


A fajonkénti kihelyezés, ill. 
a ne ttó  hozam  a következő vo lt:

HAKI hírek
1978. szeptem ber 19— 23. kö

zö tt nem zetközi KGST szem iná
rium ot rendeztünk  In tézetünkben  
,,A halak  term előképességének nö
velése a szelekció és hibridizáció 
módszereivel’’ tém akörben. A sze
m inárium on a m agyar előadókon 
kívül Csehszlovákia, Lengyelor
szág, a N ém et D em okratikus K öz
társaság és a Szovjetunió szak
em berei v e ttek  részt és ta r to tta k  
előadást. Az elhangzott 13 elő
adásban a k u ta tó k  beszám oltak 
a genetika és a szelekció legújabb 
módszereiről, valam in t az elért 
eredm ényekről. Az előadások kö
zö tti szünetekben jó alkalom  ny ílt 
a közvetlen tapasz talatcserére és 
a H altenyésztési K u ta tó  In téz e t 
m unkájának  megismerésére.
A tanácskozás résztvevői a jö 
vőre vonatkozóan konkrét eg y ü tt
működési te rv e t dolgoztak ki.

A z  Intézet kísérleti haltápüzeme 
1978. szeptember 30-ig 830 t tápot 
állított elő. A z  összes termelésből 
320 tonnát a partner gazdaságok 
használtak fel. A z  összes mennyiség 
legnagyobb hányadát a „ponty utó
nevelő táp” tette k i , 300 tonnával. 
A z  1978-as üzemi időszakban 40 
féle táp gyártására és tesztelésére 
került sor. A z  1979. évi termelés 
során az eddig legjobban bevált 
15 féle tápreceptúrát alkalmazzuk. 

*
Az áruhalas technológia tovább

fejlesztése érdekében végzett kísér
leteink során 1978-ban kiemelkedő 
eredményt értünk el: négy kísér
leti tó átlagában 4471 kg/ha volt 
a nettó hozam.

Kihelyezés N ettóhozam
P  3700 3240
FB  1530 666
PB  530 355
A 740 164
H 130 46

összes 6630 db /ha 4471 kg /ha

A kihelyezett halak átlagsúlya 
P: 110 g, FB: 40 g, PB: 50 g, A: 20 g 
és H: 65 g. A halak egynyarasok 
voltak, az áruhal termelés tehát 
kétéves üzemformában folyt.

A felhasznált takarmány: 5360 
kilogramm/hektár búza, 4465 ki- 
logramm/hektár táp, 1815 kg/ha 
lucernapogácsa, összesen 11 640 
kilogramm/hektár, ill. 55 300 Ft/ha 
volt. Műtrágyából 550 kg/ha am- 
mónium-nitrátot és 330 kg/ha 
szuperfoszfátot használtunk fel.

Az 1 ha-ra eső ágazati jövede
lem megközelíti a 30 000 Ft-ot, 
de megjegyzendő, hogy a jelenlegi 
haltakarmány árarányok mellett 
szerényebb népesítés, takarmány 
felhasználás és hozam (3 ,5—4,0 
tonna/hektár) mellett az 1 ha-ra 
eső jövedelem — feltétlenül — 
magasabb.

Kísérleti tavak a Haltenyésztési Kutató Intézetben
(Tóth Á. felvétele)

Öntöző berendezés biztosítja a halak életbentartását a lecsökkent 
vízszintű holtágrekeszben (Dr. M üller F. felvétele)
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A magyar halászat nemzetközi kapcsolatai
Nemzetközi kapcsolataink széles

körűek, ugyanakkor tartalm ilag  igen 
eltérőek. Á ltalában k ite rjednek  a 
m űszaki-tudom ányos, illetve gazda
sági területekre, és a jövőben je len 
tősen bővülhetnek, hiszen ezt m u
ta tják  az eddigi tapasztalatok, ezt 
indokolja a világ édesvízi h a lte r
melésének felélénkülése is.

N éhány területen  nagyobb m ér
tékű szelektálás szükséges, más kap 
csolatoknak viszont az erősítésére 
van szükség. Az egyre „gyorsuló” 
világban az inform ációcsere, a köz
vetlen tapasztalatok, a párhuzam os
ságokat kiszűrő, az adaptációs m ód
szert elősegítő kapcsolatok igen fon
tosak. A halterm elés számos, ko
rábban lapunkban is érin te tt ténye
ző m iatt fokozódik, de a legalap
vetőbb, hogy víz m indenhol van, 
ahol em ber van. Ennek döntő része 
halterm elésre alkalm as, ugyanakkor 
a világ kétharm ada fehérjeh iány
ban szenved.

Az elm últ években módszeresen 
bem utatásra kerü ltek  nemzetközi 
kapcsolataink és ezzel összefüggés
ben széles körű bekapcsolódásunk e 
fontos vérkeringésbe. Ez nem  egy
két személyre, hanem  egyre több, 
halászatban dolgozó szakem berre k i
terjedő form ává fejlődött. Mindez 
konkrét haszonnal jár.

Célom — az ism étlések elkerülé
sével — kissé rendszerbe szedve.be- 
m utatni kapcsolatainkat.

ENSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLEL
MEZÉSI SZERVEZET (FAO)

A FAO halászati szervei folyam a
tosan m érik fel a világ halfogásá
nak megoszlását az egyes térségek
ben. A hosszú évek óta folyó m un
ka eredménye, hogy a világ fogá
sát a tengereken és az édesvízi hal- 
termelés nagyságát pontosan ism er
jük, abból következtetéseket von
hatunk le. A változások tendenciái
nak ism eretében megfelelő in tézke
déseket tehetünk a hazai halterm e
lés fejlesztésére. Ism eretes például, 
hogy az utóbbi években világvi
szonylatban nőtt a belvízi halter- 
melés. Ezt a folyam atot operatív

módon is igyekszik befolyásolni a 
FAO, am elyre példa a m agyarorszá
gi TEHAG és a HAKI létesítéséhez, 
illetve fejlesztéséhez nyújto tt je len
tős anyagi hozzájárulás, valam int a 
két intézm ény szerepének, nem zet
közi jelentőségének elmélyítése, be
kapcsolása egyes feladatokba. Ily 
módon jelentősen bővülnek külön
böző szintű kapcsolataink a fejlett 
tőkés és a fejlődő országokkal. Szak
em bereink egyre inkább bekapcso
lásra  kerülnek a világ halászati 
szakértőinek körébe.

A m űszaki és tudom ányos te rü le
ten különösen jelentős az élénkülés. 
E terü leten  kapcsolódunk be a m un
kába m agyar részről is. Rendszere
sen részt veszünk, felszólalunk és 
előadásokat ta rtu n k  a COFI (Halá
szati Bizottság) és az EIFAC (Euró
pai Belvízi H alászati Tanácsadó Bi
zottság) ülésein. Ily módon mi is 
értékes inform ációkhoz, aktuális is
m eretekhez jutunk.

Közrem űködésünk a FAO m unká
jában  halászati szempontból igen 
hasznos és nem csak a szinten ta r 
tás, hanem  a bővítés is célszerű.

KÖLCSÖNÖS GAZDASÁGI SEGÍT
SÉG TANÁCSA (KGST)

A halászati ku ta tás terü letén  köz
rem űködünk a KGST m unkájában, 
m ár több m int tíz éve. Számos ku 
tatási tém ában a kölcsönös in form á
ció és ism eretanyag-csere, valam int 
egyes eredm ények cseréje rendsze
res. Az édesvízi halászat terü letén  
mégsem alakult ki átfogó jellegű 
együttm űködés. Ennek alapvető oka 
a nagyságrend, a körülm ények és a 
halászat súlyának különbözősége az 
egyes tagországokban. Ma m ár k i
rajzolódott, hogy mely területeken 
célszerű keresni az együttm űködés 
konkrétabb form áit.

Kidolgozás a la tt van az „Iparszerű  
édesvízi halterm elési célprogram”. 
Ebbe a KGST-tagországok általáno
sítható, nagyobb összefogást igénylő 
— és ezáltal a hatékonyabb term e
lést jelentő — területei kerülnek be
kapcsolásra, például: a genetikai, a 
táplálkozásbiológiai, a hidrobioló

giai stb. kutatás, a gépesítés és az 
erre alkalm as gépgyártás koncent
rá lt kifejlesztése, az optim ális m ű
szaki param éterek  kidolgozása stb. 
M indem ellett a sajátos adottságú 
term észetes vízi halászat m ódszerei
nek fejlesztése az egyes tagországok 
feladata. Bár e terü leten  a kéto lda
lú együttm űködés igen előnyös le
het.

DUNAI HALÁSZATI EGYEZMÉNY 
VEGYES BIZOTTSÁG

A Duna m enti szocialista országok 
egyezménye a lap ján  m inden évben 
rendszeresen, m eghatározott idő
szakban ülésező bizottság. F eladata 
a Duna és m ellékfolyóinak h a lá
szatát érintő kérdések vizsgálata, 
összehangolása, a különböző halfa
jok állom ányalakulásának vizsgála
ta, befolyásolása, a halvándorlás 
műszaki feltételeinek előírása, az új 
halfajok betelepítésének szabályozá
sa, a fogástilalm i idők, a m éretek 
egyeztetése stb., e testü le t legfonto- 
sab feladatai. Az érdekelt országok 
kötelesek a kölcsönösen e lhatáro 
zott kutatásokról, megfigyelésekről 
rendszeresen tájékozta tást adni. 
1979-ben Budapesten van a soron 
következő ülésszak. A bizottság m un
kájában indokolt és hasznos a rész
vételünk.

KÉTOLDALÚ HALÁSZATI MŰ
SZAKI-TUDOMÁNYOS EGYÜTT
MŰKÖDÉSEK

A legdinam ikusabban fejlődő, rö
vid távon is és legkézzelfoghatóbb 
eredm ényeket hozó együttm űködési 
forma. N éhány országgal, NDK, 
Csehszlovákia, Lengyelország, sok 
éves, kölcsönös haszonnal járó  az 
együttműködés. Számos országgal, 
m int Irak, Franciaország és a Szov
jetunió, az utóbbi időkben kerü lt 
k ialakításra. A legváltozatosabb m ű
szaki és tudom ányos együttm űködé
si form ákról van szó, m elyek közül 
néhány gazdasági ta rta lm úvá fejlő
dik, ugyanis a megismerés elm élyü
lésével tisztábban látható, hogy mely
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országok, m iben já rn ak  elöl, m iben 
célszerű a kapcsolat továbbfejlesz
tése.

így szereztünk jelentős ism eretet 
számos halegészségügyi, genetikai, 
technológiai kérdésben. A hőerőm ű
vek m ellett alkalm azott halasüzem, 
a vízvisszaforgatós — autom atikus 
rendszerű haltároló, halfeldolgozók 
stb. létesítése terén. A Fertő-tó  kö
zös halászati hasznosításának form á
ja az osztrákokkal m indkét fél szá
m ára előnyös, igen kedvező. Előzetes 
tárgyalást fo ly tattunk a japánokkal 
a várható  együttm űködés igen elő
nyös lehet szám unkra, hiszen a v i
lág legfejlettebb pontytechnológiájá
val, az angolna mesterséges te rm e
lésével ism erkedhetünk meg. Előze
tes tárgyalások folyam atban vannak 
a következő országokkal: Portugália, 
Mexikó, Kongói N. K., Jam aika, 
Finnország, NSZK.

E kapcsolati form a továbbfejlesz
tése fontos, fejlődésünkhöz kedvező
en já ru l hozzá.

Különösebb részletezés nélkül so
rolom fel, halászati szakem bereink 
tapasztalatcsere és ösztöndíjas, va
lam int szakértői tevékenységével ösz- 
szefüggő országokat a fentieken k í
vül: USA, Indonézia, Thaiföld, N i
géria, Mozambik, M adagaszkár, Ne
pál, Venezuela, Fülöp-szigetek, K a
nada, Anglia, Dánia, Hollandia, 
Olaszország, Svédország, Irán, Egyip
tom, Szíria, Angola, India, K ína és 
ezzel még nem  is teljes a sor.

B izonyára meglepő halászatunk 
nemzetközi kapcsolatának széleskö
rűsége. Mindez csak akkor haszno
sul, ha törekszünk a különböző m ód
szerek átvételére, bekapcsolására, a 
ku tatási eredm ények beépítésére, te 
hát a felhasználásra. Term elési m ód
szerünk ta rta lm az sok szerzett ta 
pasztalatot, de e téren  további élén
külés szükséges. M inden ú tnak  le
gyen konkrét tartalm a. Nem az 
azonnali vásárlás vagy eladás az 
egyetlen m érhető eredmény, hiszen 
a jól k ia lak íto tt keretek adják  az

együttm űködés szélesre nyitását, a 
sokoldalúságot. V állalkozhatunk 
szakértősködésre, tervezésre, ok ta tás
ra, kuta tásra , tógazdaság-beüzem e
lésre, tenyészanyag-ellátásra stb., te 
hát szellemi exportra, m űszaki-szak
mai tevékenységre, így viszont igé
nyelhetjük  a fejlettebb m ódszereket 
is.

A nemzetközi kapcsolatokban rejlő 
lehetőségeket kölcsönös alapon, egy
re széleskörűbben kell kihasználni. 
A befektetés m egtérülésével szám ol
ni kell.

A jelenlegi vállalkozásaink jó a la 
pot adnak erre. Ü gyelnünk kell a r 
ra, hogy ha mi a tudom ányos k u ta 
tás terü letéről tudunk  adni va la
mit, akkor annak  fejében hozzájus
sunk műszaki tapasztalatokhoz, ered
ményekhez. Tehát a kapcsolatunk 
ágazati és nem  funkcionális ta r ta l
mú legyen.

Dr. Dobrai Lajos

Műszaki fejlesztés a halászatban
A Műszaki Fejlesztési A lap a halászati ágazat kor

szerű technológiai megoldásait, ku ta tási bázisának fe j
lesztését folyam atosan tám ogatja.

A MÉM Term elés- és M űszaki Fejlesztési Főosztálya 
1974. decem berében szerződést kötött a Haltenyésztési 
K utató Állomással (azóta: Intézet) az iparszerű  ha lte 
nyésztés fejlesztésére. A szerződés a recirkulációs rend 
szerű halnevelő berendezés létesítésére 1720 ezer forintot 
biztosított.

Célja olyan m esterséges fűtéssel, levegőztetéssel, fi
zikai és biológiai víztisztítással üzemelő rendszer k ia la
kítása, am elynek segítségével a halnevelés az idő járás
tól és egyéb környezeti tényezőktől függetlenül, folya
m atosan végezhető. Az ivari érés idejének lerövidítése 
ú tján  a recirkulációs halnevelő rendszer széles körű k u 
tatási program  m egvalósítására alkalm as és lehetővé 
teszi a nagyüzemi, iparszerű  haltenyésztés feltételeinek 
kidolgozását.

A recirkulációs rendszerű halnevelő üzem tanulm ány- 
tervét a MÉLYÉPTERV (Budapest), a kiviteli terveket 
a HAKI szakem berei az AGROBER Szarvasi Osztá
lyával készítették. A tervezésbe bevonták a FAO által 
k ijelölt B. D. Combs am erikai szakértőt, az építési és 
épületgépészeti tervek 1976. m ájusában készültek el.

A kiviteli m unkákat több alvállalkozó bevonásával a 
K unszentm ártoni TÖVÁLL és a Heves megyei Tanácsi 
Építőipari V állalat végezte.

A beruházás anyagi a lap ja inak  előterem tésében nagy 
segítséget je len tett a FAO/UNDP fejlesztési tám ogatása, 
ami lehetővé te tte  az üzem gépi berendezéseinek és a 
m űanyag halasm edencék beszerzését.

Egyedülálló m űszaki megoldás, hogy a biológiai szűrő- 
berendezés töltőanyagához teljes egészében zeolit-tufát 
használnak.

A próbaüzem  során végzett vizsgálatok eredm ényei és 
tapasztalatai azt bizonyították, hogy a recirkulációs 
halnevelő üzem a létesítési céloknak megfelel, bár né
hány kisebb m ódosításra szükség van a rendszer m ű
szaki és biológiai biztonságának fokozása érdekében.

A m enet közben felm erült tervezési és kivitelezési 
késedelm ek m iatt a szerződésben m egállapított eredeti 
határidő t többször m ódosítani kellett, végül a m unka 
1979. januárjában  lezárult.

Az „Iparszerű haltenyésztés fejlesztése” c. műszaki 
fejlesztési szerződés teljesítéséről készült zárójelentés a 
MÉM Inform ációs Központban (Agroinform) tanu lm á
nyozható.

A recirkulációs halnevelő rendszer a halászati k u 
ta tás szolgálatába állt. A gyakorlati haltenyésztők a 
legégetőbb kérdések m egoldását, többek között gene
tikailag stabil, betegségeknek ellenálló fa jták  k ia lak í
tását várják.

Tóth Árpád

E lőnevelt ivadékos ta v a k  lehalászó  m ű tá rg y a
(Dr. M üller F. felvétele)
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Néhány meteorológiai tényező 
és a haltermelés összefüggése 

az 1978-as évben
Az 1978-as évben a tógazdasági 

halterm elés eredm ényei (az állam i 
gazdaságok vonatkozásában) m in t
egy 25%-kal elm arad tak  a te rv c é l
kitűzéseitől. Ez a számottevő lem a
radás a term előket és a fogyasztó
kat egyaránt hátrányosan érintette . 
A halászat szem pontjából — egyéb 
tényezők (pl. takarm ányozás, h a l
egészségügy stb.) m ellett — jelentős 
szerepe lehetett a kedvezőtlen te r
melési eredm ényeknél a kérdéses 
időszak néhány meteorológiai ténye
zőjének.

Az 1978-as év halterm elési és m e
teorológiai adata it összehasonlítottuk 
az azt megelőző 5 év (1973—1977) 
hasonló értékeivel. Mindezek m el
lett áttek in tettük  az időjárás és a 
rizsterm elés összefüggéseit is a k é r
déses időszakban. Ezzel is érzékel
tetni k íván tuk  a rossz m eteorológiai 
körülm ények term ésm ennyiséget be
folyásoló hatását.

1978-ban a tavaszi hónapokban 
(március—április—m ájus) az évszak
hoz képest csapadékos, napfényben 
szegény és a sok évi átlagnál h ű 
vösebb volt M agyarország idő já rá
sa. Például a napsütötte órák száma 
— a m ásodik negyedév során — 40 
—150 órával volt kevesebb, m int az 
azt megelőző években. A napfény
tartam  a sok évi átlagnak csak a 
75—79%-át érte el.

A haltenyésztés, a halterm elés 
szempontjából a legjelentősebb hóna
pokban (június—július—augusztus) 
tovább ta rto ttak  a rossz, változó 
meteorológiai viszonyok. Ebben az 
időben sok csapadék hullt, a nap 
sütötte órák száma kevesebb volt és 
a hőm érséklet értékei az átlag a la tt 
m aradtak. Ez utóbbi időjárási té 
nyezők jelentős ingadozást m utattak , 
amelyek bizonyosan hátrányosan h a
tottak például a halak  táplálkozási 
aktivitására.

Itt szükséges megjegyezni, hogy az 
időjárás időbeli és térbeli változa
tossága m iatt, a halaka t m inden év
ben és területen különböző m eteo
rológiai hatások érik. Ennek akkor 
is számottevő hatása van, ha a töb
bi term elési adottság azonos szinten 
marad.

Természetes, hogy a term elés ered
ményeiben az összes adottság (kör
nyezeti, term elési stb.) bonyolult 
kölcsönhatásban van egymással. En
nek alapján  egyetlen tényezőnek, pl. 
az időjárásnak a jelentősége önm a
gában nem lehet m indenkor döntő. 
Éppen ezért, nem lehet m inden eset
ben elvárni, hogy a szám szerű ösz- 
szefüggés — az időjárás és a h a l

term elés között — egybeessen. A n
nál is inkább, m ivel a m eteoroló
giai hatások nem csak egy hosszabb 
időszakra jellemző értékeit vagy kö
zépértékeit reprezentálják . Hanem  
nagy jelentősége van a jelenségek 
(pl. a napfény, a légnyomás, a hő
mérséklet, a csapadék) időközi sor
rendjének. Mindez fokozott m érték
ben érvényes a halakra, melyek vál
tozó hőm érsékletű élőlények, és így

anyagcseréjük az élőhely m inden
kori hőm érsékletének függvénye.

T anulm ányunkban szereplő adato
kat az alábbi szervektől, ill. in téz
ményektől kaptuk:

1. HALTERMELÉSI ADATOK

Állam i Gazdaságok Országos Köz
pontja (Jelentés a halászati ágazat
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helyzetéről és időszerű feladatairól, 
az állami gazdaságokban  — lásd a 
9/1975 és a 164/1978. c. kiadványo
kat).

Azért választottuk az állam i gaz
daságok term elési eredm ényeit, m ert 
azok kellően reprezen tá lják  a hazai 
halterm elést. B ruttó  term elési á tla 
gaik több évre visszam enően ny il
vántarto ttak , így m egbízhatóan je l
zik a halterm elés évenkénti inga
dozásait.

2. táblázat

Szarvas M a rto n v ásár

5 éves 5 éves
Hó á tlag 1978 átlag 1978

IV. 10,1 10,0 9,6 9,5
V. 16,1 13,8 16,2 13,4

VI. 18,7 18,0 18,4 18,3
VII. 20,7 18,9 20,3 18,7

VIII. 20,0 18,5 19,9 18,2
IX. 16,6 14,7 15,7 14,8

napfénytartam ok összege. A havi á t
laghőm érsékletek a napi középérté
kek átlagai. A havi hőösszegek a C 
fokokban kifejezett napi hőm érsék
leti értékek egyszerű összegei.)

4. VÍZHÖMÉRSÉKLETI ADATOK

Vízgazdálkodási Tudományos K u ta
tatóközpont (vízrajzi osztály adattá
ra).

Ami a vízhőm érsékleteket illeti, 
választásunk azért esett a Velencei
tóra, m ert annak vízrajzi viszonyai 
(vízmélysége) a pontyos tógazdasá
gokéval közel azonos. M ásrészt e 
vízterületről lehete tt több évre 
visszamenőleg is — vízhőm érsékleti 
adatokat gyűjteni.

T anulm ányunkban összesen 8 te 
lepüléskörzetet (Debrecen, Szarvas, 
Békéscsaba, Szeged, Baja, Iregszem - 
cse, M artonvásár, Siófok) m eteoro
lógiai adottságait vettük  figyelembe 
— annál is inkább, m ert e körze
tekben helyeződik el a legtöbb pon
tyos tógazdaság, m ásrészt, hogy job
ban megközelítsük az országos átlag 
értékeket. A jobb és egyszerűbb á t
tekinthetőség kedvéért, a fenti kö r
zetek átlagértékeivel szám oltunk.

Az 1. táblázat b em u tatja  a levegő 
5 éves (1973—1977) átlag hő
összegeit (°C) és a napsü tö tte órák 
számát, összehasonlítva az 1978-as 
évvel.

A 2. táblázatban  fe ltün te ttük  a le
vegő 5 éves (1973—1977) átlaghőm ér
sékleteit, összehasonlítva az 1978-as 
évvel.

3. áb ra .

2. RIZSTERMESZTÉSI ADATOK

Központi S tatisztikai H ivatal (1973— 
1977 között kiadott zsebkönyvek; az 
1978-as adatok ugyancsak a K SH - 
ból származnak, azonban azok csak 
előzetesek).

A szántóföldi ku ltú rák  közül azért 
választottuk a rizst, m ert fejlődésé
hez fokozott m értékben szükség van 
a kedvező idő járásra (pl. a magas 
hőm érsékletre, a minél több nap 
sütésre).

3. IDŐJÁRÁSI ADATOK

Országos Meteorológiai Intézet (Idő
járási havi jelentés).

T anulm ányunkban az időjárási té 
nyezők közül — statisztikailag — 
azért értékeltük  a napfényes órák 
számát, az átlaghőm érsékletet és a 
hőösszeget, m ert ezek a legjelentő

1. táblázat

5 éves á tlag (1973—1977)

H őösszeg (oc) N ap sü tö tte  ó rá k
3097,1 1361,0

1978

2857,0 1314,7

sebbek azok közül a meteorológiai 
tényezők közül, am elyek befolyásol
hatják  a halterm elést. (A havi nap
sütötte órák száma a naponta m ért

A 3. táblázat a Velencei-tó vizé
nek 5 éves (1973—1977) átlaghőm ér
sékleteit hasonlítja  össze az 1978-as 
évvel.

A 4. táblázat fe ltün teti az ÁGOK 
bru ttó  halterm elését (kg/ha), az 1973 
—1978. években.

4. áb ra .

1975 1976 1977 1978
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Az 1. ábrán  fe ltün te ttük  azt a 8 
települést, ahonnan a meteorológiai 
adatok szárm aznak.

A halterm elés szem pontjából h á t
rányosan hato tt az is, hogy a sok 
évi átlagtól eltérő, hűvös időjárás

3. táblázat

Á pr. M áj. Jú n . Jú l. Aug. Szept.

5 éves á tlag 11,0 16,5 19,0 21,4 20,9 17,2

1978 11,1 14,9 20,8 20,3 20,6 15,4

A  2. ábrán bem utatjuk  a hőössze
gek átlagainak évenkénti változásait, 
ugyanezen évek halterm elési ered
ményeivel.

A 3. ábrán lá tható  a napsütötte 
órák száma, azok évenkénti változá
sa és ugyanezen évek halterm elési 
eredményei.

A 4. ábra ism erteti a vegetációk 
hőösszegének átlagait, évenkénti vál
tozásait, ugyanezen évek rizsterm és
átlagainak ingadozásait.

Az 5. ábra fe ltün teti a napsütötte 
órák szám ának évenkénti változá
sát és ugyanezen évek rizsterm és- 
átlagain ak ingadozását.

Az 1., 2., 3. táb lázat és a 2., 3., 4. 
és 5. ábra valam ennyi m egadott ér-

4. táblázat

1973 1974 1975 1976 1977 1978

1135 1100 1243 1272 1328 1169

téke (meteorológiai, ill. vízhőm érsék
leti) az április 1. és a szeptem ber 
30. közötti időszakra vonatkozik. 
Ugyanis ez az időszak a legfonto
sabb a halak  súlygyarapodása, va
lam int a rizs term esztése szem pont
jából.

A táblázatokban levő értékekből, 
valam int az ábrák grafikonjaiból 
megállapítható, hogy az 1978-as év
ben számottevően kevesebb volt a 
napfényes órák száma, a levegő á t
laghőmérséklete, a hőösszeg és a víz 
hőmérséklete, m int az azt megelő
ző években. Mindezek hátrányosan 
befolyásolták az elsődleges és a m á
sodlagos term elést, és így a te rm é
szetes hozam is elm arad t a korábbi 
időszakoktól.

változékony és szeszélyes volt. P él
dául a vízhőfok 1978 jú liusában az 
alábbi ingadozást m u ta tta : 22,5—19,2 

—21,6—19,6—22,0—19,0—20,5—17,9

Az a tény, hogy a term észetes
vízi halászat több helyen tú lte ljesí
tette a tervelőirányzatot (pl. a Ba
laton vonatkozásában a teljesítés 
105,8% volt 1978-ban) nem  azzal 
m agyarázható, hogy e vizekben a 
halak  erőteljesebben fejlődtek, m int 
a m esterséges halastavakban. H a
nem azzal, hogy az alacsonyabb hő
m érsékletű vízben nem  szóródtak 
annyira széjjel — s így m egfogá
suk könnyebb és eredm ényesebb 
volt.

5. ábra.

°C. Mindez párhuzam osan együtt já r t 
a légnyom ásváltozással is. Ezek az 
adottságok a halak  táplálkozási ak
tiv itását nem csak fékezték, hanem  
kiegyenlítetlenné is tették. (Az elő
zetes felm érések szerint, a beterve
zett haltakarm ánynak  m integy 30%- 
a m egm aradt, m ert azt a halak  nem 
fogyasztották el.)

Am ennyiben a tógazdasági h a lte r
melést összevetjük az ugyancsak hő
igényes rizsterm esztéssel, akkor 
m egállapítható, hogy szám ottevő h a 
sonlóság van az eredm ények elm a
radása tekintetében.

Német István 
Pénzes Bethen

A  Szovjetunióban 
francia haláruházakat létesítenek?

A  Franciaországból érkező sa j
tótudósítások arról szám olnak be, 
hogy a cannes-i C ASAC RU S IN 
TER N ATIO N A L cégnek élénk  
kapcsolata alakult ki — és van  
fejlődőben  — a K G ST-országok
kal. A  francia vállalat m inden 
féle halkonzerváló berendezést 
gyárt, így fagyasztó, füstölő, kon
zerváló és csomagoló, sőt élőhal
értékesítéshez szükséges fe lszere
léseket.

A  Szovjetunióban eddig 18 hal- 
hűtőházat ép ítettek fel, am elyek  
közül több a sarkvidékre került. 
A  nagy haláruházakhoz általá
ban halétterm ek is csatlakoznak, 
így a halételeket helyben el lehet 
fogyasztani — írja az E A STW E ST  
M ARK ETS c. lap.

A  távlati te rveknek m egfelelő
en 150 ilyen  lé tesítm ény szállí
tására kö tö ttek megállapodást a 
Szovjetunióval. Ezek összefüggés
ben vannak a hosszú távú  szov
je t halászatfejlesztő program ok
kal. A  francia cég eddig 27 áru
ház tervé t készítette el, és továb
bi 40 folyam atban van. A  hal
áruházak tervezése az utóbbi idő
ben lelassult, m ivel a szov je t
unióbeli igények csökkentek. En
nek  oka elsősorban devizaproblé
m ákkal, va lam in t a 200 m érföl-

des halászati határok bevezetésé
vel magyarázható.

A  cannes-i C ASACRU S cég az 
utóbbi években Bulgária részére 
is szállított egy 70 ezer adagos 
halétterem  tervét, m íg R om ániá
val közös szardíniakonzerv-gyártó  
vállalatot alapított.

A  cég elnöke, Jacques M illet, 
újságíróknak adott nyila tkoza tá
ban kijelentette , hogy optim ista  
a szovjet szállításokat illetően, 
még akkor is, ha átm enetileg las
sult a tervezési igény.

Karczag László



Hozzászólás a magyar halászat 1981-85. évi tervének
kidolgozásához

Amikor a m agyar halászat 15 éves tervét kidolgoztuk, 
és abban m egrajzoltuk a term elés, fogyasztás, feldolgo
zás egyre növekvő ütem ét, úgy gondoltuk, hogy eleget 
teszünk annak a követelm énynek, hogy népünk halfo
gyasztási igényét m agasabb szinten, ku ltu rá ltabban , 
jobban fogjuk kielégíteni az elkövetkezendő években. 
Nagy lendülettel hozzá is fogtunk ennek teljesítéséhez. 
Most azonban, 1979-ben, pontosítani kell a következő 
tervciklus szám szerű adatait, m ert nem  m inden te lje 
sült úgy, ahogyan azt m egterveztük. Abból indultunk  
ki, hogy a m agyar halászat ugyanolyan elbírálás alá 
esik, m int az állattenyésztés többi ága, jövedelmezősége 
nem m arad el — arányaiban  sem — az állattenyésztés 
egyéb ágazataitól. É rtünk  el eredm ényeket, de nem 
olyanokat, m elyeket szerettünk volna. A halászat ho
zama az 1976—80-as tervciklus elején fokozatosan em el
kedett, m ost úgy látszik, m egtorpanás következett be.

A m ezőgazdaságban azonban egy év nem  év, a h a lá
szatban sem szabad az 1978-as halászatra  kedvezőtlen 
időjárású évet sorsdöntőnek tekinteni. A m egkezdett 
tógazdasági rekonstrukciók, az egyéb m űszaki fejlesz
tések term elésnövelő hatásukat előbb-utóbb kifejtik.

A növényevő halak  nagyobb m éretű  szaporítása a 
hozamok em elésében döntő szerepet játszik. Most m ár 
az értékesítés is megoldódott, így „csak” csinálni kell. 
„Felfedeztük” az intenzív holtágakat, ahol tógazdasági 
hozam okat lehet elérni, előre ju to ttunk  a gépesítésben 
és épülnek a halfeldolgozó üzemek. A fejlődési folyam at 
tehát tovább megy, halad  — ha nem  olyan gyors ü tem 
ben is —, m int szeretnénk.

A halfogyasztás nagysága még m indig alacsony. Sok 
az im porthal, ugyanakkor a kereslet növekvő. A 4—5 
kg-os egy főre ju tó  halfogyasztás megtervezése teljesen 
reálisnak látszik a fogyasztó nézőpontjából ítélve. N a
gyobb gond annak term elői biztosítása. A rra  szám ítani, 
hogy az im port jelentősen növekedik, nem  lenne sze
rencsés a következők m iatt:

— még mindig folyik a v ita  a világtengerek halászati 
hasznosítása körül,

— az eddigi egyezmények azt m utatják , hogy a b ér
leti díj növeli a tengeri halzsákm ány önköltségét,

— nincs kellő előrehaladás a tenger halfaunájának  
megvédésében, illetve a szaporulat biztosításában,

— egyre több k á rt okoznak a vízszennyezések,
— egyre nehezebb és költségesebb a tengeri h a lá

szat is.
A szocialista országok tengeri halfogásai nem  növe

kednek olyan m értékben, hogy biztonsággal lehetne 
többlethalra szám ítani, m ert hiszen a szocialista o r
szágok lakossága is roham osan növekszik és egyre több 
halat igényel. M arad tehát a hazai halterm elés fejlesz
tése. A nnyit írnak  a lapok az utóbbi időben „a term ő
helyi adottságok jó k ihasználásáról”, hogy az em ber 
m ár szinte el is siklik felette. Pedig ezt kell megfog
nunk, m ert nekünk egyik legnagyobb kincsünk az egyre 
jobban fogyó term őföld. De vegyük is komolyan, am it 
m ondunk, és azokon a területeken, ahol a term őhelyi 
adottságok tógazdaság létrehozását, vagy intenzív ho lt
ág k ia lak ítását k íván ják  meg, valóban építsük is meg. 
Vonjuk be a term elésbe, m ert m inden hek tár hozam á
ra szükségünk van. Az m ár a szakem berek dolga, hogy 
a hal biológiai képességét hogyan használják  ki, magas 
fokon, vagy csak „elemi iskolai” szinten. H a m ár a te r
mőhelyi adottságokról beszélek, nem  hagyhatom  figyel
men kívül a Balatont, ahol a ragadozók m ellett a nö
vényevő halak  sok száz tonná já t lehetne előállítani. 
B átrabban lépjünk fel a term őhelyi adottságok kihasz
nálásában m indenütt, kis vizeken és nagy táblákon egy
aránt. Tanácsi dolgozóink készítsenek terveket, javasla

tokat arról, hogy m iképpen lehetne ezt a term elési ágat 
továbbfejleszteni ?

Azt m inden haltenyésztő vagy term elő nagyon jól 
tudja, hogy a term elés fejlesztésének legfontosabb köve
telm énye a megfelelő közgazdasági feltételrendszer. Az 
áraknak  tehát olyanoknak kell lenni, am elyek a többi 
húsokhoz viszonyítva arányos nyereséget biztosítanak, 
lehetőséget adnak a bővített újraterm eléshez és bizton
ságot nyú jtanak  az értékesítéshez is. Mai m unkánk 
központi feladata az, hogy jól dolgozzuk ki a halászat 
közgazdasági feltételrendszerét, m ert ez dönti el, hogy 
m ennyi lesz a halzsákm ány a következő ötéves terv  
során. Persze, az árrendszer szerves kapcsolatban van a 
h itelrendszerrel is. Ha az árak  nem  ta rta lm aznak  m eg
felelő elem eket a továbbfejlesztésre, akkor nem  szabad 
fejlesztést előirányozni, ha viszont erre mód nyílik, ak 
kor élni kell vele. Az, hogy m ennyi legyen a beruházá
sok tám ogatása, sok tényezőtől függ. Ahogyan k ik ris tá 
lyosodnak a fő arányok, oda kell a halászatot is be
sorolni.

Az a tény, hogy a hal tőkés exportra  gazdaságosnak 
m utatkozik, a hal az im portfehérje-felhasználásban nem 
számottevő a barom fihoz és a sertéshez viszonyítva, te r
mészetes takarm ányokat hasznosít, csupán meggyőző érv 
lehet azok szám ára, akik nem  ism erik ezt az ágazatot, 
nem  ism erik fel a kis ágazatokban rejlő  népgazdasági 
értékeket, de a közgazdasági összefüggésekben dön
tenek.

Szükség van tehát halhúsra. Mennyi lesz ez 1985-ben? 
M indenekelőtt a mi hozzáállásunktól függ! Nem első
sorban „csak” a beruházás a döntő. Ma m ár van sok 
olyan üzemünk, ahol a jelenleginél jóval többet lehet 
elérni, ha a technológiát pontosan betartjuk . Figyelembe 
véve azonban a realitásokat, a több éves építési időt, a 
három éves üzem tervet, úgy gondolom, hogy az 1981— 
85-ös időszakra szerényebb előirányzatot kell készíteni, 
m int az 1976—80. évek terve volt.

Dr. Nagy László
az O rszágos H alásza ti T anács 

elnöke

Korszerű takarmánytárolók a Hortobágyon
(Tóth Á. felvétele)



A holtágak halászati hasznosítása 
a szakma „klasszikus” tém ájának  
számít. Az ágazatfejlesztés m indig 
is szám ításba vette azokat a term e
lési lehetőségeket, am elyek hazánk
ban a folyószabályozások m integy 
ellensúlyozásaként jö ttek  létre.

Már az 1950-es évek elején rész
letes keretterv  készült a holt- és 
mellékágak halászati hasznosítására, 
a célkitűzések azonban napjainkig 
is csak igen kis részben valósultak 
meg. Mind a halászati, m ind a hor
gászati célú hasznosítást az útkeresés 
jellemezte, a módszerek és elképze
lések széles skálája  alakult ki. Az 
1960-as évek m ásodik felében azon
ban a szaksajtóban is m egjelentek 
m ár a term elés, sőt a m űszaki á t
alakítás problém ájával foglalkozó, 
megalapozó jelentőségű közlem é
nyek (Bencze, 1966; Ribiánszky, 
1967; Kővári, 1968).

A halászati ku ta tás meglehetősen 
mostohán bánt a kérdéssel. Je llem 
ző adat, hogy Szalay ku ta tási ered
ményeket szintetizáló, nagy je len tő
ségű közleménye (Holtágak in tenzív  
hasznosításának kísérletei pontyos 
m onokultúrával, m ajd  növényevő  
halas polikultúrával) 1976-ban je lent 
meg a Halászat hasábjain, vagyis 
évekkel azután, hogy hasonló m ód
szer több htsz-kezelésben levő ho lt
ágon m ár bevezetésre került.

E cikk keretében nem  célunk új 
módszerek ism ertetése a holtágak in 
tenzívebb hasznosítására, hiszen a 
módszerek k ia lak ításán  gyakorlati 
szakembereink, tudom ányos ku ta tó 
ink hosszú éveken át eredm ényesen 
dolgoztak. A m ódszerek rendelke
zésre állnak, csak a feltételeket kell 
m egterem teni ahhoz, hogy minél 
több helyen éljenek is bevezetésük 
lehetőségével.

A mezőgazdaság fejlesztésével fog
lalkozó párt-  és korm ányhatároza
tok, illetve az ágazat jelenlegi köz- 
gazdasági helyzete viszont m egköve
teli, hogy áttek in tsük  az elért ered
ményeket és azokból k iindulva h ív 
juk fel a figyelm et a nagy je len tő
ségű term elési tartalékokra.

O xigéndúsítás a h o ltág rek eszb en  (Dr. M üller F. felvétele)

A HOLTÁGHASZNOSÍTÁS HELY
ZETE

A Hidrológiai A tlasz közel 300 db 
holtágat ta r t nyilván, melyből 180 
m eder 5 hek tárnál nagyobb. E te 
rü letek  döntő többségén a halászati 
jog kérdései rendezettek. A haszná
la tba adási okmányok adatai szerint 
a halászati term előszövetkezetek ke
zelésében 4224 ha, a M agyar Orszá
gos Horgász Szövetség kezelésében 
összesen 3205 ha holtág van. Kisebb 
holtágm edreket mezőgazdasági te r
melőszövetkezetek, illetve a H alte
nyésztési K utató Intézet is hasznosít.

A halászati term előszövetkezetek 
910 ha terü leten  belterjes üzemű 
haltenyésztést folytatnak, míg 3314 
hektáron extenzív halászat, s m ellet
te k ite rjed t horgásztevékenység fo
lyik.

A belterjes vizek term elése 1977. 
évi adatok alap ján  1184 tonna, azaz 
1301 kg/ha. Az 1. táblázatban  a je l
lemző m utatókat az országos tógaz
dasági átlaggal hasonlíto ttuk  össze, 
összehasonlítási alapul célszerűbb 
volt az 1977-es év elfogadása, tek in 
tettel a tógazdaságok 1978. évi gyen
gébb, kevésbé jellemző eredm ényei
re.

A táblázatban összefoglalt adatok 
term észetesen csak egészen általános 
következtetések levonását teszik le
hetővé. Az összehasonlítást m egnehe
zíti, hogy mindössze 910 ha intenzív 
holtág eredm ényét kellett szem beál
lítani a 20 185 ha üzemelő halastó
területtel.

Legfontosabb általános következ
tetés, hogy halterm elésünk jelenlegi 
színvonalán az intenzív holtágak,
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L ad ik o k  a  bogyisz ló i ho ltág o n

m int term előalapok, eredm ényeikben 
nem m aradnak  el a tógazdaságok 
mögött.

A ponty és a növényevő halak  
gyarapodási együttható ja a holtágak
ban (2,1, illetve 2,9) lényegesen a la
csonyabb, m int a halastavakban  (3,0 
és 3,4). A tógazdasági term elés te 
hát viszonylag kevesebb tenyész- 
anyagot igényel. A növényevő halak  
részaránya a b ru ttó  halterm elésben 
a holtágaknál 57%, míg a ha lasta 
vaknál 26%.

A holtágaknál a term észetes, a tó 
gazdaságoknál a takarm ányhozam  a 
m eghatározó jelentőségű. A holt
ágakban jelenleg alkalm azott tech
nológia m ellett lényegesen m agasabb 
term észetes hozamot érünk el, ami

A holtági haltenyésztés többnyire 
étkezésihal-term elés. Ahol a kapcso
lódó tógazdasági technológia azt in 
dokolja vagy a lakott település kö
zelsége nehezíti a halőrzést, kétnya- 
ras előállítással is foglalkoznak. Ez a 
jelenlegi te rü let 10% -ára jellemző.

Az árté ri terü letek  halzsákm ánya 
a m indenkori vízállás függvénye. A 
szélsőséges fogási értékek esetleg a 
tonna/hektár szintig is em elkedhet
nek. Az árté ri holtágak halászati 
értékét elsősorban a halbölcsőként 
betöltött szerepük, és nem  a helyi 
fogási lehetőség jelenti. Ily módon 
az árté ri terü letek  term észetesvízi, 
míg az intenzív holtágak tógazdasá
gi term elési m ódunkkal állnak szer
ves kapcsolatban.

ságai között alapvető különbségek 
vannak, am elyek az alkalm azható 
technológiát és a m űszaki igényeket 
is meghatározzák. A holtágak víz
gazdálkodási lehetőségei korlátozot
tak. A víznyerés és -lecsapolás több
nyire csakis a vízgazdálkodás, a 
mezőgazdasági vízhasznosítás érde
keivel és lehetőségeivel összhang
ban, azoknak alárendelten  történhet. 
Teljes leürítésről csak egészen k ivé
teles adottságú holtm edreknél lehet 
szó. Ebből eredően a több száz éves 
m ederfenék átszellőztetése, k ifa
gyasztása, m egm űvelése nem  lehet
séges. A víznyerési lehetőségek kor
látozott volta behatáro lja  a tenyész- 
időszak a la tt esetlegesen szükséges
sé váló vízfrissítést, átöblítést.

A holtágak vízm inőségének a la 
kulására döntő hatással van a víz 
és a m edertalaj rendkívül aktív  és 
szoros kölcsönhatása, am elyet a h a l
term elés szem pontjából tovább bo
nyolít az a tény, hogy a táplálóvíz 
minősége szélsőséges értékek között 
mozog. A holtágakban uralkodó bio
lógiai, kém iai és fizikai folyam atok 
m iatt a halterm elési adottságok 
rendkívül eltérőek és egyediek. Ép
pen ezért, ism eretük a  halászati 
technológia kidolgozásához elenged
hetetlen.

MŰSZAKI ÁLLAPOT, K IÉPÍTETT
SÉG

A vízterületek m űszaki állapotát 
részletesen a VIZITERV 18.662 te rv 
számú, „Hasznosítható ho ltm edrek” 
című összeállítása tartalm azza.

Közvetlen halászati célt szolgáló 
létesítm ények valójában csak a bel
terjes hasznosítás — m ai szemm el 
m ért — legm agasabb szintjén levő 
holtágaknál ta lá lhatók  (áttöltések, bel
ső lecsapoló rendszerek, vízellátó be
rendezések stb.). A 18 belterjes ho lt
ágból m axim ális k iépítettségűnek 
csak a szolnoki Felszabadulás Htsz 
szajo li holtága tekinthető.

A többi vízegység kiépítettsége — 
a belterjes üzem eltetés m agas szín
vonala ellenére is — hiányos. Az 
extenzív kategóriába tartozó te rü le
teken kiépítettségről nem  lehet be
szélni.

Az V. ötéves tervidőszak során el
sősorban a teleltetők és tárolók — 
m int járulékos létesítm ények — épí
tése kerü lt előtérbe. Közvetlenül 
holtághoz kapcsolt te leltető-tároló 
rendszer épült Sza jo lban (Felszaba
dulás Htsz), 150 tonna kapacitással, 
Tolnán (Béke Htsz) 100 tonna, K a- 
rapancsán (Új Élet Htsz) 30 tonna, 
valam int Röszkén (Tisza Htsz) 100 
tonna kapacitással. A te leltető tele
pek villam osenergia-ellátása is m eg
oldott.

A belterjes üzem eltetés eszköz
igénye a tógazdasági haltenyészté
séhez hasonló. U gyanakkor a ho lt
ágak felszereltsége a tógazdaságoké
nál hiányosabb. Az álta lában  csök
kentett vízszint m ellett folyó h a lá
szat és halkiem elés gépesítettsége 
m inim ális. Egy 100 hek tár k ite rje 
désű holtág 100—120 tonna term ésé
nek lehalászása 20—25 dolgozó 10 
napos m unkáját igényli.

1. táblázat
Az intenzív holtággazdálkodás és a tógazdasági haltermelés egyes 

mutatóinak összehasonlítása

végeredm ényben m egm utatkozik az VÍZGAZDÁLKODÁS 
1 kg súlygyarapodáshoz felhaszná
lásra került, m indössze 1,3 kg ke- A holtágak intenzív hasznosítása 
m ényítőértékben. és a tógazdasági haltenyésztés adott-
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JOGI PROBLÉMÁK

A belterjes holtághasznosítás te r
melési és műszaki feltételei m ellett 
alapvető tényező a használat jogi 
szabályozottsága. O lyannyira, hogy 
a jogi szabályozottság h iánya sok
helyütt az intenzív fejlesztés egye
düli ko rlátjává vált. Azokon a te rü 
leteken, ahol a szabályozás nem  zár
ja ki a horgásztevékenységet, bel
terjes gazdálkodást folytatni a te l
jes kiépítettség és eszközellátottság 
m ellett sem lehet.

Új halászati jogszabályaink je len 
tős előrelépést hoztak e téren  azzal, 
hogy belterjes gazdálkodásúnak te 
kintik  azokat a vízterületeket, ahol 
az üzem terv szerinti halasítás éven
te és hek tárankén t legalább 200 kg 
ponty vagy azzal egyenértékű más 
halfaj. Továbbra is problém át jelent 
azonban, hogy az üzem tervek jóvá
hagyását, az új term előalap k ia lak í
tását, a helyi horgász—halász erő
viszonyok befolyásolják.

A FEJLESZTÉSEK ÁLTALÁNOS 
INDOKLÁSA

Ism ereteink szerint az V. ötéves 
tervidőszakra előirányzott új halas
tóépítések és tógazdasági rekonst
rukciók — m indenekelőtt az állam i 
tám ogatások felfüggesztése következ
tében — csak részben valósulnak 
meg. Ebből eredő jogos feltételezés, 
hogy a term előalapok e lm arad t fe j
lesztését a VI. ötéves tervidőszak 
alatt kell pótolni. U gyanakkor a kö
vetkező tervidőszakban fokozottan 
kerül előtérbe a meglevő lehetősé
gek kiaknázását szolgáló fejlesztés.

Az új tógazdaságok h ek tárra  vetí
te tt építési költsége a jelenlegi á r 
színvonalon m eghaladja a 200 000 
Ft-ot. A korszerűsítések ennek m in t
egy 75—80%-át, a rekonstrukciók 
költsége pedig 60—70% -át teszi ki. 
A holtágátalakítások beruházási 
költsége ugyanakkor az új tógazda
ságokénak mindössze 30—50%-a. A 
holtágak tógazdaságszerű üzem elte
tésének ren tab ilitásá t nem csak az 
alacsony állóeszközérték, hanem  az 
alacsony fenntartási, karban tartási 
költségek is segítik.

Lényeges szempont, hogy a halászati 
szövetkezetek, am elyek nem  ren 
delkeznek tógazdaság építésére a l
kalmas sa ját földterülettel, a ho lt
ágak felhasználásával tud ják  fejlesz
tési célkitűzéseik jelentős részét 
megvalósítani.

A halászatfejlesztési szándék — 
kevés kivételtől eltekintve — ta lá l
kozik a vízgazdálkodás m agasabb 
szempontokat szolgáló fejlesztési é r
dekeivel. Ilyen összefüggések a lap 
ján koordinált beruházási program  
és arányos teherviselés lehetőségei 
körvonalazódnak.

BELTERJES HOLTÁGFEJLESZTES

A belterjes holtágak áruterm elő  
kapacitása, a jelenlegi technológiák 
mellett, m integy 1000 hek tár te rü 
letű tógazdaságot m entesít az étke-

Össz e ra k já k  a  h á ló t a  bogyisz ló i h o ltág  halásza i
(Tóth Á. felvételei)

zésihal-term elés alól. Így az igénye
sebb tenyészanyag-előállítás szám ára 
te rü le t szabadul fel. Jóllehet, en 
nek előnyei jelenleg még csak lo
kálisan jelentkeznek, a jövőben jól 
beilleszthetők tógazdálkodásunk egé
szébe.

A holtágak term észetes táp lálék
bázisának kihasználása magas nö- 
vényevőhal-népesítési részarányt in 
dokol. így e terü letek  jelentős, ol
csó alapanyag-szállítói a megépült, 
illetve jelenleg épülő feldolgozóüze
meknek.

A m entett oldali m edrek leginkább 
rentábilis hasznosítási lehetőségét az 
intenzív angolnatartás k ínálja. Je len 
leg a 100 hektáras cibakházi Holt- 
Tiszán folyik üzemi kísérlet ezzel 
kapcsolatban, m elynek eredm énye
ként évi 800 000—1 millió forin tnak

megfelelő devizabevételre lehet szá
m ítani. Hasonló angolnásítás tö rtén t 
az atkai holtágon (Tisza Htsz) is, de 
a terü let időközbeni horgászkezelés
be adása a program  m ódosítását te 
szi szükségessé.

Újabb holtágterületek  belterjesíté- 
sének és a hasznosítási színvonal 
növelésének reális lehetőségei és fe l
tételei vannak:

O Biztosítani kell a belterjes 
gazdálkodás konkrét jogi 

alapjait. M indenekelőtt szükség van 
azoknak a vízterületeknek a k ijelö
lésére, ahol tartósan  biztosítható a 
halászati hasznosítás kizárólagossá
ga.

© Meg kell terem teni az anya
m eder vízállásától független, 

biztonságos és gazdaságos lecsapolás, 
feltöltés m űszaki feltételeit.

A k á k a fo k i h o ltág
(G önczy J. felvétele)
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term észetes ívóhelyeit beszűkítették, 
ugyanakkor az állom ány u tánpó tlá
sa a telepítésekkel csak részben ered
ményes. A halászati hasznosítók 
évente 15 millió F t fölötti összeget 
költenek kötelező halasítás címén a 
folyóvizek, á rté ri terü letek  és m el
lékvizek állom ány-utánpótlására. Az 
eddig szerzett tapasztalatok azonban 
felvetik annak kérdését, hogy m i
lyen m értékben hasznosulnak e fo
rintok jelenleg, s hogyan hasznosul
nának, ha inkább az élettér rehab i
litációjára, a term észetes szaporodás 
elősegítésére ford ítanánk  őket.

KITEKINTÉS
r ek eszes és h á ló k e treces h aszn o sítás i k ísé rle t a  H altenyésztési K u ta tó in téze t ho ltág án

A belső vízgazdálkodás — 
vízkorm ányzás — és a m aga

sabb szintű haltenyésztés fo ly ta tá
sa érdekében esetenként áttöltések, 
belső és külső lecsapolócsatornák, 
m űtárgyak k ia lakítása indokolt.

A belterjes hasznosítással — 
étkezési hallal — m indenütt 

el kell érni az 1 tonna/hektár fölöt
ti hozamokat, törekedve a magas, 
65—70° o-os növényevőhal-részarány- 
ra. Biztosítani kell ehhez a m eg
felelő trágyázási, takarm ányozási 
feltételeket.

Az a rra  alkalm as terü leteken 
1000—1500 db/ha üvegangol

na-kihelyezéssel intenzív angolnater

H álóketrecben  n evelt h a rc sa iv a d é k  
a  szarv asi H A K l-ban

11 r  F. felvételei)

melést kell folytatni. Biztosítani kell 
az ehhez szükséges elektrom os be
rendezések és csapdák zavartalan  
üzemeltetését.

Vélem ényünk szerint a fenti fel- 
té telknek hazánkban 2500 ha holt
ágterület m ár a közeljövőben be
kapcsolható az intenzív halterm elés
be.

MENTETT OLDALI EXTENZÍV ÉS 
ÁRTÉRI HOLTÁGAK

A m entett oldalon elterülő holt
ágak egy része gazdaságosan nem 
alakítható  át belterjes, tógazdaság 
szerű term elésre. E terü letek  — a 
halászati jog hasznosítójától függet
lenül — elsődlegesen a horgászatot 
szolgálják, s azt fogják szolgálni a 
jövőben is. A belterjesíthető  ho lt
ágak teherm entesítése érdekében 
azonban, az extenzív vizeken olyan 
fejlesztési irány  kia lak ítása indokolt, 
am ely a horgászléts zám növelését 
teszi lehetővé.

Míg a m entett oldali m edrek v i
szonylatában a halászat a vízgaz
dálkodás érdekeihez kapcsolódik, az 
á rté ri ágak állapota — lefűződése, 
feliszapolódása — környezet- és te r
m észetvédelem m el közös koncepció 
kidolgozását sürgeti.

Az ártereken  elterülő holt- és m el
lékágak halászati jelentőségét az 
anyam eder halállom ányára gyakorolt 
igen erőteljes hatás hangsúlyozza. A 
m egváltozott körülm ények a halak

Világszerte nagy érdeklődést ke l
te tt halbiológiai körökben az a hír, 
hogy indiai tudósok egy csoportjá
nak sikerü lt különféle halakkal 
végzett kísérletek során bennük  
olyan fehérjé t felfedezniük, amely  
fagyásgátló.

Ismeretes, hogy számos m élyten
geri hal olyan vizekben  él, am e
lyeknek a hőm érséklete ugyan m í
nusz 1—2 Celsius-fok, de 25—30 
ezrelékes sótartalm uk m ia tt m ég
sem fagynak be. A  jelenség oka: 
ezeknek a halaknak a vérében egy

Cikkünk keretében m egkíséreltük 
új szem lélettel rendszerezni a ho lt
ágak halászati hasznosításáról ren 
delkezésre álló ism eretanyagot. Tisz
tában vagyunk azzal, hogy ko rán t
sem fogtunk át m inden kérdést. 
Nem foglalkoztunk részletesen a 
holtághasznosítás olyan újabb lehe
tőségeivel, m int az úszó hálóketre
cekben vagy az ún. holtágrekeszek
ben folyó halterm elés. E m ódszerek 
ku tatásával jelenleg foglalkozik a 
Szarvasi H altenyésztési K utató In 
tézet. Ha kidolgozásra kerül e tech
nológiák üzemi bevezetésre is a l
kalm as módszere, s a közgazdasági 
feltételek is lehetővé teszik a beve
zetést, új perspektívák nyílnak a 
holtágak halászati hasznosításában. 
Lehetővé válik  az intenzív h a lte r
melés azokon a holtágakon is, m e
lyek műszaki átalak ítása gazdasá
gosan nem  oldható meg.

A hálóketrecek elhelyezése a hor
gászkezelésű vizeken is megoldható, 
a v ízterület elsődleges rendeltetésé
nek sérelm e nélkül. Ily módon még 
szorosabb együttm űködés alakulhat 
ki a halászat fejlesztésében egyaránt 
érdekelt term elő- és horgászszerve
zetek között.

Meggyőződésünk, hogy az ágazat 
folyam atos fejlődésének eredm énye
ként a holtághasznosítás általunk  fel
vázolt lehetőségei, nem  túlzottnak, 
hanem  meglehetősen szerényeknek 
fognak bizonyulni.

sajátos fehérje rejlik, am ely m eg
akadályozza azt, hogy testfo lyadé
ku k  megfagyjon.

A  fehérjék fagyásgátló m echa
nizm usát m ég nem  sikerü lt a tudó
soknak tisztázniuk, de a fe lfede
zésnek nagy szerepe lehet a gyó
gyászatban, hiszen számos m űtéte t 
végeznek hűtéssel. Ezek a fagyás
gátló fehérjék  alkalm asak lesznek  
arra, hogy a lehűtött em beri test
részt m egóvják az elfagyás káros 
következm ényeitől.

(IN D IA  TIM ES)

Gönczi János 
Pintér Károly

Fagyásgátló fehérjét fedeztek (el a halakban



Halászat
a Tanácsköztársaság alatt

A halászat a mezőgazdaság szerves része, sőt a Ta
nácsköztársaság a la tt az élelm iszer-ellátás növekvő je 
lentőségű eszköze, lehetősége volt. Ezért, am ikor a Föld
művelésügyi Népbiztosság kereste a m agyar m ezőgazda
ság korszerűsítésének a lehetőségét, akkor a halászat 
ügye is napirendre került.

E téren  az első fontos lépés a szocializálás, am ely m ár 
az 1919. m árcius 21-én kiadott M indenkihez című fel
hívásban is szerepel: a földet köztulajdonba kell venni 
és ra jta  szövetkezetei kell létesíteni.

Á prilis 4-én k iad ják  a nagybirtok szocializálásával 
kapcsolatos rendelkezést, és m egjelenik a halászat hely
zetét is alap jában  m egváltoztató rendelkezés, am ely 
elsősorban a halászati helyek, tógazdaságok tu la jdon- 
viszonyának m egváltoztatásán alapul. Ilyen szem pont
ból döntő jelentőségű a Forradalmi Korm ányzó Tanács 
X C II. rendelete, am ely k im ondta: M inden nyílt vagy 
zárt term észetes vízen  a gyakorlati halászat jogát, vala
m in t a 100 magyar holdnál nagyobb fö ldbirtokhoz tar
tozó mesterséges tógazdaságokat, továbbá a 100 magyar 
holdnál nagyobb vízterü letű  önálló mesterséges tógazda
ságokat köztulajdonba veszi. A  halászat üzem einek egy
séges irányítását és felügyeletét a Földművelésügyi 
Népbiztosság halászati ügyosztálya ú tján  intézi.

HALÁSZATI ÜGYOSZTÁLY

A halászati ügyosztály a term észetes vizeket üzem 
szakaszokra osztja. Több üzem szakaszt pedig egyöntetű 
m unkam enet biztosítása végett üzemcsoportba  foglal. 
A beosztás tervezetét az érdekelt megye M unkás-K atona 
és Földműveseinek Intéző Bizottságával közli. Az in té 
zőbizottság ennek a beosztásnak a tárgyalására 30 nap 
nál nem hosszabb határidőre az érdekelt községek M un
kás-K atona és Földműves Tanácsainak intéző bizott
ságainak egy-egy kü ldö ttjét gyűlésre h ív ják  össze, s a 
gyűlés helyéről és időpontjáról a Földm űvelésügyi Nép
biztosság halászati ügyosztályát értesíti. (V., Országház 
tér 11. sz., félem elet 43.). Az észrevételeket a Megyei 
Tanács Munkás, K atona és Földm űves Tanácsa beküldi 
a Földművelésügyi Népbiztosságnak, am ely végérvénye
sen dönt. Az egyes üzemszakaszokon belül való h a l
fogásra szervezett, vagy olyan halászok kapnak  enge
délyt, akik maguk vagy családjukkal h ivatásszerűen űz
ték a halászatot

A jogosultak együttesen az egész üzem szakaszra nézve 
egy összegben m egállapítandó évi d íja t kötelesek fizet
ni. A halászatra jogosultak névsorát az egyes érdekelt 
községek Munkás, K atona és Földm űves Tanácsai az il
letékes szakszervezetekkel együttesen á llítják  össze. A k i
fogott halat a Földművelésügyi és Közellátási N ép
biztosság által közösen kijelö lt gyűjtőhelyre kell be
szállítani. Így tö rténik  a fogyasztók részére való á tvé
tel. A halászoknak máshol hala t eladni, vagy forga
lomba hozni tilos. Az eddigi halászati társulások m eg
szűnnek.

TULAJDONVISZONYOK

A sok m inden más ok m ellett persze alapvetően a 
szocializálást az e téren  is jelentkező tulajdonviszonyok

rendezetlensége, a népi tulajdonba vétel igénye h a tá 
rozta meg. Az egyéb okok között figyelembe kellett ven
ni, hogy M agyarország halászata a kap italista  viszonyok 
között nem fejlődött kellő m értékben, annak  ellenére, 
hogy az ország belvizei európai viszonylatban is nagy 
lehetőséget je len tettek  a haltenyésztés és -term elés 
szempontjából. Ugyanakkor a halásztársaságok bám u
latos rövidlátással leszorították a m unkások keresetét, 
nem  törődve azzal, hogy ezáltal a halászat eredm énye 
is óriási módon csökken. A balatoni halásztársaságnál 
pl. 70 korona fizetése volt egy halásznak, akárm ilyen 
halfogást is ért el. Term észetesen ilyen bérezési módo
zatok m ellett a halászok nem  törődtek azzal, hogy a 
kelleténél nagyobb m ennyiségű hala t szolgáltassanak be.

Nemcsak a halásztársaság lá tta  ennek a kárát, de az 
ország közélelmezése is.

A HALÁSZAT ÚJJÁSZERVEZÉSE

Ilyen körülm ények között kellett a p ro le tárd ik ta tú ra  
m egterem tése u tán  a halászatot újjászervezni. Ennek 
érdekében azonban előbb a halászati telepek, vizek, tó 
gazdaságok szocializálását kellett elvégezni.

Sőt, ezt megelőzően Veszprém megyében m ár 1919. 
feb ruárjában  m egkezdődik a földfoglalással együtt a 
halgazdaságok népi tu lajdonba vétele is. A Keszthelyi 
H írlap 1919. feb ruár 23-i szám ában m ár arró l ad h írt, 
hogy „nem hagyják a halászati jogot a H alászati RT. 
tu lajdonában, hanem  k isa já títják .”

A halászat köztulajdonba vétele azonnali feladatkén t 
jelentkezett annak érdekében, hogy bekapcsolódjon 
Budapest ellátásába. E rre való tek in te tte l a szocializá
lás befejezése u tán  feloldják a halászati tilalm at. A Pest 
vármegyei D irektórium  Hivatalos Lapja 1919. m ájus 24-i 
száma közli a 21134/1919 számú rendelkezését a h a lá
szati tilalom  felfüggesztéséről. „M inden község, város 
és járás tanácsának. K ih irdetjük  a Földm űvelésügyi 
Népbiztosság 54. F. N. szám ú következő rendeletét: A z  
ország és különösen a főváros húsellátásának súlyos 
nehézségeire való figyelem m el a Földm űvelésügyi N ép
biztosság a hal fogására vonatkozó időbeli tila lm akat 
1919. m ájus hó 15-től kezdődő hatállyal további in téz
kedésig az ország m inden területén felfüggeszti.

Továbbra is hatályban m arad azonban a Földm űvelés- 
ügyi Népbiztosság 20 FN számú rendelete, am elynek ér
telm ében a halászatot csak azok űzhetik , akik  törvény, 
vagy szerződés alapján a halászati jogot eddig gyako
rolták.”

Az eredm ény — éppen a Budapest ellátása érdekében 
te tt erőfeszítések következtében — egyre javul. Így pl., 
amíg Siófokon 1918. m ájus—június hónapban a halászat 
eredm énye 1020 kg, addig 1919. m ájus 20—31. között, 
tehát 12 nap a latt 2125 kg halat fogtak ki. Ezt a nagy 
term elési többletet azáltal sikerült elérni, hogy a h a 
lászm unkások nem éhbérért dolgoznak, nem  annyi bért 
kapnak, m int a vacsorára kifogott hal m ellé kenyérre 
sem elég, hanem  egyharm adát kap ják  a halászat pénz
beli eredm ényeinek, ami 12 nap a la tt legutóbb egy-egy 
halászm unkásnál 3000—3500 koronát te tt ki.



A HALÁSZAT FEJLESZTÉSE

De az égető ellátási gondok közepette is gondolnak a 
fejlesztésre, ennek érdekében a Földm űvelésügyi N ép
biztosság halászati ügyosztálya nagyszabású terveket 
dolgozott ki.

Erről a Népbiztosság halászati ügyosztály politikai 
m egbízottja így nyilatkozott:

A  Forradalmi Kormányzótanács tudvalevőleg a ha
lászati osztályra ruházta az összes magyarországi v i
zek halászatának átszervezését, és rövid két hónapos 
m űködés után sikerü lt m ár fokozni a term elést és sza
bályozni a szétosztást.
A z osztály eddigi m űködéséről és tervezett akcióiról 
elmondotta: A  Balatoni Halászati R T .-t m egfelelő  
ellenőrzés alá helyezték. A  halászati te lepek létreho
zása is m egtörtént, és igen érdekes bizonyítékhalm azt 
ju tta to tt a kezünkbe a régi rendszer gazdálkodásáról. 
Sajnos, hogy a halászat intenzitását csökkenti a hiány 
a hálóanyagban, különösen pam uthálóban. De ennek  
ellenére vannak napok, am ikor közel 100 m éterm ázsa  
hal kerül fel a pesti piacra és ez a m ennyiség foko
zódni fog.
A  Velencei-tóról Pestre kerülő halm ennyiség, továbbá 
a Duna és a Fertő halászata lehetővé fogja tenni a 
piacra kerülő halm ennyiség je len tékeny felem elését, 
ami által a proletárok jegy nélkü l ju tha tnak  húshoz, 
a marha- és sertéshús pótlására.
R endeztük a soroksári és a holt Duna-ág halászatát is. 
Egyik első fe ladatunk ezután a nem es ivadékok neve
lése. Abból a kb. harm adfél m illió koronányi tőkéből, 
am ely a balatoni halászat szocializálása révén ju to tt 
a Földm űvelésügyi Népbiztosság birtokába, egyebek 
között három ú j m esterséges tógazdaság létesítését 
tervezzük. Ezekben kizárólag apró halakat (ivadékot) 
nevelünk. Vannak m ár nem es pontyaink, ezekből v i
szünk a mesterséges tógazdaságokba és ott neveljük  
az ivadékot.
Ezeket azután a Balatonba, a Dunába és a Tiszába 
fog juk elhelyezni. A  nem es ivadékok tenyésztése ú t
ján  minőségileg legalább 75°/0-kal, m ennyiségileg jó 
50%-kal lehet fokozni a halászat eredm ényét. A  há
rom új tógazdaság közül egyet Fehér m egyében és 
kettő t Somogy m egyében k ívánunk az ivadék tenyész
tés céljaira berendezni.

a városligeti tavat teleltetésre bocsássanak rendelke
zésünkre. Ott m integy 1000 mázsa halat tud u n k  elhe
lyezni. Ha sok halanyagunk lesz, akkor még a Rákos 
folyó m entén  is m egkíséreljük egy teleltető telep  léte
sítését. Budapesten ily m ódon 1500—2000 mázsa hal 
fog téli időben állandóan rendelkezésre állni.
A  szocializált halgazdaságok meg fog ják könnyíteni 
az ország húsellátását a nehéz átm eneti időben, amíg 
szarvasmarha állom ányunk ism ét helyreáll.

TÁJAK SZERINTI TERVEZÉS

Azonban nem csak a Földművelésügyi Népbiztos te r
vez. A halászat ügyének fejlesztését olyan B alaton-m enti 
megyék is m agukra vállalják, m int Somogy és Veszprém  
megye. Közülük a Somogy megyei elképzelések érde
m elnek nagyobb figyelm et:

„A m egye vízrajzi viszonyainál fogva a m élyebb fe k 
vésű, mezőgazdasági célokra nem  alkalm as terü le tek  
hasznosítására egyedül a halgazdaságok létesítése a lka l
mas. Ez irányban m ár a m últban is tö rtén tek szám ot
tevő kezdem ényező lépések, mégis, távolról sem történ
tek  szám ottevő kezdem ényező lépések, mégis, távolról 
sem történt meg ezen terüle tek oly nagym érvű kihasz
nálása, m in t ami nagyobb áldozatok nélkü l is, közélel
mezésre való nagyfontosságánál fogva, m egkívánható. 
A z építőanyag korlátolt m ennyiségben állván rendel
kezésre, m om entán nem  va lósíthatjuk meg a m ár kidol
gozott nagyszabású program unkat, mégis, ahol azt lá t
tuk, hogy a halgazdaságok, kisebb, a m ai körü lm ények  
között is te ljesíthető javaslatokkal ism ét üzem be vehetők, 
a cél érdekében m indent m egtettünk, és gondoskodtunk  
róla, hogy m ár ebben a term elési évben ezek megfelelő  
halivadékkal benépesíttessenek. A  m eglevő halgazdasá
gok megfelelő vezetéséről, azok takarm ánnyal való el
látásáról m inden irányban in tézked tünk , és rem éljük, 
hogy a nyert anyaggal a közélelm ezésnek m ár az ősz 
folyam án hasznosan segítségére lehetünk.

A  Veszprém  m egyei term előszövetkezetek központjá
nak vezetője G rünfeld Sándor, a Vörös Újság m unka
tá rsának  adott nyilatkozatában a közel jövő tervei kö
zött szintén em líti a halászatot is.

Elsősorban a B alaton-m enti megyék az ország n a 
gyobb tógazdaságai komoly m értékben kiveszik a részü
ket a halászat nagyszabású fejlesztéséből. Ekkor azon
ban a Tanácsköztársaság rövid fennállása a la tt első
sorban a tervekig ju to ttak  el, de m aradandó érdem ük 
van a lakosság és elsősorban Budapest ellátásában.

A halászatot alap jában  m egváltoztató elképzeléseik 
m ár csak a felszabadulás u tán  valósu lhattak  meg.

Varga László

ÜJ TÓGAZDASÁGOK LÉTESÍTÉSE

Általában új tógazdaságok létesítésére törekszünk, 
ily módon kettős célt érünk el, egyrészt ja v ítju k  a 
főváros élelmezését, m ásrészt a legrosszabb, leghasz
navehetetlenebb, még legelőnek sem  jó terüle teket 
tud juk  hasznosítani. A  tógazdaságok létesítése igen 
sok m unkanélkü linek  tud  foglalkozást adni.
További feladatunk, hogy Budapesten több tároló
helyet létesítsünk, hogy ősztől tavaszig nagy m enny i
ségű eleven halat tu d ju n k  a fővárosban készenlétben  
tartani.
Az A quincum i kísérleti telelőben m in tegy 300 mázsa  
halat tudunk elhelyezni. E zenkívül kérni fogjuk, hogy

KÖZÜLETI ÉS EGYÉNI ELŐFIZETŐK  
FIGYELMÉBE!

A Posta K özponti Hírlap Iroda jún ius végéig  szedi 
be a szaklapok és szakfolyóiratok  elő fizetési d íjkü
lönbözeteit és a m ásodik fé lévre esedékes díjakat.

A  m egrendelt lapok további zavartalan  kézbesítése  
érdekében kérjük kedves E lőfizetőinket, h ogy a d íj
különbözetet a k iküldött szám lák összegének  ki- 
egyen lítésével, ille tve  m agánelőfizetőink  a postai 
kézbesítők  által bem utatott elő fizetési d íjnyugta be
váltásával egyen lítsék  ki.

K öszön ette l: 
a K IADÓ H IVATAL
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Ivadéknevelés
Szegeden

égi és sokszor hangoztatott 
igazság, hogy m inden ered
ményes haltenyésztés alap ja 
az ivadéknevelés. Ez a tétel 

különösen érvényes a teljes verti
kum ban gazdálkodó nagy te rü le tű  
halgazdaságokra, ahol az ivadékot a 
gazdaságok saját m aguk állítják  
elő. H a ezeknél a gazdaságoknál 
nem terem  elég ivadék, ez végzetes 
lehet a következő évek term elésére.

Tételezzük fel, hogy egy nagy 
gazdaságnál az ivadéknevelés nem 
sikerült és ősszel kiderül, hogy a 
szükségesnél milliós nagyságrenddel 
kevesebb ivadék term ett. Ilyen 
mennyiségű ivadékfölösleget más 
gazdaságokból csak kivételes esetek
ben lehet beszerezni, arró l nem  is 
beszélve, hogy rendszerin t az előre 
nem tervezett k iadásra elegendő 
pénz sem áll rendelkezésre. Ilyen
kor a bajba ju to tt haltenyésztők a 
következő évben próbálják  a h iány
zó egynyarasból term elődő kétnya- 
ras halat nagy súlyú (7—10 dkg) 
egynyarassal pótolni. E rre a célra 
terü letet kell áldozni, m ert nagy 
súlyú ivadékot csak ritkább  népe- 
sítésben, „luxus" körülm ények kö
zött lehet előállítani. Ha sikerül a 
következő évben nagy súlyú egy
nyarassal pótolni a tenyészanyag- 
hiányt, a tenyésztő még akkor sem 
nyugodhat meg, m ert a tenyész- 
anyagnak csak egyharm ada, jobb 
esetben fele optim ális m éretű, így 
igen nehéz kétéves üzem form ában 
az első osztályú piaci hal előállítása. 
Ha nincs elég optim ális m ére tű  egy
nyaras ivadék a gazdaság telelőiben, 
a tógazda a kihelyezést is szűkösen 
kénytelen mérni, ezzel további ho
zamkiesés keletkezhet: ott lehet 
nagy term ésre szám ítani, ahol a k i
helyezéseket jó minőségű, a tó te r
mőképességének megfelelő darabszá
mú ivadékhallal végzik.

A nagy gazdaságokban tehát 
kulcskérdés az egynyaras ivadék elő
állítása. Köztudott azonban, hogy 
ez milyen terheket je lent és m ilyen 
nagy kockázat ez, hiszen évről évre 
előfordul, hogy néhány gazdaság 
ivadékvásárlásra kényszerül, míg 
másoknál az optim álisnál kevesebb 
ivadékot helyeznek ki a tavakba.

A nehézségek okait keresve úgy 
tűnik, hogy a problém ák gyökere a 
nagytavi ivadéknevelés bizonytalan
ságában van. Nagy gazdaságaink 
jórésze még napjainkban  is je len 
tős mennyiségű terü leten  ívatással 
állítja elő az ivadékot. A biztonság 
szempontjából ettől a módszertől 
alig különbözik az a megoldás, am i
kor a keltetőházi technikával elő
állított táplálkozó ivadékot helyezik 
ki nagy tavakba, a tó vizének cél
zott előkészítése nélkül, és a hala t 
csak egynyaras korban halásszák le. 
A nevelés bizonytalansága itt  is 
csaknem akkora, m int az ívatásnál, 
az eredm ények gyakran még silá
nyabbak, m ert az igen m ostoha kö
rülmények között a keltetőházi iv a 
dék gyám oltalanabb, m in t a hely
ben kelt pontylárva.

Hogyan lehet tehát nagy m ennyi
ségben biztonságos módon pontyiva
dékot előállítani?

Ma m ár közism ert a ponty előne
velésének módszere kistavas, védett 
környezetben. Ezzel a módszerrel az 
egyhónapos előnevelés végére né
hány cm-es pontyot lehet előállíta
ni, kedvező m egm aradás m ellett v i
szonylag nagy egyedsűrűségben. Né
hány ezer négyzetm éteres speciális 
előnevelő tavakban  azonban nem 
lehet milliós nagyságrendben, egy 
nagy gazdaság szükségleteit k ielé
gítő m ennyiségű ivadékot term elni. 
Feltétlenül nagyobb tavakban, bizo
nyos engedm ények m ellett kell a 
kistavas előnevelés során szerzett 
biológiai ism ereteket és tenyésztői 
tapasztalatokat alkalm azni a bizton
ságos ivadék-előállítás megszerve
zése érdekében.

A szegedi példán keresztül sze
retnénk  bem utatn i annak a lehető
ségét, hogy nem  kifejezetten ivadék 
előnevelés céljára lé tesített Rotato- 
r iára  előkészített, több hektáros ta 
vakban üzemi m éretekben, hogyan 
lehet előnevelt pontyot ,gyártan i”, és 
ezzel nagy gazdaságok ivadékbázisát 
biztonságos alapokra helyezni.

Az 1. táblázaton  bem utatjuk  az 
1977. év előnevelési eredm ényeit. A 
48 m illió (ponty és növényevő) 
zsenge ivadékon kívül további 13

millió zsenge pontyot is előállított 
a keltetőház, am elyeket biztonsági 
célokból az előnevelt hal kihelye
zését megelőzően helyeztünk ki vég
legesen egynyaras nevelésre szánt 
területekre. Ebből előneveltként 
1,82 millió m egm aradást becsültünk 
(14%). Ez a hal az őszi lehalá- 
szatkor jól elkülönült, szemmel 
láthatóan kisebb m aradt, ezért 1978. 
évben m ár ezt a m egoldást nem  is 
alkalm aztuk. 1977-ben a keltető  te 
hát összesen 61 m illió zsengét bo
csátott ki. A 11,68 millió előnevelt 
pontyivadékból 1,5 m illiót értékesí
tettünk, az egynyaras nevelésre k i
helyezett ivadék tehát a 10,18 millió 
előneveltből és az 1,82 millió előne
velt m éretben becsült ivadékból te 
vődött össze és összesen 12 millió 
volt. Ezenkívül te rm ett 1,7 millió 
előnevelt növényevő hal is. H ang
súlyozzuk, hogy az előnevelés sok 
év óta üzemelő több hektáros tavak 
ban történt, ahol a m unkát nehezí
tették  a haltenyésztésre éppen nem  
a legkedvezőbb speciális szegedi víz- 
és talajadottságok (pl. esetenként a 
pH 10 fölé is em elkedik).

Felhívjuk a figyelm et a VI. sz. tó 
példájára, m elyet 19 millió zsenge 
ponttyal népesítettünk és ebből 7 
millió előneveltet halásztunk le, 
hektáronként csaknem  félm illiót.

Term észetesen az ilyen nagy ta 
vi, esetenként nagy vízben történő

1. táblázat
Előnevelési eredmények 1977. évben Szegeden

Tó K ihelyezett L eh a lászo tt elő
zsenge iv ad ék nev e lt iv ad ék M egm aradási

szám a te rü le te  (ha) (m illió db) (m illió db) %
VI. 13 19,0 7,04 37,1
IX. 5 8,0 1,19 14,9
VIH. 4 4,0 1,45 36,3
E 1—7* 7 17,0 2,00

ö ssz e se n : 29 48,0 p o n ty  11,68 24,3
növ. -e. 1,7 32,5

M indösszesen : 29 48,0 13,38 27,9

* Az E 1—7 sz. ta v a k b a  k ih e ly eze tt 17 m illió  zsenge iv ad ék b ó l 5,2 m illió  növényevő  
volt, am ibő l 1,7 m illió  e lőnevelte t fo g tu n k  v issza 32,5%-os m eg m arad ás m ellett.

2. táblázat
Előnevelési eredmények 1978-ban

szám a

Tó

te rü le te  (ha)

K ihelyezett 
zsenge iv ad ék  

(m illió db)

L eha lászo tt 
e lőnevelt iv ad ék  

(m illió db)
M egm arad ási

%
VI. 13 20,0 1,07 5,3
IX. 5 7,0 1,73 24,7
VIII. 4 2,0 0,94 47,0
E 1—7 7 28,0 3,66 13,1

ö ssz e se n : 29 57,0* p o n ty  7,40 12,9
növ. -e. 0,93 16,0

M in d ö ssze sen : 29 57,0 8,33 14,6

* Az E 1—7. sz. ta v a k b a  k ih e ly eze tt 28 m illió zsenge h a lb ó l 5,8 m illió  v o lt a n ö v én y 
evő, amelyből 0,93 millió előneveltet fogtunk vissza.
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ivadék halászásának speciális felté
telei vannak (kora hajnali m unka, 
azonnali szállítás, halszerető bánás
mód stb.), am elyek elsajátítása azon
ban a halhoz értő szám ára nem  je 
lent nehézséget.

Az 1978. évi előnevelési eredm é
nyek (2. táblázat) bizonyítják, hogy 
még ugyanazon tavakban, és ugyan
olyan technológia alkalm azása m el
lett is, óriási különbségek születhet
nek. Jó példa erre szintén a VI. tó, 
amely ez évben várakozáson alul

szerepelt, a m egm aradás mindössze 
5,3° o volt. A gyenge túlélést első
sorban kedvezőtlen időjárási ténye
zők okozták, am elyek a nagy tófe
lületen erősebben fejtik  ki ha tásu 
kat (pl. nagy szél, erős lehűlés a k i
helyezés idején). Ezen kívül a h ű 
vös időjárás m iatt a Rotatoria-állo- 
m ány is rosszul fejlődött.

Á ltalában az 1978. évi előnevelési 
eredm ények az előző évhez viszo
nyítva kedvezőtlenebbek.

A gyengébb m egm aradást ném i
leg kiegyenlítette a nagyobb lehalá
szási súly, am ely az egynyaras 
nevelés szem pontjából volt szeren
csés.

Az előnevelési fázis befejeztével 
a 2—3 cm-es 1 hónapos halakat to 
vább helyeztük egynyaras nevelés
re. Az egynyaras nevelőtavakat me- 
zo-zooplanktonra készítettük  elő 
(Cyclops és Moina), ez legalább 
olyan fontos az előnevelt hal szá

m ára, m int a Rotatoria  a zsenge 
ivadék szám ára.

1977-ben a hek táronként kihelye
zett 60 ezer körüli előnevelt ivadék
ból átlagosan 59% -os m egm aradást 
értünk  el, a hozam pedig 6,9 q volt 
(3. táblázat).

1978. évben a hektáronkénti k i
helyezett m integy 50 ezer előnevelt 
halból 46,4% -os m egm aradást é r
tünk  el. A hektáronkénti hozam az 
előző évinél valam ivel kevesebb lett, 
átlagosan 6,1 q. 1977. évben az ösz-

3. táblázat

szesen előállított 1320 q egynyaras 
hal takarm ányozására felhasznál
tunk  4731 q vegyes takarm ányt 
(3242 q kem ényítőérték), tehát 1 kg 
egynyaras hal 3,6 kg takarm ányból 
képződött, míg 1978. évben a 923 q 
hallal 3177 q vegyes takarm ányt 
(1907 q kem ényítőérték) etettünk  fel, 
a takarm ány-együttható  tehát 3,4 
volt.

Az ism ertetett két év tapasztala
tai és eredm ényei vélem ényünk sze
rin t meggyőzően bizonyítják azt, 
hogy az ivadéknevelés folyam atát 
érdem es felbontani az elő- és u tó
nevelés szakaszaira, nagytavi viszo
nyok között is. Igaz, hogy jelentős 
többletm unka szükséges, a folyam a
tos planktonvizsgálatoktól az elő
nevelt m éretű  haláthalászásig, de a 
többletráfordítás többszörösen m eg
térü l az ivadékterm elés lényegesen 
nagyobb biztonsága folytán.

Ism ételten hangsúlyozzuk annak 
a régi tenyésztési alapelvnek a fontos
ságát, am elyet m ár Dubrávius m ajd

Dubics is fontosnak tarto tt, neveze
tesen, hogy a ponty (és m inden 
más faj is) m eghálálja a fokozato
san bővülő életteret, am elyet például 
az előnevelt hal áthalászása u tán  az 
ivadék új környezetben, az u tóneve
lő tóban talál meg. Term észetesen 
az áthalászásnak nem csak ez a 
haszna, hanem  többek között az is, 
hogy a m ár életképes, m ostohább 
viszonyokat is elbíró néhány cm-es 
ivadékot ism ert m ennyiségben né
pesítjük, a várható term ést tehát 
nagyobb valószínűséggel tud juk  be
csülni.

Ki kell em elnünk m indkét fázis
ban a tavak planktonállom ányának 
m eghatározó szerepét. Az előkészí
tés időszakában, am ikor még a h a 
lat nem  helyeztük ki a vízbe, lehe
tőség van bőséges tápanyag pó tlá
sára a hal veszélyeztetése nélkül, és 
úgyszintén lehetőség van akár vegy
szerek alkalm azásával a hal m ére
tének, korának megfelelő irány íto tt 
planktonállom ányok létrehozására. 
Mivel a halak  fogyasztó tevékenysé
ge az előkészítés fázisában h iány
zik, a kihelyezés idejére a p lank ton
népesség nagym értékben felszaporo
dik. A kedvező szaporodásbiológiai 
állapotban levő planktonállom ány a 
kihelyezés u tán  hosszú ideig (több 
hétig) is szintén tud ja  ta rtan i m agát 
a halak  fogyasztó tevékenysége elle
nére is, kiváló fehérjefo rrást bizto
sítva m ind az előnevelés, m ind az 
utónevelési időszakban.

Végül szólnunk kell néhány szót 
a takarm ányozásról is. A gazdasági 
abrak takarm ányok csak abban az 
esetben eredm ényeznek jó növeke
dést, ha egyidejűleg megfelelő zoo- 
p lankton- vagy bentoszállom ány is 
él a tóban. Ha a rossz előkészítés 
m iatt tavunkban nincs táp lálékszer
vezet, hiába öntjük  a takarm ány t 
fölös m ennyiségben a vízbe, m ert az 
rosszul értékesül, vagy a hal el sem 
fogyasztja.

Túlzott takarm ányozással pedig 
még el is pusztíthatjuk  a halakat, 
m ert a kedvezőtlen tápanyagm érleg 
m iatt a szervezetben kóros elválto
zások — zsírosodás — jöhetnek lé t
re, betörnek a legkülönbözőbb p a
raziták, vagy éppenséggel b ak te riá 
lis fertőzések lépnek fel. Ezek ve
szélye különösen az előnevelés vég
ső szakaszában és az utónevelés 
augusztus—szeptem beri periódusá
ban tetemes.

Összefoglalásként leszűrhető, hogy 
az ivadéknevelés m unkafo lyam atai
ban figyelembe véve a legújabb is
m ereteket, és alkalm azkodva a he
lyi adottságokhoz, ki lehet fejlesz
teni olyan nevelési technológiát, 
am elynek alkalm azásával b iztonsá
gosan elő lehet állítani a gazdaság 
igényeivel arányos egynyaras iva
dékm ennyiséget. Ez vonatkozik még 
a kedvezőtlen term észeti ado ttsá
gokkal nem  rendelkező gazdaságok
ra is, m int am ilyen többek között a 
szegedi gazdaság.

Becsei Attila 
dr. Horváth László

Szegedi Á llam i G azdaság  
TEHAG, S zázh a lo m b atta

Előnevelt ponttyal népesített tavak termelési eredményei 
1977-ben

K ih e ly e
zett elő  L eha lászo tt eg y n y aras  iv ad ék

Tó n evelt
szám a te rü le te iv ad ék m illió á tlag sú ly összsúly hozam  Mc g m ara 

(ha) (m illió db g q /to q /ha dás
db)

IV. 117 7,82 3,97 16 639,0 5,5 50 3
V. 25 1,86 1,00 20 196,4 7,9 53,3
VIII. 4 0,3 0,15 21 31,6 7,9 50,0
XV. 20 1,02 0,93 12 115,6 5,8 91,2
XVI. 25 1,00 0,90 13 114,4 4,6 93 0

Össz e se n : 191 p on ty  12,00 6,95 16 1097,0 5,7 57,9
növ.--e. 1,7 1,2 19 223,0 1,2 70 6

M ind-
összesen 13,7 3,15 16,2 1320 6,9 59,4

A k ih e ly eze tt 1,7 m illió  növényevő  iv ad ék b ó l 1,2 m illió eg y n y aras te rm e tt, 223 q sú ly 
b an  (19 g á tlag sú ly  m elle tt).

4. táblázat
Előnevelt ponttyal népesített tavak termelési eredményei 

1978-ban

Tó
szám a te rü le te  

(ha)

K ih e ly e
zett elő

nev e lt 
iv ad ék  
(millió 

db)

m illió
db

L eh a lászo tt eg y n y aras iv ad ék  M egm a
hozam  rad ási

q /ha 0
á tl.-sú ly

g
összsúly

q/to

XIV. 107 4,5 2,5 24 600 5,6 55,5
V. 25 1,2 0,06 25 15 0,6 5
X/I. 20 1,7 0,8 25 200 10,0 47,1

Össz e se n : 152 pon ty  7,4* 3,36 24,2 815 5.4 45,4
növ.-e. 0,93 0,50 21,6 108 0,7 53,8

M ind-
összesen : 3,86 23,9 923 6,1 46,4

M egjegyzés: a 3. és 4. tá b lá z a tb a n  szerep lő  eg y n y aras  növén y ev ő re  vonatkozó  ré sz 
a d a to k a t az egyes ta v a k n á l nem  tü n te ttü k  fel, a rész le tes ad a to k  csak  a p o n ty ra  
vonatkoznak .
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A z alkalm azott halászati m ód
szerek és eszközök gyakran 
képezik k ritika  tárgyát. Olyan 
szélsőségesnek tetsző vélem é
nyek is elhangzottak, hogy a 

term észetesvízi halász a legelm ara
dottabb term előeszközt használó 
mezőgazdasági m unkás. Kétségtelen, 
hogy az elektrom os halászaton kívül 
vajm i kevés „m odernizáció” tö rtén t 
a halászatban, s így, ha nem  is k i
m ondottan elm aradottságot, de tú l
zott „hagyom ánytiszteletet” valóban 
tapasztalhatunk vizeinken.

A halászság ragaszkodásának oka 
az ősi szerszámokhoz főleg akkor el
gondolkodtató, ha figyelem be vesz- 
szük azokat a változásokat, melyek 
akár az élettérben, akár a halállo
m ányban következtek be. Ezekre a 
halászat eredményessége érdekében, 
a termelőeszközök törvényszerű vá l
toztatásával kellett volna reagálni.

A halászszerszám ok valóban m eg
őrizték ősi jellegüket és nem  fejlőd
tek, illetve nem  alakultak  át, nem  
idom ultak a m ederváltozások révén 
lé trejö tt új körülm ényeknek m egfe
lelően.

Szembetűnő, hogy az eszközökön 
tö rtént változások nem a term észe
ti körülm ényekhez igazodást céloz
ták, tehát ezek nem  eredm ényeztek 
típusváltoztatást vagy új típusok k i
alakítását. Az új m ajdnem  kizárólag 
a fogóeszközök anyagában je len t
kezik, m ikor is a term észetes anya
gokat a m űanyagok váltják  fel. S 
bár egyre több halász érdeklődik a 
drága, de jó minőségű ex tra  külföldi 
cérnák és hálók beszerzési lehető
sége felől, ezekből a „csodaanyagok
ból” is a régi, bevált eszközt fogja 
összeállítani, és m inden rábeszélés
sel szemben érvül felhozza, hogy a 
szerszám „fogós, m egvan vele a 
hal”.

Tekintettel arra, hogy a te rm é
szetesvízi halfogás a körülm ények
hez képest jónak mondható, ezek 
előtt az érvek előtt meg kellene h a 
jolni.

A szerszámok nagy részét a h a lá 
szok saját maguk, sa já t m aguknak 
készítik, így azok egyéni tu la jdonu
kat képezik. S bár jövedelm üket 
döntő m értékben m eghatározza az á l
taluk használt fogóeszköz hatékony
sága, kevés kivételtől eltekintve, 
újítással nem nagyon kísérleteznek.

A halászati szövetkezetek vezetői 
az utóbbi években — elsősorban a 
tanulm ányutak hatására  — egyre 
inkább szorgalmazzák a hagyom á
nyos fogóeszközök korszerűsítését. 
Itt elsősorban és m indenek előtt az 
angolnavarsák hazai kifejlesztéséről 
van szó. Úgy tűnik, hogy e halfaj 
magas értékesítési ára, valam in t az 
a tény, hogy a hagyom ányos fogó
eszközök bizonyíthatóan nem  alkal
masak nagyobb m ennyiségű angolna 
fogására, elm ozdítja holtpontjáról az 
egyéb halászszerszám ok korszerűsí
tési kérdését is.

A jelenleg alkalm azott halász
eszközök valóban az angolna fogá
sára alkalm asak legkevésbé. Az an 
golnát egy meglehetősen rövid idő
szakon belül lehet csak eredm énye
sen halászni. Az időben ki nem  fo-

M üanyag  és vessző v arsa  az ango lna  fogásához az N D K -ban

A ngolnafogáshoz
h a szn á la tos
va rsa típ u so k

M odern an g o ln av a rsa
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Angolnafogáshoz készített „lábrács varsa”
(G önczy J. felvételei)

gott angolnák jelentős hányada 
nagy valószínűséggel elvándorol, és 
a halászatot adott terü leten  ugyan
a rra  a halcsoportra, éppen az elván

dorlás m iatt nem  lehet eredm énye
sen megismételni. Egyértelm ű ezek 
után, hogy a fogástechnika tökélete
sítése az angolnaterm elés fokozásá
nak alapvető igénye.

Tekintsük át a fentiek szellem é
ben konkrétabban az angolnafogás 
eszközigényét;

Az eredm ényes term elés feltétele, 
hogy az adott terü letnek  legjobban 
megfelelő fogóeszközparkot a lak ít
suk ki. Á ltalános igazság, hogy

Angolnafogó varsarendszerek különböző 
elrendezési módjai 

3 és 5 varsás kombináció
4 varsás kombináció szabásmintája. 

Jelenleg egy kísérleti példány „üzemel” 
a cibakházi Holt-Tiszán

nincs olyan vízterület, ahol egyféle 
fogóeszközzel az angolna halászata 
eredm ényes lehet. A rra  kell tö re
kedni, hogy vízeresztéskor beépített 
csapdával, a tavaszi és őszi angol
namozgás idején  elektrom os eszkö
zökke l és á llított varsákkal egyaránt 
lehessen angolnára halászni.

Tekintettel arra, hogy a beépített 
csapdák üzem eltetése a m indenkori 
vízeresztés függvénye, az elektro

mos gépekből nagyon kevés van, így 
elsősorban a  varsák  használatától 
rem élhető legrövidebb időn belül 
eredmény.

A Fertő-tavi halászok évtizedes ta 
pasztalatok alap ján  alak íto tták  ki az 
ottani viszonyoknak legjobban m eg
felelő fogóeszköz típusokat. Ennek 
eredm énye jelentkezik a győri „Elő
re” Htsz közel 400 q-ás angolnater
melésében.

A többi „angolnásvízen” dolgozó 
halászok által alkalm azott varsa és 
a varsák telepítési m ódja nem  igen 
felel meg az angolnafogás követel
ményeinek, és valóban nem  is ered
ményesek. Az angolnafogásra k ia la
k íto tt varsák, varsarendszerek, attól 
függetlenül, hogy általános fogó
eszközök, elsődlegesen term észet
szerűen angolnafogásra alkalm asak. 
Jóllehet, m inim ális eltérést m u ta t
nak a hagyományos varsáktól, fe lté t
lenül speciális fogóeszközöknek kell 
hogy tekintsük e berendezéseket.

Különösen sokféle angolnavarsát 
használnak a lengyel és a ném et 
halászok. (Meg kell em líteni, hogy 
Lengyelországban és az N D K-ban a 
.halászati ku ta tás külön ágát — 
mégpedig nagyon fontos ágát — ké
pezi a fogástechnika kutatása. Ez 
részben m agyarázatát ad ja  a k ü 

lönbségnek, mely országaink között 
ezen a téren, sajnos, há trányunkra  
szembetűnő.)

A külföldön alkalm azott angolna- 
varsákat — a könnyebb á ttek in t
hetőség érdekében — két csoportba 
foglaljuk.

Az első csoportba tartoznak  a ta 
vi varsák  és varsarendszerek, míg 
a m ásodikba a folyórekesztő varsák 
és a zavaróvarsák.



A tavi varsák közé szám ítanak a 
legegyszerűbb fogóeszközök, a dob
varsák és ennek m odernizált válto 
zatai, a m űanyag hengervarsák. A 
szárny nélküli varsák  fogási „m ű
ködési” elve m indenekelőtt az an 
golnák fénytől való m enekülési ösz
tönén alapul. Ezért ezek a fogóesz
közök általában erősen árnyékoló, 
sűrű szövésű, illetve kevésbé perfo
rá lt anyagból készülnek. Színük is 
többnyire fekete, de legalábbis sö
tét. (1965—67-ben Sárfi Ede, a Tol
nai „Béke” Htsz akkori főagronó- 
musa m űanyag lábrács lapokból á l
lított össze hengervarsát, m elyet ak 
koriban m ajd  m inden angolnás v í
zen kipróbáltak, több-kevesebb si
kerrel. Talán ez volt m indeddig az 
egyedüli hazai fejlesztésű speciális 
angolnafogó eszköz.)

A szárnynélküli varsáktól csak 
akkor várha tunk  eredm ényt, ha 
nagy számban, kötegestől helyezik 
azokat egy m egadott rendszer sze
rin t a m ederfenékre. Nagy előnyük, 
hogy gyakorlatilag m inden időben 
és m inden mélységben lerakhatok. 
Tapasztalataink szerint, bő táp lá lé
kot adó, gyorsan felmelegedő, p a r t
menti sekélyebb részeken, más te r
mészetes búvóhely híján, igen gyak
ran kerül angolna dobvarsába. L át
szólagos prim itívsége ellenére tehát 
egy viszonylag olcsó és hatékony 
eszköz.

A tavi varsák nagy csoportját ké
pezik az egy-, illetve a kétszárnyú 
varsák. Ezek az eszközök azonos 
felépítésűek az ism ert és e lterjed t 5 
karikás, 2 vörsökös varsákkal. K ü
lönbség, hogy a varsatest m egnyúl- 
tabb, a kam ragaratok  hosszabbak. 
Egyes típusoknál különösen nagy 
előtér van k ialakítva. A varsaháló  
szembősége m axim um  20 mm. V án
dorlási időszakban, am ikor az an 
golnák egy m eghatározott cél felé 
úsznak — pl. a vízelfolyás —, hosz- 
szú 100—150 m -es terelőszárnyakat 
alkalm aznak. M ikor a táp lálékkere
ső hal fogását célozzák, akkor rövi- 
debb, 6—10 m -es szárnyú varsákat 
helyeznek le. A táp lálék  u tán  járó  
hal ugyanis nem  követi hosszabb 
távon az ú tjá t keresztező hálót, 
m ert ekkor nincs kifejezett irány 
hoz kötődő célja a halnak. Nagyobb 
keszegíváskor például, az angolnák 
ugyanúgy viselkednek, m in tha ván
dorolnának, azaz konkrét cél felé 
haladnak. Ezért eredm ényes ilyen
kor a nagy te rü le te t átívelő fogó
eszköz használata, és ezért nem  h a 
tékony a rövidszárnyú varsa.

Az angolnafogás szem pontjainak 
kiválóan m egfelelnek a patkós v a r
sák. N álunk érdekes módon nem 
terjedtek el, pedig más hal fogására 
is nagyon eredm ényes használatuk. 
Itt az első karika  helyett patkó a la 
kú kapu van. A patkós varsák  job
ban fekszenek a m ederre, ezáltal 
a fenéken mozgó halaka t jobban 
fogják. Felállításuk egyszerűbb és 
biztosabb. H átrányuk, hogy a nö
vényzettel benőtt a ljza tra  nagyobb 
kiterjedésük m iatt nem  lehet jól le
tűzni.

A biztosabb elhelyezhetőség m i
att a patkós varsákat akár 10—15

m mélységben is alkalm azzák. A n
golnafogásra a legelterjedtebb a 
dupla egyszárnyú patkós varsa, m e
lyet a hatékonyság növelése érde
kében láncba is szoktak kötni. 
Ilyenkor a varsapárok csúcsait ösz- 
szekapcsolják és súlyt kötnek rá. A 
két szélső varsacsúcsot nagyobb 
súllyal, pl. horgonnyal biztosítják, 
m elynek gyűrűjén  átfűzött kötéllel 
az egész varsaláncot megfeszítik. A 
dupla varsákat, illetve varsasoro
kat, mely á llhat akár 10—12 p á r
ból is, nagyon eredm ényesen hasz
nálják  tömeges ívások idején, az 
ívóhelyek előtt a partta l párhuza
mosan elhelyezve.

A kétszárnyú varsák előnye a nagy
számú variálhatóságában jelentkezik. 
Egy tavon belül a széljárás, hu l
lámzás, nagy vízbefolyás, lecsapo- 
lás által k iválto tt áram lások h a tá 
sára az angolnák viszonylag jól be
határo lható  irányú mozgást végez
nek. Ezért, ha bizonyos m ederszel
vényekben varsarendszereket helye
zünk el, és azokkal a szelvény je 
lentős hányadát lezárjuk, joggal 
szám íthatunk eredm ényes fogásra.

A tavakban  alkalm azott varsa
rendszerű fogóeszközök közül leg
jobban beváltak  a különböző szer
kezetű, kom binált varsacsapdák. 
Ezek 3 vagy 4 varsából álló egybe
épített rendszerek, melyek ha té
konyságát az összekötő szárnyak á l
tal k ia lak ítható  te rü let még tovább 
fokozza.

A kom binált fogóeszközök fő tag
jai általában  patkóvarsák a m ár 
előzőekben em lített tulajdonságuk 
m iatt.

A folyórekesztő varsarendszerek
kel külön cikk keretében foglalko
zunk.

Gönczy János

Vietnam
tengeri halászatát 

átszervezik

A  V ietnam i Szocialista 
Köztársaság tengeri halá
szatát a közeljövőben á t
szervezik  — közölték h iva
talosan Hanoiban. A  ten 
gerhalászati m inisztérium  
közlése szerint az ország 
északi részén az összesen 
249 halászati szövetkezetét 
száz, nagyobb term elő ka 
pacitású egységgé vonják  
össze. Ez lehetővé teszi, 
egyrészt a modernebb ter
m elési technológiák beve
zetését, m ásrészt pedig a 
hatékonyság növelését. A  
szám ítások szerint az á t
szervezés eredm ényeként 
1979-ben m ár országosan 
600 ezer tonna tengeri ter
m éket állítanak elő. 1980- 
ban pedig ez a szám  1 m il
lió tonnára em elkedik. (LE  
MONDE)

(K. L.)

Együttm űködési m egállapodás 
jö tt lé tre  a H altenyésztési K u ta
tó Intézet és az AGROBER között. 
A m egállapodást a HAKI részéről 
Dr. M üller Ferenc igazgató, az 
AGROBER részéről Kazareczki 
K álm án vezérigazgató ír ta  alá és 
az az V. és VI. ötéves tervek idő
szakára szól.

A m egállapodás az alábbi főbb 
tém aköröket ta rta lm azza :

— A HAKI szakism ereteit az 
AGROBER rendelkezésére bo- 
csájtja  — a halastó és tógazda
ság-építés, — a hagyom ányos 
haltenyésztési rendszerek m echa- 
nizálása a mezőgazdasági hu lla
dékok halastavi hasznosítására, 
— a halastavi kacsatenyésztés, — 
szuperintenzív haltenyésztési e l
járások, rendszerek és létesítm é
nyek berendezése, — tógazdasági 
term elési eljárások tudom ányos 
megalapozása, — a melegövi h a l
tenyésztési eljárások, m ódszerek 
és azok létesítm ényeivel kapcso
latos szakism eretek átadása  — 
tárgykörökben.

— Az AGROBER a hazai és 
külföldi haltenyésztéssel kapcso
latos tervezési és beruházás-lebo
nyolítási tevékenységben felhasz
nálja  a HAKI álta l kidolgozott 
megoldásokat.

— Az AGROBER soron kívül 
kapacitást biztosít a HAKI tudo
m ányos kutatásaihoz szükséges 
kísérleti létesítm ények tervezésé
hez.

—A HAKI ku ta tási kapacitást 
biztosít az AGROBER haltenyész
téssel kapcsolatos fejlesztési fe l
adata inak  megoldásához.

— A közösen kidolgozott ta n u l
m ányokat, terveket H AKI—AG
ROBER megjelöléssel lá tják  el.

A m egállapodás további pont
ja iban  szabályozzák az új lé te
sítm ények tenyészanyagának be
szerzését, a m unkákhoz szüksé
ges adatszolgáltatást, az együtt
m űködés tém aköreiben eljárók 
nevét, a végzett m unka k iértéke
lésének körülm ényeit stb.

Öröm mel üdvözöljük a m egál
lapodást és bízunk benne, hogy a 
3000 főnyi létszám ot m eghaladó 
AGROBER bekapcsolódása a h a l
tenyésztési tém ákba a halászati 
ágazat m űszaki fejlesztését előse
gíti, gyorsítja.

(T. Á.)
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A lernaeosis gyógykezelési lehetőségei
Korábbi cikkekben a H alászat hasáb ja in  (Buza, 1977; 

Molnár, 1977) m ár beszéltünk arról, hogy a horgonyfejű 
rák, a Lernaea elegans, M agyarországon is egyre gyak
rabban okoz jelentős károsodást tógazdasági halakon. 
Ma m ár a legtöbb tógazdaságban közönségesnek m ond
ható egy-két lernaea példány előfordulása, de akadnak 
olyan gazdaságok is, ahol ezen élősködők száma m eg
lehetősen magas, és a parazitózis évente következetesen 
jelentkezik. Érdekes, hogy a lerneaosis ugyanazon gaz
daságon belül is tavanként eltérő m értékben m utatko
zik, s lehetnek erősen fertőzött, valam int fertőzésm en
tes tavak is. Ugyanez vonatkozik a halak  életkorára és 
fajára. Némely esetben a fiatalabb halakon, máshol az 
idősebbeken ta lálunk  több lernaeát.

I  eggyakrabban kom binált népesítésben nevelt állo
m ányban alakul ki a betegség, és az állom ányon belül 
viszonylag észlelhető erősebb fertőzés. Ha a learnea 
biológiáját figyelembe vesszük, po liku ltú rában  való gya
korisága nem  tekinthető  véletlennek. A lernaea lá rv a
kori szakaszának egy részét a p lankton szerves része
ként éli le, tehát m indazok a tényezők, am elyek a 
plankton összetételét befolyásolják, elősegítik vagy csök
kentik  fejlődési lehetőségeit.

A planktonban szabadon élő lernaea-naupliusok szá
m át egyéb planktonszervezetek, pl. a ragadozó ciklop- 
szok jelentősen gyengíthetik, ezért term észetes vizekben 
kevés lehetőség van súlyos lerneaosis kialakulására. A 
polikultúrás ta rtás esetén a p lankton összetétele lénye
gesen megváltozik, s esetenként a lernaea fejlődésére 
nézve kedvezően módosul (pl. am ikor a term észetes 
lernaea-ellenségeket a busák a tóból kiszűrik.) Ilyen eset
ben az illető tóban erős fertőzöttség alaku lhat ki. A be
tegség jelentkezését biztosan nem  tud juk  megjósolni, 
azonban bizonyos tünetek  alap ján  szám íthatunk rá. 
A lerneaoisis ugyanis nem  alakul ki hirtelen, m egjele
nése lassú feldúsulási folyam at eredménye. Feltételez

zük, hogy M agyarországon legalább három  lernaea- 
nem zedék van évente, ami azt jelenti, hogy az áttelelt 
példányok által term elt petékből tavasszal (m árcius— 
április) lárvák  kelnek ki, melyek m ájusra iv a ré re tté 
válnak. Az az első generáció rendszerint rejtve m arad, 
mivel a halaknak csak egy kis százalékát fertőzi. Az 
általuk  term elt petékből azonban a meleg hatására  
kedvező körülm ények között a nyár közepére egy m á
sik generáció is felnő, am ely m ár m indenki által ész
lelhető parazitózist okoz, jóllehet betegségnek még nem 
nevezhető. Ilyenkor halanként 1—2 lernaea található, 
am ely a halakat ugyan károsítja, de a halállom ány 
egészségügyi állapotát lényegesen nem  befolyásolja. A 
tavak  többségében kialakul egy egyensúlyi állapot, s 
a rendszerint augusztus végére megjelenő harm adik  
lernaea-generáció szám ban alig m úlja felül a m ásodik 
generációt. Kedvező környezeti feltételek m ellett azon
ban a harm adik  generációs lernaeák rendkívüli módon 
elszaporodnak, tucatjával telepednek meg a halakon, 
és a lerneaosis tipikus képét a lak ítják  ki. Ilyenkor m ár 
nagyon keveset tehetünk az állom ány m egm entése é r
dekében. Ha azonban az alacsonyabb fokú fertőzöttsé- 
get idejében észleljük, a betegség k ia lakulása m eg
előzhető.

A védekezés alapja a lern aea-lárvák  elpusztítása. 
Sárig, izraeli kutató  vizsgálatai szerint a D ipterex 0,25 ag 
(4 milliószorosan hígított) o ldatában a lernaea cope- 
podit lárvái m ár 4—6 óra a la tt elpusztulnak, sőt a 
Bromex nevű gyógyszer ennél kétszer hatékonyabbnak 
bizonyult, s a copepodit lárvákon kívül a naupliusokat 
is elpusztította. Megfigyelések szerint a nálunk  forga
lom ban levő D ipterexszel azonos hatóanyagú gyógysze
rek közül a D itrifonnal vagy Flibollal 0,5—1 ag kon
centrációban (0,5—1 g 1 m3 víz) hasonló jó eredm ény 
érhető el. Ezek a gyógyszerek kis és közepes m éretű  ta 
vakban gazdaságosan és veszély nélkül alkalm azhatók

Pontyot, növényevő és nem eshalakat, 
minden mennyiségben átveszünk, 
gépkocsival vagy vagonnal elszállítjuk.

Megrendelést felveszünk
előnevelt, egynyaras és kétnyaras  
pontyra, előnevelt és egynyaras am ur, 
m árványponty, ezüstponty, 
süllő szállítására

Halértékesítő Vállalat 
Beszerzési és Szállítási Osztály

Telefon: 117-232 Telex: 225466
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Fejlődő  L ern ae a  n őstény . A ta p a d á s  h e ly én  sz akadozo tt 
p ik k e ly ek

L ern aea  nőstén y ek . A bal o ldali p é ld án y o n  p e tezsák o k  is 
v a n n a k

(Dr. M olnár K. felvételei)

Bár ezek a készítm ények a planktont és közvetve a h a 
lak növekedését hátrányosan befolyásolják, alkalm azá
suk lerneaózis gyanúja esetén indokolt. Izraelben bizo
nyos veszélyeztetett tavakban hetenként perm etezik 
be a D ipterexet vagy Erom exet. Nálunk, jóllehet kellő 
tapasztalatok nincsenek, úgy látszik, egy vagy két ke
zelés m ár eredm ényt adhat. A beavatkozást az első vagy 
második generációs nőstények fejlődésekor a petezsá
kok m egjelenése u tán  egy-két héttel érdem es végrehaj
tani. Ilyenkor a halakon esetleg ijesztő elváltozásokat 
okozó rákokat D itrifonnal elölni ugyan m ár nem tud juk  
(a Ditrifon a k ifejlett rákokra hatástalan), de a követ
kező nem zedék kifejlődését a lárvák  elölése által m eg
akadályozhatjuk.

A halakon levő nőstények egymás u tán  kétszer te r
m elnek petezsákot, m ajd aztán elpusztulnak, és lees
nek a halról. Ez azt jelenti, hogy a lerneaosis, ha nincs 
ú jra fe r tőződés, akkor m agától is megszűnik. E rre azon
ban nem  mindig szám íthatunk, m ert alacsonyabb hő
m érsékleten a rákok fejlődése lelassul, és a fiatalabb 
nőstények csak tavaszra érik el teljes fejlődésüket, s 
ezért áttelelnek (hímekről azért nem beszélünk, m ert 
azok nem  telepednek meg a halon, hanem  a copepod.it 
stádium ot követő m egterm ékenyítés u tán  elpusztulnak).

A lernaeák kárté tele  során lesoványodott, vagy sebes 
hal eladásra alkalm atlan. Sorsa legtöbbször a m egsem 
misítés. Sajnos, a degusztáló hatás m iatt viszonylag jó 
kondícióban levő, de erősen undortkelő fertőzött halak  
is alkalm atlanná válnak az értékesítésre. Az ilyen h a l
érték  m egm entésére a gyakorlat szám ára többször ja 
vasoltuk az 50 ezerszeresen hígított kálium perm anga- 
nátban  való m ásfél-kétórás fürdetést. Bár kínai és iz
raeli források ezt a fürdetési e ljárást igen hatékonynak 
írják  le, M agyarországon a gyakorlatból jövő visszajel
zések m inden esetben kudarcról, a halak  elpusztu lásá
ról szám oltak be. Úgy tűnik, hogy ezt a veszélyes gyógy
kezelést csak szigorúan az eredeti u tasításnak  m egfe
lelően szabad végrehajtani, s ettől való legkisebb elté
rés is elhullást okozhat. A Sárig által a ján lo tt és bevált 
kálium perm anganátos fürdetéses m ódszert a lábbiakban 
ism ertetem .

1. A fe rtő zö tt h a la k a t o lyan  ta r tá ly b a n  k eze ljü k , am ely  3,0— 
3,5 to n n a  h a l (6000—8000 db) b e fo g ad ására  a lk a lm as. E bbe csak  
an n y i v ize t teg y ü n k , hogy  az o ld a t té rfo g a ta  ne  so k k a l több  
legyen, m in t a belehelyezendő  h a la k  té rfo g a ta . L ehető leg  k é t
szer an n y i víz, m in t hal, de sem m ik ép p en  se legyen  nagyobb  
a h a /v íz  a rán y , m in t 1:2,5.

2. H a a h a la t b e le te ttü k  a ta r tá ly b a , k e zd jü k  el azt azonnal 
szellőztetn i, te h á t azt m egelőzően, hogy a k á liu m -p e rm a n g a - 
n á to t adago ljuk .

3. A K -p e rm a n g an á t o ld a to t la ssan  ad ag o lju k  a vízhez, oly 
m ódon, hogy az v é g ü l25/;gvégső k o n c e n trá c ió té r je n  el. A leg
jobb  e red m én y t ak k o r  k ap ju k , ha  a K -p e rm a n g a n á to t először 
25 lite r  m eleg v ízben fe lo ld ju k , és egyen le tesen  k is ad ag o k b an  
15 p erc  a la tt szé tlocso ljuk  a víz felszínén . (Egy k ö b m éte r  v ízre  
25 g KMnO/i =  25 ^g. Ez a  kezelés 60 percig  tairt.

4. 60 p e rc  m úlva a fen tiek k e l azonos m ódon  az o ldathoz 
u g y an o ly an  m enny iségű  KM nOr t  ad ago lunk .

5. A k ezelést a m ásod ik  ó ra  végén fe jezzü k  be, oly m ódon, 
hogy a ta r tá ly b a  fo ly am ato san  fo lyóv izet ad ag o lu n k , és ezt 
fo ly am ato san  leszív juk .

6. A KMnO/, fen t le ír t fo ly am ato s e ltáv o lítása  u tá n  a h a la k a t 
k is ra k tá r ta v a k b a  h e ly ezh e tjü k , aho l az e lh a lt p a ra z itá k  h a 
m aro san  lepo tyognak .

Hogy az elhullásokat elkerüljük, legyünk néhány 
szem pontra figyelem m el: kisebb halak  érzékenyebbek a 
fürdetés iránt, s ezért kálium perm anganátos oldatban  
25 g-nál kisebb halakat ne fürdessünk! A KM nOj tisz
ta  vízben mérgező, tehát használjunk lehetőleg tóvizet 
a fürdetéshez! A tóvízben levő szerves anyag, valam int 
a halakról leváló nyálka csökkenti a KM nOj mérgező 
hatását, ezért fontos az, hogy előbb kerüljön a hal a 
vízbe , m in t a gyógyszer! Ugyancsak ezzel van össze
függésben az a szabály, hogy kevés oldatban sok halat 
fürdessünk! (Ez m inden egyéb fürdetési szabálynak el
lene mond.) Az oldat koncentráció jának stab ilitását 
szolgálja a KMnCU folyam atos vízbe adagolása. K ísérle
tes vizsgálatok tanúsítják , hogy a KM nOi oldat kon
centrációja egy óra a la tt a negyedére csökken. Mindig  
az oldatot hígítsuk fel. A  halakat ne vegyük ki a fü- 
rösztő oldatból, és ne tegyük friss vízbe a fürdetés után, 
m ert a halak  koncentrációváltozás m ia tt elpusztulnak!

Dr. Molnár Kálmán
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 Az utóbbi évtizedben egyre 
 többen és egyre gyakrab- 
 b an kongatták meg a vész- 

harangot a Balaton felett. 
E lértük  azt, hogy m a m ár 

m indenki tudja, mi az az eutrofizá- 
ció — ez a veszedelmes tápanyag- 
gazdagodási folyam at kellem etlen és 
káros következm ényekkel —, mely 
a B alatonunkban is egyre gyorsul. 
Tudunk arról, hogy tavunk  öblei
ben egyre gyakoribb a vízvirágzás, 
az eutrofizáció egyik legkárosabb k i
hatása. Tapasztaljuk, hogy a h ín á r
mezők és a lattuk  a mély, rothadó 
iszap, egyre inkább terjed. Érezzük 
a strandokon, hogy az egyre gya
koribb Kolokán szúrós leveleivel 
végigkaparja a bőrünket. Szóval az 
eutrofizációt m ár nem csak a B ala
ton tudósai észlelik, hanem  az em 
berek is, akik közül egyre többen 
kérdezik, hogy mi lesz? Hová vezet 
ez a káros folyam at? Tud-e ellene 
tenni valam it a tudom ány? Tesz
nek-e ellene valam it is az ille té
kesek? Vagy pedig régi szokás sze
rin t ölbe te tt kézzel v á rh a tják  a te r
mészet könyörtelen ítéletének vég
reha jtását?

EUTROFIZÁLÓDÁS
Természetes folyam atokat, m int 

am ilyen az eutrofizáció, az em ber 
igen nehezen tud  m egállítani vagy 
m egfordítani. A tapasztalat viszont 
az, hogy hathatós intézkedésekkel és 
komoly beavatkozásokkal egy ilyen 
term észeti folyam atot képesek v a
gyunk lelassítani, eltűrhető  m érté
kűre csökkenteni.

Az em ber „kultúrtevékenységével” 
képes nagym értékben m eggyorsíta
ni az eutrofizációt, ez az eset ta 
vunkon is. A B alatont évente sok 
százezer fürdőző, nyaraló látogatja, 
tavunk vízgyűjtő terü letén  intenzív 
mezőgazdaság folyik, ezek a legfon
tosabb okai az eutrofizációnak, több 
más ok m ellett. Az eutrofizáció azon
kívül olyan, m int egy öngerjesztő 
láncreakció. A Balaton algái m a m ár 
szinte több nitrogénvegyületet ké
pesek gyártani (ami egyik fontos tá p - 
anyag az eutrofizációhoz), m int ami 
kívülről beju t tavunkba.

Nem á llítha tjuk  vissza a Balaton 
ősi, háborítatlan  állapotát, nem  til t
hatjuk  ki a nyaralók százezreit, 
nem szüntethetjük  meg az intenzív 
mezőgazdaságot a tó körül, am e
lyek tavunk m egm entésének egyik 
megoldása lenne.

Óriási haladás lenne, ha m egépít
hetnénk a balatoni körcsatornát, és 
nem ju tna  tisztíto tt vagy tisztíta tlan  
szennyvíz a Balatonba, de ennek az 
óriási költségeit aligha tu d ja  be lá t
ható időn belül előterem teni a nép
gazdaság.

B írságolhatjuk a környezetszeny- 
nyezőket, de ez m ind csak csepp a 
tengerben, igen kellem etlen a b ír 
ságodnak, de sem m it sem segít a 
bajon.

A m echanikai h ínárta lan ítás kö lt
ségei olyan óriásiak, és az igyekvés 
annyira meddő, hogy az csak az 
ilyen eljárásokkal és eszközökkel 
foglalkozó újítóknak hozhat hasz
not.

Nagy v ita volt a Balaton eutrofi- 
zálódásának biológiai úton történő 
lelassítása kérdésében, de ez a  hasz
nos törekvés m egbukott az okosko- 
dók érvelésén, és azon az ősi elven, 
ha nem  csinálunk semmit, akkor k i
sebb bajunk  lehet, m in tha csiná
lunk valam it, és az netán  balul üt 
ki.

„Csak egy B alatonunk van”, te 
hát azzal nem  szabad kísérletezni, 
m ondották sokan. Igen, „csak egy 
B alatonunk van”, tehát nem  szabad 
ölbe te tt kézzel néznünk, hogy az 
szem ünk lá ttá ra  m enjen tönkre.

Az utóbbi évek tapasztalata  azt 
bizonyítja, hogy az ölbe te tt kézzel 
való várás nem  segít, tehát tennünk 
kell valam it.

M int m inden élővíz, a Balaton is 
egy részben zárt, biológiai rendszer 
(ökoszisztéma), am elyben a te rm é
szeti (biológiai) folyam atok m egha
tározott törvények szerint a környe
zeti adottságoknak megfelelően 
gyorsabban vagy lassabban m ennek 
végbe.

A vizek biológiai folyam atainak 
cselekvő (aktív) végrehajtói az élet
tér élőlényei, m elyek a szelek szár
nyán ju tnak  be az élettérbe, vagy 
bevándorolnak term észetes utakon, 
vagy ha ilyen u tak  nem  járhatók, 
pl. a m agasabb rendű szervezetek 
esetében, az em ber telepíti be azo
kat céljának megfelelően.

A vizek alsóbbrendű élőlények
kel m aguktól betelepülnek, m ert a 
baktérium ok, algák, kerekesférgek, 
alsóbbrendű rákok spóráit, tartós, 
szárazság-ellenálló petéit a szél v i
szi vízről vízre. A m agasabb rendű 
vízi szervezetek, így a halak  m egte
lepedése m ár sokkal körülm énye
sebb, nyito tt „vándor ú t” kell a h 
hoz, hogy az új helyet elfoglalhas
sák.

Felső kép: A l o n e l l a  r o s t r a t a ,
egy apró termetű, ágcsápú rák Alsó kép; Balatoni halászbrigád
a Balatonból

(Dr. Bíró P. felvétele)
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Tudott dolog, hogy a Balaton h a l
faunája  és m agasabb rendű  rák ja i 
a Duna vízrendszeréből szárm aztak. 
Az is ism ert, hogy az európai ha l
fauna igen szegényes, hiszen nem  ré 
gen m últ el a jégkorszak E urópá
ban, ami kipusztíto tta a halfauna 
nagy részét. Az azóta eltelt „föld- 
történeti órával m ért” rövid idő 
nem volt elég arra, hogy a vizek 
adott táp lálékforrásainak  megfelelő

táplálékú és táplálkozási szokású 
halfajok kialakulhassanak. Minden 
nagy halfauna területen, am elyet a 
jégkorszak nem  te tt tönkre, m egta
lá lhatók azok a különböző táplálékú 
és táplálkozási szokású halfajok, 
m elyek a vizek „term ését”, legyen az 
rothadó iszap, apró alga, fonalas és 
kékalga, hínár, kem ény szárú vízi 
növényzet stb., megeszik. Ezekre a 
táp lálékforrásokra alapozzák lé tü 
ket. M ert sok biológusnak elkerüli a 
figyelm ét az a tény, hogy a hal, 
mégpedig sokféle, különböző táp lá
lékú és táplálkozási szokású hal, 
hozzá tartozik, törvényszerű tag ja a 
vízi élővilágnak, és az a rendkívüli 
és term észetellenes, ha hiányzik on
nan. A különböző táplálékú és táp 
lálkozási típusú halfajok ugyanis 
képesek term észetes fogyasztó tevé
kenységükkel kordában ta rtan i az 
elburjánzásra törekvő élőlény cso
portokat A biológusok jól tudják, 
hogy ott burjánzik  el a hínár, ahol 
nincs hínárevő élőlény (hal) és ott 
lép fel vízvirágzás, ahol nincs az ezt 
alkotó kékalgáknak szám ban és 
nagyságban arányos fogyasztója.

EUTROFIZÁLÓDÁS ÉS A HAL

Valami egészen furcsa és számom
ra m a is érthetetlen  okoskodás azt 
próbálta  bebizonyítani a Balaton 
körül k ia laku lt v ita  során (amibe

én, ta rtósan külföldön lévén, nem  
szólhattam  bele), hogy a „hal” elő
m ozdítja az eutrofizációt. Tehát ny il
vánvalóan a mi szem pontunkból k á 
ros hatást fog k ifejteni tavunkban.

E vélem ény szerint a hal az ü rü 
lékével, vizeletével és a kilélegzett 
széndioxiddal fokozná az eutrofizá
ciót. I tt van a tévedés. A hal bioló
giai jelenlétével és tevékenységével 
(tehát, hogy lélegzik, táplálkozik 
stb.) a produkciót fokozza, de nem  
az eutrofizációt. E két fogalom közé 
nem lehet egyenlőségjelet tenni. Az 
eutrofizáció növényi tápanyagoknak 
elsősorban foszfor- és nitrogénve
gyületeknek a feldúsulási folyam ata 
és az a jelenség, hogy ezek bent 
m aradnak  és gyorsan forognak a 
biológiai rendszerben. A produkció 
során pedig ezek a tápanyagok 
hosszabb-rövidebb ideig m egálla
podnak, beraktározódnak egy élő
lénycsoportba, m int azok esszenciá
lis alkotó részei.

Az algákban néhány napig, az a l
sóbbrendű állatokban néhány hétig, 
a h ínárban  néhány hónapig, a h a 
lakban néhány évig „állapodik m eg” 
a foszfor és nitrogén. Sőt, ha a h a 
la t kihalásszuk, akkor jelentős fosz
fort és nitrogént (1 kg hallal 1—2,6 
gram m  foszfort és 12,5—31,5 g n it
rogént) távolítunk el a tóból.

A z az állítás, hogy a hal (itt nem  
speciális halfajró l van szó) gyorsít
ja a tó eutrofizálódását, nem  más, 
m in t képtelenség, és az ellenkezője  
igaz.

Az algák viszont növelik az eut- 
rofizálódás folyam atát, hiszen képe
sek elemi nitrogént megkötni, n itro 
génvegyületet előállítani, ami az 
eutrofizálódás egyik oka.

Ha tehát hagyjuk az algákat sza
badon tenyészni a tavakban, akarva,

Alsó kép: A balatoni halászzsákmány
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akaratlanul az eutrofizálódást ser
kentjük. Talán az nem  is volna 
olyan nagy baj, hogy az algák szá
ma szinte évről évre nő a B alaton
ban. A baj ott van, hogy m ilyenek 
azok az algák. Aggasztó jelenség az, 
hogy a nagyobb testű, a szélm entes 
öblökben a felszínen nyálkás réteget 
alkotó vízszíneződést és „vízvirág
zást” okozó algák veszik át egyre 
jobban a Balaton vizét. Hogy a B a
laton közepén van-e alga, vagy 
nincs, a nagyközönség szám ára szin
te közömbös, de hogy a fürdőhelyek 
öbleiben verődik össze a víz felszí
nén egy büdös, kocsonyás, nyálkás 
tömeg, mely undort keltő és a víz 
mocskosságát jelzi, az m ár m ind
nyájunk baja és bánata.

A kékalgák tömegesen elszapo
rodva, a felszínen összeverődve 
könnyen önszennyeződést is okoz
hatnak, elfogyasztva az oxigént, és 
bűzösen, rothadva felborítják  a víz 
(öböl, partszakasz) biológiai egyen
súlyát. Mindez a meleg időben — a 
fürdőévadban — következhet be, és 
ha így tart, be fog következni.

Igaz, a h ínár a nyári szezonban 
sok foszfort és n itrogént „ tart fog
va”, kivonva azt a gyors körforgás
ból. De augusztusban m ár kezd le
rohadni, és visszaönti kellem etlen 
ta rta lm át a tó vizébe. Közben a h í
nár között, m ert az lefékezi a víz 
term észetes mozgását, iszap rakódik 
le, amely a fenékre süllyedt, ro th a 
dó h ínárra l bűzösen rothadó isza
pot alkot. A bűzösen rothadó iszap 
pedig évről évre nő . . .  Ez sem v a 
lami megnyugtató.

A FOSZFOR SZEREPE

Nézzünk ezek u tán  az eutrofizá- 
ció legnagyobb bűnösének, a fosz
fornak a körmére. A foszfor, m int 
energiaszolgáltató elem, játszik  fon
tos szerepet elsősorban az algák 
szervesanyag-építő tevékenységének 
második fázisában. Az algák napi 
ritm usban felszedik és lead ják  a 
foszfort. Amíg megfelelő koncentrá
cióban foszfor van a vízi környe
zetben, és van energiaszolgáltató 
fény is, de az egyéb anyagok (szén
vegyületek) sem hiányoznak, az al-
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gák biológiai term elése fut. Ennek 
a term elésnek a fény hiánya, vagy 
a szénforrás hiánya és a foszfor h iá
nya tud m egálljt parancsolni. A Ba
laton felső, átv ilágíto tt rétegében 
napközben akadály nélkül folyhat 
a biológiai term elés (fotoszintézis), 
m inek hatására  az algák száma két- 
négy óránként m egduplázódhat. Az 
algák term elő tevékenységével ellen
tétes hatású, tehát az algák szám át 
csökkenti a fogyasztás, vagy „kile- 
gelés”, am it az a rra  alkalm as szer
vezetű állatok végeznek. Az alsóbb
rendű rákok közül legfontosabb a l
gafogyasztók a szűrő ágascsápú rá 
kok, m elyek azonban csak kocso
nyás burok nélküli apró algákat ké
pesek kiszűrni és megenni. A nagy 
testű, kocsonyás burkú algák (ami
lyenek pl. a kékalgák zöme) eltömik 
a rákok szűrőberendezését, am inek 
következtében az ágascsápú rák  el
pusztul. Nincs tehát méltó fogyasz
tó ja a kékalga csoportnak, tehát 
nyitott az út a „vízvirágzás” felé.

Az algák csak kevés foszfort rak 
tároznak a testükben, a többivel pe
dig csak „labdáznak”, felveszik, k i
adják. Em ellett még dúsítják  az élet
té r szerves és szervetlen nitrogén
vegyület-állom ányát, hiszen m int 
m ár m ondottuk, ezek elemi n itro 
gént is képesek megkötni. Az algák

tehát, különösen a kékalgák, az eut- 
rofizáció felszínen tartó i és növelői 
vizeinkben. Különösen azért is ké
pesek erre a „tevékenységre”, m ert 
nincs term észetes fogyasztójuk, 
am ely korláto t szabhatna állom á
nyuk növekedésének.

A foszfor legnagyobb fogyasztója 
a vízben a tófenék. Az a foszforve- 
gyület, ami a fenékre kerül, az ott 
megkötődik, csapdába esik, ahonnan 
aligha tud  szabadulni. A fenéken 
csapdába esett ásványi anyagok á l
tal m egkötött foszfor m ár á rta lm a t
lan. Ki van állítva az eutrofizáció 
játékából. A fenék foszforcsapda 
szerepét eléggé rosszaljuk a tógaz
dasági halterm elés során. De dicsér
nünk kell a Balaton esetében, m ert, 
hogy a Balaton fenékiszapja mennyi 
foszfátot tartalm az, az nem  érdekes. 
A halnak itt is m egvan a szerepe. 
A halürülék, m int koncentrált szi
lárd anyag, a fenékre eshet. Az ü rü 
lék foszfortartalm a közel ju th a t a 
„csapdához”, nagy a valószínűsége 
annak, hogy bele is esik. A halnak 
ilyen szerepére, igen ékes bizonyí
ték a fonyódi szennyvízoxidációs 
halastavak esete, ahol a beju to tt és 
a távozó foszfor m érlege azért h iá 
nyos, m ert a foszfor jó részét a tó
fenék csapdába ejtette, m agyarul 
kikapcsolta az eutrofizációs és a 
term elési folyam atból.

Leszögezhetjük, hogy a hal nem  
visz be sem foszfort, sem nitrogént a 
vízbe, tehát nem  eutrofizál. Viszont 
közvetlenül — bár szerény m ennyi
ségben, vesznek ki vele m ind fosz
fort, m ind nitrogént. Közvetve v i
szont segítheti a foszfor fenékre v i
telét és „csapdába esését”. Ha m eg
eszi a nitrogént megkötő algákat, 
akkor is közvetve ellen hat az eut- 
m fizálódás folyam atának, fékezi azt.

NÖVÉNYEVŐ HALAK 
TELEPÍTÉSE

Eddig nem  beszéltünk speciálisan 
a halakról, csak annyit m ondtunk, 
hogy a Balaton őshonos halfaunája  
szegényes és nincsen meg m inden 
term észetes táp lálékforrásnak  a m eg
felelő halfogyasztója, ami a szóban 
forgó táplálékforrás tú lburjánzását, 
korlátlan  elszaporodását eredm é-
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nyezheti. Lásd hínárosodás, elkolo- 
kánosodás, kékalga okozta vízvirág
zás stb. Különösen ez utóbbi vesze
delmes, m ert ez az élőlénycsoport 
az eutrofizáció fenn ta rtó ja  és gyor
sítója, főként ott, ahol a legközvet
lenebb kapcsolatba kerülünk velük, 
az öblökben, strandokon.

Halbiológusaink, haltenyésztőink 
felism erték az őshonos halfaunák  
fenti hiányosságait, és mivel a nyár 
közepére k ia lakult vízvirágzás ak a
dályozta, sőt igen gyakran veszé
lyeztette a halastavi halterm elést, 
betelepítették azokat a haszonhal
fajokat, am elyeket kelet-ázsiai nö
vényevő vagy kínai halaknak neve
zünk. Ebbe a csoportba négy halfaj 
tartozik, közülük három  m ár hal- 
faunánk értékes, m egbecsült tagja.

Ezt a három  halfa jt két csoportba 
oszthatjuk táplálékuk és táp lálko
zási típusuk szerint.

Az amur — amely egy növényevő 
„legelő” típusú hal, megeszi a k ü 
lönböző hínárféléket (sajnos, nem 
minden h ínárfa jt szereti egyfor
mán), sást, nádat, eszi a füvet, lu 
cernát, lóherét, a trópusokon az 
édesburgonya szárát, levelét, b an án 
levelet, szóval ez a vizek „tehene”.

A csoport m ásik két tag ja: a fe 
hér és pettyes busa, m erőben más 
táplálékú és táplálkozó típus. Eze
ket szűrő vagy filtráló  halaknak  ne
vezhetjük, m ert táp lálékukat egye
dülálló szűrőberendezésükkel gyűj
tik össze a víz tömegéből. A fehér 
busa képes a m illim éter századrész
nyi nagyságú algákat kiszűrni a víz
ből. Fő táp lálékát a víz lebegő algái 
és elsősorban a nagy töm egben m eg
jelenő kékalgák alkotják. A pety- 
tyes busa szűrőkészüléke m ár nem 
ilyen finom, tápláléka ennek követ
keztében a nagyobb testű  kolóniá
kat alkotó algák, kerekesférgek, és 
alsóbbrendű rákok.

M indkét halfaj, am ikor lélegzik, 
autom atikusan táplálkozik is, de 
em ellett gyakran m egfigyelhető az, 
hogy „porszívóznak”, gyors lélegző 
mozgással h a jtják  szűrőberendezésü
kön át a vizet és így gyűjtik  össze 
a falatot. Ezek a halak  sajnos nem 
kapnak a horogra, így a horgászkö
zösség elterjedésükkel szemben leg
alábbis közömbös.

Mióta erősen trágyázott ha lasta 
vainkba busákat is népesítenek, 
nincs problém a a sokszor rettegett 
vízvirágzással, tóönszennyeződéssel 
és ebből az okból előálló halpusztu
lással.

Ez a tény is m ond valam it a víz
ben zajló jelenségeken elgondolko
dó biológusnak.

Igaz, hogy am ikor a fehér busa 
kiszűri a nagy testű  algákat, nem  
tudja megfogni a századm illim éter
nél kisebbeket. Mivel a tápanyago
kért konkurráló nagyobb algák szá- 
ma állandóan korlátozódik, a busa 
„kilegelése” következtében a k iseb
bek most m ár „szóhoz ju th a tn a k ” és 
nagym értékben elszaporodnak. A 
busával népesített halastavak  kizöl- 
dülnek (a rendkívül apró testű  zöld
algák okozzák ezt), hiszen „vákuum ” 
állt elő a kilegelés hatására, am it

betölt azonnal a törpe alga vegetá
ció. De a törpe algák nem alkotnak 
kolóniát, nem halm ozódnak fel nyú
lós, nyálas töm egként a felszínen, 
term elésük sem annyira robbanás- 
szerű, mivel jó részük a tó sötét ré 
tegébe sodródik, ahol nem tud te r
melni. Továbbá ez az algacsoport 
tápláléka a szűrő, alsóbbrendű rá 
koknak, am ik ism ét megfogható 
haltáplálék  szervezetek. Tehát igaz, 
hogy a szűrő halfajok felfokozzák a 
produkciót, tehát több halhús te r
melődik a vízben közvetlen és köz
vetett hatásukra. De ellene hatnak  
ugyanakkor az eutrofizációnak, m ert 
k ivonják a foszfort a „rohanó alga
term elés” körforgalm ából, és köz
vetve a „csapdához” viszik a fosz
fort. Az eutrofizáció környezetre k á 
ros folyam atát így lehet biológiai 
úton lassítani, és mellékesen hasz
not húzni belőle.

Hangsúlyozhatom, ha jobbat nem 
tudunk, legalább ennyit meg kell 
tennünk. Van tehát mód arra, hogy 
hasznosra is fo rd íthatjuk  a bajt.

BUSA TELEPÍTÉSE

A B alatonba az 1970-es évek óta 
kísérletképpen kb. hek táronként egy 
fehér busát helyeztek ki. Ezek a h a
lak am ellett, hogy m axim álisra nö
vekedtek (6—7 év a la tt 16 kg-ra), a 
tó káros biológiai folyam ataiba ja 
vítólag beavatkozni csekély számuk 
m iatt nem  képesek. A kísérlet csak 
annyit mond, hogy a Balaton algái 
luxus növekedést biztosítanak a bu
sának és m inden kiló busával 1—2 g 
foszfort veszít a Balaton.

Legalább 100 fehér busa (esetleg 
ebből 10% pettyes busa) volna szá
m ításom  szerint az a m ennyiség 
hektáronként, ami észrevehetően be
leszólna és ellene hathatna  az eu t
rofizáció folyam atának.

Ennek a k ísérletnek vélem ényem  
szerint nincs kockázata, m ert sem 
m it sem ronthat, csak segíthet a 
Balaton jelenlegi állapotán.

Foglaljuk össze a busa telepítés* 
próit és kontráit.

MELLETTE SZÓL:

1. A busa kiválóan nő a B alaton
ban, a jelenlegi algaállom ány luxus
növekedést b iztosíthat szám ára.

2. Egy tonna busával kb. 2 kg fosz
fort és kb. 20 kg nitrogént „veszíte
ne” a Balaton.

3. Egy tonna busa a nyári idő
szakban naponta kb. 70—100 kg n a 
gyobb testű  algát eszik meg, kap
csol ki az elsődleges term elésből. 
Ezek testével naponta legkevesebb 
100 g foszfort vesz ki a vízből. Eb
ből egy bizonyos részt a fenékiszap 
megköthet.

4. A busa olyan algákat szűr ki 
a vízből, am iknek nincs a B alaton
ban fogyasztója. A busa tehát köz
vetlenül ellene hat a káros vízvi
rágzásnak az eutrofizáció szemmel 
látható, legkellem etlenebb következ
ményének.

5. A busa sem közvetve, sem köz
vetlenül nem  konkurrál egyik ősho
nos halfa jja l sem, azok létét, sza
porodását nem  veszélyezteti.

6. A busa nem  szaporodik a B ala
tonban, mivel folyóban ívó hal. Az 
em ber a busaállom ányt igényeinek 
megfelelően szabályozni, növelni 
vagy csökkenteni tud ja  tervezett 
telepítéssel.

7. A busa em lített sűrűségű népesí- 
tésével 600—900 tonnával nőhet a 
Balaton halhústerm elése.

ELLENE SZÓL:

1. A busával való népesítés igen 
költséges vállalkozás. Bár rem élhe
tő, hogy a költségek a visszafogott 
halakkal m egtérülnek.

2. A busa a törpealga p lankton el
szaporodását okozhatja azzal, hogy 
kiszűri a vízből a nagy testű  algákat. 
I tt annak a m érlegelése dönt, m e
lyik a kellem etlenebb, a törpealga 
plankton, vagy a vízvirágzás.
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3. A busa meg fogja változtatn i a 
Balaton ősi halfaunájának  összetéte
lét.

Több ellenérvet itt felsorolni nem  
tudok, de ez egyébként is az el
lenzők feladata.

A hínár kérdése egy külön fe je 
zet, am it nem szabad egy kalap  alá 
venni az előbbi algafékezéssel.

Az am urt Vízügyi Igazgatóságaink 
széles körben és nagy eredm énnyel 
hasznosítják a csatornák h ínárta la - 
nítására, tisztán tartására . Ezzel az 
egyszerű biológiai m ódszerrel több 
milliót takarítanánk  meg gépben, 
anyagban, energiában és m unkában. 
Ha nem  volna am úr — gyakran 
m ondják — „ki kellene ta lá ln i”.

De m iért nem  jó akkor a Balaton 
egyre terjedő h inarasainak  a m eg
fékezésére?

Ha ilyen gondolatot valaki felvet, 
az azonnali ellenérv a tihanyi belső 
tó szomorú esete, ahonnan a bete
lepített am úrok (úgy em lékszem 50 
db hektáronként) egy szálig k iették  
a nádat és az egyéb vízi növényze
tet. A szegény am úrok, ha tud tak  
volna mászni, még a környező le
gelőkre is kim entek volna, hiszen 
éheztek.

Az állatkertekben, a zebrák k ifu 
tójában egyetlen szál fű sincs. Egye
nes következtetés tehát, „a zebra 
k iirtja  a füvet”, de a Serengeti vad
rezervátum  területéről, ahol tízezres 
csordákban legel a zebra, mégsem 
pusztul ki a fű.

Ez ju t eszembe, am ikor a B ala
tonról beszélve, a tihanyi belső tó 
esetét hozzák fel.

Az am úr megeszi a h inarat, de 
megeszi a nádat is, am i népgazda
sági érték. Érdemes volna ezt a 
kérdést nem csak általánosságban, 
hanem  alaposabban megvizsgálni. 
Melyik nádat tu d ja  az am úr m egenni: 
a vízi oldalon levő lengő nádat, am it 
sohasem ara tn ak  le, vagy k ijá r  a 
zsombékos részekre is, és felugrálva 
a vastag nádat is eszi.

A Balaton h ínárterm ését több ezer 
tonnára becsülik, hány am úr kelle
ne ahhoz, hogy azt m ind egy szálig 
megegye, pláne, ha m ellette még 
nádat is eszik.

Annyi am úrt úgysem tudnánk  a 
Balatonba tenni, ami a h ina ra t és a 
hozzáférhető nádat m egegye,» de 
annyit viszont lehetne a tóba tenni, 
ami a h ínár terjeszkedését m egállí
taná.

Az am úrok a jól halászott B ala
tonból — néhány év a la tt zömmel 
a hálóba és a fogyasztók asztalára 
kerülnének. így a h ínárból is, ami 
most átok a vízben, valam i haszon 
szárm azhatna.

Az am úr jelenlegi betelepítésére 
nem teszek javaslatot. Ezzel a k é r
déssel még alaposabban, de szen
vedélyektől és előítéletektől m ente
sen kell a szakem bereknek foglal
kozniuk.

A biológiai növényirtás hasznos, 
jó és olcsó. Egy indokolatlan „nem ”- 
mel nem  szabad ezt a lehetőséget 
elutasítanunk.

Dr. Woynarovich Elek

r

Allományszabályozás 
a Velencei-tavon

A Magyar Országos Horgász Szövetség 1977 óta folytat kora tavaszi és késő őszi idő
szakban nagyhálós állományszabályozó halászatokat a Velencei-tavon.
A halászatok célja:
— a tó halállomány-változásainak (faj, kor, mennyiségi összetétel) figyelemmel kísérése
— a halak egészségi állapotának vizsgálata,
— az esetleg túlszaporodott fehérhalak (keszeg, kárász) állományának szabályozása,
— a nagy testű növényevő halak megfogása.
A fényképek a halászbrigád eddigi legeredményesebb napjáról számolnak be, amikor 
közel 40 q, nagyra nőtt pettyes busát és amurt sikerült zsákmányul ejteni.

K ép és szöveg : F ű rész  G yörgy

1. Összezár a háló
2. Az alint letartó „csigás” ügyességén sok múlik
3. Pattanásig feszül a zsák
4. A nagyra nőtt busák és amurok vermelőhelyét sikerült bekeríteni
5. Egy csónak már majdnem m egtelt. . .
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Pisztrángos
Baltikum

A B altikum  a világ egyik 
legforgalm asabb halászati te 
rülete. Az utóbbi években 
a készletei elkezdtek kim e
rülni. A halállom ány hely
reállítása érdekében ebben a 
vízm edencében komoly m un
kát folytatnak. Ez elsősorban 
harc a víztisztaságért, a m ér
gező szennyvizek ellen. Ezen 
kívül ennek az európai belső 
tengernek a term észeti kö rü l
ményei lehetővé teszik, hogy 
az őslakosai m ellé értékesebb 
halfa jokat telepítsenek be.

A Rigai-öböl T istam aa és 
K ijkusta kikötőiben a szov
je t tudósok különleges úszó 
m edencéket létesítettek, am e
lyekben pisztrángot, b a ltik u 
mi lazacot, lazacpisztrángot, 
púpos lazacot, m arénát stb. 
nevelnek.

Édesvízi pisztráng a ten 
gerben? A kísérlet első évei
ben nyilvánvaló lett, hogy az 
ivadék a sós vízben sokkal 
gyorsabban fejlődik, m int az 
édesben, m ert a tengervíz 
fokozza az anyagcseréjét. Ezt 
segíti elő a m esterséges táp 
lálék is, am elyben ap ríto tt 
értéktelen halak és fehérje
hulladékok vannak. Ezzel az 
étrenddel a 100—300 gram 
mos pisztrángok egyetlen ny á
ri időszakban egykilós súlyt 
érnek el.

Teljesen reális az apró, 
mindössze 3—10 gramm os h a 
lak takarm ányozása is. Ebben 
az esetben a sa ját súlyuknak 
harm incszorosára növeked
nek. Az édesvízben a növe
kedés csak fele ennyire in 
tenzív. Ezért olyan vonzó a 
B alti-tenger átalak ításának  
gondolata egy hatalm as h a l
tenyésztési teleppé.

1972-ben a B altikum ban 
mindössze 500 kilogram m  
pisztrángot neveltek fel, 1977- 
ben pedig közel egy tonnát. 
Jelenleg Észtországban és 
Lettországban néhány nagy 
tengeri gazdaság épül, am e
lyek 1980-ban m ár egyedül 
pisztrángból közel 10 tonnát 
fognak term elni.

Sok ez, vagy kevés? A 
szakem berek úgy vélik, hogy 
három  év a la tt az összes k i
adás m egtérül. De ezt kevés
nek ta rtjuk , ha figyelembe 
vesszük a B alti-tenger m ére
teit.

A B alti-tenger értékes h a 
lakkal való betelpeítésének 
kérdését a szovjet, finn, dán, 
NSZK-beli és svéd halászok 
közös erőfeszítéssel k íván ják  
megoldani.

Iván Buhanevics
APN
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AZ ANGOLNA ÁRA. A 9—10 cm 
testhosszúságú, üvegangolna je len 
legi kilónkénti ára 42,50 ny. ném et 
m árka (+6%  forgalm i adó). Egy-egy 
kiló angolna m integy 3000—4000 
példányt tartalm az. AFZ Fischwaid, 
Jharg. 104. (79.) No 1.

0
BAJO R TÓG AZD ÁLKO D ÁS. Közel 
10 000 hektárnyi halastó található  
Észak-Bajoroszágban. Innen kerül 
ki az N SZ K  Pontytenyésztésének 4/5 
része. AFZ Fischwaid, Jahrg. 104. 
(79.) No 1.

o

MENNYI HALAT ESZNEK AZ 
NSZK-BAN? A legújabb statisztikai 
adatok szerint évente 590 000 tonna 
hal kerül forgalomba a Német Szö
vetségi Köztársaságban. A tekinté
lyes mennyiségű árunak mindössze 
2%-a édesvízi hal! AFZ Fischwaid, 
Jahrg. 104. (79.) No 1.

O

SZEMINÁRIUMI MÉLTATÁS. A. 
Romanov (Rübovodsztvo is rübo- 
lovsztvo, (78.) No 6.) elism erő sza
vakkal m élta tta  a  szarvasi H alte
nyésztési K utató- 
intézetben m eg
rendezett nem zet
közi szem ináriu
mot, am elyen a 
halak táplálkozá
sával és tak arm á
nyozásával foglal
koztak. Romanov 
beszám olójában elism erő szavakkal 
ism ertette az am erikai D. Halver, a 
csehszlovák J. Palovoj, a ném et W. 
Steffens és a m agyar Farkas T. és 
Oláh J. előadását.

o

M l A Z  A  „N AU TEX”? A  M ehrabani 
(Dér Fischwirt, Jahrg. 29. (79.) No 1.) 
részletesen ism erteti a franciaorszá
gi C ham pagne-vidéken bányászott 
m észkőpor halastavi felhasználását. 
A  „N A U T E X ” néven forgalomba ho
zo tt m észkőpor rendkívü l kedvező  
hatásfokkal alkalm azható szennye
ze tt vizek, halastavak regenerálásá
nál, a vízi növények és állatok élet- 
körülm ényeinek javításánál, a sa
vanyú v izek  semlegesítésénél stb.

o

TAJVANI ANGOLNAEXPORT. 
1978-ban Tajvanról 10 tonna angol
nát küldtek az NSZK-ba. Ez volt az 
első alkalom, hogy a tajvaniak an
golnát exportáltak a németeknek. 
Egy 1977-ben megkötött kereskedel
mi szerződés alapján az angolnaex
portot évről évre növelik.

O

KALITKÁZOTT KAGYLÓ! G. P i- 
cket (FISH FARMER, Vol. 2. (79.) 
No 2.) fényképekkel és rajzos áb
rákkal ism erteti azt az új angol

módszert, m elynek segítségével tö
megesen term elhetők a különféle 
ehető, tengeri kagylók. A módszer 
lényege az, hogy az apró, fiatal 

kagylókat m ű
anyag hálóból ké
szített kalitkába, 
ketrecekbe helye
zik, m ajd  azokat 
felfűzik egy kötél
re és a tengerbe 
süllyesztik őket. A 
horgonnyal és bo

lyával rögzített tartókötélen a kagy
lós ketrecek arányosan elosztva le
begnek a tengerben. Így állandóan 
á tjá r ja  a friss, oxigénben gazdag víz 
a ketreceket és a lebegő plankton
szervezeteket tömegesen bekebelez
hetik  a kagylók. Az új m ódszert k i
próbálták  Anglia partja iná l — a 
tapasztalatok rendkívül kedvezőek. 
Az elkövetkező időkben nagyüzemi 
alapokra helyezik az új term elési 
módot.

o

ÚJDONSÁG: A  „FULM AR”! A z an
gol M aríné H arvest Ltd. (Carig- 
crook Castle, Edinburgh EH4 3PF) 
új pisztrángtápot hozott forgalomba. 
A  „FULM AR” tápok a legkülönfélébb  
szemcsenagyságban kerülnek forga
lomba.

o

DÁN PISZTRÁNGTERMELÉS. Dá
niában — 530 tógazda — évi 15 000 
tonna pisztrángot termel, amelynek 
90%-át exportra küldik. FISH FAR
MER, Vol. 2. (79.) No 2.)

O

AZ ANGOLOKNAK KELL AZ 
AMÚR. T. W ielogorski (FISH FAR
MER, Vol. 2. (79.) No 2.) fényképpel 
illusztrá lt cikkben ism erteti az 
am úrral kapcso
latos angliai ta 
pasztalatokat. A 
szerző elism erően 
nyilatkozik a szi
getország új h a l
fajáról, mely h a t
hatósan bevethető 
a tavak, a csator
nák elburjánzott vízi növényei (fő
leg az átokhínár) ellen. W ielogors
ki szerint a pisztrángfélék m ellett 
— a jövőben — az am úrnak  lehet a 
legnagyobb jelentősége Angliában.

o
GÉP O SZT Á LY O ZZ A  A  H A LA T. A  
francia „Lacoq industrie (S. A. 
Francé)” forgalomba hozott egy 
olyan válogató, automata gépet, m ely  
óránként 3000 halat osztályoz, 9 
súlycsoportban  — 160 és 380 gram m  
között. A z  önm űködő szerkezet leg
feljebb 1—5 gram m ot tévedhet. 
Ugyancsak a fen ti cég m egkezdte az 
ikraválogató autom aták sorozatgyár
tását, egy-egy ilyen  gép óránként 
100 000 pisztrángikrát osztályoz, 98%- 
os pontossággal.

a külföldi

ELSŐ ÍZBEN SIKERÜLT! W. Ge- 
walt, a világhírű delfinspecialista 
nem mindennapi vállalkozásba fo
gott 1978 novemberében. Néhány 
társával Dél-Amerika legdélibb 
csücskébe, Patagóniába utazott, hogy 
az ottani tengerből néhány Com- 
merson-delfint fogjon be a duisbur- 
gi delfinárium számára. Az expedí
ció tagjait a legmostohább éghajlati 
viszonyok fogadták, de a helyi ős
lakosságtól sem kapták meg a re
mélt segítséget. A tervezett két hét 
helyett hat hétig keresték, kutatták 
ezeket a kis termetű, fekete-fehér 
mintázatú tengeri emlősöket. 1978 
december végén — megannyi viszon
tagság után — sikerült 6 példányt 
élve elejteni és Európába szállítani. 
Ez volt az első eset, hogy Commer- 
son-delfineket élve elejtették. A ka
landos expedícióról fényképes ri
portban számolt be W. Thorbrügge 
(BUNTE (79.) No 3.).

0
HAJÓLELTÁR. A világ legnagyobb 
hajózási biztosító társasága — a 
Lloyd — szerint jelenleg 69 029 h a 
jó fu t a tengereken és az óceánokon. 
Ezek együttes vízkiszorítása 406 m il
lió BRT (=  bruttóregisztertonna), 
am ely 3% -kal több, m in t 1977-ben 
volt. A legnagyobb flo ttával L ibé
ria  rendelkezik (80,2 millió BRT), 
m ajd Japán  következik (39,2) — őket 
Görögország (34,0) és N agy-B ritan- 
nia (30,9) követi. Az előbb em lített 
össztonna-ta rtalom  43% -át az olaj- 
szállító ' tankhajók  képezik. POLI- 
TYKA.

o

A  C SATO RN A H A R C SA  HÖ1GÉ- 
NYE. V. L avrovszkij (Rübovodsztvo  
i rübolovsztvo, (78.) No 6.) cikkében  
ism erteti azokat a szovjet tapaszta
latokat, am elyek e halújdonság hő
igényével és táplálkozásával kapcso
latos.

o

100 ÉVE TELEPÍTETTÉK AZ ELSŐ 
ANGOLNÁT. Immár egy évszázados 
hagyománya van az angolna tele
pítésének. 1878-ban telepítették az 
első üvegangolnát a Bodeni-tóba — 
írja R. Berg (Österreichs Fischerei, 
Jahrg. (78.) MM Heft. 11/12.).
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FEJÜNK FELETT A NIMBUS! 1978. 
október 24-én, az am erikai vander- 
bergi kísérleti telepről fellőtték a 
„Nimbus G” m esterséges holdat. Az 
akciónak elsősorban környezetvé
delmi célja van. A m űholdon elhe
lyezett m űszerek figyelemmel kísé
rik  Földünk atm oszféráját, az ózon
réteg változását, az óceánok vízhő
m érsékletét, a jégtakarók helyzetét, 
a tengeráram lások irányát, a tenge
rek algaállom ányának eloszlását, a 
tengerek sótartalm át, és sűrűségét. 
AIR AND COSMOS (78.) No 738.

0

A K ÍN A IA K A T  ÉRDEKLI A  P ISZ T 
RÁN G TEN YÉSZTÉS. A  japán Nicchu  
Gyogyo K yokai társaság m eghívásá
ra kínai haltenyésztő delegáció járt 
Hokkaido szigeten, ahol a legmo
dernebb pisztráng- és lazactenyésztő  
üzem ek m űködnek. A  kínaiak nagy 
figyelem m el tanulm ányozták a ja 
pán módszereket, m elyeket szeret
nének m eghonosítani hazájukban. 
F1SH FARM ING  IN T E R N ATIO N A L, 
Vol. 5. (78.) No 4.

©

AFRIKAI HALAK — BRAZÍLIÁ
BAN. Dr. Swift (FISH FARMING 
INTERNATIONAL, Vol. 5. (78.) No
4.) hétoldalas cikkben ismerteti a 
brazíliai belvízi halászat fejlődését. 
A latin-amerikai országban kitűnő 
eredménnyel honosodott az afrikai 
tilapiák számos faja.

0

CSÓNAKOS PLANKTONGYÜJTÉS. 
I. K lopfenstein (FISH FARMING 
INTERNATIONAL, Vol. 5. (78.) No
4.) terjedelm es cikket ír t a sóféreg 
(Artemia salina) „nagyüzem i” gyűj
téséről, tartósításáról és csomagolá
sáról. A sóférget — ezt a k itűnő 
minőségű haltáplálékot — olyan öb
lös szájú planktonhálókkal gyűjtik, 
melyeket egy lassú já rású  m otor
csónak orri részéhez erősítenek. A 
csónak lépésben mozog a sós vizű 
tóban, miközben a szélesre tá r t  h á 
lók száján tömegesen tódulnak  be az 
apró sóférgek. A hálók olyan szer
kezetre vannak felerősítve, m elynek

segítségével azok egyetlen m ozdulat
tal kiem elhetők és üríthetők.

o

A  H A L A K  HŐTŰRÉSE. Horst W üke  
(AFZ Fischwaid, Jahrg. 104. (79.) 
No 2.) cikkében ism erteti azokat a 
hőm érsékleti m axim um okat, m elye
ket a halak  — rövid időre — még 
képesek elviselni. Íme néhány pél
da: szivárványos pisztráng 28,3— 
29,5; sebes pisztráng 22,5—29,0; com- 
pó 29,0—30,0; csuka 25,0—29,0; sügér 
30,0—31,0; dom olykó 33,0—37,0;
ponty 32,0—37,5 °C.

o

AUSZTRIÁBAN IS TÁMAD AZ 
ERYTHRODERMATITIS! O. Kölbl 
österreichs Fischerei, Jahrg. 31. (78.) 
Heft. 11/12.) terjedelmes cikkben — 

melyet 8 fénykép 
illusztrál — is
merteti a pontyok 
egyik legújabb és 

legveszélyesebb 
betegségét, az ún. 

„ERYTHRODER- 
MATITIS’ -t, 

melynek hatására 
a halak bőrén kisebb-nagyobb sebek, 
véres fekélyek keletkeznek. Az 
Ausztriában — és sajnos nálunk, 
Magyarországon is — mind jobban 
terjedő betegséget baktériumok 
okozzák, melyek rendkívül érzéke
nyek a különféle antibiotikumokra 
— pl. a streptomycin, neomycin, 
erythromycin, kanamycin.

o

ÜJ HALEGÉSZSÉGÜGYI SZAK- 
könyv. M egjelent H. H. Reichen- 
bach-K linke legújabb könyve a „Ha
lak  fertőző betegségeivel” kapcsolat
ban (eredeti címe: Neuere E rkennt- 
nisse über Fischinfektion, Fisch und 
Umwelt), m elyet a Gustav Fischer 
Verlag je len tete tt meg. A mindössze 
56 oldalas, 11 ábrával elláto tt m unka 
ára m eglehetősen borsos, köteten
ként 34,— ny. ném et m árkába ke
rül.

o

M IT  E SZIK  A  FEHÉR BUSA? V. 
G ünther (Der Fischwirt, Jahrg. 29. 
(79.) No 2.) rendkívü l érdekes táp
lálkozási vizsgálatot ha jto tt végre a 
fehér busákkal kapcsolatban. Töb
bek között megállapította, hogy a 
növényi p lankton közül első helyet 
foglal el a Scenedesm us spec. alga, 
m ajd  utána a Pediastrum  spec. kö 
ve tkezik . A m i az állati p lanktont il
leti, az váltakozó m ennyiségben és m i
nőségben van jelen  a fehér busák 
belében  — Bosmina, Cyclops és Ro- 
tatoria fa jok  egyaránt képviselve  
vannak. G ünther vizsgálati eredm é
nye it szem léltető  grafikonok és fé n y 
képek segítségével ism erteti.

MŰSZERES RIASZTÁS. Az angol 
Wideawake cég megkezdte árusítá

sát annak a ké
szüléknek, mely 
automatikusan el
lenőrzi a víz hő
mérsékletének in
gadozását. Ameny- 
nyiben a halastó
ban a kelleténél 
jobban lehűl vagy 

fölmelegszik a víz, a készülék ezt 
késlekedés nélkül észleli és egyide
jűleg riasztja a tógazdát.

O í . v  . --

o

SZIVATTYÚZZÁK A HALAKAT. Az 
angol Southam ptonban hozzák for
galomba azt a „halszivattyút”, m ely
nek segítségével ó ránként 11 tonna 
halat lehet pl. egy tóból kiszivaty- 
tyúzni. A szerkezet 5,5 m éter m a
gasba emeli a halat anélkül, hogy 
abban a legkisebb k á rt okozná. Az 
újdonság ára 3050,— angol font 
(+8%  forgalm i adó, ill. szállítási 
költség.)

o
TÖBB OXIGÉN, TÖBB H A L! A z  
ND K -ban fokozott tám ogatást kap a 
belvízi halászat, hogy a term elést 
fokozzák. Ennek érdekében a pon- 

tyos halgazdasá
gokban bevezetik  
a tavak oxigénnel 
való dúsítását. 
Többek között ev 
vel a technikai be
avatkozással k í
ván ják biztosíta
ni a nagyobb hal

term elést. (1977-ben az ND K -ban  
1175 kg pontyot term eltek  egy-egy  
hektáron. A z elkövetkezendő évek
ben — egyes gazdaságokban  — 5000 
kg-ra k ívánják növelni hektáron
kén t a ponty termelését.) (Z e it- 
schrift fü r  B innenfischerei d. DDR, 
Band X X V . (78.) No 12.)

o

MINIKOMPRESSZOR AZ AUTÓ
BAN. A világhírű Noris-Shakes- 
peare cég forgalomba hozott — 51,50 
ny. német márkáért — egy olyan 
minikompresszort, mely rácsatlakoz
tatható a személygépkocsi elektro
mos „cigaretta-öngyújtójára”. A zseb
lámpánál alig nagyobb készülék sű
rített levegőt termel, amely továb
bítható a gépkocsiban elhelyezett 
halak részére.

O

PONTYOK A SZOMSZÉDUNKBAN. 
Erich K ainz (österreichs Fischerei, 
Jahrg . 31. (78.) H eft 11/12.) tá jékoz
tatójából m egtudható, hogy a szom
szédos A usztriában jelenleg 2300 
hektáron term elnek pontyot. Éven
te kb. 1000 tonna pontyot állítanak  
elő, további 500—600 tonnányi 
m ennyiséget im portálnak. Ez annyit 
jelent, hogy szomszédaink évente és 
fejenként kb. 0,2 kg-öt fogyasztanak.

Dr. Pénzes Bethen



Hazai lapszemle
A halgazdálkodás jelenlegi 
helyzetéről, a halhústermelés 
időszerű kérdéseiről tá jékoz
tatta az agrárújságírókat dr. 
D obrai L ajos, a MÉM főosz
tályvezető-helyettese, a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségé
nek székházában. — Elm ondot
ta: annak ellenére, hogy a ha
lászat nem  tartozik szorosan  
a mezőgazdasági ágazatok kö

zé, jelentősége a korszerű táp
lálkozásban számottevő. Emel
kedett, de sajnos nem  eléggé 
az egy főre jutó évi halfogyasz
tás, amely az ötvenes évek fél 
kilogram mjával szem ben, ma  
is csak három kiló. — Ezért 
nagy figyelm et fordítanak a 
halászat fejlesztésére. Célkitű
zés, hogy 1980-ra 44 400 tonna  
halat term elnek a halászati 
gazdaságok. Ebből 35 000 ton 
na az étkezési hal, a többi p e 
dig a következő  évek term e
lését megalapozó tenyészanyag. 
— Tógazdaságaink jelenleg  
m integy húszezer hektárnyi te 
rületet foglalnak el. A  hektá- 
ranként előállított term elési ér
ték  25 ezer forintra tehető.

*
Gazdag kulturális program  
Szarvason. Napok, hetek, év
fordulók. A ry  Róza írásából: 
„A napokban a kezem be ke 
rült Szarvas város 1979. évi 
rendezvénynaptára. Meglepett, 
hogy a 19 sűrűn gépelt olda
lon rögzített program m ilyen  
sokoldalúan gazdag esem ény
re invitálja a m űvelődni, szó
rakozni vágyókat.” A  továb
biakat K oszti Pál, a városi ta
nács művelődési osztályveze
tője m ondja: ,,Szarvasnak sok  
a jeles ember. Mi a hagyo
mányápolás hívei vagyunk. A  
Szarvason élő vagy huzam o
sabb id e ig  itt tevékenykedő  
emberekről neveztünk el he
teket, napokat. Első alkalom 
mal 1970-ben rendeztünk  T es- 
sed ik  S ám uel halálának 150. 
évfordulója alkalmából tudo
m ányos napokat és a sikere
ken  felbuzdulva lettek ezekből 
hetek. A  tudom ányos kutató- 
intézetekben — az öntözési 
Kutatóintézet, a H altenyésztési 
K utatóintézetben, valam int a 
Talajjavító és Talajvédelm i 
Vállalatnál — em léküléseket, tu 
dományos előadás-sorozatokat 
rendeztünk nem  kevés siker
rel. — Hagyomány m ár a Szé
ke ly  M ihály, B a jcsy -Z silin szk y  
E ndre-, V ajda  P é te r-  és a T es- 
sed ik  S ám u el-h etek  m egrende
zése. Ezekről az idén sem  fe 
ledkezünk meg, de számos 
olyan rendezvényünk lesz, ami 
először kerül a program füze
tünkbe  .Ilyen például a T es- 
sed ik  S ám uel nyári egyetem . 
(BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG)

Meg kell örökítenünk Vass Já
nos biharugrai halász hősies 
életmentését. (Közölte a BÉ
KÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG, ja
nuár 12-én). 1978 októberében

esős, sáros, hűvös napon, a 
mély sárban elakadt a halgaz
daság halszállító gépkocsija. A 
segítségére hívott traktor meg
mozdítani sem tudta, ellenben 
a sáros parton megcsúszva, ha
talmas csobbanással a kb. négy 
méter mély vízbe zuhant.

V a s s  J á n o s  az első döb
benetes és dermedt pillanatok 
után a vízbe ugrott, de csak 
többszöri levegővétel és leme
rülés után találta meg a veze
tőfülke kilincsét. Lábát a trak
tor oldalának támasztva húzta 
ki a már fuldokló S z i t k ó 
J ó z s e f  traktorost. — 1978.
december 23-án, a megyei ta
nács elnöke „Életmentő Emlék
éremmel” tüntette ki V a s s  
J á n o s  biharugrai lakost, a 
halgazdaság betanított dolgozó
ját, akit a szerkesztőség nevé
ben szeretettel köszöntünk.

*

A N ÉPSZABAD SÁ G közlem é
n y e  : T izen h áro m  vagon  élő 
p isz trán g o t sz á llítan a k  a Bala
toni Halgazdaság ődö rö g d -p u sz- 
ta i te lep é rő l ex p o rtra .

*

Jó  ered m én y ek . — A h a jd ú -  
szoboszlói B ocskai H tsz a gyen
ge, szikes legelőkön épített ta
vakban a tudom ányos vizsgá
latok, új technológiák és fa jták  
együttes eredm ényeként, a 
korábbi hét mázsa nelyett 
1978-ban csaknem  tizenöt m á
zsa halat halászott hektáran- 
ként. — A z  Ü szófalu  esz tergo 
m i h tsz  a kisbéri Virágzó Tsz- 
től bérelt tóban term elt pon
tyo t az NSZK -ba és Ausztriába  
exportálta. A  htsz idei terve, 
hogy az ácsi A ugusztus 20. Tsz 
70 hektáras tavát bérbe veszi. 
— Halászati szakm érnököt is 
kapott m ost a szövetkezet 
Szabó Zr olt szem élyében, aki 
Lengyelo: szágban végezte a 
halászati egyetem et. (ESTI 
HÍRLAP) — Á  PETŐFI NÉPE 
a sz a k m á ri P e tő fi Tsz-?'őZ; 
„Az V. ötéves tervidőszak vé
géig saját erőből, saját gépeik
kel befejezik  ú j halastavak 
építését. A  létesítm ény üzem be  
állítása folyamatos, a m últ év
ben 120 hektárt m ár birtokba  
vettek  a halak. A  nyolc
vanas évek közepéig újabb 150 
hektár, eddig másra nem  al
kalm as területet foglal el majd  
a haltenyésztés. A  szakm áriak  
szerencséjére a v ízszennyeze tt
ség egyelőre ism eretlen a ta
vakban. A  Duna-völgyi főcsa
tornából közvetetten , a csor- 
naf oktői és a III. szám ú csn - 
tornából kapják a ragyogóan 
tiszta vizet. — A  szövetkezet 
feltételei kedvezőkké váltak  
nem csak a piacokon keresett 
áruhal, hanem  a ten yészh d a k  
nevelésére is. Saját üzle tük  
van Kalocsán és Kiskőrösön  
és az XVÉSZ-szel közösen  
szakboltot tartanak fenn  Ke- 
celen. E zikbe  he tenkén t 15—20 
mázsa halat szállítanak. A  gaz

daság céljai között mégis a 
tEnyészanyag-előállításnak van  
nagyobb szerepe. A  bajai htsz, 
a horgászegyesületek, az A l- 
só-Duna völgyi VÍZIG keresi 
és igényli a Szakm áron nevelt 
egy- és kétnyaras halakat. A  
tsz-ben 1975-ben 56 millió fo 
rint volt a termelési érték, 
amiből 2 m illiót adott a halá
szat. Három évvel később, 
vagyis 1978-ban, az ágazattól 
10 m illiót vártak. — A nagy-

f

üzem i halászat beindulásáig 
csupán szöcskét, tücskö t „ter
m ő” legelő hasznosítására jó 
példa a szakm ári Petőfi Tsz-é. 
Olyan példa, am it kellő m eg
fontolás után, más gazdaságok 
is követhetnek.

❖

„A z ö r e g  h a l á s z ” címmel 
Sz. Lukács Imre írása a NÉP
SZAVÁBAN. Erős kivonatolás
sal. Ka t o n a  K á r o l y  az 
első vüágháborúban elszenve
dett hadifogság után Biharug- 
rán, a halgazdaságnál kötött 
ki. „Harmincnál több évet húz
tam le itt egyfolytában. Ha
lászati szakiskolám van, jár
tam tanfolyamon Visegrádon, 
még 1949-ben, aztán itt a gaz
daságban is volt üyesmi. Az 
összes fizetésem 2900 forint és 
Illetményföldet is kapok. Ka
tona Károly háromszor kapott 
kiváló dolgozó jelvényt, egy
szer miniszteri kitüntetést és 
büszkén viseli a 25 évi szolgá
lat után kijáró aranygyűrűt.” 
Es befejezésül ismét saját sza
gai: , , .  . .  elégedett és talán 
joldog ember is vagyok”.

❖
A h a lh ú sfo g y asz tás  növelése 
tém ak ö réh ez  k é t k ü lfö ld i p é l
d á t p ro d u k á lt a haza i sa jtó . — 
Az egyik:  a SZABAD FÖLD- 
b en  G riff Sándor í r á s a : 

. H íres h a lá szcsá rd a  K om 
lódon. N ég y -ö tfa jta  sü lth a lé te lt 
és eg y fa jta  h a lász lé t k ín á l 
vendégeinek . . . .  Az NDK fő 
v áro sáb a n , B e rlinben , a S pan- 
d a u e r  ú to n  ebédelek  a  ^T en
ger É tte rm e^  nevű  h a lá szv en 
déglőben. A fő n ö k  é tlap o t tesz 
e lém : á llan d ó  k ín á la tu n k  51 — 
ötvenegy — féle h a lé te l.” ! — 
A m ásik:  a KÉPES Ü JSÁ G - 
b an  Pohl Ferenc í r á s a :  „Táp
lálkozás. M anapság  sok  szó 
esik  a he lyes vagy  hely te len  
táp lá lk o zásró l. N em  vag y o k  o r
vos, de azé rt tu d o k  jó  ta n á 
csot adn i. V alam ikor, m in t 
ten g erész  já r ta m  a v ilágot. 
Volt a lk a lm am  tap asz ta ln i, 
hogy  sok nem zet fő  ételének  
a halat tek in ti.” — A N É P
SZABAD SÁ G -ban 7 féle  — a 
H A JD Ü -BIH A RI N A PL Ó -ban 5 
féle  h a lre c e p te t o lvas tu n k . Az 
a g o n d o la tu n k  tám ad t, hogy  
m ilyen  m érték ű  len n e  a h a l-  
fogyasztás növekedése , h a  eze
k e t és a töb b i so k -so k  re c e p 
te t  jo b b a n  ism e rn é k  a h áz i
asszonyok .

A „HORTOBÁGY” cím ű ÁG- 
újságból B á lin t Jó zsefn é  cik
kéből: „Nyugdíjba m ent a ha
lászat m estere: V incze Já n o s” . 
— János bácsi m eséli: „Édes
apám is halász volt, szabad
vízi halász. Fárasztó, nehéz 
foglalkozás ez, s valam ikor még 
fárasztóbb volt. Mégis, m ióta  
az eszem ei tudom, halász akar
tam  lenni. Már g yerm ekko
romban elkapott a víz szere- 
tete, a halászat izgalma. Ott 
ténferegtem  édesapám körül. 
Segítettem , amire befogtak el
lestem, m egtanultam  a halá
szat m inden csín já t-b ín já t. . . 
Egyéves voltam , am ikor Hor- 
tobágyra telepedtek édesapá- 
m ék, így egész életem  ide gyö
keresedett . . .” Hárman ü lünk  
a halastói irodában: C seri G é
za igazgatóhelyettessel, V incze 
Já n o s  nyugdíjas halászm ester
rel. Cseri Géza m ondja: Sze
retném  elmondani, hogy V in
cze bácsit — m ert a nyugdí
jas-korhatárt elérte — nyugdí
ja ztuk  saját kérésére, egészsé
gi állapotára tekin tettel. A  
szívével volt baj, így kényte le 
nek vagyunk óvni, de m ég
sem  tu d ju k  nélkülözni, ö  a 
lehalászó brigád vezetője, m i
óta a gazdaság létrejött, itt 
dolgozik. Nem tu d ju k  né lkü 
lözni, m ert úgy ism eri a halas
tavakat, m in t a te n y e r é t . . . 
Van egy m ásik tényező  is: 
olyan hálóismerete van, hogy  
egyelőre nem  tu d ju k  pótolni. 
Éppen ezért behívtuk a háló
készítő részleg vezetésére . . . 
János bácsi felesége is a háló
készítőknél dolgozott, m in t 
brigádvezető, ö  is m ost m ent 
nyugdíjba férjével együtt, ja
nuár 1-én. De őt is visszahív
tu k  d o lg o zn i. . . ” János bácsi 
fo lyta tja: „Tizenkilenc éve a 
halastavi önkéntes rendőrcso
port vezetője vagyok, a hor
tobágyi vadásztársaság elnöke, 
több m in t tíz éve . . .  A  halá
szat m ellett nagyon szeretem  
a vadászatot is, ez a k ikapcso
lódásom a m unkából. De ki- 
kapcsolódás a társadalmi tu 
lajdonra való őrködés is. Sok  
rendbontó em ber van, aki a 
más m unkájából akar élni . . . 
Igyekeztem  m indig bcsülete- 
sen, odaadással dolgozni. Így  
hát nem  is tudom , hány k i
tüntetésem , oklevelem  van. 
Sokszor részesültem  pénzju ta
lomban, m ost a „Mezőgazda
ság Kiváló Dolgozója” k itü n 
tetést kaptam .” — Jó egész
séget, hosszú életet János bá
csinak és kedves feleségének!

♦

T ó t h  J ó z s e f ,  a tokaji ha
lászcsárda dolgozója, ismét sze

rencsével harcsázott (a nyáron 
83 kilósat fogott). A mostani 
súly szerényebb: 30 kilogramm. 
A fogás ideje: december köze
pe. (ÉSZAK-MAGYARORSZAG)

Pöschl Nándor
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Csatornák
„fenntartási” halasítása

Ahol huzam osabb ideig ta rtó  víz
borítás képződik, ott elkerü lhetetle
nül m egjelenik a hal, illetve az a 
teljes vízi életközösség, am ely a 
maga egym ásra u ta lt kapcsola trend
szerében a halak  fennm aradásának  
és szaporodásának a biztosítéka. En
nek az összefüggésnek az ism ereté
ben, valam int gazdasági szükség- 
szerűségből alakult ki a vízi lé te
sítm ények járulékos halászati hasz
nosításának a gondolata. A céltuda
tosan te lepített nem es hal haszno
sabb lakó, m int a vadon szaporodó 
szeméthal. A víztározók járulékos 
halászati hasznosítása k iterjed ten  
megvalósult. Kevésbé ism ert a csa
tornákon folyó halászati hasznosítás, 
mivel a víztározókénál lényegesen 
nehezebb feltételeket kell az üze
m eltetőnek és a halászati hasznosí
tónak kielégítenie.

A csatornák közül az időszakos 
és az állandó vízborítással rendel
kezők egyaránt alkalm asak lehet
nek tervszerű halasításra. Haszno
sításuk intenzitása azonban alacsony 
szintű, mivel néhány jellegzetessé
gük v isszatartja a vállalkozó ked
vet. M indenekelőtt a halászati idény 
tartam a és a vízborítás változásai, 
am elyek az optim ális halászati igé
nyektől eltérően, a vízgazdálkodási 
érdekeknek megfelelően alakulnak. 
A hosszú, vonalas létesítm ényben az 
egyenletes halterm eltést is nehéz 
biztosítani. Gondot okoz az állo
m ány felügyelete, az esetleges ta 
karm ánykihordás. Nehéz a m egőr
zés és a lehalászás megszervezése. 
Éppen ezért elsősorban az állandó 
vízborítású, nagym éretű csatornák 
term észetes táplálékhozam okra a la 
pozott kis hatékonyságú hasznosítá
sa te rjed t el.

A csatornák járulékos halasításá- 
ban új lehetőségeket hozott a nö
vényevő halak  m egjelenése és ve
lük a biológiai gyom irtás elterjedé
se. A csatornagaztalanítás kézi m un
káinak a kiváltása, m int halasítási 
cél, halászati jellegű tevékenységre 
ösztönözte a vízügyi szerveket. M un
kájuk kibontakozása azonban elég 
vontatottan ment, mivel az 1977. de
cembere előtt m egjelent halászati 
rendeletek m egnehezítették a vízi 
létesítm ények üzem eltetőinek és a 
halászati hasznosítóknak az érdek- 
egyeztetését. A z 1977. évi 30. tvr. a 
halászatról szóló új előírásokkal 
m egjavította a vízgazdálkodási és 
a halászati együttm űködés feltételeit. 
Ezért időszerű, hogy az új helyzet
nek megfelelően ism ertessük a kö
zös célú csatornák vízi gyom irtás 
céljából végezhető növényevő hala- 
sításának a lehetőségeit.

Csatornahalasítási üzemformák

A csatornák halasítási célját te 
k in tve három féle hasznosítási for
m ában képzelhető el, illetve tö rté 
nik jelenleg is. Ezek a következők

— gazdasági,
— fenn tartási és
— vegyes célú üzemforma.
Gazdasági üzem form áról beszé

lünk abban az esetben, ha az á llan 
dó vízborítású csatorna halászati jo
gát fő h ivatású  halászati szervezet 
(üzem-vállalkozás) hasznosítja. Ez 
esetben a népesítés összetételét — a 
vízgazdálkodás műszaki előírásaira 
figyelemmel a halászati hasznosító 
kizárólag gazdasági megfontolások 
alap ján  tervezi meg.

Fenntartási halasüzem nek  nevez
zük azt az üzem form át, am elynek 
fő célja a csatornák vízi növényze
tének növényevő halakkal való k i
takarítása. Ebben az üzem form ában 
vízügyi szervezetek és vállalatok az 
ez ideig kézzel végzett vízinövény
irtás halakkal való k iválasztását 
igyekeznek megoldani.

Vegyes célú halasüzem nek nevez
zük azt a járulékos csatornahaszno
sítási üzem form át, am elyben a h i
vatásos halászati hasznosító az ille
tékes halászati hatóság közrem űkö
désével érvényesített vízgazdálkodási 
előírás alapján, a vízi növényzet 
irtása céljából rendszeresen és a 
szükséges m ennyiségben növényevő 
hala t is telepít.

A különféle halasítási, illetve já 
rulékos csatornahasznosítási üzem 
form ák  k ia lak ítása elsősorban a csa
tornákban  bekövetkező vízborítás 
tartam ával, m ásodsorban a csator
nák m éretével függ össze. F enn ta r
tási halasüzem  az időszakos vagy 
igen sekély vízborítású csatornákon, 
továbbá az olyan állandó vízborítá
sú csatornákon alakítható  ki, am e
lyeknek nincs hivatásos halászati 
hasznosítójuk, halászati hasznosítás
ba adásuk és növényevő halasításuk 
valam ilyen oknál fogva m ásként 
nem valósítható meg. Ezekben az 
esetekben a halászati jogot — csa
to rnafenn tartási céllal — vízügyi 
költségvetési szerv, vízgazdálkodási 
vállalat vagy vízgazdálkodási tá r 
sulat szükség szerint megszerezheti.

A fenntartási halasüzem
Vízügyi szervezetek csatornafenn

tartási célból a következő esetekben 
kérhetik  állam i vagy társu lati tu 
lajdonú csatornákra a halászati jog 
átengedését:

— állandó vízborítású csatornák
ra, ha a halászati hasznosításba adá

suk és növényevő halasításuk  m ás
ként nem  oldható meg;

— időszakos vagy igen sekély víz
borítású csatornákra.

A kérelem  alap ján  a MÉM V adá
szati és H alászati Főosztálya a m e
gyei szakigazgatási szerv előterjesz
tése alap ján  határozatot hoz, am ely
ben a k é rt vízi létesítm ény, illetve 
csatorna halászati jogát fenntartási 
halasítás céljából a kérelm ező víz
ügyi szerv használatába adja.

A halászati üzem terv, m in t a 
fenntartási halasítás végrehajtásá
nak alapelőírása, céljában és ta r ta l
m ában eltér a term észetes vizeken 
és vízi létesítm ényeken gazdálkodó 
hivatásos halászati szervezetek 
üzemterveitől. Ezeknek ugyanis 
az az alapvető célkitűzésük, hogy 
egyidejűleg biztosítsák a gazdaságos 
halászat és a vizek halállom ány
fenntartásának, esetleges növelésé
nek a feltételeit. A fenn tartási ha- 
lasításban ezek a célkitűzések m á
sodlagosak. A nnál is inkább, mivel 
gyakran csak a fenn tartási halasítás 
céljára alak ítható  ki rövid ta rtam ú  
vízborítás azokban a csatornákban, 
am elyeket általában üresen kell ta r 
tani. A fenntartási halasítás gazda
sági haszna a növényzet k iirtásában  
jelentkezik. A m egterm ő halhús, 
m int haszon, csak járulékos és igen 
alárendelt szerepű. A fenntartási 
m unka hatékonyságának és gazda
ságosságának a vizsgálatakor is csak 
költségcsökkentő tényezőként vehe
tő figyelembe. A halállom ány szin
ten ta rtása  vagy fejlesztése is a 
fenntartási célkitűzés, valam in t a 
csatorna vízgazdálkodási funkciójá
nak a függvénye. Egyértelm ű tehát, 
hogy a fenn tartási halasüzem  te r
vének a kidolgozásában és végre
hajtásában  a halászat gazdaságossá
gát a fenntartási és a vízgazdálko
dási célnak alá kell rendelni. Ez a 
m egállapítás term észetesen nem  je 
lenti azt, hogy a fenn tartási üzem 
halászati oldalának m inden áron 
gazdaságtalannak kell lennie.

A fenn tartási halasüzem  k ia lak í
tásánál a legnagyobb akadályozó té 
nyező a különféle vízgazdálkodási 
szervezetek halászati felkészületlen
sége. Ezt a nehézséget is leküzdhe- 
tővé teszi az új halászati törvény 
végrehajtási u tasítása, am elynek 28. 
§-a megengedi, hogy a halászatra 
jogosult egyes halgazdálkodással ösz- 
szefüggő m unkákkal — m egállapo
dás keretében — halászati tevé
kenységet jogszerűen folytató más 
szervezetet (pl. tógazdaságot, htsz-t), 
bízzon meg. Ezen engedm ény alap 
ján  a legtöbb szakértelm et és felké
szültséget kívánó halászati m un
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kák — közöttük elsősorban a hala- 
sítás és a lehalászás — bérm unka 
form ájában is elvégeztethető.  A 
bérm unkákra halászati szakvállalat
tal hosszú távú m egállapodást cél
szerű kötni, am elyben rögzíteni kell 
a m unkák helyére, m ennyiségére, 
m inőségére és idejére vonatkozó 
kölcsönös előírásokat.

A vegetációs időszak végén a 
csatornákat általában  le kell h a 
lászni, és a halakat te leltetőben kell 
elhelyezni. E rre a célra a  legalább 
1,5 m vízborítású, bögézhető, és a 
lehalászás érdekében lecsapolható, 
nagy fenékesésű és m inden benőtt- 
ségtől m entes csatornák, illetve csa
tornaszakaszok alkalm asak, ha azo
kon a halak oxigénellátását a téli 
időszakban vízátfolyatással is lehet 
biztosítani. Ha a teleltetés nem 
szervezhető meg, a hal értékesítését 
elsősorban a H alért V állala tra ép ít
ve kell megoldani.

Vegyes célú halasüzem
A  halászati tvr. 4. § (3) bekezdése 

kimondja, hogy a mesterséges v ize
ken a halászat jogát csak a vízi lé
tesítm ény elsődleges rendeltetésével 
összhangban lehet gyakorolni. Mi
után növényevő halak  kihelyezése a 
halászati hasznosító érdekeivel nem  
áll ellentétben, az új vízi lé tesít
mények halászati használatba adá
sát megelőző vízügyi szakvélem ény
be fel kell venni, hogy a halászati 
hasznosító vízi gyom irtás céljából 
növényevő hal kihelyezését is ta r 
tozik végezni. Tekintettel azonban 
arra, hogy a növényevők ez esetben 
lényegét tekintve vízügyi fen n ta rtá 
si m unkát is ellátnak, méltányos, 
hogy a növényevő halasítás folya
m atának az elindításában és a tech
nológiai feltételek k ialak ításában  a 
vízügyre háruló részt a vízügyi szer
vek vállalják  el. A fentiek érte lm é
ben m indazon csatornáknál, am e
lyek halászati használatba adása 
horgászegyesület vagy halászati vál
lalkozás részére m ár m egtörtént, a r 
ra  kell törekedni, hogy a biológiai 
növényirtás feltételeit is kielégítő, 
vegyes célú halasítást végezzenek a 
halászati hasznosítók. Ezt az ille té
kes halászati felügyelő bevonásával 
úgy célszerű végrehajtani, hogy a 
növényevő halak  kihelyezésének, és 
kifogásának a feltételei a halászási 
üzem tervben is rögzítést nyerjenek. 
Föltétlenül elő kell írn i a növény
evő hal kihelyezések m egism étlődé
sének az idejét, a kihelyezendő té 
ny észhal nagyságát, fa já t és darab 
számát, továbbá a kifogható nö
vényevő hal m éretét. Vegyes célú 
halasítás esetében a növényirtási 
feladat fontosságára tek in te tte l a 
m ájus 1-től július 30-ig terjedő idő
szakra az am úrra fogási tila lm at is 
elő lehet írni.

A csatornák kezelőinek is részt 
kell vállalniuk a növényevő halasí
tás bevezetéséből. A halak  elúszásá- 
nak a m egakadályozására gondos
kodniuk kell halrácsok vagy -zár k i
helyezéséről. Em ellett az első te le
pítés tenyészhal költségeit is fedez
niük kell, továbbá részt kell ven-

niök a halak  megőrzésében is. A 
halászati hasznosítónak a növény
evő állom ány rendszeres pótlásáról 
kell m ajd  gondoskodnia. A vegyes 
célú halasításból lehalászott vala
mennyi hal (a növényevő hal is) az 
első évtől kezdve a halászati hasz
nosító tu la jdonát képezi.

Technikai kérdések
Az eddigi tapasztalatok azt m u ta t

ják, hogy a növényevő halakkal va
ló biológiai fenntartási m unka csak 
látszólag egyszerű. A valóságban 
elég hosszan ta rtó  és igen m egfon
tolt előkészítésre van szükség. Nem 
elég csak kihelyezni a halakat, h a 
nem azok megőrzéséről is gondos
kodni kell, és biztosítani kell a h a 
lasüzem folyam atosságát is. A leg
több problém a a tenyészhal-beszer- 
zés körül adódik. A tenyésztők á l
ta lában  p iacérett hala t aján lanak  a 
vízügyi szerveknek megvételre, am it 
sajnos, más a ján la t h íján  azok el is 
fogadnak. A legtöbbször a rra  h iva t
koznak, hogy a nagyobb hal olcsóbb 
és többet is eszik. Noha ez nem  vi
tás, mégis a kisebb egyedsúlyú, d rá 
gább hallal való népesítést kell vá
lasztanunk, m ert a végeredm ényt 
tekintve az olcsóbb és egyben haté
konyabb is. Takarm ányozási tény, 
hogy 500 db 20 dkg-os növényevő 
hal többet fogyaszt, m int 50 db 2 
kg-os. A tenyésztők szívesen a ján l
ják  csatornahalasításra a busafélé
ket. Rögzíteni kell, hogy nem  célunk 
a csatornák vizét sem a növényi, 
sem az állati planktonoktól m ente
síteni. Mivel egyébre a busafélék 
nem alkalm asak, növényirtás céljá
ból való m egvásárlásuk meddő be
fektetés. Tény az is, hogy a term e
lők általában  nem  rendelkeznek a 
vízgyom irtás szem pontjából kedvező 
m éretű tenyészhallal. Erről csak kel
lő időben feladott m egrendelés, il
letve a halkihelyezést legalább egy 
évvel megelőző kötelező erejű  meg
állapodás keretében lehet gondos
kodni.

Komoly előkészületet kíván a h a 
lak elúszásának a megakadályozása, 
am it a Duna vízrendszerére vonat
kozó nemzetközi m egállapodás ré 
szünkre kötelezővé is tesz. Az e cél
ra  általánosan használt halrács lé
tesítése is gond, a tisztítás nem  kü 
lönben. Korszerű üzem et tesz lehe
tővé a tisztítás gépesítése, ami lé te
sítési költségnövekedést is jelent. 
Ezért egyre inkább az elektromos 
halzárak létesítését célszerű szor
galmazni, m ert ez előnyösebb beru 
házást és egyszerűbb üzemet kínál. 
Gondolni kell a lehalászást m eg
könnyítő halterm elés m egoldására 
és a lehalászott halnak  csatornasza
kaszon, haltárolóban, vagy teleltető
ben történő teleltetésére is. M ind
ezek, a  kész lehetőségek legtelje
sebb felhasználásával is, időigényes 
előészítést, tervezést, kivitelezést k í
vánnak. A rra kell számítani, hogy 
egy-egy csatornarendszerben a víz
ügyi érdekű növényevő halasítás be
vezetése a feladat jellegétől és ösz- 
szetettségétől függően egy-két évi 
előkészületet kíván.

Jelen  cikknek nem  célja a tech
nikai kérdések tisztázása. A fenn
ta rtási halasítással jelentkező m é
retek  körvonalazása érdekében azon
ban szükséges néhány adatot ism er
tetni.

A fenntartási halasításra a h a 
zánkban tenyésztett növényevők kö
zül egyedül az am úr a megfelelő 
halfaj. Ennek a legkedvezőbb tele
pítési egyedsúlya 25—40 dkg, am iből 
ha-ként 400—600 db-ot szükséges 
kihelyezni. Az ilyen m éretű  halak  
elúszását 20 mm pálcaközű h a lrá 
csok kihelyezésével lehet m egakadá
lyozni. Ilyen népesítés és figyelmes 
őrzés u tán  átlagosan 280—420 db 
egy kg-os am úr lehalászására szá
m íthatunk. Tele tetésre 60—80 q 1— 
2 kg-os egyedsúlyú hal elhelyezése 
céljából legalább ezer m 2 felület 
szükséges. Az elhasznált oxigén 
pótlására 10 q halanként 1 1/s friss 
víz átfolyatásáról kell gondoskodni.

M egállapítható, hogy az új ha lá
szati tvr. és végrehajtási u tasítása 
kedvező helyzetet te rem te tt a csa
tornák fenntartási halasításának  a 
megoldására. Az a lehetőség, hogy a 
szükségeshez m érten  vízügyi szerv 
is megszerezheti a halászati jogot, 
továbbá, hogy egyes halgazdálkodás
sal összefüggő m unkák halászati te 
vékenységet folytató más szervezet
tel bérm unkaként is elvégeztethetők, 
jelentősen fogja növelni a fen n ta r
tási halasítás elterjedését. A vízügyi 
szolgálat is jelentős kezdem ényezést 
hajto tt végre azzal, hogy program 
jába vette a fenn tartási halasítás 
egyes kérdéseinek a kuta tását, va
lam int, hogy a halászat vízügyi m ű
szaki kérdéseinek a vizsgálatát — 
ku ta tását a VITUKI M űszaki F ej
lesztési Intézetének a  feladatává 
tette. Az e célra létrehozott m unka- 
csoport felkészült szakem berei ré 
vén m ár m a is alkalm as arra, hogy 
a fenntartási halasítás legkülönbö
zőbb technikai kérdéseiben tanácsot, 
útm utatást, segítséget adjon a fel
adatta l ism erkedő vízgazdálkodási 
szerveinknek. M indezeken kívül 
azonban az eredm ényes m unkához 
az is szükséges, hogy a vízgazdál
kodás és a halászat illetékes irány í
tói, továbbá az üzem eltetők és a 
hasznosítók helyesen értékeljék  és 
használják ki az új jogszabályok ad 
ta nagyobb lehetőségeket.

Nyári Ödön

RACIONALIZÁLÁSI LÉPÉS 
PERUBAN
A perui korm ány jóváhagyásával 
az ország két állam i halászati válla
la ta  a jövőben egy nagy tá rsaság
ként működik. A Pesca—P eru  nevű 
vállalat az új egyesülésen belül a 
halászattal míg az EPCHAP cég a 
hallisztet és az o la jat hozza forga
lomba. Az 1978. decem ber 31-én le
bonyolított egyesülés célja a ha lá
szat hatékonysági szin tjének növe
lése. Ez tulajdonképpen része annak 
a racionálizálási program nak, am e
lyet a perui korm ány napirendre 
tűzött. (PAESE SERA)

(K. L.)



Ágazatfejlesztési kérdések 
az Országos Halászati Tanács előtt

K ét ülés is lezajlo tt azóta, am ióta 
a H alászat olvasóit tá jékozta ttuk  az 
Országos H alászati Tanács m unká
járól, az ott elhangzott főbb észrevé
telekről, javaslatokról. Most a k ró 
nikás könnyű helyzetben van, m ert 
m indkét ülésről azt m ondhatja el, 
hogy tárgyszerű v ita alakult ki, a  ta 
nács tagjai gondolataikat szépen, 
fegyelmezetten, a napirend sokolda
lú m egvitatására összpontosították, 
am inek meg is le tt az eredménye. 
Egységes állásfoglalás alakult ki a 
fő kérdésekben, de a kisebb je len tő
ségű ügyek sem m arad tak  „nyitva”. 
Miről is volt szó?

Az elm últ év végi megbeszélés té 
m ája a holt- és m ellékágak halásza
ti hasznosításának fejlesztése volt. 
Aki az országos szám adatok összesí
tőit nem ismeri, el sem hiszi, hogy 
hazánkban m ilyen értékes á ru te r
melő terü let a holtág, ha azt in ten 
zíven kezelik. 1977-ben több m int 
900 hektár terü letrő l átlagosan 13 q 
halat halásztak le, m elynek nagy 
része nemes hal volt. A tiszta sza
porulat a 8 q-t m eghaladta, u to l
érve ezzel az országos tógazdasági 
átlagot. Ha tehát a rideg tényeket 
nézzük, akkor az intenzív holtágak 
előrukkoltak „tógazdasági” rangra, 
de még ennél többre is. M indenek
előtt azért, m ert az 1 kg szaporu
la tra  eső takarm ányfelhasználás a 
tógazdaságinak valam ivel több m int 
a fele volt. Komolyan kell tehát 
ezekkel a term őterületekkel b á n n i!

H át még ha az angolnaterm elési 
lehetőségeket is szám ításba vesszük. 
Sajnos, a H alászat szaklapot keve
sen forgatják  azok, akik döntenek 
exportfejlesztési, vagy beruházási 
kérdésekben. Hányszor leírják , hogy 
növelni kell a tőkés exportot, külö
nösen akkor, ha az gazdaságos. 
Kell-e jobb példa, m int az angolna 
termelése a holtágakban. Csupán a 
kihelyezési anyag deviza-ellentételét 
kell az üzletbe befektetni, és a te r
melés pár éven belül busásan visz- 
szatérül. A cibakházi Holt-Tiszán 
száz hektárró l évente 1 millió F t- 
nalk megfelelő devizabevételre szá
mítanak. M ásoknak is van hasonló 
területük, m int a cibakházi H olt-T i- 
sza. Éljenek a lehetőséggel. A köz
ponti szervek tám ogatják  a kezde
ményezést. Kell a deviza a m agyar 
népgazdaságnak, és az ezért járó  fo
rin t a szövetkezeteknek.

Mondhatom, lelkes és felemelő 
hangulatban alak íto ttuk  ki állásfog
lalásunkat, m elyet dr. Rom ány Pál, 
mezőgazdasági és élelmezésügyi m i
niszternek elju tta ttunk . Ö is öröm 
mel vette tudom ásul, hogy az any- 
nyit em legetett re jte tt ta rta lék  egy 
kicsi része felszínre került. B átorí
tott, hogy szervezzük meg ezt a te r
melést, és adjanak  nagyobb ny ilvá
nosságot az ilyen jó term elési és

exportlehetőségeknek. íme, az első 
nyilvánosságra hozatalt megtettem , 
m elyet követ m ajd  a szaksajtóban 
egyéb részletes írás is. Gönczy Já
nos és Pintér Károly vállalták, hogy 
írnak  többet erről, m ivel a tanács 
elé kerü lt színvonalas anyagot is ők 
készítették.

Nem volt olyan szárnyaló hangu
lat viszont az 1979. februári tanács
ülésen, ahol a hatodik ötéves terv 
(1981—85) halászati előirányzatait 
v ita ttuk  meg. Nyom asztott az 1978. 
évi sok gond: a rossz időjárás, a be
ruházási tám ogatás ideiglenes meg
vonása, az állategészségügyi hely
zet. A m int az idő járásban  is van 
napfényes idő és borult nappal, így 
a mi ülésünket is inkább a boron- 
gós hangulat jellemezte. Most, am i
kor m indenki inkább a jelenlegi 
helyzetről szeretett volna többet be
szélni, az ötéves tervről kellett vé
lem ényt m ondani, m ert a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi M inisztéri
um erről kérte  a tanács vélem ényét 
és javaslatait. Valóban itt is van az 
ideje, hogy reálisan  m egtervezzük 
jövőnket, hogy legyen elegendő 
pénz, anyag, tudomány, szakem ber 
és előrelátás. K ét év hosszú idő is 
meg rövid is. Nem könnyű a világ
ban várható  változások helyes m eg
ítélése és megtervezése, abban a h a 
lászat szerepének kijelölése. Az élet- 
színvonal változása vajon milyen 
követelm ényeket tám aszt a m agyar 
halászattal szemben. M ennyi és m i
lyen form ában előkészített halra  lesz 
szükség? A világtengerek halkincsét 
hogyan fogják hasznosítani? Lesz-e 
elég im portlehetőségünk? Ha lesz is, 
m ilyen viszonylatokból? Tőkés vagy 
szocialista?

M egannyi kérdés, am ire most kell 
felelni, m ennyi legyen a m agyar 
halterm elés előirányzata 1985-ben? 
Azt nem  is említem, hogy m inden 
terv  készítése a jelenlegi helyzet 
elemzéséből indul ki. Az pedig azt 
m utatja , hogy különböző okok m iatt 
az 1980-ra előirányzott terv  te ljesí
tése veszélybe került. Az ivadék
term és nem  biztat nagyon sok 
jóval, nem  term ett annyi, m int

am ennyi kellene. Intézkedni kell te 
hát, hogy okosan gazdálkodjunk a 
rendelkezésünkre álló tenyészanyag- 
gal, ivadékkal. Az áruha la t az idén 
és jövőre is éppúgy v árják  a fo
gyasztók, m int eddig. A kereskedel
mi eladóhelyekre nem  lehet kiírni, 
hogy 1978-ban rossz idő volt, az á l
lategészségügyi helyzet sem kedve
zett, a vásárlóknak kell a halászlé 
nyersanyaga, a rán to tt hal szeletei. 
Az exportot is növelni kellene, m ert 
jó áron értékesül, úgy a növényevő 
hal, m int a ponty. De vajon milyen 
közgazdasági körülm ények lesznek 
1980 után, am elyben a halászat jö 
vedelmezőséget biztosítani kell. Ho
gyan alakul a környezetvédelem , 
mennyi pénz lesz a vizek tisztaságá
nak megóvására, hogyan lépünk elő
re a m űszaki fejlesztésben, a szak
em berképzésben, a szakm ai m unka 
színvonalának emelésében.

M indezt összesűrítve, szám okban 
kell m egm utatnunk, m ennyire fe j
lődhet halászatunk a következő öt 
évben. De arra  is figyelemmel kell 
lennünk, hogy a halászat export
irányzatú  legyen-e vagy a belföldi 
ellátás álljon tevékenysége közép
pontjában? Mit teszünk a m ellék ter
mékekkel ?

Mivel sok kérdésre nem  tud juk  a 
választ, ezért a halászatfejlesztési 
elgondolások is több változatban 
készültek. Ha a term előalapok bő
vítésére több anyagi eszközt tudunk  
fordítani, akkor a halászat fejlesz
tése gyorsabb lesz, elérheti öt év 
a la tt akár a 40%-ot is, ha ennél ke
vesebb, akkor a term elés is csök
ken. A m inisztérium  vezetése elé 
került a tanács javaslata. A népgaz
dasági összefüggések ism eretében 
bizonyára k ialakul az a legésszerűbb 
megoldás, am ely a sok felvetett k é r
désre egyértelm űen m egnyugtató 
választ ad. Pintér Károly és Stiller  
Ottó, az Országos H alászati Tanács 
tagjai vállalták  az előkészítés fá rad 
ságos m unkáját, jó tárgyalási anya
got készítettek, m elyet alapul foga
dott el a tanács az ágazati koncep
ció kialakításához.

Nagy László

Intervenció
Az elmúlt év gyengébb ivadéktermésének ellensúlyozására, a VI. ötéves terv 
jó indulásának megalapozása érdekében a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium 6 millió Ft-os intervenciós támogatást nyújtott az ez évi zsen
ge- és előnevelt ivadék, valamint az egynyaras halak minél nagyobb arányú 
felvásárlása és kihelyezése érdekében. Az akció lebonyolításával a Halérté
kesítő Vállalatot bízták meg, a felhasználás köre kiterjed az állami gazda
ságokra, mezőgazdasági és halászati termelőszövetkezetekre, sőt a MOHOSZ 
keretében végzett halnevelési tevékenységre is.
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Növényevő halak 
Duna menti szovjet vizekben

A D una menti ártéri tavak rend
szere hét nagy vizterületből áll a 
Szovjetunióban, összes felületük 49 
ezer ha. Korábban a halhozamok 
30— 87 kg/ha között váltakoztak, 
kivételt a Szafjan-tó képezett (400 
ha) 380 kg/ha halhozammal.

A  növényevő halak betelepítése 
1970-től kezdődött, főként 18— 25 q 
közötti ivadékkal. A z  1970— 1977 
években a Sza fjan  és a Katlabug  
(6800 ha) vizekben a kihelyezési 
sűrűség 9847 db/ha illetve 2339 
darab/ha volt. A  visszafogás egye
lőre alacsony, a busák esetében 
0,09— 10,3% , az amurnál 0,04— 
2,0% között váltakozik, de vannak 
bíztató eredmények. A  kihelyezett 
ivadék költsége 925,5 ezer rubel, 
a visszafogott növényevő halak ér
téke 1453 ezer rubel.

A  busák főként a nyílt vizeken 
tartózkodnak nagy csoportban, az 
amurok a parti részeket kedvelik.

A  busát kerítőhálóval fogják ki, 
de jól fogható varsával és állított 
hálóval is, különösen ha a közelben 
kerítőhálóval tanyát vetettek. A z  
amur óvatos hál, hálóba, varsába 
ritkán kerül, de áradáskor elöntött 
lucernaföldön két hónap lefolyása 
alatt 100 q amur került hálóba 
a K agul tóból.

A  legtöbb busát 1— 2 éves kor
ban, 1,7 kg átlagsúllyal, az amuro
kat 2— 3— 4 éves korban, 1,5 kg/db 
súllyal fogtak ki.

A  növényevő halak ívását nem  
sikerült regisztrálni, de nem csak 
ivar érett egyedeket fogtak ki, hanem  
leívott példányokat és ivadékokat is 
( I .  P . K lim enko és L. F . M áriás, 
Rüb. Hoz. 1978. 9.).

A  Gimljanszki víztározóba is 
1970-ben kezdődött a növényevő ha
lak betelepítése és ivarérett példá
nyok már itt is akadtak a halászok 
zsákmányába. (T . Sz. Nikolaeva, 
u.o.).

A szovjet halászati szakemberek 
bátran nyúltak a természetes vizek, 
nagy víztározók növényevőhalas po- 
likultúrájának kialakításához, ma 
ez már gazdasági eredményként 
jelentkezik. A  hazai holtággazdál
kodási tapasztalatok alámasztják a 
szovjet eredményeket, mégis e téren 
bátortalan az előrehaladás. I t t  az 
ideje, hogy a lassan másfél évtizede 
húzódó tudományos vitában az el
méleti érvek mellett helyt kaphassa
nak a közgazdasági érvek is.

Tóth Árpád

a foltos harcsa, vagy m ásnéven csatorna harcsa  
(Ictalurus punctatus)

(Dr. Pénzes B ethen felvétele)



Kétoldalú’ együttműködési szerződés keretében szerepet vállaltunk Irak hala- Előkészítés alatt van a japán— magyar halászati együttműködési szerződés,
szatának fejlesztésében. Képünkön egy tipikus iraki halásztelepülést mutatunk D r. Bakos János magyar pontyhibridet mutat be a japán vendégeknek

be

A  Szovjetunióban a különböző tokfélék termelési technológiája jól kidolgo
zott, egyre szélesebb körben alkalmazzák

Jávái ponty intenzív rekeszes termelésének bemutatása Indonéziában

A z N D K — magyar együttműködés alapján fontos ismeretekhez jutunk az un. 
szuperintenzív termelőüzemek kialakításához

(Dr. Dobrai Lajos felvételei)
A  nemrégiben aláirt szovjet— magyar halászati eyüttműködés kereteben ki
emelt fontosságú feladatként szerepel a halászati gépesítés. Képünkön egy 

szovjet gyártmányú tógazdasági etetőcsónak


