


A halászat nagy változáson esett át 
világszerte, s ez a változási folyamat 
egyre nagyobb szerephez jut a tudo
mányos, műszaki tendencia - - az ősi 
módszerek, bár élnek még, mindenütt 
háttérbe szorulnak — a folyami és ten
geri halászatnál egyaránt.

Ezen irány figyelembevételével fontos az utóbbi évek gyakorlata, 
melynek keretében képzőművészeink fokozottan fordultak a halá
szati tematikához, s ezzel egyrészt festészetünk hagyományait foly
tatták, másrészt hozzájárulnak ezen ősi, megújított, szép termelési 
ágazat vizuális leírásához és értelmezéséhez, örvendetes az a tény, 
hogy a „Halászat” folyóirat következetesen szorgalmazza a halászat 
kultúrhagyományainak gyűjtését, közzétételét, a hazai festészet, 
szobrászat, grafika minden ezzel kapcsolatos művének szellemi lel
tározását. Mindez hozzásegített ahhoz a kölcsönös tényhez, hogy az 
alkotó művészek érdeklődése megújult ezen a téren, sőt Baja városa, 
a Türr István Múzeum Solymos Ede kandidátus-igazgató, a halászat 
kultúrtörténeti forrásainak tudományos kutatója kezdeményezésére 
vállalta a Bajai Nyár 1982 keretében a Halászat a képzőművészetben 
c. kiállítás rendezését, bemutatását. Segített a terv megvalósításában 
anyagilag messzemenően a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz
térium, Bács-Kiskun megye és a város is. Segítettek a művészek, akik 
gazdag és új anyaggal lepték meg a közönséget, mely ezen újszerű 
tárlatot 1982 őszéig tekintheti meg a bajai múzeumban.

Egy biztos, vizuális kultúránk figyelme és szorgalma révén a halá
szat évszázadait is festői jegyzetek sora kíséri magyar területen a La
torcától a Dráváig a jó művek és mesterművek színvonalán. Utóbbiak 
sorába tartozik Than Mór, Mednyánszky László, Uitz Béla, Vaszary 
János, Egry József egy-egy alkotása, Csontváry ,,Halász“ portréja, 
mely Hemingway öreg halászának képzőművészeti előzetese.

Az is tény, hogy festészetünk nemzetközi vizeket is számba vett a 
halászat ábrázolásakor, elég T. Lándori Angéla Kanári-szigeti halá
szait, Sz. Győrffy Klára, Szánthó Imre rovinji halászbárkáit. Vén Emil 
spanyol halászait, Szöllőssy H. Eta amszterdami halászkikötőjét, 
Uhrig Zsigmond hollandiai halárusait, Bakallár József japán halász
hálóit, Szabó Gábor izlandi halászbárkáit, Juhász Erika ausztráliai 
tengerpartjait, Mikes István József tengeri halászait említeni.

A halászat hazánkban egyre inkább műszaki, ipari tevékenységgé 
válik, itt is növekedik a gépesítés. Mindezt érzékeli a kiállítás is, 
mely egyaránt felvonultatja hazánk vizeinek speciális halászati mód
szereit, eszközeit, de az új technológiát is. Ebből a szempontból jelen
tős Patai László „Ivadéknevelője” , ahol a laboratórium a halterme
lés tudományos és gyakorlati műhelye, a halász-tudós figurája maga 
a festő - - a töprengő ember. E mű ellenpontja Szurcsik János „Ha- 
lász” -a, aki a déli Duna erős embereként szeli bárkájával a vizet, 
aratja a folyam haltermését, kékellő hús-gyümölcsét. Tóth Ernő Há
lójában nem hal, hanem ember vergődik, a figura nem egyszerűen a 
víz, hanem a történelem ábrázolása. Jelzi a tényt — azt amit Michel
angelo kötelek között vergődő rabszolgái is tanúsítanak az ő  hálóból 
szabadulni igyekvő emberéhez hasonlóan — mely kicsit minden em
ber — , hogy az emberiségnek meg kell küzdenie minden időben hol
napjáért. Ilyen értelemben ez a mű szimbolikus értelmet hordoz.

Látunk egyébként e széles körű kiállításon tiszai, dunai, balatoni 
halászatot, tihanyi halászhajót, folyami halászbárkát, hajnali és éj
szakai halászatot, hálószedést, hálószárítást, ártéri halfogást. Még 
arra is sort kerített festészetünk, hogy érzékeltesse a holtágak hal
állományát, a halászlány alakját, nádégetést. Eeltárulkozik a halászat 
múltja és holnapja, számtalan halas csendélet, hazai és külföldi hal
piac — a folyó környéke, a tiszai halásztanyák hangulata, a szegedi 
halászat történeti hagyományai —  eszközök, fogási módszerek ábrá
zolása, halfajták felvonultatása képen, szoborban, textílián.

Epikus tárgyilagossággal tárulkozik fel a halászélet minden vonat
kozásban. B. Mikii Ferenc régóta figyeli a bajai halászok életét, most 
egy esti halászatot összegez úgy, hogy a naplemente tüzes ragyogását 
is hozzátársítja a víz ringásához, a halászat eszközeihez. Vecsési Sán-
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Figyelemre méltó érdeklődés kí
sérte mind hazai, mind nemzetközi 
viszonylatban az EIFAC ’82 magyar- 
országi rendezését. A  rendezés kül
sőségekben is megfelelt az igények
nek. Ezt a résztvevők több alka
lommal nyilvánosan is kifejezték.

Az EIFAC XII. ülésszakát Prof. 
dr. K. Tiews az EIFAC soros elnö
ke nyitotta meg. A  Magyar Nép- 
köztársaság Kormánya nevében dr. 
Soós Gábor MÉM államtitkár üdvö
zölte az ülésszakon megjelent csak
nem valamennyi európai ország, 
több tengerentúli ország és az ENSZ 
szakosított szervezeteinek több részt
vevőjét, majd átfogó értékelést adott 
az ülésszak fontosságáról, magyar- 
országi időszerűségéről.

„Megtiszteltetés számunkra és elis
merése halászatunknak, hogy erre 
az ülésszakra Budapesten kerülhe
tett sor. A  huszadik század máso
dik felében szemünk előtt játszódik 
le az emberiség létszámának roha
mos, a világ egyes részein robba
násszerű növekedése. Ugyanakkor 
az élelmiszer-termelés nehezen tud
ja követni, sőt jelentős aránytalan
ságok tapasztalhatók a Föld egyes 
térségeiben. Bár vannak még ki- 
használatl an lehetőségek, de azt is 
jól látjuk, hogy az élelmiszer-ter
melés egyre költségesebb tevékeny
ség. Kormányunk és népünk nagy
ra becsüli a FAO munkásságát, 
mellyel ezeket az ellentmondásokat 
igyekszik áthidalni. Az a tény, hogy 
napjainkban az emberek milliói 
éheznek, rosszul, vagy hiányosan 
táplálkoznak, lelkiismereti kérdés
sé is teszi, hogy a legfontosabb élel
miszerek — ezen belül a fehérjeter- 
melés — kérdésével kiemelten fog
lalkozzunk.

Hazánk mezőgazdasága, mely alap
vetően a szocialista nagyüzemeken 
nyugszik, folyamatosan növeli ter
melését. Évenként gabonából ma

már az egy lakosra jutó termelés 
1300 kg, húsból a 140 kg-ot megha
ladja. Iparunk jelentős hozzájáru
lása mellett, mezőgazdaságunk az 
egyre korszerűbb eszközökkel és 
módszerekkel, a tudományos ered
mények fokozott felhasználásával 
éri el eredményeit. A  rendelkezé
sünkre álló termőföldet és vizeket 
mint fontos természetes kincseinket, 
egyre jobban kihasználjuk. Ez a nö
vekvő mezőgazdasági termelés adja 
alapját a már nevet szerzett élel
miszer-termelésünknek, a lakossági 
ellátásunk javításának és exportle
hetőségeink mind jobb kihasználá
sának. Az új módszerek hatékony 
alkalmazásához jól képzett szakem
berekkel rendelkezünk, a képzésről 
folyamatosan gondoskodunk, és biz
tosítjuk annak lehetőségét, hogy a 
világ legkorszerűbb módszereivel is 
megismerkedhessenek. Az üzemi 
méretek, az egyre jobb technikai 
eszközellátottság, a biológiai poten
ciál fokozott igénybevétele és a 
szakmai hozzáértés együttesen segí
tik elő eredményeinket.

Az állati fehérjetermelés egyik 
fontos forrása világviszonylatban a 
halászat. Eléggé közismert, hogy a 
világtengerekből kifogott hal meny- 
nyisége csak nagy nehézségek árán, 
bizonyos korlátok között és egyre 
nagyobb ráfordításokkal növelhető. 
Ezért is kerülhetett napjainkban 
előtérbe a belvízi halgazdálkodás. A  
tudomány egyre inkább kezünkbe 
adja azokat a módszereket, amelyek 
alkalmazásával a belvizi halászat 
eredményei megsokszorozhatók. Eb
ben a munkában igen értékes segít
séget nyújt az EIFAC sokirányú, 
széles körű tevékenysége, a min
denkori aktuális kérdések egyezte
tése, előremutató lehetőségek feltá
rása. Alapvetően a cél a belvizi ha
lászat szerteágazó lehetőségeinek 
kihasználása, a vizek halállományá

nak okszerű alakítása, miközben 
mindez gazdasági előnyökkel is jár 
a természet produkciója révén.

E törekvések érthetően nemcsak 
Európát érintik, hanem szerte a v i
lágon, a fejlődő országok lakosságá
nak tömegeit is, amennyiben az 
eredményeket igénybeveszik” .

A  továbbiakban kissé részleteseb
ben értékelte a magyar halászatot, 
utalva táplálkozási szokásainkra, a 
halastavi és természetesvizi halter
melésre. Majd kiemelte haltermelé
sünk fejlesztésének legfontosabb 
céljait és területeit.

„Halászati módszereink a termé
szetes vizeket érintően a halállo
mány védelmét is szem előtt tart
ják. Tehát nem csökkenhet és össze
tételében károsan nem változhat a 
halállomány. Szakosított halkeltetők 
és ivadéknevelők szolgálják a biz
tonságos tenyészanyag-ellátás, -pót
lási lehetőségeit, mint például a Ha
lászati Termelőszövetkezetek Szö
vetségének Dinnyési Ivadéknevelő 
Gazdasága, a Százhalombattai Tem- 
peráltvizű Halszaporító Gazdaság, a 
Hortobágyi Állami Gazdaság nagy 
telepe és több kisebb egység. A  v i
zek természetes táplálék-készleté
nek kihasználása jelentős fehérje
forrás. Ennek fokozottabb hasznosí
tása érdekében a vizek stimulálását 
(szerves- és műtrágyával) és a na
gyobb biológiai értékű, gyorsabban 
növekvő, szelektált, nemesített te- 
nyészanyagot kezdtük elterjeszteni, 
mely halászati kutatásunk jelentős 
eredményeinek egyike. Igen jelentős 
eredmény a vizekhez alkalmazkodó 
halfaj-összetétel, a polikultúrás ter
melés kidolgozása és ma már szé
les körű alkalmazása is.

Halászati kutatásunk szoros kap
csolata a termeléssel kölcsönös elő
nyökkel jár. Ezért is a kutatási té
mák kapcsolódnak szorosan a mai 
termelési igényekhez, amellett, hogy
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számos téma hosszabb távú kutatást 
kíván, mintegy tényezője a terme
lés-fejlesztési koncepciónak. Ebben 
van például nagy szerepe a hidro
biológiának, mely a halászattal szo
rosan összefügg. A  víz egy közeg a 
haltermelés számára, de egyben az 
emberi környezet fontos eleme is. 
Amikor tehát a vizek halászati ki
használásáról szólunk, akkor arra 
is figyelemmel vagyunk, hogy a 
környezetvédelem szempontjai ér
vényesüljenek, hogy vizeink minő
ségét óvjuk. Okszerű haltermelési 
technológiával megőrizhetjük vize
ink minőségét, egyidejűleg értékes 
állati fehérjét nyerünk.

Halászatunk mezőgazdaságunk 
egészének egyik ágazata, része hús
termelésünknek. A több mint 150 000

ha vízterület hasznosítása fontos ki
egészítője mezőgazdasági földjeink 
termelésének. Halászatunk sokszínű 
mind a termelőalapok, mind a hal
fajok tekintetében. Eredményeivel 
figyelmet érdemel, hiszen a szinte 
változatlan nagyságú termelőalapon 
egyre növeli termelését. A  korábbi 
évtizedek lassúbb ütemű növekedé
sét követően az utóbbi hat évben 
rendkívül gyors volt a fejlődés. 1975 
évhez viszonyítva több mint 30%- 
kal fokozódott a termelés. A  haté
konyság növekedését sok új mód
szernek, sokirányú kezdeményezé
seknek köszönheti az ágazat. Ami a 
halfajokat illeti, a legnagyobb rész
arányt ma is a ponty képviseli, de 
a növényevő halak, a pisztráng és 
újabban az angolna és a harcsa in

tenzív termelésének kiszélesítése új 
értékeket, hasznos elemeket hozott 
a termékszerkezetbe.

Természetesen a sokféle próbál
kozás — sokféle tapasztalatot is 
eredményez, egyidejűleg gazdagítja 
szakembereink tudását. A  mai fel
gyorsult világban a megszerzett tu
dás nem hasznosulhat, ha nem elég 
széles körű a felhasználása. Az 
EIFAC alkalmas fórum arra is, 
hogy a szakemberek kicseréljék is
mereteiket, hogy megvitassák és 
egyeztessék elképzeléseiket. Bizo
nyára az a szellemi érték, mely hor
dozza a tudományos és gyakorlati 
eredményeket, nem szűkül le euró
pai területekre, hanem jól szolgál
hatja a fejlődő országok, az ilyen 
értelemben is segítségre szoruló né
pek helyzetének javítását, a hely
ben megtermelhető és gyorsan elér
hető élelmiszerrel történő ellátást. 
Magunk is szem előtt tartjuk ezt a 
fontos feladatot, melynek kiindulá
si alapja, hogy mezőgazdaságunk a 
jelentős állami segítség által magas 
színvonalra emelkedett, hogy olyan 
mennyiségben állítunk elő élelmi
szert, mely a hazai szükségleteket 
meghaladja. Olyan korszerű, de ahol 
csak arra van mód, egyszerű terme
lési módszereket alkalmazunk, ame
lyek mások számára is adhatnak al
kalmas, felhasználható tapasztalato
kat. Úgy szervezzük a mezőgazda- 
sági termelést, hogy az üzemi ke
retek a leghatékonyabbak legyenek, 
tehát a nagyüzem és a kisüzem, a 
szövetkezeti és állami, valamint a 
kistermelői tevékenység egy irány
ban tevékenykedjék, egyre többet

Dr. Soós Gábor államtitkár üdvözlő beszédét tartja A. Lindquist halászati igazgató a FAO vezérigazgatójának üd
vözletét tolmácsolja
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Nemzeti delegátusok munkában: Jobbról balra: Görögország, 
(C. Rigopoulos), Magyarország (Dr. Dobrai Lajis) és Írország 

képviselői

A  megnyitó hallgatósága. Az első sorban jobbról balra: Dr. 
Tóth Sándor, Pintér Károly, Bencze Ferenc és Keszi Károly

A  kongresszus résztvevői Szarvason az angolnanevelő üzemet 
tanulmányozzák

Csávás Imre a HAKI recirkulációs üzemének berendezéseit mu- 
taja be. Balról prof. N. Bacalbasa—Dobrovici (Románia); jobb

ról prof. K. Tiews (NSZK)

adjon a népgazdaságnak. Mindennek 
része halászatunk is.

Az élelmiszer-termelésben aligha 
lehet világméretekben túltermelés
ről beszélni, sokkal inkább az a fe l
adat, hogy fogjunk össze és tegyünk 
meg mindent a több termelés érde
kében, úgy, hogy közben tartsuk 
szem előtt természetes környeze
tünk megőrzésének fontosságát, je
lentősségét.”

A  FAO vezérigazgatójának üdvöz
letét A. Lindquist halászati igazga
tó tolmácsolta. Kiemelte az EIFAC 
hasznos, eredményes és példamuta
tó tevékenységét.

Első napirendi pontként K. Tiews 
a két ülésszak közötti munkát érté
kelte. Ezután került sor a termé
szetes vizek halállományának fe j
lesztésével foglalkozó szimpózium 
megnyitására. A  szimpóziumon is
mertetett anyagokra és a kialakult 
állásfoglalásokra lapunkban a ké
sőbbiekben még visszatérünk. A 
szimpózium után az EIFAC képvi
selők az egyes albizottságok anya
gait tárgyalták, elfogadták témakö
rönként a szakmai ajánlásokat és 
meghatározták a következő évek 
tennivalóit.

Az ülésszak befejező szakaszában 
megválasztották az új tisztségvise
lőket :

Az EIFAC elnöke:
Fijan, N. (Jugoszlávia); 

alelnökei:
Leynaud, G. (Franciaország),
Dobrai L. (Magyarország).
Az I. albizottság (halászatbiológia és 
gazdálkodás) 

elnöke:
Tuunainen, P. (Finnország); 

alelnöke:
Steinmetz, B. (Hollandia); 

ügyvivője:
Stephanou, D, (Ciprus).
A II. albizottság (haltenyésztés és 
halegészségügy) 

elnöke:
Huisman, E. A. (Hollandia); 

alelnöke:
HoLmberg, B. (Svédország); 

ügyvivője:
Berka, R. (Csehszlovákia).
A III. albizottság (hal és vízminő
ség) 

elnöke:
Lloyd, R. (Nagy-Britannia); 

alelnöke:
Calamari, D. (Olaszország); 

ügyvivője:
Dethlefsen, N. (NSZK).

Az ülésszakon megjelentek részt- 
vettek a Balatoni Halgazdaság ha
lászati bemutatóján, és többen ellá
togattak a HAKI-ba is. A  progra
mok sikeresnek bizonyultak. Ugyan
csak elismerést kapott az ülésterem
ben (Kertészeti Egyetem Aulája) 
rendezett, a magyar halászatot ké
pekben, eszközökben és makettek
ben bemutató angol nyelvű kiállítás.

Az ülésszakon elhangzottak és a 
személyes beszélgetések során ki
fejtett vélemények is arra utalnak, 
hogy az édesvízi halászat jelentő
sége nő, mind a természetes vizi, 
mind a halastavi körülmények és 
ennél is fejlettebb iparszerű mód
szerek körében. Halászatunk méltó 
módon vette ki részét a jeles ren
dezvényből. A  MÉM vezetése részé
ről mindvégig fokozott figyelmet 
tapasztattunk és minden segítséget 
megkaptunk. A  rendezésben segít
séget nyújtott a MAE és aktívan 
részt vett a Kertészeti Egyetem, az 
AGROINFORM, a BHG, a HAKI és 
az Interpress. A  bonyolításban a 
Belker és az IBUSZ fontos szere
pet játszott.

Ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki.

Dr. Dobrai Lajos
a Szervező Bizottság elnöke
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Felhagyott rizstelepek halastavi hasznosításának 
üzemi tapasztalatai 
a tiszasülyi „Béke-Barátság” Tsz-ben

Lehalászás a rizsföldből átalakított halastavon (Tahy B. felvétele)

BAKSAY ENDRE elnök

A  mezőgazdaság alapvető terme
lőeszköze a föld, amely nemzeti 
kincs, értéke egyre inkább nő, te
rülete nem bővíthető. A  termőföld
del való gazdálkodás mindjobban 
szorítja az üzemeket; egyáltalán 
nem mindegy, hogy adott területen 
mit, mennyiért, milyen eredmény
nyel termelünk. A  racionális föld- 
használat azt jelenti, hogy a rendel
kezésünkre álló területen azt ter
meljük, ami az adott talajon, a 
konkrét éghajlati viszonyok és egyéb 
tényezők hatására a legtöbb üzemi 
eredményt hozza.

Termelőszövetkezetünkben több 
mint ezer hektár az a terület, ame
lyen rizstermesztés folyt valaha, il
letve egy részén még ma is folyik. 
A  rizstermesztés tönkretette a talaj- 
szerkezetet, levegőtlenné, élettelen
né tette a talajt, megszűnt a talaj
élet, és van, ahol elmocsarasodott 
a terület. A  rizstermesztés az utób
bi időben nagy területeken gazda
ságtalanná vált, az alacsony ter
méshozam, a vele összefüggésben 
levő éghajlati változások, a fajta, a 
terepadottságok, és a rohamosan nö
vekedő költségek miatt.

A  rizs termőterülete csökken, de 
ottmarad az üzemek nyakán a gond, 
mit csináljanak a visszamaradt, 
tönkretett területtel. Szövetkezetünk 
e gond megoldására három úton in
dult el:

— Meliorációval rendezni a terü
letet, a vízelvezetést, javítani a ta
laj termőképességét, biztosítani a 
szárazföldi művelés feltételeit. A  
térségi komplex meliorációhoz kap
csolódva beindult az üzemi melio
ráció is, és 1981-ben 670 ha-on meg
valósult.

— A  volt rizstelepek regenerálá- 
sa érdekében a talaj szerkezet kiala
kítása, a talaj élet megteremtése cél
jából fűtelepítést végeztünk. Ennek 
a fűnek az értékesítését húsmarhá
val kívánjuk megoldani.

— Azokon a területeken, ahol 
sem a melioráció, sem a fűtelepítés 
nem kecsegtet eredménnyel, ott a 
halastóként való hasznosítást látjuk 
célravezetőnek.

Az elavult rizstelepek halastavi 
hasznosítására 1981. februárjában 
született meg a gondolat a MÉM és 
az OVH kezdeményezése alapján. E 
központi szervek támogatásával 1981 
tavaszán kísérleti jelleggel 22 ha- 
on halastavat létesítettünk felha
gyott rizstelepen. A  kísérlet célja, 
hogy gyorsan, minél kisebb költség
gel alakítsuk ki a haltenyésztés fel

tételeit; konkrét eredményt produ
kálni a rizstelepekből átalakított ha
lastó termelését illetően: hozam, 
költség, gazdaságosság vonatkozásá
ban.

A  kísérletre kijelölt terep kedve
ző elhelyezkedése, a rizstermesztés 
érdekében kialakított főbb műtár
gyak megléte és hasznosítása a léte
sítési és az üzemeltetési költségek 
csökkentését ígérték. A  terület köz
vetlenül határos a J—III—2 öntöző 
főcsatornával, amelyen biztosított a 
gravitációs vízkivétel. Ugyancsak a 
terület mellett húzódik a 205-ös szá
mú belvízelvezető csatorna, amely 
a lecsapolást teszi lehetővé egysze
rű megoldással. A  kivitelezésnél a 
Vízügy Igazgatóság (KÖTIVIZIG)
engedélyezte, hogy a halastó gát
jaként felhasználhassuk a J—III— 2 
öntözőcsatorna gátját, úgy, hogy az 
itt levő rizsgátat és rizsöntöző csa
tornát erősítésként az öntöző fő
csatorna gátjához toltuk. A rizste
lep kiszolgálására megépített öntö
zőt, megerősítve, felhasználtuk az 
új tó gátjának, míg más helyeken a 
meglevő rizsgátakat erősítettük meg 
a területen levő rizsgátakból, útból, 
és a legszükségesebb tereprendezé
sek elvégzése során nyert földtö
megből. A  terület egyenletes lejté
sét biztosítottuk a lecsapoló mű
tárgy felé, a gátak mellett körben 
halágyat képeztünk ki, amely vé
gig az említett műtárgyhoz lejtett. 
E műtárgynál képeztük ki a külső 
halágyat, amelyet közvetlenül a le

csapoló csatornába kötöttünk be. 
Az erősítések úgy lettek megvaló
sítva, hogy a tavon az üzemi víz
mélység 80 cm és 180 cm között 
alakult ki a terület lejtésének meg
felelően. Építésnél igyekeztünk csak 
azt megvalósítani, ami a halhús ter
meléséhez feltétlenül szükséges.

A  tó építését saját gépparkunk
kal végeztük el, igen rövid idő alatt, 
mert előbb az 1980. őszétől elma
radt szántást kellett befejeznünk, 
majd a tiszai áradás ellen kellett 
védekezni a nyári gáton és a terü
let is csak későn száradt meg any- 
nyira, hogy dolgozni lehetett rajta. 
Az építést április közepén kezdtük 
el és május 12-re készült el olyan 
mértékig, hogy a feltöltést meg
kezdhettük, a betelepítés is megin
dulhatott.

A  22 ha-os tó építése 770 ezer Ft- 
ba került, melyhez 84 ezer Ft ér
tékben vásároltunk még eszközö
ket: etetőcsónak, halászbódé... így 
a fejlesztésre 854 ezer Ft-ot költöt
tünk, ami 38 818 Ft/ha fajlagos be
kerülési költségnek felel meg. A  
kísérleti tóba 11,3 t kétnyaras iva
dékot telepítettünk, polikultúrás 
rendszerben; amelyből 43 000 db ponty 
ivadék volt, 23 dkg-os átlagsúllyal 
és 5200 db növényevő (főleg fehér 
busa) ivadék volt, 24 dkg-os átlag
súllyal. A  növényevő aránya na
gyobb is lehetett volna, de nem 
tudtuk időben beszerezni az ivadé
kot. A  telepítés sűrűsége így 2191 
db/ha lett. A  halivadék beszerzési 
ára 602 ezer Ft volt.
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Az etetéshez felhasznált takar
mány főleg a szövetkezetben ter
mett gabona ocsujából tevődött ki, 
de vásároltunk is csökkentett érté
kű takarmányt. A  feletetett takar
mány keményítőértéke 76 t volt. A  
sertéstelepünkön keletkezett híg
trágyából is használtunk fel a jobb 
planktonképződés és a gazdaságo
sabb takarmányozás érdekében. A 
takarmány összértéke 387 ezer Ft. 
A  tenyészidőben nagyobb mértékű 
elhullást nem tapasztaltunk. A  22 
ha-os kísérleti tó üzemeltetésének 
1981. évi költségeit az alábbiak sze
rint lehet összegezni:

Amortizáció 10 évre számolva: a 
854 ezer Ft 10%-a.

me: ezer Ft
Amortizáció 85,4
Ivadék 602,0
Takarmány 387,0
Munkabér +  közteher 95,0
Vízdíj +  egyéb 44,0
Segédüzemági költs. 62,0
Főágazati átl. 115,0
összesen: 1390,4

ezer Ft
A  lehalászás időpontja ez év ta

vasza volt. A  halak a tóban telel
tek, elhullás vagy egyéb gond nem 
jelentkezett. A  lehalászott halmeny- 
nyisége 384 tonna lett, amelynek 
kb. 20%-a másodosztályú, a többi 
első osztályú, 1 kg feletti súlyt meg
haladó lett.

A  hal értékesítéséből befolyt ösz- 
szeg 1806 ezer Ft lett, így a múlt
évi kísérleti haltenyésztés eredmé
nye: 415 600 Ft.
Az 1 ha tófelületre jutó
bruttó haltermelés 1 745 kg/ha
az 1 ha tófelületre jutó
nettó haltermelés: 1 237 kg/ha

az 1 ha tófelületre jutó
termelési érték: 82 113 Ft/ha
az 1 ha tófelületre jutó
ágazati nyereség: 18 890 Ft/ha
az 1 kg halhús
előállítására jutó
ágazati költség: 36,60 Ft/kg

Ezek a számok sokkal kedvezőbb 
mutatókat jelentenek az adott föld
területre vonatkozóan, mint amit a 
rizstermesztés produkált, hiszen az 
előző évek átlagában a hektáron
kénti eredmény 1800 Ft veszteség 
volt. A  földdel való jó gazdálkodás 
tehát azt kívánja tőlünk, hogy ta
láljuk meg, mit kell termelni az 
adott területen. Az elhagyott rizs
telepek egy részének gazdaságos 
hasznosítására a halastóvá történő 
átalakítás járható útnak látszik. A  
termelt halhús exportálható is, és 
az egészséges táplálkozás kialakí
tásában is jelentős szerepe lehet.

Szövetkezetünknek a felhagyott 
rizstelepek halastavi hasznosításá
val további elképzelései vannak. 
Mintegy 200 ha olyan területünk 
van, amelyen a gazdaságos termelés 
így látszik megoldhatónak.

A  terület átalakításának tervezé
se folyamatban van, a fejlesztés 
pénzügyi feltételeinek biztosítását 
konvertálható árualapokat bővítő hi
tel felvételével szeretnénk megolda
ni. A  feltételek szigorúak, de tel
jesíthetők. A  fejlesztés fő célkitű
zései : — hogy az egyébként nem 
termelő, sem az üzemnek, sem a 
népgazdaságnak értéket, árut nem 
adó területet hasznosítsunk tőkés 
piacon eladható áru termelésével. 
Fontos feladata a fejlesztésnek az 
is, hogy a folyamato s  halellátási biz
tosításához hozzájáruljunk, ezért 
az év első felében kell a lehalászást

biztosítanunk. Ennek legnagyobb 
gondja a készletnövekedés, ami meg
drágítja a fejlesztést. A  tórendszer 
kialakításánál Kiss Csontos Béla és 
dr. Szalkay Sándor szabadalmát is 
meg kívánjuk valósítani, ami a híg
trágya halastavi hasznosítását old
ja meg. Ezzel egyrészt abraktakar
mányt takarítunk meg, trágyából 
képződik takarmány, másrészt az 
egyébként is meglevő sertéstelepi 
hígtrágya elhelyezését oldja meg a 
vegetációs időszakban, úgy, hogy az 
a környezetvédelmet is javítja, az 
esetleges szennyvízbírság veszélyé
től is megóv.

Jelen gazdasági helyzetben kevés 
lehetőség van a fejlesztésekre, de 
az élet csak nem áll meg, előre kell 
lépni. Úgy ítélhető meg. hogy a fel
hagyott rizstelepek halastavi hasz
nosítása olyan terület, ahol lépni 
lehet a szűkösebb időszakban is. 
A  vázolt megoldás az üzemi és nép- 
gazdasági érdekeket, igényeket min
den vonatkozásban kielégíti: meg
levő eszközök (vízügyi főművek, lé
tesítmények) termelését biztosítja, a 
nemzeti kincs: a termőföld racio
nalizálását valósítja meg, minden 
piacon eladható terméket ad, hoz
zájárul a belső ellátás javításához, 
szolgálja a környezetvédelmet, gaz
dasági, pénzügyi eredményt ad az 
üzemnek. Amikor jól meg kell néz
nünk hova tesszük a pénzt, ezeket 
is látnunk kell! Ügv értékelhetjük, 
hogy a kísérlet sikeresen zárult, 
eredményei hozták a hozzáfűzött re
ményeket. Országos szinten elég 
nagy azoknak a felhagyott rizstele
peknek a területe, amelyek halas
tóként gazdaságosan hasznosíthatók 
lehetnének. Ennek az útnak a meg- 
járására érdemes elindulni. 

Az első vitorlás halászhajó
Franciaországban

A franciaországi halászkikötők
ben az utóbbi években a fő beszéd
téma a gázolaj ára. 1972-ben a ha
lászok 45 kg halat adtak el 1000 li
ter gázolaj áráért, ma ugyanezt az 
üzemanyag-mennyiséget 250 kg hal 
áráért kapják meg. A  gázolaj ára 
az utóbbi 10 évben alaposan fel
ment, míg a hal ára viszonylag vál
tozatlan maradt. Ez volt a fő oka 
annak, hogy Lorient-ben az „új hul
lám” értelmében megszületett a v i
torlás tonhal halászhajó flotta ter
ve. Egyelőre három hajóról van szó 
és ezeknek első példánya az EOLE 
már elkészült, és ez évben megkezd
te munkáját.

A  kétárbócos tonhalfogó-hajó ár
bocainak magassága 15 m. Az ár
bocokon 202 m2 vitorlázat feszül a 
szélben. A  hajótest hossza 19,3 mé
ter, szélessége 6 méter. A  95 tonnás 
hajót 190 LE-s (140 W) dízel-motor 
hajtja, de ez csak besegít az üzem
ben. Tehát csak szélcsendes időben 
járatják a motort.

A  vitorlás halászhajónál a halá
szati technikát is megváltoztatták, 
búcsút mondtak a hagyományos fe
nékhálónak, amely válogatás nélkül 
gyűjti zsákmányát és szelektívebb 
megoldásokat alkalmaztak. Í gy ke
rült sor a vontatott bójás, horgász- 
zsinóros megoldásra, amelyen 18 zsi
nórra szerelve lógnak a horgok fel- 
csalizva. A  tonhal fogása 5— 6 cso
mó sebességet igényel, ezt két vi
torlával el tudják érni megfelelő 
szélviszonyok mellett. A  háló behú
zásához tehát szintén nem kell mo
torikus erőt alkalmazni, így vált le
hetővé hogy 190 LE-s dízel-motort 
építhettek a fedélzetre a hagyomá
nyos 400 LE-s helyett.

Egy 440 LE (320 W) dízel-motor 
teljesítménnyel felszerelt halászhajó 
6 ezer liter gázolajat fogyaszt heten
ként munkában. Az EOLE a dízel- 
vitotrlás megoldás mellett csak 1 ezer 
liter gázolajat használ el. Ilyen 
mértékű üzemanyag-megtakarítást 
eredményezett a vitorla alkalma

zása és az a körülmény, hogy a bó
jás, horgász-zsinóros megoldás egy
szerűbbé tette a fedélzet kialakítá
sát. A  hajótest áramvonalazásánál 
a tervezők felhasználták a sportvi
torlások műszaki megoldásait. Ily- 
módon az EOLE hajóteste köny- 
nyebb, a fedélzete alacsonyabb és a 
hajótest jobban áram vonalazott,
mint a hasonló méretű tiszta dízel
motorizált halászhajóé. Az EOLE 
vitorlázata műanyagból készült, épp
úgy, mint a nagyteljesítményű ver
seny vitorlások esetében.

Ötven évvel ezelőtt a francia ton- 
halászhajó flotta 800, javarészt ki
sebb egységből állt, ezek cirkáltak 
az Atlant i-óceánon és a Földközi
tengeren. Mára számuk 100-ra csök
kent, de lehetséges, hogy az új v i
torláskorszak lökést ad a francia 
tonhalfogó flotilla felfejlesztéséhez. 
(Éole, premier thonier a voile. Sci
ence et Vie 1982. 2.)

E. L
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A ponty bakteriális 
kopoltyúnekrózisa

FARKAS JÓZSEF,
OLÁH JÁNOS
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

A  Haltenyésztési Kutató Intézet
ben háromeves program keretében, 
1979 óta végezzük a ponty kopol- 
tyúnekrózis komplex kutatását. Az 
NDK-ban a 70-es évek közepén ki
dolgozott ammónia-mérgezés elmé
let alapján indultunk el, de a jóval 
részletesebb kutatási programunk
ban a környezet és a stresszfakto- 
rok beható vizsgálata mellett a le
hetséges bakteriális kórokozók fel
derítését is megkezdtük. A  három
éves program során kiderült, hogy 
a kopoltyúnekrózis, mely a legkü
lönbözőbb környezeti stresszfakto- 
rok által indukált komplex beteg
ség, jelentős gyakorisággal úgyne
vezett kolumnáris betegséggé fe j
lődhet. Okozója a Flexibacter co- 
lumnaris baktérium, s felszínesen 
vizsgálva tünetei igen hasonlóak le
hetnek a környezeti ártalmak okoz
ta kopoltyúbetegségekhez. Jelen 
közleményünkben a bakteriológiai 
vizsgálatok eredményeit foglaljuk 
össze.

VIZSGÁLATI
MÓDSZEREKRŐL
ÁLTALÁBAN

Az egészséges és beteg halak 
részletes bakteriológiai vizsgálata 
során számos halat felboncoltunk. 
Baktérium tenyésztéseket végeztünk 
kopoltyúról, bőrfelületről, veséből, 
májból és bélből. Az izolált bakté
riumok identifikálásához számos 
élettani-biokémiai tesztet elvégez
tünk, ezek részletezésére jelenleg 
nincs lehetőségünk. A  Flexibacter 
columnaris meghatározását Hollan
diában az Utrechti Egyetemen R. 
Bootsma segítségével végeztük. A  
mesterséges fertőzésekhez Aeromo- 
nas, Etreptococcus és Flexibacter 
columnaris baktériumokat használ
tunk. A  fertőzéseket 12 literes át
folyóvizes, vagy 20 literes levegőz
tetett akváriumokban végeztük, ál
talában 20 °C feletti vízhőmérsékle
ten.

BAKTERIOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

Számos egészséges és beteg hal 
vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, 
hogy a különbség köztük mindössze 
annyi, hogy a beteg kopoltyúkon 
jóval nagyobb számban fordulnak
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elő az Aeromonas hydrophila és 
punctata, Streptococcus és Flexi
bacter columnaris baktériumok. A 
két utóbbi, főleg nyáron 20 °C felet
ti vízhőmérsékletnél az egészséges 
kopoltyúkon is gyakorivá válik. A  
teljes fajlistát az 1. táblázatban kö
zöljük.

A  2. táblázatban egészséges pon
tyokból izolálható baktériumok gya
koriság-eloszlását mutatjuk be. 
Mint látható, az esetek egy kis ré
szében még az elvileg steril vese 
és máj sem bizonyult baktérium- 
mentesnek. Mivel az izolált bakté
riumok közül az Aeromonas, Strep
tococcus és Flexibacter a közismert 
halpatogének, további vizsgálataink 
ezekre terjedtek ki.

1. táblázat
Egészséges pontyok mikroflórájának 
nagyobb társulásszerkezeti egységei, 

gyakorisági sorrendben

Aeromonas punctata spp. 
punctata

Aeromonas hydrophila spp 
hyrophila 1. biotípus

Flexibacter columnaris 
sárga gram pozitív pálcikák 
egyéb gram negatív pálcikák 
Staphylococcus 
Acinetobacter 
Aeromonas hyrophila spp.

hydrophila 2. biotípus
Aeromonas punctata spp. 

caviae
Streptococcus (D szerocsoport) 
piros gram pozitív pálcikák 
Actihomyces

2. táblázat
Pepton-élesztőkivonat-húskivonat 
táptalajon növő baktériumok 

gyakoriság-eloszlása 36 egészséges 
ponty testrészein és szerveiben

sok kevés steril
baktérium baktérium

bőr 24 11 1
kopoltyú 29 6 1
béltartalom 29 6 1
vese 1 2 33
máj 3 7 26

Az Aeromonas punctata és hyd
rophila fajok négy biotípusát izo
láltuk. Mind egészséges, mind be
teg halakon állandóan előfordulnak. 
Mesterséges fertőzési kísérletek so
rán a kopoltyúnekrózis tüneteit nem 
idézték elő. A  D szerotípusú Strep- 
tococcusokkal hasonló volt a hely
zet. E baktériumok halpatogenitá- 
sáról más országokból rendelkezünk 
adatokkal, de előfordulásuk a ponty 
normál kopoltyúmikroflórájában ed
dig ismeretlen volt. Fertőzési kísér
letekben nem adott egyértelmű 
eredményeket, és szerepe a fenti 
baktériumok közül a legkevésbé is
mert.

Mivel a fertőzési kísérletek során 
a Flexibacter columnarisszal egyér
telműen elő lehetett állítani a nek- 
rotikus tüneteket, ezek részletesebb 
ismertetésére is kitérünk. A  Flexi
bacter columnaris az úgynevezett 
„kúszó” baktériumok közé tartozik, 
mozgásszerve nincs, de lágy agar 
felszínén lassú csúszó mozgást vé
gezhet. Anderson és Conroy (1969) 
szerint a „kúszó” baktériumok az 
alábbi halpatogén csoportokat fog
lalják magukba: kolumnáris beteg
ség, „hideg víz” betegség, bakteriá
lis kopoltyú betegség, farok és 
uszonyrothadás, tengeri halak myxo- 
baktériumai. (A bakteriális kopol
tyú betegség nem azonos, csak ha
sonló az általunk tárgyalt kolum- 
naris betegséggel.) A  fenti baktériu
mok, melyeket összefoglaló néven 
myxobaktériumoknak is neveznek, 
általában halak testfelületén és ko- 
poltyúján okoznak kisebb-nagyobb 
helyi elváltozásokat. A  megtáma
dott testfelületen nagy tömegben el
szaporodnak, és jellegzetes oszlop
szerű képződményeket hozhatnak 
létre, melyek natív preparátumban 
400-szoros nagyításban, jól vizsgál
hatók (1. kép). A  baktérium sejtjei 
egyébként hosszú, vékony pálcikák, 
melyek a natív készítményben jól

Natív preparátum Flexibacter columnaris által fertőzött kopoltyúról. A  hosszú, vé
kony baktériumsejtek a megtámadott szövet felszínén jeUegzetes oszlopszerű kép
ződményeket alkotnak. A  natív preparátumokban levő jellegzetes alakú baktériumok- 
ről a kolumnáris betegség könnyen felismerhető. (400X) (Fotó: Farkas J.)



Festett preparátum a Flexibacter columnaris tenyészetről. Jól láthatók a gömb alakú 
mikrociszták is. (1000 ) (Fotó: Farkas J.)

3. táblázat
Különböző eredetű „kúszó” baktériumok összehasonlító vizsgálata

í. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

tapadás az 
agárhoz

„kúszó” mozgás
+ + + + + + +
+ + + + + + + + + ~b

gyökérszerű
telep + + + + + + + _ _ *_

keményítő
bontás + + _ _ _ _ _ + + +

eszkulin bontás — — — — — — — + + +
oxidáz + + + + + + + + + +
„Congo red” 
teszt + + + + + + NA NA NA
növekedés 
pH 6-on _ _ + _ + + + + _

NaCl tűrés o,i—
0,2% 0,1% 0% 0,1% 0,1% 0,1% 0% 0,6% 0,6% 0%

növekedés
tripton-szója
agaron + + + +

növekedés
Mueller-Hinton
agaron + + + +

tárgylemez
agglutináció
titer

felismerhetők,

512—
1024

ezért

512

a betegség 4.

0

táblázat
könnyen felismerhető. A  baktérium 
gram negatív, festett készítményen 
is hosszú, vékony pálcika, idősebb 
tenyészeteiben néha mikrociszták is 
megjelennek (2. kép).

A  baktérium halpatogenitása 1922 
óta ismert, kozmopolita, bár hosz- 
szú ideig csak az Egyesült Államok
ban ismerték. A  hatvanas években 
Európában és Japánban is feltűnt, 
Magyarországon Balázs és mtsai 
munkája alapján 1977 óta ismert. 
Bootsma (1974) véleménye szerint a 
myxobaktériumoknak szerepe lehet 
a ponty kopoltyúnekrózisban. Ma
gyarországon először Hámori és Pé
csi (1980) fejtették ki, hogy a ko- 
poltyúnekrózis kialakulásában kór
okozó, konkrétan baktérium is sze
repet játszhat. Mesterséges fertőzé
sek során sikerült igazolniuk, hogy 
ez a baktérium a Flexibacter colum- 
naris. A  3. táblázatból látható, hogy 
a világ különböző pontjairól szár
mazó Flexibacter columnaris tör
zsek fiziológiailag és biokémiailag 
egységesek, és jól elkülöníthetők az 
úgynevezett atipikus Flexibacter sp.- 
től.

16, köztük egy Japánból és egy 
Amerikából származó Flexibacter 
columnaris törzs antibiotikum érzé
kenységét a 4. táblázatban foglaltuk 
össze. Látható, hogy a baktériumok 
érzékenyek a penicillin, chloramphe-

A Flexibacter columnaris érzékeny
sége különböző antibiotikumokra (a 
táblázat adatai a gátlási zónák mi

nimális méretét jelzik cm-ben)

Penicillin 31E 1,3 1,5 0,5—1,5
Oxacillin 10 0,0 0,5 0,2—0,4
Methicillin
Chloram-

20 0,0 0,0 0,0—0,1

phenicol 30 1,0 1,5 1,1—2,0
Oleandomycin 30 1,3 2,0 1,2—2,0
Streptomycin 30 0,5 0,8 0,4—1,0
Tetracyclin 30 1,5 1,8 1,3—1,9
Neomycin 100 0,3 0,4 0,2—0,4
Polymixin—B 15 0,0 0,0 0,0
Erithromycin 10 1,5 1,8 1,2—2,1
Superseptil 400 0,3 0,4 0,0—0,3
Nitrofurantoin
Chlor-

300 1,7 2,1 1,3—2,5

tetracyclin 30 1,4 1,8 1,2—2,0
Oxitetracyclin 30 1,2 1,8 1,3—1,9
Vancomycin 50 0,2 0,2 0,0—0,4
Kanamycin 30 0,3 0,5 0,4—0,5
Spiramycin 30 0,8 0,7 0,9—1,3
Ampicillin 30 1,5 1,7 1,4—1,8
Colistin 20 0,0 0,0 0,0
Cephalosporin 10 0,7 0,6 0,5—1,0
Nalidixsav 30 1,0 1,4 0,9—1,5
Paramomycin 50 0,2 0,3 0,0—0,3
Gentamycin 20 0,4 0,3 0,2—0,4
Carbenicillin 50 1,8 2,1 1,5—2,6
Sumetrolim 25 0,2 0,4 0,0—1,1

nicol, oleandomycin, tetracyclin, 
oxitetracylin, ehlortetracyline, erith- 
romycln, nitrofurantion, ampicillin, 
és cairbenicillin anitibiotikrimokra. A  
betegség megelőzésére vagy kezelé
sére e szerek is szóba jöhetnek.

A BAKTERIÁLIS 
KOPOLTYÜNEKRÓZIS 
MESTERSÉGES ELŐIDÉZÉSE
A kísérletekhez ivadék, illetve 

egynyaras állományt használtunk. 
Számos kísérletet végeztünk, melyek 
során a Flexibacter columnaris bi
zonyult hatásosnak. Ezzel és általá
ban a fakultatív halpatogénekkel a 
kísérleti fertőzési nehézkes, sokszor 
eredménytelen. Több szerző szerint 
a baktérium tenyészetben tartva el
veszti virulenciáját. A  betegség so
ha nem alakul ki előzetes stressz
hatások nélkül.

Kopoltyúra kenés. A  legdurvább 
fertőzési mód. Kivitelezése során tö
mény baktériumtenyészetet kentünk 
a kísérleti halak kopoltyúsára úgy, 
hogy közben a kopoltyú is sérült. A  
felkenés helyén 20 °C feletti vízhő
mérsékleten maximum 24 óra alatt 
kialakul az elváltozás. A  hal néhány 
napon belül vagy elpusztul, vagy 
spontán gyógyulási folyamat követ
kezik be, de a kopoltyú a fertőzés 
helyén torz marad. Stresszhatás: 
mechanikai sérülés, nagy tömegű 
baktérium.

Fürdetés kórokozót tartalmazó 
vízben. A  módszer lényege, hogy a 
halat hosszabb-rövidebb időre olyan 
vízbe rakjuk, ahol előzőleg nagy 
baktérium sűrűséget állítottunk be. 
A  betegség előidézéséhez változó 
fürdetési idő, de minimum pár óra 
szükséges. A  módszerrel végzett 
számos fertőzési kísérlet fontosabb 
adatait az 5. táblázatban gyűjtöttük 
össze. Minimum pár órán, maxi
mum 2— 3 napon belül kialakulnak 
a tünetek, melyek vagy elhaláshoz 
vezetnek, vagy bekövetkezik a spon
tán gyógyulás. Stresszhatások: nagy 
tömegű baktérium, esetleg ammónia 
az állóvizű akváriumokban, főleg 
hosszabb fürdetési időkről.

Kopoltyúsértés utáni fürdetés. Az 
előző eljáráshoz hasonló, de a für
detés előtt a kopoltyút is sértettük 
(5. táblázat 4. a—c kísérletek). Lát
ható, hogy ez esetben 5 perc nem, 
de egy órás fürdetés elegendőnek 
bizonyult az elhullás előidézéséhez. 
A  stresszhatások ugyanazok, mint 
az előző esetben, de ehhez a me
chanikai sértés is társult.

Kórokozó oltása hasüregbe (5. 
táblázat, 9. sorszámú kísérlet). Ha 
Flexibacter columnaris 24 órás le
vestenyészetét oltjuk ivadék pon
tyok hasüregébe, az elváltozások a 
kopoltyúkon 3 nap elteltével, apró 
gócok formájában jelentkeznek, 
mely elhatalmasodva, esetünkben a 
halak elhullásához vezetett. A  ko
poltyú károsodása mellett a has
üregben is véres-gennyes folyadék 
jelent meg.

Egészséges halak összezárása be
tegekkel. Ha egészséges halak mel
lé beteget tettünk a betegséget né
hány nap alatt elkapták, s ez el
hulláshoz vezetett.
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Mesterséges fertőzési kísérletek fürdetéssel
5. táblázat
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1. III. 17. 5 10 h l:  100 22—24 — — — 5 3
2/a III. 30. 4 24 h l: 100 21—22 3 72 h 1 1 3
2/b m . 30. 4 24 h l: 10 21—22 4 72 h — — 3
3/a IV. 4. 5 5’ 1: 5 25 — — — 5 3
3/b IV. 4. 5 1 h 1: 5 25 — — — 5 3
3/c IV. 4. 5 4 h l: 5 25 — — — 5 3
4/a IV. 8. 5 5’ l: 10 25 — — — 5 3
4/b IV. 8. 5 1 h 1:10 25 5 24 h — — 1
4/c IV. 8. 5 4 h l: 10 25. 5 24 h — — 1
5/a VII. 24. 7 1 h 1: 5 25 — — ■ 1 7 9
5/b VII. 24. 7 3 h 1:5 25 4 74— 5 nap 1 3 9
5/c VII. 24. 8 6 h l: 5 25 6 8 h — 2 9
5/d VII. 24. 8 10 h 1: 5 25 6 84— 2 nap — 2 9
6/a VIII. 14. 10 5 h l: 5 25 5 54— 2 nap — 5 3
6/b VIII. 14. 6 5 h l: 5 25 5 54— 7 h — 1 3
7/a VIII. 25. 25 2 h l: 5 25 — — — 25 3
7/b VIII. 25. 30 4 h l: 5 25 18 34— 6 h 2 12 3
7/c VIII. 25. 30 8 h l: 5 25 28 34—24 h — 2 3
8. VIII. 26. 26 24 h 

oltás
1: 5 25 — “ ■ 26 3

9. 10 has- 20,5 9 3— 4 nap — 1 4
üregbe

Hőmérséklet hatása. Mint emlí
tettük, a mesterséges fertőzési kí
sérleteink csak akkor sikerültek, ha 
a vízhőmérséklet legalább 20 °C 
vo lt Ennek végső igazolására a ko- 
poltyúra kenés módszerét alkalmaz
tuk. 20 °C feletti hőmérsékleten ez 
mindig hatásos volt. Első alkalom- 
mail 20 db pontyot fertőztünk kopol- 
tyúra kenéssel, és 12—13 °C-os át
folyó vízbe helyeztük őket. A négy 
napos megfigyelési periódus alatt 
elváltozást nem észleltünk. A  má
sodik esetben a 20 db pontyot a fer
tőzés után csak 1 napig hagytuk 
hideg víziben, utána az aíkváriumok 
vizét fokozatosan 21 °C-ra melegí
tettük, majd 25 °C-on inkubáltuk. 
A  3 napos megfigyelési periódus 
alatt elváltozást nem észleltünk. A 
viszonylag hideg vízhőmérséklet te
hát a legagresszívebb fertőzési mód 
esetén is megakadályozta a tünetek 
kifejlődését.

Hőstressz hatása. A  kísérletben 
20— 20 halat használtunk, melyeket 
előzőleg 3 hónapig recirkuiációs 
rendszerben 13—14 °C-on tartottunk. 
Az egynyaras állomány kondíciója 
rossz volt, szórványos elhullások 
előfordultak, de a Flexibacter co- 
lumnaris tömeges fellépését nem ta
pasztaltuk A  20—20 halat 20 literes 
levegőztetett akváriumba tettük, 
ahol a vizük hőmérséklete 24 óra 
alatt 20— 21 °C-ra emelkedett. A  vi
zet naponta lecseréltük. Az egyik 
csoport halait nem kezeltük, a má
sik 15—20 mg/kg/nap nigericin ete
tést kapott. A  kezeletlen akvárium 
halainak kopoltyúja a kísérlet ele
jén elhalványodott, vagy ellenkező
leg szokatlanul vörös lett, pár napon 
belül a kopoltyúkon és néha a test 
felszínen is Flexibacter invázió lé
pett fel, s 18 hal a kísérlet 8. nap
jára elpusztult. Az antibiotikummal 
etetett halak kopoltyúja nem bete
gedett meg, illetve 2 halon észlel
tünk enyhe fertőzést, és elhullás 
nem volt.

Ammónia hatása Flexibacter co- 
lumnaris fertőzésekre 40—50 g-os 
pontyokat 8,5 pH, 25 °C, valamint

48, 260, 560, 798 és 1070 g dm -l 
NH3—N mellett 4 napig tartottunk, 
1:20 hígításé 24 órás Flexibacter 
columnaris levestenyészetben 6 órán 
át fürdettük. Feltűnő, hogy a leg
alacsonyabb és legmagasabb NH3 
koncentrációnak kitett halak 24 óra 
alatt elpusztultak, míg a két közbül
ső koncentrációnál a kopoltyúkon 
pontszerű gócokban lépett fel a fer
tőzés. Feltételezzük, hogy a legala
csonyabb NH3 koncentrációnál még 
nem indult be a halak védekező 
mechanizmusa, a legnagyobbnál v i
szont már kimerült, ezért adódott 
a gyors elhullás. A közbülső kon
centrációknál a baktérium fertőzés 
ezzel szemben teljes működésben le
vő védekező apparátussal találko
zott.

FLEXIBACTER COLUMNARIS 
FERTŐZÉS KIALAKULÁSA 
TAVI VISZONYOK KÖZÖTT

A kutató intézet egy kis kísérle
ti telelő tavának hőmérséklete 1981. 
május 7. és 11. között 12—13 °C-ról 
21 °C-ra emelkedett, az ammónia 
150—200 /ugr volt. a tóiban, levő 
egynyaras pontyállomány erősen 
pipált, a befolyóhoz gyűlt, s igen sok 
elhullott. A  halak kopoltyúján be
vérzések, vörös foltok voltak, ese
tenként az egész kopoltyú igen vö
rös volt. A z  első napokban Flexi
bacter columnarist nem tudtunk ki
mutatni róla, de május 12-én az is 
kezdett megjelenni. A  maradék ha
lat OTC-tartalmú gyógytáppal ke
zeltük, és szervesanyaggal kevéssé 
terhelt tavakba helyeztük át. A  ke
zelések ellenére júliusban az állo
mány jó részén újra jelentkezett a 
Flexibacter fertőzés, s a fertőzés az 
újabb gyógytápetetés hatására (eset
leg spontán?) újra alábbhagyott, de 
az állomány rossz kondícióba ke
rült, s a kopoltyú torz maradt, s az 
így életben maradt halak a későb
biekben is igen lassan gyarapodtak. 
A stresszek hatása a Flexibacter 
fertőzéseket megelőzően nyilvánva

ló volt. A  betegség lefolyása igen 
hasonló ahhoz, amit a „hőstressz 
hatása” közben, akváriumokban ta
pasztaltunk, de a tavi megfigyelés 
során a halak kondíciója a stressz
hatást megelőzően jó volt, s az egész 
betegség időben hosszan elnyújtva 
jelentkezett, s a baktérium invázió 
által okozott elhullás nem volt olyan 
nagy.

Április elején 12—13 °C-os víz
ben is megfigyeltünk egy nem bak
teriális eredetű kopoltyúnekrózist. 
Az egynyaras pontyok kopoltyúja 
halvány volt, rajta nagy, szürkés
fehér foltokat észleltünk. Bár a v i
zuális kép igen hasonlított a Flexi
bacter columnaris okozta kopoltyú- 
betegségre, a baktériumot azon nem 
találtuk meg. A  halak pipáltak, el
hullás is volt. A  kopoltyú elszínező
dését számon táplálkozásélettani és 
toxikológiai stresszhatás is előidéz
heti. E hasonlóságok érthetően té
ves diagnózishoz vezethetnek.

A KOPOLTYÚNEKRÓZIS 
ELŐFORDULÁSA ÉS 
GYAKORISÁGA

Munkánk során egyszerű módszert 
dolgoztunk ki egy adott halpopulá
ció (halastó) állományának kopol
tyú vizsgálatára, és a szemrevétele
zéssel betegnek látszó állatok kiszű
résére. A módszer célja volt a ko- 
poltyúnekrózis előfordulásának
megállapítása. Húsz alkalommal 
próbahalászatok és lehalászások al
kalmával 100— 100 hal kopoltyúját 
ellenőriztük, és a kopoltyúk állapo
tát 0— 6 közötti számmal jellemez
tük. Az első szám a jobb, a második 
a bal oldali kopoltyúra vonatkozik. 
A  „0” jelű kopoltyú teljesen egész
séges, az 1— 6 közötti értékek egyre 
súlyosabb elváltozásokra utalnak. 
20%-os értékugrásokkal a „2” jel
zés 20% -os, a „6” jelzés 100%-os 
kopoltyűkárosodást jelez. A  0.0 te-

6. táblázat
A kopoltyúnekrózis előfordulása 

pontyállományokban (mindén fel
mérés 100 hal vizsgálatán alapul)

Fel
mérés Dátum Korosztály Hibás 

kopol
tyú, %

Nagyon 
hibás 
kopol- 

' tyú, %
' 2—6 
fokozal

1.
1979. 
Okt. 12. ivadék 37 2

2. okt. 16. kevert 20 10
3. okt. 22. ivadék 21 5
4. okt. 23. ivadék 52 30
5. okt. 27. ivadék 1 1
6. okt. 29. ivadék 15 6
7. dec. 8. ivadék 21 13

8.
1980. 
jún. 18. kétnyaras 10 5

9. júl. 14. kétnyaras 9 0
10. aug. 13. kétnyaras 4 3
11. szept. 9 kétnyaras 0 0
12. szept. 20. kétnyaras 5 2
13. szept. 29. ivadék 62 52
14. okt. 14. kevert 2 0
15. okt. 14. kevert 0 0
16. okt. 14. kevert 5 1
17. okt. 15. kevert 8 3
18. okt. 15. kevert 1 0
19. okt. 15. kevert 13 7

20.
1981. 
ápr. 11. kétnyaras anémia elhal-

ványo-
dás
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13. számú felmérés 1980. szeptember 
29-én. Szarvasi 16 ha területű kísér
leti tó jegyzőkönyve (100 hal jobb 
és baloldali kopoltyújának károso
dása a 0—6 fokozatú értékelési ská

la szerint)

?. táblázat

1,0 3,0 1,3 0,1 0,1
3,3 0,0 2,0 1,0 0.0
2,2 0,0 0,0 0,0 0,2
0,0 0,4 2,0 3,0 5,6
0,0 0,0 1,2 4,3 1,0
0,0 0,0 2,2 0,2 0,0
2,0 0,0 0,3 0,2 4,3
3,0 0,0 2,2 0,3 3,4
3,1 2,0 1,1 1,0 0,0
4,0 2,4 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 3,0 0,0 1,3
5,5 0,0 0,3 0,3 0,1
3,0
0,0

0,0 1,0 0,0 2,0
0,2 0,0 0,0 0,1

0,0 2,0 0,0 0,0 2,4
3,2 0,2 1,0 3,3 0,3
0,3 0,3 0,0 0,2 0,0
0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
4,5 0,0 0,2 4,0 3,2
0.2 0,2 1,2 2,3 0,0

hát a teljesen egészséges, a 6.6 (a 
csak elméletben létező) teljes kopol- 
tyúkárosodást jelzi. Az „1” jelzést 
általában jelentéktelen elváltozások
ra használtuk, a valóban beteg ko
poltyú legalább „2” jelzést kapott. 
A  laboratóriumban megvizsgált ese
tek Flexibacter columnaris fertő
zésnek bizonyultak. A  20 felmérés 
főbb adatait a 6. táblázatban foglal
tuk össze. Látható, hogy a Flexi
bacter columnaris okozta kopoltyú- 
nekrózis gyakori, és két esetben (4. 
és 13. felmérések) igen magas. A  
13. felmérés vizsgálati jegyzőköny
vét, ahol a nyilvánvalóan beteg ko- 
poltyúk aránya 52%, érdemes részle
tesen közölni (7. táblázat). A  többi 
esetben a kopoltyúk 5—10%-a volt 
beteg, ritkán egyáltalán nem talál
tunk hibás kopoltyút. A  betegség 
előfordulása nyilvánvalóan az iva
dékállományban gyakori. Az 1—19 
felmérések nyáron és ősszel történ
tek, csak a 20. kora tavasszal. Ek
kor 13 °C-os vízben Flexibacter co- 
lumnarist nem észleltünk, viszont az 
egész állományra kiterjedt a kopol
tyú halvány elszíneződése.

A BAKTERIÁLIS
KOPOLTYÚNEKRÓZIS
LEFOLYÁSA

A mesterséges fertőzési kísérletek; 
tavi megfigyelések, valamint irodal
mi adatok alapján megállapítható, 
hogy a bakteriális kopoltyúnekrózist 
mindig valamely környezeti vagy 
táplálkozásélettani stresszhatás elő
zi meg, s hatására kialakul a stressz 
okozta nem bakteriális eredetű ko- 
poltyúnekrózis. A  hatások tavi v i
szonyok között elsősorban a telelte- 
tés után tavasszal jelentkeznek. A  
kopoltyú lehet halvány, sötétvörös 
bevérzéses, márványozott, a kolum- 
náris betegséggel vizuálisan összeté
veszthető, de a kopoltyúkon soha 
nincs nagytömegű Flexibacter co
lumnaris populáció. Azonosnak te- 
kinthető a Schreckenbach és mtsai 
(1975) által leírt NH3 okozta kopol
tyú nekrózissal, de a hasonló elszí
neződéseket más toxikus anyagok, 
illetve stresszek is előidézhetik. Ezek

az elváltozások antibiotikumokkal 
nem védhetők ki, jelentkezésük ese
tén mégis ajánlatos a gyógytáp ete
tése, a másodlagos baktérium fertő
zések kivédésére. Az elhullás jelen
tős lehet.

A  környezet okozta stresszhatások 
súlyosbodásaként, másodlagosan ki
alakulhat a Flexibacter columnaris 
okozta kolumnaris kopoltyúbeteg- 
ség. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 
stressz okozta kopoltyúbetegségek 
nem fejlődnek szükségszerűen ko
lumnaris betegséggé! A  betegség ki
alakulásához minimálisan 20 °C kö
rüli vízhőmérséklet kell. Toxikus 
anyagok, elsősorban ammónia hatá
sán kívül primer stresszként parazi
ták hatása is elképzelhető. Anderson 
és Conroy (1969) írja: „A  fertőzé
sek helyeiként mind lazacféléknél, 
mind a melegvizi halaknál a bőr ap
ró sérülései látszanak fontosnak. 
Eddig parazitát, mint a betegség 
vektorát nem írtak le, de mechani
kai hatásaikkal, mint e baktériu
mok tapadási helyeivel számolni 
kell.” Megfelelő időben, azaz a 
stressz bekövetkezése után, de a 
nagyarányú baktérium invázió előtt 
végzett antibiotikum kezeléssel a 
fertőzés nagy valószínűséggel kivéd
hető. Flexibacter columnaris fertő
zés esetén a kopoltyún szürkés-fe
hér foltok jelennek meg, melyben 
nagytömegű,, hosszú, pálcika alakú 
baktérium található, ezek jellegze
tes elrendeződésűek, és mikroszkóp
pal jól megfigyelhetők (1. kép). 
Mesterséges fertőzésekkel a beteg
ség reprodukálható, ilyenkor az el
hullás is jelentős. Tavi viszonyok 
között főleg nyáron és ősszel fordul 
elő, felméréseink alapján néha az 
állomány igen nagy százalékában, 
de kis mértékben mindig megtalál
ható. A  Flexibacter columnaris ál
talában csak a kopoltyú megtáma
dott részeiről izolálható a belső szer
vekből már ritkán. A  kopoltyún 
más baktériumok, így az Aeromo- 
nasok és Streptococcusok is elsza

porodnak. A kolumnaris betegség 
főleg ivadék és egynyaras állományt 
sújt.

A  kolumnaris kopoltyúbetegség, 
vagy más néven a bakteriális ko- 
poltyúnekrózis második szakaszának 
a gyógyuló stádium tekinthető. Mes
terséges fertőzések után néhány 
nappal, ha a hal nem pusztult el, 
beáll a spontán gyógyulás. Feltehe
tően tavi viszonyok között is ez a 
helyzet, de az időbeli viszonyokról 
nincsenek adataink. A  kopoltyú 
szürkés-fehér foltjai eltűnnek, de az 
invázió helyén a kopoltyú torz ma
rad, mivel a gyógyulás során gyak
ran nagy szövetrészek lökődnek ki. 
Flexibacter columnaris a kopoltyú- 
ról nem mutatható ki. Tavi viszo
nyok között az előző stádiummal 
(tehát, ahol a baktérium még jelen 
van) keverve fordul elő, főleg nyá
ron és ősszel. Az állapot megítélése 
félreértésekre adhat okot, mivel a 
Flexibacter ilyenkor már nincsen 
jelen. Véleményünk szerint ez az 
állapot, telhet az erősen torzult, hiá
nyos kopoltyú, nem a környezet 
okozta első, hanem a Flexibacter 
columnaris okozta második beteg
ség gyógyuló stádiuma. Természete
sen nem kizárt, hogy más parazita 
inváziók után is hasonló elváltozá
sok jelentkezhetnek a kopoltyún. 
Mindenesetre az ilyen állomány le
romlott, rossz kondíciójú, további 
sorsa kétes.

Összefoglalásként tehát újra le
szögezhetjük, hogy a ponty bakteri
ális kopoltjyúnekrózisa, mely a 
Flexibacter columnaris által oko
zott kolumnarisi betegséggel azonos, 
másodlagos betegség. Az ellene va
lói védezekés, melynek főleg a meg
előzésre kell] irányulnia, mégis fon
tos, mivel az intenzív nagyüzemi 
haltenyésztésben az elsődleges ki
váltóként jelentkező stresszhatások 
elhárítása igen nehéz.

(A  tanulmányhoz tartozó iroda
lomjegyzéket 
küldik.) 

a szerzők kérésremeg-

Telepítések
A  szegedi Tisza HTSZ tagjai a Tiszában, a Marosban és a Hármas- 

Körösben évente 120—150 tonna halat fognak. A  termelés mennyisé
ge lényegében sok év óta nem változik, azt azonban megfigyelték, 
hogy csökkent a nemes halak aránya. Ezek érzékenyebbek az eset
leges szennyeződésekre vagy ívás idején a vízállás kedvezőtlen ala
kulására. Az elmúlt években például sokszor előfordult, hogy a hir
telen apadáskor a hullámtereken kintrekedt ivadékot nem minden 
esetben sikerült visszamenteni a mederbe.

A  kedvezőtlen természeti tényezők károsító hatásának ellensúlyo
zására a szövetkezet 1980-ban kezdte meg, és azóta is folytatja az 
élővizek telepítését. Erre a legalkalmasabb, csendes vizeket választ
ják. Az idén tavasszal mintegy 20 ezer pontyot helyeztek ki a T i
szába, és ősszel még további 40 ezerre kerül sor. A  csukát, süllőt 
áprilisban és májusban népesítették. Júniusban a harcsa és kecsege 
ivadékok kihelyezésére került sor. Nemes ragadozókból ebben az év
ben 60 ezret telepítettek. Az idei telepítések eredményére három év 
múlva számítanak a szakemberek.

v. —
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Hidraulikus hálóhúzógép készült 
központi MÜFH támogatással

Amikor elindítottuk azt a műszaki fejlesztést, mely
nek eredményeiről be kívánunk számolni, a belső hal
ággyal rendelkező tavaknál a hal kiemelése és válogatá
sának gépesítése már megoldott volt. Hiányzott még a 
hálóhúzás gépesítése, bár erre több próbálkozás volt 
a korábbi években különböző mechanikus csörlők al
kalmazásával. Ezek a gépek a gyakorlatban nem vál
tották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Általános hibáik a következők voltak:
— nem biztosították a megfelelő nagyságú húzóerőt;
— nem alkalmazkodtak a változó igénybevételhez;
— érzéketlenség miaTt, a hálót megakadása esetén 

szakították;
— igen nagy volt a meghibásodási lehetőség;
— a kötés húzási sebességének változtatása szűk for

dulathatáron belül szakaszos volt;
— kezelésük nagy gyakorlatot igényelt.
Kerestük a lehetőségét egy olyan géptípus kialakí

tásának, amely az itt felsorolt hibákat kiküszöböli. így 
jutottunk el ahhoz a gondolathoz, hogy napjaink leg
korszerűbb megoldását, hidraulikus meghajtási mód
szert alkalmazzuk. Elképzeléseinket a megvalósítás kö
vette, melynek alapján 1980-ban elkészítettük a fenti 
gépek prototípusait.

Az üzemi próbákat 1980. év őszén majd ezt követő
en 1981. tavaszán végeztük el. Azóta már sok-sok üzem
órán át szolgálta az 1981. őszi majd az 1982. tavaszi 
halászatot.

A  főbb műszaki jellemzőit a következőkben foglal
hatjuk össze:

Erőforrása: a már jól ismert Trabant-járműmotor, 
melynek teljesítménye: 18,5 kW.
Konkrét igény alapján villanymotor meghajtás is le
hetséges.

Kötél dob fordulata: 
A  kötél hossza: 
Legnagyobb nyomaték: 
Legnagyobb húzóerő 
Üzemi nyomás:

0— 200 f/min 
1500 m 
150 mkp 
550 kp 

1600 kPa

A berendezésre gépi kötélvezetőt szereltünk, amely az 
egyenletest fel- és lecsévélését biztosítja.

A  berendezés négy fúvott gumiabroncsú keréken gör
dülő alvázra épült, melynek vontatása történhet kézi 
vagy gépi erővel.

Rögzítése: üzemközben 2 db acéltüskéhez kötél se
gítségével történik. Egy háló, vontatásához 2 db háló
húzógép szükséges, melyeket a háló két oldalszárnyára 
erősítünk. Gépenként egy-egy fő kezelőt igényel, ke
zelése rendkívül egyszerű.
Az üzemeltetés az eddigiekben alkalmazott gépekhez 
viszonyítva, igen olcsó.

A  gépek telepítésére, üzembe helyezésére, működte
tésére, teljesítményére vonatkozó idő és költség igénye
it az alábbiakban közöljük:

Húzási távolság: 800 m 1000 m
Kifogott hal mennyisége: 23 t 18,7 t
Egyes munkafolyamatokra felhasznált idő:

1500 m 
16,8 t

12 min
13 min

30 min 
42 min

97 min 
10 fő

A  gépi hálóhúzás bevezetése előtt a fenti tavakon 28 
fő végezte a hálóhúzást. A  fenti mérési adatok alap-

Gépek telepítése:
Húzás irányának beállítása: 
Húzó kötél lecsévélése, 
hálóhoz erősítése:
Háló kihúzása: 
Munkafolyamatok ideje 
összesen: 
Alkalmazott munkaerő:

12 min 
11 min

20 min 
20 min

63 min 
10 fő

10 min 
12 min

23 min 
28 min

73 min 
10 fő

Üzemben a hálóhúzó csörlő az attalai tógazdaságban (Tóth A. 
felvétele)

ján a költségek az alábbiak szerint alakultak: 1 fő na
pi munkabére 160 Ft volt.

Halászat gépi hálóhúzással:
húzási k i f o g o t t )  létszám munka- gépek ossz.
távolság hal fő bér Ft üz. költs. költs.

m t Ft Ft/to
800 23  10 1 6 0 0 — 2 2 0 — 7 9 ,1

1000 1 8 ,7  10 1 6 0 0 — 2 2 0 — 9 7 ,3
1500 1 6 ,8  10 1 6 0 0 — 2 2 0 — 1 0 8 ,3

5 8 ,5  30 4 8 0 0 — 6 6 0 — 9 4 ,:

Halászat kézi hálóhúzással:
húzási kifogott létszám munka OSSZ.
távolság hal fő bér Ft költs.

m t Ft/to
800 23 28 4 4 8 0 — 1 2 1 .7

1 4 9 .71000 1 8 .7
1 6 .8

28 4480
1500 28 4 480 1 6 6 ,6

5 8 ,5 84 13 440 1 4 6 ,0

A fenti táblázatban közölt adatok öt tavon végzett 
mérés-sorozat átlag értékeit mutatják. A  vizsgált ta
vakon kézi erővel, azonos távolságról történő hálóhúzás 
esetén az időszükséglet az alábbiak szerint alakult:

800 m távolságról 2,5 óra
1000 m távolságról 3,0 óra
1500 m távolságról 4,0 óra

Összesítve a fenti adatokat, ha a lehalászási technoló
giánkba a hidraulikus csörlőt beiktatjuk, akkor 1 ton
na hal szállító járműre rakásáig a megtakarítás a ké
zi hálóhúzással szemben 51,1 Ft.

A  fenti tényadatok alapján ez a megtakarítás 1000 
ha-os tógazdaság esetén, 1200 t bruttó halmennyiség 
lehalászásával számolva 61 800 Ft. Az ismertetett gé
pek a kísérleti üzemeltetés óta már több száz órát 
működtek minden meghibásodás nélkül. Igaz ugyan,
hogy a gép bekerülési költsége igen magas (200 ezer 
Ft/db), de az előzőekben vázolt adatok, valamint a 
hidraulikus rendszerekre jellemző rendkívül hosszú élet
tartam a biztosíték arra, hogy a megtérülés 3 éven be
lül megtörténik.

Gazdaságunk felkészült a gépek sorozatgyártására. 
Megrendelést elfogad. Tekintettel arra, hogy a hidrauli
kus fő elemek tőkés importból (dán, NSZK) kerülnek 
beszerzésre, feltétlenül szükség van az 1 éves előren
delésre.

Balogh József—Kaposvölgyi Ottmár
Bikali ÁG
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Látogatás a Krasznüj Rübak Halászati Kolhozban. Az előtérben egy uni
verzális haltakarmányozó gép

Vegyes dunai halzsákmány (Tóth Á. felvételei)

A Dunai Halászati Egyezmény
Vegyesbizottságának XXIV. ülése

Hat szocialista tagország részvé
telével 1982. április 13—19. között 
Odesszában, a Fekete-tenger nagy- 
kikötővárosában rendezték meg a 
Dunai Halászati Egyezmény Ve
gyesbizottságának 1982. évi ülését.

A  korábbi évek gyakorlatához ké
pest rövidebb ideig, egy hétig ülé
sezett a Bizottság, a közösen kidol
gozott jegyzőkönyv tartalmazza a 
résztvevő delegációk egységes állás- 
foglalásait.

A  Duna összes halfogása 1981-ben 
15%-kal haladta meg az 1980. évit 
és a fogásnövekedés főként a nö
vényevő halak, a dévér, a csuka, a 
ponty és az ezüstkárász fogások nö
vekedésének köszönhető. 1981-ben 
a hidrológiai és meteorológiai fel*- 
tételek is kedvezőek voltak a ha
lak szaporodására és növekedésé
re, de a fogásra is. Mindezek kö
vetkeztében lehetővé vált, hogy az 
összes kitermelt hal 3,5 ezer tonná
val meghaladta az előző évit.

A  Vegyesbizottság megállapította 
az alsó Duna-szakaszra vonatkozó 
általános halászati tilalmat, a dunai 
hering lépcsőzetes tilalmi idejét és 
a Duna felső szakaszára vonatkozó 
fajlagos halászai tilalmi időket.

A  magyar és a jugoszláv Duna- 
szakaszon növekedett az értékes 
halfajok fogása, amit a Vegyesbi
zottság az évenkénti halasítás és a 
fajlagos halfogási tilalom alkalma
zásának eredményeként értékelt. A  
jugoszláv jelentésekből kitűnik, hogy 
a Vaskapu víztározó sajátos hal
faunájának kialakulása folytatódott,

érdekesség, hogy az erőmű feletti 
térségben is megfigyelték a vándor
ló tokfélék egyes példányait.

A  Duna alsó szakaszán a márci
usi—áprilisi hűvös időjárás nem 
kedvezett a dunai hering vándorlá
sának, így a heringfogás csökkent. 
A  tudományos előrejelzés szerint az 
1982. évi heringfogás változatlanul 
alacsony szinten, 1000 t körül vár
ható.

A dunai heringgel  ellentétben, 
jelentősen növekedett viszont a nö
vényevő halak fogása valamennyi 
ország Duna-szakaszán. Az 1981. 
évi összes növényevő-fogás 915 t- 
val haladta meg az 1980. évit. Bár 
a szakértők és a tudományos ku
tatók vizsgálatai nem bizonyították 
a természetes szaporodást, úgy tű
nik, a növényevő halak jó feltéte
leket találtak a Dunában. Az tény, 
hogy ma már a növényevő halak 
tömegesen fordulnak elő a Duná
ban és mellékvizeiben, és ez felté
telezi a természetes szaporodás fo
lyamatosságát is. A  tiszai megfigye
lések és halfogások is a természetes 
szaporodás évenkénti ismétlődését 
támasztják alá, az egynyarasok 
olyan tömegben is előfordulnak, 
amely nem „szökhetett” el tógazda
ságokból. A  kérdés gyakorlati je
lentőségére való tekintettel a Ve
gyesbizottság javasolja a megfigye
lések folytatását és olyan javasla
tok kidolgozását, amelyek a nö
vényevő halak telepítésének lehető
ségét és célszerűségét bizonyítják.

Az ülésszakon a csehszlovák de
legáció beszámolt azokról a tervek
ről, amelyek a Gabcsikovo—Nagy
marosi vízierőmű-rendszer építése 
kapcsán a halak ökológiai feltételei
nek javítására irányulnak. A  dunai 
halak állományának fenntartására 
160 ha területű ivadéknevelő tógaz
daság épül, amelynek megvalósítá
sát a csehszlovák vízügyi szervek 
finanszírozzák. A  tógazdaság ter
vezése most folyik és alkalmas lesz 
az értékes dunai halfajok szaporí
tására, ivadékaik előnevelésére.

A  Vegyes bizottság foglalkozott a 
Duna vízminőségével, halasításával, 
a halászat szabályozásával, a ván
dorló tokfélék állományával, azok 
kísérleti hálós halászatával is.

A  Bizottság soron következő XXV. 
ülését 1983. április 11—17. között 
tartja Belgrádban. A  két ülésszak 
közötti időben az elnöki teendőket 
Filip Zarubica elvtárs, a jugoszláv 
kormány képviselője látja el.

Az ülésszak jegyzőkönyvének ké
szítése idején a Vegyesbizottság 
munkájában résztvevő delegátusok 
megismerkedtek a „Krasznij rübak” 
halászati termelőszövetkezet munká
jával, fejlődésével, termelési ered
ményeivel. A  szövetkezet elnöké
nek tájékoztatásából kitűnt, hogy a 
tógazdasági fejlesztést nagyon fon
tosnak tartják és jelentős erőfeszí
téseket tesznek az arra alkalmas vi
zek intenzívebb halászati hasznosí
tására.

Tóth Árpád
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Dr. Lukács Károly (1882—1954)

Egy táj, a szűkebb haza sokszor 
meghatározója az ember életének. 
Egy ilyen varázslatos táj, a somo
gyi Balaton-part szelíden lankás 
bortermő vidékének szülötte Lukács 
Károly, aki száz évvel ezelőtt, 1882. 
május 13-án Balatonbogláron szüle
tett. Az író, a tudós-tanár, a Bala- 
ton-tudományok művelője, kutató
ja innen indult és ide tért vissza.

A  szülők kilenc gyermekének 
egyike szülőfalujában kezdte tanul
mányait. A  kaposvári állami gimná
ziumban eltöltött nyolc év sokat je
lentett számára. Az iskola évköny
veiből tudjuk, hogy jó tanuló volt. 
Már hetedikes gimnazista korában 
az önképzőkör tíz koronás pályadí
ját prózai műfordításáért ő kapta. 
Nyolcadikos gimnazistaként írta meg 
első dolgozatát, mellyel első díjat 
nyert. Ehhez a dolgozatához Flam- 
marion francia csillagász munkássá
gából választott témát.

A  budapesti tudományegyetemen 
és a párizsi Sorbonne-on töltött 
egyetemi évek után, 1905-ben föld
rajzból és történelemből középisko
lai tanári oklevelet szerzett. 1907- 
bem kapta meg bölcsészdoktori dip
lomáját. Egy évvel később francia 
nyelv- és irodalomból nyert tanári 
oklevelet, Nem sokkal később meg
szerezte a magyar és francia gyors
írói diplomát is.

Első tudományos sikereit a csilla
gászat terén érte esi. Már 1902. év 
nyarát, mint az asztrofizikai egye
temi pályázat díjnyertese, az ógyal-

lai csillagvizsgálóban töltötte. Itt 
végzett bolygómegfigyeléseiről írt 
dolgozatát francia szakfolyóirat is 
közölte.

A  felkészülés évei alatt végzett 
munkája, írásai, tanulmányai, jó ké
pességű, sok irányú érdeklődést 
tanúsító, elmélyült gondolkodású 
emberre engednek következtetni, aki 
már fiatalon felkeltette a csillagá
szattal és közgazdasággal foglalkozó 
szakemberek figyelmét.

1908-tól — tíz éven keresztül — 
a győri főreáliskola tanára volt. Ezt 
a tíz évet az első világháború négy 
éve szakította meg. Az őszirózsás 
forradalom idején a gimnázium 
igazgatójává nevezték ki. A  Tanács- 
köztársaság ideje alatt beválasztják 
a szakszervezeti tanácsba, valamint 
a munkás- és katonatanácsba is. 
Egyik vezetője volt a Művelődés- 
ügyi Direktórium által életre hívott 
átképző iskolának, és vezetője az 
1919 nyarán szervezett Munkás Sza
badiskolának.

Érdemes elolvasni azokat a cikke
ket, melyeket abban az időben a 
Győrben megjelenő „Testvériség”, 
„A  Reggel” c napilapok tevékeny
ségével kapcsolatban közöltek. Ezek 
az írások azt bizonyítják, hogy a 
Tanácsköztársaság művelődéspoliti
kájának elkötelezett munkatársai 
közé tartozott.

Augusztus 8-án lemondott az in
tézet vezetőjének tiszté től. 1920. ja
nuár 30-án, a proletárdiktatúra tá
mogatása miatt büntetéssel sújtják. 
Először Ceglédre, majd Székesfehér

várra helyezték. A  meghurcoltatás
ba belefáradva, elhagyta Győrt, és 
megvált a tanári pályától is.

Győrből szűkebb hazájába, a Ba
laton mellé, Siófokra költözött, ahol 
1920 őszén a Balatoni Halászati 
Részvénytársaság szolgálatába lé
pett, először mint a vállalat titká
ra, később mint ügyvezető igazga
tója.

Az átállás egyik tudományágról 
a másikra és a gyakorlati munka 
rákényszerítette az önképzésre. Egé
szen más jellegű felkészültsége el
lenére, hihetetlen akaraterővel, au
todidakta módon vetette bele ma
gát az ichthyológia (a halakkal fog
lalkozó tudomány) rejtelmeibe, és 
sajátította el a gyakorlati gazdaság
tan alapismereteit.

Az ő nevéhez fűződik a balatoni 
halászat fellendülése. Érdemes be
tekinteni a BHRT és a Balatoni Hal
gazdaság 20. századi fogási statisz
tikájába és betelepítési összesítőibe. 
A  20-as és a 30-as évek kiemelkedő 
és minőségi változásait figyelhetjük 
meg ezeken a kimutatásokon.

Vállalata már 1921-ben kiküldte 
Németország, Dánia és Helgoland 
halastavainak és halgazdaságának 
tanulmányozására.

Akaratereje, munkabírása, szer
vezőképessége a balatoni halipart 
európai rangra emelte. Szerepe volt 
a siófoki halkonzervgyár létrehozá
sában. Ő kezdeményezte a balatoni 
hallisztgyártást és megindította a 
halpikkelyfény vagy más néven a

140



halezüst (essence d’ orient, Fischsil- 
ber) exportját Kölnbe, Párizsba, 
Barcelonába, Thüringiába és Gab- 
lonziba.

Szakadatlanul és következetesen 
dolgozott tervei végrehajtásán. így 
teremtette meg a balatoni fogas v i
lághírét. Európában talán elsőként 
dolgozta ki és valósította meg a fé l
mesterséges süllőkeltetést. A  szapo
rítás először Purgly-féle eljárással 
történt, ezt folytatta és fejlesztette 
tovább a 20-as évektől az 50-es éve
kig Lukács Károly. Óriási erőfeszí
téssel dolgozott munkatársaival és 
a halászokkal együtt a Balaton dé
li partján levő akadókon a süllő
fészkek lerakásakor. Ez a munka 
az alsóőrsi és a balatonudvardi kel
tetőtelepen fejeződött be. A  30-as 
évek végén a BHRT a fogas név 
védelmét kéri. A  fogassüllő helyett 
a „fogas” nevet kell használni. Et
től kezdve a fogas exportjának a 
származását igazolni kellett, és a 
berni nemzetközi iroda által meg
állapított jelzést kellett a fogas ko- 
poltyúfedelére erősíteni.

Életének nagy része a Balaton 
halászatához és ezen belül a fogas 
termeléséhez kapcsolódik. Ebből 
adódik — írásai is ezt bizonyítják 
—, hogy irodalmi munkásságának 
túlnyomó része ilyen irányú szak
lapokban jelent meg.

Csak a Halászat c. folyóiratban 
közel száz cikke jelent meg. Ezek 
közül is ki kell emelnem a történe
ti, biológiai, nyelvészeti témájú írá
sait, cikkeit. „Vízhalászat Tolnán 
1800-ban” , „Mátyás király vizái” , 
„Csallóköz halászatának története”, 
„A  Pesti Halászcéh könyvei” , „A  
magyar halászat múltjából” , „A  ba
latoni halászat múltjából” , „Hajó
zás és halászat” , „A  Balaton ha
lásztopográfiája” , „A  csuka táplál
kozásáról” , „Akváriumi fogastmeg- 
figyelések” , „Pontyjelölések és azok 
tanulságai a Balatonban” . Ezeken 
kívül külön foglalkozott a lengyel, 
német, osztrák, svájci, olasz, fran
cia és orosz tavak halászatával is.

Több mint negyven könyve és 
kisebb nagyobb terjedelmű írásai
nak különlenyomata, és mintegy 
százötven cikke jelent meg külön
böző szakfolyóiratokban.

Budapesten 1931-ben jelent meg a 
Magyar Szemle Társaság Kincses
tárában enciklopédikus ismertető 
könyve, A Balaton, melyet tíz év 
múlva követett a kibővített máso
dik kiadás. Mindkettőben külön fe
jezetet szentel a Balaton halászatá
nak „A  halászat és halipar” címen.

Külön figyelmet érdemel Bél Má
tyás „Netitia comitatuum Veszpri- 
miensis, Simihiensis et Saladien- 
sási” c. kéziratának ismertetése, mely 
a Magyar Biológiai Kutatóintézet 
Munkái 14. kötetében, a kézirat for
dítása a 15. kötetben, a „Tractatus 
de re Rustica Hungarorum” és „Ma
gyarország halairól és halászatáról” 
szóló fejezet pedig a 13. kötetben 
jelent meg.

Életének, írásainak túlnyomó ré
sze az ichthyológia tudományához 
kapcsolódik, de írt történelmi, nyel
vészeti, vízrajzi, topográfiai, hajó
zási, idegenforgalmi és jogi kérdé
sekről is. Nehéz különválasztani 
történelmi, halászati, nyelvészeti 
cikkeit néprajzi tartalmú írásaitól, 
hisz dolgozatainak többsége tele van 
néprajzi vonatkozású közlésekkel. 
A  balatoni jégi halászat leírása ma 
is a népi halászat kutatóinak, Her
man Ottó és Jankó János munkái 
mellett, egyik alapvető forrása. Az 
Ethnographia hasábjain jelent meg 
„A  balatoni halászat két évszázad 
távlatában” és a „Tiszai hatás a 
balatoni halászatban” két alapvető 
tanulmánya.

Francia és német nyelvű munkás
sága a német Allgemenie Fischerei- 
Zeitung és a Sportfischer, a svájci 
Bulletin Suisse de peche et pisci- 
cultura, a francia Bulletin francais 
de piscicultura több évfolyamában 
jelentek meg. Neuchatelben 1932- 
ben látott napvilágot a Le Balaton 
sa péche et piscicultura c. könyve. 
(A magyar—francia és a francia- 
magyar műszaki szótár halászati 
szakszókincsét is ő állította össze.)

Széles körű irodalmi munkássága 
mellett résztvett nemzetközi halá
szati és vízgazdálkodási kongresz- 
szusokon is. Ekkor kötött barátsá
got dr. Pellegriny lausanne-i hal
biológus egyetemi tanárral, aki Sió
fokon is meglátogatta.

Fakutyával a Balatonon egy jégi halászat 
alkalmával, 1928-ban

A különböző nyári egyetemek, a 
BIB által rendezett tanfolyamok, a 
Hidrológiai Társaság és a Magyar 
Rádió egykori előadója volt.

1947-ben Zákonyi Ferenc társa
ként, majd 1947 végén és 1948-ban 
a BIB kelet-balatoni kirendeltség 
vezetőjeként működött.

Élete utolsó éveiben Bél Mátyás 
„Tractatus” kéziratának szövegkri
tikai vizsgálatát végezte. Ebben az 
időben állította össze bibliográfiai 
adatait, kezdetben a Balatonhoz 
kapcsolódva, később a magyar ha
lászat egészére kiterjesztve.

Lukács Károly egy halászati mú
zeum létesítésének gondolatát elő
ször 1934-ben vetette fel. Az ösz- 
szegyűlt anyag a 30-as évek elején 
a Balatoni Halászati Részvénytár
saság szakgyűjteményeként szere
pelt. Mint múzeumszervező elsősor
ban a Balatonra és környékére vo
natkozó kultúrtörténeti emlékeket 
szerette volna megmenteni. Az ala
pos munka csak 1946-ban indulha
tott meg. Úgy tervezte, hogy a sió
foki múzeumot, melyet 1952-ben 
alapított a korábbi halászati gyűjte
ményből, komoly tudományos cent
rummá fejleszti.

A  siófoki Beszédes József Vízgaz
dálkodási Múzeum falán emléktáb
la hirdeti, hogy a táj és a benne élő 
ember nem felejtette el Lukács Ká
rolyt, a „balatoni tudományok lel
kes művelőjét”, aki hűséges volt 
szülőföldjéhez.

Reőthy Ferenc

A  Siófoki Múzeum első székhelye 1953/54 telén
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A Közel-Kelet
első ketreces haltermelő üzeme
Irak két nevezetes és hatalmas 

folyója a Tigris és az Eufrátesz, 
amelyek hatalmas vízkészletet szál
lítanak a törökországi hegyvidékek
ből a Shatt Al-Arabba, majd az 
Arab-öbölbe. E vízkészlet haszno
sítására, az árvízcsúcsok csökken
tésére épült Irak síkvidéki területe
in három hatalmas víztározó, me
lyek a jövőben bizonyára nagy sze
repet fognak játszani az ország hal
termelésében is. Az első lépések en
nek érdekében a Habbaniya víztá
rozón történtek. E víztározó a leg
kisebb területű a három közül, de 
450 km2 — közel Balatonnyi — víz
felület hasznosítása a hagyományos 
halászati módszerek alkalmazásával 
csak kis intenzitással volna megold
ható. így merült fel a ketreces hal
termelés gondolata.

A  Habbaniya vízszintje április
ban éri el maximumát, amikor a 
hóolvadást követően nagy mennyi
ségű víz érkezik a hegyekből. Ilyen
kor a maximális vízmélység eléri a 
13 m-t. Decemberben már csak 7 m 
a maximális vízmélység, a párolgás, 
az Eufrátesz folyó felé történő víz
visszapótlás és a Razaza-tó vízellá
tása következtében. Május és októ
ber között, hat hónapon át haladja 
meg a víz hőmérséklete a 20 °C-t, 
ideális növekedési feltételeket te
remtve a ponty számára. Télen a 
víz 12 °C-ra hűl le. A  víz pH-érté- 
ke 8—9 között alakul, az oxigénvi
szonyok jók, az április—december 
közötti nappali mérések szerint a 
víz oxigéntelítettsége csak ritkán 
maradt 100% alatt.

A  víztározó hasznosítása részét ké
pezi az Iraki Halászati Igazgatóság 
rendkívül ambiciózus fejlesztési ter
veinek. Az első — kísérleti jellegű 
— ketreces telep felállítására 1980- 
ban került sor. A  kísérleti eredmé
nyek igazolták a módszer létjogo
sultságát, de azt is, hogy az adott 
viszonyok között sajátos ketrec
konstrukcióra van szükség. A kísér
leti telep ugyanis nem volt képes 
ellenállni a hatalmas hullámzás
nak.

A  fejlesztési terv vezetői számos 
európai halketrec gyártóval tár
gyaltak, míg végül a skót Kames 
Fish Farming Ltd. cégre esett a 
választás. A  cég feladata volt a 
ketrecek szállítása, felszerelése, a 
beüzemelés és a megfelelő oktatási 
és szakértői tevékenység elvégzése.

A vállalkozás jóváhagyására 1981. 
áprilisában került sor, május végé
re már meg is történt 105 ketrec, a 
hozzájuk tartozó hidak és horgonyok 
berakodása egy brit kikötőben. A 
szállítás Törökországig hajón, majd

onnan országúton történt, összesen 
három hét alatt.

Az első kiválasztott helyszínen 60 
— egyenként 3 tonnás termelési ka
pacitású — ketrec felállítását hatá
rozták el. 50 ketrec egy üzemi szin
tű termelőegységet, 10 ketrec pe
dig egy kutató egységet alkotott. 
Augusztus végére a telepek készen 
állottak a halak fogadására.

A  takarmányreceptúrát az ugyan
csak skót Stirlingi Akvakultúra In
tézet dolgozta ki, figyelembe véve 
azt, hogy Irak igen fejlett baromfi
iparral rendelkezik, változatos ta
karmány-komponensek állnak az or
szágban rendelkezésre. A  pontyok 
számára kidolgozott receptúra 20% 
hallisztet, 15% fehérje-koncentrátu
mot, 25% szójalisztet, 10% kuko
ricát, 10% árpát, 5% búzát és 5% 
növényi olajat tartalmaz. Az így 
előállított táp végeredményben 36 
%-os fehérje- és 8%-os zsírtartal
mú. Felmerült magasabb zsírtartal
mú táp előállítása is (tekintettel 
arra, hogy a ponty 18%-os zsírtar
talmat is jól képes hasznosítani), 
ezt azonban elvetették, mivel a nö
vényi olaj ára egyrészt magas volt, 
másrészt, annak raktározása is szá
mos problémát okozott volna az 
adott éghajlati viszonyok között.

A  ketrecek felállítása után a kö
vetkező lépés a megfelelő népesítő 
anyag beszerzése volt. Az 1981-es 
szezon még hátralevő részében a 
próbaüzem céljaira 100 ezer darab 
50—100 g-os pontyot szereztek be 
Irak már üzemelő két gazdaságából. 
Az első halak október közepén ér
keztek Habbaniya víztározóhoz, ami
kor a víz hőmérséklete 23 °C körül 
volt. A  pontyok jól alkalmazkodtak 
a ketreces tartási viszonyokhoz, és 
intenzíven táplálkoztak. A  rácsos 
fenekű kézi osztályozóládával szét
válogatott halak kihelyezése a ket
recekbe 5—13 kg/m2 népesítési sű
rűséggel történt. A  népesítés egyéb
ként az oxigén- és hőmérséklet v i
szonyoktól függően 40 kg/m2-ig fo
kozható.

November elejére a hőmérséklet 
20 °C alá csökkent és észrevehetően 
lelassult a halak táplálkozása is. 
Megállapították, hogy ezen időszak 
után már nem várható a halak je
lentősebb gyarapodása.

A  jövőben a ketreces telep ellátá
sa 10 g-os ivadékkal fog történni, 
részben a már meglévő halgazdasá
gokból, részben a Babilon közelé
ben megépülő új halszaporító telep
ről. Ebből az anyagból őszre 1 kg- 
os piaci halat lehet előállítani. Fog
lalkoznak egy kétéves üzemforma 
lehetőségével is. Ennek lényege,

hogy az első nyáron az ivadékot 
még nem ketrecekben, hanem tógaz- 
gazdaságban nevelik, s csak a má
sodik tenyész-szezont töltik a halak 
a ketrecekben. A  kétéves üzemfor
ma mellett szól, hogy igen jó pia
ca van Irakban a 2 kg-os, vagy an
nál nagyobb halaknak.

Amíg a végleges tenyészanyag-el- 
látási rendszer megvalósul, más 
megoldásra van szükség a teljesen 
kiépült ketreces telep kapacitásá
nak kihasználásánál. Í gy, 1982-ben, 
az első teljes üzemelési évben Ma
gyarországról vásárolnak ponty-iva
dékot. A  magyar pontyivadék fe l
nevelésével 300 tonna végtermékre 
számítanak.

A  takarmány elhelyezésére meg
építenek még egy 300 tonna kapa
citású hűtőtárolót, biztosítva annak 
bővítési lehetőségét is. A  tíz főből 
plusz vezetőből álló munkaerő el
helyezése légkondocionált lakóko
csikban történt.

A  korszerű, ketreces haltermelés 
bevezetésére Irakban nagyok a le
hetőségek. A  siker a megfelelő hely- 
kijelöléstől, a tenyészanyag-ellátás 
biztosításától, jó minőségű takar
mány gazdaságos gyártásától és a 
megfelelő vezetéstől függ.

A  Habbaniya víztározón kialakí
tott ketreces haltermelő üzemnek 
nagy jelentősége van a technológia 
szélesebb körű elterjesztésében Ira
kon kívül is, az egész közel-keleti 
térségben.

(Fish Farming International, 1982. 
áprilisi száma nyomán.)

A  lecsapoló műtárgy víztározóinak jelen
tős részénél lehetővé teszi külső halágy 

létesítését (Tóth Á. felvétele)
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VII. Halászati 
Tudományos 

Tanácskozás
1982. május 28-án a már sokéves 

hagyománynak megfelelően került 
megrendezésre a halászati kutatás 
legújabb eredményeinek ismerteté
sére hivatott előadói nap. A  vendég
látó szarvasi Haltenyésztési Kuta
tó Intézet nevében dr. Müller Fe
renc igazgató köszöntötte a megje
lent kutatókat és termelési szakem
bereket. A  bevezető előadást ez év
ben dr. Borsos János a MÉM Ku
tatási és Szakoktatási Főosztályá
nak helyettes vezetője tartotta. Elő
adásában ismertette a magyar hal
termelés kimagasló eredményeit és 
méltatta a HAKI eredményeit, me
lyeket a tárca a Kiváló Intézet cím 
odaítélésével éppen a közelmúltban 
jutalmazott.

Az elhangzott előadásoknak, ter
mészetesen, előzetes ismertető jelle
ge volt. A  témák lezárását követő
en várhatóan számos eredmény la
punkban is részletesen ismertetésre 
kerül. Mivel a termelőüzemek kép
viselői ez évben a szokásosnál ki
sebb számban jelentek meg a ren
dezvényen, az alábbiakban ismer
tetjük az elhangzott előadásokat, 
zárójelben közölve a teljes szerző
kollektívákat.

— Öröklődhetőségi vizsgálatok a

15-ös számú pontyvonalon (Bercsé
nyi Miklós, Bakos János).

— A takarmányadag nagyságának 
és az etetés gyakoriságának hatása 
a ponty takarmányhasznosítására 
(Erőss István, Kakuk Tibor).

— Fehér busa ivadék táplálása 
kékalgával (Vörös Lajos, Herodek 
Sándor, Tátrai István, Oláh János).

— Anyaharcsák felnevelése poli- 
kultúrában (Péteri András, Ruttkay 
András, Horváth László).

— Iparszerű harcsatermelési tech
nológiák (Oláh János, Krasznai 
Zoltán, Horváth László, Kovács 
Gyula, Müller Ferenc, O. Tóth Er
zsébet, Majoros Ferenc).

— Mammutszivattyúk alkalmazá
sa a haltenyésztésben (Váradi Lász
ló, Kepenyes János).

— Légi úton történő halszállítás 
tapasztalatai (Horváth László, Var
ga I., Láng Mária, Megyeri E.).

— A pontyivadék malachitzöld ér
zékenysége (Jeney Zsigmond, Ber
csényi Miklós, Oláh János, Zentai 
Tibor).

— Az ammónia hatása a ponty 
kopoltyújának szöveteire (Sz. Malik 
Erzsébet, Györe Károly, Oláh Já
nos).

— Csuka (Esox lucius L.) ivadé
kot károsító rhabdovírus izolálása

Pál Lénárd akadémikus az MTA főtitkára beszédet mond a HAKI-ban a KIVÁLÓ IN 
TÉZET cím átadása alkalmából

Borsos János MÉM főosztályvezető-he
lyettes bevezető előadását tartja a VII. 

Halászati Tudományos Tanácskozáson

hazánkban. A vírus vizsgálata (Bé
kési László, Szabó Edit, Majoros 
Gábor, Horváth Irén).

— Pseudomonasok előfordulása 
halak mikroflórájában (Farkas Jó
zsef, Oláh János).

— Az angolnaivadék kopoltyúján 
élő Dermocystidium branchialis ki
mutatása Magyarországon (Molnár 
Kálmán, Sövényi József, Svegal Be
nő).

— Újabb Thelohanellus (Myxozoa) 
faj előfordulása pontyban (Molnár 
Kálmán, Kovácsné Gayer Éva).

— Téli bőrelváltozások vizsgála
ta pontyállományokban (Békési 
László, Kovácsné Gayer Éva, Csa
ba György, Rátz Ferenc, Szakolczai 
József).

— Komplex halegészségügyi vizs
gálatok nagyüzemben (Szakolczai 
József, Békési László, Csaba György, 
Kovácsné Gayer Éva, Pusztay Le
venténél.

A  tanácskozás Pintér Károly 
(MÉM Vadászati és Halászati Fő
osztály) zárszavával ért véget, aki 
hangsúlyozta, hogy halászati kuta
tásunk személyi és anyagi feltéte
lei adottak a gyakorlatot foglalkoz
tató problémák megoldásához. Eh
hez azonban arra van szükség, hogy 
a termelésben és az irányításban 
dolgozó szakemberek a jelenleginél 
aktívabban vegyenek részt a kuta
tásban és az eredmények elbírálá
séiban. Felvetette annak lehetőségét, 
hogy a halegészségügyi témák — 
amelyek ez évben domináltak —, a 
jövőben egy hasonló rendezvényen, 
de önállóan kerüljenek ismertetés
re.
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Halászok és haltenyésztők
vitája Franciaországban

A  Marseille melletti Fos-sur-mer 
környékén jelentős ipari centrum 
alakult ki a második világháború 
után. Ezen a környéken dolgozik a 
SOLMER acélmű, amely óránként 
200 m3 tengervizet szivattyúzott ki 
hűtővíz céljára. Miután a hűtővíz 
elvégezte feladatát visszavezették a 
tengerbe. Két év óta az ilymódon 
felmelegedett (18—30 C fokos) ten
gervízzel az időközben megalakult 
Delta-Pésheries halnevellő vállalat 
10 000 tengeri sügér és aranykeszeg 
ivadékot nevel. Az akvakultúrát 
megfelelően kialakított melegvizes 
medencékben végzik. A  vállalat azt 
tervezi, hogy három év múlva 
100 000-re emelik az ivadékok szá
mát.

A  melegvizes halneveidét Jean 
Marié Puff francia mérnök tervei 
alapján hozták létre. Most azonban 
kis árnyék borult erre az ígéretes
nek induló vállalkozásra! Aix-en- 
Provence város bírósága elé meg
idézték a Solmer alá tartozó Delta- 
Pécheries. vállalat képviselőjét. Az 
a vád ellenük, hogy a helyi parti 
halászatnak meg nem engedhető

konkurrenciát jelentenek. Ezt a vá
dat a Martigues-i parti halászok 
patrónusa, régi CGT (szakszervezeti) 
funkcionárius terjesztette be, aki 
beadványában a következő monda
tokkal érvel: „Colbert óta nekünk, 
halászoknak egyedüli jogunk, hogy 
zsákmányunkat kifogjuk a tenger
ből és el is adjuk azt. Nem hagy
hatjuk, hogy régi jogainkat meg
csorbítsák” . Egyszóval Campiano 1 
millió FR kártérítést követel a Del- 
ta-Pécheries illetékeseitől, Colbert- 
re, XIV. Lajos király miniszterére 
hivatkozva.

Jogilag nehéz azzal érvelni, hogy 
a medencében nevelt tengeri sügér 
konkurrenciát jelent a tengerből ki
fogott sügérnek, de hát a piac az 
piac.

Mit mond a másik, az akvakul- 
túrás fél ebben a nem mindennapi 
perben. „Nincs szándékunkban el
vitatni a halászok jogait és csorbí
tani üzleti érdekeit. Az akvakultú- 
ra azonban mindössze 20 éves tech
nika, hogyan lehet az ellenfélnek 
ebben az esetben az 1700-as évek
re és Colbertre hivatkoznia?”

Campiano azonban, a halászok 
szószólója kemény legény, aki 1980- 
ban egy hasonló halászati vitában 
állta a sarat a francia haditengeré
szet könnygáz gránátjaival szemben 
is. Campiano-nak az a véleménye, 
hogy a colberti törvényt ki kell egé
szíteni a mai: „akvakultúrás idők
re” .

A tárgyalások a Delta-Pécheries, 
tehát az akvakultúrás vállalat vé
dője elmondta, hogy amikor a Sol
mer az említett Delta-Pécheries vál
lalattal szerződést kötött, abban azt 
is kikötötte, hogy a vállalat a fe l
nevelt aranykeszeg és tengeri sü
gér halakat a helyi piacokon nem 
értékesítheti, tehát a parti halászat 
piaci előjogait nem csorbíthatja. 
Végülis a tárgyaláson döntés nem 
született, de az Aix-en-Provence-i 
bíróságnak előbb-utóbb döntenie 
kell, hogy jogos-e a halászok kár
térítési követelése és a nevelt sü
gér, valóban konkurrenciát jelent-e 
a tengerből kifogott sügérrel szem
ben?

(Le Point 1982. március nyomán) 
Endresz István

A vizimadarak 
halikra hurcolásáról

(Apám hagyatékának rendezgeté
se közben számtalan olyan jegyzet
re bukkanok, amelyek még feldol
gozatlanul várnak megjelenésre. 
Ilyen az alábbi írás alapjául szol
gáló kísérlet is.)

★
A  szakirodalomban a halászok, 

horgászok, sőt a nagyközönség kö
rében is gyakran találkozunk azzal 
a kijelentéssel, hogy a halmentes 
vízbe a halat a sok vízimadár, főleg 
a vadkacsa telepíti be olyanformán, 
hogy a halas vízből fölrepülve az ik
ra tollára ragad. A  vízimadarak ik
rahurcoló tevékenysége tényleg igaz, 
csak az elképzelt „technikai kivi
tel” nem felel meg a valóságnak.

Tudjuk, hogy az ikra igen érzé
keny. Nagyon hamar kiszárad, ami
nek pedig a levegőben szálló ma
dár tollán, lábán igencsak ki van 
téve. Tudjuk azt is, hogy lebegő ik
rája — melynél az esetleges megta- 
padás lehetséges — csak kevés hal
nak van. Az áttelepülésnél viszont

éppen ezeket a halakat találjuk meg 
legkevésbé. A  többi hal ikrája v í
zinövényekhez, gyökérhez, kavics
hoz tapadva kel ki, így a tollazat
ra vagy más testrészre ragadásának 
még a lehetősége is csekély. Az át
települési lehetőségét keresve sike
rült megtalálni a módját, és azt sza
batos kísérletekkel ellenőrizni is.

A  kísérletek elvégzésére még az 
is ösztönzött, hogy vadkacsa és más 
vízimadarak zúzájában és béltartal
mában gyakran találtak ép ikrasze
meket, s tekintve azok gyors emész
tését, már a kísérlet megkezdése 
előtt sejteni lehetett az ikra hur- 
colásának igazi módját.

A  kísérleteket Apám Lillafüre
den, pisztrángikrával végezte, mi
vel az korlátlan mennyiségben állt 
rendelkezésére, s nagysága miatt a 
legkönnyebben ellenőrizhetőnek bi
zonyult.

A  kísérletekhez házi kacsát hasz
nált, Koplaltatás után öt darabot 
olyan ketrecbe helyezett, ahol az 
ürülék összegyűjthető volt. A  meg
számolt és lemért pisztrángikrát bő

zöldség közé keverte. Az így elké
szített táplálékot kísérleti állatai 
maradéktalanul felvették, ö t  óra 
múlva az ürüléket összegyűjtötte és 
kimosta. Az eredmény megfelelt a 
várakozásnak. A  sok ikrahéj mellett 
25%-nál valamivel kevesebb ép ik
rát is talált, ezeket költőedénybe 
téve kikeltette és az ivadékot fe l
nevelte. 

Négy alkalommal ismételte meg 
a kísérletet, s az eredmény majd
nem teljesen azonos volt. Az ered
mény magyarázata a következő: a 
szempontos ikra nem érzékeny, az 
ikrahéj pedig elég rugalmas ahhoz, 
hogy a zúzában levő zúzókövek 
mechanikai hatásának bizonyos szá
zalékuk ellenálljon. Az állat tes
tében — a vízimadarak gyors emész
tése következtében — olyan rövid 
ideig tartózkodik az ikra, hogy a 
test hőmérsékletét, a gyomorsav 
bontó hatását minden káros utókö
vetkezmény nélkül elviseli. Így a 
szabad vízbe került ikrák az addig 
halmentes víz népesítését igen jól 
elvégzik. I f j. vásárhelyi
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Halászati kutatásunk történetéből
Mítosz és valóság

az ikra ragadósságának elvétele körül

Nem régen egy fiatal kolléga megkérdezte, úgy jöt
tem-e rá a pontyikra ragadósságának az elvételére, 
hogy elkeseredve a sikertelen kísérleteken dühömben 
rápisiltem egy tál ikrára. Mivel azok ebben a folya
dékban nem ragadtak össze, megszületett a nagy ta- 
mány. Elöljáróban kijelentem, hogy ebből egy szó sem igaz! 
Azért írom ezt a cikket, mert el szeretném kerülni, 
hogy e több évi kutató és gyakorlati munkát igénybe 
vevő tudományos eredményről azt higgye az utókor, 
hogy azt a fent elmesélt triviális tevékenységben vég
ződő dühkitörés eredménye. Ma már akarva, vagy vo
nakodva, minden szakembernek el kell ismerni, hogy 
a halikra ragadósságának az elvétele volt a hatvanas 
években a magyar és a nemzetközi édesvizi haltenyész
tésének egyik legjelentősebb eredménye. Tovább men
ve, ezt a rangját újabb, gyakorlatibb megoldásokkal 
megfrissítve húsz év után sem vesztette el. Ez bizto
sított alapot hazánkban és külföldön ipari keltetőüze- 
mek létesítésére, sok pontyféle tömeges, ellenőrzött, 
mesterséges szaporítására. Ez teszi lehetővé a hibri
dek előállítását. A  gynomgenezis kutatást isi ez terel
te gyakorlati síkra.

Ellenpróbának gondoljuk el, mi volna ma a halásza
tunkkal, ha ez az eredmény nem született volna meg? 
Milyen eljárásra épültek volna az üzemi keltetőink? 
Lennének-e egyáltalán? Hogyan látnánk el ivadékkal 
a hektáronkint tonnán felül termelő halastavainkat? 
stb., stb.

A téma tehát kétségtelenül megérdemli azt, hogy meg
fosztva minden, jó vagy rosszindulatú szándékból ter
jesztett, régebbi vagy újabb keletű mítosztól, úgy ír
jam le a vele kapcsolatos kutatásokat, ahogy azok meg
történtek.

AZ ELŐZMÉNYEK

A tudományos irodalom szerint Probst ért el sikert 
először a ponty ési compó mesterséges; szaporítása terén 
1937-ben Wielenbachban. Az első mesterségesen fejt 
pontyikra ugyanott került a kezembe 1944-ben. Abban 
az időben Demoll és Probst, a két nagy német hal
tenyésztési tudós mellett tanultam mint ösztöndíjas a 
világ első kísérleti halgazdaságában, az agyonbombá
zott Münchentől délre fekvő, viszonylag nyugalmas 
Wielenbachban. Akkor csak ez a lehetőségem volt, hogy 
kivonjam magam az aktív háborúból.

Jól emlékszem, a kis ívató tó egyik része úgy volt 
..megdrótozva” , hogy mikor hajnalban a pontyok ívni 
kezdtek, megszólalt a csengő a laborban és mi hanyatt- 
homlok rohantunk megfogni az ívó halat. Lefejés után 
az ikrát 200—300 darabonként porcelán tányérra ra
gasztottuk és csepegő csapok alatt keltettük ki. A  labor 
egyik nagy asztala fölött egy egész csaperdő volt, ahol 
közel száz tálban lehetett pontyikrát, ellenőrzött viszo- 
nvok között, kikelteni. Valahogy már akkor zöldfü
lűen (28 éves voltam) azt állapítottam meg, hogy ez az 
ikrakeltetési módszer nem az igazi, ami a gyakorlat
nak is hozhat gyümölcsöt.

Azután sok mindent közbeiktatott a történelem. A 
következő mesterségesen fejt, termékenyített és fű
szálra ragadt pontyikrát 1950 áprilisa végén Jaczó Im 
re hozta a Velencei-tóról, az újjáépített Haltenyésztési 
Kutató Intézet Hermann Ottó úti fellegvárába.

Az ikrát ott kikeltettük csepegő csap alatt. A  víz 
még nem volt klórozott és az Intézetben már 1948 óta

ment a Zuger-üveges csuka ikra keltetés, amit a MO- 
HOSZ segítségével vezettem be elsőnek hazánkban. A 
kikelt pontylárvákat azonban utolérte a balsors. Hogy 
vasárnap éhen ne pusztuljanak, kimentem a Feneket
len-tóhoz a Bartók Béla útra (aminek limnológiai v i
szonyairól a doktori disszertációmat írtam 1935—37. 
érvekben), planktont gyűjtöttem és azt, úgy ahogy volt, 
a lárvákhoz tettem. A  planktonban rengeteg Cyclops 
volt és azok egy órán belül az összes lárvát elpusztí
tották. Hogy a tömeggyilkosság hogyan történt, akkor 
nem figyeltem meg, csak a halott fehér lárvákat és a 
körülöttük sürgölődő Cyclopsokat láttam.

1956-ig minden balatoni ponytívási szezonban távol 
voltam Pesttől. A  családom alig látott. Lányom szü
letéséről a Balaton partján kaptam hírt a Halászati 
Vállalat telefonján és futár üzenet útján. Az iker fia
im születéséről 1953-ban a hír a Ráckevei ártéren ka
pott el, mert a horgászok megkértek, hogy nekik is 
szaporítsak pontyot.

Sok, addig nem tudott adat került a naplóba a ponty- 
ívásról és az ikra tulajdonságairól. Ilyen volt, pl. hogy 
az ívóhelyen csak a hímek tartózkodnak. Azok várják 
az ikrásokat. Az ikrások 8—10 órával az ívás előtt „le
vizitelnek” az ívóhelyen és körbekísértetik magukat a 
tejesekkel. Ahogy az ikrás ovulációja bekövetkezik, az 
a mélyebb vízből kifut az ívóhelyre és hajrá, kezdő
dik az ívás. A  mélyebb vízben fogott, ikráját még nem 
eresztő hal 1— 2 óra múlva folyós ikrát ad még akkor 
is, ha addig szűk hálózacskóban kell raboskodnia. Meg
állapítást nyert, hogy az ikra ragadóssága is változik a 
különböző fejlődési szakaszokban. Az ikra vízbe jutva 
5— 6 másodpercig nem ragad. Majd kb. 1 napig a ra
gadóssága igen erős. Nem is lehet az ikracsomót káro
sodás nélkül szétválasztani. Kb. 24 óra múlva egyre 
alább hagy a ragadósság. A  fejlődés vége felé az ikrát 
erős hullámzás is leválaszthatja az alzatról. Megfigyel
tem a fejlődő ikra érzékenységének a változását is, 
mely olyan nagy mértékű, hogy kezdetben még a ráz
kódás is árthat, 8— 10 óra elteltével az lényegesen csök
ken. a fejlődés közepén az ikracsomót az embrió káro
sodása nélkül szét lehet morzsolgatni. Viszont az érzé
kenység újra fokozódik a fejlődés vége felé.

Sajnos az érzékenységgel kapcsolatos megfigyelés a 
gyakorlatban nem realizálódott. A  hal ívás és terméke
nyítő munka után legtöbbször vártuk ki a 8— 10 órát, 
összepakoltuk a fészekkereteket és gépkocsin vittük 
azokat Alsóörsre a permetes kamrába. Volt olyan fé
szek, amiről csak kevés ikra kelt ki a penész okozta 
kártétel miatt. Azt is megfigyeltük, hogy a permetben 
kevésbé terjed a penész a rossz ikráról a jóra, ha ven
tillátorral erős1 légmozgást csinálunk a kamráiban. Sok
szor megfigyeltem azt is. hogy az ikra nem ragadt ösz- 
sze, a hal „saját” vizeletében. Jól emlékszem. 1955-ben 
a balatonlellei réten áradás volt. Hozták a hírt, hogy 
ott nagy ívás van. Későre érkeztünk, már az ívás le
zajlott, mindössze két, csaknem leívott ikrást fogtunk 
sok tej essél. A  nagy sietségben csak fejő tálakat hoz
tunk Lellére és a megtermékenyítés egyéb kellékei a 
balatonberényi szabad táborban maradtak. Lefejtem a 
2 halat külön-külön tálba. Az ikra rengeteg vizelettel 
és ovarium folyadékkal jött. A  folyadékot még a sok 
tej csak szaporította. Az ikrát víz nélkül, ölben tartva 
szállítottam Berénybe. Defekt miatt több mint két óráig 
tartott az út. Az ikrából Petri-csészébe mintát öntöttem, 
és nagyítóval, ami mindig a nyakamban lógott, meg
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néztem a próbát. Az ikra nem ragadt, de már teljesen 
megduzzadt és megindult az osztódás. Természetesen 
amikor vizet öntöttem az ikrára azok odaragadtak a 
Petri-csésze aljára. De az ikraszemek lazán, egy pon
ton érintkezve ragadtak a csészére és egymáshoz. Ez 
már az ívási szezon végén volt, ezt az értékes megfi
gyelést nem volt módomban reprodukálni.

A MUNKA TIHANYBAN FOLYTATÓDOTT

1956. május 1-től lettem a Tihanyi Biológiai Intézet 
igazgatója. 1956-ban nem volt időm arra, hogy ponty- 
ikrához nyúljak. 1958-ban kerültek kezembe a naplóm 
feljegyzései. Egyre inkább erősödött bennem az a gon
dolat, hogy kell lenni valamilyen vegyi anyagnak, ami
vel a ragadósság lefékezhető vagy talán meg is szün
tethető. Akkori asszisztensem, aki ma egy jeles in
tézményünk igazgatója, nem hitt ebben a lehetőség
ben. A  kémiai anyag megöli a spermát vagy tönkrete
szi a fejlődő csírát — mondta. Ebből kristályosodott ki 
az eljárás legfontosabb feltétele: olyan anyagot kell 
választani, olyan töménységben, mely nem árt az élő 
spermának. Közben irodalomból kitűnt, hogy az ikra 
ragadósságát a mucoprotein vagy amiloprotein jellegű 
anyag okozhatja. A cseh halászati irodalomban olvastam, 
hogy konyhasó oldattal fokozták a csuka ikra termé
kenyülését. Mi is kipróbáltuk a sóoldatot csukaikrával 
a tihanyi intézetben.

A  keltetést az azóta ok nélkül lebontott üvegházban 
felállított Zuger-üvegekben végeztük. Fontos az a kö
vetkezőkben, hogy voltak működő Zuger-üvegeink, amik 
szinte csábítottak az ikra érlelésére. A  pontyikra ter
mékenyülése eddig is igen jó volt. Azt nem kellett fo
kozni. De jól emlékeztem a balatonlellei megfigyelés
re. A  vizeletben só is van. Jött a gondolat, hátha ez 
az anyag akadályozza a ragadást. Hiszen a csukaikra 
sem ragadt sóoldatban. A  konyhasó kipróbálására 1959- 
ben került sor.

Persze előbb egy koncenráció-sorral megállapítottuk 
azt, hogy milyen só töménységben marad még élve a 
sperma. Azután egy hajnalban Balatonszemesen fog
tunk egy 3 kilós, pikkelyes, folyós ikrást. A  kb. fél li
ter ikrájához bő tejet fejtünk és hozzáöntöttem 5 g/1 
sóoldatot. Az ikra nem ragadt össze. Az igaz, hogy a 
motorcsónakban Tihanyig állandóan kevergetni kellett 
a tál tartalmát, de hát valamit valamiért. Termékenyí
tés után mintegy másfél óra múlva már teljesen duz
zadt ikrát tettünk a Zuger-üvegekbe. Mondani sem 
kell, hogy az rövid idő múlva csomóba összeragadt a 
Balaton vizében. De a csomók lazák voltak és a kerek
re duzzadt ikra szemek között is áramolhatott a víz. 
Másnap is élt az ikra. Ekkor megpróbáltuk a darabok
ra szakadozó csomókat (hiszen ekkorra a ragadósság is 
vesztett erejéből) szétmorzsolni. Sikerült!

A DÖNTÖ ÉV: 1961

Edényeinkben egészséges lárvák keltek ki. Ezt az el
járást még abban az évben (1960) többször megismé
teltük. A  kikelt lárvát egy Nagyvázsony körüli halas
tóba vitték, ahol azok jól megmaradtak. Azonban 1961 
volt a döntő év. Még a télen találtam olyan irodalmi 
adatot, mely szerint az amiloproteideket, mucoproteide- 
ket a guaninkarbonát és a karbarmid (húgysav) oldja. A 
fém ionok pedig belépnek abba a kettős kötésbe, ami
től a „ragadási” függ és: „felfüggesztik” a ragadóssá
got, ami visszatér, ha a fém kilép a vegyületből. Eb
ből a célból legalább 10 fém sóját próbáltuk ki. Leg
egyszerűbb a konyhasó volt.

Először a guaninsavval végeztem kísérleteket. Ez igen 
brutális szer, ha nem vigyáztunk rá, kicsapta az ikra 
perivitellinaris terében oldott fehérjéket is. Az ikra 
kezdeti ragadását sem a guaninkarbonát, sem a karba- 
mid nem állította meg. Ezek „csak” oldották a ragasztó 
réteget, amit mikroszkóp alatt jól meg lehetett figyel
ni. Ekkor jött az a gondolat, hogy a konyhasót és kar- 
bamidot kombinálni kellene. A  só megállítja a ragadást 
a karbamid ezalatt oldhatja a ragasztó anyagot. Az Inté
zet közelében fogtunk ívó keszegeket, először keszeg 
ikrán próbáltuk ki a kombinált anyagot. Majd nap-nap

után végeztem kísérleteket küsz ikrával. Minden kitű
nően sikerült. Ezután jött a pontyikra. Az is sikerült, 
nem is egyszer, sokszor.

Az első eljárás szerint 3 g karbamid és 4 g kony
hasó volt a termékenyítő oldat egy literében. Ezzel 5 
percig állandóan, ezután 1 és fél, két óráig 2—3 per
cenként kevertük át az ikrát. Majd tiszta vizes, gyors 
mosás után 8,5 g/l-es karbamid oldatban még 2 óráig 
hagytuk állni az ikrát, hogy a ragasztó réteg leoldód
jék. Kristálytisztán átlátszó, előrehaladott „morula” 
stádiumban levő ikrát kaptunk, ami már nem ragadt 
össze a Zuger-üvegben.

Az eljárást először szabadalmaztatni akartam. K i
töltve a számos papírt, elkészítve a szabadalmi leírást 
beadtam az illetékes helyre. Azzal kaptam vissza, hogy 
ez így nem jó, fogadjak fel 1500,— Ft-ért egy szaba
dalmi szakértőt, aki majd .. továbbá fizessek még... 
Mivel nem voltam Dárius, visszakértem az iratokat.

Lefordítottam a cikket németre, angolra, oroszra és 
megküldtem három jelentős külföldi halászati folyó
iratnak. Közben az eljárás megjelent magyarul is a 
Halászatban. Mivel akkor az MTA alkalmazásában vol
tam, felajánlottam az eljárást ingyen a magyar nép
gazdaságnak is. Felajánlásom és javaslatom a Halgaz
dasági Trösztnél kötött ki. Sem az Akadémia, sem a 
Halgazdasági Tröszt nem értékelte az eljárást. Akkor 
már kifelé állt a rudam Tihanyból. Az MTA Biológiai 
Osztály akkori vezetése úgy találta, az Intézet túl so
kat foglalkozik a Balatonnal és az ott végzett mun
kák nem szolgálják az alaptudományok kutatását. Az 
Intézetben túlteng a Balaton biológiai és halászatbio
lógiai kutatás. Másoldalról nincs az országban bázisa a 
sokkal fontosabb biofizikai kutatásoknak (lásd MTA 
osztályközlemények) stb., stb.

A MÓDSZER TERJEDT 
ÉS TOVÁBBFEJLŐDÖTT

A gyakorlat felfigyelt az eljárásra, idehaza és kül
földön is. 1962-ben irányításom alatt már kis keltető 
működött Bikaion és Szegeden (10—10 üveggel) és anya
tartó medencékkel, és már hipofizáltuk a halakat. 1963- 
ban Kászoni Zoltán javaslatára megépült egy 120 üve
ges. keltető Qvidiuban, Constanza melllett, ahol javas
latomra az erőmű meleg vizével siettették az ikra fejlő
dését. A  keltetőház megnyitására és az eljárás betaní
tására 1963 áprilisában meghívtak Romániába. Az év
ben dolgoztam ki a tanninos utókezelést. 1963-ban ja
vaslataim és felügyeletem alatt épült meg egy 20 üve
ges kísérleti keltető Franciaországban, Clusiouxban.
1965-ben a Hortobágyon tovább kísérleteztem a régi 
keltetőben, ahol már Tamás Gizella és Horváth László 
egyetemi hallgatók is asszisztáltak.

Ezenkívül Ausztriában és Nyugat-Németországban 
épült kis üzemi keltető. Idehaza pedig Bikal, Szeged, 
tovább építette, fejlesztette a keltetőházat, Antalfi 1962- 
bein felépítette saját elgondolásai szerint ai Dinnyés-i kel
tetőt.

1966-ban nyári kutató munkán Helgolandon voltam 
és tengeri állatok oxigénfogyasztását mértem. Augusz
tusban áthívtak Ahrensburgba és ott állítottam fel egy 
kis keltetőt és tanítottam be az eljárást. 1965-ben Var
sóban volt a Nemzetközi Limnológiai Kongresszus. Itt 
kértek meg a lengyel kollégák, hogy az egyetem hid
rológiai tanszékén ismertessem a pontyszaporítás eljá
rását. A  hallgatóság fele csak németül a másik fele 
csak angolul értett. Itt tartottam életem első és utol
só kétnyelvű előadását, szép sikerrel, mely inkább a 
tárgynak szólt. Jelen volt az előadáson T. V. R. Pillay 
is a FAO-tól. Ő is melegen gratulált az előadáshoz.
1967-ben jött a FAO meghívása Nepálba. Meggyőző
désem az, hogy a meghívást a ponty mesterséges sza
porításának területén elért tudományos és gyakorlati 
eredményeim váltották ki. Pedig akkor már régen csak 
magán szorgalomból foglalkoztam a hallal. Tihanyból 
1961-ben elkerülve Debrecenben általános állattant és 
mezőgazdasági állattant tanítottam. (Néhány lelkes, tanul
ni vágyó fiatalt pedig a hidrobiológiába vezettem be 
amit az egyetem vezetősége minden lelkesedés nélkül, 
hallgatólagosan megtűrt, de a hidrobiológus-szakbiológus 
képzéshez nem járult hozzá).
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Magyarországon a ponty mesterséges szaporítása, bi- 
kali, szegedi, dinnyési keltető megépítésével magától 
gördült előre. A  nagyüzemi alkalmazás során új fogá
sok léptek be az eljárásba. Készen voltak az azelőtt is
meretlen, Zuger-üveges, melegvizes keltetőházak, a 
növényevő halak szaporítására is. Keltetőházainkban a 
meste r séges halszaporítás más halfajokra is kiterebélye- 
sedett. Én Nepálban, Indiában nemzetközi tanfolyamo
kon tanítottam a mesterséges halszaporítást. Az eljá
rás ott is gazdagodott, sok-sok, újabb fogással. Majd 
Venezueláiban új halfajok jötték a sorba. Folyóban ívó, 
Characidák és Prochilodidák mesterséges szaporítása is 
sikerrel járt. Madagaszkárban újra elővettem a ponty

ikra szállításának a problémáját, amit 1962-ben sikerte
lenné tett a Saprolegnia penész. 1979-ben sikerült ma- 
lachitzöldes kezeléssel ezt is megoldani. Megoldást nyert 
továbbá az is, hogy a pontyikrát termékenyítés után 
már csak 15 percig kell keverni és nem másfél óráig, 
vagy mint az első eljárás szerint, 3—4 óráig.

Ma, ahogy elnézem a milliószámra kelő pontylárvá
kat úgy érzem, valami történt a magyar és nemzetkö
zi haltenyésztésben, aminek már két évtized óta érez
hető a hatása, bár ezt nekem idehaza illetékes helyről 
senki sem mondta.

Dr. Woynárovich Elek

Mozgó halárusítás
korszerű eszközökkel

A mozgó halárusítás régóta bevált 
módszere mind a tógazdasági hal
termés, mind a természetes vizek
ről származó zsákmány értékesíté
sének. Minden előnye mellett, úgy 
tűnik, nálunk az utóbbi években 
visszaesett az ily módon forgalma
zott halmennyiség, annak ellenére, 
hogy kialakult többcsatornás hal
értékesítő rendszerünk, amely meg
felelő kereteket biztosíthat e tevé
kenységnek.

A  visszaesés okát minden bizony
nyal abban kereshetjük, hogy hi
ányzanak a korszerű eszközök, ame
lyek megfelelnek az élelmiszer-for
galmazás mai követelményeinek. 
Közönséges halszállító eszközökkel, 
„házalással” , ma már nem számít
hatunk sikerre. Olyan eszközökre 
van szükség, amelyek megfelelnek 
a magas élelmiszer-higiéniai köve
telményeknek, kultúráltan, nagy vá

lasztékban teszik lehetővé a halter
mékek kínálatát.

A  mozgó halárusítás napjainkban 
Nyugat-Európában reneszánszát éli. 
Képeinken — a Fish Farming In 
ternational és a Fisch Magazin fo
lyóiratok nyomán — mutatunk be 
néhány valóban korszerű, mobil 
halboltot.

Az első kép egy egészen egyszerű 
megoldásit mutat, amely a Trail—A 
—Load (Tarvin) brit cég tervei 
alapján készült. Egy walesi pisztrán- 
gos gazdaság kínálja ily módon ter
mékeit.

A  következő három kép a nyugat
német Hofmann cég (5905, Freuden- 
berg) konstrukcióit mutatja be: spe
ciálisan halárusításra átalakított 
autóbuszt, utánfutót és Fiat-Chasis 
gépkocsit.

(P.)
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Osztrák vizsgálatok

A pontyivadék nevelése 
kizárólag mesterséges takarmánnyal

H. Waidbacher vizsgálatokat végzett a kizárólag 
mesterséges takarmánnyal történő pontyneveléssel kap
csolatban. Eredményeit az alábbiakban röviden ismer
tetjük.

Néhány osztrák gazdaságban egy idő óta alkalmazzák 
a mesterséges pontyszaporítást a hipofizálás segítségé
vel és Zuger-üvegesi keltetéssel. A  lárvák startját élő 
planktonnal vagy (és mesterségesen keltetett sóféreg
gel) végzik. Eltekintve az egész világon jelentkező só
féreg hiánytól, az azzal való takarmányozás viszony
lag munka- és költségigényes. Azok a kísérletek melye
ket mesterséges tápok etetésével folytattak, több hé
ten át csak akkor voltak eredményesek, ha az első na
pokban kiegészítő természetes táplálékot is adagoltak.

A  most ismertetett takarmányozási kísérleteket kör
alakú poliészter tartályokban végezték. A  befolyó vi- 
zett akváriumszűrő vattával bélelt edényen vezették 
át, ahonnan az lassan áramlott a körmedencébe. Az ak
váriumi szűrővatta biztosította a túltelített melegvíz 
gáztalanítását. A  vízhőmérséklet kezdetben 19,5 C° volt. 
Az etetés 24 órás megvilágítás mellett folyamatosan, 
Scharfhingi takarmányozó automatákkal történt a víz 
felszínén.

Tesztelték az EWOS C—10 és a TROUVIT-biotápo- 
kat. Továbbá fagyasztva szárított planktont, fagyaszt
va szárított tubifexet és keveréktakarmányokat (fa
gyasztva szárított zooplankton +  TROUVIT, valamint 
fagyasztva szárított zooplankton 2 EWOS 10) etettek. 
Minden takarmányt finomra őrölt formában használ
tak.

Kísérletek fagyasztva szárított zooplanktonnal, ke
veréktakarmánnyal és fagyasztva szárított tubifex-szel:

A fagyasztott zooplanktonnal, valamint a két fentne- 
vezett keverék takarmányféleséggel történő takarmá
nyozás során nem értek el kedvező eredményeket. En
nek oka nem feltétlenül függ össze a nyújtott takar
mányféleség minőségével. Sokkal inkább úgy tűnik, 
hogy a víz felszínén történő adagolási mód kedvezőt
len. Bár a mozsárban szétdörzsölt plankton alkotóré
szek jól oszlanak el a víz felszínén, azonban ott rövid 
idő alatt tápanyaguk nagy részét elvesztik. További kö
vetkezmény, hogy a fagyasztott zooplankton etetésénél 
minden kísérletben erős gombásodás lépett fel a lárvá
kon, a körmedencék tisztántartása ezen kívül szintén 
rendkívül nehézkes volt. Hasonló problémák — gombá
sodás és tisztántartás — adódtak a sarabolt fagyasztott 
tubif ex etetése során is. Ezen okok miatt a fagyasztott 
zooplanktonnal keveréktakarmánnyal és fagyasztott 
tubifex-szel történő takarmányozási kísérleteket három 
hét elteltével be kellett szüntetni.

Ellentétben a fenti, kísérleteikkel az EWOS 10 száraz- 
takarmány etetése során pozitív eredményeket kaptak. 
Az ivadék kezdettől fogva jó táplálkozási aktivitást mu
tatott, a takarmányt a víz felszínéről, a talajról és a 
közbenső víztérből egyaránt felvették. A  szállítószalag
ról aláhulló takarmányrészecskék gyorsan eloszlottak 
a víz felszínén és rövidebb idő után lesüllyedtek a ta
lajra. Ott viszonylag szilárd réteget képeztek, amely 
azt követően 2—3 naponként kiszívatással lett eltávo- 
lítva. Két hét után a kísérleti medencékben korlátozott 
mértékű Ciliata fellépés jelentkezett.

A  mellékelt ábra szerint viszonylag rosszabb kezde
ti növekedés állapítható meg. Összehasonlítva ezt KA-

INZ és GOLLMANN (1980) eredményeivel, megállapít
ható, hogy élő plankton etetésnél a planktonnal táplált 
halak négy hét után elérték átlagosan a 300 mg súlyt. 
Ezzel szemben a körmedencéikben EWOS 10-zel takar
mányozott halak ebben az időben mindössze 35 mg-ot 
értek el. Az ötödik és hatodik hét között azonban gyors 
növekedés indult meg. Minthogy az a mortalitási gör
béből is látható, itt végződik a kritikus fázis. Ebben az 
időben a kísérleti állatok egy részét olyan körmeden
cébe helyezték át, ahol a víz hőmérséklete magasabb 
volt (24 °C), a többiek a 19,5 °C-os kísérleti medencé
ben maradtak. Egyidejűleg átállították az állatok ta
karmányozását a TROUVIT-bio-K-ra.

Az ezt követő növekedési különbségek az ábrán lát
hatók. Az erős szétnövés miatt a pontyokat 18 hét után 
még egyszer szétválogatták (ábra: B pont). A  legmaga
sabb súlyok ekkor elérték a 100 g-ot, négy hét múlva 
a 180 g-ot. Ebben a szakaszban (a 18. és 22. hét között) 
megállapították a takarmányértékesítést is, ami 1,61 és 
1,77 között mozgott.
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10 hónappal a kelés után egyes tovább nevelt kísér
leti állatok 1,6 kg-os súlyt értek el.

A  mortalitási görbe az EWOS 10-zel indított pontyok
nál az első hetekben megegyezik a KA INZ és GOLL- 
MANN (1980) által azonos takarmányok felhasználása 
esetében megállapított értékekkel. A  második és ne
gyedik hét között az összkiesés 34%, a hatodik héttől 
kezdve nem lehetett mortalitást megállapítani. Az el
ső hetek kiesése — szembeni egyesi szerzők véleményé
vel — nem folytatódik folyamatosan tovább.

A  TROUVIT-bio-val történő takarmányozás szintén 
kecsegtetően indult. Az állatok kezdetben telt gyomor
bél traktust mutattak. A  második hét után mégis ma

gas kiesések jelentkeztek, melyek a hatodik hétig tar
tottak. 15%-nyi túlélővel a kísérletet másfél hónap után 
megszakították.

összefoglalva megállapítható, hogy a pontyok felne
velése mesterséges takarmányokkal a tárgyalt esetben 
csak az EWOS 10-zel volt eredményes.

A  lárvák kezdeti súlygyarapodása az élő plankton 
adagoláshoz képest alacsony, a 6. nevelési hét után 
azonban erősen megugrik. Az elhullás eddig az időpon
tig 34%, és ezzel teljesen le is áll. Lassú átállás az ol
csóbb TROUVIT-bio-K-ra a 7. hét után minden ne
hézség nélkül sikerült.
(Az Österreichs Fischerei 1982/7. száma nyomán)

Az NDK-ban 
napirendre tűzték

a haltakarmányozás 
racionalizálását

Mint arról a Zeitschrift für die 
Binnenfischerei dér DDR 1982. évi
6. száma hírt ad, ez év áprilisában 
tanácskozást tartottak az állami 
irányító szervek képviselői a halá
szati kutatás és a termelés szakem
bereivel. A  téma a racionális ta
karmányozás és a gazdaságosság 
javításia volt.

Bevezetőben a Mező-, Erdő- és 
Élelmiszergazdasági Minisztérium 
illetékes képviselője ismertette azo
kat a párt- és kormányhatározato
kat, melyek szerint a haltermelés
ben is növelni kell a hozamokat a 
ráfordítások egyidejű csökkentése, 
a gazdaságosság javítása révén. Az 
NDK-ban célul tűzték ki, hogy a 
gabonaimportot csökkentik a hazai 
termelés fokozatos növelésével, 
minthogy — mint a bevezető elő
adásban elhangzott —, a gabonael- 
látásban  a kőolajtermeléshez hason
ló helyzet alakult ki. A z előadó né
hány konkrét példán bemutatta, 
hogy az egy kg súlygyarapodáshoz 
milyen széles skálán mozgó takar
mányfelhasználást érnek el az egyes 
üzemekben (pl. Pi-nél 1,74 — 15,10 
kg/kg), ami lehetővé teszi a továb
bi takarékosságot. Célul tűzte, hogy 
az állam által rendelkezésre bocsá
tott 1982. éves takarmánykeret 3%- 
át takarítsák meg. Ehhez azt aján
lotta, hogy szélesítsék az ivadék-ta
karmányozásban a zooplankton ete
tést, biztosítsanak jobb vízminősé
get, ezen keresztül javuló halegész
ségügyi körülményeket, vezessék be 
az üzemek által a helyi körülmé
nyekhez igazodó takarmányozási 
táblázatokat és szélesítsék az ön
etetőkből történő takarmányadago
lást. A  takarmánytakarékosság mód
szereként a minisztérium a termé
szetes vizekből származó hagyomá
nyos halak kitermelésének fokozá
sát, a növényevő halak további ter

melését jelölte meg a természetes 
vizekben és a halastavi polikultúrá- 
ban.

A  takarmányf elhasználási csökken
téséhez a tavi zooplankton termelés 
optimalizálását jelölte meg eszköz
ként (kiszárítás, talaj művelés, me- 
szezés, műtrágyázás). A  tavi terme
lésben tömegessé kell tenni a ta

karmányt nem igénylő növényevő 
halfajok termelését, majd ezeket 
nagy tételekben kihelyezni a ter
mészetes vizekre, ahol biztosítani 
kell a modern energiatakarékos 
visszafogásukat.

Pellet-takarmányt csak meleg vi
zes üzemekben és hálóketreces be
rendezésekben etessenek — és csak 
ha a termés biztosítása vagy a ha
lak rossz kondíciója megkívánná, 
kivételes esetben szakállatorvosi ja
vaslatra etessék, tenyészponttyal — 
hangzik a központi elvárás. A  két- 
nyaras ponty tavi tartásánál leg
alább 50%-ban piaci pontynevelő 
tápot vagy szemes takarmányt etes
senek, ami a kutatóintézet vizsgála
tai szerint nem rontja a növekedését 
a halaknak, és nem veszélyezteti 
egészségi állapotukat. A  takarmány- 
önetetők elterjesztésének nemcsak a 
takarmányspórolás a célja, hanem 
az élőmunka és a szállítási költsé
gek csökkentése is.

Csehszlovák 
halászati delegáció 

járt hazánkban
Augusztus közepén F. Sricil a Statni Rybarstvi o. p. (Ceské-Bude- 

jovice) vezérigazgatójának vezetésével halászati delegáció érkezett 
hazánkba. A  MÉM Vadászati és Halászati Főosztályán áttekintették 
az elmúlt év eredményeit és megkötötték a jövő évi együttműködé
si munkatervet, melyet az eddigi kedvező tapasztalatok alapján gaz
dasági tartalommal is bővítettek. Jövőre tovább bővül az árucsere, 
melynek ellentételét előnevelt növényevő hal tételekben szállítjuk. 
Vendégeink rövid látogatást tettek a Bikali Állami Gazdaságban, 
majd az ódörögdi pisztrángosban és a Balatoni Halgazdaság irma- 
pusztai halfeldolgozójában. Előzetes megállapodás született arra vo
natkozólag, hogy a jövőre Ceské-Budejovicében megrendezésre ke
rülő Zemé-Zivitelka (Éltető anyaföld) állami kiállításon kölcsönösen 
bemutatjuk a KGST együttműködésen belül az országaink között 
kialakult halászati kapcsolatok ágazatpolitikai előnyeit.

T. B.
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Miről 
a külföldi

TENGERI EXPÓ. Az olaszországi 
Triesztben, 1982. október 27. és 31. 
között Nemzetközi Tengeri Kiállí
tást rendeznek. A  bemutatón látha
tók lesznek a legmodernebb építésű 
hajók, a tenger védelmével kapcso
latos témák, végül, de nem utolsó
sorban a tengeri halászat és horgá
szat legújabb eszközei (A l st SEA 
EXHIBITION rendezvény színhe
lye: Trieste Trade Fair.)

★
DOB-ALAKÚ KETRECEK. A dán 
Musholm Lax ApS (Askvad on Sea- 
land) cég a közelmúltban Hollan
diában berendezett egy komplett, 
ketreces, tengeri halfarmot. Az ú j
donságnak van egy óriási előnye: a 
ketrecek nem kocka-, avagy tégla- 
alakúak — hanem olyanok mint egy 
dob. A mintegy 
3,5 méter átmérő
jű és 1,0 m szé
les dobok 2/3 ré
sze a tengerbe 
van süllyesztve. A 
ketrecben levő 
halak takarmá- 
mányozása gyerekjátéknak számít, 
de kifogásuk sem jelent megerőlte
tést: a hengert csupán ki kell gör
díteni a központi fekvésű stégre, 
ahol aztán a halak kiemelhetők. Az 
újszerű megoldásról fényképeket is 
közöl a FISH FARM ING INTER
NATIONAL, Vol. 9. (82) N° 3. szá
ma.

★
TACO — AZ ÚJ PONTY-TÁP! Erich 
Kainz és Herbert Pinchler cikkében 
ismerteti a grazi Tagger cég új, le
begő ponty tápját, a TACO-t. Az új
donság a vízben több óráig megőr
zi formáját. Ami pedig összetételét 
illeti, az a következő: 27% nyers
fehérje, 8% zsír, 6% rostanyag, vi
taminok stb. ÖSTERREICHS FI- 
SCHEREI, Jahrg, 35. (82) N° 4.

★
DRÁGA PORTÉKÁK. 1982. júniu
sában, a nyugat-berlini Ka-De-We 
— világhírű — áruház élelmiszer
osztályán az alábbi árakon kínálták 
a halas-csemegéket: 10 deka kavi
ár (vizából) 135,—, 10 deka kaviár 
(sőreg tokból) 95,—, 10 deka vörös 
kaviár (szibériai keta-lazacból) 16,90, 
10 deka kanadai lazac 9,98, 10 de
ka élő languszta 6,95, 10 deka ho
már 49,50, 10 deka élő szivárványos 
pisztráng 1,59, 10 deka élő angolna 
2,98 ny.-német márka.

★
CSÍKSZAPORÍTÓ AKVARISTA. 
Alfréd Buschkiel fényképekkel i l 
lusztrált cikket írt a vágócsík, a ré
ti csík, továbbá a fenékjáró küllő 
akváriumi szaporításáról. A  doku
mentatív felvételeken megfigyelhető 
az említett halak násza és ikrara
kása. DATZ (82) Jahrg. 35. N° 7.

★

KÉKALGÁK VISSZASZORÍTÁSA. 
A tógazdasági szakembereknek időn
ként nagy gondot okoz a halasta
vakban megjelenő kékalgák töme
ge. (Veszélyük kettős: az éjjeli órák
ban oxigénhiányt okozhatnak, más
részt bizonyos körülmények között 
néhány fajuk mérgezővé válhat!) G. 
Pessoney professzor 13 éven keresz
tül elemezte, vizsgálta a halasta
vakban megjelenő kékalga-fajok 
biológiáját, káros sajátságát. Mun
kája során számos olyan anyagot is 
kipróbált, amelyek csökkenthetik a 
kékalgák állományát. Különösen ha
tásosnak bizonyult a „ricinoleic 
acid” — mely számos gyógyszernek 
egyik alapanyaga. A „ricinoleic acid.” 
a kékalgákra — már rendkívül kis 
mennyiségben — toxikus, evvel 
szemben az állatokra és az emberre 
veszélytelen. AQUACULTURE MA
GAZINÉ, (82), Vol. 8. N° 3.

★

HALSZIVATTYÚ. Az amerikai Ma
gié Valey Heli-Arc and Míg. (Ida- 
ho 83301 — USA) forgalomba ho
zott egy speciális építésű halszivaty- 
tyút (Model 1080 P — AQUA-LIFE 
PUMP néven). Az újdonság kíméli 
a halat, kizárt a törődés, sérülés ve
szélye. A  szivattyú segítségével fo
lyamatosan nagy mennyiségű hal 
szívható ki a halágyból és továbbít
ható tartóhálókba, tartályokba, hal- 
szállító gépkocsikba. AQUACULTU
RE MAGAZINÉ, (82), Vol. 8. N° 3.

★

M I A Z  AQUACIDE? A túlburján
zott vízinövények ellen most for
galomba hoztak egy új szert, 
„AQUACIDE” néven. A készítményt 
az Egyesült Államok illetékes kör
nyezetvédelmi hatóságai laborató
riumi és természetes körülmények 
között egyaránt levizsgáztatták — 
és nem találták veszélyesnek a ví
zi állatokkal kapcsolatban. A du
gó formájú herbicidet könnyen 
ki lehet helyezni egy-egy adott víz
területre, nem kell elsodródástól 
tartani. (48 Ib cartonba csomagolva 
119,95 dollárba kerül.) Gyártja az 
AQUACIDE Co. (St. Paul — USA). 
AQUACULTURE MAGAZINÉ, (82), 
Vol. 8. N° 3.

★

MIKROKOMPUTER HALÁSZOK
NAK. W. E. Killcreas ismerteti azt 
a törpe-számítógépet, melynek be
programozását és használatát — a 
tógazdasági gyakorlatban — a Mis- 
sisippi Állami Egyetemen dolgoztak 
ki. A mikrokomputer segítségével 
folyamatosan ellenőrizhető 100 ha
lastó mindenkori hőmérséklete, oxi
génellátottsága, takarmányadagolá
sa stb. AQUACULTURE MAGAZI
NÉ, (82), Vol. 8. N° 3.

★

GYÓGYSZER ÉS ALTATÓ. Az 
„AQUAVET” cég (2242 Davis Ct. 
Hayward — USA) forgalomba ho
zott egy preparátumot METRONI- 

DAZOLE néven. 
Az újdonság haté
konyan felhasz
nálható a hexa- 
mitiasis, a dara
kor ellen, továb
bá mint altatószer 
is kiválóan hasz

nosítható. A  gyártó szerint a túl
adagolás nem jár veszélyeikkel!, hal- 
pusztulásokkal. AQUACULTURE 
MAGAZINÉ, (82), Vol. 8. N° 3.

★

HAL HELYETT HÚS? A Német 
Szövetségi Köztársaságban évről év
re csökken az egy főre jutó hal 
mennyisége. Egy most kibocsájtott 
statisztikai értékelés szerint, a fe
hérje tartalmú táplálékok közül erő
teljesen emelkedik a sajtok, a to
jás-, és a húsfejadag mennyisége, 
számottevően csökken a te j- és a 
halfejadag. Ez utóbbi — minden bi
zonnyal — azért zsugorodó tenden
ciájú, mert egyre kevesebbet fognak 
a németek „kenyérhalából” a he- 
ringből, a tőkehalból. DER FISCH- 
WIRT, Jahrg. 32. (82) N° 4.

★

NEM ÍRJÁK ALÁ. 1982. július 9- 
én, Ronald Reagan, az Egyesült Á l
lamok elnöke bejelentette, hogy 
nem írják alá az előkészítés alatt 
levő tengerjogi egyezményt. Az el
nök avval indokolta a döntést, hogy 
az USA ellenzi a szerződés azon 
részét, amelynek értelmében nem
zetközi ellenőrzés alá helyezi az ér
tékes ásványok mélytengeri bányá
szatát. Az amerikaiak ilyen felté
telek mellett nem látják kellő
képpen biztosítottnak saját érdekei
ket és azok védelmét. A hírrel kap
csolatban tudni kell azt is, hogy az 
Egyesült Államok egyike azon ke
vés országoknak, amelyek már mesz-
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számol be

sajtó?
szire eljutottak a mélytengeri bá
nyászathoz szükséges technológia ki- 
fejlesztésében. MTI (82. 7. 11.)

★

MIÉRT KEVÉS A  HAL? V. Dolghi 
cikket írt a Moszkva környéki ha
lastavak éves hozamáról. Nem ke
vesebb, mint 5170 hektár áll — az 
adott területen — a tógazdák ren
delkezésére. A  cikk szerzője rész
letesen ismerteti a hektáronkénti 
halhozamokat, s pontról pontra is
merteti azokat a tényezőket, ame
lyek következtében az adott terü
leten elmarad a haltermelés a terv
számoktól. A  szerző egyben ismer
teti azokat a lehetőségeket is, ame
lyek segítségével a haltermelés nö
velhető. RÜBOVODSZTVO I RÜ- 
BOLOVSZTVO, (82), N° 5.

★

Á ZA LÉ K Á LLA TK Á K  — TÖMEG
TENYÉSZETBEN. E. Taraszov és 
munkatársai megállapították, hogy 
a Tetrahymena pyriformis nevű 
ázalékállatka (csillósok közé tarto
zik, infozóriumnak is nevezik) kitű
nően bevált számos halfaj ivadéká
nak táplálásánál. 20—50 mikron 
hosszúságú egysejtűek. Testük 
60—70% fehérjét, 12—18% szénhid
rátot és 14—19% zsírt tartalmaz, 
így tápértékükhöz nem férhet két
ség. A  szerzők ismertetik a szóban 
forgó ázalékállatkák számára ked
vező, folyékony táptalaj összetéte
lét. Egyetlen m illiliter táptalajban 
600 000—900 000 állatka is előállít
ható 17,5 és 33 °C hőmérséklet kö
zött. Am i pedig a költségeket illeti 
— 1—1 liternyi ázalékállatka előál
lításának költsége 20 kopek (vagyis 
mintegy 3,5 forint). RÜBOVODSZT- 
VO I RÜBOLOVSZTVO, (82) N° 5.

★

ÚJ HALFAJT TALÁLTAK. Szovjet 
ichithyológusok — az Anktartisz nyu
gati partjai közelében — egy új hal
fajt találtak. Az újdonság neve: Pa- 
raliparis meganchus Andriashev. 
Az alig araszos halacska az ún. le-

mezeshasúak (Liparidae) családjába 
tartozik. VOPROSfcÜ ICHTHYO- 
LOGY, Tóm 22. (82) N° 2.

★
CSUKAFEJADAG. Ivanova, M. N. 
és munkatársai elemző vizsgálatokat 
végeztek a fiatal csukák táplálkozá
sával kapcsolatban. Ennek során 
megvizsgálták, hogy a táplálékhalak 
közül melyeket fogyasztják legin
kább és azok mi módon hasznosul
nak. VOPROSZÜ ICHTHYOLOGY, 
Tom 22. (82) N° 2.

★
SIKERÜLT A HONOSÍTÁS. Japán 
és chilei halászati szakemberek 10 
éve kezdték honosítani — a dél
amerikai országban — a híres és 
vándorló természetű ketalazacot 
(Oncorhynchus keta). A  terméke
nyített ikrák Japánból, Hokkaido 
szigetről származtak, majd onnan 
kerültek a chilei Ensenada-öbölbe. 
A honosítási kísérletre nem véletle
nül került sor. Dél-Chile tengersza
kaszán nagy mennyiségű krill-rák 
él, így a lazacok kitűnő táplálékbá
zist találhatnak maguknak. A  kí
sérlet sikerült, mert az elmúlt idő
ben több tucat, ivarérett ketalaza
cot sikerült visszafogni chilei vizek
ben. FISH FARM ING INTERNA
TIONAL, Vol. 9. (82) N° 3.

★
NORVÉGIA FOKOZZA HALEX
PORTJÁT. A skandináv állam je
lenleg évi 13 000 tonna lazacot és 
tengeri pisztrángot termel és ennek 
nagyrészét exportálja. A norvégek 
most tovább kívánják fokozni la
zactermelésüket és termékeikkel az 
Egyesült Államokban is megjelen
nek. FISH FARMING INTERNA
TIONAL, Vol. 9. (82) N° 3.

★
FRANCIA TENGERI SÜLLŐ. Fran
ciaország megkezdte a tengeri sül
lő (Dicentrarchus labrax) sikeres 
szaporítását és ketreces nevelését a 
Földközi-tengerben. Egyelőre 200 000 
példány szerepel a kísérleti prog
ramban. Amennyiben az értékes hú
sú halak tartása kifizetődő, úgy ha
marosan megkezdik tömeges szapo
rításukat. FISH FARMING INTER
NATIONAL, Vol. 9. (82) N° 3.

★

ALG A — A  SIVATAGBÓL. Az iz
raeli Richmond professzor nagysza
bású algatenyészetet rendezett be a 
Negev-sivatagban. A  világhírű tu
dós 30 000 algafaj  
közül kiválasztot
ta a Spirulina 
platensis fajt, 
mely tömegesen 
szaporítható és 
etethető — töb
bek között a tilá- 
pia halakkal. A  kísérleti algatelep

a Ben Gurion Egyetem irányítása 
alatt működik. FISH FARMING  
INTERNATIONAL, V o l 9. (82) Nc
3.

★
KICSI ORSZÁG — SOK HALLAL. 
Izraelben jelenleg 24 000 tonna — 
vagyis 2400 vagon — édesvízi halat 
termelnek. FISH FARMING INTER
NATIONAL, Vol. 9. (82) N° 3.

HIDEG IDŐJÁRÁS — MELEGVÍZ! 
Az Észt SzSzK-bán köztudottan hi
deg az időjárás. Ez nem riasztotta 
vissza a haltenyésztőket szakmájuk 
beható művelésétől. A  közelmúltban 
megkezdték az erőművek által ki- 
bocsájtott hűtővíz halakkal való 
hasznosítását. Jelenleg 1200 tonna 

pontyot és 250 
tonna pisztrángot 
termelnek — az 
erőművek hűtővi
zében. Mivel még 
a leghidegebb té
li időszakban is 
10—12 °C hőmér- 

sékletűek az erőművi hűtővizek — 
másrészt még messze nincs kihasz
nálva a rendelkezésre álló vízmeny- 
nyiség —, ezért 1983-ban 5600 ton
nányi halat kívánnak termelni az 
adott területen. FISH FARMING 
INTERNATIONAL, Vol. 9. (82) N° 
3.

OLASZORSZÁG ÉDESVÍZI H A L
TERMELÉSE. Itáliában jelenleg 
évente mintegy 38 000 tonna halat 
termelnek a tógazdaságokban — en
nek a mennyiségnek döntő többsé
ge (26 000 tonna) pisztráng, ponty
ból mindössze 3234, angolnából 2264 
tonnát termelnek. FISH FARM ING  
INTERNATIONAL, Vol. 9. N° 3.

RECIRKULÁCIÓ =  TAKARÉKOS
KODÁS A HŐVEL! J. W. Shearer, 
a skóciai EASGAN Fisheries Ltd. 
menedzsere terjedelmes tanulmányt 
írt — technikai sémával kiegészít
ve — a recirkulációs rendszerű an
golna-nevelőről. A rendszer elve és 
előnye, hogy hőtakarékos, így kevés 

fűtőanyagra van 
szükség. Ami pe
dig a szűrést il
leti, a halnevelő
tartályokból elfo
lyó vizet előzete
sen ülepítik (az 
üledéket elveze

tik), az így kezelt vizet mechanikai, 
biológiai szűrőbe vezetik (ez utób
biban erőteljes levegőztetést alkal
maznak), majd tovább vezetik egy 
nem ismertetett (fakultatív) filter
be, majd innen tovább kerül egy 
olyan medencébe, ahol ultra-ibolya 
sugárzást kap, végül visszakerül a 
halakhoz. FISH FARMING INTER
NATIONAL, Vol. 9. (82) N° 3.

Dr. Pénzes Bethen
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Jó ütemben haladnak a földmunkálatok 
az új halastó építésénél (Kozma István 

felvétele)

Új halastavak 
Épülnek Tokajban

Még 1980-ban befejezték a 37,5 
hektáros halastavak építését a toka
ji Tiszavirág Halászati Termelőszö
vetkezetben az Észak-magyarországi

Vízügyi Igazgatóság 2-es számú, to
kaji szakaszmérnökségének dolgozói. 
Most Sári László, a szakaszmérnök
ség vezetője arról tájékoztatott, hogy 
újabb halastavakat építenek a szö
vetkezet megrendelésére. A  közel 
20 hektáros tó földmunkáit — a töl
tésépítés és a szivárgó árkok kikép
zését — június elején kezdték el. 
A terv szerint az idén be is fejezik, 
s akkor a szövetkezet hallal be is 
telepítheti. A  9,2 hektáros tó kiala
kítására és a szükséges műtárgyak 
megépítésére jövőre kerül sor.

Kiss Ferenc üzemmérnök elmon
dotta, a két halastó belső halággyal 
készül el, a tó pedig betonburkola
tot kap annak érdekében, hogy 
könnyebbé váljék a lehalászás ne
héz munkája. Rajz György a sza
kaszmérnökség technikusa elmon
dotta, hogy közel 30 ezer köbméter 
földet kell megmozgatniuk. Az új 
halastavak vízmélysége 1,1 méter 
lesz, az egyiknek 214 ezer, a másik
nak 108 ezer köbméter lesz a tér

fogata. A  vizet közvetlenül a Tiszá
ból kapják a taktaközi öntöző-fő
csatornán keresztül.

A  fiatal szakember, Kiss Ferenc 
— aki éppen a napokban védte meg 
sikerrel a szóban forgó szövetkezet 
gazdasági és műszaki fejlesztésének 
kérdésével foglalkozó diplomamun
káját, arról is tájékoztatott, hogy az 
új halastavakban piaci halat, pon
tyot, amúrt, fehér- és pettyes bu
sát telepítenek és a várható ter
méshozam 1,7 tonna hal lesz hek
táronként. Miután már tavaly el
készült a tó szomszédságában a szo
ciális épület, valamint a halfeldol
gozó és a hűtőkamra, most már 
központilag itt tisztítják és tárolják 
a zsákmányt. Mint elmondotta, ter
vezik, hogy még az idén úgyneve
zett zsugorfóliás csomagolásban fél 
és egy kilogrammos tételekben tisz
tított, mélyhűtött, szeletelt halféle
ségekkel jelentkeznek a piacon.

Oravec János

Haltermelők!
Zsenge, előnevelt

egy- és kétnyaras ponty, 
amur, fehér és pettyes busa 
valamint ragadozó halak 

tenyészanyagának szállítására, a piacképes 
hal felvásárlására partnere a:

HALÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT
beszerzési osztálya
Budapest V., Münnich Ferenc u. 26.

TELEFO N : 117-232 T E L E X : 22-5466
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HAZAI LAPSZEMLE
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG  
közli dr. Dobrai Lajos MÉM 
főosztályvezető-helyettes „Ha
lászati konferencia Magyaror
szágon” című ismertetését a 
kétévenként megrendezésre ke
rülő európai halászati ankét
ről. Halászatunkat sokirányú 
kezdeményezések, széles körű 
tudományos, műszaki, terme
lési és üzemi kapcsolatok Jel
lemzik. A  halászati szakembe- 
rek mostani találkozója to
vább bővíti és kedvezően be
folyásolja tudományos-műsza- 
ki-gazdasági együttműködésein
ket. A  konferencia helyszíné
nek Budapestre történt meg
választása eredményeink és 
törekvéseink elismerését is 
jelenti.

*

NENZETKÖZI TUDOMÁNYOS  
EGYÜTTMŰKÖDÉS A BALA 
TONÉRT. A  Balaton megmen
téséről, vizének javításáról ta
nácskoztak két napig a Bécs 
melletti Laxenburgban, a 
Nemzetközi Alkalmazott Rend
szerelemzési Intézetben. A  
nemzetközi tudományos inté
zet 1978 óta folytat modellezé
si munkákat a Balatonban le
játszódó tápanyagfeldúsítási fo
lyamat törvényszerűségeinek 
leírására. A kutatásra a Ma
gyar Tudományos Akadémia 
és az intézet együttműködési 
megállapodást kötött. A  kísér
letek befejeződtek, a tapasz
talatok összegzésére az au
gusztus 29. és szeptember 5. 
között Veszprémben megren
dezésre kerülő nemzetközi tu
dományos konferencián kerül 
sor. Az eredmények előzetes 
megvitatására — C. S. Holling 
igazgató meghívására G i l t -  
n e r  J á n o s  az OKTH el
nökhelyettese, J a nt n e r A n 
ta l  az ÉVM miniszterhelyet
tese, L á n g  I s t v á n  MTA  
főtitkárhelyettese és V  in  ez  e 
J ó z s e f  az OVH elnökhelyet
tese látogatott el az intézetbe. 
(M AG YAR  NEMZET)

•

A HETI VILÁ GGAZDASAG  
hosszabb cikkben méltatja a 
Győri Előre Htsz és a Burgen
landi Halászati Szövetkezet 
gyümölcsöző együttműködé
sét. Említi a cikk angolna-fo
gásukat 1981-ből: a győriek 
300-, az osztrákok 800 mázsát 
zsákmányoltak. A  győrieknek 
északi határvízi szomszédaik
kal még nincs megállapodá
suk, jóllehet V i d a  A n d r á s  
Htsz-elnök szerint szívesen

kooperálnának a cseh halá
szokkal is.

*

A  Balatoni Halgazdaság a fo
lyó év tavaszán 5500 darab 
süllőfészket és 2000 keszegfész
ket helyezett ki a Balatonba. 
A  SOMOGYI NÉPLAPOT úgy 
informálták, hogy jó süllőívás 
várható. A  DÉLMAGYAROR- 
SZAG pedig „Sok a keszeg 
a Balatonban” címmel közli a 
kedvező hírt. Ezt írja: Érde
kes jelenségre figyeltek fel a 
balatoni horgászok: az északi 
part sekélyvizű kövei között 
ismét tömegesen tanyáznak a 
keszegek. Az ösztönös óvatos
ságukról is megfeledkező ha
lak közül sokat kézzel is ki 
lehet fogni. A  BHG szakem
bereinek véleménye szerint 
ennek az a magyarázata, hogy 
egy későbbi nemzedék most 
a szokásosnál később kezdte 
meg az ívást. A  halgazdaság 
tájékoztatása szerint régóta 
nem tapasztalt nagyarányú 
volt az idei keszeg-ívás.

Ugyancsak a Balatoni Halgaz
daságról szóló hír: B a l a t o 
ni  r e k o r d .  Rekordered
ménnyel fejeződött be a ta
vaszi angolnafogás a Balato
non. Április 6-tól a hó végé
ig 420 mázsa kígyótestű hal 
került a Sió-zsilipnél felállí
tott csapdákba. Az angolnákat, 
amelyek között számos szép 
példány — másfél-két kilós is 
akadt — nyugatnémet keres
kedő szállította el, kilójáért 16 
márka 20 pfenninget fizetett.

*

Ü j t ó é p í t é s e k .  — A MÉM  
és az OVH megbízásából a Kő- 
zép-tiszavidéki Vízügyi Igaz
gatóság vízhasznosítási osztá
lyának tervei alapján a tisza- 
sülyi Béke és Barátság Tsz- 
ben egy 63 hektáros kiörege
dett rizstelepből 22 hektárnyi 
részt halastónak rekesztettek 
el. A  vállalkozás sikerét bizo
nyltja, hogy hektáronként 
12.4 q volt a nettó termés. 
(SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP) 
— Üj, alkalmi tógazdaságot 
hozott létre Csongrád város 
határában a szegedi Tisza Htsz. 
Az 50 hektáros tó a leendő 
csongrádi vízlépcső tartozéka 
lesz. Addig, amíg rendelteté
sének átadják, haltenvésztés- 
sel hasznosítják. (ESTI HÍR
LAP) — Hatvanban hetven 
hektárra emelkedett a hor
gászegyesület vízterülete. Igen 
sok nyugdíjas és fizikai dol
gozó találja meg kikapcsolódá
sát a szépülő kavicsbányák 
környékén. (NÉPÚJSAG, HE
VES)

*

Halkonzerválási újdonság. — 
Hűtés nélkül frissen tartható 
a hal egy japán bakteriológus 
új módszerével. Sóból és egy

tucatnyi természetes aminó- 
savból álló konzerváló készít
ményének az illatsó elnevezést 
adta. A  készítmény 2—3 szá
zalékos vizes oldata gátolja a 
baktériumok és enzimek tevé
kenységét, így egy héten át 
friss marad a folyadékban 
elraktározott hal. Az új mód
szer nagy érdeklődést keltett, 
mert a halászhelyek egyre 
messzebb vannak a partoktól 
és a kifogott hal hűtésére je
lentős energiamennyiséget kell 
felhasználni. (DELTA)

♦

Halbisztró nyílt Szekszárd 
központjában. Ezzel a kilen
cedik halbisztróját rendezte be 
az országban a HALÉRT, a ré
gebbi szaküzletének átalakítá
sával. Az új boltban az élőhal
szállítmányokon kívül a mély
hűtött édesvízi és tengeri ha
lak bővebb választékát kí
nálják. Különféle sült halat, 
hideg halételeket is fogyaszt
hatnak a betérők. (M AGYAR  
HÍRLAP)

*

NAGYHARCSAK. — T e n - 
g e r d i  G y ő z ő  balatonke- 
resztúri horgász 35 kilogram
mos, 180 centis nagybajúszút 
fogott a helybeli öv-csatorná
ban. (SOMOGYI NÉPLAP) — 
R ó t t  E n d r e  ugyancsak 
az öv-csatornában akasztott 
előbb egy szintén 35 kilósat, 
majd néhány nap múlva 48 
kilós nagyharcsát. (MAGYAR  
HÍRLAP) — F l ó r i á n  I l 
l és ,  a szegedi Tisza Htsz 
tagja hálójába 40 kilogramm 
súlyú 2 méter hosszú harcsa 
akadt. (NÉPSZAVA) — 56 és 
fél kiló, 210 cm hosszú volt 
C s a n á d i  K á l m á n ,  a 
szolnoki Felszabadulás Htsz 
tagja harcsája, melyet varsá
val fogott Tiszavezsenynél. 
(MAGYAR NEMZET)

*

Napenergia hasznosítása a hal
gazdaságban. — Napenergiát 
hasznosító halgazdaság elsőíz
ben a kanadai Manitobában 
létesült. Az időjárás szélsősé
ges ugyan — hosszú hideg tél, 
rövid, meleg nyár — de a nap
fényes órák száma 2230, s ez 
jó lehetőséget nyújt a napele
mek működtetéséhez. A  12 
medencés haltenyésztő egység 
vízkeverő és víztároló tartá
lyokkal együtt kapcsolódik a 
napkollektor-rendszerhez, ame
lyet az épület déli oldalán acél 
támasztó keretre szereltek. A  
napelemrendszert úgy tervez
ték, hogy a gazdasági épületek 
melegvíz-szükségletének 70 szá
zalékát fedezze és a víz hő
mérsékletét a szivárványos 
pisztráng tenyésztéséhez opti
mális szinten tartsa. A  rend
szer automatikusan működni 
kezd, amikor a bejövő napsu
gár hőmérséklete legalább 16

°C, illetve 3,5 °C-szal több, 
mint a víztárolóké. Amikor a 
tárolótartály hőmérséklete el
éri a 40 °C-t, a vizet a biz
tonsági hőmérsékletű szint 
fenntartásáig lecserélik. A  ke
verőtartályban összekeverik a 
6 °C hőmérsékletű és a fel
melegített vizet, amíg az el 
nem éri a szükséges szintet. 
A napelemtömb 48 egyedi sík
lapos elemet tartalmaz, pár
huzamos elrendezésben. Az 
egyes elemek fénytelen feke
tére festett, lapos sárgaréz 
csőből állnak, duplán üvege
zettek. Belső borításuk átlát
szó teflon, amely ellenáll a 
magas hőmérsékletnek, külső 
burkolatuk lágy, dörzsálló 
tedlar műanyag. Az egész nap 
— elemtömböt 45 fokos szög
ben helyezték el. Ha süt a 
nap, felmelegíti az elemeken 
keresztül szivattyúzott propi- 
lén-glikol oldatot. A  felmele
gedett glikol áthalad a hőcse
rélőn. A propilén-glikolt azért 
választották, mivel esetleges 
elszivárgáskor kevésbé mérge
ző a halakra. Minden hónap 
végén 1280 átlag 9—10 g súlyú 
szivárványos pisztráng ivadé
kot helyeztek ki egy meden
cébe. A  9—10 grammos halak 
4 hónap alatt érték el a piac
érett 200—250 g súlyt. Amikor 
a feltöltött medence elérte 
maximális eltartó képességét, 
a halakat szétosztották a töb
bi medencébe, így 4 hónap 
után 4 medence telt meg. Mi
vel a termelés folyamatos, 
egyidejűleg 4 méretcsoportot 
neveltek. (MEZŐGAZDASÁGI 
VILÁGIRODALOM)

HORGÁSZOK FIGYELEM!
Egyben kérelem is hozzátok! 
— Vigyázzatok magatokra! 
Olyan fájó és szomorú a 
Lapszemlében vízbefulladás- 
ról írni. A  26 éves jásszent- 
andrási T a r i  I s t v á n t  pa- 
rentáljuk el ezúttal, aki Erdő
telek határában, sóderbányai 
tóban, beakadt horgának kiol
dása közben lelte halálát. (MA
GYAR NEMZET)

*

MASZEK HALASTÓ BARA
NYÁBAN. — Elkészült az első 
magánvállalkozásban üzemelő 
halastó Baranyában. A  halas
tó Sárok község határában 
fekszik, a lippói Tsz tulajdo
nában van, tőle bérli a terü
letet a bezedeki K o v á c s  
I s t v á n  — 15 évre szól a 
szerződés. A Sárokon minap 
megtartott hatósági ellenőrzés 
alapján nevezett bérlő enge
délyt kapott a haltermelésre. 
Kovács István mondja: a Tsz-  
ben villanyszerelő vagyok, 
munkaidő után megyek ki a 
tóra. Compó, ponty, busa, 
amúr nevelkedik majd fel a 
hektáros tóban. (DUNÁNTÚLI 
NAPLÓ )
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Új rendszerű  halászat
a Mexikói-Öbölben

Az amerikai Tengerészeti Hivatal 
Halászati Szolgálatának szakembe
red új nagyüzemi halfogási és -fel- 
dolgozási eljárást dolgoztak ki. Az 
első kísérleti terep: a Mexikói-öböl. 
Ezeken a vizeken, ahol egymást érik 
az olajipar félszigetei, évente kb. 
11 millió tonna halat fognak ki há
lóval, tehát konvencionális eszkö
zökkel. Bizonyos halfajokat túlha
lásztak már, de a heringfélék csa
ládjába tartozó menhaden-ből és a 
szardellából ma még nagy tartalé
kok úszkálnak a Mexikói-öbölben. 
Az előző halból olajat és hallisztet 
dolgoz fel az ipar. A  Halászati Szol
gálat mérnökei most a felhagyott 
fúró platformokra alapozva tervezik 
az új halipari centrumok és halá
szati módszerek kidolgozását. Ennek 
lényege: a halrajokat víz alatti fény
forrásokkal a gyűjtőzónába terelni 
(csalogatni), innét szivattyúk szip
pantanák fel csővezetéken keresz
tül, a fúróplatformra telepített üzem
be a zsákmányt, ahol helyben fel
dolgoznák a halakat Az egész mű
veletet a termeléstől a feldolgozásig 
központi számítógép vezérelné. Ez 
természetesen figyelembe venné a 
halászatnál a feldolgozó üzem szük
ségletét és kapacitását adott időben.

Az első technikai probléma: ho- 
gyan lehet víz alatt nagyobb csapa
tokba terelni a halakat adott irány
ba? Régóta megfigyelték, hogy a 
hállak víz alatt előszeretettel gyüle
keznek lesüllyesztett tárgyak, ron
csok környékén. Talán ösztönszerű 
kíváncsiságuk vonzza ide a halrajo - 
kat. Amerikai mérnökök terved alap
ján kísérletképpen sátortető alakú 
elemeket süllyesztettek le a víz alá 
a Mexikói-öbölben. Búvárok meg
figyelték, hogy egy-egy ilyen tető 
alakú elem kb. 25 tonna halat vonz 
környékére. Ettől az elemtől víz 
alatti kábelvezetőkre szerelt lámpa
sor fényvillanásai terelik a halakat 
egy központi fényforráshoz, a „ka
rácsonyfához”. A  fényforrások sor
rendjét is a számítógép ütemezi be. 
A  központi fényforrás környékén 
már elektromos impulzusok is „lö
kik” a halakat a fényforrás mel
letti nagy teljesítményű beszívó 
kürthöz. A kürt előtt van tehát a fő 
gyülekezőhely, innét azután a szi
vattyú szívja fel a halakat a fúró 
fedélzetére telepített feldolgozó 
üzembe.

Az első kísérletek során kiderült, 
hogy a rendszert jól gondolták ki, 
csak a gyakorlatban kisebb finomí
tásokat kell alkalmazni ennél a 
nagyüzemi módszernél. Így az elekt
romos impulzusok kissé erősnek bi
zonyultak; sok esetben egészen le
merevítette a halakat az áram. Most

kisebb dózisokat adagolnak, ez már 
terel és nem bénít.

A Mexikói-öböl menhaden tarta
lékai sem kimeríthetetlenek. Ezért 
most a fent ismertetett rendszert 
úszó bárkára is módosították, így a 
mozgó' üzem más vizeket is fel tud 
keresni.

A  Tengerészeti Hivatal Poscagou- 
la-i kutatóintézetében elektromos 
rákhalászati módszert kísérleteztek 
ki. Két amerikai halászati társaság 
sikerrel ki is próbálta az új mód
szert. Zsákalakú fenékháló szélére 
elektródákat szereltek fel. A  rákok 
hiába ássák be magukat a tengerfe
nék homokjába, a villamos ütések 
kikergetik őket odújukból és így szé
pen besétálnak a hálóba.

A  Tengerészeti Hivatal kutató in
tézményedben más módszerekkel is 
igyekeznek hatékonyabbá tenni a 
nagyüzemi halászatot. Mesterséges 
holdak adatait széles körben alkal
mazzák, hasznosítják ma már a ha
lászf lottillák. A  halrajok követésé
ben a légi felvételek is segítenek. 
Levegőből végzett felderítés ered
ményeként az egyes halfajok is el

különíthetők ma már. Az amerikai 
halászati felderítő gépek éjszaka 
gyenge fénysugaraikra érzékeny tv- 
kamerákat is alkalmaznak. Ezeknek 
segítségével érzékelik azt a pillana
tot, amikor a víz alatt vonuló hal
padok fitoplankton rétegen haladnak 
keresztül. A  gyenge felvillanásokat 
detektorokkal érzékelik, és ezeket a 
fényjelenségeket 120 000-szeresre na
gyítják fel. így az éjszaka leple alatt 
sem tudják észrevétlenül helyüket 
változtam a vonuló halrajok.

Természetesen továbbra is hasz
nálják az ultrahangos sonarkészülé- 
ket, és újabban a lézerberendezése
ket a halpadok felderítésénél a mo
dem halászati flottilák.

A  jövőben a „célzott” halászat 
módszereinek kidolgozására kell tö
rekedni, tehát bizonyos fajokat kí
mélni kell, míg a szapora nyílt ten
geri fajoknál emelni lehet a hoza
mot. A  halászat minőségének növe
lésében a jövőben bizonyára segíte
nek majd az automatizált nagyüzemi 
módszerek.
(a SCIENCE et VIE nyomán)

Endresz István

Kínai delegáció látogatása
A magyar halászattal ismerkedtek kínai szakemberek 1982. áprili

sában. Yu Xinhua, a Halászati Főhatóság mérnöke és Zhao Lianxin 
mérnök, Cao Haigen tolmács kíséretében három hétig ismerkedtek 
a magyar tógazdasági haltenyésztéssel. A  meglátogatott gazdaságok
ban szerzett tapasztalatok alapján elismerően nyilatkoztak a tógaz
dasági haltenyésztésünk műszaki színvonaláról, az alkalmazott kor
szerű technológiákról.

T. A.
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Korzika és a halászat
Korzika „a szépség szigete” több 

mint 180 éve Franciaországhoz tar
tozik. Ezen a valóban szépfekvésű, 
szigeten, annak 8700 km2 területén 
összesen 280 ezer ember él. Korzi
kát már az ie.-i évezredekben lak
ták a kelták és az ibérek és a tör
ténelem folyamán igen sok nép 
megfordult itt, néha csak átmeneti 
időre, menedéket keresve kikötői
ben. Időnként elvándorolnak innét 
az emberek, a sziklás hegyes szige
ten nem könnyű a megélhetés. A  
kivándorlási folyamat az első v i
lágháború után tetőzött, amikor több 
mint 50 000 ember mondott búcsút 
a szigetnek. Elmentek Algírba, vagy 
az anyaországi városokba, új mun
kát, új életlehetőségeket keresni.

Az útikönyvek felhívják ma a f i
gyelmet Korzika fejlődő fürdőhe
lyeire, az amerikai stílusú Ránc de 
lai Bravone-ra, Napóleon szülővá
rosára Ajacciora, Bastiára annak 
citadellájára, Victor Hugó szülőhá
zára stb. Ecsetelik az útikönyvek a 
selymes fövenyeket, a sziklás ten
gerparti szakaszokat, a vízisízők, 
könnyűbúvárok paradicsomait, ame

lyeket a második világháború után 
rendeztek be a szigeten.

A  szigetlakok közül sokan a tú- 
risták kiszolgálásából, a napóleoni 
emlékek árusításából élnek. A  la
kosság 47%-a maradt hű ősei mes
terségéhez, ennyien dolgoznak a 
mezőgazdaságban és a halászatban. 
A  pásztorok, a juhászok nyár elején 
felhúzódnak a hegyekbe, ott keres
nek kis enyhülést és élelmet ma
guknak és nyájaiknak. Ez az év
százados hagyományokra visszate
kintő ritmikus mozgás: a „Transhu- 
mance” az időszakos legeltetés.

A  lakosságnak tehát 47%-a dol
gozik a mezőgazdaságban, ezen be
lül azonban a halászok aránya nem 
nagy. Annak ellenére, hogy Korzi
ka sziget és több kikötője van, kö
zöttük halászkikötők, tengerhalásza
ta nem jelentős. A  korzikai halá
szok a „profik”, az utóbbi időben 
néha összekoccannak a vízalatti bú
várokkal, akik szigonnyal vadász
nak az átlátszó parti vizekben. Nem 
jelentős az a zsákmány, amelyet ily- 
módon kiemelnek a tengerből, mé
gis irritálja a hivatásos halászokat.

A nyolcvanas évek elején, ponto
sabban 1980. szeptember 1-én hoz
tak egy tilalmi törvényt. Ennek ér
telmében minden év március 1-e és 
május 31-e között tilos a búvárok
nak a tengeri sügér és a tengeri 
pók vadászata. A  hatóságok más 
védelmi intézkedéseket is fontolgat
nak! a tengeri fauna védelme érde
kében. Ugyanakkor azonban a ten
geri halászatot nem korlátozzák 
Korzika vizein.

Korzika déli részén a Bonifacio- 
szorosban fekvő Lavezzi-szigetek 
mellett újabb 1000 ha területen tel
jesen betiltották a vízalatti vadá
szatot. Ezt rezervátum területté 
nyilvánították, szigorú büntetéseket 
hoztak kilátásba a tengervíz szeny- 
nyezoivel szemben. A konvencioná
lis tengerhalászatra az eddigi sza
bályok és megkötöttségek érvénye
sek. Műszaki munkák elvégzése is 
tilos ezen az 1000 hektáros terüle
ten. A  hatóságok igyekeznek meg
óvni Korzika partvidékének élővi
lágát, a tengerpart és a vizeinek 
tisztaságát.

(BATEAUX 1982. április.) E. I.

FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK FIÓKJAINK:

BAJA, Béke tér 7.
Telex.: 28 1249.

BÉKÉSCSABA, Tanácsköztársaság 
útja 33.
Telex: 08 3368.

DEBRECEN, Simonffy u. 1/c.
Tel.: (52) 11-508.

GYÖNGYÖS, Zöldfa u. 2.
Tel.: (37) 11-538.

GYŐR, Jedlik Ányos u. 2.
Tel.: (96) 18-346.

KAPOSVÁR, Naszlopi Gáspár u. 10. 
Tel.: (82) 12-422.

KECSKEMÉT, Komszomol tér 1. 
(Tel.: (76) 11-795.
Telex: 02 6329.

MISKOLC, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 
Tel.: (46) 36-546.
Telex: 06 2297.

NAGYKANIZSA, Piac tér 
Tel.: (93) 11-444.

NYÍREGYHÁZA, Hímes u. 52.
Tel.: (42) 11-406.
Telex: 07 3359.

PÉCS, Ybl Miklós u. 7.
Tel.: (72) 15-808.
Telex: 01 2296.

SIÓFOK, Zsilip sor 2.
Tel.: (84) 10-013.
Telex: 22 5219.

SZEGED, Marx tér 1—3.
Tel.: (62) 14-312.
Telex: 08 2443.

SZEKSZARD, Széchenyi út 21. 
Tel.: (74) 11-321.

SZÉKESFEHÉRVÁR, Piac tér 37. 
Tel.: (22) 11-299.

SZOLNOK, Ságvári krt. 38.
Tel.: (56) 11-904.
Telex: 02 3379.

SZOMBATHELY, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 25.
Tel.: (94) 11-357.

TATABANYA, Ifjúmunkás út 
Tel.: (34) 13-519.

VESZPRÉM, Viola u. 19.

Felvásárlás:

H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T  
Beszerzési osztálya
Budapest V., Münnich Ferenc utca 26.
Telefon: 117-232 Telex: 22 5466
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Fiatalok a halászatban

Vízi kincskereső
Kutyogtatott. Csónakjuk lassan 

csörgött lefelé a Tisza alig-alig 
mozgó víztükrén. Ketten ültek a 
vízi járműben, apa és fia. Körülöt
tük napsugarak csillantak — csil- 
lámlottak, elszínezték a szelíden 
fodrozó vizet. Nagy János belefe
ledkezett a munkába, csak horog
nyelére, meg a kutyogtatóra figyelt. 
Mindenáron folyami harcsát akart 
fogni, méghozzá nagyot, öreg ha
lásztól tudja, a saját édesanyjától: 
„Mindenkinek sikerül kifogni az 
élete nagy halát. Némelyik halász 
ágyban fekve álmában csípi el, má
sok a vízen” . Jánoska vízen akar
ja, nem tolipárnák között, éspedig 
mihamarább. Miért ne sikerülne? 
Halászcsaládból származik, már ki
lencéves korában úgy kutyogtatott, 
mint a hajdermenkő.

Homlokán izzadságcsöppek gyön
gyöztek. Előbb egyik, később a má
sik könyökét húzta fel, úgv törölte 
le a ki-kiserkenő sós csöppeket. 
Baliával a kutyogtató korongjával 
játszadozott, nyomogatta, emelgette 
a víz felszínéhez. Cuppogtatott. K i
tartó szorgalommal csinálta, bár tü
relme fogvadozni kezdett. Átkozott 
harcsa, fene a kajla bajszába! Csak 
lapít valahol a mélyben, nem harap 
a piócára Hát hiába kutyogtat? 
Márpedig ő mindent jól csinál! Tö
kéletesek a cuppanások, pont olya
nok, mint amikor zsákmányszerzés
kor a harcsa szája összecsapódik. 
Ez rablásra, evésre ingerli a lapít
va lesőt, ilyenkor kapja be a csa
lit horgostól, mindenestől. Csak 
kapná már! Apu se csinálja külön
ben, reggel mégis kihúzott egy hu
szonöt kilósat. No persze, az f nem 
is olyan nagy. Vannak itt három
szor akkorák is, hej ha azok közül 
sikeredne kifogni egyet legalább. 
Hm. Miért ne?! Jó a kutyogtatás, 
fenékközeiben a csalizott horog, ha 
ráharap meglesz a negyven—ötven- 
kilós trófea. Elbánik vele, mint a 
pinty! Kifárasztja, lassan közelebb, 
közelebb húzza és zsupsz, bele a 
csónakba.

Felszisszent. Megrándult a horog
nyél, ési kutyogtatója messzire pen- 
deredett. Jánoska szisszenése pedig, 
sziszegéssé változott. Egy úiabb rán- 
dítás miatt. Kezéből kicsúszott a 
bot, és néhányszor ide-oda csaoko- 
lódott a csillámló víztükrön. Me
redten nézett utána, majd lassan 
megfordult. Tekintete az apjáéval 
találkozott. Behúzott nyakkal, sűrű 
pislogással mondta:

- -  Elvitte! Ez ... ez, olyan mint

egy cápa! Rettentő nagy lehet, leg
alább mázsányi. Igazi kincs! Ekko
rát még te sem fogtál, ugye?

Édesapja csónakfenékbe tette a 
kutyogtatót, majd orsóra tekerte 
zsinegét. Evezőlapátokért nyúlt, mi
közben huncutkás mosollyal vála
szolta :

— Kifogjuk a cápádat még Titel 
előtt! Készülj föl a viaskodásra, ha 
olyan fene nagy víziszörnynek vé
led.

Csónakjuk könnyedén siklott a 
lassan, gazdátlanul úszó horgászbot 
után. Közöttük a távolság egyre 
jobban csökkent. Éles kanyarulat
tal érkeztek hozzá és izmos, nap
barnított kéz nyúlt ki a ladikból. 
Jánoska az apjára nézett:

— Segítek, nehogy...
— Jó! Fogjad a bot végét!
Megfogta. Apja egyet-egyet húzott

a zsinóron, majd gyakorlott moz
dulattal kirántotta. Csónakjuk fe
nekére, félkarnyi hosszú, folyami 
harcsa pottyant. Fiatal, kifejletlen 
példány. Csak nézte a gverek, csa
lódott tekintete szinte rátapadt:

— Juj! Ez iszonyúan kicsi!
— Fel a fejjel, fiam! Fossz te még 

nagyobbat is, lesz még rá időd. Na 
induljunk, mára befejeztük!

Kikötötték a csónakot és zsák
mányukkal hazafelé ballagtak. Ap
ja nyomába lépegetett a fiú, szót- 
lan keservével. Szégyenérzet gyötör
te. Ez a kis vacak vitte el a botot, 
egy senyvedt giliszta. Ő meg cápá
hoz hasonlította. Jó mi?! Ugyan mit 
gondolhat, apu? Ugyan mit? Visz- 
szadobta a harcsát, mert hát kisebb 
a megengedettnél. Szépen vagyunk. 
Hát sohase jön rá, a dolog nyitjá
ra?! Ősztől ugyan halászati szak
munkásképzőbe megy, az biztos! Ta
lán majd ott megtanulja, meg apu 
is segít, ő  nagyon érti. Épphogy 
horogra akad a hal, máris meg
mondja, hány kilós lehet. Csakúgy 
lábatlanból. No persze neki könv- 
nyű, öreghalász már, gyerekkorától 
csinálja. CC! Csak a cápa, minek 
került szóba. Ej, ej!

★
„Benyagzott” . Kacsacsőr alakú 

fejét a hálószembe dugta, így pró
bált menekülni. Vesztére. Beleszo
rult, vagyis „benyagzott” , úgy mint 
nap mint nap, sok-sok csukatársa. 
Nagy János másodmagával halá
szott, a testvérbátyjával. Így sza
bályos, nehogy „vízben baj” legyen. 
Kiürítenék a partközeli varsát ósi

másikhoz indultak. Hibátlan egyen
súlyérzékkel ült ladikja peremén, 
olyan magabiztonsággal, mint csi
kós a lován. Apjától tanulta, mega 
szakmunkásképzőben. Pirkadatkor 
szálltak vízre, munkájuk sietős. 
Több mint ötven varsát telepítettek, 
mert hát áradás van a Tiszán. Ilyen
kor legeredményesebb a halászat, 
ha jó helyre kerülnek a varsák. „Á l
lított szerszám”, haljáratba kell te
lepíteni, mivel mozdulatlan, nem 
megy a zsákmány elé, hanem for
dítva történik. A  hal úszik bele! 
Nagy János fiatalon a poroszlói tsz 
legjobb halásza lett. Titkát, csak 
találgatni lehet. Varsáit saját ma
ga gyártja, nagy műgonddal. Vajon 
itt a dolog nyitja? Meglehet! A  for
mát tartja legfontosabbnak, meg a 
„versikéket” . Meredek kiképésűt el
kerüli a hal, nemigen „sétál” bele.

A  versikék megfelelő dőlésszöge 
pedig simán beengedi a halat, nem 
ütközteti, így félútról nem fordul 
vissza. „Benyagzik” a csuka és bog
nártüske akad meg a ponty hátáról. 
Örökre foglyul esnek, szabadulásuk 
a jó varsából nemigen lehetséges.

Varsától, varsáig eveztek. Csónak
juk fenekén szaporodtak a halak: 
csukák, pontyok. János ritmikus 
mozdulatokkal lapátolta a vizet, kö
rülöttük fodros hullámok gyűrűztek. 
Mélyen magába szívta a Tisza üdí
tő vízszagát, és élvezte a felkelő nap 
langyos sugarait. Karjainak mozgása 
hirtelen lelassult, és tekintete előre 
meredt. Bátyjának csak később, jó- 
néhány pillanat múlva szólt:

— Józsi, nézd! Ott... Ott jobbra 
kidöntötték a varsakarót, csak az 
egyik áll. Orvhalászok műve lehet, 
kirabolták a varsát. Látod, a víz fel
színén lebeg. Hej a. ..

Ladikjuk meglendült és odaka
nyarodott. Szakadtán — tépázottan 
lebegett előttük a varsa, benne fo
lyami harcsával. Szótlanul rámered
tek. Pikkelytelen, márványozott szí
nű, hatalmas példány vergődött a 
varsa fogságában,. Vagy hatvan-het
ven kilós. Erejét veszítve. Kifáradt 
már a szabadulásért indított retten
tő ostromban. Varsástól emelték a 
ladik fenekére. János fülébe pedig 
apja szavai csendültek, a hatév előt
tiek: „Mindenkinek sikerül kifogni 
az élete nagy halát. Némelyik halász 
ágyban fekve, álmában csípi el, má
sok a vizen” . Hát neki folyón sike
rült, és nem tolipárnák között.

Tihanyi János
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Dr. Jászfalusi Lajos

1913-ban pedagógus családban 
született.

A  kolozsvári egyetemen 1938-ban 
kapott tanári diplomát, majd 1942- 
ben ugyanott doktorált.

Már akkor eljegyezte magát az 
ichthyológiával: a Szamos és mel
lékvizei halfaunáját és természetes 
táplálékát dr. Hankó Béla profesz- 
szor kolozsvári tanszékének tanár
segédjeként 1943-ban írja le.

1944—1946-ig muzeológus Buda
pesten a Nemzeti Múzeumban, majd 
az Állattenyésiztósi Kutaitó Intézet 
Haltenyésztési Osztályának munka
társa. Az osztály kiválásával a fel
állításra került Haltenyésztési Kuta
tó Intézet tudományos munkatársa, 
majd 1957-ben igazgatója. Az inté
zet 1958. évi megszüntetése után a 
gödöllői Kisállattenyésztési Kutató 
Intézet Haltenyésztési Osztályát ve
zeti 1962-igi, amikor isi a Gödöllői Ag

rártudományi Egyetem állattenyész
tési tanszékére helyezik át tudomá
nyos osztályvezetőnek Itt felkarol
ja, segíti a halászattal foglalkozó 
hallgatókat, diplomaterveseket és a 
halászati szakmérnöki továbbkép
zésben résztvevőket. Innen vonul 
nyugdíjba 1973-ban.

Szakmájával azonban nem szűnik 
meg kapcsolata: amíg romló egész
sége engedi, részt vesz a Magyar 
Agrártudományi Egyesület halászati 
szakosztályának rendezvényein és 
az egyik Pest megyei horgász egye
sület halgazdálkodási szaktanács- 
adója.

A  kandidátusi tudományos fokoza
tot 1962-ben kapta meg.

Dolgozatainak és ismeretterjesztő 
cikkeinek száma meghaladja a 150- 
et.

Tudományos munkássága sokrétű, 
szerteágazó volt. Ennek bizonyságá

ul csak példaként, önkényesen kira
gadva néhány cím: Pisztrángos és 
pontyos természetes vizeinek bené
pesítése; A  halhústermelés, növelé
séinek lehetőségei pontynemesítési- 
sel; Az időjárás, hatása a plankton 
alakulására a gödöllői halastavak
ban; A  harcsa tógazdasági sza
porítása ési nevelése; A gödöl
lői és iregszemcsei tógazdasá
gokban végzett ponty keresztezés i 
kísérletek eredményei. A  gödöllői 
tógazdaságban, korszerűen felszerelt 
halastavi meteorológiai állomást lé
tesített. Az ott észlelt adatokat is 
felhasználta az NDK Mezőgazdasági 
Tudományos Akadémia szakfolyóira
tában a Zeitschrift für Fischerei-ben 
társszerzőként írt dolgozatához, amely 
a pontyívás biometeorológiai vonat
kozásainak vizsgálatairól adott szá
mot. E szakfolyóirat más számaiban 
ugyancsak társszerzőként ismertet
te: az egy- és kétnyaras pontyok 
összehasonlító növekedésére; a ponty 
lárvakortól ivarérésig tartó életsza
kaszában tapasztalható szétnövésére; 
a tógazdasági ponty testformájának 
változását befolyásoló ökológiai ha
tásokra vonatkozó kutatásait.

Arra is volt gondja, hogy a halas- 
szakma szeretetét egyik fiába, Mik
lósba is beoltsa, aki most a Szege
di ÁG halászati agronómusa.

Szegeden halt meg július 31-én és 
ott is helyezték örök nyugalomra.

Tisztelettel adózunk emlékének.

Dunai
haljelölések

A  pozsonyi halászati és hidrobio
lógiai intézet 1982-ben kísérleteket 
kezdett különböző halfajok jelölésé
vel a csehszlovák Duna-szakaszon. 
A  jelöléshez speciális Floy Tag hal
jeleket használtak. A  sárga színű 
műanyag csövecskét a halak bal ol
dalán, a hátúszó alatt rögzítették a 
mellékelt ábra szerint. A  csövecs
kén egy betűjel — LR vagy LHR 
— valamint egy ötjegyű szám sze
repel.

A  kísérletek kiértékeléséhez szük
ség van a többi Duna-menti ország 
halászainak és horgászainak segít
ségére, csak így érhető el, hogy 
megfelelő számban érkezzenek visz- 
sza a jelek, sikerüljön a vizsgálatok
hoz szükséges adatokat összegyűjte

ni. Éppen ezért, a jelölést végzők 
kérik, hogy aki ilyen halat fog, 
vagy talál elhullott állapotban, 
küldje meg az intézetnek a jelet, 
közölje a hal faját, hosszát, a fogás 
pontos időpontját és helyét (a víz
terület neve, folyamkilométer, a 
a legközelebbi település). A  vizsgá
latokhoz szükséges adatok pontos 
jegyzéke az alábbi:

1. Halfaj
2. Teljes hosszúság (a farkúszó 

leghosszabb sugarának végéig mér
ve)

3. Súly, grammban
4. A  hal neme
5. A  fogás helye
6. A  fogás időpontja
7. Fogóeszköz

8. A  jel azonosítási száma (pl. LR 
00145)

9. A  begyűjtő halász vagy hor
gász neve és címe.

Az intézet a jelek és az adatok 
beküldőinek részletesebb tájékozta
tást is ad a vizsgálatokról.

A  sikeres vizsgálatok hozzájárul
hatnak a magyar Duna-szakasz ha
lainak jobb megismeréséhez, hal
gazdálkodásunk javításához is. Ép
pen ezért Szerkesztőségünk kéri a 
halászok és horgászok együttműkö
dését a pozsonyi kutatókkal.

A  halj eleket és adatokat a követ
kező címre kérjük küldeni: Labora
tórium für Fischerei und Hydrobio- 
logie, Dreinova 3, 826 24 Bratislava, 
Csehszlovákia.
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A ketreces haltermelési technológiával ismer
kednek a megyei halászati felügyelők a sziget- 
szentmiklósi Szigetfő MgTSz kavicsbányatavá

nál (Tóh Árpád felvétele)

A ketreces
haltartás
kezdeti
gondjai
Borsodban

Úgy tűnik, egyre jobban hódít or
szágszerte a ketreces haltartás di
vatja. Napilapjaink gyakorta szá
molnak be rövid hírekben az elért 
eredményekről. Hogy ezek mögött 
mi rejtőzik, a laikus egyáltalán nem 
tudia, de sokszor a szakember is 
elképed. Tudomásom szerint Borsod 
megye az elsők között volt, ahol ily- 
módon próbálták hasznosítani a ka
vicsbánya tavakat. A hejőmenti ter
melőszövetkezet a geleji halászati 
szövetkezet gesztorságával kísérlete
zik. Az eddigi tapasztalatokról, ered
ményekről érdeklődtünk a helyszí
nen.

Kis Tóth László főagronómus eizt 
mondja a haltartás új, intenzív for
rná járói :

— Hogy finoman fogalmazzak, ez 
a módszer az elmúlt évben nem ho
zott sikert. Annál több olyan tapasz
talatot. amelyet nem szabad számí
táson kívül hagyni. Úgy tűnik, a 
tanulópénz, amíg megtanuljuk a ket
reces haltartást, meglehetősen bor
sos lesz. De nem adjuk fel, tovább 
próbálkozunk, mert ebben a mód
szerben nagy lehetőség van.

Szirmai Zoltán felelős a haltar
tásért:

— Szivárványos pisztrángot kezd
tünk tenyészteni, és sokáig úgy 
tűnt, sikerrel. A  meleg nyár azon
ban felborította reményeinket. A  tó 
felső rétege felmelegedett annyira, 
hogy három méteren belül 12 fok 
lett a különbség. A  pisztráng ezt 
nem szereti. Mivel ragadozó, mohó. 
Ahogy beszórtuk a táplálékot, rög
tön felúszott a mélyből s a hirtelen 
hőmérsékletváltozást nem bírta. Sok 
hal pusztult így el.

De nem folytatom a két halakkal 
foglalkozó szövetkezeti dolgozó sza
vait. Inkább elmondom magam, mi
lyen keserű tapasztalatokat szerez
tek. A  szállításnál már jelentősek 
voltak a pusztulások. A  halakat

vedrekkel emelték ki a konténer
ből, úgy juttatták a ketrecekbe. Ké
sőbb a sérülések megelőzésére csúsz
dát építettek, de nem csökkent a 
pusztulás. Ugyanakkor a szállító te
herautókat is ellátták oxigénpalac
kokkal, hiszen, köztudott, hogy a 
pisztráng az oxigéndús vizet igény
li. Arra viszont nem gondoltak, 
hogy a befogadó és a szállító víz kö
zötti különbséget ki kellene egyen
líteni.

A tó vizének felmelegedése, illet
ve a mélyebb rétegek közötti kü
lönbség kiegyenlítése érdekében 
ezen a nyáron már két hatalmas la
pátos levegőztető berendezés keve
ri a vizet. Ez plusz költség az 
amúgy sem olcsó technológiához. 
Maga a mesterséges sziget, amelyen 
hat ketrecet helyeztek el 240 ezer 
forintba kerül. A hejőkeresztúri tsz 
bányataván már két ilyen van. Rá
adásul még drága a Szarvasról be- 
szerzett pisztráng is, mázsája 2000 
forint!

Ebben az évben az egyik sziget 
ketreceiben pontyot tartanak, amit 
a nyár folyamán halásznak le (vagy 
ki?). Hetven dekás állományt sze
reztek be a geleji tógazdaságból, 
összesen 36 mázsás mennyiségben. 
Terveik szerint a ketreces tartás 
alatt két tonnával (?) növekedhet a 
súlyuk.

Mint elmondta a két haltenyész- 
téssel foglalkozó dolgozó, új alapok
ra helyezték a pisztrángtartást is. 
Mivel a tápot túl drágának tartják, 
a vágóhidak melléktermékeit akar
ják főzés és darálás után táplálé
kul felhasználni. Az engedélyt meg
kapták erre a módszerre, így re
mélik, hogy a költségeket sikerül 
visszaszorítani. Bár a szilvásváradi 
(szalajkavölgyi) telepről vásárolt 
kétnyaras ivadék kilóját 200 forin
tért vásárolják, s így kilónként 3 
kiló halhúst állíthatnak elő, amit

ismét csak kilónként 100 forintért 
adnak el. Ha most elkezdünk szá
molgatni, világossá válik, hogy 
egyetlen fillér haszon sincs az egé
szen!

Önként jön a kérdés: akkor mért 
csinálják? Egyszerű: mert szükségük 
van erre a tartásformára. A  bányá
jukat üzemelteti a szövetkezeteik, 
ennek terjeszkedése viszont évről 
évre nagy területeket rabot el a 
növénytermesztéstől. Ezért magas 
földmegváltást kellene fizetni. Any- 
nyit, amennyi a bánya éves jövedel
me. Erre a pénzre viszont szüksé
ge van a közös gazdaságnak. Ha 
azonban a bányatavat haltenyésztés
sel hasznosítani tudják — ha hektá
ronként két mázsa halat eladnak! 
— nem kell megváltást fizetni.

Hogy a halellátás ettől javulni 
fog-e azt előre nem meri senki jó
solni, hiszen olyan alapvető szakmai 
hibákat követnek el kezdve már a 
szállítással, amelyek egy időre erő
sen megkérdőjelezik az ágazat lét- 
jogosultságát. Úgy vélem, a tandíjat 
még jó néhány évig fizetni fogja a 
szövetkezet, hiszen azok, akik most 
a haltenyésztéssel foglalkoznak a 
legalapvetőbb dolgokkal sincsenek 
tisztában. S még valami: egy-egy 
melegebb nyár még a gyakorlott tó
gazdasági szakembert is próbára te
szi a pisztránghoz közel se kényes 
fajoknál!

Halgazdálkodásunk jó néhány krí
zisen ment keresztül az utóbbi évti
zedekben, főként az ilyen és hason
ló próbálkozások miatt. Amikor 
megfontolás nélkül próbáltunk át
venni ismeretlen, sokszor hazai v i
zeinkre nem alkalmazható technoló
giákat. Ezek legtöbbször megbosz- 
szulták magukat. Az az érzésem, 
hogy azok, akik a ketreces haltar
tással és a legtöbbször ugyan tiszta, 
de mélyvizű bányatavak ilymódon 
való hasznosításával próbálkoznak,
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jobban járnának, ha előbb minél 
több szakemberrel konzultálnának, 
s nem hanyagolnák el a szakmai 
minimum elsajátítását.

if j. Vásárhelyi István

A s z e r k e s z t ő  m e g j e g y z é -  
s e :

A  cikk szerzője egy adott helyen 
szerzett tapasztalatait írja meg. He
lyesen tér ki a szakértelem fontos
ságára és őszintén hangsúlyozza a 
hibákat, melyeket azok és akkor kö
vetnek el, akik az eddig szerzett ta

pasztalatokat nem veszik át, vagy 
szakismeret nélkül kezdenek korri
gálni, változtatgatni. A tanulópénzt 
meg kell fizetni, de ez annál több, 
minél kevésbé támaszkodnak a jó 
tapasztalatokra. Egy jó módszert, ha 
a technológiát nem tartják be ponto
san, ha nem felkészültek a szakem
berek a helyi adaptációra, csak „le
járatni” lehet. A szigetszentmiklósi 
Szigetfő Mgtsz-ben 3 éven át kísér
leti és próbaüzemi keretek között 
foglalkoztak a ketreces haltermelés
sel, mely a H AKI által kidolgozott 
módszer üzemi jellegű és kavicsbá
nya vízben alkalmas technológiájá

nak tökéletesítését jelentette. Ott jók 
az eredmények és sok tapasztalat 
gyűlt össze. A  módszer pedig való
ban alkalmas olyan vízterületek hal
hústermelésére, amelyek csak a par
lagföld nagyságát növelnék az or
szágban. Másrészt, ha jól csinálják 
a haltermelési formát, feltétlen 
eredményes és közvetlen gazdasági
üzemi haszonnal is jár. Továbbá a 
vágóhídi hulladékra áttérés igen 
előnyös, melyet ugyancsak alkalmaz 
a Szigetfő Mgtsz, évek óta.

Dr. Dobrai Lajos

Halgazdaságaink anyaállománya
Minden állattenyésztési ágazatban, 

így a halászatban is jellemző, hogy 
a szaporításra kerülő állatok meny- 
nyisége és minősége meghatározza 
a következő évek termelési színvo
nalát. Figyelembe véve azt a körül
ményt, hogy a tógazdaságokban ne

velt pontyfélék ivarérési ciklusa át
lagos körülmények között 3—6 év 
— a növényevőknél még esetleg en
nél is több —, nem árt, ha már 
most felülvizsgáljuk a következő öt
éves terv teljesítéséhez rendelkezé
sünkre álló anyaállományt.

Lehalászás, anya, 1981.

Állami Egyéb MgTSZ- Átlag-
Halfaj gazda- állami ek MTSZ-ek MOHOSZ össz. súly kg

Ságok szektor___________________________________________________________

db 8 050 13 699 5 223
Ponty

kg 42 763 43 567 30 597
db 1 038 597 147

Amúr
kg 4 907 3 497 684
db 1 548 310

F. busa
kg 6 838

2 001 
5 914 1 100

db 1 512 86
P. busa 424

kg 12 034 2 337 778
db 12 148 16 721 5 766

Összesen
kg 66 542 55 315 33 159

Az egyre általánosabbá váló mes
terséges halszaporítás elterjesztésé
nek egyik célja az volt, hogy így a 
gazdaságokban nevelt anyaállomány 
létszáma csökkenthető, minősége 
ugrásszerűen javíthatóvá válik. 
Hogy ez az elvárás miként teljesült, 
arra vonatkozóan tekintsük át a 
tavalyi lehalászási adatokat.

Tekintsük át részletesebben fajok 
szerint a táblázat adatait. Ponty ese
tében az egyéb állami szektornál a 
Szarvasi Haltenyésztési Kutató In
tézet adatai szerepelnek és ez a 
mennyiség ott is, és országosan is 
túlzottnak ítélhető. 50—60 milliónyi 
egynyaras pontyszükségletet feltéte
lezve még rátartással is elegendő
nek kellene lennie 20 000 anyának 
(ikrás +  tejes). Mégis mi a gya
korlat? Az idei tavaszon a HAKI- 
nál — aki a legnagyobb anyatartó 
és forgalmazó — az anyák között 
pusztulás tört ki és a nyilvántartás
ban szereplő 31 000 anya dacára, 
kismennyiségű pontyanya importjá
ra került sor. Ez ugyan vérfrissítés
sel is indokolható, mégis elgondol
kodtató, hogy hol és milyen körül
mények között szaporodik a papíron 
nyilvántartott mintegy 10 000 anya

4 133 100 31 205
4,4

21 094 530 138 551
295 — 2 077

5,1
1 575 — 10 663

159 — 4 018
3,7

900 — 14 752
119 — 2 141

7,4
605 — 15 754

4 706 100 39 441

24 174 530 179 720

ponty. Áttekintettük a Terimpex 
nyilvántartását, tudjuk, hogy külföl
di halászati beruházásaink beüze
meléséhez más külkereskedelmi szer
vezet közbeiktatásával is szállítot
tak kisebb-nagyobb anyatételeket, 
— mégis megállapítható, hogy a 
pontyanya gazdálkodásban túl nagy 
biztonságra törekszünk, túl kis ered
ménnyel.

Ugyanezt kell leszögeznünk a 
szarvasi 215-ös hibrid elterjesztésé
vel kapcsolatban is. A  HAKI kimu
tatása szerint évente mintegy 1000 
anyát, illetőleg jelöltet forgalmaz
nak, ami pár évre visszatekintve 
elég kellene, hogy legyen ahhoz, 
hogy az ország pontyállományának 
fele-kétharmada már a hibrid le
gyen. Nos a helyzet nem ilyen egy
értelmű !

A  kimutatás arra is választ ad, 
hogy a növényevő hal anyaállomány 
nem felel meg a tógazdaságokban 
képviselt 30%-os aránynak. Ha te
hát a pontyanyákra azt mondtuk, 
hogy létszámuk túlzott, itt azt kell 
megállapítanunk, hogy növényevő 
anyákból — legalábbis megfelelő 
biztonság elérése érdekében — több
re van szükségünk. Tapasztalatok

szerint átlagos hazai tógazdasági 
viszonyaink között a növényevő 
anyákat túl kedvező környezetben 
tartjuk, ennek az a következménye, 
hogy viszonylag gyorsan, túl nagy 
súlyúra nő, így alig egy-két év az, 
ameddig alkalmas a szaporításra. 
További hátrány, hogy az intenzív 
körülmények között tartott növény
evő anyák elzsírosodnak, így az ivar
termékek elvétele nehézségekbe üt
közik. A százhalombattai Temperált- 
vizű Halszaporító Gazdaság ezen 
felismerésből kiindulva a csehszlo
vák kétoldalú halászati együttműkö
dés lehetőségeit kihasználva évről 
évre az északabbra fekvő országból, 
nem takarmányozott tavakból szár
mazó anyákat vásárol. Távlatilag ez 
az együttműködés mindkét félnek 
előnyös, mert ellentételként a TE- 
HAG előnevelt növényevőt szállít, 
melynek előállítása a hidegebb klí
ma miatt a csehszlovákiai tógazda
ságokban nehézségekbe ütközik.

A  csehszlovák állami halászat ve
zetőinek magyarországi látogatása 
során vetődött föl, hogy az Ódörögd-i 
pisztrángos anyaállományán a belte- 
nyésztettség jelei mutatkoznak. Bár 
cseh kollégáink felajánlották, hogy 
jó minőségű, gyors növekedésű vo
nalból szempontos ikrát tudnának 
szállítani vérfrissítésre, szakembere
ink fáznak ettől a megoldástól. Az 
mindenesetre nagy előnyünk, hogy a 
telepre üzemelése során nem hoz
tunk be újabb halat, sőt Magyaror
szágra sem került az utóbbi évek
ben) import pisztráng, ami a külön
böző vírusbetegségek megelőzésében 
igen nagy előnynek számít. Meg kell 
tehát kísérelnünk a telepen belüli 
tenyésztői munka javításával, eset- 
legleg országon belüli vérfrissítéssel 
(Szilvásvárad) javítani az állományt 
és az importot csak a legutolsó eset
ben igénybe venni.

Mint a bevezetőben is mondtuk: 
ágazatunk kulcskérdése a megfele
lő anyaállomány. Fejlesztésére, tar
tására a jövő célkitűzések elérése 
miatt egyre nagyobb gondot kell 
fordítanunk!

T. B.
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Hézső Ferenc : Őszi halászat 
Zöld Anikó : Halászok 
Fodor József : Mártélyi ladikok 
Fodor József : Halász

dor magát a nagy vizet, a dömsödi Duna-szakaszt ábrázolja a mólók 
végtelen sorával, a part menti fák ezüstös csillogásával. Érdekes 
egyéniség Udvary Pál is, aki ötven esztendeje szinte minden naptári 
évben új képet festett a halászokról, kicsit a víz ,,parasztjainak” áb
rázolva őket. Más jellegű sorozatot készített Szöllőssy H. Eta, aki 
nápolyi, génuai és dunai halászokat egyarán tmegörökített akvarell- 
lein.

Szolnokról is többen küldtek alkotásokat. Fazekas Magdolna a tőle 
megszokott friss finomságú képén dolgozza fel a víz benső környeze
tét, Meggyes László is hasonlóan érzékeny színösszetétellel ragadta 
meg a halászat éltető víz-közegét. Ma már szerencsére az a gyakorlat, 
hogy ki-ki saját elérhető színvonalának optimumával közelíti meg a 
festői feladatát, s ez a hőfok, ez az általános tisztesség ezen a halásza
tot bemutató tárlaton is érvényesül. Ennek jegyében festette meg 
a tihanyi élményét feldolgozó halászbárkáját Gy. Vad Erzsébet ba
jai halászati szokásokat, körülményeket ifj. Éber Sándor, Göldner 
Tibor. A tárgyi alaposság ötvöződik az atmoszferikus kolorit érzé
keny hullámzásával, ehhez társul Pap Gyula és Szabó János megol
dott halas csendélete.

Fodor József szintén azok közé tartozik, aki a halászatot nemcsak 
témának tekinti, hanem egyetemes szimbólumnak. Az ember- és táj
ábrázolás számára akkor mélyül el igazán, ha csónak, bárka, háló, 
lapát tűnik fel a parton.

Sok minden összegeződik. Éjszaka is, nappal is, folyó is, Balaton 
is —  élmény és tapasztalat. Csöndes versengés hatja át a vásárhelyi 
festők munkásságát. Csikós András barna tónusokra összpontosít, 
ezen árnyalatokkal keresi és találja meg az árterek süppedékes talaj- 
viszonyait, ennél is többet; hangulatát. Erdős Péter tája, mintha a 
csönd éppen most születne meg, áhítat fonja körül halászait. Hézső 
Ferenc ezúttal is kedvelt módszerének megfelelően a montázs lehető
ségeit használja fel. Patay Éva képe általános érvényeket kutat a ha
lászat ősi mozdulataiban, rejtett dráma a figurák gesztusa —  Lakatos 
József ízléssel, erővel összegezi a táj és az ember komponenseit.

A jó átlag megbízható értékrenden alapszik. Értékrenden és karak
teren. Gádor Emil a szokott alapossággal érvel, Hajós Éva hozzá ha
sonlóan olyan történést bonyolít —  mely a tényközlés mellett festői 
élményt jelentett. Ez a tiszta pedantéria okozza U hrig Zsigmond és 
Fontos Sándor képi értékeinek maradéktalan megvalósulását. Zöld 
Anikó ezúttal is légies, képének selymes felületét finom színfutamok 
uralják.

Széles a skála. Halakat ábrázol Szekeres Erzsébet textilképe és 
Hegyi György mozaikja, s az olajképek társaságában akvarellek, linó
metszetek, tusrajzok és rézkarcok sorakoznak. Kiemelkedően szere
pel Bazsonyi Arany, aki kifogástalan együtthatókkal találja meg 
a kép hiánytalan esztétikumát. Ugyanilyen kondícióval oldotta meg 
a maga halászlány-kompozícióját Bakallár József és igazán jó szobor 
Gyurcsek Ferenc halászportrét ábrázoló betonplasztikája.

Más-más földrajzi pontot ragadnak meg jó képi adottsággal a töb
biek is. Szepes Gyula érdi partszakaszt idéz és halászcsónakokat, Ko
pasz Márta a szegedi halászat hagyományait dolgozta fel linómetsze
tén. Mikes István József terepe Vác, az itteni halász-szokásokat gyűj
tötte képek sorozatává, ezúttal főszerephez jut a táj Dunával, he
gyekkel. G. Ádám Mária bajai rekvizítumot összegez —  a vízfestmé
nyek sorából Réti Zoltán, Juhász Erika és Solymosné Göldner Márta 
lapjai jelentenek vizuális eseményt. Viszonylag kevés a plasztikai mű, 
de Búza Barna érme és Bokros László emblémája tiszta fogalmazá
son alapul.

Igen tehetséges és fiatal festő Czinege Sándor, máskülönben révész 
a Szigetújfalu-Ercsi szakaszon. Elmélyültsége ugyanúgy kitűnik, 
mint Ledniczky Gyula alkotásán, aki szintén hosszú évekre vissza
menőleg foglalkozik a halászat képi megörökítésével. A műfaji válto
zatosság jegyében említhető meg Domonkos Béla jeles bronzszobra 
egy általa elképzelt halász alakjáról, Bokros Júlia halas kerámiája és 
Tavaszy Noémi, M. Kiss József grafikái. Bojtor Károly festői ars 
poeticájához tartozik a halászat motívumrendszere. Egyik újabb 
portréján ő is a „Halász” jelképes alakját ragadta meg hínárzöld 
árnyalatokkal, finom, érzékeny, pontos rajzvezetéssel.

örvendetes, hogy a Bajai Nyár keretében rendezett kollekció a ter
vek szerint Budapesten és Esztergomban is bemutatásra kerül. Mint
egy előzetesként annak a nagyszabású, gyűjteményes kiállításnak, 
melyre a Nemzeti Galéria vállalkozhatna már a közeljövőben, s mely
nek célja a halászat eddigi magyar képzőművészeti értelmezésének a 
művészettörténeti elemzése a nagyközönség meghívásával.

LOSONCI MIKLÓS



Bakteriális kopoltyúnekrózis a kórokozó kopoltyúra kenése 
után 24 órával

K O P O L T Y Ú N E K R Ó Z I S Gyógyuló stádium a kopoltyúra kenéses kísérletben 
Az invázió helyén a kopoltyú torz marad

Bakteriális kopoltyúnekrózis a kórokozót tartalmazó vízben 
való fürdetés után 24 órával

Bakteriális kopoltyúnekrózis hőstressz kísérletben 
a kísérlet 5. napján


