néhány nap múlva csak 
néhány partravetett példány volt 
látható.

A móló csúcsán a kőrakás se
kély vizű gerincén ugyanakkor 
kagylóhéj-felhalmozódás tűnt elő. 
Legtöbbje Unió. A páros héjak, 
szétnyílva, s a gyöngyházréteggel 
felfelé egymás hegyén-hátán fe
küdtek, s a kora délutáni napfény
ben élénken csillogtak a kristály- 
tiszta vízben. Ilyen megjelenésű 
kagylóhéj-felhalmozódás a pézs
mapocok (Fiber zibethicus L.) táp
lálkozásának maradványa. Néhány 
nap múlva ugyancsak a kora dél
utáni órákban a Sport-öibölben

A pézsm apocok „tevékenységének” 
eredm énye

(Lukacsovich felvétele)

partközeiben úszva figyelhettem 
meg a klb. macska nagyságú állatot. 
Időnként kidugta fejét, majd a 
test felső része egészen a víz fölé 
emelkedett s feltűnt oldalának 
élénk rozsdabarna színe. Fejjel le
felé bukik alá, s legutoljára farka 
tűnik el, mely testhosszúságának 
kb. félét teszi. Többször kibukkant 
a vízből, s a vitorlás móló környé
kén végleg eltűnt. Néhány viha
ros nap után a zavaros vízben már

A Német Demokratikus Köztár
saság államosított halkombinátja 
Rostockban a közeljövőben áttér 
a tengeri halászat legkorszerűbb 
és legésszerűbb módjára: több 
egységből álló hajóköteléket he
lyez üzembe. A hírek szerint né
met technikai szakemberek a 
wolgasti Peene Hajógyárban mái 
el is készítették az első speciális 
halászhajót, amely egyike lesz a 
21 hajóból álló halászflottűlának. 
Ezek a különleges hajók a teher
szállító és halipari hajókkal együtt 
úsznak ki a tengerre. A halász
hajók berendezése csupán a leg
modernebb halászat szükségleteit 
szolgálja, a szállító és a halfeldol
gozó hajók ezzel szemben átve
szik a halászhajó rakományát és 
a visszafelé vezető úton feldol
gozzák a zsákmányt.

Íme, a halászhajó fő méretei:
Hossza 61,10 méter, szélessége 

10,60 méter, magassága 6,80 mé
ter, merülése elől 4,15 méter, há
tul 5,26 méter, vízkiszorítása 1525 
köbméter, sebessége üresen 13,8 
csomó, megterhelve 12,5 csomó 
(az egy csomó sebességgel haladó 
hajó óránként egy tengeri mér
földet, azaz 1852 métert tesz meg), 
üzemanyagfelvétel nélkül egyfoly
tában 66 napig lehet üzemben. 
Személyzete 14 fő.

A modern halászhajók egész 
éven át az Atlanti-óceán északi 
vizein úsznak Új-Foundland, Lab
rador és Nyugat-Grönland kö

riem lehetett kivenni az említett 
kagylóhéj-felhalmozódást, de e 
helytől kissé délre ugyancsak se
kély vízben s kőrakás tetején egy 
új, az előbbinél kisebb kagylóhéj- 
halom volt. Ez a terület, noha az 
előbbi közelében, már az öböl szél
től védett területére esett. A pézs
mapocok a kagylót úgy látszik se
kély vízben fogyasztja, egy ré
gebbi hasonló élményem is erre 
utal — megszokott helyen, talán 
lakása közelében. A pézsmapockot 
a tihanyi Belső-tóban kb. két év
tizede figyelték meg, a kikötőben 
tavaly látták.

Dr. Sebestyén Olga

I I  L  I I  V  I I

zött. Az új hajótípus egyik külön
legessége, hogy az oldalsó fedél
zeti felépítményben van a pa
rancsnoki híd, s a diszpécserköz
pont, ahonnan a halászattal össze
függő összes munkát irányítják. 
A hajó hosszának 60 százaléka 
szabad fedélzet. Itt végzik a hálók 
kivetésével és a halászzsákmány 
kiemelésével kapcsolatos művele
teket. A munkák nagy részét gé
pesítették. A szakértők szerint a 
Német Demokratikus Köztársaság 
új halászflottillája a legmoder
nebbek közé tartozik a világon. 
A fenékhálóval halászó trawlerek 
családjában olyan géphajó-típust 
fog képviselni, amely nagy ké
nyelmet biztosít a hajó személy
zetének, és így lehetővé teszi a 
Német Demokratikus Köztársaság 
halipara számára a nagyobb ter
melési eredmények elérését. Az 
új, modem halászflottilla tervei
nek elkészítésében a legnevesebb 
német halászati szakértők és ku
tatók vettek részt.

Az NDK új, több egységből 
álló hajókötelékét a tervek sze
rint még ez évben üzembe helye
zik.

A világ halászati körei nagy 
érdeklődéssel várják az új ultra
modem halászflottilla működésé
nek megkezdését, és eredményeit.
(A NEUES DEUTSCHLAND 
alapján)

Karczag László
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Néhány év óta elég gyakran lehet 
hallani, illetve olvasni az angolná
ról. Betelepítése hazai vizeinkbe, 
az eddigi tapasztalatok, nem utol
sósorban a várható eredményeket 
illetően, ma is gyakran szóba ke
rül.

Életmódjával, külemi leírásával 
szaklapokból, rádióból, biológiai 
könyvekből többé-kevésbé már 
mindenki megismerkedhetett.

A legutóbbi FAO statisztika sze
rint a világ 1964. évi angolnafogá
sa 34 000 t volt, ez kb. 30°!o-kal 
több mint az 1960. évi termelés. 
Japán angolna termelése 4 év alatt 
78%-kal növekedett. Európában 
már szerényebb emelkedés volt, 
mert 1960—1964 között a 16 000

NEHRING (Zeitschrift für Fische- 
rei 65/3—4. füzete) ismerteti a nitro
génkörforgást vizsgáló kísérletei ered
ményeit. Míg az izraeli, szovjet és 
lengyel eredmények a nitrogén ada
golásának szükségességét bizonyítják, 
addig a német álláspont ezt teljesen  
feleslegesnek tartotta. Az újabb — 
1963—64-ben végzett — igen részletes 
vizsgálatokkal alátámasztott kísérleti 
eredmények csak csekély (13%) ered
ményt mutatnak fel egyedüli N. trá
gyázásnál. Foszforral kombinálva 
1963-ban 50%, míg 1964-ben csak 
foszfor, ill. foszfor és nitrogéntrágya 
együttes alkalmazása esetében 17% 
volt a hozamtöbblet. Nitrogénegyen
súlyi vizsgálatok szerint a kísérleti 
tavakban mindig negatív az ered
mény, kevesebb nitrogén jön ki a víz
zel, termeléssel stb. a tóból, mint ami 
bejut. Ez a szerző szerint az igen in
tenzív lebontási folyamatokról tesz 
tanúságot. (N. S.)

t-s termelés 17—18 000 t-ra módo
sult. Néhány ország, Dánia, Olasz
ország, Hollandia, 3—4000 t-val, 
Franciaország, Svédország, Len
gyelország 1000—1500 t-val része
sedett évenként, míg az Egyesült 
Királyság, NSZK, Norvégia, és 
Spanyolország évenkénti termelése 
nem érte el az 1000 t-t.

Az angolna kiveszi a részét a 
kereskedelmi forgalomban is, és a 
forgalmazott mennyiség is növek
vőfélben van. Európában legna
gyobb forgalmat a Német Szövet
ségi Köztársaság, Dánia és Hollan- 
dia bonyolítja le, ezért az említett 
országok forgalmával kicsit rész
letesebben foglalkozunk.

Az NSZK 1964-ben 3711 t an
golnát importált. (Jelenlegi terme
lése cca 4—500 t, amely a szük
ségletnek csak mintegy 5%-át elé
gíti ki.) Főbb szállítói: Svédország, 
Hollandia, Lengyelország, Norvé
gia, Írország, Franciaország, Spa
nyolország, Olaszország, Görögor-

Óriás angolna 
Nagy angolna 
Közép angolna 
A pró angolna
Beviteli lehetőség az NSZK-ba: 
Mivel az NSZK termelése a 

szükségletnek csupán 5%-át fede
zi és az ellátás a Közös Piac tag
országaiból nem oldható meg, a 
bevitel nemcsak tagországokból,

jan u ár 1-től m árcius 31-ig 
április 1-től április 30-ig 
m ájus 1-től szeptem ber 30-ig 
október 1-től decem ber 31-ig
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szág, USA, Kanada, Kína, Japán 
stb. voltak.

Dánia 1962-ben 3729 t, 1963-ban 
4427 t angolnát exportált és 
ugyancsak ezekben az években 
(újabb adataink nincsenek) 1393, 
illetve 1576 t-t importált. A dán 
export több mint fele (56,9, illetve 
52,9°/o) az NSZK-ba irányult.

Nagyobb tételt szállított még 
Belgiumnak, Hollandiának, Ang
liának és Svédországnak. Vásárlá
saira viszont Norvégiában, Len
gyelországban és Svédországban 
került sor.

Hollandia exportja 1964-ben 
1243, importja pedig 2345 t volt. 
Szállításainknak legfőbb iránya 
ugyancsak az NSZK (56,9q/q), rnajd 
Belgium és Anglia következik. 
Angolnát 1964-ben 17 országban 
vásárolt. Nagyobb tételeket Dániá
tól, Franciaországtól, Kanadától, 
Lengyelországtól, Norvégiától, 
Spanyolországtól és az USA-tól 
vásárolt.

Az elmondottakból megállapít
ható, hogy hazai angolnatermelé
sünk elhelyezésére is bőven adódik 
majd lehetőség, elsősorban NSZK, 
Anglia, Belgium, Dánia, Hollan
dia, Svédország piacain, de egyéb 
helyeken is. A várható eredmé
nyek reményében a külkereskede
lem az értékesítésre már lépéseket 
tett.

Az eddigieken túlmenően talán 
nem lesz érdektelen, ha az egyes 
piacokon kialakult árakról is szó
lunk röviden. A legnagyobb an
golna vásárló az NSZK, itt az 1965. 
évi import árak a következőkép
pen alakultak:

Élő, hegyes fejű,
legjobb minőségű, zsíros áru:

hanem más, harmadik országokból 
is szabad.

A vám nagysága — attól függő
en, hogy tagországokról vagy har
madik országokról, illetve fősze
zonról, vagy utószezonról van szó, 
az alábbiak szerint változik:

Tagország H arm adik  ország

0 1,5
0 3 -
4,5 10 —
1,5 3,6

600—1000 gram m  7,10—8,35 DM/kg (1,78—2,09 $/kg) 
250—500 gram m  7,10—8,35 DM/kg (1,78—2,09 $/kg) 
160—250 gram m  5,70—7,00 DM/kg (1,38—1,75 $/kg) 
100—160 gram m  4,00—4,70 DM/kg (1,00—1,18 $/kg)
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A vám — akár élő, akár fagyasz
tott áruról van szó — azonos. 
Ezenkívül az árut élve 2%, fa
gyasztva 4% vámforgalmi adó ter
helii, melyet a vámkezelést végző 
vámhivatal a vámmal nagyobbí- 
tott összeg után vet ki.

Az elmúlt évek során az NSZK- 
ha történt angolna szállítása:
a) élve — az összes import 60%-a

— speciális teherautókban, va
gonokban és rövidebb távolsá
gokról speciális ládákban tör
tént. A német vevők a lengye
lektől pl. saját teherautójukkal 
vitték el az angolna nagyobb 
részét.

b) mélyfagyasztva (—36------ 40°C)
— az összes import 40%-a tör
tént. A szállítás csak mélyhűtött 
állapotban történhet, raktározás 
—18— —20°C-on. A mély fa
gyasztott angolna kisebb értékű, 
mint az élő.

Dániában az angolnakereskede
lem meglehetősen jelentős üzlet
ág. Évente mintegy 37—38 millió 
Dkr (kb. 5,4—5,5 M $) értékben 
exportálnak és mintegy 12—15 
millió Dkr (kb. 1,7-2,.2 M $) érték
ben importálnak angolnát. A for
galom nagyobb részére élő, kisebb 
részére fagyasztott (3,33%) és füs
tölt (1,53%) állapotban kerül sor.

Az árak alakulása az exportáló 
országok tároló kapacitásától is 
függ. Ennek hiányában egyes ex
portőrök időnként nagyobb meny- 
nyiségeket is piacra dobnak olyan
kor, amikor a vásárlókészség ki
sebb és ezzel nyomják az árakat. 
Előfordul, hogy pl. Svédország tá
roló kapacitás hiányában időnként 
exportál Dániába, ahol van meg
felelő tároló kapacitás és más idő
szakban importál onnan. Nagy 
tartályokban tárolnak és ezeket 
időnként tengervízzel frissítik fel. 
Ha nem megfelelő a frissítés, a tá
rolt angolnák megmerevednek és 
elpusztulnak.

Az exportáló országok már a 
tárolás idején a tárolt tartályokba 
nagyság szerint válogatják szét az 
angolnákat. Általában az a tapasz
talat, hogy a piacokon mindaddig, 
amíg élő áru kapható, a fagyasz-

Olvadó jég az angolnaládákon a balatoni k ihelyezés előtt
(Tölg felv.)

tott áruk iránt kereslet nem igen 
jelentkezik. A tároló kapacitás 
azért is fontos, mert a kifogott 
angolnák esetleges iszapszagukat

a tárolótartályokban bizonyos idő 
után elvesztik.

Lengyelország 1965-ben az aláb
bi árakon adott el élő angolnát:

I. oszt. 750 gram m on felül á kb. 2,00 $/kg
II. oszt. 300—750 gram m  között á kb. 2,00 $/kg

III. oszt. 150—300 gram m  között á kb. 1,70 $/kg
IV. oszt. 100—150 gram m  között á kb. 1,10 $/kg

Hazai halexportunk túlnyomó 
(95%) többségét jelenleg a ponty 
teszi ki és csak egészen minimális 
harcsa- és compóexportunk volt az 
elmúlt évben is. (Fogast 1961-ben 
egy-két tonna mennyiségben ex
portáltunk.) Az említett halfélék
nél az alábbi árakat tudtuk el
érni:

ponty
harcsa
compó (nagy) 
compó (kicsi) 
fogas

0,45—0,50 $/kg 
0,75 $/kg 
0,70 $/kg 
0,52 $/kg 
0,80 $/kg

Angolnaexportunk eddig még 
nem volt, de a bemutatott árak 
alapján össze lehet hasonlítani a 
világpiacon kialakult halárakat. Az 
angolna ára átlagban is kb. két- 
szer-háromszor magasabb a pon
tyénál, ezen túlmenően tőkés pia
cokon szinte korlátlan mennyiség
ben nehézség nélkül eladható.

Az angolnaivadék beszerzésére 
évenként 28 000 $ körüli összeget 
fordítottunk. A telepítés évenként 
ismétlődő devizaköltségeivel kap
csolatban meg kell jegyeznünk, 
hogy azok fizetési mérlegünket 
nem terhelték, mert az angolna
importot olyan tranzakciós üzlet 
keretében oldották meg, ahol az 
angolna értékét ponty ivadékkal

egyenlítették ki. Ez a pontyivadék 
sem a belföldi igényeket, sem az 
exportot nem zavarta és a jövő
ben sem zavarja.

Természetes vizeinkbe eddig ki
helyezett angolnák nagyrésze — 
a sporthorgászok által kifogott, va
lamint hazai piacokon forgalomba 
hozott mennyiség — belföldön ke
rül felhasználásra. Meg kell vizs
gálni az angolna bel- és külföldi 
célra történő konzervipari feldol
gozásának, valamint a füstölés le
hetőségét is.

Az OHF és OT számítások sze
rint export célokra évenként emel
kedő mennyiségben áll angolna 
rendelkezésre és 1970-ben eléri 
kb. a 180 tonnát.

A számok nagyon óvatos becs
lés, ül. számítás eredményei, mert 
a kihelyezett mennyiség alig né
hány százalékát teszik ki.

Tekintettel a kedvező értékesí
tési adottságokra (magas ár, jó el
helyezési lehetőség) mindenképpen 
indokolt, hogy a bemutatottnál jó
val nagyobb árualap álljon a kül
kereskedelem rendelkezésére.

Az elmondottakkal talán sike
rült érzékeltetni, hogy érdemes az 
angolnával foglalkozni.

Juhász Imre
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„RÁJÁR a  RÚD” a haltolvajokra. A So- 
m ogym egyei Néplap dec. 10-i szám ából: 
„Engedély nélkül halászott a szuloki hal
gazdaságban Regán György, H om okszent- 
györgy, P etőfi u. 53. sz. alatti lakos. A 
Barcsi Járási Tanács szabálysértési elő
adója 600 forintra bírságolta.” — D ecem 
ber 19: U gyancsak engedély nélkül halá
szott a szuloki halgazdaságban H egedűs 
Kálmán, Patosfa, P etőfi utca 88. szám  
alatti lakos. A  Barcsi Járási Tanács sza
bálysértési előadója 800 forintra bírsá
golta.”

D ecem ber 30: „Orvhalászok. A N agy
atádi Járási Tanács szabálysértési elő
adója Horváth József belegi lakost 1500, 
Szalai János ugyancsak belegi lakost pe
dig 1000 forintra bírságolta. M indkettőjü
ket orvhalászaton érték tetten a belegi 
halastavaknál.”

*
A ZALA I HÍRLAP közli dec. 11-én: 

„E m előhálóval h a lászo tt en gedély  nélkü l 
a MUra holtágában H erm án Lajos m ura- 
szem en yei lakos. A  le ten ye i já rási ta 
nács szabá lysértés i hatósága 800 forin tra  
bü n te tte .** Január 5-én: „ M agyar G yula  
tek en y i lakos a Z alaszen tgró ti Á llam i 
Gazdaság halastavában en gedély  nélkül 
halászott 4,2 k iló n y i halat. A  za laszen t
gróti járási tanács szabá lysértés i ható
sága 500 forin t pénzbírsággal sú jto tta .”

Január 8-án: „ N agy Jenő és Sági Jó
zsef tek en ye i lakosok  a Z alaszentgró ti 
Állam i G azdaság halastaván  h alásztak . 
A  za laszen tgró ti já rási tanács szabá ly-  
sértési hatósága 400—400 forin tra  b írsá
golta a h a lto lva joka t.”

*

A PETŐFI NÉPE dec. 16-i szám a hozza: 
„K ülönleges halételekről lesz híres a bajai 
Üj Élet T erm előszövetkezet új halászcsár
dája, am ely jövőre készül e l K iskunhala
son a nem zetközi országút m ellett.” A So- 
m ogym egyei N éplap pedig jan. 23-án ar
ról ad hírt, hogy: „Ú jabb halsütő pavilo
nok felállítását tervezi ebben az évben a 
barcsi H alászati Term előszövetkezet, Ta
valy 733 000 forintos bevételre tettek  szert 
a halakból.”

*

AZ ESTI HÍRLAPBÓL (dec. 21.): „Hal
keltető üzem. Jövőre építik  fe l Kelet-M a- 
gyarország legnagyobb halkeltető üzem ét 
Tiszavasváriban. A hőszabályozó fűtő
testekkel felszerelt, üvegtetős házakkal 
rendelkező keltető fogja ellátni haliva
dékkal Szabolcs, Hajdú és Borsod m egye  
term előszövetkezeteit.”

U G YAN C SA K AZ ESTI HÍRLAP (dec. 
20.) m élta tja  az an golnatelepítés sikeré t:  
„Üj halunk, a balatoni angolna m eghó
d ítja  P estet. A  m ackók  és b isztrók  m eg
k ezd ték  a kü lönféle m ódon  e lk ész íte tt  
angolnák árusítását, a boltokban  pedig  
az olajos angolna után m eg je len t a kü l
földön nagyon k ed ve lt angolna p á sté to m .”

MÚZEUM-KULTÚRÁNK FEJLŐDÉSÉ
RŐL több lap is beszám ol. A Népszava  
dec. 13-án: „Csongrád város legöregebb  
„vízi em bere” a 84 éves M aszlag János k é
szítette el és ajándékozta a m úzeum nak a 
régi halászati eszközöket. A régi szerszá
mokat is ő ism erteti m eg a látogatókkal, 
m agnetofonszalagra vették  fe l ugyanis 
Maszlag János hangját, így lett az öreg 
halász a m úzeum  narrátora.”

D ecem ber 30-án: „A N agykunság és a 
Sárrét egykori vadvizeinek m entén ezré
vel tanyáztak a m ai halászok elődei, a 
pákászok. A karcagi N a g y k u n  M ú 
z e u m  ham isítatlan pákásztanyát rende
zett be.” \

Harm adnyaras pettyes busa a 
biritói I. tóból

(Pékh felv.)

A TOLNAMEGYEI NÉPÚJSÁG január 
7-én „Az 1965. em lékezetes év marad a 
szekszárdi Béri Balogh Á dám  M úzeum  
történetében. K ívül-belül m egszépült ha
zánknak ez az egyik  legérdekesebb m ú
zeuma, s újjárendezett állandó kiállítá
sai ^elérték a világszínvonalat*. Egy len
gyel vendég kritikája: ^Különösen a ha
lászati, élethű kiállítás ragadta m eg fi
gyelm ét.*”

A CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP dec. 
28-án: „N yugalom ba von u lt a szeged i Ti- 
sza -part je lleg ze te s  lá tványa, a híd tö 
vében  k ik ö tö tt haltároló bárka, a K eszeg. 
N em régiben  a h ídép ítők  úszódaru ja  p a rt
ra em elte , m a jd  nehéz szá llító  járm ű vön  
egy u to lsó  kö rsé tá t te t t  a városban. A  
16 m  hosszú, 4 m  szé les bárka 8 reke
szében  nyáron  40—50, h idegben  80—120 q 
halat tá ro ltak . A  K eszeg  végleges h elye  
a V árm úzeum  udvara lesz.”

A HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 1966. I. szá
mában: „Irányelvek a kelet-ázsiai n övén y
evő halak m eghonosításához” cím m el (P. 
41.) Tölg István részletes tanulm ányát o l
vashatjuk faunánk új tagjairól. A  cikk fő 
képpen e halfajok tenyésztésének  elm életi 
alapjaival foglalkozik , és hivatott e losz
latni egyes lapok (pl. B ékés M egyei N ép
újság, decem ber 22.) eltúlzott adatait, m e
lyek  szerint a néhány gram m os sú lyú  ha
lak egy év alatt 90—95 dekásra fejlődnek. 
— A szakavatott tanulm ányt az érdeklő
dők figyelm ébe ajánljuk.

*

NAGYHALAK A HALÓBAN. Vizák: 
Csongrád M egyei Hírlap: Két tiszai ha
lász a Felső-Tiszán 40 kg-os, — ifjú  N yit- 
rai Ferenc brigádjával a paksi Duna- 
szakaszon 87 kg-os vizát zsákm ányolt. 
(Tolna M egyei N épújság, dec. 14.) Csu
kák: Északm agyarország, dec. 23.: Cser- 
kuti József herbolyai sporthorgász előbb  
12 kg-os, majd néhány nap m úlva egy 13 
kg-os csukát fogott. Sándor József m is
kolci sporthorgásznak pedig 15 kg-os, 104 
cm hosszú csuka akadt horgára. — A  
nagyharcsa-rekordot 73 kg-os példánnyal 
a Drávái Határőr Htsz tagjai érték el. 
(Som ogy M egyei Néplap, január 1.)

A M A G YA R NEMZET, HÉTFŐI HÍREK , 
A PEST MEGYEI HÍRLAP január 30— 
31-én közli a Fővárosi Á lla tk er tb en  angol
nákkal vég ze tt k ísé rle tek  erdem én yé t. 
A z első lapo t idézzü k: „Á rta tlanok  az  
angolnák. — A ta va ly i balatoni halel
hullás u tán szárn yra  k e ltek  o lyan  h írek  
is, hogy a p u sztu lást a B alatonba te lep í
te t t  angolnák által te r je s z te tt  fe rtő zés  
okozta . A  F ővárosi ÁVlatkert akvárium á
ban ezze l kapcso la tban  k ísé rle tek  k ezd ő d 
tek , és ezek  eredm én ye eg yérte lm ű en  
m egcáfolja  ezt a h iedelm et. A  k ísé r le t 
során a B alatonból szárm azó  angolnákat 
h elyez ték  p o n tyok , fek e te  sü gérek  s tb . 
közé . A  m in teg y  40 db-os á llom ány sem 
m ifé le  fe r tő zés t nem  k a p o tt az angol
náktól, egyetlen  példán y sem  p u sz tu lt  
él. A  k itűnő húsú angolnák ezek  után  
te ljes  m értékben  fe lm en th e tő k  a »vád«  
alól.”

*

„ÖTEZER CSÓNAK KÍSÉRI AZ ARANY
PONTYOT” cím m el az Esti Hírlap (jan. 7.) 
színes riportot közöl a Baján m egrende
zésre kerülő halászünnepélyről. „Az idén  
m egrendezik a bajai napokat — m ondja  
dr. Kárpáti A ntal, a Városi Tanács VB. 
titkára. — Ezek fénypontja  az A rany
ponty ünnep lesz, am it az Üj Élet H alász  
Szövetkezet rendez. A  program ban nem 
zetközi regatta verseny, országos halásza
ti tudom ányos ü lés, m otorcsónak-verseny, 
vízi-színpad avatás szerepel.

Halfőző verseny is lesz — tájékoztat 
F elvidéki István, a szövetkezet elnöke. — 
Többek között a legjobb tiszai, velen cei, 
K örös-vidéki halfőző m estereket h ívják ki. 
A városban ötezer csónak van , m inden  
m ásodik családra jut egy. Az ünnepség- 
sorozat előestéjén , Péter-Pál napján a ha
lászok ősi szokás szerint lam pionos csó
naksorral, búzakoszorúban viszik  az 
„A ranyponty”-ot a város főterére. Az öt
ezer kivilágított „civ il” csónak pedig k í
séri m ajd őket. — Június 29-én tehát Baja  
várja a vendégeket.

P . N.
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H alászati term előszövetkezeteink az 
üzem terveikben elő írt ivadékolási 
kötelezettségeinken felül is jelentős 
többletkihelyezéssel népesítik  éven
ként hasznosított vizeiket. A több 
ezer kh-on gazdálkodó htsz-ek m ind
inkább a rra  törekednek, hogy szük
séges ivadékm ennyiségüket sa já t tó 
gazdaságunkban term eljék  meg.

A bajai Üj É let Htsz (260 kh), a 
fehérgyarm ati Rákóczi H tsz (345 kh)

ezt nem  vállalták  el. A htsz kérésé
re az OHF átdolgozta a tervdoku
m entációt a jelenlegi halgazdálko
dási alapelveknek megfelelően. A 
teljes üzem ű tógazdaság terü letének 
a 30%-án ívató-, nyújtó tavakat és 
telelőket, a 70%-án pedig term elő 
tav a t terveztünk.

A tav ak a t a  M illéri-főcsatom ából 
tö ltik  fel a tavaszi belvizekből, a víz
állástól függően gravitációsan vagy

A tógazdaság (1. ábra) tavainak az adatai és üzemi vízszintjei :

Megnevezés Terület,
kh

Vízszint,
m Af

Átlagos
vízmélység

(m)

1. sz. tó  ................................................ 74 84,30 1,30
2. sz. tó  ................................................ 12 84,30 1,00
3. sz. tó  ................................................ 8 84,30— 84,80 0,80— 1,30
4. sz. béka táro ló  t ó ......................... 1. 84,30 1,80
4 d t  1200 m 2-es t e l e l ő ..................... 84,20 1,80
K ülső halágy ..................................... 1680 m 2 84,30

és a paksi Vörös Csillag H tsz (134 
kh) m ár évek óta szép eredm énnyel 
üzem elteti a halastavait. 1965-ben el
készült a szolnoki Felszabadulás 
Htsz 107 kh-as tógazdasága is.

szivattyúzással. A DIM PT =  11-es 
nagy teljesítm ényű szivattyúval 5— 
10 nap a la tt lehet a  teljes tógazda
ságot az engedélyezett üzemi víz

teljesen vízteleníthető. Ezzel bizto
síto ttuk  a tavak  tökéletes lecsapol á- 
sát.

Az 1680 m 2-es a lap te rü le te t a  74 
kh-as tórekesz kh-ankénti 6 q-s h a l
term elésével határoztuk  meg. A há
lóhúzó padka szélessége 2,00 m, a 
válogató helynél ez 5,00 m. A háló
kihúzó (2. ábra) és a  válogató helyet 
kibetonozták, hogy lehalászáskor 
megfelelő m unkaterü le te t biztosítsa
nak a  halászoknak. A halágyat já r 
művel m egközelíthetik a  4 m-es tö l
téskoronán. Az osztályozott ha la t 1,80 
m széles betonlépcsőn viszik fel a 
válogató helyről a járm űhöz. A h a l
ágyhoz csatlakozó m űtárgyakat úgy 
képeztük ki, hogy azok a  hálóhúzást 
ne akadályozzák. A halágy felőli ol
dalon hornyosak, így az azokba he
lyezhető halrács megakadályozza, 
hogy a halak  a  m űtárgyak csöveibe 
jussanak. A nyári lehalászáskor 60 
cm-es m űtárgyon keresztül frissítő  
víz engedhető be a tápcsatornából.

A vízellátási berendezés súlypont
ja  a nagy teljesítm ényű szivattyú. 
Ezzel a  tavak  gyorsan feltö lthetők 
és teljesen vízteleníthetők. A szi
vattyúval felem elt víz a tápcsa to rna 
elején m egépült csillapító m eden
cébe (3. ábra) kerül. A csillapító m e
dencét úgy terveztük, hogy abba sze- 
m éthaltörő rácsot lehessen elhe
lyezni.

A htsz jelentős m ennyiségű b éká t 
szállít a  MAVAD-nak. A téli expo rt 
b iztosítására a MAVAD anyagi tá 
m ogatásával 1 kh-as béka táro ló  tó  
is létesült, m elyet a  tavaktó l függet
lenül csapolhatnak le.

A halastó építése 1959 óta húzó
dott. A kivitelezők nem  v álla lták  el 
az építkezést a nehézségek m iatt. Az 
elkészült tervek időközben elavul
tak. Az 1965. évre az MTVB Mező- 
gazdasági Osztálya ism ételten bizto
síto tta a  halastó építéséhez szüksé
ges beruházási keretet. A terveket 
rövid időn belül á t kellett dolgozni, 
de a tervezők tú lterheltségük  m iatt

szintre feltölteni. A lecsapolt víz 
ugyancsak a M illéri főcsatornába fo
lyik. A teleltetők téli v ízellátása a
3. sz. tározó tóból biztosítható belső 
vízforgatással.

A tógazdaság létesítm ényei közül 
csak a külső halágyat és a  vízellátás 
berendezését ism ertetjük  részletesen, 
m ert á ltalában  ezekkel adódnak 
problém ák a tervezéskor és az üze
m eltetéskor egyaránt.

A tavak  belső lecsapoló csatornáit 
gépi erővel képezték ki 4—8 m  fe
nékszélességben. A gépi m unka után 
az egyenetlen feneket kézi erővel ren 
dezték úgy, hogy a  tervezett fenék
esést +  5 cm-es pontossággal alak í
to tták  ki. Ezt sajnos igen sok halas
tónál eddig figyelmen kívül hagy
ták, s ez m egbosszulta m agát üze
m eltetéskor, pedig a terv  szerint 
épü lt kellő szélességű lecsapoló csa
torna a tökéletes lehalászás alapvető 
feltétele.

A külső halágy fenékszintje 50— 
70 cm -rel mélyebb, m in t a  tavak  le
csapoló zsilipéinek küszöbszintje. A 
szivattyúaknát úgy terveztük meg, 
hogy a szivattyúval a külső halágy

A halastavakat a Középtiszavidéki 
VÍZIG építette meg m intaszerűen 
igen nehéz körülm ények között ha
táridő  előtt és a szerződésben v á l
la lt összegen belüli költséggel.

Gönczy János—K ővári József

FEBRU ÁR HÓ F O LY A M Á N  az 
Országos Halászati Felügyelőség ér
tekezletet tarto tt a m egyei halászati 
fe lügyelők részére. A z  értekezlet ú t
m utatót adott az ú j ü zem tervek elké
szítéséhez, m ajd  R ih iánszky et. is
m ertette az ú j halasítási irányelve
ket. Ezt követően a felügyelők be
szám oltak a tógazdaságok és term é
szetes v izek  kihelyezéséről és az iva 
dékhelyzetről. A  felm érés igazolta, 
hogy az őszi becslések megalapozot
tak vo ltak és a halak a kedvező téli 
időjárás következtében  jó form án  
veszteség nélkü l teleltek. Lehetőség  
nyílo tt arra, hogy ivadékfeleslegünk
ből jelentős m ennyiségű tenyészhalat 
terven fe lü li exportkén t fe la ján l
junk. Elsősorban a baráti Lengyel- 
ország igényeit k ívá n ju k  kielégíteni.

— TB —
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Ilyen  anyagból nem  nehéz a választás (Pékh felv.)

A z  Országos Tervhivatal az egy 
főre jutó halfogyasztást a jelenle
gi 1,7 kg-ról 1970-re 3 kg-ra, 1980- 
ra 5 kg-ra kívánja emelni hazánk
ban. A teljesítés érdekében a ha
lászat minden területén biztosítani 
kell a fejlődést és ebben a mun
kában a pontytenyésztés összes le
hetőségét ki kell használni. A kö
rülmények gondos mérlegelése 
mellett a kétéves üzemben rejlő 
előnyöket is a termelés fokozása 
érdekében kell kihasználnunk. Ez 
csak úgy lehetséges, ha arra al
kalmas halastavainkban maradék

talanul biztosítjuk a kétéves üzem 
feltételeit.

Két-, vagy háromnyaras legyen 
a piaci ponty? A külső szemlélő 
gondolkozás nélkül a kétéves üze
met pártolja, hiszen magától érte
tődik, hogy amit rövidebb idő 
alatt megcsinálhatunk, azt értel
metlen hosszúra nyújtani. Látszó
lag bármennyire is kézenfekvő a 
piaci hal gyorsabb előállítása, a 
kétéves üzem nem vált általánossá 
hazánk tógazdaságaiban. Ez arra 
utal, hogy bizonyos feltételek

A kétéves tógazdasági
D<>0<><X><XK><>000<KK>0<H><XKK><>0<>0<>0<)

szükségesek az átfutási idő meg
rövidítésére.

A magyar tógazdaságok történe
tében találunk olyan adatokat, 
amelyek a kétéves üzem sikerét 
bizonyítják; sok kudarcról is hal
lottunk, így a körülmények átfogó 
ismerete nélkül nehéz állást fog
lalni ebben a bonyolult kérdésben.
A nemzetközi halászati irodalom
ban is megoszlanak a vélemények. 
Érdekes, hogy egy-egy állam ha
lászai nagyjából azonos elvet val
lanak a két- és hároméves tógaz
dasági üzemmel kapcsolatban. Sok 
körülmény eredője határozza meg 
azt, hogy egy országban milyen 
lehetőségei vannak a kétéves 
üzemnek.

Ahol a piac elsősorban a más
fél kiló körüli pontyot kívánja, a 
nyár hűvös és rövid, a talajviszo
nyok mostohák (savanyú, homo
kos stb.), a trágya- és takarmány
ellátás korlátozott, ott kicsi a két
éves üzem létjogosultsága. Azokon 
a területeken és országokban, ahol 
ezek ellenkezőjét tapasztaljuk, 
minden bizonnyal érdemes a két- 
nyaras piaci pontyok nevelésével 
foglalkozni. A kétéves tógazdasági 
üzem belterjes gazdálkodást kí
ván, nagy termelőképességű, gyors 
növekedésű pontyfajták tenyészté
sét, a halastavak eszményi kezeié- 
lését, beleértve — sőt hangsúlyoz
va — a tóvíz erős trágyázását és

Tó neve, szám a k h
K ihelyezve

Lehal, súly,
kg

Felhaszn. 
ta k . kém . 

é rt., kg

1 kg halhús- 
szap o ru la t
ra  eső ta k . 

k. é., kg

Term . hoz., 
i  h /kgdb

k h -ra
ossz.
kg

1 2 3 4 5 6 7 8

Termelési év : 1961.
Mike V II .................................. 140 800 9 178 94 154 126 128 1,49 356
Sim ongát X ............................ 13 704 322 8 614 13 801 1,66 343
Sim ongát X I I I ...................... 15 700 904 9 627 15 382 1,76 296

Term elési év : 1962. 
H om ok V l/a  
A tta la  V I.................

Termelési év : 1963.
H encse I I ................
Lábod V II ...............
P atosfa  I ..................

Termelési év : 1964.
Szeged X I ................
Sándorfalva X lI /a

Termelési év : 1965.
A tta la  V l/a  .........
H etény i V ...............

50 880 1 4 168 1 60 762 1 90 388 1 1,6
30 i  880 3 480 1 36 450 | 54 510 1,65

11 800 1 021 8 064 13 017 1,8
9 1000 1 596 9 726 13 171 1,6

26 736 513 16 688 30 760 1,78

344 1| 800 1 26 984 1I 168 379 1 235 756 1 1,61 1
194 800 | 15 565 102 728 135 060 1,43

50 800 9 420 66 843 90 673 1,58
40 800 3 700 41 226 71 396 1,90

621
594

311
501
293

223
251

630
428

G O



Ez az anyaponty jól felkészült az ívásra
(Tö lg  fe lv .>

ízem lehetőségei
3<><K><H><>0<>0<KK>0<>0<>0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

folyamatos takarmányellátását is, 
mégpedig változatos abraktakar
mány etetésével.

Hazánk tógazdaságaiban a két
éves üzem külső feltételei sokkal 
inkább biztosítva vannak, mint a 
tőlünk északra eső országok
ban. Időjárásunk melegebb, ked- 

* vezőbb, mint Csehszlovákiáé, Né
metországé vagy Lengyelországé. 
A halastavainkat tápláló vizek az 
oldott sók tekintetében legtöbbször 
biztosítják a gazdag tavi élet ki
alakulását és nem oly szegények 
kalciumban, mint északi szomszé
dainknál. A talaj adottság tekinte
tében is jobban állunk, bár né
hány erősen szikes területen épült 
nagy tógazdaságunkban (Horto  ̂
bágy, Szeged, Biharugra) a rosz- 
sza/bb talaj miatt a tófenék élővi
lága szegényebb az optimálisnál.

Az alaptényezők kedvezőbb ala
kulása ellenére sem vált általános
sá a kétéves üzem tógazdaságaink
ban. A pontytenyésztéssel foglal
kozó közép-európai országok kö
zött hazánk határvonal a két- il
letve hároméves üzem megoszlása 
tekintetében. A szovjet, román és 
jugoszláv kereskedelem szívesen 
veszi az 1 kg-osnál kisebb halat is.

A magyar piacon inkább a 70— 
140 dkg-os pontyot keresik a fo
gyasztók, a vendéglátó ipar pedig 
az 1 1/2 kg-osat. Exportunk zömmel 
a 2 kg körüli pontyokból tevődik 
össze. A halkereskedelem jelenlegi 
igényei tehát nem engedik meg, 
hogy a kétéves üzemet általáno
san bevezessük. A termelőszövet
kezeteknél — mint a paksi ered
mények bizonyítják — ahol a 1 kg 
körüli hal értékesítése nem gond, 
indokolt a jövedelmezőbb kétéves 
üzem nagyobb arányú bevezetése.

A kétnyaras üzem hazad bizony
talanságait és elterjedésének hi
ányát nemcsak az időjárás körül
ményeivel magyarázhatjuk. Halá
szatunkban sok olyan hiba talál
ható, amely egymagában is 
kétségessé teheti a kétéves üzem 
sikerét. A pontynemesítő munka 
rendszertelensége és az időnként 
visszatérő tenyészanyaghiány aka
dályozza még a kétéves üzem ter
jedését. Alig van hazánkban állat- 
tenyésztési értelemben vett nagy 
termelékenységű nemesponty- 
fajta. Az ivadéknevelést nem irá
nyítjuk kellőképpen, kevés tógaz

daságunk van, ahol céltudatosan, 
az őszi egyedsúlyt előre megter
vezve állítják elő az egynyaras 
pontyot. Ezek nélkül pedig alig 
lehet eredményes a kétéves üzem, 
amelynek fő követelményei általá
nosságban azonosak minden más 
állattenyésztési ág belterjesítési 
előírásaival. Vajon elképzelhető 
lenne-e a broiler csirke nevelése, 
vagy a bacon sertés előállítása cél
tudatosan nemesített fajták nél
kül? A válasz egyértelmű nem, de 
ugyanúgy nem hiányozhat a gon
dos csibe- vagy malacelőnevelés 
sem. Miért lenne akkor a ponty 
kivétel? A kétéves üzemet csak 
akkor tudjuk kellőképpen elter
jeszteni, ha előrelépünk a ponty
nemesítés és az irányított ivadék
nevelés területén.

Ezek mellett a takarmányozás 
és a tótrágyázás színvonalát kell 
felemelnünk az új követelmények
nek megfelelően. Ha a tenyésztő 
által befolyásolható feltételeket 
(nemes pontyanyag, nagy súlyú, 
egészséges ivadék, változatos ta
karmány, jó trágyaellátás) biztosí
tani tudjuk, a kétéves üzemnek el
sősorban a jó talajú dél-magyaror
szági tógazdaságainkban van lét- 
jogosultsága, mert a természet itt 
adja meg a külső körülményeket.

Kétéves üzemben az összterület 
85%-án állíthatunk elő áruhalat 
— a hároméves üzem 65—70%- 
ával szemben. A végtermék elő
állításához szükséges idő lerövidül. 
Az álló- és forgóeszközök egy-egy 
termelési ciklusban kevesebb ideig 
vannak lekötve.

Hazánkban a Halgazdasági

Tröszt több üzemegységében al
kalmazzák a kétéves forgót. Ezek 
terméseredményeinek egy részéi; 
összegyűjtöttem és a mellékelt táb
lázatban ismertetem.

A Tröszt a harmadik ötéves 
terv végére áruhaltermelő terüle
tének 30%-án fog kétéves üzem
ben piaci halat, termelni.

Ha az igények nálunk is nem
csak a kevésbé zsíros, hanem a 
kis egyedsúlyú halak felé tolód
nak el, a kétéves üzem nagyobb 
helyet kaphat tógazdaságainkban.

Keve József * *

A KÜLÖNBÖZŐ gabona-  és hüve
lyesmagvak pontyetetéskor Nehring 
szerint nem egyformán értékesülnek; 
(Zeitschrift für Fischerei 1965j3— 4. 
sz.). A  kísérletek során a pontyok 
természetes táplálékhoz nem juthat
tak. A  takarmány értékesülés súlyo
zott sorrendje: búza, rozs, borsó, ta
vaszi árpa, szójabab, kukorica, zab, 
sárga édes csillagfürt. A  rosszabb 
értékesülés a nagyobb mennyiségű 
nyersrost eredménye. Meglepő a ku
korica hátrasorolása. Az édes csil
lagfürt egyedüli etetését fehérjepa
zarlásnak minősíti. (N. S.)

*

A FEJÉR MEGYEI TOVÁBBKÉP
ZÉS példájára, melyről lapunk leg
utóbbi számában beszámoltunk, a 
Tolna és Somogy megyei halászati 
felügyelők is szerveztek termelő
szövetkezeti tanfolyamot. Mindkét 
tanfolyam egyhetes volt, részt vettek 
a halastóval rendelkező termelőszö
vetkezetek halászmesterei, agronó- 
musai és halászai. A tanfolyamok 
anyaga a tenyésztési tudnivalókon kí
vül kitért az önköltségszámításra és  
az árkérdésre is, valamint a nagy ér
deklődéssel fogadott növényevő halak 
néhány tenyésztési problémájára.

(T. B .\

61



Csapvíz és a szennyezett Sajó-víz  
összehasonlítása

A z Európai Vízvédelmi Szövetség 
(Foederation Europáischer Ge- 

wásserschutz) 1965 októberében, Hei- 
delbergben m egrendezett Nemzetkö
zi Szimpóziumáról, dr. Szebellédy 
Lászlóné tudom ányos osztályvezető 
beszám olót ta rto tt a M agyar H idro
lógiai Társaságban.

A nagyszámú szakem ber elő tt el
hangzott k itűnő referá tum  alap ján  
a H alászat olvasóit is tá jékozta tn i 
k íván juk  a Szimpózium fontosabb 
tém áiról, tek in te tte l azok időszerű
ségére.

Európában ez volt az első nem zet
közi tudom ányos fórum , ahol ism er
te tté k  és m egtárgyalták  a mezőgaz
daság szerteágazó term elési tevé
kenysége során alkalm azott külön
féle kém iai anyagok és a mezőgaz
dasági üzemi szennyvizek h a tásá t az 
élővizekre.

A szakem berek vélem énye teljes 
m értékben egyöntetű volt a tek in 
tetben, hogy az életszínvonal em elé
sének alapfeltétele a fe jle tt nagy
üzemi mezőgazdaság, mely egyre in 
tenzívebb kem izálást igényel.

Megegyezett azonban a  részt vevő 
tudósok vélem énye az eddigi tapasz
ta la tok  a lap ján  abban is, hogy a  te r
melésben nagy segítséget jelentő m ű
trágyák, gyom-, rovar- és féregirtó
szereket (herbicidek és pesticidek) 
a jövőben úgy kell felhasználni, hogy 
*e m érgek használatával járó  veszé
lyek és károk a  m inim um ra csök
kenjenek.

A m űtrágyák és az istállótrágya 
szennyező ha tásá t részletesen vizs
gálták a svájci tavakon. Beigazoló
dott, hogy az algák tömeges elsza
porodásához a m űtrágyáknak, külö
nösen a  foszfornak m ár néhány 
m g/l/nyi m ennyisége elegendő. Az 
.algák nagym értékű elszaporodása k á 
ros a víz oxigénháztartására, lab ilis
sá teszi.
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M iután a trágyaszerek a csapadék
vízzel, nagy terü letekrő l lemosódás- 
sal kerülnek az élővizekbe, távo lta r
tásuk szinte lehetetlen.

Dr. H. A m bühl szerint Svájcban 
hek táronként kb. 0,3—0,5 kg foszfor 
és 45 kg nitrogén mosható le évente, 
mely egyes vélem ények szerin t ele
gendő a  tavak  gyors eutrofizálódá- 
sának elősegítésére.

A védekezés egyetlen m ódját a 
vízgyűjtő te rü leteken a  m űtrágya- 
felahsználás korlátozásában látják.

Dr. Lars K arlgren a svédországi 
viszonyok ism ertetésekor beszám olt 
a trágya- és silószennyvizek káros 
hatásáról. O lyan m értékben veszé
lyeztették a felszíni vizeket, hogy 
1956-ban vízvédelm i törvényüket szi
gorítani kellett.

A gyom irtószerek (herbicidek) té
m acsoportjában Dr. Johannes szá
m olt be vizsgálatairól, mely a herbi- 
cideknek a  vizek biocönózisát és oxi
génháztartását károsító hatásaival 
foglalkozott.

A vízinövényzet ir tá sá ra  szerinte 
a kb. 100 ism ert herbicid közül alig 
1 tucat alkalm as. Ilyenek az A m it- 
rol, A trazin, Dalapon, Paraquat, Si- 
m azin (Hungazin), TCA és ezek ke
veréke kis m ennyiségű 2,4 D -nátri- 
um sóval (Dikonirt).

Ezek a vegyszerek, közvetlenül 
vízbe ju tta tva , kis koncentrációban 
használatosak. Pl. a Simazin 0,2—6

A szennyezett Sajóban 2 cm a m élységbe  
látás

mg ml, a  Dalapon 3—4 mg/1, a 2,4 
D -nátrium  0,35—0,4 mg/1 töm ény
ségben. Ezek a víz fizikai és kém iai 
tu lajdonságaira nem  károsak.

A sorozatos vizsgálatok k im utat
ták, hogy a  víz biocönózisában b i
zonyos változások term észetesen be
következnek. Eltolódásra kerü l sor 
az életközösségekben, m ivel a nem- 
kívánatos növények a herbicid h a tá 
sára kipusztulnak, helyüket más au- 
to tróf szervezetek, algák foglalják 
el. A példaképpen ism erte te tt am i- 
notriazoi adagolást követően az asz- 
szimiláció h irtelen  csökkent ugyan, 
de 6 óra elteltével az  oxigéngörbe 
ism ét em elkedni kezdett, jelezve,

A heidelbergi Nemzetközi
0-00000-000000-00-0-0-00000-000-0-0-0-0-0-0

hogy az autotróf szervezetek nem  
pusztulnak ki teljes egészükben. Ha 
egyes érzékenyebb algafajok  a vegy
szeres növényirtásnak áldozatul es
nek is* helyüket ellenállóbb algafa
jok foglalják el.

Egy m ásik kísérletben, O ldenburg 
térségében Simazin, A m itrol és 2,4 
D -nátrium  keveréket alkalm aztak. 
A 80 napos részletes vizsgálatokban 
m egállapították, hogy a víz oxigén- 
ta rta lm a a kezelést követően lecsök
kent, 2 nap m úlva azonban em el
kedni kezdett, és 5 nap m úlva az 
oxigénháztartás norm ális ütem e te l
jesen helyreállt.

Egy pontyos tóban, am elyben egyéb 
halak  is voltak, P araq u a tta l irto ttak  
növényt. A kezelésre elő írt adaggal, 
két napos időközzel két ízben kerü lt 
sor. A vizsgálatok szerin t sem  a  ha
lakon, sem  pedig a haltáplálék-szer- 
vezeteken sem m iféle károsodást nem  
észleltek.

E tények az t bizonyítják, hogy 
szakszerű vegyszeres növényirtáskor 
a halak  és haltáplálék-szervezetek 
közvetlen károsításával nem  kell szá
molni, szükséges azonban a m ellék
hatások további részletes tanu lm á
nyozása.

Az érvényes előírások szerin t nem  
használhatók herbicidek vízinövé
nyek irtására :

1. forrásoknál és vízfolyásoknál, 
am elyekből ivóvizet vesznek ki,

2. term észetvédelm i terü leteken,
3. olyan tavakban, m elyekben h ah  

ivadékot tenyésztenek,
4. közvetlenül fogyasztásra kerülő 

élelm iszerek m osására használt 
vízben,

5. olyan vizekben, m elyeket á llan 
dóan öntözés céljára használ
nak.

K erülni kell a herb icideket június 
15-e elő tt olyan vízfolyásokon, és ta 
vakban, am elyekben halak  élnek. 
Mezőgazdasági hasznosításra, k u ltú r
növények öntözésére, csak a keze
lést követő 1 hónap m úlva használ
ható fel ú jra  az ilyen víz.

Igen élénk érdeklődés k ísérte a 
különböző rovar- és féregirtószerek 
(pesticidek) alkalm azásával kapcso
latos problém ák tárgyalását.

Dr. Payot, az egyik ilyen készít
m ényeket előállító svájci cég vegyé
sze, előadásában teljes tárgyilagos
sággal elism erte a  kérdés súlyossá
gát.

Kétségtelen, hogy a pesticidek 
használata a term ények m ennyiség
és m inőségjavulásán túlm enően, 
szám talan olyan súlyos járványtó l 
is m egszabadította az em beriséget, 
melyek állatok közvetítésével te rjed 
nek (m alária, kiütéses tífusz, sárga
láz). E körülm ények rendkívüli hasz
not jelentenek. U gyanakkor tagad
hatatlan , hogy a  kellő gondosság h iá
nya súlyos veszedelem m el já rh a t 
em berre, á lla tra  egyaránt.



Vízvédelmi Szimpózium
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Mérgező hatásuk a felhasznált 
m ennyiség függvénye. A szerek egy 
része nehezen bom lik le (perzisztens 
szerek), így fennáll az a veszély, 
hogy a kis m ennyiségben állandóan 
ható mérgek, hosszabb idő m últán 
ugyancsak árta lm asak  lesznek (kró
nikus mérgezés lehetősége).

A Szimpózium több előadásában 
és hozzászólásában hivatkoztak a rra  
„A peszticidek használata” cím ű ta 
nulm ányra, m elyet az USA-ban a 
néhay Kennedy elnök á llítta to tt ösz- 
sze 1963-ban, a m ellette működő tu 
dományos szakbizottsággal.

A peszticideket, kém iai összetéte
lük  alapján, a következő 4 csoportba 
szokták sorolni.

1. Klórozott szénhidrogének. Ide 
ta rtoznak  a világszerte legkiterjed
tebben alkalm azott mérgek, m int a 
DDT, A ldrin, Dieldrin, Endrin, To- 
xafén, L indán, M etoxiklór és H epta- 
k lór stb.

2. Szerves foszforszárm ázékok. 
Ilyenek a  Paration, M alation, Fosz- 
drin, TEPP (TetraelMpirotfoiszifát).

3. Szerves kén - és higanyszárm a- 
zékok. Pl. a Thiodán stb. Ebbe a ka
tegóriába sorolják továbbá a  d initro- 
fenol, nikotin, sztrichnin, P iré trum  
m érgeket is.

4. Szervetlen  vegyületek. Ide ta r 
toznak a rézszulfát, ólom- és kalci- 
um arzenát, klór- és fluórvegyületek, 
cinkfoszfid, ta llium szulfát stb.

Az előadások túlnyom ó többsége 
a  legjelentősebb vegyületcsoporttal, 
a  klórozott szénhidrogénekkel, ill. 
ezek ártalm aival foglalkozott.

Közös jellem zőjük e vegyületek- 
nek, hogy nagyon nehezen bom lanak, 
ill. hatástalanodnak.

Schupán professzor vizsgálatai sze
r in t A ldrinnal, ill. H eptak lórra l egy 
ízben kezelt ta lajban , még 9 év m úl
v a  is k im utatható  volt e m érgek 
nyoma.

R ovarirtószereket tartalm azó ta 
karm ánynövényekkel a m érgezőanya
gok a haszonállatok zsírjába, te jte r
mékekbe, vajba, sajtba, ill. a  tojásba 
is bekerülhetnek. Ugyanilyen káro
sodás következhet be a  haszonálla
to k  élősdiek elleni kezelése során is.

A csapadékkal történő bemosódás 
m ia tt súlyos veszélyt je len thet ivó
vizekre, halakra nagy ta laj felületek
nek klórozott szénhidrogénekkel va
ló  kezelése. A Ném et Szövetségi Köz
tá rsaságban  pl. az Endrin felhasz
nálásá t pocokirtásra betilto tták , m ert 
vízfolyásaik, tavaik  em iatt súlyosan 
károsodtak.

A DDT és egyéb klórozott szénhid
rogén-m aradványok A m erikában is 
k im utatha tók  vízfolyásokban, tavak 
ban, talajvízben. Felhalm ozódásukat 
a  legtöbb észak-am erikai vízfolyás
b an  élő halban, rákban, kagylóban, 
ső t vándorm adarakban és vadakban 
is  észlelték.

Az élelm iszereken keresztül elég 
nagy m értékben felhalm ozódott m ár 
az  em beri szervezetben is. Az USA- 
ban  pl. az ilyen irányú vizsgálatok

ban m egállapították, hogy az utóbbi 
10 évben az em beri zsírszövetekben 
felhalm ozódott DDT mennyisége el
érte  a 19 mg/kg-os szintet.

A klórozott szénhidrogének a ge
rinctelen  á llatokra á ltalában  m érge
zőbb hatásúak, m in t a gerincesekre. 
A halak  érzékenyebbek, m in t a m a
darak, a m adarak  viszont érzéke
nyebbek az emlősöknél.

Mivel a halak  nem  mozognak olyan 
könnyedén és szabadon a  vízfolyá
sokban, m in t a m adarak, vagy emlő
sök a szárazföldön, ezért nagyobb- 
m értékben ki vannak  téve a m ér
gezéseknek . . .

Sokszor pusztu lnak a halak  olyan
kor is, am ikor a klórozott szénhidro
géneket nem  közvetlenül a v íz terü
le t környékén használták  fel, a  m ér
gezőanyag csapadékvizek vagy m el
lékvízfolyások közvetítésével, távo
labbról kerü lt oda.

A halak  táp lálékául szolgáló vízi 
szervezetek, a tápláléklánc egyes tag
jai különbözően érzékenyek a kló
rozott szénhidrogének mérgező ha
tásával szemben. A testükben fel
halm ozódott m érgezőanyag révén 
közvetve is okozhatják a halak  pusz
tulását.

K aliforniában a C lear Laké vize 
0,02 mg/1 DDT-t tartalm azott, a 
p lanktonban 5 mg DDT-t ta láltak , 
ugyancsak nagym ennyiségű DDT hal
m ozódott fel a halak  zsírjában és 
végsőfokon a halevő vízim adarak 
pusztu ltak  el.

A szennyezett Szinva-vízben 1 cm  a 
m élységbe látás

B rit-C olum bia négy legnagyobb 
vízfolyásában csaknem  teljes egészé
ben kipusztu ltak  a lazacok, m iután 
a környező erdőket hek táronként 
0,938 kg DDT-vel beporozták. Ez a 
pusztulás annak  ellenére követke
zett be, hogy a vízfolyásokat és köz
vetlen környezetüket a porozásnál 
elkerülték.

A szennyzátony képződéséhez egy  kosár 
is  elegendő

(Rim ányi felvételei)

1954—56-ban New B runsw ick egyik 
folyójábán szintén k ipusztu ltak  a 
lazacok. I t t  hek táronkén t 0,469 kg 
DDT-t szórtak  ki, hogy a folyócskát 
körülvevő fenyőerdőket a kártevők
től megóvják.

Foglalkozott a Szimpózium a szer
ves foszforszárm azékok értékelésé
vel is. Ezek a vegyületek az előző 
csoportnál erősebb m érgek, és köz
vetlen veszélyt je len tenek  az em ber
re  és m elegvérű állatokra. Vízbe ke
rülve term észetesen a h a laka t is el
pusztítják. A klórozott szénhidrogé
nekkel szem ben azonban a szerves 
foszforvegyületek sokkal gyorsabban 
lebom lanak, így ha tásuka t ham a
rabb elvesztik. K ivétel közülük a 
Paration, m elynek nyom ai vízben, 
ta la jban  és talajv ízben hónapokig 
kim utathatók.

Fresenius professzor előadásában 
foglalkozott a különböző pesticidek 
k im utatására szolgáló ana litikai 
m ódszerekkel és a kim utathatóság 
határértékeivel. A m int az az elő
adásból m egállapítható volt, a  mód
szerek á ltalában  különlegesen gon
dos előkészítést és specifikus műsze
rezettséget igényelnek.

*A heidelbergi Nemzetközi Vízvé
delmi Szimpózium — elism erve a ke- 
mizálás világszerte m utatkozó hasz
nát és szükségességét — egyben ref
lektorfénybe állította, elsősorban a 
pesticidekkel kapcsolatosan, a vizek
ben jelentkező árta lm ak at is.

A Szimpózium tanu lságait meg 
kell szívlelnie m indenkinek, ak i e 
szerek előállításába, felhasználásába, 
hatásuk ku ta tásába bekapcsolódik. 
Legyen elsőrendű feladatuk, *hogy 
sa já t terü letükön előm ozdítsák a 
m inél szakszerűbb, a vizekre, élő
szervezetekre m inél árta lm atlanabb  
felhasználás lehetőségeit.

Dr. Veszprémi Béla



Ichthyosporidium  hoferi cystái m ájban

A z  akvárium a természetes vízi 
élettértől mindössze nagyságrend
ben különbözik, s így nyilvánvaló, 
hogy lakói között a természetben 
előforduló legtöbb halbetegség ko
moly károkat okozhat. A kóroko
zók behurcolására a természetes 
vizekből betelepített növények, 
halak az élő táplálék útján nyí
lik lehetőség. A betegségek kiala
kulására pedig az akváriumban 
megtalálható kedvező körülmé
nyek adnak alkalmat.

Egészséges kopoltyúlem ezből készült 
szövettani m etszet

Az Országos Állategészségügyi 
Intézet Halkórtani Osztályán el
sősorban a természetes vizekben 
és a tógazdaságokban előforduló 
halbetegségekkel foglalkozunk. 
Gyakorlatunk az akváriumi halak 
bántalmaira vonatkozóan az 
aránylag csekély mennyiségű vizs
gálati anyag miatt meglehetősen 
kevés. Működésünk során azon
ban néhány akváriumi halbeteg
ség már többször is előfordult, s 
most ezeket ismertetem.

Mielőtt azonban e betegségekről 
részletesen szólnék, le szeretném 
szögezni, hogy cikkemben akvári
umi halon kizárólag trópusi (me
legvízi) akváriumok lakóit értem.

Statisztikai adataink szerint leg
gyakrabban az Ichthyophonosis-t 
állapítjuk meg. A betegség újabb 
nevén Ichthyosporidiosis, vagy 
népszerűén „fonusz” igen elterjedt, 
s a hozzánk vizsgálatra kerülő 
egyedek kb. 30—35%-ában rend
szeresen megtaláljuk. Okozója az 
Ichthyosporidium hoferi Plehn- 
Mulsov nevű algagomba. Fejlődé
se igen bonyolult, melynek során 
a belső szerveket, a bőrt, az izom- 
zatot egyaránt megtámadja és 
bennük apróbb-nagyobb cystákat 
képez. Ezek a cysták kötöszövete- 
sen eltokolódnak és szürkésfehér 
göbök alakjában jelentkeznek. A 
bánfaiamra alattomos, lassú ter
jedése igen jellemző. Amikor nyil
vánvalóvá válik, már legtöbbször 
annyira elhatalmasodott, hogy az 
egész szervezetet birtokába kerí
tette. Ilyenkor a halak a legkisebb 
káros környezeti behatásra is pusz-

A k v á riu m i halak
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tulni kezdenek. A hullák vizsgá
lata során imindenekelőtt a so
ványság, az úszók roncsoltsága 
tűnik szembe. Az izomzatban és a 
legkülönfélébb belső szervben a 
már említett ázürkésfehér gócokat 
lehet kimutatni. Ezek a gócok a 
máj, a vese, az ivarszerv állomá
nyát teljesen átszövik, működését 
lehetetlenné teszik. Mai tudásunk 
szerint a betegség gyógykezelése 
nem lehetséges, felszámolására 
csak az állomány megsemmisítése, 
a medence és egyéb tartozékok 
alapos fertőtlenítése útján nyílik 
lehetőség.

Ez a bántalom a természetes vi
zekben a lazacfélékben is előfor
dul, de ezt a betegséget nem tart
ják azonosnak az előbb leírttal. 
Amlacher szerint pl. a lazacfélék
ben az említett algagombát és fej
lődési alakjait mindig meg lehet 
találni, az akváriumi halakban vi
szont ilyeneket csak a legritkább 
esetben lehet kimutatni. Leletei 
alapján úgy véli, hogy az akvá
riumi halakban a fent leírt elvál
tozások nem gombás eredetűek,, 
hanem kialakításukban egy Myco- 
bacterium-féle a halgümőkór oko
zója játszik szerepet.

A kopoltyú betegségei az akvá
riumokban is nagy jelentőségűek.
Itt elsősorban paraziták károsító 
tevékenységével kell számolni. 
Ezeknek két csoportja az egysej
tűek és a kopoltyúférgek a legje
lentősebbek.

Az akváriumi halak darakórja a 
természetes körülmények között 
lezajló betegséggel mindenben 
megegyezik. A kórfolyamatot 
mindössze az súlyosbítja, hogy a 
rendszerint magas vízhőmérséklet 
miatt a kórokozó igen gyorsan 
szaporodik, és rövid időn belül ká
rosít. A melegebb víz oxigéntartal
ma is csekélyebb és ezt enyhén 
károsodott kopoltyúval sem tudják 
a halak kielégítően felhasználni. 
Szerencsére malachitzölddel a be
tegség ma már akváriumi körül
mények között is biztosan gyógy
kezelhető. Magára az eljárásra 
közismert volta miatt nincs szán
dékom kitérni. Itt még csak any- 
nyit említenék, hogy az egyes me
legvízi fajok valamilyen oknál 
fogva nem egyformán érzékenyek 
a betegség iránt. Néhány esetben 
ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a
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gyakoribb betegségei
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társas akváriumokban a parazita 
egyes fajokon rendkívül hamar el
szaporodik, és az illető faj az ak
váriumból kipusztul. Másokon alig 
egy-két élésködő található és el
hullás sem figyelhető meg. Tovább 
bonyolítja a kérdést, hogy más al
kalomkor az előbb ellenállónak 
látszó faj betegszik meg súlyosan, 
és az előbb érzékeny most nagy 
ellenállóképességű.

Az egysejtű paraziták közül a 
Chilodonellát, Trichodinát, és az 
ún. nyálkás egysejtűeket (Myxobo- 
lus stb.) szintén aránylag gyakran 
megtaláljuk. Ezek az élősködők 
valamennyien a kopoltyút károsít
ják, gyorsan szoporodnak, s a ha
lak pusztulását csakhamar előidé
zik.

Tógazdaságainkban a kopoltyú- 
férgesség igen elterjedt bántalom, 
akváriumi viszonyok között vi
szont mindössze egy alkalommal 
állapítottuk meg. Egyik fővárosi 
intézményünk díszakváriumában 
a kék gurámi fiatal egyedei kö
zött nagymérvű elhullást észleltek. 
Az elpusztult egyedeket minde
nekelőtt mikroszkópos vizsgálat
nak vetettük alá, s meglepeté
sünkre a kopoltyúkon nagy számú 
(egy-egy kopoltyúíven 70—100 db) 
0,07 mm hosszú és 0,03 mm széles 
kopoltyúférget találtunk. Számos 
példányt tüzetesen megvizsgáltunk 
és megállapítottuk, hogy ezek va
lamennyien csupán 3 db jól kifej
lett kapaszkodó horoggal rendel
keznek. Mivel a hazai kopoltyúfé- 
reg fajokra 1, illetve 2 pár kapasz
kodó horog jellemző, úgy gondol
tuk, hogy az élősködő nálunk nem 
honos, eddig még le nem írt kq- 
poltyúféregfajhoz tartozik. A kül
földi szakirodalomban utánaolvas
va a kérdésnek megállapítottuk, 
hogy ezt a parazitát a kék gurámi 
szülőhazájában Szumátra szigetén 
írta le először Buschkiel, a rend
szertani helyét pedig a Dactylogy- 
ridae családban Bühovszkij hatá
rozta meg, s Heteronchocleidus 
buschkieli-nek nevezte el. A to
vábbi vizsgálatok során a parazi
tát a tenyészhalakon, sőt abban az 
akváriumi szaküzletben tartott 
kékgurámi-államányban is meg
találtuk, ahonnan a szülőket a be
tegséget megelőzően vették. Saj
nos a további nyomozás ered
ménytelen maradt, mivel az a sze

mély, akitől az akvarista kékgurá- 
mi-állományát vette, tenyészetét 
már felszámolta. Az élősködő el
pusztítására sós, illetve tripaflavi- 
nos fürdetést vettünk igénybe, 
azonban eredményt nem tapasztal
tunk.

Míg halastavainkban a fertőző 
hasvízkór különösen a korábbi 
években gyakran előfordult, je
lentkezését akváriumi körülmé^ 
nyek között csupán egy esetben 
észleltük. Egy alkalommal néhány 
díszmámát kaptunk vizsgálatra. A 
tulajdonos elmondta, hogy egy 
társas akváriumban valamennyi 
hala megbetegedett. A betegek 
duzzadt hasúak, szemük kissé ki
dülledt, úszóiban és pikkelyeik 
alatt apró bevérzéseket látni. A 
halakon parazitákat nem tudtunk 
kimutatni, viszont a hasüregben 
jelentős mennyiségű savós folya
dékot találtunk. A belső szervek 
elfajultságát és súlyos fokú bél
gyulladást is megállapítottunk. Az 
Aeromonas punctata baktériumot 
minden hal belső szerveiből kite
nyésztettük. Érdeklődésünkre a 
tulajdonos elmondta, hogy tél lé
vén a szoba hőmérséklete, ahol az 
akváriumot tartotta, erősen inga
dozik. Ezt az ingadozást az akvá
rium vizének hőfoka is követi an
nak ellenére, hogy a megfelelő hő
mérsékletről melegítőkkel igyek
szik gondoskodni. Az utóbbi idő
ben a halak csak szárított bolha- 
eleséget kaptak, s úgy látszik, 
hogy a hőmérséklet ingadozása az

H eteronchaleidus buschkieli

egyoldalú táplálkozással párosul
va válthatta ki a hasvízkórt. A 
vizsgálat időpontjában már min
den hal súlyosan beteg volt, táp
lálékot egyáltalán nem fogyasztot
tak, így gyógykezelni sem tudtuk 
őket. Ügy gondoljuk azonban, 
hogy a tógazdaságban etetett anti
biotikum-tartalmú takarmányok
hoz hasonlóan, antibiotikum-tar
talmú oldatban áztatott szárított 
bolhával is megfelelő mennyiségű 
gyógyszert tudunk szükség esetén 
halaink szervezetébe bejuttatni. 
Így a betegséget megelőzhetjük, 
vagy kitörése esetén a még egész
séges és táplálkozó példányokat 
megmenthetj ük.

Dr. Szakolczai József

Ichthyophthirius a kopoltyúlem ezeken. Szövettani m etszet
(Szakolczai íe lvételei)



Milyen mérgeshalak élnek 
Jugoszláviában?

Jugoszláv halászati ku ta tók  érdekes 
tanulm ányban foglalkoztak az ország 
vizeiben található különleges halak
kal. A  m érgeshalak közül például 
az Adriai-tengerben több fa jta  él. 
A z Accanthurus-családba tartozó, 
ún. pókhalak felső és alsó uszonyain  
mérges tü skék vannak, am elyek fá j
dalmas szúrásokat okozhatnak. A  
kuta tók szerint hasuk csíkos, hosszuk  
eléri a 40 centim étert, sekély vízben  
a homokba bújva élnek, a fürdőző  
tehát könnyen rá juk  is léphet. A  tüs
kék szúrása éles fájdalm at, néha á ju
lást idéz elő. Érdekes azonban, hogy 
húsuk ízletes, ha kihalászásuk után  
azonnal k itép ik  a tüskéket.

Nagyon gyakori ugyancsak az A d 
riai-tengerben a Scorponea scrofa, 
azaz tengeri varangy nevű, 40— 50 
centim éter hosszú, piros színű, barna 
fo ltokkal tarkíto tt m érgeshal is. Fő 
tanyázó helye a parti sekély vizek. 
Veszélyes tengeri lakók a két m éter

átm érőjűre is megnövő ráják is. Tes
tü k  lapos, romboid vagy diszkosz 
alakú. Hosszú vékony fa rk u k  tövé
ben fűrész alakú, méreg tartalm ú  
fu llánk van. Ha m egfogják, a farká
val üt, ü tésének óriási ereje van, és 
támadó helyzetben megpróbálja a 
fu llánkjá t is használni.

Érdekes még a m urena nevű  an-

A  K Á R O SA N  elburjánzó algák fé 
kezésére és kipusztítására ajánlott 
különböző fungicidek és herbicidek  
hatását — a halakat nem  károsító 
töm énységben  — laboratóriumi kísér
letben vizsgálta Schlütter (Z eit-
schrift fü r  Fischerei 1965, 3—4. sz.). 
Chara hispida, Elodea, Scenedesmus 
quadricaudata, A ntikistrodesm us fal- 
catus, Anabaena flos aquae algákat 
irtott rézszulfáttal, „Spritz-Cupral 
45”-tel, S im azin—W6658-cal, „Streu- 
H ormin 2,4 D”-vel. M inden algafé
lével szem ben hatástalannak m u ta t
kozott a rézszulfát és a Streu-hor- 
min. A  többiek megfelelő hígításban  
a laboratóriumi körülm ények között

golna form ájú, p ikke ly  nélkü li m ér
geshal, am ely az Adriai-tenger déli 
részén él, fogai m éregtartalm úak, 
akárcsak a kígyónak. A lak ja  a csú
szómászóra em lékeztet, m ásfél m é
ternyire is képes megnőni, súlya el
éri a 8— 10 kilót.

A  jugoszláv tengerben tehát több  
érdekes mérgeshal él, ezek m egta
lálhatók a világ számos m élytenge
rében is. A  halbiológusok behatóan  
tanulm ányozzák ezek életét, szaporo
dási körülm ényeit, vándorlását és 
különleges tulajdonságait. (A BO R
B A  alapján.)

Karczag László

m egfeleltek. M ind az algákkal, m ind  
pedig az alám erült lágy növényzet
tel szem ben egyform án hatásos csak 
a „Telwar-Cela” (D im ethylcarbam id) 
volt. (N. S.)

SZO VJET M ŰÉPÍTÉSZEK elké
szíte tték  az ország első óceánográ- 
fiai m úzeum ának terveit. A  tervek  
szerint a m úzeum  három épületből, 
s több tengervíz-m edencéből fog áll
ni. A  tudósok a term észetes viszo
nyokhoz közel álló körü lm ények kö
zött tanulm ányozhatják m ajd  it t  az 
óceánok növény- és állatvilágát. Ez 
a m úzeum  lehetőséget fog adni a 
halbiológusoknak is, hogy behatóan 
figyelhessék a m élytengerek halvi
lágát. (N A U K A  I Z SIZ N Y ) (K. L.)
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CSOLLÁNY FERENC 
Terjeszti a M agyar Posta. E lőfizethető a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., 
József nádor tér 1.) és bárm ely posta- 

hivatalnál.
M egjelenik évente hatszor. 

Előfizetési díj 1 évre 36, — Ft. Csekkszám 
laszám : egyéni 61.268, közületi 61.066 (vagy  
átutalás a MNB 8. sz. folyószám lájára).

66.2., 8 1 5 -Révai N yom da, Budapest, 
Index: 25 372A spliti Oceánárium

A HALÉRTÉKESlTÖ 
VÁLLALAT

(BUDAPEST, V., NÁDOR U. 26. TELEFON: 110-800 
T Á V IR A T I CÍM: H ALÉRTÉK ESÍTÖ, BUDAPEST)
az ország egyedüli halnagykereskedelm i vállalata, a haltenyésztéssel és halászattal 
foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és in tézm ények halterm ésének kizárólagos 
értékesítője. Term előszövetkezetek halterm ését is részben vagy egészben megvásárolja. 
— Budapesti nagyker. telepek: IX ., Csarnok tér 5. (telefon: 180-207) és IX., Gönczy Pál 
u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Budapest—K elenföld pu. (telefon: 
268-616). F ióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskem ét, Miskolc, 
Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szom bathely, 
Tatabánya, Veszprém . Balatoni kirendeltség: Siófok.


