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BÁNSÁGI A N D R Á S  M ET S ZET EI A  H A L A K R Ó L
ÉS A  H A LÁ S Z A T R Ó L

Bánsági András grafikusmű
vész 1914-ben született Temes- 
várott. Családja, a Prokker- 
dinasztia híres nyomdászfamília 
volt, így Bánsági András édes
apja kispesti grafikus-nyomdász 
műhelyében becsülettel megta
nulta a nyomdász- és grafikus
mesterség minden törvényét, tit
kát. Első mestere Színi Zoltán 
festőművész volt Budapesten; 
mesterlevelet szerzett tervezés
ből, sokszorosításból, tipográfiá
ból. Diplomáját az Iparrajzisko- 
lában színjelesen szerezte meg 
1934-ben, utána Vesztróczy Manó 
professzornál képezte magát. 
Több évtized óta a magyar rek
lámgrafika egyik kimagasló al
kotója. Minden műfajban jártas, 
számtalan egyéni és kollektív ki
állításon vett részt, több díjat 
nyert, kétszer kapta meg Milánó
ban a Nagy Diplomát.

Életének, művészetének ha
lászélményeire így emlékezik: 
„Gyermekkoromban elég sokat 
bóklásztam a fonyódi halászki
kötőben, a balatoni halászflottila 
bázisán, ahol tágranyílt szemmel 
figyeltem ezt az ősi foglalkozást: 
a kifutást, a halak osztályozását, 
a háló teregetését és szárítását. 
Anyám gyakran kivitt oda, ami
kor befutott zsákmányával a 
flottila. Ilyenkor kosárral men
tünk, az osztályozáskor mindig 
kaptunk halat. Babérlevélnek 
hívták a keszeget, nemes halak
nak számított a fogas és a süllő, 
ezeket külön kosarakba rakták.” 
Egyik metszetén pontos mozdu
lattal örökíti meg az egykori

„Fonyódi halászok” erőfeszítése
it, ahogyan húzzák a hálót, s 
vele a halat bárkájukra. A tá
volban látszik a Badacsony is, s 
csigaalakú felhők; öt férfi, öt ha
lász küzd a halért. Másik lapján 
a „Halvonulás” látható. Három 
szinten úsznak a halak egymás 
felett — rajzolatuk esztétikusán 
stilizált —, s a felszín is látszik 
erős hullámokkal, sirályokkal, a 
lebukó nappal. A  „Horgászok” 
ketten vannak: meredten figye
lik a vizet, botjuk és a zsinór 
ívben hajlik a víz fölé. Kalap, 
sapka van rajtuk, köröttük sás, 
nád, s a felsejlő hullámok hal- 
alakúak — immár nemcsak a víz 
fodrozódását érzékeltetik, hanem 
a horgászok halvágyát is.

A  halételek szeretete okán me
sélt Bánsági András Bajcsy-

Halvonulás

Fonyódi halászok Horgászuk

Zsilinszky Endréről: „A  harmin
cas évek elején, mint az Ipar- 
rajziskola növendéke, kaptam 
egy szép feladatot Papp Endré
től a kispesti Gödör vendéglő 
szálkanélküli halászléjének rajzi 
propagálására. Tízezer példány
ban készítettem (a MÁV minden 
vasúti kocsijában ott díszelgett). 
Apám igen jó barátságban volt 
nemcsak a Papp családdal, ha
nem Bajcsy-Zsilinszky Endrével 
is, aki többször kijárt hozzánk. 
Egy alkalommal hárman men
tünk ki a Gödörbe, egy jó szál
kanélküli halásziéra. Papp End
re száz pengőt ígért, ha egy szál
kát is találunk a halászlében, de 
sem apám, sem Bajcsy-Zsilinsz
ky Endre, de én sem találtam 
egyet sem”

Losonci Miklós
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Halászati Világkonferencia
(Róma, 1984. június 27. — július 6.)

A szerző felszólalását mondja el a Világkonferencia általános vitájában

Az ENSZ Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Szervezete, a FAO  1984- 
ben a világ eddigi legnagyobb ha
lászati tanácskozását hívta össze. A 
Halászati Világkonferenciára — 
FAO-tagságuktól függetlenül — 
meghívást kaptak a földkerekség: or
szágai, nemzeti felszabadító mozgal
mak, kormányközi és nemzetközi 
szakmai szervezetek. A  meghívás — 
a halászat iránti érdeklődést jelez
ve — eredményes volt. A Világkon
ferencia megnyitását a FAO szék
házában 151 ország delegációja, 
3 nemzeti felszabadító mozgalom, 
az ENSZ különböző szakosított szer
vezetei, 24 kormányközi és 29 nem
zetközi szakmai szervezet képviselői 
várták. A világ halászatában meg
határozó szerepet betöltői országok, 
köztük a Szovjetunió, miniszteri 
szinten képviseltették magukat. Ha
sonlóan magas szintű volt a kép
viselet azokból az országokból, ahol 
különösen jelentős a halászat nép- 
gazdasági súlya.

A Világkonferencia összehívását 
az ENSZ 1982-es Tengerjogi Egyez
ményének gyakorlati következmé
nyei — mindenekelőtt a kizárólagos 
gazdasági övezetek 200 mérföldes 
kiterjesztése — és az a felismerés 
tette időszerűvé, hogy a halászat — 
bár a világ állat i ehérje-termelésé
nek egynegyedét adja — a világ- 
élelmezés gondjainak megoldásában 
nem tölti be a lehetőségeinek meg
felelő szerepet. E két indok azonos 
súllyal esett latba. Csak két jellem
ző adat a kialakult helyzetről. A  ha

gyományos tengeri halkészletek 95 
százaléka a tengerparti országok 
fennhatósága alá került, amelyek 
jelentős része sem műszakilag, sem 
szakmailag nincs felkészülve e le
hetőségek kiaknázására, miközben 
halászati hatalmak vesztették el mű
ködési területüket. A  másik adat a 
halfogyasztással kapcsolatos, A  v i
lág. rászorulóinak juttatott élelmi
szersegélyekben jelenleg mindössze 
1%-os a hal részesedése. (A világ 
halászatának helyzetéről, főbb prob
lémáiról a Halászat 1984. évi 1. szá
mában részletesen beszámoltunk, 
így ezúttal maradjunk a Világkon
ferencia eseményeinél.)

PLENÁRIS ÜLÉSEK

Az első plenáris ülésre a Világ- 
konferencia megnyitását követően,

június 27-én került sofr. A  küldött
ségek megválasztották a tisztség- 
viselőket, így a Világkonferencia el
nökét is, Pedro Ojeda Paullada 
mexikói halászati miniszter szemé
lyében. Hazánk képviselőjét a man
dátumvizsgáló bizottság tagjai közé 
választották.

Az első tanácskozási napon részt 
vett és felszólalt I. János Károly 
spanyol király is. Felszólalásában a 
halászat szerepére, a nemzetközi 
gazdasági és műszaki-tudományos 
együttműködés fontosságára helyez
te a súlyt. Szólt a kisüzemi halá
szat fejlesztésének társadalompoli
tikai jelentőségéről, az akvakultúra 
kínálta lehetőségek kihasználásáról, 
a nemzetközi információ- és tech
nológiacserék előmozdításáról.

A  FAO vezérigazgatója, Edouard 
Saouma ismertette a világ halásza
tában az elmúlt néhány évtizedben 
bekövetkezett változásokat, a Világ

konferencia összehívásának szüksé
gességét, fő témáit és megoldandó 
feladatait.

A  további tanácskozások párhu
zamosan, három fórumon folytak, 
megkezdte munkáját az általános 
stratégiával foglalkozó I. albizottság 
és az akcióprogramokat megvitató
II. albizottság. A  plenáris ülés az 
általános vitával folytatódott, amely
nek keretében 108 ország képvise
lője kapott szót. A  felszólalók be
mutatták országuk halászatának 
eredményeit, megoldásra váró prob
lémáit és részvételi lehetőségeiket a 
nemzetközi munkamegosztásban.

A  Szovjetunió halászati miniszte
re, Vladimir Kamencev a nemzet
közi enyhülési politika jelentőségét 
hangsúlyozta a világtengerek halá
szati problémáinak megoldásában. 
Különösen, nagy helyet kapott a fe l
szólalásban a Szovjetuniónak az a 
szándéka, hogy kölcsönösen előnyös
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kétoldalú szerződések keletében fo
kozza segítségnyújtását a fejlődő or
szágoknak.

A  magyar felszólalásban a belvízi 
halászat állami irányítása, a helyi
adotttságok kihasználása és a nem
zetközi szakemberképzés átfogó fe j
lesztése kapott hangsúlyt.

ÁLTALÁNO S STRATÉGIA

A  Világkonferenciát megelőző
en a FAO kidolgozta tervezetét a 
halászat szabályozásának és fe j
lesztésének általános stratégiájára. 
E részletes dokumentumról először 
1983-ban a FAO Halászati Bizott
ságának (COFI) ülésén fejthették 
ki véleményüket az érdekelt or
szágok képviselői, majd egyes rész
kérdések pontosítására több kon
zultációt tartottak. Az alapos elő
készítés megkönnyítette a doku
mentum véglegesítését (mind az 
általános vitában elhangzott fe l
szólalások, mind az I. albizottság
ban dolgozó szakértők állásfogla- 
lásainak figyelembevételével). Az 
elfogadott stratégia főbb elemei a 
következők:

— a halászati tevékenység szer
ves beillesztése az országok élel
mezési és általános politikájába;

— az érintett nemzetközi szerve
zetek segítségének fokozottabb 
igénybevétele a fejlődő országok 
részéről;

— a halászati technológiák áram
lásának szabaddá tétele;

— a halászati termékek nemzet
közi kereskedelmének erőteljes fo
kozása, mindenekelőtt a fejlődő or
szágok között;

— a tengeri és belvízi kisüzemi 
halászat támogatása, tekintettel e 
termelési mód gazdasági és szociá
lis súlyára;

— a nemzeti és nemzetközi pénz
ügyi források figyelmének felkelté
se a halászat iránt;

— a halászat gazdasági és tár
sadalmi jelentőségének általános el
ismertetése;

— a képzés és az oktatás vala
mennyi formájának kiterjesztése.

AKCIÓPROGRAM OK

Az általános stratégia — ameny- 
nyiben azt a világ kormányai va
lóban elfogadják politikai gyakor
latukban és következetesen végre
hajtják — legalább egy évtizedre 
nyújt megfelelő kereteket a halá
szat fejlesztéséhez és a nemzetkö
zi együttműködés elmélyítéséhez. 
A megvalósítás szakmai kérdések
re is kiterjedő módját vázolja a 
FAO által javasolt és a Világkon
ferencián elfogadott öt akcióprog
ram. A  II. albizottság tanácskozá
sain véglegesített akcióprogramok 
a következő kiemelt területeken 
határozzák meg a teendőket:

1. A  halászat tervezése, irányítá
sa és fejlesztése.

2. A  kisüzemi halászat fejlesz
tése.

3. A  belvízi és tengeri akvakul- 
túra fejlesztése.

4. Halászati termékek nemzetkö
zi kereskedelme.

5. A  hal szerepének növelése az 
alultápláltság felszámolásában.

Közvetve valamennyi akcióprog
ram halászatunk, nemzetközi hal
kereskedelmünk, mezőgazdasági 
rendszerexportunk sőt állatte
nyésztésünk takarmányellátásának 
jövőjét érinti. A  tengeri halászat 
mellett valamennyi akcióprogram 
kitér a belvízi, édesvízi halászat 
fejlesztésének kérdéseire. Dominál
nak a belvízi fejlesztés kérdései az 
akvakultúrával (halak és más vízi 
szervezetek tervszerű tenyésztésé
vel) kapcsolatos 3. akcióprogram
ban.

A VILÁGKONFERENCIA ÉS A  
M AGYAR H ALÁSZAT

Rendkívül nehéz feladat volna 
az alapvetően politikai jellegű ta
nácskozás gyors mérlegét a ma
gyar halászat szempontjából meg
vonni. Sokkaí fontosabb viszont an
nak hangsúlyozása, hogy a Világ- 
konferencia olyan folyamat kez
detét jelenti, amelynek eredmé
nyei gazdasági téren csak fokoza
tosan, az elkövetkező évek során 
fognak megmutatkozni.

Alátámasztotta a tanácskozás, 
hogy helyes utat járunk, amikor 
a lakosság halellátását belvízi ha
lászatunk fejlesztésével, hazai 
adottságaink, anyagi és szellemi 
erőforrásaink kihasználásával
igyekszünk megoldani. Ugyancsak 
igazolást nyertek azok a törekvé
sek, amelyek halászati ágazatunk 
exportképességének fokozására irá
nyultak.

A  Világkonferencián elhangzott 
felszólalások, illetve a záródoku
mentumok alapján levonhatjuk azt 
a következtetést, hogy a részt vevő 
országok többségében a halászatért 
felelős legmagasabb állami funk
cionáriusok megértették és maguké
vá tették a belvízi halászat és hal
tenyésztés fejlesztésének szükséges
ségét. Az elkövetkező években en
nek hatására várható, hogy az 
élelmiszer-termelés fejlesztése so
rán világszerte nagyobb beruházá
si eszközök jutnak majd a halá
szati ágazata, azon belül is legin
kább a belvízi haltermelésre.

Az utóbbi területen a fejlesztés
hez szükséges technológiával csak 
kevés ország rendelkezik, de ezek 
között van hazánk is. A  magyar 
haltenyésztési technológia — te
kintettel alacsony energia- és álla
tifehérje-igényére — a nemzetközi 
versenyben jelenleg előnyösebb 
helyzetben van, mint a fejlett tő
kés országok által kínált megoldá
sok. Technológiánk nemzetközi igé
nyeket is figyelembe vevő, folya
matos fejlesztésével ez az előny 
hosszabb távon is megtartható. 
Komplett haltermelési rendszerek, 
halkeltető állomások, kutatási és 
oktatási bázisok exportjára várha
tóan gyorsan bővülni fognak piaci 
lehetőségeink. Ugyancsak növeked

ni fog a magyar halászati szakér
tők hosszabb időtartamú kikülde
tésével kapcsolatos igény, amely
nek kielégítését az eddigieknél 
szorosabban célszerű a komplett 
rendszerexporthoz kapcsolni. Mind
ezekre halgazdaságainknak, kuta
tási és oktatási intézményeinknek, 
külkereskedelmi szerveinknek egy
aránt fel kell készülni.

A  nemzetközi halkereskedelem 
várható alakulása hazánk szem
pontjából meglehetősen ellentmon
dásosnak látszik. Világszerte ta
pasztalható volt az elmúlt néhány 
évben, hogy a hal ára, más állati 
termékekéhez képest, gyorsabban 
emelkedett. E tendencia folytató
dása várható a jövőben is, mi
vel a világ haltermelésének növe
kedése valószínűleg jelentősen el
marad a kereslet fokozódásától. Az 
előrejelzések szerint a termelés nö
vekménye és a kereslet fokozódása 
is döntően a saját piacuk ellátásá
ra törekvő fejlődő országokban je
lentkezhet.

Választékibővítést szolgáló tenge- 
rihal-behozatalunk feltételei vár
hatóan tovább romlanak. Halexpor
tunk szempontjából általánosság
ban kedvező ugyan az árak emel
kedése, de ennek kihasználása ko
rántsem könnyű. A  fizetőképes ke
reslet országcsoportonként differen
ciáltan jelentkezik, ezért a koráb
biaknál több piacon kell jelen len
nünk és jobban ki kell használni 
a KGST-országok nyújtotta piaci 
lehetőségeket.

Más állattenyésztő ágazatokat 
érintő probléma, hogy a Világkon
ferencia anyagaiban különös hang
súlyt kapott a tengeri halzsákmány 
nagyobb arányú felhasználása köz
vetlen emberi fogyasztásra. Szá
mos ország és a FAO is szorgal
mazza az ipari célokra történő fel- 
használás csökkentését, olyan tech
nológiai eljárások kidolgozását, 
amelyek gazdaságossá teszik az 
eddig a halliszt gyártására felhasz
nált nyersanyag élelmezési célú 
hasznosítását. A  jövőben tehát szá
mítani lehet a halliszt gyártásának 
csökkentésére és árának emelkedé
sére.

★

Kis és nagy nemzeteket, eltérő 
társadalmi berendezkedésű orszá
gokat hozott össze és ültetett tár
gyalóasztalhoz a halászat ügye. 
Különböző politikai törekvések és 
rendkívül eltérő pillanatnyi gazda
sági megfontolások képviseletében 
érkeztek a küldöttségek. A  közös 
érdekek azonban háttérbe szorítot
ták az ellentéteket. A  tanácskozá
son mindvégig egymás érdekeinek 
tiszteletben tartása, a nemzetközi 
együttműködés elmélyítésére, a kö
zös cselekvésre irányuló törekvés 
volt a meghatározó. Ebben muta
tott a Világkonferencia messze túl 
a halászat ügyén.

Dr. Pintér Károly
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FAO-tanácskozás 
a Szarvasi Haltenyésztési 
Kutató Intézetben
MÜLLER FERENC
VÁRADI LÁSZLÓ
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

A  FAO műszaki-gazdasági kon
ferenciáján Kyotoban (1976) el
fogadták azt a javaslatot, hogy az 
édesvízi haltermelésben adaptálha
tó kutatási eredmények, technoló
giák kidolgozására és átadására, a 
szakemberek képzésére és az infor
mációcsere felgyorsítására az 
UNDP/FAO akvakultúra-világhá
lózatot hozzon létre.

A  FAO Akvakultúra Fejlesztési 
Programja (ADCP) közreműködésé
vel és koordinálásával 1978—1980 
között hat regionális kutató és ok
tató központ létesült, melyek fe l
adata a multidiszciplináris kutatá
sok végzése, szakemberek képzése, 
és a szakmai ismeretek, informáci
ók gyors cseréje. A  regionális ku
tató központoknak elsősorban Ázsia, 
Afrika és Latin-Amerika fejlődő 
országainak édesvízi haltenyésztését 
kell segíteniük.

A  regionális központok a követ
kezők :

I. AFR IKA  — Nigéria: Port
Harcourt

II. LAT IN  -AMERIKA — Brazília: 
Pirassununga

III. ÁZSIA — India: Dhauli
— Kína: Wuxi
— Thaiföld: Bangikok
— Fülöp-szigetek: Iloi- 

lo
IV. EURÓPA — Magyarország: 

Szarvas.
A  regionális központok kialakítá

sához, a műszaki és személyi felté
telek megteremtéséhez az egyes or
szágok kormányai biztosították a 
szükséges beruházási összeget. A  
regionális feladatok elvégzéséhez az 
anyagi támogatást az Inter-Amerikai 
Fejlesztési Bank, az Afrikai Fej- 
lesztési Bank, a Délkelet-Ázsiai 
Halászati Fejlesztési Központ és a 
Nemzetközi Kutatási Fejlesztési Köz
pont biztosította.

A  regionális központok egy része 
saját országa kutatás-fejlesztési 
feladatait, új technológiák ki
dolgozását végzi, másrészt az 
adott terület környező országokban 
is adaptálható különböző kutatása
it folytatja. Az egyes központok 
továbbképzési tanfolyamokat is 
szerveznek a fejlődő országok halá
szati szakembereinek.

A FR IK A I REGIONÁLIS
KÖZPONT , NIG ÉRIA  (ARAC)

A  központ Nigéria River államá
nak Port Harcourt városában van. 
Az intézményhez egy 50 hektáros kí

sérleti gazdaság, valamint egy 7 hek
táros brackvízű tórendszer is tarto
zik. Az intézetben laboratóriumok, 
kezelő és oktatási intézmények, va
lamint lakóépületek vannak. Fonto
sabb kutatási területei: a Tilapia 
intenzív tenyésztési technológiájának 
kidolgozása; a brackvízi haltenyész
tés továbbfejlesztése; a hazai alap
anyagokra alapozott haltápok ki
dolgozása; a haltenyésztés ökonómiai

kutatása. A  központ az afrikai or
szágok halászati szakembereinek ré
szére továbbképző tanfolyamokat 
rendez és részt vesz az interregio- 
náliis információs rendszerben is.

L A T IN -A M E R IK A I REGIONÁLIS
KÖ ZPONT , B R A ZÍL IA  (CERLA)

A  központot Brazília Sao Paulo 
államában, Pirassununga-ban épí
tették fel. A  központot a Pirassu
nunga Biológiai és Kísérleti Halte
nyésztési Állomás területén alakí
tották ki. A  központ tudományos te
vékenysége: az őshonos halfajok ta
vi-tenyésztési technológiájának tö
kéletesítése; a Tilapia nevelése ta
vakban és víztározókban; pontyte
nyésztés; pisztrángnevelés a hegy
vidéki vízterületeken; az osztriga- 
és ráktermelés kutatása. A  központ 
egyik kiemelkedő feladata a latin
amerikai országok halászati szakem
bereinek továbbképzése.

IN D IA I REGIONÁLIS KÖZPONT
(R L  Cl)

A  központ a Belvízi Halászati Ku
tatóintézet Édesvízi Haltenyésztési 
Kutató -és Továbbképző Központjá
ban, Dhauliiban (Orissa állam) van. 
Az intézményt az indiai kormány 
alapította az UNDP/FAO támogatá
sával. Az intézetnek 439 kísérleti

tava, táplálkozásélettani, halkórta- 
ni, szaporodásbiológiai, mikrobioló
giai, genetikai laboratóriuma van. 
Most épül egy halkeltető és haltáp- 
üzem. Az intézetben az indiai pon
tyok, a növényevő halakkal kapcso
latos tenyésztési, technológiai, takar
mányozási, táplálkozásélettani kuta
tásokat, valamint a pontyivadék és 
a pontylárva részére új tápok kidol
gozását végzik.

K ÍN A I REGIONÁLIS KÖZPONT
(RLCC)

A  Kínai Népköztársaság támoga
tásával épült Wuxi-ban (Jiangsu tar
tományban) mint az ázsiai—csendes
óceáni regionális kutatási és to
vábbképzési központ. Fő feladata a 
növénytermeléssel, állattenyésztéssel

kombinált pontytenyésztés kutatása; 
új technológiák kidolgozása. Wuxi- 
ban több termelőszövetkezet figye
lemreméltó eredményt ért el a ser
tés-, kacsa-, szarvasmarha-, selyem- 
hernyó-, kukorica- és gyümölcster
meléssel kombinált haltenyésztés- 
ben.

TH AIFÖ LDI REGIONÁLIS
KÖZPONT (RLCT)

A  központ a Nemzeti Belvízi Ha
lászati Intézetben, Bangkokban van. 
Az intézet táplálkozás-élettani, hal- 
kórtani és hidrobiológiái laborató
riumokkal, valamint egy kísérleti tó
gazdasággal rendelkezik. A központ 
fontosabb kutatást területei: a tavi 
harcsanevelési technológiák to- 
vábfejlesztése (Clarias és Pangasius); 
a ketreces halnevelés gazdaságos 
technológiájának kidolgozása; rizs- 
földi haltenyésztés; garnélarák, va
lamint kagyló és osztriga, tenyészté
se. A  thaiföldi központ is részt vesz 
az ázsiai országok vezető halászati 
szakembereinek továbbképzésében 
és a nemzetközi információs rend
szerben.

FÜLÖ P-SZIG ETEKI
REGIONÁLIS KÖZPONT (RLCP)

Az ázsiai hálózat negyedik regio
nális központja a Délkelet-Ázsiai
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Halászati Fejlesztési Központ Hal
tenyésztési Intézetében, Iloiloban 
van. Az intézet a délkelet-ázisiai 
országok — Fülöp-szigetek, Thaiföld, 
Malaysia, Indonézia, Szingapúr — 
regionális központja. A  központban 
több laboratórium, brackvízi kísér
leti tógazdaság és oktatási létesít
mény van. A  központ kutatási mun
kái közül a legfontosabbak: brack- 
vízi haltenyésztési technológiák to
vábbfejlesztése; édesvízi ráktenyész
tés; ketreces halnevelési technológi
ák kidolgozása. A  központban egy
éves időtartamú továbbképzést vé
geznek a környező országok vezető 
halászati szakemberei részére.

INTERREGIONÁLIS KUTATÓ
KÖZPONT , MAGYARORSZÁG
(IRAC)

A  sikeresen végrehajtott UNDP/ 
FAO fejlesztési programok eredmé
nyeként — a MÉM és a FAO egyet
értésével — 1982-től a szarvasi Hal- 
tenyésztési Kutató Intézet a FAO/ 
UNDP akvakultúra regionális v i
lághálózatának bázisintézménye lett, 
miint az európai interregionális köz
pont.

A  szarvasi intézetben az 1982— 
1986-os évekre vonatkozóan meg
határozták a világhálózat keretében 
végzendő kutatási munkaprogramot. 
Ennek során olyan kutatási területek 
kerültek előtérbe, amelyek a ma
gyar érdekeknek is megfelelnek, de 
egyben rendkívül fontosak a fejlődő' 
országok halászati ágazatának is. 
Az interregionális központ az: elkö
vetkező négy éviben három fontos 
kutatási területen végez munkát:
— táplálkozás-élettan, takarmányo

zás;
— tenyésztés-genetika;
— a haltenyésztés műszaki fejlesz

tése.
A  táplálkozás-élettani és takar

mányozási kutatások a fejlődő or
szágokban is megtalálható olcsó 
alapanyagok, fehérjeforrások fel- 
használására a különböző haltápok
ban, a tápgyártási technológiák a 
mikrokapszulázott előnevelő és iva

déktápok kidolgozására irányulnak. 
A  tenyésztési-genetikai kutatásoknál 
a cél: elsősorban a pontyoknak sze
lekcióval és hibridizációval előállí
tandó olyan fajtái, hibridjei, ame
lyek a különböző környezeti feltéte
lek között is jól növekednek, és a 
megfelelő fajtáknál jobb és nagyobb 
a teljesítőképességük. A  haltenyész
tés műszaki fejlesztéseinek területén 
a feladat olyan új energiatakarékos 
tólevegő'ztető, takarmányozási, leha
lászási berendezések kifejlesztése, 
valamint egyszerű, olcsó halkeltető 
tervezése és kipróbálása, amelyek a 
fejlődő országok viszonyai között is 
jól használhatók.

Az interregionális központ felada
ta elvégezni a szükséges alapkuta
tásokat, kifejleszteni az új technoló
giákat, berendezéseket, előállítani 
az új tápokat, halfajtákat, hibride
ket és azokat tesztelni saját kí
sérleti üzemében. Az így kidolgozott 
és kontrollált eredményeket, termé
keket a regionális központok kap
ják meg a helyi viszonyok közötti 
adaptálásra, tesztelésre. A  regionális 
központok adják a szükséges infor
mációs visszajelzéseket, hogy a 
H AKI a szükséges korrekciókat el
végezhesse. Ha az így kialakított 
technológiák, termékek kifogástala
nok, megkezdődhet elterjesztésük a 
haltenyésztő központok globális há
lózatában résztvevő nemzeti kuta
tó-fejlesztő központokon keresztül.

A  FAO Halászati Osztályának Ak
vakultúra Fejlesztési és Koordináci
ós Programja (ADCP) augusztus 23. 
és szeptember 1. között Magyaror
szágon, Szarvason, a Haltenyésztési 
Kutató Intézetben tartotta az ADCP 
világihálózatához tartozó kutatási és 
oktatási központok vezetőinek ta
nácskozását. A  magyar halászat 
eredményeinek elismerését is jelenti, 
hogy a regionális központok vezetői 
első tanácskozásának Magyarország 
lehetett a házigazdája.

A  tanácskozáson a négy ázsiai 
központ tíz, az afrikai három és a 
latin-amerikai két vezető munkatár
sa vett részt. A  tanácskozáson a 
Haltenyésztési Kutató Intézet mint a 
hálózat európai interregionális köz
pontja képviseltette magát az intéz- 
zet három vezető munkatársával. A  
tanácskozáson részt vett dr. T. V. R. 
Pillay, az ADCP-Program igazgatója, 
aki egyben a tanácskozás vezető el
nöke volt.

A  FAO Akvakultúra Fejlesztési 
Programjának nemzetközi jellegét, 
végrehajtásának eltérő földrajzi, 
gazdasági körülményeit, valamint 
azt a tényt figyelembevéve, hogy 
új tudományterületről van szó, rend
kívül fontos a regionális központok 
munkájának összehangolása, a ku
tatás szervezésével és irányításával 
kapcsolatos kérdések megvitatása. E 
célból rendezte meg az ADCP a re
gionális központok vezetőinek ta
nácskozását, amelyre előadóként 
meghívta a nemzetközi mezőgazda- 
sági kutatómunkában nagy tapasz
talatokkal rendelkező intézetek ve
zető munkatársait. A  magyar halá
szatról dr. Dobrai Lajos, a MÉM fő

osztályvezető-helyettese adott tájé
koztatást. Dr. W. Gamble Hágából, 
a Nemzetközi Kutató Központ, az 
ISNAR főigazgatója a mezőgazdasá
gi kutatás-tervezés, szervezés, irá
nyítás komplex problémaköréről tar
tott előadásokat. Az egyes témák 
tárgyalásakor a regionális központok 
vezetői is ismertették az intézmé
nyek szervezeti felépítését, a kutatási 
programok irányításának rendszere
it, eredményeiket, tapasztalataikat.

Az előadássorozat második részé
ben dr. P. Bennel az ISNAR kuta
tója a kutatás személyi feltételei
nek biztosításáról, az emberi erőfor
rások tervezéséről, a kutatók mun
kájának értékeléséről tartott elő
adást. A  tanácskozás harmadé 
meghívott előadója dr. M. Wessel, a 
Wageningeni Nemzetközi Mezőgaz
dasági Központ igazgatója volt, aki 
a fejlődő országokban folytatott ku
tatási programjókról tartott előadást, 
kiemelten tárgyalva a kutatás és a 
termelés közötti kapcsolat problé
máját.

Az előadássorozatot követően ke
rült sor a regionális központok ve
zetőinek tanácskozására. A  résztve
vők megállapították, hogy a köz
pontok által alkotott világhálózat 
működésiének alapkoncepciója, a 
hármas feladatkör — nevezetesen 
az interdiszciplináris kutatás, a 
multidiszciplináris oktatás és a szá
mítógépes információs szolgálat — 
jó alapot biztosít az akvakultúra 
világméretű fejlesztését célzó prog
ram végrehajtásához.

Megállapítható, hogy az Akvakul
túra Fejlesztési és Koordinációs 
Program által létesített nemzetkö
zi kutatóhálózat ideális megoldás az 
erőforrások jó kihasználására, ami
re nem sok példa van a világon a 
mezőgazdasági kutatások területén.

A  regionális központok vezetői
nek magyar országi tanácskozása ar
ra iis lehetőséget nyújtott, hogy a tá
voli országokból érkező szakembe
rek megismerkedjenek hazánk hal
tenyésztésével. Itt-tartózkodásuk 
alatt ellátogattak a Százhalombattai 
Temperáltvízű Halszaporító Gazda
ságba és a Dinnyést Ivadéknevelő 
Gazdaságba is.

A  tanácskozás résztvevői megál
lapították, hogy szükséges és fon
tos az egyes központok közötti 
rendszeres kapcsolattartás. Olyan 
elhatározás született, hogy a regio
nális központok vezetőinek követke
ző tanácskozása 1986-bant Brazíliá
ban kerül megrendezésre.

Sikeres volt tehát a prog
ram, amelynek létrehozásában 
és irányításában nagy szerepe volt 
Pillay úrnak, aki nagyon sokat tett 
a magyar haltenyésztés és a FAO 
közötti kapcsolatok erősítése érdeké
ben is. Az ADCP-Program igazgató
ja hangot adott azon véleményének, 
hogy Magyarország jelentős ténye
zővé vált a FAO halászatfejlesztési 
programjainak megvalósítása során, 
s hogy a FAO továbbra is számít a 
magyar szakemberek segítségére, tá
mogatására.
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A holtági haltelepítés vízügyi kérdései
1982 nyarának második felétől 

1984 májusáig tartós szárazság volt 
Magyarországon: 21 hónapon át, két 
télen és egy nyáron keresztül a csa
padék összege mindenhol messze el- 
maradt sokéves átlagaitól. Az or
szág különböző tájain megnöveke
dett a halpusztulások száma.

A  Halászat 1984. évi 3. számában 
dr, Papp Károlyné cikke közölte 
az 1983-as év halpusztulási statisz
tikáját. Eszerint a kimutatható 
külső okok — tehát az ipari, mező- 
gazdasági vagy kommunális szeny- 
nyezós, továbbá a technológiai, 
vagy állategészségügyi problémák
— együttesen is csak a halpusztulások 
25%-ában érvényesültek. A  hal- 
pusztulások 34%-ban utaltak a ha- 
lasított vizekben rejlő belső okokra 
(így oxigénhiányra, rothadó szerves 
anyagra, amimónia- vagy kénhid
rogén mérgezésre, kedvezőtlen hid- 
rometeorológjai viszonyokra, illetve 
biológiai túlproduktumra). Megle
hetősen magas volt a halpusztulás 
okának ismeretlen minősítése: 41%, 
amikor is a szakvéleményezők nem 
tudtak határozott okot kimutatni. 
Véleményünk szerint az „ismeret
len” minősítés szintén belső, a v i
zek életével kapcsolatos okokat ta
kar.

A belső okok elindítójaként nyil
vánvaló volt, hogy a rendkívüli 
időjárást: a csapadék- és ennek kö
vetkeztében a vízhiányt vették ala
pul. Ez az indoklás akkor válik 
igazán érthetővé, ha figyelmünket 
a vizek életére, biológiai folyama
tainak összességére és egységére is 
kiterjesztjük, mert az időjárás vál
tozásai főként ezekre a feltételekre 
hatottak.

I. A  vizeken belüli élet lehetősé
geit az élővilág egyensúlya bizto
sítja. Ez a dinamikus egyensúly 
akkor folyamatos, ha az életközös
ség különböző rendeltetésű szerv e- 
zetei — az építő („konstruktív”), a 
raktározó („akkumulatív”) és az 
elbontó („dekomponáló”) élőlények
— egymás létét feltételezve és mű
ködésének arányait fenntartva te
vékenykedhetnek. Az építő élőlé
nyek a Nap fényenergiája segítsé
gével a szén vegyiületeit testükbe 
építve, széndioxidból és vízből oxi
gént állítanak elő. A  termelt és a 
vízben oldott állapotú oxigén fedezi 
a halak szükségletét; ezt használ
ják fel a raktározó szervezetek is, 
sőt a szervetlen bomlásokhoz szük
séges oxigén, is jórészt innen fede
ződik. A  raktározó élőlények fo
gyasztják el az építő szervezetek 
szerves anyagait. A  szerves anyagok 
elbontása, vagyis széndioxiddá és 
vízzé való visszaalakítása az el
bontó szervezetek feladata.

Az egyensúlyi folyamat ellen hat 
az oxigéntermelő (építő) tevékeny
ség fényhez kötöttsége, illetőleg a

többi tevékenység attól való függet
lensége. Előfordulhat ezért, hogy a 
nappal egyébként megtermelt oxi
gén elfogy reggelig, és az élettér 
egyensúlya egyetlen éjszaka is 
felborulhat. Ehhez még emberi be
avatkozás sem szükséges, mint a 
vízszennyezéseknél, amelyeknek ká
ros volta a leggyakrabban szintén 
az oxigén elvonása útján érvénye
sül. A  egyensúlyi folyamat kiala
kításának tehát elengedhetetlen 
előfeltételei vannak, azon kívül, 
hogy a káros emberi beavatkozáso
kat is kizárják.

A  vizek állandó belső egyensúlya, 
az oligotrófia csak kellő vízmélység 
és -terület, az állandó vízcsere, a 
szükség szerinti iszapcsere mellett 
biztosítható. Túl sekély vízben az 
elbontó szervezeteknek nincs ele
gendő alkalmuk a fenékre süllyedő 
szerves anyagok oxidálására.

Folyatmj holtágaink, sekély állóvi
zeink rendszerint egyensúlyhiányos, 
más szóval eutrof vizek, amelyeket 
az önszennyeződés, az élettér labi
lis egyensúlyi állapota és a hirtelen 
katasztrófák lehetősége jellemez. 
Egyes veszélyhelyzetek nem feltét
lenül egyformán hatnak az élővi
lágra. Az oxigéntartalom erős in
gadozásai miatt a nyári, leginkább 
hajnalban bekövetkező halpusztulá
sok törvényszerűen ismétlődhetnek. 
Télen, amikor a befagyott jégréteg
re hosszabb ideig hó kerül, a fény 
tartós hiánya okoz oxigénhiányt és 
törvényszerűen halpusztulást. Az 
1982—1984 közötti időben a nyári 
és a téli halpusztulás ismert példái 
a vízi élet egyensúlyhiánya kialaku
lásának esetei.

Az eutrof vizekben az önszennye- 
zés, vagyis az élővilág szélsősége
sen labilis egyensúlya is elegendő a 
halpusztulások rendszeres ismétlő
déséhez. Az időjárás azonban sze
rencsésen is alakulhat és a halpusz
tulás feltételei hosszabb időszakon 
át olykor elmaradhatnak. Ez a kö
rülmény sem fedheti el annak té
nyét, hogy eutrof vizekbe halat te
lepíteni rendkívül kockázatos.

H. Magyarországon az elmúlt év
század második felében a Tisza és 
a Duna vízrendszerében kiterjedt 
folyószabályozásokat hajtottak vég
re. Ennek során árvízvédelmi töl
téseket építettek és a folyókanyaru
latokat átvágásokkal megrövidítet
ték. Mindezt .elsődlegesen a mező- 
gazdasági termelés biztonságának 
megteremtéséért tették, mert hazánk 
területének egyötödén a kiszámít
hatatlan időben érkező árvizek 
nemcsak a termelést, hanem még a 
közlekedést és a letelepedést is bi
zonytalanná tették. Az átvágásokkal 
megrövidített folyókanyarulatok 
legnagyobb részben az árvízvédelmi 
töltések közén kívülre kerültek. Ez

által a mezőgazdaságilag hasznosít
ható terület nőtt. Az anyamederrel 
kapcsolatát vesztett, holt folyóága
kat nem hasznosították, be sem te
mették, mert ehhez nem volt anya
gi erő.

Vízügyi érdek csak ritkán fűző
dött a holt folyómedrek hasznosítá
sához. Leginkább mint meglevő 
adottságot használták pl. belvíz, 
esetleg öntözővíz tárolására. Ha a 
holtág lakott helység közelében 
volt, üdülőövezetet is kialakítot
tak mellette, de ehhez további vízi 
létesítményeket kellett volna építe
ni, megteremtve a medence vízcse
réjét és -pótlását. Az is előfordult, 
hogy szennyvizeket vezettek a holt
ágba. Gyakori volt, hogy a holtág
nak nem akadt gazdája és a lakos
ság rendszeresen szemetet és hul
ladékot dobált bele. Ott sikerült 
megfelelő megoldást találni, ahol 
volt olyan érdekelt, aki előterem- 
remtette a költséget a rendezéshez 
vagy a hasznosításhoz.

A  holt folyóágak vize azon
ban túlnyomórészt — jóformán 
már egy évszázad óta — elhanya
golt, szennyezett, iszapüledékeben 
is idegen anyagokkal fertőzött. Élő- 
v í láguk egyensúlyi fettételei eleve 
hátrányosak. A  halászat és a horgá
szat ennek ellenére igyekezett a 
közelmúlt időszakaiban szinte min
den számára elérhető vizet haszno
sítani. A halasítással egyidejűén 
igyekszik — nagyon helyesen — a 
vízszennyezés forrásait kiiktatni. A  
közelmúlt halpusztulásai viszont ar
ra is rámutattak, hogy ez önmagá
ban még nem elegendő, hiszen a 
holtági halpusztulások zöme magá
ban a holtág vizének haltelepítésre 
való alkalmatlanságában hordja 
okozóját. A  sekély állóvizek kis 
költségű, de igen kockázatos hala- 
sítása helyett a hasznosítás műsza
ki, vízminőségi és vízügyi-állam
igazgatási alapfeltételeinek megte
remtésére, tehát a biztonságos ter
melés feltételeinek gyakran költsé
ges megalapozására van szükség.

A halászati és horgászati haszno
sítás igényeivel egyidejűleg jelent
kezett a vízparti üdülők létesítésé
nek igénye. Az üdülőlétesítést azon
ban már nem követte az egyidejű 
szennyvízelvezetés és -tisztítás meg
oldása, továbbá az érdekelt parti 
lakosság egyéb vízszennyezési tevé
kenységének megakadályozása. Ezek 
együttes káros hatása fokozza az 
eleve fennálló nehézségeket.

III. A  leírtak után a leglényege
sebb kérdés az lehet: szabad-e, le
hetséges-e egyáltalában halászatilag 
hasznosítani a holt folyóágakat?

A  kérdésre csak akkor adhatunk 
pozitív választ, ha a hamisításoknál 
az ötletszerűséget a tervszerűség 
váltja fel, s ha a látszólag egyszerű 
és olcsó megoldások helyett 
műszakilag igényes, tartós lé
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tesítményeket és üzemet hozunk 
létre. A  vízcsere megoldása, a nö
vényzet mechanikai és biológiai 
rendbentartása, a víz szellőztetési 
lehetőségeinek megoldása nélkül — 
nem is szólva a vízszennyezések tá
voltartásáról — a holtági haltelepí
tés törvényszerűen katasztrófákkal 
jár a víz egyensúlyi helyzetének 
bármikori megbomlásakor.

A  halászati hasznosításnak tehát 
fontos és elengedhetetlen műszaki 
feltételei vannak, ezeknek viszont 
pénzügyi követelményei. Ha a ha
lászattal is kapcsolatos holtágrende
zés költségviselői tisztázatlanok, 
vagy csak részben vannak meg, úgy 
óhatatlanul az „olcsó”, de gyakran 
felelőtlen megoldások k iü lnek  elő
térbe. A  mai gazdasági feltételek 
között nem lehet várni, hogy vala

milyen állami, vagy közösségi szerv 
vállalja magára a költségeket és a 
kockázatot amellett, hogy az esetle
ges haszon a telepítőiké, illetve a 
hasznosítóké lehet. Ha viszont az 
utóbbiaké a kockázat is, tőlük is el
várható a megfontolt gazdasági ma
gatartás.

Szükséges tisztázni a holtági ha
lászati hasznosítások távlati igé
nyeit, párhuzamosan a pénzügyi 
szükségletekkel és lehetőségekkel. 
Ha a vízügyi szervek ismerik eze
ket az igényeket, saját fejlesztései
ket össze tudják hangolni a halá
szati igényekkel, ezen az úton 
egyszerűsítések, megtakarítások is 
várhatók, hiszen a többcélúság 
idejekorán való felismerése a cé
lok egyesítésével a költségek racio
nalizálását is jelentheti.

A  halpusztulásokat tehát a leg
eredményesebben a létesítmények 
tervezési stádiumában akadályoz
hatjuk meg! A  holtágakban, továb
bá a természetes állóvizekben csak 
akkor várhatunk eredményes és 
gazdaságos haltermelési eredménye
ket, ha a szükséges termelési felté
teleket a mesterséges halastavaké
hoz hasonló színvonalon teremtjük 
meg. A  haltermelés biztonsága és 
eredményessége megköveteli a meg
felelő műszaki értékű és gazdasági 
jellegű beavatkozást. Itt is érvé
nyes a közmondás: „K i mint vet, 
úgy arat” .

Dr. Lábdy Jenő—dr. Vágás István
Alsó-tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság,

Szeged

A halpusztulások hátteréről
Szinte nincs az évnek olyan szaka, amikor ne hal

lanánk, ne olvasnánk halpusztulásokról. Különösen nyá
ron gyakoriak a haltragédiák. Egy-egy ilyen hír nyo
mán könnyen meghúzzuk a vészharangot és kimond
juk: nincs min csodálkozni, hiszen vizeink már végze
tesen szennyezettek. Mi több, betegek — ezért a halak 
se lehetnek egészségesek, így „jobblétre szenderülnek” . 
Jóllehet a derűlátásra nincs sok okunk, de az elkese
redésre sem. Lássuk a tényeket, mindenekelőtt a sta
tisztikai adatokat.

Dr. Papp Károlyné a Halászat 1984/3. számában — 
többek között — leírta, hogy 1983-ban összesen 229 
alkalommal észleltek hazánkban kisebb-nagyobb víz- 
szennyezést, melynek nyomán 114 esetben volt hal- 
pusztulás. összesen 344 tonna (vagyis mintegy 34 va
gon) hal vált az enyészetté. Sok ez, vagy kevés? Az 
elmúlt esztendőben az országban összesen 43 853 ton
nányi (vagyis 4 385 vagon) halait termeltek a tógazda
ságokban és zsákmányoltak a természetes vizekből. 
Ha a két számadatot kivonjuk egymásból, úgy rögvest/ 
megállapíthatjuk, hogy a termelt összhal mennyiségé
nek mindössze 0,7%-a pusztult el. Csekélység — mond
hatnánk, de mégse tehetjük. Az volna a kedvező ál
lapot, ha egyetlen kilónyi hal se menne veszendőbe. 
Végül is mi okozza a haltragédiákat?

Ha rangsorolni szeretnénk, akkor az első helyre az 
oxigénhiány kerül. A  magyarázat egyszerű és kézen
fekvő. A nyári hónapokban — amikor a víz hőmérsék
lete gyakran emelkedik 20 °C fölé — gyakran fellép 
az oxigénhiány. Különösen a vízinövényekkel buján 
benőtt területeken. Az algákkal, különféle hínárfaj ok
kal ellepett vizekben nappal kitűnő állapotok uralkod
nak, mert a vegetáció bőségesen termel oxigént. Az 
est leszálltával azonban ez a termelés* megszűnik és 
a víziflóra — az állatokhoz hasonlóan — oxigénffoi- 
gyasztóvá alakul. Mire éjfélre jár az óra mutatója, a 
víz oxigéntartalma jórészt felhasználódik, elfogy, és 
ettől kezdve a halak mind nagyobb és nagyobbb oxi
génhiánnyal küzdenek. Egyesek — mint pl. a pontyok 
— a felszínre úsznak és ott a légköri levegőből „pi
pálnak” , de a többség — mint pl. a dévérkeszegek, 
ragadozó önök, süllők stb. — erre képtelen és így sor- 
ra-rendre kimúlnak. Mire a hajnal hasad, megannyi 
terpesztett kopoltyújú haltetem borítja a víz felszí
nét . . .  Minél melegebb a víz, annál kisebb a való
színűség a túlélésre, ugyanis a meleg víz vajmi kevés 
oxigént képes oldatban tartani, tárolni. Az 1984-es é v  
nyara ilyen szempontból kedvező volt, hiszen a nagy 
kánikulák elmaradtak, a vizek alig-alig melegedtek 
fel — ritkán volt 20 °C fölött a vízhőmérséklet —, 
így nem voltak nyári halpusztulások sem.

Sajnos vizeinkben egyre több a vízinövény és a fo
lyamatnak még távolról sem vagyunk a végén, Akad 
olyan vízterület, ahol egyetlen liternyi vízben több 
mint 100 millió algasejt van, de arra is van példa, hogy 
1-1 m2-nyi vízterületen (különösen feliszapolódott ta
vakban!, holtágakban) 20-25 kilónyi hínár burjánziik. 
Ez nemcsak nálunk, hanem más országokban is álta
lános érvényű jelenség. Ugyanis a szárazföldről — töb
bek között a kommunális szennyvizekkel, az intenzí
ven művelt mezőgazdasági területekről stb. — mind 
több és több növényi tápanyag sodródik a vizekbe, s 
ennek nyomán nincs akadálya a vízi vegetáció elsza
porodásának.

Ha a buja víziflóra — pl. ősszel — egyik napról a 
másikra elpusztul (mert csökken a hőmérséklet, a na
pi megvilágítottság), akkor is felléphet oxigénhiány. 
Ugyanis a bomló, rothadó növényeken elszaporodnak 
a szerves anyag-lebontó szervezetek, a baktériumok. 
Márpedig ezeknek is szüksége van oxigénre (jóllehet 
vannak közöttük olyanok is, amelyek oxigénnélküli 
— amareob — körülmények között is megélnek). Minit 
látható — az esetek többségében — a lebontás, a vízi
növény megsemmisülése is oxigén elvonással jár együtt. 
Sőt az amúgy sem kedvező helyzetet a mérgező bom
lástermékek (így pl. kénhidrogén, ammónia stb.) sú
lyosbíthatják! Ilyen hátrányos adottságokon aligha ké
pesek úrrá lenni a halak — ezért órákon belül elpusz
tulnak.

Az ilyen káros jelenségek megelőzhetők, ha a vízte
rület gazdái kellő időben gondoskodnak a vízinövény- 
zeit visszaszorításáról — pl. növényevő halakkal, a hí
nár rendszeres kaszálásával és eltávolításával, a víz 
sűrített levegővel való átszellőzteltésével, és persze 
a növényi tápanyagok távoltartásával (nádasok, erdő
sávok létesítésével, gondos szennyvíztisztítással, helyes 
talaj műveléssel stb.). Ide kívánkozik az a hír, mely 
szerint hazánkban sikeres kísérletek folynak egy al
gaölő szer tógazdasági alkalmazásával kapcsolatban. 
Az új készítmény hathatósan visszaszoríthatja pl. a 
kék algákat, melyek időnként vastag rétegben ellep
hetik a halastavak felszíniét — állandó kockázatot 
okozva ezáltal. (Persze az algaölő szer majdani beve
tése lényegében tüneti kezelésre lesz csak alkalmas — 
az igazi okot, a túlzott növényi tápanyagdúsulást kell 
lefékezni!)

Előfordul, hogy a meterológiai körülmények váltanak 
ki haltragédiákat. Az 1983-as esztendőben az aszály
nak nemcsak a szántóföldi növénytermelés látta ká
rát. hanem a halastavak is. Mint arról a Halászat 
1984/1. számában már beszámoltunk, volt olyan tó
gazdaság, ahol az 1 méter mély tavakból 30-60 centi

166



víz hiányzott. A  csökkent élettérben rosszul fejlődtek 
az állatok és bizony halpusztulásokra is sor került. 
(Statisztikailag bizonyított, hogy azokban az években, 
amikor bőséges a csapadék és a tavak feltöltésével, 
átfolyatásával nincs gond, a halpusztulások száma mi
nimálisra zsugorodik.) 1983-ban a tél hirtelen kö
szöntött be, a nagymérvű vízhiány és a dermesztő 
hideg (-10-15 °C) miatt november első' felében több 
mint 20 vagon hal „lefagyott” — vagyis elpusztult a 
lehalászás közben, a tavak halágyaiban.

Halpusztulások a halszaporodás kellős közepén is 
bekövetkezhetnek. A  balatoni halászok évtizedek óta 
ismerik a „nászhalál” jelenségét. Miről is van szó? 
A  dévérkeszegek olyan hevesen, önfeledten ívhatnak 
a parti kövek között, hogy eközben észjre sem veszik 
gyakori sérüléseiket, pikkely-ledörzsölésüket. A  sebes 
bőrön! egy-kettőre megtelepszenek a vízi-gombák 
(Saproloignia), melyek végzetesen károsíthatják az ívás- 
ban kimerült állatokat. Súlyosbíthatja a helyzetet, ha 
a tél enyhe volt, másrészt tavasszal gyakoriak a hul
lámzások — mindez ronthatja az állatok amúgy sem 
rózsás tavaszi kondícióját.

Vizeink legtöbbjében a halállomány utánpótlása 
rendszerint mesterséges telepítéssel történik. Ebben 
a tevékenységben néhány alkalommal szakszerűtlenség 
tapasztalható. A halak kifogását, szállítását és kihe
lyezésiét nem hajtják végre gondosan, ennek követ
keztében az állatok törnek, sérülnék — nem is beszél
ve a stressztől, mely ugyancsak hátrányosan érinti 
őket. A  telepítést követő napokban itt is, ott is hal
tetemek úsznak a víz felszínén!, sodródnak a turzásos 
sarkokban.

Szórványos halpusztulást — és nem egyszer riadal
mat — okozhat a méreten alul kifogott, megsérült ha
lak visszadobálása is: ezek legtöbbje ugyanis' néhány 
napom belül kimúlik.

Ezúttal nem beszélünk az intenzív halgazdaságok 
visszatérő gondjáról, a minduntalan fenyegető járvá
nyokról, melyek a zsúfolt körülmények között tartott 
halak közt igencsak jelentős károkat, pusztulásokat 
okozhatnak.

A  halpusztulások statisztikájában az ipari szennye
ződések (pl. cián, nehézfémek, ammónia stb.) is sze
repelnek. Jóllehet ezek a szennyező anyagok az össz- 
kárnak csak kisebbik hányadát okozzák, de példa 
azért akad (pl. a Sajón avagy a Sió-Nádor csatornán). 
Sajnos szinte évről évre „beprogramozhatok” a haltra
gédiák, mert a betorkolló ipari szennyvizek csak-csak 
nem akarnak elapadni, annak ellenére, hogy sok-sok 
milliót tesznek ki a rendszeresen kivetett szennyvíz- 
bírságok.

Előfordul, hogy a szántóföldeken, gyümölcsösökben 
felhasználásra kerülő növényvédő szerek kerülnek 
gyanúba a halpusztulásoknál. Az elmúlt években egyet
len alkalommal sem észleltek növényvédő szer okozta 
haltragédi'át. Talán ennyire megszelídültek volna az 
egykor oly veszélyes készítmények? Szó sincs róla. El
lenben 1982 óta a növényvédő szereket haltoxikológiai 
szempontból is osztályozzák: amelyek a halakra kife
jezetten veszélyesek, azokat csak, 200 méterre lehet 
felhasználni a felszíni vizektől; amelyek közepesen ve
szélyesek, azokat 50 méterre; a mérsékelten veszélye
seket pedig 20 méterre szabad kijuttatni a tavaktól, 
a patakoktól.

Egy gondolat erejéig még visszatérve Papp Károly- 
né már említett cikkére — melyben az ismeretlen hal
pusztulási okok 41%-kal szerepelnek —, a következő
ket kell elmondani: a halpusztulások híre gyakran 
késve érkezik az illetékesekhez — mire a tett színhe
lyéire kiszállnának és a vizsgálatot megkezdenék, a 
kárt kiváltó ok (vagy okok) már megszűnnek és 
a vízmozgás mindent „elrendez” . Arra is van példa 
(pl. nagy kánikula idején), hogy halpusztulás egyszer
re több körzetben is keletkezik. Ilyenkor helyszínelni 
rendszerint csak egy helyen van mód — a többi eset 
„felderítetlen” marad, pedig hát ott is hasonló okok 
játszhattak közre, mint a tényleges vizsgálat színhe
lyén. így az ismeretlen okok többségénél nem valami 
„titokra” kell gyanakodnunk, hanem a szűkös vizsgá
lati lehetőségekre és a megkésett értesítésre gondol- 
nünk. Egyébként itt kell megemlítenünk, hogy víz

szennyezéseknél, halpusztulásoknál a MÉM Növény- 
védelmi és Agrokémiai Központ Vízélettani Laborató
riuma (Százhalombatta) — mint hatóság — köteles a 
halpusztulás okának vizsgálatába bekapcsolódni és 
szakvéleményét — díjtalanul — elküldeni. Ha kellő 
időben kapják a riasztást, úgy a helyszínre sietnek és 
nyomban megkezdik az elemzést, és egyidejűleg javas
latot is tesznek a kár okainak mielőbbi megszünteté
sére.

Dr. Pénzes Bethen

Szerkesztői megjegyzések
Az előző két cikk szerzői érdekes, ha nem is új 

megállapításokkal a holtágakat érintően adnak állás- 
foglalást. Természetes, hogy olyan év után, amikor 
a halelhullás meghaladja a korábbi évek szintjét, fo
kozottan keresni kell az elhullás okait. Sok tényező, 
sokféleképpen kialakult körülmény a felelős egy-egy 
elhullásért. De az lenne az igazán nagyfokú felelőt
lenség, ha a lényeges és elsődleges tényezőket nem kel
lően vennénk számításba. Ugyanis az esetek nagy ré
szében a hal a magatartásával, vagy éppen elhullásá
val jelzi a vízben végbement változásokat, melyek 
további folyamata az emberre is káros lehet. A  szer
zők nem említenek konkrét példákat, de elméletileg 
kifejtik a folyamatot, mely a holtágakban zajlik le a 
halak jelenlétének, vagy túlzott mértékű jelenlétének 
következményeként. Sajnálatos, hogy kevés szó esik 
olyan okokról, melyek elsődlegesen felelősek a vizek 
oxigénhiányáért. Például a tunyogmatolcsi holtágat 
évek óta szennyezi a konzervgyár, de 1983-ban — 
ahogy ia termelése is tovább nőtt — több szennyvizet 
eresztett a holtágba. Ezt az illetékes vízügyi szerv 
szennyvízbírság kiszabásával büntette. Eközben a szá
raz év hatásaként nem volt elég a vízhígulás és be
következett a halpusztulás. Sok volt a hal? Vagy az 
oxigént fogyasztó rothadó anyag? Valószínűleg ez úgy 
igaz: ha a vizeket megterhelem szennyanyaggal, ak
kor ahhoz már a kevés hal is sok. Az öcsödi holtág
nál a község — szerves anyagokat is oldó szereket, 
mert ilyen van fölösen a háztartásban, meg POn-tar- 
talmú anyag is bőven akad — évek óta a holtágba 
ereszti a szenny anyagokat. A hal ezt jelzi, de közben 
ezekből az anyagokból a tápláléklánc-folyamatban, 
teste felépítéséhez felhasznál jelentős mennyiséget, 
azaz a hallal a halász kiemeli azoknak az anyagok
nak egy részét, melyek a vizet szennyezik. Lehet azt 
elképzelni, hogy például a hal szennyezi a vizet ilyen 
helyeken, ahol tápláléka csak a vízből van? Több 
példát is lehetne még felsorakoztatni, hogy az egyol
dalú minősítésektől mentsük magunkat.

A  halászat alkalmazkodik a körülményekhez, ezért 
is, ahol lehet, intenzív, de ahol nem, ott az extenzív ha
lászatot folytatja. De nem lehet a mosléketetést, a 
szennyvíz stb. hatásokat a „haltúlnépesítésre” fog
ni. Ez egy ideig alkalmas kérdés lehet a vitára, a f i 
gyelem ilyen irányba terelésére, de a vizek szennye
zése tovább folyna. Nem akarjuk azt a kérdést vitára 
bocsátani, hogy a hal szennyez vagy tisztít, de az 
biztos, hogy eztenzív, félintenzív és fegyelmezett tech
nológiájú intenzív haltermelés esetén nem rontja a 
vizek minőségét. Amilyen minőségű vizet kap a ha
lászat, azt tudja a kieresztés után biztosítani. Szemé
lyes véleményem, a sok tapasztalattal rendelkező 
szakemberekkel együtt, hogy a vizek szennyvíztisztí
tásában a hal előnyös szerepet játszik. A  hígtrágya, 
egyes szennyvizek halastavi derítése ma napirenden 
van, az OVH maga is szorgalmazza ezt. Vajon miért? 
Nem céltalanul és nem alaptalanul! Az országban je 
lenleg több ezer ha holtág több ezer torma halad ad. 
Ez a vizek táplálékbázisára épül, hiszen a szennyezés 
némileg hasznosul a hallal. Egyetértek a szerzők meg
állapításaival, ami az adott helyhez igazodást hang
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súlyozza. Azzal is, amit a jobb műszaki állapotra ja
vasolnak. De ezeken a holtágakon a normális években 
nem volt probléma. Most viszont fokozottan kerültek 
felszínre a károsító tényezők. Ha a felszíni vízkészlet 
minősége fontos — és ez azt hiszem, nem lehet vitás —, 
akkor a vízügyi szervektől azt várjuk, hogy ezeket a 
csaknem természetes képződményeket is tartsák rend
ben, a rothadó iszapot távolítsák el, sőt ha a halá
szati érdekekkel kombinálódik, akkor közös erővel 
teremtsenek új helyzetet, de ne a halászatot tegyék 
felelőssé a más tényezők okozta halpusztulásért. Éppen 
elég baj és kár az elhullott hal. Egyébként ma már

bizonyos mértékben technikai eszközök, levegőztetők 
is segítenek a halnak a néhány órás oxigénhiány ki
védésében. A  holtágakra a jövőben is kell számíta
nunk, mint haltermelő alapokra.

A  szerzők jószándékú észrevételeit és javaslatait a 
halászat részéről köszönettel vehetjük, de a további 
észrevételek adhatnak csak teljesebb és megbízhatóbb 
képet a holtágak halászati hasznosításának megítélé
séhez, és a halászati koncepcióknak megfelelően azok 
gyakorlati bevonásának további hasznosságára.

Dr. Dobrai Lajos

A  tógazdasági tömegtermelés 
tapasztalatai

A  Halászat olvasóinak alkalmanként beszámolunk 
azokról az eredményekről, eseményekről, amelyeket a 
halastavainkon folyó limnológiai vizsgálatok során ta
pasztaltunk vagy felismertünk. Ügy gondolom, a tógaz
dasági tömegtermelésben fellelhető összefüggések a 
szakma szélesebb érdeklődésére tarthanak számot, mert 
nemcsak egy helyre vonatkoztathatók — mégha egyet
len gazdaság termelési tapasztalatain is alapulnak —, 
hanem szinte általánosíthatók. A halastavi tömegterme
lésben is a természet rendje uralkodik; történései min
den esetben valóságos törvények összességének eredmé
nyei.

E cikk keretében csak a tömegtermelés néhány ösz- 
szefüggésével foglalkozom, olyanokkal, amelyekről bebi
zonyosodott, hogy a tömegtermelés sokban függ ezek
től: afféle „tömegtermelési szabályoknak” foghatók föl, 
amelyek létéről, hatásmechanizmusáról a haltenyésztő 
szakembernek nem szabad megfeledkeznie.

1. Általánosan ismert, hogy a környezet és az adott 
halfaj egymással szoros kölcsönhatásban él. A  környe
zet az elsődleges szerepű; a halak belső, ún. örökletes 
tulajdonságai teszik lehetővé, hogy az adott környe
zetben megéljenek, azaz hasznosítsák azt, olykor pe
dig a kedvezőtlen környezeti tényezőkkel is sikeresen 
megbirkózzanak. A  tömegtermelésben előfordul, hogy 
olyan technológiát folytatunk, ami a halak környe
zettel való viszonyában a tűrőképességet túlzott mér
tékben veszi igénybe. Ezzel a halállomány alkalmaz
kodási tartományát meghaladó mértékben élezzük ki 
helyzetüket. Ez gyakran katasztrofális következmé
nyekkel jár: pl. a halak szervezeti ellenállóképessége 
meggyengül, kiritkul a pontyállomány, tömeges halel
hullás lép föl stb.

1. szabály: A  halállomány környezethez való alkal
mazkodási tartományát a tömegtermelés során sem 
léphetjük túl.

2. Egy halfaj tömegtermelése csak akkor lehetséges, 
ha az élettelen (abiotikus) és élő (biotikus) környezeti 
viszonyok az adott faj igényeinek és tűrőképességének 
határain belül vannak. Ezért követelmény, hogy az 
egész tenyészidőben legyen pl. elég oxigén a vízben, 
halaink a tápláléklánc közvetítésével jussanak 
hozzá a számukra nélkülözhetetlen életelemekhez, a 
fehérjékhez, ásványi anyagokhoz, mikroelemekhez stb.

2. szabály: A  tenyészidő teljes terjedelmében az élő 
és élettelen környezetnek legalább minimális mér
tékben meg kell felelnie halfajunk mennyiségi és m i
nőségi igényeinek.

3. A  tömegtermelésben érvényesül a Liebig-féle mi
nimum-törvény, ami a következőképpen fogalmazható 
meg: az adott halfaj egy bizonyos halastóban való 
tömegtermelését az a faktor teszi lehetővé, amelyik a 
mindenkori biológiai igényeihez mérten a legkisebb 
mennyiségben áll a rendelkezésre. (Pl. ilyen limitáló 
tényező lehet az amur rostigénye, a zsengeivadék rá
utaltsága a zooplanktonra, a pontyok állati eredetű

fehérjeigénye.) A  tömegtermelés folyamatában azon
ban nem tekinthetünk el attól a tapasztalattól, hogy 
valamely korlátozó (limitáló) tényező hatása az alkal
mazott technológiánk által nagyban befolyásolható, 
esetleg ki is váltható más tényezők által (pl. az idő
sebb pontyok táplálása — a tóban átmenetileg jelent
kező természetes táplálék hiányakor — teljes értékű
en megoldható a tökéletes beltartalmú tápok etetésé
vel, mert ekkor a természetes táplálék hiánya nem 
limitálja a termelést; az amur rostigénye kielégíthető 
rostos növényi takarmány etetésével).

3. szabály: Az adott halfaj tömegtermelését meggá
tolhatja, ha akárcsak egyetlen környezeti faktor túl 
gyenge (esetleg túl erős).

4. A  tömegtermelést közvetve és közvetlenül ható 
környezeti hatások befolyásolják. A  tápláléklánc köz
vetítésével jutnak halaink azokhoz a létfontosságú 
tápanyagokhoz, amelyek élettevékenységüket, testépí
tésüket befolyásolják. A  halastavi anyagáramlás hatá
sa ily módon közvetett hatás. Vannak olyanok is, 
amelyek közvetlenül hatnak a halak élettevékenységé
re, a halállomány „közérzetére” ; ezek az ún. közvetlen 
hatások: pl. a víz hőmérséklete (van3t Hoff-szabály), 
a víz oxigéntartalma, pH-értéke, ammónia- vagy 
kénhidrogén-tartalma.

A  víz kémiai tényezői hosszú távon elsősorban az 
algákat ((termelőszervezeteket) érintőik, a halállományt 
a tápláléklánc hiányai miatt általában közvetve (pl. a 
túlnépesedett tó pontyállománya nem jut hozzá a lét- 
fontosságú állati eredetű fehérjéhez, mert hiányzik a 
zoopiankton). A  víz kémálai tényezői — éppen a tömeg- 
termelés hatására — megváltozhatnak, elromlanák, el
torzulnak. Ekkor a hatás közvetlen lesz. Elfogy az oxi
gén, anyagcsere-termékek halmozódnak föl, megváltozik 
a tápanyagok áramlási sebessége, megbomlik a tavak 
dinamikus egyensúlya.

4. szabály: A közvetlenül limitáló tényezők mellett 
az egymással kombináltan és közvetett hatásként je
lentkező tényezők is meghatározzák a tömegtermelést.

5. A  halastó mesterségesen behatárolt „működési kö
rű” rendszer. A  tavi halak életszükségletét vizsgálva 
megállapítható, hogy azok nem válogathatnak szükség
letük szerint a rendelkezésükre álló faktorok között. 
(Egy madár aktívan választhat, a folyó vízben élő hal 
is, de a tavi hal semmiképp.) A  tömegtermelésre állí
tott halállomány az ember kiszolgáltatottja! Követke
zésképpen a haltenyésztőkre hárul az optimális életfel
tételek megteremtésének feladata, enélkül ugyanis nincs 
sikeres tömegtermelés. Hogy ez lehetséges, azt éppen 
halastavaink eltérő hozama bizonyítja leginkább: hal
állományunk bizonyos faktorkombinációkat előnybe he
lyez másokkal szemben — egyik tó hozama több, mint 
a másiké.

Fölfigyelhetünk arra is, hogy minden kedvező (vagy 
kedvezőnek ismert) faktorra való válasz sikere nagyban 
függ a halállomány szervezeti diszpozíciójától, a kör-
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nyezeti hatások serkentő vagy tompító hatásától. Ezért 
annyira súlyponti feladata a haltenyésztőnek a szilárd 
halegészségügyi helyzet megteremtése, a környezetrom
boló beavatkozások megszüntetése. De azt is tudnunk- 
kell, hogy a tömegtermeléshez szükséges kiváltó inge
reket olyan mennyiségben kell adagolnunk, hogy az 
legalább a biológiai minimum szintjén legyen, mert 
csak így stimulálja sikeresen a tömegtermelést: pl. a 
tápláléknak, főként minőségi összetételének!!) életkor
hoz, halfajhoz, évszakhoz stb. kötött igényeit legalább 
a minimumban megkívánt mennyiségben kell biztosí
tani.

5. szabály: A tavak egyedi környezeti hatásait a szak
embernek kell optimalizálni, mert enélkül tömegterme
lés nincs.

6. Egy halfajnak számtalan élettani és környezeti igé
nye, valamint „magatartásbeli” tulajdonsága van, amely 
befolyásolja a tömegtermelést. Ebben gyakori tünet, 
hogy a környezeti faktorok nem egyenként, külön-kü- 
lön hatnak, hanem rendszerint kombináltan is, és nem 
mindig a tömegtermelés szándékaival egyező irányban. 
A  dolog lényegi kérdése, hogy .az általunk előidézett 
mesterséges élettér kedvezőtlen adottságait technológiai 
hibákkal ne tetézzük, felesleges és kockázatos túlnépe- 
sítéssel ne terheljük, a kedvezőtlen adottságok kombi
nációs lehetőségeit ne sokszorozzuk. Jó technológia 
csak az lehet, amelyik a halállományt olyan képessé
gekkel erősíti meg, hogy az képes lesz a környezet ár
talmainak elviselésére, akár kiküszöbölésére is.

6. szabály: A szakembernek olyan technológiai meg
oldást kell találnia, amellyel a halállomány felerősödve, 
az objektív káros faktorokat ki tudja küszöbölni.

7. Ha egy halállomány az adott halastóban csupán 
az egyedek csoportosulása lenne, a környezetnek a cso
portra nem lenne nagyobb vagy különbözőbb hatása, 
mint az azt alkotó halakra. Ezt a tapasztalatot különö
sen fontos hangsúlyozni, mert a haltenyésztés számos 
tételében (szakkönyvekben, sőt tudományos munkákban 
is) az egyes egyed és a csoport közé egyenlőségjelet 
tesznek. Ebben gyakran sok a tartalmi igazság, de a 
tömegtermelésben ezt alapelvként nem lehet elfogadni, 
mert az egyed fölötti szerveződésnek számos olyan 
csoportmegnyilvánulása van, amelyik eldöntheti a tö
megtermelés sikerét: pl. a paraziták terjedése kifejezet
ten csoporthatás eredménye; a csoport étvágya, takar
mányfogyasztása nem azonos az egyed evésével, illetve 
annak sokszorozódásával.

7. szabály: A tömegtermelésben a korlátozó és ser
kentő hatásokat nem az egyedek, hanem a halastó tel
jes halnépessége szintjén kell számításba venni, és eb
ből a szemszögből kell a technológiánkat revízió alá 
vonni.

8. A  tapasztalatok alapján látnunk kell, hogy a hal
állomány népesítési darabszámának túlméretezése nö
veli a teljes népesség sebezhetőségét. Ez a „túlérzékeny
ség” alapvetően attól függ, hogy a népesítési kombiná
cióban az egyes halfajok az Elton-féle táplálékpiramis- 
nak melyik szintjén élnek, táplálkoznak. Egy halfaj an
nál érzékenyebb a táplálkozás környezeti adottságaira, 
mennél „magasabb” szinten él, mennél „távolabb” 
szerzi meg az alaptól a táplálékát. (Természetesen a 
halfajok között számottevő különbségeket ismerünk. 
Ilyen pl. a halfajok eltérő oxigénigénye, a tenyésztői 
munka által kialakított igénye, a fajok közötti környe
zet tolerancia különbsége, az egyes halfajok élettani 
igényekben mutatkozó különbsége stb.) A  tömegterme
lésben a területegységre jutó legnagyobb hozam a kü
lönböző halak optimális egyedi testgyarapodásának el
érése által biztosítható.

8. szabály: A több halfajjal dolgozó tógazdaságban 
tekintettel kell lenni az egyes fajok eltérő környezeti és 
táplálkozásbeli különbségére, főként az együttélés arány- 
rendszere által, de az optimális egyedi testgyarapodás 
követelményére is.

9. Gyakran tapasztalható, hogy a túlnépesített halál
lomány alaposan kiritkul. Ekkor mondjuk: túlzottan 
igénybe vettük a tó eltartóképességét — de ez csak 
felszínes megközelítése a lényegi viszonyoknak.

A  halastóban a biotikus faktoroknak van egy olyan 
szabályozó szerepük, amelyek az adott halastó vissza- 
halászhatósági számban megjelenített halegyedsűrűségét 
kontrollálják (az ökológia ezt nevezi a homeosztázis je
lenségének). A  versengés a táplálékért, más létfontos
ságú tápelemekért elvezet a „ki kit győz le” probléma- 
csoporthoz. Megjelenésében ez sokféle módon mutatkoz
hat: pl. a paraziták tömegesen lepnek el egy halfajt, az 
éhező egyedek elveszítik a betegségekkel szembeni el
lenállóképességüket, az állati eredetű táplálék hiánya 
stresszt okoz, kannibalizmus lép föl a békés halaknál, 
abraktakarmányt esznek az amurok és a busák, amely
nek végkövetkezménye a halállomány túlzott mértékű 
kallódása. Ezek mind biológiai eredetű, tehát biotikus 
hatások.

A  fenti tünetegyüttessel egyidejűleg bekövetkezik a 
környezet torzulása, más élőlénycsoportok is elszenve
dik ennek káros hatásait (pl. az algák egysíkúvá, faj- 
szegénnyé váln a k, a zooplankton-szervezetek kivesznek 
a tóból, a baktériumok túlnyomó része az anaerob fa
jokból kerül ki), ami kedvezőtlenül hat vissza a halállo
mányra. ördögi kör ez, amelyben a számtalan kölcsön
hatás tömeghatássá válik.

9. szabály: A  sokféle hatás között meghatározó sze
repük van a biotikusaknak; összefüggéseik során 
nemcsak feltételezik egymást, hanem meg is határoz
zák.

10. A  tógazdasági haltenyésztés eredményei és oly
kor fellelhető kudarcai alapján számos olyan ténye
zőit ismerünk, amelyek a tömegtermelésre kedvezőtle
nül hatnak, illetve amelyekkel már napjainkban is 
reálisan számolnunk kell. Ilyenek:

— a víz hőmérséklete, évszakos változása;
— a víz mint környezet, mennyisége és minősége 

(kémiai összetétele, elemi tápanyagai);
— a haltáplálék mennyisége, minősége (amibe be

leértem a víz ásványi anyagainak és mikroelemeinek 
elérhetőségét is );

— a fajon (populáción) belüli egymásrahatás;
— a fajok közötti kölcsönhatások: pl. versengés a 

lételemekért, a táplálékért; parazitózisok; algák túl
burjánzása; az anaerob baktériumok „termékeinek” 
hatása — tehát komplexebben értem ezt, mint egysze
rűen a halfajok (pl. a pontyok és pettyes busák) 
szintjén megnyilvánuló tünetegyüttest;

— az idő mint tényező, azaz az egyes hatások milyen 
hosszan fejtik ki hatásukat. A  környezeti tényezők 
sohasem állandóak, hanem térben és időben változ
nak. Sokszor az időtartam hosszától függ, hogy halunk 
kibírja-e a súlyos ártalmat, vagy belepusztul;

— az ember mint környezeti tényező, amibe bele
értem az irányító szakember tenniakarását, szaktudá
sát, a jelenségek időbeni felismerését, objektív gaz
dasági adottságait

A  felsorolt hatások ritkán jelentkeznek úgy a tö
megtermelésben, hogy mindent vagy semmit; sokkal 
inkább a kölcsönhatásaikat vesszük észre, a köl
csönhatások következményei bukkannak felszínre. 
Látensek, mert a láthatatlan illeszkedés a láthatónál 
erősebb. Ebben van a veszélyük! A  tömegtermelés 
sok mindent összekuszál, a tiszta struktúrákat tönkre
teszi. A  hatásmechanizmusokat a tömegtermelésben 
nehezebb észrevenni, felismerni. Ezért van az, hogy 
néha csak az őszi lehalászáskor derül ki, mekkora 
bajok is voltak. A  haltenyésztő sok mindent felismer
het a fentiekből, de csaknem mindent csupán akkor, 
ha a vizsgálódási lehetőségét kibővíti, megteremti a 
halastavi limnológia eszköztárát, rendszeres kémiai 
és biológiai vizsgálat alá vonja a halastavait (ha kell, 
laboratóriumot létesít, limnológust alkalmaz).

10. szabály: A  tömegtermelés elképzelhetetlen a 
haltenyésztés kémiai és biológai hátterének rendszeres 
és következetes vizsgálata nélkül, és a jelenségeket 
tartalmilag elemző-értelmező munka nélkül.

E „tízparancsolattal” a halastavi tömegtermelés ösz- 
szefüggéseit, eddig megismert szabályait (kívántam is
mertetni'.

Tasnádi Róbert
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ALGÁBÓL ENERGIA. Bruce M. 
Kantrowitz érdekes cikket irt a La- 
minarja saccharina tengeri, telepes 
algáról — mely naponta akár 4 
cm-t is növekedik, még télen is! A

Kanada melletti tengerekben is ter
meszthető alga óriási telepeket ké
pez, nagymennyiégű keményítőt, 
cukrot tartalmaz — mely alkoholo- 
sítható és így átalakítható energiá
vá. Kantrowitz nagy jövőt jósol en
nek a tengeri növénynek. AQUA- 
CULTURE MAGAZINÉ (84) V o l.il. 
N° 2.

★

H ALASTAVI STA TISZT IK A . Iz
raelben — az elmúlt 44 évben — 
jelentősen emelkedett a tógazdasá
gi haltermelés. ím e  ki bizonyíték: 
1940-ben 50, 1950-ben 3700, 1960-
ban 8432, 1970-ben 11 954 és 1980- 
ban 11 492 tonnányi halat termeltek. 
BAMIDGEH (1984), V o l 136. N° 1.

★

K ÍNA  KEZDI AZ EXPORTOT. A 
Kínai Népköztársaságból egyre több 
halat, puhatestűt exportálnak. Az 
elmúlt évben még csíkhalat is szál
lítottak külföldre — méghozzá 100 
tonnás tételben. FISH FARMING 
INTERNATIONAL, (84) N° 7.

★

SZIVATTYÚHOZ ISZAP-SZELEP. 
Dániában forgalomba hoztak egy új 
típusú szivattyút, mely olyan sze
leppel van ellátva, ami megakadá
lyozza az iszap beszívását — a 
technikai újdonság csak tiszta halat 
továbbít a „hal-csőben” . Az újdon
ságot a DANSK ORREFODER cég 
(Brande, Denmark) hozta forgalom
ba.

★

LANG USZTÁK  — A K V A K U LTŰ - 
RÁKBAN. Pakisztánban megkezd
ték az értékes húsú rákok, ,a lan
guszták (Palinirus versicolor) mes
terséges körülmények közötti neve
lését. Az akvakultúrákban tartott 
állatok 19 hetes korukban 1/2 kilós 
súlyúak! FISH FARM ING INTER 
NATIONAL, (84) N° 7.

★

4,5 MILLIÓ HALFOGÓ. Franciaor
szágban — a legfrissebb statisztikai 
adatok szerint — mintegy 4,5 mil
lió horgász és halász tevékenykedik 
275 000 km-nyi folyószakaszon és 
55 000 hektárnyi állóvizén. FlSCfit 
UND FANG, Jahrg. 25. (84) N° 8.

TELJES VÉDELEM! Mint ismere
tes, a Bodeni-tó három ország ha
tárát — így Svájcét, Ausztriáét és a 
Német Szövetségi Köztársaságét — 
mossa. 1984. júniusában mindhárom 
ország megállapodott abban, hogy a 
tó őshonos és egyre kisebb állomá
nyú tavi pisztrángját (SaLmo trutta 
forma lacustris) teljes védelemben 
részesítik. Ezentúl sem horoggal, 
sem hálóval nem zsákmányolható 
ez a halfaj. Evvel egyidőben, a szi
várványos pisztráng — melyet 
1903-ban telepítettek a tóba
— ezentúl korlátozás nélkül fogha
tó. Különben az elmúlt évi hal
zsákmány minden korábbinál cse
kélyebb volt. 1983-ban mindössze 
856 tonnányi halat fogtak ki az 539 
km2-es — a Balatonnál alig kisebb
— tóiból. FISCH UND FANG, Jahr. 
25. (84) N° 8.

*

HALPUSZTULÁSOK  — TRÁG YA
LÉ M IATT. Bajorországban (NSZK) 
1982-ben 334 halpusztulás volt — 
ezekből 59 esetben a 1vízbe ,bocsáj- 
tott trágyáié volt a kár okozója. 
FISCH UND FANG, Jahrg. 25. (84) 
N° 8.

★
6 CENTIS ÜVEG MÖGÖTT. Az 
NDK egyik leglátogatottabb akvá
riuma Stralsundban működik (Mee- 
reskundlichen Museum névvel). A  
kiállítási medencék legnagyobbja

50 000 liter vizet foglal magába és 
6 centi vastag üveggel épült, mely 
biztonságosan dacol a víz óriási 
nyomásával szemben. A  stralsundi 
akváriumban tengeri és édesvízi ál
latok egyaránt láthatók. DEUT- 
SCHER ANGELSPORT, Jahrg. 36. 
(84) N° 8.

★

HALKÖVÜLET. Északkelet-Auszt- 
ráliában — egy szénbányában — 240 
millió évvel ezelőtt élt halfaj meg

kövesedett maradványára bukkan
tak. Az ősállat a vértes-porcos ha
lak közé tartozott, a mi kecsegénk- 
re hasonlít. M. Leu ausztrál pro-

Miről

a külföldi

fesszor szerint, Ausztráliában — az 
elmúlt években — 11 őshal faj ma
radványát találták meg. FISCH 
UND FANG, Jahrg. 25. (84) N° 8.

★
V ÁRATLAN  VENDÉG. A  Balti-ten
gerbe egy fehér delfin tévedt — 
1984. nyarán. Az 5—6 méterre is

megnövő, fehér porcellánra emlé
keztető színű tengeri emlős az észa
ki sarkkör tengereiben honos. Az, 
hogy most miért bukkant fe l a 
Balti-tengerben (vagy 1966-ban a 
Rajnában), nem lehet tudni. A  ter
metes állat néhány hét után el
hagyta a Balti-tengert és az Atlan
ti-óceán irányában távozott. DEUT- 
SCHER ANGELSPORT, Jahrg. 36. 
(84) N° 8.

★

KORALLHAL-EXPORT. A  Fülöp- 
szigetekről — főleg szezonban — 
havonta mintegy 200 000 korallszirti 
díszhalat exportál — a világ min
den részébe, de főleg Európába. 
Ami pedig a korallhalak havi ex
portértékét illeti, azt a szakemberek 
mintegy 600 000 márkára becsülik. 
DAS TIER, (84) N° 9.

★
RABLÓGAZDÁLKODÁS? „A  hal
irtás böjtje” címmel] lehangoló cik
ket közölt a jugoszláviai M AGYAR 
SZÓ 1984. augusztus 23-i száma, a 
TANJUG távirati iroda híre alap
ján. A  cikkből megtudjuk — hogy a 
15 évvel ezelőtti halállomány nap
jainkban az egyharmadára zsugoro
dott a legtöbb természetes vízben, 
így pl. a híres Ohridi-tóban. Halá
szati szakemberek a féktelen, gát
lástalan horgászattal (főleg villan
tózással) magyarázzák az állomány-
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számol be

sajtó?

csökkenést. Az illetékesek a hal
fogás szigorú szabályozásában, fo
lyamatos haltelepítésben és az in
tenzív (ketreces) halgazdálkodásban 
látják a jelenlegi halhiány felszá
molásának lehetőségét.

★

SZAGLÁS  — M IN T  „IR Á N Y TŰ ” 
A  moszkvai Állami Egyetem Fehér
tengeri biológiai állomásán érdekes 
kísérletet hajtottak végre a tőkeha
lakkal kapcsolatban. Fiatal — 
mindössze 10—20 centis halakat
először (olyan akváriumba helyeztek, 
mely egy üveglappal két részre volt 
osztva. Az üveglapon volt iegy ak
kora rés, melyen keresztül a halak 
áúszhattak az egyik kamrából a 
másikba. A  kísérlet első részében 
az egyik kamrába tiszta, a másikba 
tőkelhal-szalaggai dúsított vizet bo- 
csájtattak. A  kísérleti halak először 
átúsztak a „szagosított” vízbe, majd 
azt túl töménynek találták. Nem 
sokkal később visszaúsztak a tiszta 
vizű részbe. Egy másik vizsgálat so
rán az akvárium egyik kamrájába 
olyan vizet bocsájtottak, mely táp
lálékszervezetek szagával volt dú
sítva — a halak nyomban oda úsz
tak. A  harmadik kísérletben az 
egyik kamrában olyan víz volt, mely 
tőkehalak és táplálékszervezeteik 
szaganyagait, míg a másik rész 
tiszta vizet tartalmazott: ebben az 
esetben a kísérleti halak a legtöbb 
időt a tiszta vízben töltötték és 
csak kis ideig időztek a „szagos 
részben. A  kísérlettel sikerült be
bizonyítani egy korábbi megfigye
lést, mely szerint a szaporodás idő
szakában — legalább is a Fehér-ten- 
ger öbleiben — a tőkehalak „to
vábbállnak”, ha egy-egy rész már 
foglalt. A  kutatók szerint a tőkeha
lakat elsődlegesen szaglásuk segíti a 
helyes tájékozódásban. N AU K A 1 
ZSIZNY/MMSZ X LI. évf. N° 232.

*

SIKER — KUDARC? Svájci halá
szati szakemberek mintegy 50 000 
— Svédországból importált — la
zacikrát helyeztek ki a Rajna egyik 
mellékfolyójába. Az ikratelepítők 
abban reménykednek, hogy a laza

cok kikelnek, a Rajnán keresztül 
kijutnak a tengerbe — ahol ivar
éretté válnak, majd ismét visszatér
nek világrajövetelük színhelyére, a 
Rajna mellékfolyójába, a Wiese-be. 
A  kérdések kérdése — vajon a tisz
ta vízigényű lazacok majd nem 
fordulnak vissza a Rajnában, mely 
közismerten szennyezett és riasztó 
a lazacokra? A  svájciak bízva bíz
nak abban, hogy kísérletük végül is 
sikeres lesz — és a lazacok vissza
térnek, úgy mint egykor, amikor 
még a Rajna híres volt lazacállo
mányáról. DAS TIER, (84) N° 9.

★
LÖVIK A  KONKURRENSEKET. 
Chile egyes tengerparti körzeteiben 
annyira elszaporodtak a halfogyasz
tó fókák, hogy a helybeliek — főleg 
ai halászok — indokoltnak tartják

megtizedelésüket. Az utóbbi időben 
automata fegyverekkel terítik le 
azokjat a fókákat, amelyek a halá
sziok munkáját zavarják és halfo
gyasztásukkal csökkentik a zsák
mányt. DAS TIER, (84) N° 9.

★
GYARAPO DNAK A  HÓDOK. A  
Német Demokratikus Köztársaság
ban — főleg az Elba egyes körzetei
ben l— jelentősem gyarapodott a kó
dok állománya. A  legújabb felmé
rések szerint mintegy 1600 hód ta
lálható az NDK-ban. DAS TIER, 
(84) N° 9.

★
MI VOLT AZ ISZAPBAN? Ang
liában, egy pisztrángos tógazdaság 
iszapjában — majd később a halak
ban is — veszedelmes, csillés bak
tériumokat, Clostridium botuli-

num-okat találtak. Ezek a baktériu
mok toxint termelnek, melyek — 
pl. a vízimadaraknál — bénulásos 
tüneteket idézhetnek elő. A  vizsgá
latról 6 oldalas tanulmányt írt D. 
C. Cann és Lesley Y. Taylor. JOUR
NAL OF FISH DISEASES (84) N° 
7.

★

ŰJ FOLYÓIRAT. „Fisheries Mana
gement” címmel új halászati szak

lap jelenik meg Angliában. A  ne
gyedévenként kibocsájtásra kerülő 
szaklap éves előfizetési díja 36 
font. Az új lapot a „BLACKW ELL” 
Scient. Publ. kiadó jelenteti meg.

★
BUFFALÓK A SZOVJETUNIÓ- 
BÁN. Néhány évvel ezelőtt I— k í
sérleti jelleggel — betelepítették a 
Szovjetunió egyes tógazdaságába az 
Észak-Amerikában őshonos buffaló- 
halakat (Ictiobus cyprinella), 
melyek a pontyfélék közé tartoz
nak. iN. Varlamova és A. Usztjugov 
Öt éven át figyelték az új halak 
táplálkozását és fejlődését. (A  buf- 
falók elsődlegesen talajlakó állato
kat fogyasztanak.) Egyetlen adat: a 
nyolcvan napos halak — hektáron
ként 20 000-es népesítés mellett — 
átlagosan 7—8 cm-es testhosszt ér
nek el. RÜBOVODSZTVO I RÜBO- 
LOVSZTVO (1984) N° 8.

★

EWOS-TARTÁLYOK. A  világhírű 
EWOS Aquaculture International 
cég 6 és 9 méter átmérőjű halnevelő 
tartályokat hozott forgalomba. Az 
átfolyásos rendszerű medencék kör- 
alakúak, műanyagból készülnek és 
ivadék, valamint étkezési hal tartá
sára, nevelésére egyaránt alkalma
sak. FISH FARMING INTERNA
TIONAL, (84) N° 7.

*

VÁGÓTOKOK FEJLŐDÉSE. A.
A. Kokoza és társai növekedésvizs
gálatokat végeztek a vágótokok 
fejlődésével kapcsolatiban a Volgá
dé ltájában. Ennek során — többek 
között — megállapították, hogy 
tenyészidényben a 2,4 gramm induló 
súlyú halak 16,7 grammosra fejlőd
nek. RÜBNOE HOZJAJSZTVO, 
(84) N° 8.

★

M IÉRT PÚPOSAK? A Bodeni-tó 
egy részén olyan marénákat talál
tak, amelyek gerincferdülésesek és 
púposak voltak. A  torzult halakat 
beszállították az erlangeni egyetem
re, [ahol megállapították, hogy az 
állatok izomzatába és csontozatába 
nagy mennyiségű kadmium (nehéz
fém) épült be és ez okozta a vál
tozást. A  kadmium ipari szennyvi
zekkel kerül a Bodeni-tóba. 
FRANKFURTER A. Ztg. (84) 5. 2.

★
ALLERGIÁT OKOZ? A  szárított 
vízibolha — melyet elsődlegesen 
akváriumi díszhalaknak adagolnak 
— könnyen okozhat „szénanáthát” — 
allergiát, asztmát. Ha valaki ezekre 
a betegségiekre hajlamos, úgy aján
latos más haltáppal ellátni az ál
latokat. DAS TIER, (84) N° 9.

Dr. Pénzes Bethen
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Nem szennyez a halastó!
A  hazánkban is jól ismert J. Ger- 

gél és A. Kratochvil csehszlovák 
halászati szakemberek (az utóbbi a 
Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója ma
gyar kitüntetés birtokosa is) fontos 
megfigyeléseket közölnek a szennye
zett halastavak vízminőségi változá
sairól. A  cikk német nyelven jelent 
meg az NDK halászati szaksajtójá
ban (Zeitschrift íür die Binnen- 
fischerei dér DDR, 1984/5. sz.). (A 
dolgozatot kivonatosan közöljük, né
hány (megjegyzést fűzve hozzá.)

A  szerzők vizsgálataikat a Ceské 
Budejovicétől nem messze fekvő 
Cerny *Dub tavon végezték, mely 
416 m-es tengerszint feletti magas
ságban fekszik, területe kereken 5 
ha, általános vízmélysége 1 méter. 
A  tavat két befolyó táplálja; ezek 
közül az egyiket a mezőgazdasági 
tevékenység, a másikat egy sertés- 
hizlalda szennyvize terheli.

A  be- és kifolyó vizet 14 napos 
időközben vizsgálták, a teljes táp- 
anyagmérleg elkészítésénél nem 
vették figyelembe a csapadékból 
származó nitrogén és foszfor meny- 
nyiségét. Mérték a hőmérsékletet, a 
víz átlátszóságát, a pH-t, a víz ke
ménységét, a szervetlen ammóniát, 
nitrátot, nitritet és foszfort, a víz 
oxidációs képességét és biológiai 
oxigénfogyasztását (BOIr)). A  lecsa- 
polásnál vizsgálták az iszapot, a

vízben oldott és oldatlan anyagokat. 
Az 1982-es évvel szemben 1983-ban 
— halgazdasági érdekből — a tavon 
egy forgóhengeres vízszellőztetőt al
kalmaztak, mely alapvetően meg
változtatta a hidrobiológiái viszo
nyokat. 1983. május 4-én, 5-én, va
lamint július 19-én és 20-án, 24
órás folyamatos vizsgálat során 
nyomon követték az oxigén, a szer
vetlen szén és a pH-érték ingado
zását. Ezen feliül elvégezték a fosz
for és ammónium rétegződésének 
vizsgálatát is a vízoszlopban.

A  szerzők megállapították, hogy 
Ősszel és télen a tó nagyobb rneny- 
nyiségű ammóniumot szabadított fel, 
mint amennyi a befolyó vízzel ér
kezett. Ezt a kedvezőtlen jelenséget 
gyakran kísérte a nitritionok foko
zott kicsapódása. Ezzel szemben a 
tó a nitrátionok több mint 90%-át 
felfogta a vizsgálat egész ideje alatt. 
A  téli időszakban a tó vize kedve
zőtlenül hatott az ammóniumtarta- 
loimra, esetenként a nitrit- és fosz
fortartalomra is. A szervetlen össz- 
nitrogén mérleg elkészítése után a 
tó mégis pozitív hatást mutatott, 
mivel! 1309 kg N-t tartott meg. Ha
sonlóképen pozitívan értékelhető a 
foszfátmérleg is: i tt a visszatartás 
490 kg.

A fentiekhez képest is tovább ja
vult a kép 1983-ban, amikor a leve

gőztető berendezést is üzemeltették. 
A  korábbi rétegződés a vízszelvé
nyekben megszűnt, a 24 órás vizs
gálatok homogén vízprofilt mutat
tak, kedvezőbb lett az átlátszóság, 
nem lépett fel vízivirágzás. Egyetlen 
esetben sem történt ammóniuim ki- 
mosódás, stabilizálni lehetett a fosz
fátokat is. Bár a tóban fokozódó 
biológiai oxigénigény (BOIr>) jelent
kezett, ezt a tó összfunkcióját te
kintve pozitívan kell értékelni. 
1983. március 23-tól október 21-ig 
összesen 3849 kg N-t és 343 kg fosz
fort fogtak fel a tó vizében. A  bio
massza a tó lecsapolásánál is emel
kedett a korábbi évhez viszonyítva, 
az összmérlegben ez mégis mindkét 
évben jelentéktelen volt. Bebizonyo
sodott, hogy a mesterséges szellőz
tetés előnyös a biogén tápanyagok, 
elsősorban a N és P tárolása során. 
Ezek az eredmények azt igazolják, 
hogy a halastavaknak és víztározók
nak pozitív szerepük van a biogén 
anyagok felfogásában, feldolgozásá
ban, s így végső fokon az átfolyó 
víz minőségének javításában. Ez a 
pozitív folyamat a szellőztetéssel fo
kozható, így a halak biztonságos 
termelése mellett a vízminőség is 
ugrásszerűen javítható.

Akár a Kisbalaton-tározó, akár a 
Balaton környéki halastavak szere
pének tisztázása során ajánlatosnak 
tartjuk ezeket a tudományos ered
ményeket figyelembe venni és meg
felelően értékelni.

T. B.

Mit jó
. . . A  JOGOSULATLAN HALFO
GÁSRÓL?

A Szabálysértési Kódex 92. §-a
értelmében: aki engedély nélkül, 
vagy tiltott helyen, időben és mó
don, vagy eszközzel horgászik, 3000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
E szabálysértési tényállás értelme
zésével kapcsolatban az 1983. évi 
22. számú Tanácsok Közlönyében 
jelent meg a Minisztertanács Taná
csi Hivatalának iránymutatása, 
amely szerint: ha a jogosulatlan 
halászat vagy horgászat során kifo
gott halat a szabálysértés elkövetői
je eltulajdonítja — feltéve, hogy a 
M ögött hal értéke a 2000 Ft-ot nem 
haladja meg —, a cselekményt tu
lajdon elleni (lopás) szabálysértésnek 
kell minősíteni, amely 20 000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. (Sza
bálysértési Kódex 105. § (1) bek.)
Abban az esetben, ha a jogosulatlan 
halászat vagy horgászat eredménye
képpen kifogott hal értéke a 2000 
Ft-ot meghaladja, az már vagyon 
elleni bűncselekménynek minősül. 
Ilyen esetben a feljelentést át kell 
tenni a területileg illetékes ügyész
séghez. Mindez a szabálysértési el
járást kezdeményező szervek szá
mára azt jelenti, hogy a szabály
sértési hatóságnak megküldött fe l

tudni...
jelentéseikben fel kell tüntetniük a 
méreten aluli, az engedélyezett 
mennyiségen felüli, a tiltott helyen, 
időiben és módon kifogott halfajokat, 
azok mennyiségét és értékét.

... AZ ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉ
GES HALÁRAKRÓL?

Ismeretes, hogy a hal szabadáras 
termék, így értékét a piaci kínálat 
és kereslet, valamint az exportálha- 
tóság jelentős mértékben befolyásol
ja, és még a szezontól függően is 
változhat egy-egy halfaj értéke. Á l
talában tavasszal és nyáron a legma_ 
gasabb a hal ára, míg ősszel (a nagy 
halkínálat idején) csökken. Tekin
tettel arra, hogy a cselekmények 
helyes minősítéséhez a hal elköve
téskor! értéke szükséges, ezért fo
lyamatosan figyelemmel kell kísér
ni a hal árának változását.

A  jelenlegi halárak a következő- 
ek (Ft/kig):

Ponty 60—75 
Amur 40—50 
Csuka 60—70 
Süllő 150—160
Süllő 150—160 (centiméterenként 1 
Ft)
Harcsa 150—160 
Kecsege 100—110

Balin 35—40 
Keszeg 20—25 
Busa 25—30 
Törpeharcsa 35—40 
Márna 30—35 
Kárász 20—25 
Angolna 120—130 
Pisztráng 95—110

Dr. Fogas Emőke

Gratulálunk!

Erőss István 1984. szeptem
ber 24-én eredményesen 
védte meg „Különböző ta
karmányok hatása a fiatal 
ponty testösszetételére, kü
lönös tekintettel a zsírtarta
lom csökkentésére” című 
kandidátusi értekezését.
Erőss István aspiránsvezető
je dr. Oláh János, a bioló
giai tudományok kandidátusa 
volt; az értekezés opponen
sei: dr. Pónyi Jenő, a bioló
giai tudományok kandidátusa 
és dr. Horváth László, a me
zőgazdasági tudományok kan
didátusa.

172



A fonalas Flavobacterium sp.: 
új hidegvízi fakultatív
FARKAS JÓZSEF 
OLÁH JÁNOS
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

A fakultatív halpatogén fonalas 
baktériumok világszerte jól ismer
tek. A  baktériumcsoport, melynek 
legismertebb képviselője a Flexi
bacter columnaris, számos halfaj
ról ismeri és jelentős veszteségeket 
okozhat. E betegségek főleg stressz
hatásokat követően, meleg vízben 
lépnek fel. A  Flexibacter columna
ris úgynevezett „kúszó” mozgásra 
képes myxobaktérium, hosszú, vé
kony, fonalas, Gram-negatív és 
agarlemezen jellegzetes gyökér ala
kú telepeket képez. Kimura és 
mtsai (1978) Japánban lazacfélék 
kopoltyúbetegsége során morfoló
giailag igen. hasonló baktériumot 
izoláltak. Wakabayashi és mtsai 
(1980) Japánban talált baktériumo
kat hasonlítottak össze az USA-ban 
izolált törzsekkel. Az eltérés a 
mixobaktériumoktól az volt, hogy 
az új baktérium „kúszó” mozgást 
nem mutatott, s a telepe szabályos 
kör alakú volt. (Ez a telepmorfo
lógia a Flexibacter columnarison 
kívüli egyéb halpatogén myxobak- 
tériumokra is jellemző lehet!)

A  kúszó mozgás hiánya miatt a 
fenti szerzők az új halpatogént a 
Flavobacterium nemzetségébe so
rolták, s bizonytalan rendszertani 
státusza miatt Flavobacterium sp.- 
nek nevezték. Leírták még, hogy a 
baktérium intenzív, főleg meden
cés haltartás esetén, s pisztráng
ivadékon jelentkezik, jelentős el
hullásokat okozhat. A  Japánban és 
az USA-ban izolált törzsek életta
ni-biokémiai tulajdonságai és mor

fológiája egyezett, de a szerotipi- 
zálás csak a két variáns rokonsá
gát mutatta, a szerológiai azonos
ság nem bizonyosodott be. Sniesz- 
ko (1981) a Flavobacterium sp. ál
tal okozott betegséget az egyéb
ként myxobaktériumoknak tulaj
donított — és a főleg pisztráng
termelő országokban igen gyakori
nak tartott — bakteriális kopol- 
tyúbetegségek (bacterial gill disea- 
se) közé sorolja. A  fenti adatokon 
kívül egyéb nemzetközi irodalom 
a halpatogén fonalas Flavobacteriu- 
mokról nincs.

SAJÁT MEGFIGYELÉSEK

Jelen közleményben a Flavobac
terium sp. négy előfordulását is

mertetjük. Az egyik eset Hollandiá
ban, a másik három Magyarorszá
gon fordult elő. A  négy esetnek 
egymással és a kevés szakirodal
mi adattal történő összevetése 
újabb adatokat szolgáltat e kevés
sé ismert baktériumról, mely való
színűleg halpatogén, de egészen 
1978-ig ismeretlen volt.

— A  hollandiai előfordulást 
1981. októberében figyeltük meg. 
Egy halfarm 6 °C-os vizéből 10—15 
cm hosszú pisztrángivadékokat szál
lítottak be rutinvizsgálatra. A  ha
lak oxigénhiány-tüneteket mutat
tak. A  kopoltyúk élénkvörösek vol
tak, makroszkópos elváltozást nem 
tapasztaltunk rajtuk. A  kopoltyú - 
ról vett kaparékból mikroszkópos 
vizsgálattal nagyszámú fonálalakú

1. ábra. A Flavobacterium sp. fonál alakú sejttömege harcsakopoltyúról vett natív 
kenetben (400-szoros nagyítás)

2. ábra. A Flavobacterium sp. fonál alakú sejtjei pisztrángkopoltyúról vett festett 
kenetben. A  jellegzetes fonalak mellett más baktériumok is jelen lehetnek, főleg 

ha a ken etet elhullott állatról készítjük (1000-szeres nagyítás)
baktérium jelenlétét állapítottuk 
meg.

— A  baktérium első magyaror
szági előfordulását 1982—1983 te
lén figyeltük meg, átfolyó vizes 
medencében tartott harcsaivadék- 
állományon. A  vízhőmérséklet 5— 
6 °C volt. A  harcsák lelassult moz
gására és az oxigénhiány-tünetek
re figyeltünk fel. A  tüzetesebb vizs
gálatok során ránézésre egészsé
gesnek tűnő kopoltyúkról jellegze
tes, fonálalakú baktériumok töme
gét mutattuk ki. Ezek a tünetek 
az összes többi előfordulás során 
is jelentkeztek. A  beteg állomány 
kis méretű telelőtóba kerül, ahol a 
szórványos elhullás egész télen át 
tartott. Tavasszal, a víz felmele
gedését követően (12—13 °C-on) — 
nagyszámú egyéb kopoltyú-parazita 
megjelenésével párhuzamosan — 
az állomány elhullott.

Néhány halat átfolyó hidegvi
zes akváriumba helyeztünk, és a
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3. ábra. A  Flavobacterium sp. köralakú telepei cytophaga agar lemezen 
(100-szoros nagyítás)

tél során három hónapig figyeltük 
őket. Szórványos elhullás itt is 
volt, s az elhullott állatok kopol
tyúján jelen volt a baktérium, sőt 
az alkalmanként vizsgált egészsé
gesnek látszó halak kopoltyúján is 
megtaláltuk.

— 1983 kora tavaszán 11—12 °C-os 
vízben tartott fehérbusa-ivadék 
kopoltyúján is megtaláltuk a bak
tériumot. A  nagyobb méretű tele
lőtóban fellépő betegség elhullást 
is okozott, a baktérium mellett 
nagy mennyiségű egyéb parazita 
(főleg Trichodina) is volt a kopol- 
tyún. Az eset igen hasonló volt a 
beteg harcsaállomány kora tavaszi 
elhullásához, de a fehér busán 
csak ebben a stádiumban, kora 
tavasszal tudtunk megfigyeléseket 
végezni, a tél során nem.

— 1984 tavaszán egy hazai piszt- 
rángtelepen végeztük el az előne
velt ivadék Vizsgálatát. A  meden
cés előnevelés alatt már évek óta 
jelentős veszteségeket okozó, is
meretlen okú elhullás jelentkezett. 
A vizgsálatok során az ivadék ko- 
poltyúján nagy mennyiségiben ta
láltuk meg az említett baktériumot. 
Az elhullás a medencés előnevelés 
befejezése után, kezelés nélkül is 
leállt (az eddigi évek tapasztalatai 
alapján). A  víz hőmeérséklete itt ál
landóan 12 °C, a veszteség, több évi 
tapasztalatok szerint, 20—25%-os 
volt.

A  négy előfordulást jellemezve 
két tényre szeretnénk rámutatni. 
Az egyik az, hogy a baktériummal 
lepett kopoltyú ránézésre általában 
egészségesnek tűnik, s csak tüzete
sebb mikroszkópos vizsgálattal le
het a kórokozó jelenlétét megálla
pítani. Snieszko (1981) szerint ez 
a pisztrángfélék bakteriális koool- 
tyúbetegségére jellemző. Emlékez
tetni szeretnénk rá, hogy a Flexi- 
bacter columnaris által okozott 
kopoltyúbetegség során nekrózis 
lép fel, s a beteg kopoltyút köny- 
nyen felismerhető szürkés-fehér 
lepedék fedi. Esetünkben a bakté
rium a kopoltyúról vett kaparékban

400-szoros nagyítás mellett vehető 
észre (1. ábra), de natív kenetben 
a hosszú, vékony baktériumsejtek 
észleléséhez bizonyos gyakorlat 
szükséges. Legkönnyebb az észle
lésük akkor, ha a kopoltyúról vett 
kenetet megfestjük. 1000-szeres 
nagyítással a fonálalakú baktériu
mok már könnyen felismerhetők 
(2. ábra).

A  másik érdekes tény, hogy mind 
ez ideig a Flavobacterium sp.-1 
mint lazacfélék fakultatív kóroko
zóját tartották számon. Megfigyelé
seink szerint viszont a pisztrángon 
kívül a telelő melegvízi halak 
(harcsa és fehér busa) kopoltyúján 
is megjelenhet hideg, maximum 
12° C-os vízhőmérsékleten.

A BAKTÉRIUM OK JELLEMZÉSE

A  baktériumot cytophaga-agaron 
mind a négy esetben izoláltuk. Az 
agarlemezeket 14—18 °C-on inku- 
bálva 4—6 nap alatt jelentek meg 
a Flavobacterium sp. apró, körala
kú telepei. Az egyéb baktériumok 
által okozott túlnövés igen jelentős 
lehet, s ez az izolálást megnehezíti. 
A telepek először igen aprók, szín
telenek, majd 1—5 mm átmérőt 
érnek el, s színük aranysárga lesz. 
A telepek nem gyökérszerűek, ha
nem köralakúak, nem tapadnak az 
agárhoz, rajzás sem tapasztalható 
(3. ábra). A  sejtek hosszú, vékony, 
fonalas szerkezetűek, s Gram-nega- 
tívak. A  hosszú fonalak idővel 
felaprózódhatnak, s — főleg zsela
tintartalmú táplevesben — mikro- 
cisztáklat képeznek. A  bak
tériumok keményítőt tartalmazó 
cytophaga-agaron már eleve rövi- 
debbek, de a növekedés ezen a 
táptalajon a legjobb. Kúszó moz
gást a baktérium nem végez, így 
egyéb tulajdonságai alapján a 
Flavobacterium nemzetségbe so
rolható, bár a mikrocisztaképzés 
erre a nemzetségre sem jellemző.

A  baktériumtörzsek élettani-bio
kémiai tulajdonságait az 1. táblá

1. táblázat

d =  Változó reakció.
1 =  Wakabayaslhi és mtsai (1980)

által közölt adatok.
2 =  Saját adatok, pisztráng, harcsa

és felhér busa betegségei során
izolált 8 törzs vizsgálata alap
ján.

zatban közöljük, összehasonlítva a 
Wakabayashi és mtsai (1980) által 
leírt adatokkal. A  bakteriológiai 
tesztek összeállításánál Wakabaya
shi és mtsai módszereit vettük f i
gyelembe. A  baktérium egyébként 
nagyon igényes, izolálása, de főleg 
fenntartása nehéz. Kérésünkre H. 
Wakabayashi (Tokiói Egyetem) el
küldött egy Japánban izolált tör
zset, és annak antiszérumát. A  Ma
gyarországon harcsáról és fehér bu
sáról izolált 1—1 törzs a tárgyle
mez-agglutinációs teszt során po
zitív reakciót adott, bár a titer 
értéke alacsonyabb volt, mint az 
eredeti japán törzs esetében. A 
teszt eredménye arra utal, hogy a 
Magyarországon izolált törzsek azo
nosak, vagy legalábbis közel állnak 
az eredeti japán és amerikai tör
zsekhez.

Négy harcsáiból izolálz törzs anti
biotikum-érzékenység vizsgálatát 
élesztőkivonat nélküli cytophaga- 
aragon végeztük. Az eredményeket 
a 2. táblázatban adjuk meg. A  tör
zsek antibiotikum-érzékenysége na
gyon hasonló a Flexibacter colum- 
naris adataihoz. Ennek alapján — a 
két baktérium környezeti igényei
ben és egyéb tulajdonságaiban mu
tatkozó jelentős eltérések ellenére 
— rokonságot kell feltételeznünk a 
két faj között. Ugyanakkor a tárgy-
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2. táblázat

Négy harcsakopoltyúról izolált Flavobacterium sp. antibiotikum-érzékenysége

(A Flexibacter columnaris adatai, 17 törzs tesztelése alapján. É =  érzé
keny vagy mérsékelten érzékeny; R rezisztens.)

3. táblázat
Fonalas baktériumok jelenléte a kopoltyún hat egészséges fehérbusa-állo-

mányiban

Sorszám Korosztály 
(átlagsúly, gr)

Vizsgált halak 
száma

A pozitív esetek 
száma

1. egynyaras
32,2

9 6

2. egynyaras
72,1

24 18

3. ivadék
1,45

12 8

4. egynyaras
61,6

21 14

5. kétnyaras
553,3

3 3

6. egynyaras
59,2

7 1

(A felméréseik telelőtavakban készültek, 1984. elején.)

lemez-agglutinációs teszt során a 
Flexibacter columnaris nem reagált 
a Japánból kapott antiszérummal.

A  baktérium élettani-biokémiai 
vizsgálatain kívül megfigyeléseket 
végeztünk az elterjedés, valamint az 
ökológiai viszonyok megismerésére 
is. Feltételeztük, hogy — a legtöbb 
halpatogén baktériumhoz hasonló
an — a Flavobacterium sp. is fa
kultatív kórokozó, és egészséges ha
lak normál kopoltyúflórájában is 
előfordulhat. Ezért 1984. elején (feb
ruár—március folyamán) hat egész
séges fehérbusa-állomány 76 pél
dányának kopoltyújáról vettünk ka- 
parékot és vizsgáltuk meg (3. táblá
zat). A  kopoltyún 50 esetben talál
tunk a Flavobacterium sp.-hez 
hasonló, fonálalakú baktériumokat; 
igaz, jóval kisebb mennyiségben, 
mint azt a beteg halakon látni (1. 
ábra). Meglepő módon szinte csak 
idő kérdése volt, hogy az egészsé
ges busák kopoltyúján a több-keve
sebb sejtből álló, nehezen megfi
gyelhető sejtcsomókat megtaláljuk. A  
fenti időszakban vizsgált, közel 100 
telelő ponty kopoltyúján a legtüze- 
tesabb vizsgálat során sem találtunk 
hasonló baktériumot. A  víz felme
legedése után a fonálalakú baktériu
mok az egészséges busák kopoltyúi- 
ról is eltűntek.

Az 1984-es pisztrángivadék-elhul- 
lás során a pisztrángok vizét is 
alaposan megvizsgáltuk. A  kádak
ból vett víz apró, lebegő üledékén 
sok esetben az 1. ábrához igen ha
sonló, fonálalakú baktériumok tö
megét találtuk. Ha egy ilyen lebegő 
részecskét megfestettünk, a 2. áb
rához hasonló módon tűntek elő a 
jellegzetes fonalak. Sajnos, izolálási 
kísérleteink mind az egészséges ko- 
poltyúkról, minid a lebegő anyagok
ról sikertelenek voltak, így teljes 
bizonysággal nem álíthatjuk, hogy 
mindkét esetben a Flavobacteriumot 
láttuk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Közleményünkben egy világvi
szonylatban is kevésbé ismert bak
térium első magyarországi (sőt eu
rópai) megjelenéséről írtunk, mely
nek még a halpatogénitása sem tel
jesen bizonyított. Bár Wakabayashi 
és mtsai (1980) sikeres fertőzési kí
sérleteket is végeztek, egyes szer
zőknek ilyen típusú baktériumokat 
még izolálni sem sikerült (Amend, 
1982), még kifejezetten az e baktéri
um izolálására végrehajtott munkák 
során sem. Saját megfigyeléseink 
állapján a sikertelen izolálási kísér
leteket óvatosan kell fogadni. A  
Flavobacterium sp. ugyanis rend
kívül igényes, izolálása és fenntar
tása nehéz.

Az ismertetett adatok alapján a 
baktérium Magyarországon gyakori
nak mondható, de megjelenése min
dig hideg vízhőmérséklethez kötött, 
mely az eddigi esetek során maxi
mum 12 °C volt. A  nemzetközi szak- 
irodalomban eddig ismertetett piszt
rángbetegségen kívül telelő har
csán és fehér busán is megtaláltuk.

Kis mennyiségben egészséges fe
hér busák kopoltyúján is előfordul
nak, sőt az előnevelt pisztrángok 
vizében lebegő, szerves detrikus-ré- 
szecskékről is kimutattuk. Mivel a 
szakirodalom eddig csak beteg 
pisztrángok kopoltyújárói említi, az 
egészséges kopoltyúkon és a detri- 
kus-részecskékben való előfordulás 
azt sugallja, hogy a Flavobacterium 
faj fakultatív halpatogén lehet.

Pisztrángoknál (főleg ivadékon) 
az úgynevezett „bakteriális kopol- 
tyúbetegség” Snieszko (1981) szerint 
igen gyakori. Ennek okozójaként a 
myxobaktériumokat tartják számon, 
de nem egy meghatározott fajt. Az 
egyes szerzők a betegség során el
térő törzseket izoláltak, ha egyál
talán sikerült valamit is izolálni. 
Saját megfigyeléseink során is gyak
ran találtunk a Flavobacterium sp. 
mellett egyéb, különböző, jól nö
vő myxobaktériumokat. Érdemes 
lenne ezért a pisztrángfélék bakte
riális kopoltyúbetegségének feltűné
se során a Flavobacterium sp.-t ke
resni. Daoust és Ferguson (1983) 
szerint például egy kanadai hal
egészségügyi laboratóriumban öt 
év alatt 35 esetben találtak ^fona
las baktériumokat” a rutinvizsgá
latra beküldött pisztrángok kopol
tyúján.

Ha a jövőbeli vizsgálatok a bak
térium előfordulásának gyakoriságá
ra utalnak, a jelenlegi technikai

problémák ellenére fertőzési kísér
leteket kell beállítani a patogeniitás 
végleges eldöntésére. A  védeke
zésre pedig, leggalábbis medencés- 
intenzív tartás esetén, a pisztráng- 
félék bakteriális kopoltyúbetegségé- 
re ajánlott módszereket kell átven
ni, illetve olcsó hazai fürdetőszerek 
bevezetésére kell törekedni. Waka
bayashi (1980) jelezte, de a bakte
riális kopoltyúbetegséggel foglal
kozó egyéb közlemények is utalnak 
rá, hogy a betegség terjedése stressz
hatások (zsúfoltság, rossz vízminőség 
stb). következtében alakul ki. Ha le
hetséges, ezen hatások megelőzésé
re törekedni kell. (A Flavobacterium 
nemzetség bizonytalan rendszertani 
helyzete miatt a baktérium neve a 
jövőben változhat!)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk köszönetét mon

dani dr. R. Bootsmának (Utrechti Egye
tem, Állatorvostudományi Kar, Patológia 
Tanszék), mivel Farkas József ott-tar- 
tózkodása során lehetővé tette a Flavo
bacterium hollandiai előfordulásának 
vizsgálatát, s ezzel nagyban elősegítet
te a hazai esetek felderítését; dr. H. 
Wakabayashinak (Tokiói Egyetem, Ag
rártudományi Kar. Halászati Tanszék), 
mert kérésünkre a Japánban izolált 
Flavobacterium sp. egyik típustörzsét 
(BGD 7721) és annak antiszérumát ren
delkezésünkre bocsátotta, s ezzel lehető
vé tette a hazai törzsek szerotipizálását.

(A  tanulmányhoz tartozó irodalom- 
jegyzéket a szerzők kérésre meg
küldik.)

í r s



Az Élet és Tudomány közli 
dr. Bíró Péter kandidátus, tu
dományos igazgatóhelyettes 
„Mint hal a vízben” című 
tanulmányát a Balaton hal
állományáról, annak változá
sairól. A  cikkből kivonatosan 
idézünk. — Rendszeresen csak 
1968 óta vizsgálják a gazdasá
gilag és a tó élete szempont
jából fontos halfajok táplál
kozását, állományszerkezetét, 
növekedését, átlagos biomasz- 
száját, évenkénti produkcióját, 
pusztulásuk arányait. A szé
les körű felmérések alapján el
mondhatjuk, hogy a Balaton 
halállományának legnagyobb 
hányadát kielégítően ismer
jük. — A  távolabbi faunate
rületekről származó halfajok 
közül összesen tizenháromnak 
a betelepítéséről, behurcolásá- 
ról. vagy spontán megjelené
séről tudunk, „őshonos” hala
kat szintén telepítenek halá
szati és horgászati érdekek 
miatt. Minden évben nagy 
menyiségű kétnyaras pontyot, 
előnevelt süllőt, ragadozó önt 
és csukaivadékot helyeznek a 
tóba, hogy ellensúlyozzák a 
haszonhalak állományának 
csökkenését. A  halászok sok 
süllő- és keszegfészket he
lyeznek ki, s az azokra ra
kott ikrákat permetkam- 
rában keltik ki. — A  Ba
latont érő természeti és mes
terséges hatások miatt az egy
kor állandónak mondható hal
állományok ciklusosán, vagy 
szabálytalanul változnak. A fő 
irány ebben az. hogy bizonyos 
..őshonos” fajok állománya 
évek óta erősebben csökken.
— A halászattal kitermelt ha
lak mennyiségét tekintve a tó 
ha-onkénti hozama 1900—1913 
között még csak 12,5 kg volt, 
az 1950-es években 26,3 kg 
lett, majd 1970—1977-re 20,1 kg-ra 
esett. A  hetvenes évektől ren
delkezés írja elő a tóból ki
halászható halak mennyiségét
— a horgászatot azonban nem 
korlátozzák ilyen mértékben! 
A zsákmány nagyságát végső 
soron mégsem ez, hanem a 
víz fizikai és kémiai tulajdon
ságának változása, a tónak a 
halak által hasznosítható táp
lálékbázisa, a halnépesség ter
mészetes utánpótlása és 
e^véb jellemzőinek alakulása 
szabja meg. Becslések szerint 
a tó jelenlegi halállományának 
teljes tömege 5000—6000 tonna 
lehet. — A  balatoni halzsák
mány javát mindig a dévérke- 
szeg és a fogassüllő alkotta, s 
részben még ma is ez adja. 
De még a legnagyobb fogások 
ideién sem termett a tó ha- 
onként 30 kg-nál több halhúst, 
s ez a mennyiség messze alat- 
ia marad a halastavak 3 má
zsától 3 tonnáig terjedő hoza
mainak. Mj ennek a magya
rázata? Elsősorban az, hogy 
sekély vizű tavunknak nagyon 
nagy az öntisztulási képessége, 
oxigénnel telített vizében az 
ásványiasodási folyamatok 
igen gyorsak. Ugyancsak 
gyorsak a tóban vég
bemenő biológiai és kémiai 
folyamatok. Sekély tó lévén, 
tartós hőmérsékleti rétegzett
ség nem alakul ki. ezért a 
biológiai és kémiai folyama
tok nagy többsége térben nem 
különül el egymástól, s ez a 
tó élővilágára nagymértékben 
kihat. A  gyors lebomlási fo

lyamatok csökkentik a táplálék 
mennyiségét. — Fogaskérdés. 
A  növények termelte energiá
nak csak kis hányada jut el 
a másodlagos termelőkig, a 
gerinctelen állatokig, s a ha
lakba ennek már csak a töre
déke, legföljebb 1—2 százaléka 
épül be. A  fogassüllőhöz en
nek az energiának már csu
pán 0,065-a érkezik, ami a 3 
évesnél idősebb példányok 
energiaszükségletét csak szű
kösen fedezi. Időközben a 
süllő fő táplálékának, a kiisz- 
nek az állománya ugyancsak 
megcsappant, mégsem első
sorban ennek, hanem a víz
minőség változásának és a tö
meges pusztulásoknak tudha
tó be, hogy a süllő népessége 
a réginek felére-hatodára 
apadt. — A  korábban messze 
földön híres évi 100—156 ton
nás gardafogás 1968-ban nem 
érte el a 10 tonnát. Az érté
kes ragadozó őnből pedig ma 
csak 0,4 db él ha-onként. — 
A  hallállomány változásait 
olyan intő példának kell te
kintenünk, amelyek főképp a 
víz minőségének kedvezőtlen 
változásaira figyelmeztetnek.

*

A Magyar Nemzet megkér
dezte: Beváltak-e a balatoni 
•foszfor szűrők? — Az elmúlt 
évhez képest jelentősen csök
kent a tóba kerülő tisztított 
szennyvíz foszfortartalma. — 
Hogyan váltak be a szűrőbe
rendezések, amelyek építését a 
múlt évben \kezdték meg a 
Balaton körül? — erről kér
deztük Szántó Imrét, a Du
nántúli Regionális Vízmű és 
Vízgazdálkodási Vállalat mű
szaki igazgatóját „A  múlt 
évi minisztertanácsi határozat 
nyomán 1983 nyarán megkez
dődött a balatoni ,,foszfor
program” , amelynek célja a 
vízminőségre talán legvesze
delmesebb anyag kiszűrése a 
tóba kerülő vizekből. A M i
nisztertanács határozata elő
írja, hogy a Balatonban a víz 
minősége a lehető legrövidebb 
idő alatt 'az '1960-ban mért tisz
tasági fokot elérje” — vála
szolta a műszaki igazgató. — 
Milyen berendezések működ- 
pék már? „A  múlt év június 
20-ig elkészültek a hévízi, a 
tapolcai, a balatongyöröki, a 
balatonmáríafürdői és a bala
tonfüredi szennyvíztelepeken a 
foszfortalanító berendezések, 
melyeket magyar tervek alap
ján a VIZITÉRV mérnökei ké
szítették.”  — Beváltak-e ezek a 
berendezések és telepítenek-e 
újabbakat? — „A  foszfortala
nító berendezések beváltak, a 
követelmény az volt, hogy 1 
liter megtisztított szennyvíz 
nem tartalmazhat 2 m illi
gramm foszfornál többet. így 
hozzávetőleg 10 tonnányi 
foszfort sikerül eltávolítani a 
szennyvizekből. A fejlesztést 
folytatjuk, ígi/y ezekben a na
pokban megkezdődött a pró
baüzem a 12 ezer ' köbméter 
teljesítményű keszthelyi tele
pen és hasonló berendezések 
működnek június óta Balaton- 
berényben és Tihanyban.” — 
Miiven anyagi lehetőségeket 
kaptak a vízvédelemre?— A 
múlt évi beruházások 14 m il

lió forintba kerültek, az idén 
27 millió forintot fordíthat a 
vállalat erre a célra, és még 
további 30 millió forint iáll a 
jövőben rendelkezésre a fosz
fortalanító berendezések tele
pítésére ”

Az Idegenforgalom júliusi 
számából: Vendégfogás há
lóval, horoggal — a vizeink
ben élő sokféle hal nagy 
vonzerő lehet. — Tahy Bélá
val, a MOHOSZ titkárával 
többek között gazdag halállo
mányunk idegenforgalmi hasz
nosíthatóságáról beszélgettek. 
„A  városlakó emberek — ide
haza és külföldön egyaránt — 
egyre jobban érdeklődnek az 
ősi foglalkozások iránt, s meg
ismerésükre hajlandók egészen 
távoli vidékekre is elutazni.

A  nyugatnémet horgászlapok 
például Alaszkába, Írország
ba csábítgatják olvasóikat. 
Miért ne élnénk mi is ezzel 
az újfajta igény teremtette 
lehetőséggel, ha ehhez minden 
adottságunk megvan? ősi hal
fogási módszereink, a vizeink
ben élő sokféle hal nagy vonz
erő lehet. A  harcsa kuttyoga- 
tó módszerrel való fogása 
például a tőlünk nyugatra 
fekvő országokban jóformán 
még ma is ismeretlen, tehát 
kuriózumszámba megy. Csak
úgy, mint az, hogy a mi vi
zeinkben még élnek mázsás 
harcsák, 10—15 kilós pontyok. 
Ahogy a nyugati államok hal
állománya szegényedik (az El
bában 65 éve még 23 volt. ma 
már csak 10 halfaj él) úgy 
lesz egyre nagyobb becse ke
szegállományunknak is. A  dé- 
vérkeszeg például — amit kü
lönösen az olaszok és franci
ák szeretnek — tömegesen ta
lálható nálunk. Külföldi ér
deklődés van, halászati ter
melőszövetkezeteink pedig szí
vesen fogadnák a vendégeket, 
ha lenne, aki ezt megszerve
zi.”

*

A XVIII. században, amikor 
nyugaton a céhes élet már 
hanyatlásnak indult, nálunk 
éop akkor sok új céh alakult, 
főleg a mezővárosokban. Kö
zéjük tartozott a keszthelyi 
halászok céhe is. Róluk ír az 
Élet és Tudományban Tar 
Ferenc múzeológus történész. 
— A halászok céhe a mester
ség jellegénél fogva merőben 
különbözött a többi céhes 
szervezettől. De a keszthelyi 
halászoknak is voltak artiku- 
lusaik, azaz törvénycikkeik, s 
azokra fölesküdtek. .Tankó Jó
nás A Balaton melléki lakos
ság néprajza című munkájá
ban közli a keszthelyi artiku- 
lusokat, „melyek másolata 
1713-ból való, olyan egyezése

ket találunk a kettő között, 
melyek igen valószínűvé te
szik, hogy a keszthelyi arti- 
kulusok eredetije is körülbelül 
a komáromival egyidőben ál
líttatott ki” . A  királyi privilé
giumot a keszthelyiek 1776-ban 
kapták meg. Eszes László, a 
keszthelyi céhek kutatója az 
ezt megelőző időszakról a kö
vetkezőket írja: „Könnyen el
képzelhető, hogy a mezőváros 
végvári korszakában (1567— 
1703), amikor a „keszthelyi 
sereg tagjai földesurat nem 
ismertek” , a halászathoz sem 
kértek engedélyt a födesurak- 
tól. Volt továbbá választott 
céhmesterük és szolgáló mes
terük, s volt nótáriusuk (jegy
zőjük) is. És persze megvoltak 
a jelkép értékű tárgyaik is: a 
céhláda, a céhkorsó, a céh
zászló, a behívó tábla és a 
pecsétnyomó. Nem volt azon
ban atyamesterük! Minthogy 
nem voltak inasok és legé
nyek, a rájuk ügyelő tisztség- 
viselőre sem volt szükség. A 
halászoknak a gyakorlatot 
helyben kellett mgszerezniük, 
s a mesterség általában apáról 
fiúra öröklődött: a gyermek a 
családban sajátította el a sok
rétű ismereteket. Ezt segítette 
elő az is, ha céhbeli ember 
fia lépett a céhbe, neki csak 
a fele pénzt kellett befizetnie, 
mint más ember fiának.

*

Nádgazdálkodás a Balatonon. 
— Az Országos Vízügyi Hiva
tal elnöke — 6/1984. (IV. 18.) 
OVH sz. rendelkezésével — 
szabályozta a Balaton vízmi
nőségének védelmét szolgáló 
nádgazdálkodás rendjét. A
jogszabály hatálya a Balaton 
medrében, valamint a Kis-Ba- 
laton Vízvédelmi Rendszer te
rületén lévő nádasokban foly
tatott nádgazdálkodásra terjed 
ki. Ezeket a nádasokat vízmi
nőségi szempontból i0 éven
ként minősíteni kell. A náda
sok minősítése osztályokba so

rolással történik. A rendelke
zés a Balaton medrére vízmi
nőség-védelmi szempontból öt 
osztályt alakít ki. — A  minő
sítést első ízben 1985. decem
ber 31-ig végre kell hajtani. 
— A  jogszabály <a többi közt 
előírja: tilos a nádat a vege
tációs időszakban — zöld ál
lapotban — aratni. A  Balaton 
medrében lévő I.—IV. osztályú 
nádasokat általában a befa
gyott Balaton jegének felüle
téről kell aratni. — Égetéssel 
is eltávolíthatók azok a nád
állományok, amelyeknek a 
jégfelületről való aratására két 
egymást követő évben nem 
kerülhetett sor. Az égetést 
február 1. és 20. között kell 
végezni. (Magyar Mezőgazda
ság)
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Lévai Ferenc, a TEHAG ter
melési igazgatóhelyettese nyi
latkozik a Pesti Hírlap munka
társának a késői vagy elma

radt pontyívásról: „Az idén 
nagyon kedvezőtlenek voltak 
a körülmények a halak sza
porodásához. A  víz és a leve
gő hőmérséklete éppen a leg
fontosabb hetekben alacsony 
volt és elmaradt az oly sokat 
érő tavaszi áradás is. így a 
halak nagy részében benn
maradt az ikra. Ennek követ
kezménye alapvetően kétféle 
lehet. Az egyik: az ikra las
san felszívódik a szervezetben. 
Ennek ugyan nincsenek káros 
következményei, de az elma
radt szaporodás két-három év 
múlva érezhető lesz a viz^k 
népességében. A másik: a ha
lak egy része késve ívik, ám 
az így kikelő ivadéknak már 
nincs ideie megerősödni és a 
legtöbbjük a tél folyamán el
pusztul.”

Meleg hal — adja hírül a 
Pest Megyei Hírlap: A Tem- 
peráltvizű Halszaporító Gazda
ság a meleg csirke mintájára 
fóliás tálcán, szeletelt pontyot 
hozott forgalomba. A konyha
kész friss halhúst kísérletkép
pen a százhalombattai élelmi
szerboltokban kezdték árulni, 
a kereslettől függően azonban 
nagyobb tételeket is piacra 
dobnak.

*

A Borsodi Állami Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság, illetve 
az IBUSZ Miskolci Igazgató
sága között létrejött megálla
podás alapján a jövőben a 
festői Garadna-völgyben lévő 
pisztrángtelepen rendszeresen 
fogadják a miskolci IBUSZ-

iroda által szervezett csopor
tokat. A  kirándulók parázs 
fölött süthetik majd az e célra 
legalkalmasabb 25—35 dekás ha
lakat. A telepen 16 kristály- 
tiszta vizű telepen nevelik a 
sebes- és szivárványos piszt
rángokat. A nyárson sütéshez 
közvetlenül a fogyasztás előtt 
fogják ki a halakat. (Esti Hír
lap)

*

Munkaverseny. — A Szegedi 
Állami Gazdaság 22 szociálisan 
brigádjában 350-en dolgoznak. 
Valamennyien csatlakoztak a 
felszabadulási és jubileumi 
munkaversenyhez. — A  halá
szok azt vállalták, hogy 1700 
tonnával több hal kerülhet a 
boltokba, 70 tonnával pedig a 
pontyivadékok értékesítési 
körét növelik. (Dél-Magyaror- 
szág)

Rómában a nyár folyamán 
megtartott halászati világkon
ferencián olyan nagy sikere 
volt belvízi halászati technoló
giánknak, hogy az világszerte 
felkeltette a figyelmet. A 
Magyar Nemzet riportere írja: 
,,A világkonferencia magyar 
delegácójának tagjával, dr. 
Pntér Károly minisztériumi 
főelőadóval beszélgetünk. ö  
ismertette a hazai technoló
giát a nemzetközi fórumon. 
Véleménye szerint honnan ez 
a nagy érdeklődés? — A halá

szati szakemberek részéről ré
gebbi keletű a hazánk iránti 
érdeklődés, s hogy az itt folyó 
munkát nemzetközi szinten is 
értékelik, azt bizonyítja, hogy 
a FAO égisze alatt működő 
akvakultúra-központok egyike 
éopen nálunk, Szarvason van. 
Hazánk Európában a belvízi 
haltermelés mennyiségét te
kintve a második helyen áll: 
23 ezer hektárnyi területen ta
lálható halastavaink évente 30 
ezer tonna, természetes vi
zeink pedig 13 ezer tonna 
zsákmányt adnak. A  többi 
európai ország édesvízi halá
szatának eredményeihez ha
sonlítva ez igen imponáló 
mennyiség. A  magyar tech
nológia lényege, hogy a ha
lastavakban polikultúrát tart, 
vagyis a ponty mellett amúrt, 
vagy busát. Együtt nevelve a 
hús- és a növényevő halakat, 
mód nyílik arra, hogy a víz
ben termelődő táplálékszerve
zeteket egyetlen tápláléklánc
ba összekapcsolva használják 
fel.

*

A Népszabadságban Csúcstartó 
állatok cím alatt dr. Pénzes 
Bethen a halak közül a követ
kezőket említi: Egyes delfinek 
7—8 méterre is kivetik magu
kat a vízből. A  kitűnő húsú 
szibériai lazacok, ha elérkezik 
ívásuk ideje, 3—3,5 méteres 
sziklás zúgókon is átvetik 
magukat felfelé, csakhogy a 
folyók, patakok tiszta vizű, 
oxigéndús felső szakaszára 
jussanak. — Az atlanti-óceáni 
kardoshalak 135 kmfóra se
bességgel száguldanak, rend
szerint a vízfelszín közelében. 
— A tonhalak megközelítőleg 
100 kmfóra sebességgel mozog
nak. — A palackorrú delfinek 
60—70 km/óra teljesítményre 
képesek. — Tudomásunk sze

rint a legmélyebbre egy mind
össze i0—25 centis halacska — 
a Bathypteroidae család egyik 
tagja — hatol. Vízhatlan tele
víziós kamerákkal még 7 ezer 
méter mélységben is sikerült 
megfigyelni. — A  kacsacsőrű 
cetek 1300 méternyire is leme
rülnek és 120 percig is kibír
ják újabb levegővétel nélkül. 
— Az ámbrás cetek 800—1000

méterre süllyednek és 90 
percig is búvárkodnak, amíg 
elegendő táplálékot (tintahalat) 
találnak. — A Csendes-óceán
ban élő szürke bálnák igen
csak kitartó vándorok. A  nyá
ri hónapokat az Alaszka kö
rüli tengerben, majd a telet 
a 10 ezer km-re délre fekvő 
kaliforniai vizekben töltik. — 
Bs mi van a fagyban-forró- 
ságban? A sarkköri tengerek
ben élő fehérvérű jéghalak 
még a mínusz kétfokos vizet 
is kibírják (a tengervíz mí
nusz 3 fokon fagy meg). — A 
kenyai Magadi-tóban élő tilá- 
piák dacolnak a ~\-43 fokos hő
mérséklettel.

nem nyugvó elhivatottjai. Ügy 
élnek jelenleg, mint a tör
vényhozók. Tizenötféle sza
bályzatot kellett kialakítaniok, 
ezek közül a legtöbb szó a 
bérszabályzatról esik: az alap
fizetéshez egy sor — eredmé
nyes és jó munkára ösztönző 

. — prémium társul. Létezik 
például ragadozóprémium, 
amelynek hatására tavaly re- 
kordmenyiségű 30 tonna raga
dozó halat, harcsát, csukát és 
süllőt exportáltaki A leány- 
vállalat egyik 1984. évi alap
vető feladata 110 vagon nö
vényevő hal értékesítése. A  
tervezett nyereség egymillió 
forint, s ha nem romlik a pi
ac, akár forintmilliókat is re
mélhet nyereségként a gazda
ság.

Szenzáció a nagyharcsa- 
fogásban! Tóth Imre buda
pesti horgász három héten be
lül három nagyméretű har
csát fogott ki Szigetbecsén a 
ráckevei Dunából 27, 32 és 40 
kg súlyban. (Népszabadság) — 
A következő a súlyával szen
zációs 78 kilogramm, 219 cen
timéter. Zsákmányolta Hor

váth János, a pécsi István 
akna vájára. (Esti Hírlap) — 
50 és fél kilós, 186 centiméte
res harcsát emelt a stégre 
Fortágh István Tatabányán, a 
Bánhidai Erőmű tavából. (Ma
gyar Nemzet) — Juhász Béla 
35 kilós, 165 centis harcsával 
tért haza a kiskörei tározóról. 
(Népújság, Heves) — Dinya 
László 76 éves nyugdíjas ha
lász a Bónumzugi holtágban 
több mint 20 kilós harcsát fo
gott. (Békés megyei Népújság)
— Balogh István autóbuszve
zető a Bánhidai Erőmű tavá
ból 39 kilós. 174 cm-es harcsát 
akasztott. (Népszabadság) — A  
töröcskfű tóból fogta félmá
zsás. 190 centi hosszú harcsá
ját Pamuki István. (Somogvi 
Néplap — Az elmúlt hetek
ben több hatalmas harcsát 
fogtak ki a siklósi horgász
egyesület vizein. Közülük a 
legnagyobb 51 kg súlyú óriás, 
amely a mattvi tavon került 
hálóba. (A  Dunántúli Napló 
szűkszavú híre. nem közli a. 
zsákmányoló nevét.)

*

Halbörze Gyomaendrődön.
— Vásárlással egybekötött be
mutató lehalászást tartottak a 
Viharsarok Htsz gyulavári és 
fehérháti tavainál halászati 
szakemberek részére. Az egv- 
és két.nyaras halakat további 
nevelésre ajánlják, a három- 
n varas pontyokat. amúrokat, 
busákat oedig őszi értékesítés
re. (Magyar Nemzet.)

❖

Hortobágyi Halgazdaság. A 
Hortobágyi Állami Gazdaság 
leányvállalataként önállóvá 
lett az ország legnagyobb te
rületű halgazdasáaa. ö t és 
félezer hektáron folyik halá
szat, a mezőgazdaságilag mű
velt összterület nyolc és fél
ezer hektár. Cseri Géza igaz- 
nató és Szabó Péter termelési 
igazgatóhelyettes idegyökere
zett halasok, a szakma soha

Petösmalom címmel a So
mogyi Néplap egész oldalas 
cikkben ismerteti a címbeli 
név történetét, a Rinya-patak 
menti halastavakat, Horváth 
György halászmester életét. — 
A századforduló táján a Pe- 
tősmalom valóságos vízimal
mot jelentett a Rinya-patak 
partján, a Mike. Nagykorpád 
és Lábod által bezárt képze
letbeli háromszög keletre eső 
harmadában. Nevét az egykori 
uradalom molnárjától kapta. 
A fenti területet szeli át a 
Rinya, melynek sorsdöntő sze
repe van a kiépített halasta
vak és a környék vizeli át- 
bán. A  riporter, Szabó Ist
ván. Horváth György halász
mesterrel beszélget. „Szó ami 
szó, öreg csont vagyok (58 
éves, de nem látszik meg raj
ta). 1948-ban kezdtem a ha
lászmesterséget. 52-ben lettem 
szakmunkás. Még akkor ki
neveztek halászmesternek és a 
mai napig az vagyok. Tarany 
10, Simongát 3 év, meg 25 
itt, 38 éve vagyok a tavak 
mellett. Tizennégy halastó 76 
hektár vízterülete és a hozzá 
tartozó építmények jelentik 
mindennani munkámat. Ha 
minden ..bejön”, akkor éven
te ezer-ezerkétszáz mázsa ha
lat terem az ember munkája, 
meg a természet.

..Jégzajlástól pillésedésig” — 
olvastuk a Dél-Magyarország- 
ban L. F. jelzéssel megjelent 
cikket, amely Újhelyi Dezső 
halászéletét ismerteti. — T i
sza Halászati Termelőszövetke
zetben három nemzedékbeliek 
dolgoznak. A  fiatal, húszon-, 
harmincévesek között a leg
fiatalabbak egyike Újhelyi De
zső gyálaréti halász. Nagyap
ja. dédapja és ükapja is ha
lász volt. Hároméves forma le
hetett, amikor apia először 
magával vitte a Tiszára. Ak
kortól járja a vizet, ismerke
dik a folyóval felnőttként is. 
mert a szőke víz — tartja a 
mondás — olyan szeszélyes, 
mint a szép asszony, akinek 
folyton a kedvében kell jár
ni. Mit jelent ez beszélgető 
partnerem. a fiatal halász éle
tében? Azt. hogy kora tavasz- 
szal — a jég lezajlása után — 
ladikba ül, széthordja és le
szúrja a rengetek varsát, és 
egyenletesen szólva akkor jön 
fel a folyóról, amikor télre 
fordul az idő. vagyis pillésed- 
nj kezd a víz. Addigra össze
szedi szerszámait, amiket egész 
léién iavít és újakat is kot. 
Az előbb említett rengeteg 
varsa1 00—120 darabot jelent.

Pöschl Nándor
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A pontyok téli bőrelváltozásáról

1. ábra. A  kezdetben sima, nyálkás területek később elszíneződnek, kivörösödnek,
érdessé válnak

A telelés időszakában jellegzetes 
bőrtünetekben megnyilvánuló kór
kép jelentkezett az utóbbi években 
hazánkban: a megbetegedést gyak
ran piaci- és anyaponty-állomá- 
nyokban észleltük, ahol gyakran ér
zékeny veszteségek is keletkeztek. 
Intézetünkbe 1977 óta minden té
len érkezik 2—3, ilyen tüneteket 
mutató halminta.

Érdekes módon a környező or
szágokban nem nagyon ismert ez a 
a betegség. Az NDK-ban „Kalte- 
schade” — hidegsérülés — néven 
említik az ehhez hasonló hámelvál
tozásokat, de nem tulajdonítanak ne
ki jelentőséget. 1925-ben Staff írt 
le Lengyelországban pontyivadékon 
egy betegséget, amely 4 °C körüli 
vízihőmérséklet mellett jelentkezett 
és a halak meredésével. bénulásá
val járt. A  kórokozóként feltétele
zett Costia és Chilodonella egysej
tű paraziták szerepét Spiczakownak 
(1935) nem sikerült bizonyítani. Ja
pánban „slinmy disease” néven írtak 
le hasonló bőrelváltozásokat pon
tyokon, amit egyértelműen baktériu
mos folyamatnak tartanak, de ott a 
tünetek magasabb hőmérsékleten 
jelentkeznék. Csengeri és mtsai 
(1í978) szerint a betegség kialakulá
sában szerepet játszik a magasabb 
olvadáspontú zsírsavak túlzott je
lenléte a halakban, amelyek a téli 
időszak alacsony (1—2 °C) hőmérsék
letén nem mobilizálódnak. Vizsgá
lataikban a több szervből kivont 
foszfolipidek zsírsav-összetétele ar
ra mutatott, hogy a halak a telelte- 
tést megelőző takarmányozás során 
nem jutottak megfelelő mennyiségű 
esszenciális zsírsavhoz, ami miatt a 
sejtmembránokhoz kötött folyama
tok valószínűleg károsodtak.

Az első eseteink tiszántúli nagy 
halgazdaságainkból származtak, ahol 
telelőre betárolt árupontyokon egy 
rendkívül hideg télen a vastag jég
takaró alatt jelentkezett a betegség. 
A  halak mozgása lelassult, a beteig 
példányok a felszínre úsztak, ké
sőbb oldalukra fordulva hosszú ago- 
nizálás után hullottak el a jég alatt. 
A halhullák bőrén jellegzetes, tér
képszerű fekete pigmentfoltokat lát
tunk. Az élő egyedeken szürkés-fe
hér, tejüvegszerű nyálkás bevonatot 
figyeltünk meg. amely vagy folya
matosan fedte az egész testfelületet,

vagy kisebb-nagyobb foltokban je
lentkezett. A  kezdetben sima, nyál
kás területek később elszíneződtek, 
kivörösödtek, érdessé váltak (1. áb
ra).

Komplex laboratóriumi vizsgálata
ink során az alábbiakat tapasztaltuk:

— A külső tünetek mellett a kór
bonctani lelet gyakorlatilag negatív 
volt, a belső szervekben kórjelző ér
tékű elváltozást rendszerint nem 
észleltünk. A  halak jó kondícióban 
voltak, a hasüregben bőséges raktár
zsírt találtunk.

— Kórszövettani vizsgálattal a
bőr hámrétegének többszörös meg- 
vastagodását, a Malpighi-sejtek erős 
szaporodását állapítottuk meg. A  
hámrétegben nyálkasejtek csak el
vétve fordultak elő. A  megvastago
dott hámrétegben fokozatosan sú
lyosbodó elváltozások jelentkeztek. 
A  hámsejtek maghártyája ellazult, 
szétesett, a citoplazma vakuolizáló- 
dott, benne rögösödés indult meg 
(2. ábra). A  hámréteg az alsó sejt
sorok magasságában elvált és el- 
lökődött. Az elhalásos területeken 
nagyszámú eozinofil granulocita je
lent meg. A  csupaszon maradt irha 
pigmentsejtjei megszaporodtak,
mintegy utolsó védekezéséül a sé
rült testfelületnek, és alattuk a 
mélyebb rétegekben gyakran már 
gyulladásos tünetek jelentkeztek 
(3. ábra).

— Elektromikroszkópos vizsgálat
tal (az esetek egy részben) a hám
sejtek magjában és citoplazmájá- 
ban 85—90 mm, illetve 145—160 nm 
vírusrészecskéket, alakjukra nézve 
herpeszvírusokat találtunk (4. áb
ra). Máskor, különösen a későbbi
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chitzöldes fürdetés, többszöri is
métlésben; anyaállomiány esetén — 
miihelyt az időjárás megengedi — 
Neo-te-sol, Chlorocid-tartalmú
gyógytáp etetése, esetleg Neerovit 
hámvédő vitaminpremix adagolása. 
Tapasztalat, hogy a betegségen át
esett anyahalak a következő ta
vasszal nem alkalmasak mestersé
ges szaporításra — valószínűleg nem 
a gonádok sérülése miatt, hanem az 
átélt súlyos stresszhatások következ
ményeként

— Az elváltozásokkal összefüggés
be hozható parazitás fertőzést sem 
sikerült kimutatni.

A  vízi környezetre vonatkozó sa
ját és egyéb vizsgálatokban közös 
volt, hogy rendszerint valamilyen 
szervesanyag-szennyezés is előfor
dult, de mérgező mennyiségű endo
gén méreganyag (H2S; NH3) nem 
volt a vízben. Jellemző, hogy a be
tegség mindig a betárolt, betelelte
tett halaikon jelentkezett, ahol ter
mészetszerűleg nagy állománysűrű
séggel kellett számolni. Az első tüne
tek rendszerint legkorábban decem
ber végén, de legtöbbször január vé
gén jelenkeztek.

Amint a fentiekből látható, a be
tegség oktana jelenleg nem tisztá
zott. Az utóbbi években jelentkező 
kórkép valószínűleg haltenyésztésünk 
intenzitásának fokozódásával és 
vizeink növekvő szennyeződésével 
függ össze. Az esetenként kimutat
ható vírus szerepének bizonyításá
ra újabb vizsgálatokat kell végezni. 
Fel kell deríteni azokat a tényezőket, 
amelyek a betegséget a Tisza víz
rendszeréhez látszanak kötni. Az 
ezen a területen működő halgazda
ságok már saját kárukon tapasztal
ták. hogy nagy mennyiségű áru
halat karácsony után nem tanácsos 
telelőn tárolni, illetve az anyaponty- 
állomány tóban való teleltetése na
gyobb biztonságot nyújt a következő 
évi szaporítás szempontjából.

Eddigi tapasztalataink szerint a 
betegség megelőzhető, ha a telelőket

A  megbetegedést változó mértékű 
elhullás kíséri. Amikor az első tü
netek észrevétlen maradnak, a jég 
alatt tömeges halpusztulás jelent
kezhet. A  veszteség általában eléri 
a 30—40%-ot, de a kellő időben tör
ténő beavatkozással csökkenthető. Az 
elhullások zömét a bőrkárosodás, 
valamint tavasszal a felmelegedő 
vízben a baktériumos szövődmény 
okozza.

A betegség kezelésének lényege a 
környezeti feltételek javítása, a má
sodlagos baktériumos szövődmények 
kezelése, a sérült bőrfelületen elsza
porodó gombák, halpenész pusztítá
sa. A  súlyosan beteg egyedeket cél
szerű mielőbb értékesíteni, mert

4. ábra. Herpesz-vírusok (V) a hámsejtek magjában (N) és citoplazmájában (Cy) 
(kb. 68 000-szeres nagyítás; dr. Rátz felvétele)

a vízátfolyás csökkentésével, akár a 
vízkormányzás módosításával (felső 
vízelvezetés). A  vízvisszaforgatását 
mindenképpen meg kell szüntetni. 
Jó hatású az állománysűrűség csök
kentése, az állomány átválogatása, 
a súlyosan beteg halak (értékes 
anyaállomány) egyedi kezelése. A 
gyógykezelés a szokásos adagú mala-

az előírás szerint népesítik, a halak 
oxigénigényét állandóan friss (nem 
visszaforgatott) vízzel elégítik ki, fo
kozott gondot fordítanak a tápláló
víz minőségére, és megakadályozzák 
a víz és ezzel a halak túlhűtését.

Dr. Szakolczai József — 
dr. Békési László

3. ábra. A hámréteg az alsó sejtsorok magasságában elválik, ellökődik 
(kb. 100-szoros nagyítás)

stádiumokban, nem találtuk meg 
ezeket a vírusokat.

— Eseteinkben az elváltozásokat 
mutató egyedek bőr- és szervmin
táiból a fenti vírust mind ez ideig 
nem sikerült kitenyészteni.

— Ugyanígy a rendszeresen el
végzett bakteriológiai vizsgálattal 
sem találtunk olyan kórokozó csí
rát, amelynek a kórkép kialakítá
sában elsődleges szerepet tulajdonít
hatnánk, csupán a bőr megszokott 
flórájához tartozó szaprofitákat izo
láltuk.

azoknak a pontyoknak az életben 
maradására nincs remény, amelyek
nél a bőrelváltozások a testfelület 
több mint felét érintik. Az ilyen 
halak minden kezelés ellenére — ha 
előbb nem — tavasszal elhullanak. 
Ahol megoldható, jó hatású a telelők 
vízhőmérsékletének emelése: akár
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Bél Mátyásra emlékezünk
Talán, nem véletlen, hogy a ma

gyar tudománytörténet legjelesebb 
alakjai, a több tudomány erületen 
is maradandót alkotó polihisztorok 
szinte kivétel nélkül kapcsolatba ke
rültek népünk ősi foglalkozásával, 
a halászattal és a vizeket benépesítő 
halak gazdag világával. Jóleső büsz
keséggel írhatjuk ezt, még akkor is, 
ha tudjuk: a szélesebb közvélemény 
mai értékrendjében sem a „halas 
szakma” , sem pedig a polihisztorok 
nem foglalnak el olyan helyet, ami
lyent — némi egészséges szakmai 
sovinizmussal — elvárhatnánk. 
(Mind szűkebb szakosodásra törek
vő, felgyorsult életünkben egyre in
kább feledjük a szintézis fontossá
gát.) Az egy-egy részterületen elért 
eredmények ázsiója rendkívüli mér
tékben megnőtt, annak ellenére, 
hogy a szűk diszciplínák vívmá
nyai sokszor csak nagy nehézségek 
árán, jelentős késéssel találják meg 
a gyakorlat felé vezető utat. Bizo
nyára ezzel az ellentmondással ma
gyarázható, hogy a tankönyvekből, 
de lassacskán már a szakmai kiad
ványokból is kiszorulnak a külön
böző tudományterületeket „csak 
felszínesen” ismerő polihisztorok. E 
sors jutott a 300 éve született Bél 
Mátyás (1684—1749) osztályrészéül 
is.

★

„Bél Mátyás talán a legelső hala
dó magyar, aki elégedetlen hazája 
majdnem minden belső viszonyával 
és azokat a haladottabb külföld 
mintájára akarja reformálni.”

Szekfű Gyula

„Bél egész előadásán, a belőle ki
tetsző életszemléleten s az emberek
ről és viszonyokról való felfogá
sán . . .  már a felvilágosodás előszele 
is érezhető: kivált a nép, jelesen a 
falusi nép boldogulásának előmoz
dítására törekvés, még a tudomá
nyos vizsgálódás útján is ”

Lukács Károly

„Bél Mátyás példája arra tanít, 
hogy abból kell kiindulnunk, ami 
van, azt kell felmérnünk, ahhoz kell 
szabnunk értelmes, józan tervein
ket, ami rendelkezésre á ll”

Keresztury Dezső

„Bél Mátyás a X V III. századnak 
Leibniz után leguniverzálisabb szel
leme, a magyar tudományosság 
büszkesége ”

Hóman Bálint

A Felvidéken, a Zólyom megyei 
Ocsován született. Az iskola alsóbb 
osztályait Losoncon, Káinom, Alsó- 
sztregován, Besztercebányán végzi, 
majd 1695—1699 között a pozsonyi 
evangélikus líceum tanulója. 1700— 
1702 között Veszprémben és Pápán 
tartózkodik. Először látja a Bala
tont és a jeges halászatot, megfigye
léseit később műveiben kamatoztat
ja. Már ebben az időben azonos 
szinten beszél és ír négy nyelven: 
latinul, magyarul, németül és szlo
vákul. 1704-től Halléban, a kor leg
híresebb egyetemén tanul, ahol kü
lönösen a pedagógia, a földrajz- és 
történettudomány terén szerez ala
pos, a magyarországi viszonyok közt 
újszerű ismereteket. 1708-ban tér 
vissza Besztercebányára. Szimpati
zál a Bákóczi- szabadságharccal, ami 
kis híján életéibe kerül. A  Beszter
cebányán végzett pedagógiai mun
kával szerez országos nevet ma
gának. 1713-tól sorra jelennek meg 
latin és német nyelven írott mun
kái. 1714-től vezeti az akkori fővá
ros, P ozsony evangélikus /iskoláját 
majd röviddel ezután a munkájá
hoz legjobb feltételeket biztosító pa
pi hivatást választja.

Életének legnagyobb vállalkozása 
a Notitia Hungáriáé Novae Histori- 
co-Geographica című enciklopédikus 
mű megalkotása. Az első tervezet 
1713-ban készül el; majd követke
zik 1723-ban a Prodromus, amely 
részletesen bemutatja az egész vál
lalkozást és már elkészült fejezete
ket is közöl. Bél Mátyás arra tett 
kísérletet, hogy összegyűjtse az or
szág történetével kapcsolatos forrás
munkákat, s azokat összevesse ko
rának földrajzi és gazdasági viszo
nyaival. A  latin, nyelvű nagy mű fe
jezeteit az egyes vármegyék leírása 
képezte. Bél Mátyás kérdőívekkel

ostromolta országszerte az illetékes 
hatóságokat és személy szerint tanít
ványait. Az így összegyűjtött anya
got egészítette ki és vizsgálta felül 
saját ismeretei, megfigyelései alap
ján. Nagy nehézségek árán 82 kö
tetnyi kézirat készült el, de Bél Má
tyás 1749-ben bekövetkezett haláláig 
a sorozatból csak öt könyv került 
kiadásra.

A hányatott sorsú kéziratok fel
dolgozásával az utókor sokáig adós 
maradt. Csali az elmúlt néhány év
tized megélénkült helytörténeti ku
tatómunkája kezdte feltárni gazda
ságtörténetünk e kincsesbányáját. 
Kezdeményező szerepe volt az „új
rafelfedezésben” Lukács Károlynak 
(1882—1954), a Balatoni Halászati 
Részvénytársaság egykori ügyvezető 
igazgatójának. Lukács előbb (1941- 
ben) a Tractatus de Re Rustica 
Hungarorum című latin nyelvű 
munka halakkal és halászattal fog
lalkozó részeit közölte magyarul; 
ezután, 1942-ben a Notitia.. . Bala- 
tonvidékre vonatkozó részeit latin 
nyelven, 1943-ban pedig magyar 
fordításban.

★
A földművelés mellett a halászat 

is végigvonul a Notitia... fejezetein, 
legrészletesebb leírását azonban a 
magyar falusi életről szóló, már em
lített Tractatus... című könyvben 
találjuk. E könyv 1730—1740 között 
készült és három, egymástól némi
leg eltérő kéziratban — másolatban 
— maradt az utókorra. Az elsői fe l
dolgozást A. Petkov orosz emigráns 
tudós készítette és közölte 1924-ben, 
Prágában. A  Petkov-féle kritikai 
kiadás a halászati fejezettel mosto
hán bánt: abból mindössze néhány 
mondatot emelt ki. Ezért volt olyan 
nagy jelentőségű Lukács Károly 
1941-es munkája, amely az eredeti 
szövegből csak kisebb, kevésbé fon
tos részeket hagyott ki.

1984 végre meghozta a teljes ha
lászati anyag mindenki által hozzá
férhető fordítását. A  Vízügyi Doku
mentációs Szolgáltató Leányvállalat 
5400 példányban, Deák András meg
bízható fordításában adta ki Bél 
Mátyás művét A magyarországi ha
lakról és azok halászatáról. Nem egy 
régi halászati szakkönyv felfedezé
séről van szó, hanem annak bemu
tatkozásáról : milyen ismeretekkel 
rendelkezett a halakról, hogyan lát
ta az akkori halászati módokat a 
XVIII. század első felének legna
gyobb hazai tudósa. S ami a leg
fontosabb: hogyan ítélte meg a fog
lalkozás jelentőségét népünk min
dennapi életében, boldogulásában.

★

„A halászoknak ama sokasága, a 
hálók változatossága, a halak sok
sok fajtája az embert minden más
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szórakozástól elvonni képes. Egyéb- 
ként mi lehet kedvesebb, és van-e 
örvendetesebb, mint csukákkal bir
kózni, avagy potykákát, pisztrángo
kat, lazacokat, kecsegeket és más 
nemes halfajokat tálalni fel étkezés
hez. ..

Míg azonban a külföldiek gyak
ran mesterségesen és fáradsággal 
alakítják ki halastavaikat, addig a 
magyaroknak maga a természet al
kotta. Jóllehet nálunk sem hiányoz
nak, akik halastavakat létesítsenek, 
ugyanakkor nem kevés az olyan 
hely, melyet maga a természet ne 
halak telepítésére rendelt volna.

Egyébként az ország minden ré
sze bővelkedik halban: még a na
gyon meleg fürdőkből sem hiányoz
nak. Sőt azt is megtanultuk, hogyan 
kell a sós tavakat halakkal betele
píteni.

M it mondjunk arról a sok, hal
ban gazdag tóról? M it a mocsarak-' 
ról? A kézzel épített halastavakról 
nem is szólva, melyeket tulajdono
saik akkor használnak, amikor akar
nak.

M it mondjak a kisebb, nagyobb 
vagy közepes medrű folyókról? Se 
szeri se számuk, és halban kimerít
hetetlenül gazdagok. Különösen azok, 
melyek egyformán átfonják az or
szág címerét, halbőségükről olyan 
híresek, hogy Mátyás király a fő
rendek gyülekezetében négy halas
tavának nevezte őket.”

★

„Az angolna hosszú, karcsú testű 
hal, csupasz, a bőre sima és finom, 
szája megnyúlt, fogai aprók, kopol

tyú ja kicsi, közvetlen emögött mind
két oldalon uszony... A Dunát, 
melynek vize zavaros, medre ör
vénylő, nem szereti, nem is fognak 
benne a halászok, hacsak máshon
nan oda nem vetődik. Győrben, ahol 
in arcis tartják őket, gyakran kisza
badulnak. M ivel pedig nem szívle
lik a Duna vizét, nem úsznak ben
ne árral szemben, hanem mintha 
végelgyengülésben szenvednének, 
egészen mihozzánk elsodródnak. Va
lahányszor ez megtörténik, szinte 
sebesre horzsolt farkú és orrú an
golnákat fognak a halászaink. Ezen-

M A T Í H I A S  B E L

BÉL MÁTYÁS
1684 -1749

a magyarországi halakról 
és azok halászatáról

Bél Mátyás halászati munkájának 
1684-es kiadása

kívül máshol is előfordulnak, pl. a 
Vágban, Garamiban, Rábában és 
más tisztább vizű folyókban...

Noha a márna mindenütt előfor
dul, közelebbi leírására nincsen 
szükség, Magyarországon azonban 
akkorára megnő, hogy íze szinte fel
ér a csuka ízével. M ivel ugyanis 
kövérebb, mint a csuka, húsa is 
finomabb. És minél idősebb, annál 
jobb. Helyesen mondja hát Auso- 
nius:

K i oly szabadon úszkálhatsz a tágas 
vizekben, márna, 

Az öregkor dicséretes erényei közül 
egyedül te jeleskedsz azzal, 

Hogy idős korodra egyre finomabb
leszel.”

(Az idézeteket Deák András for
dításában közöltük.)

★

A könyv, amelyből szemelgettünk, 
a siófoki Betszédes József Vízgazdál
kodási Múzeum Bél Mátyás-kiállí

tásának mintegy kiegészítéséül je
lent meg. Éppen ezért Deák András 
a jól sikerült, szépen illusztrált be
vezetőben a polihisztor egész élet
pályáját is áttekinti.

Ha valaki e könyvecske alapján 
kedvet kap az, elmélyüléshez Bél 
Mátyás munkásságában, annak 1984. 
évi könyvkiadásunk még egy nagy
szerű lehetőséget kínál. A  Szépiro
dalmi Könyvkiadó jelentette meg 
Hungáriából Magyarország felé cím
mel válogatását Bél Mátyás művei
ből. A  kötet összeállítása és a be
vezető tanulmány Tárnái Andor 
munkáját dicséri. (A szövegfordítá
sokat Déri Balázs, Donáth Regina 
és Tárnái Andor készítette.) Málló
képpen mutatja be ez a kötet, hogy 
Bél Mátyást nemcsak több tudo
mányterület, de több nép szellemi
ségtörténete is magáénak vallhatja. 
A szemelvények a következő mii- 
vekbe engednek betekintést: A
magyar nyelv történetének két 
könyve; Latin nyelvtan; Német 
nyelvtan; Tanulmányok a régi hun
szkíta irodalomról; Levél lipcsei 
barátjának; A  régi és az új Ma-

MAGYAR RITKASÁGOK

Bél Mátyás
HUNGÁRIÁBÓL

MAGYARORSZÁG
FELÉ

A Szépirodalmi Könyvkiadó 1984-ben 
kiadott tanulmánykötete

gyarország leírásának előfutára; A  
magyar nyelvmester; A Pozsonyban 
felálllítandó Tudós Társaság; Adpa- 
ratus (források a magyar történe
lemhez), Notitia...; Előszó Pavel 
Dolezal cseh-szláv nyelvtanához.

Felsorolni is éppen elég!

Pintér Károly
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A halászat ábrázolása  
az Enciklopédiában (III.)

Az Enciklopédia szerkesztése ide
jén az európai tengerpartok mentén 
természetes osztrigapadok húzód
tak. Elsősorban a francia partok 
mentén alakult ki összefüggő osztri- 
gapad-lánc. A  friss osztriga iránti 
kereslet egyre nőtt, és a XVIII. szá
zadban valóságos rablógazdálkodást 
folytattak e téren. Az osztrigapadok 
megújulására évtizedekre lett vol
na szükség, így a természetes szapo
rulat nem tudta pótolni az ember 
pusztításait. Ezért kell ma osztrigát

tenyészteni, ha nem akarjuk, hogy 
az étrendről eltűnjön ez a csemege. 
A  napjainkban elenyészően kevés 
természetes osztrigapad már szigorú 
védelem alatt áll.

A  XVIII. század nagy osztriga
rablásait eleveníti meg az 1. ábra: 
a bal oldalon fenékkotró hálóval, 
jobb oldalon pedig gereblyével gyűj
tik be a halászok az osztrigát a 
tengerparti vizeken.

A  francia konyha kedvez az 
ínyenceknek és igen sokféle rákétel
recepttel kedveskednek a gasztronó
miai szakkönyvek. De itt a rákéte-
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Néhányszáz méterre a tengerben 
egy cölöp tetején csigakerék forog, 
ebbe húzzák be a háló vezető zsi
nórját. A  hálót azután a képen lát
ható három csoport a partról moz
gatja: tehát hol behúzzák a csigáig, 
hol visszahúzzák. (Az Enciklopédia 
nem írja, de valószínűleg halakra 
és nem rákokra alkalmazták őzt a 
rendszert.)

Az 5. ábrán folyami torkolatot lá
tunk: a kép felső részén két csó
nakból dolgoznak kerítőhálóvaf a 
lazachalászok. A  kép előterében re- 
kesztőháló zárja el a torkolatot. A  
6. ábra zsilipes lazacrekesztő rend
szert mutat.

lekhez megvan a nyersanyag is: ho
moki garnéla, languszta, szkampó, 
homár stb. A  2. ábra garnélarákfo
gó kézi hálókkal dolgozó halászokat 
mutat.

Eddig még nem volt alkalom be
mutatni a kerítőhálót, melyet nap
jainkban is széles körben alkalmaz
nak. Különféle típusai feltűnnek az 
Enciklopédia ábráin: a 3. képen két 
halászt látunk, akik a parton dol
goznak a szűkszemű, egyrétű kerí
tőhálóval. A  4. ábra ritka megoldást 
mutat. A  Diderot Enciklopédia 
,,vas-turiens-tu”-nek írja ezt a me
todikát: ezt talán „húzd meg, 
ereszd meg” , vagy „húzd ide, húzd 
vissza” értelmezésben fordítanám.

Végül néhány sorban (és két áb
ráival) a tengeri madarak fogásáról 
emlékezünk meg, amely a XVIII. 
században a halászok afféle mellék- 
foglalkozása lehetett. A  hálóval tör
ténő madárfogásnak Franciaország
ban általában nagy hagyományai 
vannak. Franciaország amúgy is
változatos madárvilágát tovább szí
nesítik a tengeri madarak: sirályok, 
viharfecskék, bukdosó vészmadarak, 
mediterrán vészmadarak, kormorá- 
nok, szulák, tengeri récék, csérek. 
A  7. ábrán a kör alakú leshely mö
gül két billenőhálót működtet a ha
lász, így próbálja megfogni zsákmá
nyát. A  8. ábrán a fénycsalogató 
módszert alkalmazza két ember: az 
egyik világít, a másik kézi csapóhá
lóval áll készenlétben.
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Diderot Enciklopédiájának sok- 
ezer ábrájából csak néhány halá
szati vonatkozású képet mutattunk 
be. Erre az Enciklopédiára épültek 
fel bizonyos fokig a modern fran
cba lexikonok, de más országok is 
merítettek ebből a kincsestárból. E 
sorok íróját leginkább az bilincsel
te le az ábrák válogatásánál, hogy 
azokhoz jóformán nem kell kom
mentár: ,a képek nemcsak művé
sziek, de technika-történeti szem
pontból is magukért beszélnek.

Endresz István

(Irodalom: ECYCLOPEDIE PLANCHES 
Tóm VIII. Mir-Sculp kötet)

FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK FIÓKJAINK:

BAJA, Béke tér 7.
Tel.: 11-009.
Telex: 28 1249

BÉKÉSCSABA, Tanácsköztársaság 
útja 33.
Tel.: (66) 23-745.
Telex: 08 3368.

DEBRECEN, Somanffy 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, Noszlopy Gáspár u. 10.
Tel.: (82) 12-422.

KECSKEMÉT, Budai u. 6.
Tel.: (76) 11-795.

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

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

NYÍREGYHÁZA, Himes 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: G8 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, Gyertyánkút u. 2. 
Tel.: (80) 12-574.

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

184



Évmilliók

üzenete

Földtörténeti múltunk élővilágát 
az őslénytan kutatja, mely azokra 
a fosszíliákra, kövületekre támasz
kodik, amik sok millió év távlatá
ból bizonyítják Földünk állatvilá
gának történetét (egyúttal lehetővé 
teszik a kőzetek korának megálla
pítását is). Kivételesen a finom 
szemű üledékekbe zárt állatok lágy 
testének lenyomata is megmarad
hat, medúzák, tengeri uborkák, 
gyűrűsférgek 500 millió év előtti 
jelenlétéről tanúskodva.

Hogyan maradtak fenn ezek ilyen 
hosszú időn át? Az élő szervezet 
elhalása után annak lágy részeit a 
baktériumok gyorsan elbontják. A 
kemény részekkel (például egy 
kagyló héjával) nem végez az idő 
és a baktérium. A  fosszilizációs fo
lyamathoz (tehát az ősmaradvánnyá 
váláshoz) azonban előfeltétel, hogy 
az élőlény a halál után gyorsan be- 
temetődjék, mert azok az elhalt 
szervezetek, amelyeket nem fednek 
az üledékek, az idők folyamán ve
gyi, biológiai és mechanikai rom
boló folyamatoknak egyaránt ki 
vannak téve. A fosszilizálódási fo
lyamat előfordulhat szárazföldön, 
mocsarakban és barlangokban egy
aránt. Az ősmaradvánnyá váláshoz 
azonban a tengem a legkedvezőbb 
hely, mert itt az állandó üledékkép
ződés körülfogja, beágyazza az el
halt szervezeteket és megmenti azo
kat a pusztulástól.

A  fosszilizálódásnak különböző 
fokozatai vannak: ezek nyomán hé
jas ősmaradványról lehet beszélni, 
ha például egy tengeri csigánál a 
ház eredeti anyaga megmarad, vagy 
átkristályosodik. Előfordul olyan 
eset is, hogy az elhalt állat váza fel
oldódik és az élőlény helyén kiala
kult üreget a későbbiek folyamán 
megszilárduló iszap tölti ki, s ez a 
„negatív” minta őrzi az egykori ál
lat formájának karaktereit.

Az ammoniták kihalt puhatestű 
tengeri állatok: a devon-korban je
lentek meg és a földtörténeti kö
zépkor végén haltak ki. A  külső
vázas állatoknak spirálisan felcsa
varodott mészházaik maradtak fenn. 
A  ház különböző kamrákra tagozó
dik. Ezek valaha úszó, vagy tenger
fenéken élő, ragadozó életmódot 
folytató állatok voltak.

Az ősmaradványok rendszerezése 
csak a XV III. században kezdődött, 
amikor tudományos jelentőségüket 
felismerték. A  fosszíliákat Darwin

Rombuszhal (Mene rombea) az eocénből

E kövület formája a halra emlékeztet, 
de a földtörténeti őskorban (170 millió 
éve) élt ősrák, az „Eurypterus” marad

ványa

Ammonita-csoport az oligocén-korból

is felhasználta evulúciós elméleté
nek alátámasztására. Ezek a ma
radványok jelzik, hogy bizonyos 
szárazföldeken valaha tenger volt, 
mert elsősorban a tengeri állatok 
maradtak fenn és maga a tenger 
konzerválta ezeket.

(Cárnál: Une aventura la quete des 
fossiles. ATLAS, 1980. szeptember)

E. I.

A háromkaréjú rákok ősmaradványának 
formája a kagylóra emlékeztet
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A X. országos halászléfőző verseny
Esztergomban

A Magyar Agrártudományi Egye
sület Állattenyésztők Társasága Ha
lászati Szakosztálya és a Halászati 
Termelőszövetkezetek Szövetsége 
1984-ben is megrendezte az immár 
hagyományos országos halászléfőző
vetélkedőt. A  verseny szervezője és 
házigazdája az Úszó Falu Halászati 
Termelőszövetkezet volt Esztergom
ban. A  dunamenti halászati terme
lőszövetkezet a gyakorlati megren
dezés jogát eredményes gazdálkodá
sával és a mozgalomban betöltött 
vezető szerep-évei érdemelte ki. A  
verseny sikerével igazolták esztergo
mi barátaink az előlegezett bizalmat, 
s a kitűnő szervezésiben való jártas
ságukat.

Az országos versenyre 1984. augusz
tus 11-én került sor a szövetkezet 
halászcsárdája előtti szabad terüle
ten. A  festői környezetben folyó ver
seny sok érdeklődőt vonzott az or
szág minden részéből a verseny 
színhelyére. Igaz Antal, az Úszó Fa
lu Halászati Termelőszövetkezet el
nöke megnyitójában szólt a ver
seny szép hagyományairól, hasz
nosságáról, s az ilyenkor magától 
adódó tapasztalatcsere később ka
matozó célszerűségéről. (A jubi
leumi verseny kapcsán emlékezett 
a versenyt kezdeményező és alapí
tó, ma már nyugdíjas bajai elnök
től.)

A  verseny előtt, s a megnyitót kö
vetően a díjkiosztásig a szövetke
zet hangos híradója ismertette a 
versenyfeltételeket, bemutatta a 
zsűrit, versenyzőket, az elkészült 
halászlevek elbírálásának szempont
jait, s mindenben kitűnő tájékozta
tást adott a nézőseregnek. Szólt a 
magyar halászat feladatairól és 
eredményeiről, a szövetkezeti moz
galom további feladatairól.

A  zsűriben foglalt helyet — töb
bek között — ár. Tóth János kandi
dátus, az MTA Dunakutató Állomá
sának tudományos főmunkatársa, 
Bencze Ferenc, a Halászati Terme
lőszövetkezetek Szövetsége titkára, 
akik 1966 óta valamennyi orszá
gos versenyen közreműködtek.

A  versenyben 25 halászléfőző ve
télkedett az elsőségért. A  halfőző 
versenyben a halászati szövetkeze
tek, halgazdálkodással foglalkozó 
szövetkezetek és halgazdaságok tag
sági vagy alkalmazotti munkavi
szonyban álló dolgozója, nyugdíjasa 
indulhatott. A  rendezőség adott a 
•főzéshez 3 kg élő halat. A  fűszereket 
a versenyzők maguk hozták. Szaba
don választhatták meg a halászlé
főzés módját, a halászlé fajtáját. 
Tilos volt bármilyen halból készült 
adalékanyag (pl. halászlékocka, 
alapié, konzerv vagy sűrítmény stb.) 
felhasználása.

Amikor egy-egy versenyző elké
szült a halászlevével, azt a rendező
ség által biztosított tálban a rende

zőség felszolgálója vitte a zsűrihez. 
A  háromtagú zsűrik a legjobb ha- 
lálszleveket együttesen is újraérté
kelték, s állapították meg a végső 
sorrendet, ö t  pontozó pontszámai 
adták meg a végső eredményt. Az 
egységes bírálat érdekében a zsűri 
tagjai munkájuk megkezdése előtt 
egy, a halászcsárdában készített ha
lászlevet kóstoltak meg, s bíráltak. 
Ez lett a pontozásnál a1 viszonyítá
si alap. Az értékelés szempontjai 
voltak: a halászlé megjelenése
(szín, külsőség, állag, illat), íze és 
zamata, a halhús megjelenése és íze, 
valamint az összbenyomás.

A  mindvégig sok izgalmat hozó 
verseny eredményhirdetése és d íj
kiosztása ünnepi külsőségek mellett 
zajlott le. A  X. országos halászlé
főző verseny helyezési sorrendje a 
következő: 1. Tóth Ferenc (Üj Élet 
Htsz, Baja) 470 pont; 2. Farkas Jó
zsef (Űj Élet Htsz, Baja) 469 pont; 
3. Köpeti Magdolna (Petőfi Htsz, 
Mohács) 453 pont; 4. Hüfner József 
(Petőfi Htsz, Mohács) 429 pont; 5. 
Huber Ferenc (Úszó Falu Htsz, Esz
tergom) 394 pont; 6. Demcsák Já
nos (Viharsarok Htsz, Gyomaend- 
rőd) 377 pont; 7. Preszlik Lajos 
(ÁFÉSZ, Esztergom) 376 pont; 8. 
Oláh Tibor (Petőfi Htsz, Mohács) 
369 pont; 9. Kozák Andrásné (Fel- 
szabadulás Htsz, Szolnok) 354 pont; 
10. Brubel Jenő (Petőfi Mgtsz, Hí- 
mesháza) 343 pont; 11. Bölcsik T i- 
borné (Halászati Szövetség, Diny- 
nyés) 339 pont; 12. Molnár József 
(Virágzó Htsz, Tiszaalpár) 332 pont; 
13. Borbély Gyula (Lenin Mgtsz, 
Jászkisér) 327 pont; 14. Kun Sándor 
(Vörös Csillag Htsz, Paks) 318 pont; 
15—16. Sajó László (Tisza Htsz, Sze
ged) és Brilla István (Vasas HE, 
Esztergom) 313—313 pont; 17. Töl
gyesi Jánosné (Halászati Szövetség, 
Dinnyés) 309 pont; 18. Bollók 
György (Lenin Mgtsz, Jászkisér) 308 
pont; 19. Bereczky Mihály (Virág
zó Htsz, Tiszaalpár) 287 pont; 20. 
Tumpek János (Vörös Csillag Htsz, 
Paks) 282 pont; 21. Gáli Gyula (Dél
borsodi Htsz, Gelej) 259 pont; 22. 
Bartal Flórián (Vasas HE, Eszter
gom) 258 pont; 23. Kapcsándi Má
ria (Virágzó Htsz, Tiszaalpár) 257 
pont; 24. Kovács József (Felszaba
dulás Htsz, Szolnok) 249 pont; 25. 
Nagy Árpád (Dél-borsodi Htsz, Ge
lej) 247 pont.

A  végig nagyszerű verseny — 
melynek drámai előzménye volt a 
bajaiak szerencsés kimenetelű gép
kocsibalesete — kitűnő versengést 
hozott. Az első és második hely 
mindössze egy ponton múlott. A  
két bajai halászléfőző közül most 
Tóth Ferenc javára dőlt el, aki ta
valy 4. volt Szegeden, szemben az 
eddigi versenyek számos győztesé
vel, az elmúlt évben maximális 
pontszámot elért Farkas Józseffel,

aki dicsérte a kitűnő rendezést és 
jó néhány régi ismerőse, barátja 
figyelemre méltó eredményét. így 
a harmadik helyezett K opeti Mag
dolna és a mohácsiak élre törését, 
az esztergomi Huber Ferenc múlt 
évi 32. helyről az 5.-re való felzár
kózását, akárcsak Demcsák János 
gyomai versenyző visszakerülését az 
élvonalba.

Valóban: Hüfner József negyedik 
és Oláh Tibor nyolcadik helye, per
sze K opeti Magdolna mellett, a Pe
tőfi Htsz (Mohács) előretörését hoz
ta, helyesebben megerősítette évek 
óta tartott rangos helyüket. Kozák 
Andrásné, a szolnokiak versenyző
je, aki ismét 9. lett, ugyancsak meg
erősítette pozícióját az élmezőny
ben. Mint mondani szokták, bom- 
bameglepetés volt Brubel Jenő (Pe
tőfi Mgtsz, Hímesháza) előretöré
se a 10. helyre, a tavalyi 36. hely
ről! Bölcsik Tiborné helyet cserélt 
dinnyési társával, Tölgyesi Jánosné- 
val. Jól szerepeltek a Virágzó Htsz 
versenyzői Tiszaalpárról. Jászkisér- 
rel ezután már számolni kell, akár 
csak a gelej iekkel.

Az esztergomi jubileumi verseny 
jó néhány szakmai és egyéb tanul
ságot is mutatott. Az utánpótlást 
ígéri az országos versenyen először 
szereplők száma. Ök voltak azok, 
akik talán hangsúlyosan is, a táj
jellegű halászlevekkel jelentkeztek. 
Egyesek túl sok zöldpaprikát, pa
radicsomot, sőt zöldséget is hasz
náltak; mások a hagymát nem saj- 
náltáík; de akadtak, akik füstölt 
szalonnával, hagymapirítással és túl
zott fűszerezéssel, főleg borssal, va
lamint borral ízesítettek. A  már ko
rábban felemlegetett, előretört ver
senyzők viszont a dél-dunai halász
lé főzésére orientálódtak. Dr. Tóth 
János szerint az eddigi országos 
versenyek szinte egyértelműen a 
duna-menti szövetkezetek sikerét 
hozták, közülük is a bajaiakét. Ösz- 
szefüggést lát abban, hogy a dél
dunai helységek azok, ahol az egy 
főre jut halfogyasztás nyolc-tízsze
rese az országos átlagénak. Nem 
csoda, hogy a magyar halászlé ka
rakterét ők határozzák meg. A  leg
egyszerűbb halászléfőzés, ahogyan a 
halászok csinálják a mindennapok
ban, a vizek partjain. Hal, víz, 
hagyma, só, paprika, bogrács és 
megfelelő tűz kell a halászléfőzés
hez. Bencze Ferencnek az a véle
ménye, hogy az immár hagyomá
nyos országos halászléfőző verse
nyek jól alakították ki a magyar 
halászlé méltán világhírű, sajátos 
jellegét. Kiállja ma már a versenyt 
bármely halétellel, lett légyen az 
bármilyen híres-neves, akármelyik 
földrészen.

Felvidéki István
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HALÁSZAT
1983.

XXIX. (76.) 
évfolyam

1984.
XXX. (77.) 
évfolyam

TARTALM I ÁTTEKINTÉS

A Halászat hasábjain az elmúlt két évben megjelent írásokat az aláb
biakban tekintjük át. A  tartallmi áttekintésben az egyes cikkek után kö
zöljük a megfelelő lapszámot és az oldalszámot. Az oldalszámok között a 
B/2, illetve B/3 jelzések azt jelenti, hogy az adott cikk a borítólap második, 
illetve harmadik oldalán jelent meg.

A  cikkek tematikai csoportosításánál — kisebb változásoktól eltekintve — 
a korábbi évek gyakorlatát követtük. E csoportosításnál nem a cikkek 
címe, hanem tartalma volt az irányadó.

A  külföldi folyóiratokból vagy hírügynökségektől átvett anyagokat az 
egyes témacsoprtok végén, a megjelenés sorrendjében mutatjuk be. (Záró
jelben közöljük e cikkeknél azok forrását és a feldolgozást elvégző szer
zőt.)

A  tartalmi áttekintésben külön nem tüntetjük feli a valamennyi lap
számban megjelent M iről számol be a külföldi sajtó? (dr. Pénzes Bethen) 
és a Hazai lapszemle (Pöschl Nándor) című rovatokat. Ugyancsak mellőz
tük a különböző értekezletekről szóló — részben már aktualitásukat vesz
tett — beszámolókat, a könyvajánlatokat és a rövidelbb terjedelmű külföl
di híranyagot.

ÁGAZATFEJLESZTÉS — ÖKONÓMIA — EREDMÉNYEK

Dobrai Lajos: Mellék- 
termékek biológiai 
szerepe és a halá
szat 1983/2. 33

Dobrai Lajos: 1982-ben 
is tovább emelkedett 
haltermelésünk 1983/3. 65

Dobrai Lajos: Adottsá
gok, új technológiák, 
új módszerek a hal
termelésben 1983/5. 129

Dobrai Lajos: Sikeres 
termelési évet zár
tunk 1983-ban 1984/3. 65

Gönczy János: Az elekt
romos halászat fe j
lesztésének feltételei
ről 1983/5. 137

Nyári Ödön, Szilárd 
György: A  halászati 
vízhasznosítás műsza
ki célkitűzései, ered
ményei és problémái 
a VI. ötéves tervben 1984/3. 68

Oláh János, Kepenyes 
János, Sinha V. R.
P .: Pontytenyésztési
technológiák energia- 
igénye 1983/5. 131

Pintér Károly: Tízéves 
a kiskörei víztározó 1983/4. 97

Pintér Károly, Thu- 
ránszky Zoltán: A 
ráktermeliés fejleszté
sének lehetőségei Ma
gyarországon 1983/1. 3

Polgár Olivérné: A  hal
árak változása 1984/2. 61

Tófei Károlyné: A  mo
hácsi Petőfi Halásza
ti Termelőszövetkezet 
eredményeiről és ter
melésfejlesztési le
hetőségeiről 1983/6. 162

Török István: A  halá
szati ágazat helye és 
szerepe a tömörkényi 
Alkotmány Mgtsz-ben 1983/1. 11

Tógazdasági hozamrang
lista 1983/4. 123

HALSZAPORÍTÁS (ANYANEVELÉS, ELŐNEVELÉS)

Horváth László, Péteri 

András} Seprődi Já

nos: Előzetes közle

mény LH—RH készít
mények felhasználásá
ról halak ovulációjá
nak indukálására 1983/5. 134

Péteri András, Ruttkay 
András: A  takarmány 
mennyiségének hatása 
a ponty petefészek— 
testsúly arányának 
és ikraprodukciójának 
alakulására

Péteri András, Ruttkay 
András, Horváth 
László: Anyaharcsák 
felnevelése polikulitú- 
rában

H. Tamás Gizella: A  
tavi compóivadék-ne- 
velés tapasztalatai 

O. Tóth Erzsébet: Mik- 
rokapszulázott tojás
pép harcsalárváknak 

Woynarovich Elek: Tam- 
baqui: az intenzív hal
tenyésztés új csillaga

1983/6. 167

1983/4. 100 

1983/4. 111 

1984/2. 42 

1984/3. 95
Woynarovich Elek} Ga

rdái Péter, Woynaro
vich András: Megfi
gyelések a szaimusz 
(Lates niloticus) sza
porodásával kapcso
latiban 1983/4. 103

Az angolna ivarérésé
nek mesterséges sza
bályozása (Arbeiten 
des Deutsch. Fischerei- 
verfaandes) 1983/2. 61

Kísérletek a víz ózonos 
kezelésére (Rübo- 
vodsztvo i Rübolovszt- 
vo 1983/2. 61

TERMÉSZETES
HALGAZDÁLKODÁS

Bodó István: Egy hor
gászvíz busái 1983/5. 143

Paulovits Gábor3 Bíró 
Péter: A  fertő-tavi 
angolnák növekedésé
ről 1984/2. 35

Üvegangolnák átmeneti 
tárolása (Zeitschrift 
für die Binnenfische- 
rei, Tahy B.) 1984/1. 30
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TÓGAZDASÁGI, KETRECES, MEDENCÉS HALTERMELÉS

Cseri Géza, Kozák Ba
lázs: Az angolna nö
vekedése nagyüzemi 
körülmények közit 1983/6. 175

Hancz Csaba, Woynaro- 
vich András: Labora
tóriumi kísérletek az 
amurivadék intenzív 
nevelésére, szárazföl
di zöld növények ete
tésével 1983/2. 40

Kovács József: Szenny
vízhasznosítás Bikaion 1984/2. 56

Kozák Balázs, Kozák 
Teresa: Az ammónia 
hatása az európai an
golna növekedésére 1984/4. 102

Kozák Balázs, Kozák 
Teresa: Egyszerű eljá
rás az iparszerű hal
termelő medencék ön
tisztulásának és ka
pacitásának vizsgála
tára 1984/5. 134

Müller Ferenc: Ketre
ces haltermelés
Szarvason 1983/2. 35

Németh István, Pénzes 
Bethen: A  hévíz hasz
nosítása a halgazdál
kodásban

Szálkái Sándor, Kis- 
Csontos Béla: Halas
tavak trágyázása híg
trágyával és élelmi- 
szeripari szennyvi
zekkel

O. Tóth Erzsébet: A szi- 
várványos pisztráng 
(Salmo gairdneri 
Rich.) táplálék-urea 
hasznosítása

Tasnádi Róbert: A  tó
gazdasági tömegter
melés tapasztalatai

A  természetes táplálék 
jobb kihasználása és a 
takarmányok takaré
kos adagolása (Zeit- 
schrift für die Binnen- 
fischerei)

Amurivadék nevelése 
ketrecekben (Rübo- 
vodsztvo i Rübolovszt- 
vo)

1984/5. 150

1984/5. 148

1983/6. 170 

1984/6. 168

1983/1. 23

1983/1. 24

HALÁSZATI ESZKÖZÖK. BERENDEZÉSEK

Kovács András: Riasz
tóberendezések 1983/3. 74

Kozák Balázs, Kozák 
Teresa: Természetes
zeolitásvány ammó
niaszűrésének vizsgá
lata 1984/2. 49

Kozák Balázs, Svéda 
Miklós, Kozák Teresa:
Halszállító berende
zés alkalmazása in
tenzív halászati tele
pen és tógazdaság
ban 1983/5. 135

Kuli Barnabás: Halas
tavi vízlevegőztető be
rendezések összeha
sonlítóvizsgálata 1983/3. 71

Kuli Barnabás: A  tóvíz 
oxigéntartalmának és 
a levegőztető berende
zés oxigénbevitelének 
összefüggése, vala
mint a levegőztetés 
költségei 1984/5. 146

Pápay Tibor: Dobóhá
ló és szák készítése 
I. rész 1983/4. 114

II. rész 1983/5. 144
Pápay Tibor: Húzóhá

lók javítása 1984/1. 10
A  hidraulikus szállítási 

mód a mezőgazdaság
ban és a halászat
ban („Szabad ka- <
jpacitáis” Gmk) 1984/3. 92

HALBIOLÓGIA

Bodó István: A  compó 1984/4. 124
Bottá István, Kérész- 

tessy Katalin, Pintér 
Károly: Űj halfaj v i
zeinkben: a széles
durbincs (Gymnoce- 
phalus balom; Holcik 
és Hensel, 1974) 1984/4. 98

Farkas József—Oláh
János: A  fonalas Fla-

vobacterium sp.: új 
hidegvízd fakultatív 
halkórokozó? 1984/6. 173

Győré Károly, Janurik 
Endre} Oláh János,
Szabó Pál: A  ponty 
(Cyprinus carpio L.) 
ammóniafüggő légzé
se és ammóniaüríté
se 1984/3. 81

Harka Ákos: A  halak 
növekedésének vizs
gálata

Márián Teréz, Krasznai 
Zoltán, Bakos János: 
Transzferrin polimor
fizmus vizsgálat ered
ménye magyarorszá
gi pontypopulációk
ban

Márián Teréz, Krasznai 
Zoltán, Oláh János: A  
fehér busa (Hypoph- 
thalmichthys molitrix 
Val.), a pettyes bu
sa (Aristichtys nobi
lis Rich.) és hibrid
jeik jellemző karioló- 
giai, biokémiai és 
morfológiai bélyegei 

Pónyi Jenő, A li Ássa 
Ali Zárok: A  dévér- 
keszegliárvák (Abra- 
mis brama Linné) táp
láléka a Balatonban 

Szakolczai József—Bé
kési László: A  pon
tyok téli bőrelválto
zásáról

Tóth Árpád: Tokfélék 
földünk vizeiben 

Tóth Árpád: A  lénai tok 
Tóth Árpád, Szálnyi- 

kov, Nyikolaj: A  ke- 
csege földrajzi elter
jedése

1984/2. 45

1984/4. 112

1984/3. 75

1984/4. 119

1984/6. 178

1983/2. 46 
1984/1. 7

1983/3. 89

HALEGÉSZSÉGÜGYI, 
KÖRNYEZETI HATÁSOK

Dobrai Lajos: Szerkesz
tői megjegyzések 

Elekes Károly: Szenny
víz elhelyezése hala- 
sított tárolókban és 
halastavakban 

Farkas József: A  Flexi- 
bacter columnaris 
baktérium okozta hal
betegségek

Farkas József: A  har
csaivadék Vibrio-be- 
tegsége

Farkas József: Az Aero- 
monasok és a Pseudo- 
monas fluorescens ellő
fordulása halaink 
mikroflórájában 

Gaál Sándor, Füzesi 
István, Pénzes Be
then: Nehézfémek ha
lainkban

Kovács-Gayer Éva, Csa
ba György, Békési

1984/6. 167

1983/4. 125

1984/2. 40 

1984/4. 110

1984/4. 122 

1983/5. 138
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László, Szakolczai Jó Szító András, Janurik Drabik János: Csomór
zsef, Molnár Kál Endre, Hajdúmé Áb- Barnabásra emléke
mán: Üj adatok a rahám Ágnes: Az in zünk 1983/3. 81
pontyok úszóhólyag tenzív népesítésű an Endresz István: A  ha
gyulladásához 1984/4. 116 golnanevelő halastó lászat ábrázolása az

Lábdy Jenő, Vágás Ist vizének hatása a Enciklopédiában
ván: A  holtági halte szarvasi Körös-holtág I. rész 1984/4. 114
lepítés vízügyi kérdé vízminőségére 1984/5. 130 II. rész 1984/5. 151
sei 1984/6. 165 Tasnádi Róbert: Be III. rész 1984/6. 182

Papp Károlyné: Hal- széljünk a tömeges Endresz István: A  ponty
pusztulások 1983-ban 1984/3. 76 hal elhullásokról, II. mint szimbólum 1984/5. 149

Páskándy János: Gon rész 1983/1. 7 Felvidéki István: VIII.

dok, gondolatok a Tóth Árpád: Dunai ke- országos halászléfőző
vadkerti-tavi halpusz- csegék Cystopsis (Ne- verseny 1983/1. 26

tulások nyomán 

Pénzes Bethen: A  hal- 
pusztulások hátteréről 

Pusztay Leventéné: A  
halastóvizek „diag
nosztikai” vizsgálata 

Szakolczay József: Hal
egészségügyi gondok 
1982-ben

Szakolczai József: Az 
1983. évi halhúster
melés a laboratóriu
mi vizsgálatok tük
rében

1983/1. 27 matoda) fertőzöttsé- 
ge

1984/6. 166 Veszprémi Béla: Víz- 
szennyezés okozta 
halpusztulások 1982-

1984/3. 91
ben

Woynarovich Elek: A  
halastavak „környe
zetszennyező” hatásá

1983/3. 75 ról és a vizsgálati
módszerekről 

Nem szennyez a halas
tó! (Zeitschrift für die 
Binnenf is Cherei, Tahy

1984/3. 71 B.)

Fóris Gyula: Az amur 
hasznosítása a me- 
derfennitartási hala- 
sításiban 1984/4. 99

1983/1. 12

1983/3. 80

1983/1. 9

1984/6. 172

VÍZGAZDÁLKODÁS

Pénzes Bethen: Aszály 

a tógazdaságban 1984/1. 6

Balogh József, Körmen
di Sándor: Víztáro
zók hidrobiológiái 
vizsgálata a Bikali

HIDROBIOLÓGIA

Állami Gazdaságban 1983/3. 67

Pénzes Bethen: Amuri 
kagyló 1984/4. 127

KUTATÁS

Felvidéki István: Ün
nepi közgyűlésen em
lékeztek meg a Ha
lászati Termelőszövet
kezetek Szövetsége 
megalakulásának 25. 
évfordulójáról 1983/2. 34

Felvidéki István: Űj 
szabályzatok a halá
szati termelőszövetke
zetekben 1984/1. 17

Felvidéki István: IX. 
országos halászléfőző 
verseny és halászati 
szövetkezeti sportna
pok Szegeden 1984/1.. 24

Felvidéki István: Né
hány szó a halászlé
kockáról 1984/4. 109

Felaidéki István: A  X. 
országos halászléfőző 
verseny Esztergomban 1984/6. 186

Fóris Imre: 25 év a 
szövetkezeti halászat 
szolgálatában 1983/3. 77

Losonci Miklós: Halá
szat a közelmúltban 1983/2. 63

Medvegyné Skorka An
na: A  halnevek a ma
gyar halászat szókin
csében, a magyarság

Dobrai Lajos: HAKI- Oláh János: HAKI- őskorától napjainkig.
nap, 1983 1983/6. 178 szolgáltatás: Halasta A  magyar halnevek

Facsar Imre: Szegedi vak termőképességé eredete
Akadémiai Bizottság: nek felmérése 1983/4. 119 I. rész 1983/5. 148
A  haltenyésztési és Oláh János: Kutatá II. rész 1983/6. 177
halegészségügyi kuta sunk hírei 1984/2. 52 III. rész 1984/1. 19
tások helyzete 1983/4. 109 Hogyan tovább a ponty IV. rész 1984/2. 60

tenyésztésben (—y) 1984/1. 18 V. rész 1984/3. 75
• VI. rész 1984/4. 106

Fogas Emőke: Mit jó
SZABÁLYSÉRTÉSEK

Halász János: Horgász-

Pékh Gyula: Dr. Thu- 
ránszky Zoltán (1924 
— 1984)

Pénzes Bethen: Életút 
a hidrobiológiában.

1984/3. 83tudni a jogosulatlan 
halfogásról? 1984/6. 172

szabálysértések a Ba
latonon 1983/4. 118

PUBLICISZTIKA, HALÁSZATTÖRTÉNET, MEGEMLÉKEZÉS
Nyugállományba vo
nult dr. Veszprémi

Balogh József: Hermán Becsei Attila, Tasnádi Béla 1983/4. 122
Ottó bikali halászati Róbert: 50 éves a sze Pénzes Bethen: Érdek-
szocialista brigád ki gedi Fehértó tógazda képviselet akvaristák
tüntetése 1983/5. 140 sága 1983/6. 161 nak 1984/4, 103
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Péterffy Ida: Rákászás 
Füreden

Pintér Károly: Cikkeit 
írok a Halászatba!

Pintér Károly: Bél Má
tyására emlékezünk

Rimanóczy Endre: Em
lékezés egy tragikus 
haláleset évforduló
jára (Bukovics Imre, 
1936—1982)

Rimanóczi Endre: Fő
nökeimről, elődeimről 
I. rész 
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II. víztározó hasznosítása érdekében létrehozott társa
dalmi szerv jubileumáról. Az elmúlt évtized szép ered
ményeket hozott az üdülőkörzet fejlesztésében. Kiemel
kedik ezen belül is a hullámtéri tározó rendezése. A 
korábbi alacsonyabb duzzasztási szinten a tározó egyes 
részein mocsarasodás indult meg, romlott a vízminő
ség. A  kedvezőtlen hatások ellensúlyozására, több tér
ségben kotrásokat végeztek, öblítő csatornákat alakí
tottak ki, mellyel a pangó vizű öblözetek átmoshatok. 
A  kitermelt anyagból festői szigeteket hoztak létre, de 
kialakultak a különböző vízi sportok céljára alkalmas, 
nagy kiterjedésű vízfelületek is. A  mederrendezési 
munkálatok révén az utóbbi években fokozatosan javult 
a vízminőség, amihez az is hozzájárult, hogy egyre 
nagyobb vízmennyiséggel töltötték fel a tározót. Elma
radások mutatkoznak a fásítási programban, ami azon
ban — ha némi késéssel is — a tervezett szinten való
sul meg.

örvendetes jelenség, hogy a tározón megindult az 
üdülés, így egyre jobban hozzájárul ez az új bázis a 
meglevő üdülőterületek zsúfoltságának csökkentéséhez. 
Az ünnepi ülés megállapítása szerint a Magyar Orszá
gos Horgász Szövetség jó gazdája e vidék halászati

hasznosításának. Az ország természetes vizei közül a 
Tisza II. adjia a leggazdagabb horgászzsákmányt, a leg
jobb fogási lehetőséget. A  MOHOSZ évente 12 tonna 
kétnyaras pontyot és jelentős mennyiségű előnevelt 
süllőt helyez ki, de egyre jobban szerepet kap ez a víz
terület, mint más vizek anyaállományának megterme
lője (különösen csukából és compóból ). A  horgászok 
fokozódó érdeklődését mutatja a területi jegyek évről 
évre emelkedő forgalma. Valószínűleg a fogási naplók 
pontatlan vezetése okozza, hogy a horgászok fogása 
alig éri el e területen az országos átlagot, mert a hal
állomány nagysága ezt nem indokolja. Gyakorlatilag 
azonos halászlétszám mellett, a halászok által kifogott 
hal mennyisége az 1967. évi 61 tonnával szemben az 
elmúlt éviben már közel 200 tonnára nőtt.

Az ünnepi ülés végén kitüntették a körzet fejleszté
sében kiváló munkát Végző aktivistákat. így Készéi 
Károly, a MOHOSZ időközben nyugdíjba vonult főtit
kára az „OVH Kiváló Dolgozója” kitüntetést, míg He
gedűs Gábor, a MOHOSZ körzeti agronómusa, a tisza
füredi kirendeltség vezetője, emléklapot kapott. Kitün
tetésükhöz ezúton is gratulálunk és kívánunk további 
jó és eredményes munkát a Tisza II. mind jobb hal
állományának kialakításában. T. B.
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Nyitrai Galéria:
FRANTISEK STUDENY HALAI

Frantisek Studeny 1911-ben látta meg a napvilágot 
Zitavouban. Prágában végezte tanulmányait. 1980- 
ban hunyt el Pozsonyban. Műveit bemutatta Ma
gyarországon, Párizsban, Lengyelországban, Albániá
ban, Hollandiában, s e helyeken tanulmányúton is 
járt. Alkotásait a Nyitrai Galériának adományozta.
Studeny a szlovák festészet jelentős alakja, aki fran
cia képírói iskolázottsággal és érzékeny színvilággal 
alkotott.

A hal az ő számára több a vizek élőlényénél: olyan 
forma, mellyel valami halk emberi szemérmet, f i
nomságot jelöl. Drámai szituációt jelenít meg 1954- 
es keltezésű „Hal” című tusrajzán. Különös kép a 
pohárral, almákkal, citrommal zsúfolt 1938-as „Csend- 
élet” -e, melyen a szardíniásdoboz üres, hiányzik be
lőle a hal — szolgálatot tett az emberért: étkünk az 
ősidőktől mindmáig. 1960-ban készült rajza a „H ab
ról ezt az élőlényt hiánytalan szerkezetnek, külön 
létnek fogalmazza meg: bárka, vagy az időóceánon 
lebegő, szárnyaló léghajó.

Losonci Miklós

Hal (1954)




