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A halászat, mint a legősibb 
mesterség 

 



Szerszámai: 10. oldal 1. bek: 

Horog: svéd barlangrajz 
halpeckek 

Ősi magyar horgok 



varsák: 

hálóvarsák 

Szigonyok: 



Herman Ottó halászati típus megnevezései: 
 I.  Rekesztő halászat – a hal iránytartó tulajdonságára számít, a V alakú 

terelő falak a halat egy szűk nyíláshoz vezetik, amin át a fogórészbe kerül. 
II. Kerítő halászat – a halat egy hálófallal bekerítik, s a partra v. a ladikba 

húzzák. 
III. Emelő halászat – a hal mindig oldalt lefelé menekül, így az alatta lévő 

öblös hálóba kerül. 
IV.  A hajtó halászat erőszakos, a halat a fogóeszközbe zavarja. 
V.  Állító halászat – arra számít, hogy a hal igyekszik eltolni az engedékeny 

akadályt, s így a laza hálóba belegabalyodik. 
VI.  Kereső halászat – a hal ár ellen, illetve a partról a meder felé igyekszik, 

ezért a halász felülről lefelé és belülről kifelé keresi a halat. 
VII. Vető halászat – a rádobott háló gyorsabban süllyed, mint ahogy a hal 

merülni tud. 
VIII. Tapogató halászat – jórészt a véletlenre számít, de a halat az oldalt való 

menekülés révén érzi meg. 
IX. Hurokvető halászat – a hal veszteg való állását használja fel. 
X.  Szigonyos halászat – szemre vagy vaktában dolgozik. 
XI. Horgászat – a hal kedves eledelére számít. 
XII.  Jeges halászat – a hígvízinek mása, de számít az oxigénpótlásra is. 



„Herman Otto az utolsó 
polihisztor” 

• Biológus: Balaton élővilága 

                 madarak 

                 ízeltlábúak – pókszabásúk  

• Néprajz kutató 

• Nyelv újító … 

 



Tihanyi – fsz: „látó ember” 



Gőzhajók: kereskedelmi halászat 

 



 



 



 



 



Halászati flották - túlhalászat 

 



 



 



 



 



 



 





 





 



Tudatos vásárló 

 



Kik a vegetáriánusok? 

 



Egyben környezetvédők is? 
Vitassátok meg!  

Csoportmunka:  
A: gyűjtsetek állításokat, hogy a „vegák”    
    környezetvédők 
 
B: gyűjtsetek állításokat, hogy a „vegák”    
    nem környezetvédők 
 
 

            



 



Szólások összerakása, értelmezése 

 

• Fejétől bűzlik a hal.   

• A nagy hal megeszi a kicsiket.  

• Él, mint hal a vízben.   

• Vergődik, mint a partravetett hal.  

 

 

    


