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Közvizeink halasításáról.
ióta az ármentesítés és a vízszabályozás érdeké
ben végrehajtott nagyszabású munkálatok nem

csak apasztották a halas vizek kiterjedését, de azok quali- 
tását is nagymértékben rontották abban az értelemben, 
hogy a halakat megfosztották legjobb ívóhelyeiktől, a 
halivadékot pedig a fejlődésükre legalkalmasabb terü
letektől, mindjobban előtérbe nyomul annak a szüksége, 
hogy az újbóli halasítást mesterségesen termelt, minél 
életerősebb halivadék kieresztésével oldjuk meg.

Ilyen módon indult meg nálunk is a közvizek hala- 
sításának nagyfontosságú kérdése, egyelőre ugyan még 
szerény eszközökkel, de oly lelkesedéssel, amely az észre
vehetőig emelkedő helyes halászati érzék mellett már 
is határozott eredményekre utalhat. Mert pedig a 
mesterséges halászat, kiváltképpen a tógazdasági üzem 
legutóbb nem remélt módon izmosúl, a maga duzzadó 
életerejéből a természetesnek is adhat kölcsön annyit, hogy 
akár talpra is állíthatja, a mennyire a fönnforgó viszo
nyok között ez egyáltalán lehetséges.

A közvizek halasításának előmozdítására irányuló 
törekvéseknek már bizonyos múltjuk van. Jelenlegi 
földmívelési miniszterünk: Darányi Ignáez első minisz
tersége alatt is foglalkozott eme közérdekű feladat 
gyakorlati megoldásával. Az 1904. évi költségvetésében 
300,000 korona hitel engedélyezését kérte a törvény- 
hozástól arra, hogy ebből 6—10 év alatt annyi ivadék- 
nevelő-telepet állíthasson föl, a mennyi a közvizek 
népesítéséhez igényeltető éves ponty és süllőivadék 
termeléséhez szükséges. A vonatkozó indokolás szerint 
ugyanis folyóinknak ama része, a melyekben nevezett 
halfajok sikerrel tenyészthetők, mintegy 160,000 holdra 
rúg s e hatalmas területnek rendszeres halasításához 
mintegy 10 millió darab növendékhal kell. Ezen 
anyagnak termelése pedig legalább 2,500 kát. hold 
ivadéknevelő-tó bírását feltételezi, minélfogva azokat a 
szabályozott folyók mentén akként tervezte, hogy lehe

tőleg minden halászati társulat kapjon legalább egy ily 
telepet s annak felhasználásával mindegyik maga gon
doskodjék a népesítéshez szükséges halanyag terme
léséről.

Ügy tudjuk ez a munka folyik ; azonban a kizárólag 
magánosok kezében levő alkalmas területeknek meg
szerzése, valamint a vízhasználati engedélyek kiesz
közlése annyi akadályba ütközik, hogy nagyon is 
kétséges, vájjon a tervbevett 6—10 év alatt befejez
hetek lesznek-e. Hivatalos jelentések szerint eddigelé 
8 helyen áll ily telep működésben együtt 117 kát. 
holdnyi kiterjedésben, a melyekről a múlt évben közel 
1*5 millióm ivadékot juttattak a közvizekbe. Tárgya]ás 
és kivitel alatt áll pedig 15 helyen összesen 468 kát. 
hold kiterjedésben ilyen telep létesítése. A tényleg 
kiépültekhez 22,000 korona segélylyel járult az állam, 
a kivitel alatt állók költsége pedig 30,500 kor. van 
előirányozva.

Darányi miniszter, a kisemberek iránti szeretetében 
azonban még tovább is ment a halászat segélyezésében. 
Azt vallja ugyanis, hogy a halasítás előmozdítása első
sorban társadalmi feladat s az államot csupán az ide
vágó tevékenység felébresztésének föladata terheli s 
ebben kell tehát fejieszíőleg közbenjárnia. Ezt meg
felelő jutalmazással kívánja előmozdítani egyrészt az 
imént érintett ivadéknevelő-telepek beruházásával kap
csolatos költségek viselésével, másrészt azzal, hogy a 
tógazdaságokban termelt és kifogástalan minőségű 
halanyagban mutatkozó fölösleget a termelőktől méltá
nyos áron megváltja s ezen anyagot ugyancsak a köz
vizek halasítására fordítja.

A miniszter ezen eljárásában lehetetlen a helyes és 
ezéltudatos gazdasági politikát meg nem látni. Hiszen 
köztudomású, hogy a tógazdaságok a halanyag dolgá
ban saját termelésük biztonsága érdekében mindig 
bizonyos fölösleggel dolgoznak. Ezt a fölösleget olyan 
termelők veszik meg, a kik törpe üzemmel gazdálkod
nak, többnyire csak hizlalnak. A mi ezen felül még



megmarad, az a tógazdára nézve majdnem egészen 
értéktelen anyag. A miniszter ezen anyagra reflektál s 
azt az említett körülményeknél fogva igen olcsón 
megszerezheti. Bármily olcsón váltsa is azonban meg, 
a tenyésztőre nézve megmenti a teljes elértéktelenü- 
léstől. Ilyen módon kettős czélt szolgál tehát eljárásával, 
nevezetesen a köztenyésztésnek kifogástalan tenyészanva- 
got juttat, a tenyésztőt pedig az átengedett tenyészanyag 
mennyiségéhez és minőségéhez képest jutalmazza. Ha 
e mellett még azt is felemlítem, hogy az így szerzett 
kifogástalan tenyészanyaggal a vérfelfrissítés követel
ményeit is kielégíti, vagyis egy olyan irány érvényesül, 
a mely eddig minden jogosultsága és szüksége daczára, 
a halaknál egészen figyelmen kívül m aradt: el kell 
ismernünk, hogy a miniszter eljárása a köztenyésztés 
érdekében igen hatalmas haladást jelent.

A múlt évben különösen kedvezett az időjárás a 
pontyivadéknak. Annyi volt az apró hal, a mennyi 
csak ritkán van. így már az őszi halászatok alkalmá
val érkeztek ajánlatok ilyen ivadék szállítására. A minisz
ter szívesen ragadta meg a halasításhóz az alkalmat 
és a Balatoni halászati társulattal közösen a BalaíiHL. 
halasítására 30,000 darab törpeharcsát és föö mázsa 
nemes pontyivadékot vásárolt az ihárosi és részben a 
daruvári tógazdaságokból. Az anyag fejlettségét jellemzi, 
hogy átlagosan 12 darab nyomott 1 kg.-ot, vagyis 
összesen mintegy 122,000 darab ilyen hallal szaporít- 
tatott a Balaton ezen, ezidőszerint valamennyi között 
legjobban gondozott halasvizünk halállománya. A min
den tekintetben ritka szép és erőteljés ivadékot vasúton 
szállították Fonyódfürdő-telep állomásra múlt évi novem
ber 27., 28. és 30-án. A 2—2 vagonban szállított halak 
a hajnali vonattal érkeztek meg s a vasúttársulat előzé
kenységéből azonnal átvétettek. Mert a kikötőben készen 
állt a bárka és az ezt vontató gőzös, az átrakás és szét
osztás oly hamar ment, hogy a mire megvirradta halacs
kák már új otthonukban voltak, minden veszteség nélkül.

Iiazae^íöFÍércetek.
— A »Halászat« eredeti tárczája. —

I r t a : Jurán Vidor.

III.

Ä z alkony lassan-lassan szétterítette szürke palástját.
A mocsarakban hang versenyző békák brekegése, a 

harmatos gyepen czirpelő kabóczák bús zizegése s a 
hazatérő gulya távoli kolompszava belenyilalt a nyári 
est fönséges csöndjébe, mely az egyre homályosodó de
rengés hű kísérője.

A különféle hangok édes-bús melé diában folytak 
egybe s úgy rémlett előttem, hogy a sajátságos dalla
mot inaĝ a a föld valahol messze, nagyon messze kile- 
h li magából, hogy e széles szép határt édes álomba 
ringassa.

A poros mezei úton egyszerű halászbotommal haza
felé siettem. A nyári alkony fönséges poézíse s az első 
álmaiban szendergő természet misztikus nyugalma telje
sen lebilincselte szívemet és lelkemet. Gondolatokba 
mélyedve észre sem vettem, hogy a kis patak hídján 
belebotlottam egy fütyörésző alakba.

— Hé, fiatal úr, — szólalt meg mellettem valaki.
A redves, mély hangról megismertem az öreg Jánost. 

Valaminek történnie kellett, hogy a falu végéig elémbe jött. 
— Mi újság? — kérdez.em kíváncsian.
— Bizony újság a mondókám! Éjjel ismét ott lesel

kedtem a ruzsbachi sarokban. Egyszerre csak látom, 
hogy a sekély folyásban ott vadászgatik az a hunczut 
lazacz, mely pár héttel ezelőtt faképnél hagyott bennün-

Teljesség okáért megemlítjük, hogy a november hó 
26 ikán szállított törpeharcsákból az egész Balaton 
kapott, holott a pontyivadékból csak a tó alsó öble 
részesült, mert Keszthelytől Tihanyig terjedő partvona
lon eresztették őket szabadjukra.

A törpeharcsákat illetőleg meg kell emlékeznünk 
arról, hogy az előzőleg végzett próbahalasítások körül 
szerzett tapasztalatok annyira kedvezőnek bizonyultak, 
hogy annak alapján rendszeres terjesztésük szintén 
napirendre került. Ezt a kiváló jóízű, szálkátlan és 
keményhúsú' halat az ihárosi tógazdaság honosította 
meg nálunk alig négy évvel ezelőtt. Azóta annyira 
elterjedt, hogy ma már több tógazdaság bír több-keve
sebb mennyiséget közvizek népesítésére szállítani. Min
denütt osztatlan elismerésben részesül kiváló tulajdon
ságainál fogva, amiért közvizeinkben való meghonosítása 
is indokolt. Eltekintve igénytelenségétől, szaporaságától 
és bámulatos szívósságától, különösen kiemelendő nagy 
alkalmazkodási képessége, a melyiknél fogva épp úgy 
otthon érzi magát a felvidék sebes és hidegebb vizei
ben, mint a síkság lassú folyású folyóiban, avagy erősen 
felmelegedő tavaiban. Szaporaságát jellemzi, hogy 
már kétéves korban ivarérett, szívósságát pedig az, 
hogy 24—48 óráig víz ‘nélkül élve szállítható. Eme 
tulajdonságok nagyban ajánlják elszaporítását, mert 
arra van hivatva, hogy olcsó tömeghal, illetve igazi 
néptáplálék váljon belőle.

Ezen czél szolgálatában a közelmúlt napokban 10*5 
mázsa mintegy 42,000 darab 1 és 2 éves ilyen hal 
fordíttatott közvizeink halasítására, részben az ihárosi, 
részben a kissztapári és végül a túrái tógazdaságokban 
vásárolva. Nevezetesen a Duna felső folyásán és pedig 
a Dévény-nagybodaki, a Győrvidéki és a Komáromi 
halászati-társulat, továbbá a Pozsonymegyei kisdunai 
hálászatP-társulat területén kieresztettek 2—2 mázsát, 
a Tiszán, még pedig a Vásárosnamény-csapi halá
szati-társulat területén 50 kg. és a Zentavidéki hálá

két. Valahogy nem ízlett neki az új háztáj vize, hát 
visszajött a megszokott helyére. A járásáról rögvest 
megösmertem. Ez a fenelegény, melyet az öreg Kubó 
innen elzavart. Jó volna az öreget meglátogatni, talán 
még áldomást is iszunk. Csak ezt akartam mondani. 
Isten áldja meg fiatal ú r !

Fütyörészve befordult az alvég utolsó mellékutczájába 
egy kis házikó nemsokára elnyelte alakját.

A ruzsbachi sarokban ismét itt van a lazacz !
Em él kellemesebb hírrel senki sem lephetett meg.
Tavasz óta ott csatangolt a fenyves sarok vad folyá

saiban, az öreg János éjszakánként állandóan figyelem
mel kísérte kalandos utait. Mikor vakáezióban haza
jöttem, első kirándulásom a lka táva l az a váratlan meg
lepetés ért, hogy a lazacznak még a nyomát sem talál
tam meg. Egy hétig nap-nap mellett eredménytelenül 
lestem a jó szerencsét. Mikor ezt János meghallotta, 
nem szólt egy szót sem, csak a fejét rázogaüa. Láttam, 
hogy a dolog nagyon bántja az öreget. Negyednapra 
aztán megtudtam a valóságot. Kubó, a vén orvhalász, 
Péter és Pál napjának éjjelén ott leselkedett a sarokban, 
a szigODyvetést azonban elhibázta, azóta eltűnt a 
lazacz is.

*

Másnap ebéd után megszólított az édesapám :
— Hová mégy délután ?
— Halászni.
— Csak fogjál sok halat, mert a püspöki ebédhez az 

is kell a parochián.
Sebbel-lobbal összeszedtem halászszerszámaimat: a 

vastag horognyelet, a selyem-halászzsinórt s a kedves mű-
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szati-társulat részére 1 *35 mázsát, végül a Hármas- 
bőrösig halászati-társulatnál 0*Q5 mázsát. A szállítás 
zömét, különösen a Dunába szánt halakét múlt hó 
27-én végezték s bár a halak 24 órát meghaladó időn 
át voltak hordókban, számba nem jövő veszteség
gel értek rendeltetésük helyére. Ugyanezt mondhatjuk 
a tiszaiakról és kőrösbeliekről is, a melyek folyó hó 
közepén lettek szállítva.

Nagyobb kísérletezés folyik a Fertő-tónak czompó- 
val és süllővel leendő behalasítására. Ez a hatalmas, 
több mint 50,000 hold kiterjedésű tó tudvalevőleg 
mindig bővelkedett halakban. Különösen kedveli a csuka, 
ponty, czompó és kárász. Azonban az elmúlt évtized 
folyamán annyira megapadt a tó vize, hogy halászati
i g  egészen értéktelenné vált. Csakis a legutóbbi évek 
folyamán javult a helyzet, amennyiben a tó ismét meg
telt vízzel s a maguktól betelepült halak annyira elsza
porodtak, hogy most már megint székiben halásznak. 
Ez a körülmény arra indította az illetékes tényezőket, 
hogy a halászati jogtulajdonosokat szintén társulattá 
alakítsák s ezen szervezet révén gondoskodjanak a 
halászat okszerű és mentői intenzívebb kihasználásáról. 
A társulat alakúló ülése május 22-re van kitűzve.

Addig is, a míg az így felkeltett érdeklődés mellett 
a társulat maga gondoskodhat a tónak rendszeres hala- 
sításáról, a földmívelési miniszter az országos halászati 
felügyelőség javaslatára megengedte, hogy czompóval 
és süllőikrával kísérletezzenek a tó behalasítását illetőleg. 
Jellemző ugyanis, hogy a mai halállományban arány
lag legkevesebb a czompó, a süllő pedig egészen 
hiányzik. A czompót illetőleg a jelenség annál feltű
nőbb, mert alkotásánál fogva a tó mire sem alkalma
sabb, mint ezen újabban igen nagy áron értékesíthető 
halfaj tenyésztésére. A telepítés előmozdítására 12 
mázsa, mintegy 40,000 darab vegyeskorú czompót eresz
tettek ki a Fertő 3 pontján névszerint Czenk, Valla 
és Feketeváros határában.

halacskát. A halászkosarat a nyakamba akasztottam, az
tán vígan nekivágtam a távoli ruzsbaehi saroknak.

A község végén élénk sürgés-forgás közepette a 
diadalkapu gerendáit szögezték össze, melyet a bérmáló 
püspök tiszteiére állítottak fel. Az út két szélén díszí
tésre szánt fenyőágak hevertek, pajkos fiúk hanezurozva 
bukfenczeket hánytak az illatos gályákon. Csitri kis 
leányok vad virágokból koszorúkat fontak, egész gyer
meksereg bámulta szorgalmas munkájukat.

Tovább siettem.
Útközben száz gondolat is villant át agyamon, melyek 

mind a renegát lazacz köré csoportosultak. Nem közön
séges fráterrel lesz dolgom, azt előre sejtettem, mert 
máskülönben az öreg János nem keresztelte volna el 
,,fenelegény “-nek. Legjobban azon izgató gondolat kín
zott: fog-e egyáltalán a csali után kapni? Megnyugta
tott némileg az a gondolat, hogy ilyenkor délután a 
lazacz is megemésztette éjjeli zsákmányát, üres gyomor
ral talán előbb rábírható lesz egy kis hajszára.

Egyórai bandukolás után elértem a ruzsbaehi sarkot.
A Poprád. itt a fenyves hegyek között összeszorul, a 

meder kiálló kövei kettészelik a hullámokat, melyek 
fehér tajtékot hánj^va zúgó robajjal tovább iramodnak.

A hány kanyarulat, annyi folyás van itt. Vájjon ezek 
közül melyikben tanyázik a keresett halam?

Az első két folyást eredménytelenül horgásztam át. 
Hal nem is mutatkozott, pedig a kis csali csábítóan 
szelte át a napsugaras hullámokat.

A következő íordulónál már megélénkült a víz. Az 
egyik kiálló kő mellől elősurrant egy szép pisztráng s a 
kis műhalacska után kapott. A horognyelet megrán

Tervbe van véve továbbá e tónak süllővel való béhala- 
sítása, illetőleg e végből kellő kísérletek végzése. Az a 
körülmény ugyanis, hogy a Fertőbe ez idő szerint igen 
sok a süllőnek legközelebbi rokona: a sügér, nem
különben, hogy számos gyakorlati példa igazolja, hogy 
ott a hol a sügér tenyészik, a süllő is megél és ikra 
útján az igen sekély vízárokba is betelepíthető, iga
zolni látszik a gyakorlati tenyésztők által vallott azon 
nézetet, hogy a süllő természetes úton csak azért 
nem honosodott meg a Fertőben, mert a halak átte- 
lepülését leginkább közvetítő madaraknak a süllőt ille
tőleg szerepe nem lehet, mert ez a halfaj mélyebben 
ívik, semhogy ikrájukat a madarak elérhetnék és tehát 
tovább hordhatnák. E föltevésben tagadhatatlanul sok 
a valószínűség, minélfogva az illetékes körök intencziója 
szerint végzendő 250 darab költőkosárban kihelyezendő 
mintegy 5 millió süllőpete költetésével végzendő kísérlet 
előreláthatólag néhány év alatt tökéletesen tisztázni 
fogja ezt a kérdést.

Nagyobbszabású halasítást tervezett a kormány a 
Dráva és a^Duna alsó részein a Horvát-Szlavon kor
mánynyal közös számlára, elfogadva a nasici tógazda
ságnak 100 mázsa éves ivadék szállítására vonatkozó 
ajánlatát. Minthogy azonban előzőleg a halak védelme 
volt biztosítandó, olyan értelemben, hogy Horvát-Szla- 
vonország hatályba lépteti az 1906. évi április 6-án kelt 
halászati törvényét, az e végből folytatott tárgyalások 
tartama alatt magányos tenyésztők részéről oly kereslet 
mutatkozott a növendékhalanyag iránt, hogy a kormányok 
a mesterséges haltenyésztés terjedését gátolták volna, 
ha lehetővé nem teszik, hogy az ajánlattevő mindenek
előtt a magántenyésztők szükségletét elégítse ki s a 
közvizekbe csak azt eresztetik, a mi ezen felül még 
kapható. így esett aztán, hogy a szállító csupán 41 
mázsa igen szép, éves pontyivadékot tudott szállítani, 
a miből 10 mázsa (mintegy 28,500 drb) Dolni-Mihojlácz, 
12 mázsa (mintegy 48,000 drb) Eszék és végre 19

tottam, a hal nagy zenebonával vergődni kezdett, de el
szabadult s villámgyorsan eliramodott.

Mikor a csalit bekapta, bizonyára korán bevágtam a 
horgokat. Rosszul volt megfogva, hát megugrott.

A többi folyásokban sem akadtam a lazacz nyomára. 
A kis műhalacska hol lassan, hol gyorsan, hol meg 
zegzugosan, de eredménytelenül szelte a vizet.

Már az utolsó fordulóhoz értem.
A műhalacska minden mozdulatát kettőzött figyelem

mel kísértem, a vén ragadozó alakja azonban nem jelent 
meg a hullámokban. *

Ismét csalódtam hát.
A folyás lankás felületű alsó végében már csak gépi

sen dobáltam a csalit, oda sem figyeltem a vízre, mert 
az Jijabbi kudarcz végtelenül bántott.

És akkor a tizedik dobás után egyszerre csak fölve
tődik a vízfenékről az én sokat keresett halam. Kimert 
lassú evezéssel a műhalacska felé tartott s mikor már- 
már elérte, villámgyorsan megfordult és széles farkával 
óriási ütést mért a kis csalira.

A halászbotot fölrántottam.
A horgok a hatalmas hal széles farkában megakad

tak. Gyorsan megragadtam a zsinórt és sarkonfordulva, 
a part melléki rétre rohantam. Mikor jó kőhajíásnyira 
eltávolodtam a víztől, abbahagytam a futást.

Ott vergődött előttem a zöld gyepen a ,, fenelegény“, 
hatalmas testét kétségbeesetten lökte a levegőbe, szájá
val éltető eleme, a víz után kapkodott, mindenáron 
menekülni szeretett volna kegyetlen helyzetéből.

Megsajnáltam a folyó szép királyát, bicskám éles pen
géjével véget vetettem kínjainak.
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mázsa (mintegy 38,000 drb) Vukovár alatt lett a Drá
vába, illetőleg a Dunába szabadjára eresztve. Sajnos 
azonban, hogy az utolsó helyen említett szállítmányt 
baleset érte, a mennyiben a teleltetőket a M. Á. V. 
Gjurgjenovácz Susine állomásával összekötő keskeny- 
vágányü vasútnál még a berakás alkalmával történt 
kisiklás folytán a szállítás 9 órai késedelmet szenve
dett s noha a halak felfrissülése érdekében minden 
lehető megtörtént, mintegy felerésze élettelenül érkezett 
a Dunához. Említésre méltó, hogy a halaknak legszebbje 
pusztult el, míg az apraja közt bágyadt is alig akadt, 
de a melyik azonnal felüdült, a mint friss vízbejutott.

Végül fölemlítendő a Túráról szállított 5 mázsa, cca 
20,000 darab éves pontyivadékból álló szállítmány, mely 
április hó 18-án érkezett Szolnokra s az ottani halá
szok közreműködésével lett a Tiszába kieresztve.

Összefoglalva az elmondottakat kitűnik, hogy a múlt 
évi költésből mintegy 72,000 drb törpeharcsával, 217,000 
drb ponty és 40,000 drb czompóivadékkal népesítette 
Darányi a közvizeket. Ezekhez számítandók természete
sen a hegyvizek népesítésére fordított sebes és szivár- 
ványos pisztrángivadék, továbbá a süllőikrákból kel
tetett ivadék, valamint az ivadéknevelő-telepekről ki
eresztett halacskák. Ám ezek a számadatok élénken 
tanúskodnak arról, hogy immár nem csak aratunk, de 
vetünk is a halászat terén, csak úgy mint a mező- 
gazdaságban. Azt a gazdát pedig, a ki erre népünket 
megtanítja, bizonyára milliók fogják áldani! L. J.

Teleltetés szivattyúzással*
Irta: Répássy Miklós.

halasgazdaságok üzemének egyik legfontosabb 
része a teleltet és. A halak étvágya a víz hőmér-- 
sékével együtt nő vagy fogy. Egyes fajok télen át 

egyáltalán nem esznek; így pl. a mesterséges halászat

Örömem határtalan volt. Odaszerettem volna kiáltani 
a nagy világnak, a fehértarajos hullámoknak s a sötét 
fenyvesnek : meg van a nagy lazacz, a , fenelegény'* -nek 
vége van

És ekkor mélabús érzés nyilait szívembe. A szánalom 
és sajnálkozás egy bizonyos nemével rátapad tekintetem 
a mozdulatlan hatalmas halra : szegény szép király, ez 
hát a te szomorú véged ?

Csöndesen összeraktam szerszámomat, a ritka zsák
mányt zsinórra fűztem s a poros országúton haza ban
dukoltam.

A község előtt a nagybátyámmal találkoztam,
Megszólított :
— Hát te mit czipelsz ?
— Lazaczot, — feleltem büszkén.
— Hol fogtad?
— A ruzsbaehi sarokban.
— Két pengőért add el.
—: Nem lehet.
— Miért ?
— Mert a püspök asztalára szántam.
— Csak nem ettél bolondgombát? Evett az a püspök 

már annyi lazaczot, hogy meg is unta. Kapsz tőlem még 
egy skatulya czigarettát is.

Belém bújt a nyerészkedés ördöge, alkura fogtam a 
dolgot:

— Ennyiért nem adom.
— Hát mi kell még?
— Tíz jó szivar.

• — Azt is megkapod s rádásul meghívlak a holnap 
utáni ebédre.

legtömegesebb produktuma, a ponty sem. A hideg idő
szak beálltával tömegesen elpihen a víz legmélyebb 
helyein; életműködése a minimumra csökken. Éppen, 
hogy lélekzik. Levegős vízre van tehát csak szüksége.

A halak ezt a tulajdonságát a mesterséges viszo
nyok között létesített tógazdaságoknál igen észszerűen 
lehet felhasználni a tavak fenekének felfrissítésére. 
Télen át aránylag kis medenczékben taríható a hal. 
Ez alatt a haltermő nagy tavak szárazon állanak. Ki
fagyasztják azokat; kiteszik feneküket lehető soká a 
nap s levegő talajfeltáró hatásának. Ha szükséges meg 
is trágyázzák. Az ismét vízzel borított területek ily 
módon feltárt termőereje bőven adja aztán a termé
szetes haltáplálékul szolgáló alsóbbrendű állati s nö
vényi szervezeteket s így bőven gyarapszik az oda 
bocsátott halivadék is.

Fontos dolog a teleltetés az értékesítés szempontjá
ból is. A halfogyasztás a hűvösebb időszakban: ősztől- 
tavaszig a legtömegesebb. A termelőnek arra kell töre
kednie, hogy a nyáron át termelt halat ebben az időben 
egyenletesen elosztva értékesítse, mert így a legnagyobb 
árakat érheti el. E! kell a halakat elevenen raktároz
nia ; a mire ugyancsak kis medenczék: teleltető-tavak 
szolgainak.

E medenczék a termelőtavakhoz képest elenyésző 
kis helyet foglalnak el. Százholdon termett halat igen 
könnyen el lehet xfa holdon tartani. Hanem elég mé
lyeknek, legalább 1*5—2 m. kell lenniük és szükséges, hogy 
bőséges friss, levegős víz áramoljon át rajtuk. Hogy 
azután a betett halat könnyen ki lehessen belőlük 
szednie, le is kell tudni csapolni azokat. Létesítésük
nél az a műszaki követelmény tehát, hogy állandó, 
levegős vízfolyás mellett körülbelől 20 m. magas víz
eséssel rendelkezzünk. Ezt bizony különösen sík vidé
keken sokszor lehetetlen megtalálni. Sok helyütt csak 
ez az akadálya az okszerű, rendszeres halasgazdaságok 
létesülésének.

Összeparoláztunk.
A legközelebbi bolt előtt már zsebrevágtam a skatulyát 

is, meg a tíz szivart is.
Házunk előtt már várt az öreg János. A kőpadon 

csöndesen üldögélt s boldogan fújta pipájából a szűz
dohány kékes füstjét. Sanda pillantással foghegyről meg
szólított :

— Üresen.
— Nem egészen, — feleltem.
— Hát hol a lazacz ?
— Eladtam, — s ezzel'egy pengőt meg a tíz szivart 

a markába nyomtam.

Negyednapra a kapunk előtt találkozik a nagybátyám 
az édes apámmal, Illő távolságból meglestem párbeszé
düket :

— Aztán mit ettél a püspöki lakomán ?
Az öregem felsorolja a sok sültet meg süteményt.
— Hát hal volt-e? — kötekedik tovább nagybátyáin.
— Az bizony nem volt.
— Miféle ebéd volt az, ha halat sem ettetek ?
— Úgy beszélsz, mintha te bizony ettél volna?
— Ettem h á t!
— Halat ?
— Azt, s hozzá még lazaczot.
— Ezt meg honnan szerezted ?
— Honnan ? Fiát a fiad fogta !
— Ki? A fiam? Hol van az a gazember? Agyon

ütöm !
A ,,gazember“ ekkor már ungon-berken keresztül a 

széles határ felé rohant, *35 *3? <3?
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Közelfekvő a gondolat, hogy ily viszonyok között a 
teleltetők vizének áramlását, illetőleg lecsapolását mes
terséges erővel végeztessük. Csakhogy első pillanatra 
is előtérbe nyomul ennek a szokatlan munkának a 
költsége. Nem-e terhelné az meg az ilyen üzemet 
túlságosan, szemben azzal, a melyik ingyen kapja azt?

Avagy a gépüzemnél esetleg beállható zavarok nem 
koczkáztathatják-e az egész vállalkozás sikerét akkor, 
a mikor a folytonos vízszolgáltatást oly lényeges felté
telnek tartjuk? Minderre csak gyakorlati kísérlet alap
ján lehet megbízható feleletet adni.

Egy ilyen kísérletet, még pedig bevált kísérletet is
mertetünk az alábbiakban.

Éppen az olyan síkvidékeken, a hol a teleltetés a 
csekély esés miatt nehézségekbe ütközik és éppen azok 
a munkálatok, amelyek a természetes halászatnak annyit 
ártottak, az árvédelmi és belvízrendező munkálatok igen 
gyakran a legintenzívebb halászati üzemre adnák meg 
a módot. Legújabb példa erre hazánkban a f. évvel 
üzembe vett, kerekszámban 1000 holdat kitevő écskai 
tógazdaság, gróf Harnoncourt Félix uradalmában, Lukács
falván, Torontál megyében.

A tógazdaság alapja a 900 holdnál nagyobb, ú. n. 
Fehér-tó, a mely a Béga folyó partján Zakárfalva és 
Erzsébetlak között terül el. Rendeltetése 
volt, hogy a környező területek belvizeit 
magába fogadja, oly időben, mikor azok 
a Bégába le nem vezethetők.

A tóban halászatot mindég űztek, de 
teljesen rendszertelenül; a mint a bizony
talan vízjárásra való tekintettel máskép 
alig is lehetett.

Újabban a Béga hajózhatóvá tétetett; 
vízszínét, a téli jégzajlás idejét leszá
mítva, állandóan magasan tartják, a bel
vizek levezetésére külön szivattyútelepet 
kellett tehát felállítani, a mely a nagy- 
beeskereki tiszai ármentesítő társulat árvé
delmi töltésen át emelheti a vizet a Bégába.

Ezzel meg volt teremtve az alap az 
okszerű rendszeres halászatra is. Annak 
ugyanis feltétele, hogy a tavak ne csak 
vízzel legyenek mindég megbízhatóan el
látva, hanem azok a szükség szerint ié 
is legyenek bármikor csapolhatók.

Az uradalomnak a földművelésügyi minisztériumhoz 
beadott kérvényére az országos halászati felügyelőség 
elkészítette a szükséges terveket s megadta az üzemre 
vonatkozó útmutatást.

Ezekre vonatkozólag még lesz alkalmunk bővebben 
tájékoztatni olvasóinkat. Most csak a teleltetésnek új 
módjáról kívánok szólani.

A teleltetés az adott viszonyok között természetes 
eséssel lehetellen volt, mert sehol a közelben nem volt 
előállítható az az 1*5— 2*0 m. vízszínküíönbség, a mely 
a teleltető tavak megbízható működéséhez megkívántaié. 
Már pedig a teleltetést mellőzni nem lehetett. Eltekintve 
attól, hogy a nélkül rendszeres, tagozott, szóval belter- 
jesebb üzemről szó nem lehetett, feltétlenül szükség 
volt itt azt megoldani abban az esetben is, ha csak 
máshol nevelt ivadékkal szándékolják is benépesíteni a 
tavat. A tó nagy terjedelménél fogva ugyanis egy-egy 
lehalászásnál 600—800 q halra kéll számítani. Ezt a 
nagy mennyiséget azonnal értékesíteni alig lehetne vagy 
legüább is nem megfelelő árban. Teleltetésök, illetőleg 
ez esetben raktári avak nélkül a tógazdaság üzleti

eredménye teljesen ki volna szolgáltatva a nálunk bi
zony meglehetősen rendszertelen halkereskedelem ké
nyének.

Mindezek figyelembe vételével ajánlottuk az urada
lomnak a szivattyúzással való teleltetést. Ezen az ala
pon készült a terv, a melyek szerint múlt év őszén meg 
is épültek a teleltetők.

Az általános helyszínrajzot az 1. ábra mutatja. Tíz 
medencze készült a Fehér-tó lecsapoló árka végében, 
annak balparíján a Béga töltése mentén. Egy-egy me
dencze 42 m. hosszú és 17 m. széles, tehát 714 m2 terü
letű; tervezett vízmélysége 1*8 m.

A vízellátó-betoncsatorna a medenczék Béga felőli 
végén fut végig, a lecsapoló-árok pedig azzal párhuza
mosan az ellenkező oldalon s a Fehér-tó lecsapoló-ár- 
kába torkollik. A vízellátó-csatorna feneke és a telel
tetők lecsapoló árkának feneke között 2*30 m. magasság
különbség van. Erre a magasságra kell a leggyorsabb 
esetben a szivattyúval a szükséges vizet emelni. A szá
mítás alapjául már most a következő adatok szolgáltak. 
A tíz teleltetőbe egyenként másodperczenkint átlag 3*5 
liter állandó vízsugarat számítva, egy 125 mm.-es centri
fugai-szivattyút állítottunk fel (Sehlick-gyár), a melyet 
egy 3 lóerejű benzinmotor hajt (Ganz-gyár). A szivattyú

510 fordulattal adja a kívánt 35 liter vizet másod
perczenkint.

A teleltetők a vázolt elrendezés szerint a következő- 
kép tarthatók üzemben :

Megtöltésük az ármentesítő-zsilipen át a Bégából tör
ténhet, mert a teleltetők tervezett vízszíne körülbelül 
egyezik a Bégában a hajózás czéljaira tartott vízszíné
vel. A víz e zsilipen a teleltetők lecsapoló-árkába jut 
s onnét a teleltetők teljesen nyitott lecsapoló-zsilipein 
át az egyes medenczékbe. A mikor a víz itt elérte a 
Béga vízszínének magasságát, a teleltetők lecsapoló
zsilipjeit és a teleltetők lecsapoló-árkán levő zsilipet 
lezárják. A halakat berakják a teleltetőkbe s egyidejű
leg végzik a vízkörben való mozgatását úgy, hogy az 
„aa csövön felszívja a szivattyú, beönti a vízellátó
csatornába; onnét eloszolva jut az egyes medenczékbe. 
A medenczékből túlcsordul a lecsapoló-zsilipek záró
deszkáinak felső élén be a lecsapoló-árokba. Innét az
tán vissza a szivattyúba s i. t.

Ha a teleltetőket le akarják halászni, akkor felnyit
ják azok lecsapoló-árkának zsilipjét s az egyes meden-
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ezék lecsapoló-zsilipjét s a belvizek levezetésére szol
gáló szivattyúval néhány perez alatt kiürítik azokat. De 
e nélkül is meg lehet oldani a dolgot olykép, hogy a 
teleltetők lecsapoló-árkának zsilipét zárva tartva, a ben
zinmotoros szivattyúval az „a“ csövön felszívott vizet 
nem a „5“ csatornába vezetik, hanem a „e“ elágazá
son ki a Béga felé.

A berendezés műit év őszére készen állott. Szükség 
volt rá, mert a „Fehér-tavat“, hogy rendszeres benépe
sítése tavaszszal végezhető legyen, kikellett teljesen 
halászni, illetőleg lekellett csapolni. A dolog sikerült 
is. Kifogtak a tóból kerekszámban 400 q vegyes halat: 
pontyot, csukát, harcsát, kecsegét stb. Azonfelül még 
3500 drb fogassüllőt, mintegy 10 q súlyban. Ez a süllő

véve az összes üzemköltség mintegy 600 K, Oly összeg, 
a melyet már 50—60 q piaczi árút termelő, tehát kö
rülbelül 100 k. holdas tógazdaság is könnyen megbírhat.

Megjegyzendő még, hogy a géphez nem keli vizsgá
zott gépész, hanem az azzal való bánást megtanulhatja 
minden értelmesebb ember.

Az esetleg olykor-olykor szükséges javítások sem 
okoznak nagyobb bajt. A mint az Écskán nyert tapasz
talatok mutatják, a teleltetők gondos megfigyelése mel
lett a vízfelfrissítéssel igen lehet gazdálkodni; szó sincs 
arról, hogy folyton kelljen a szivattyút járatni. Arány
lag nagy időközöket is kibírnak a halak. E tekintetben 
tehát nincs mitől félni.

Az écskai berendezés kezdeményező lépés e téren 
nemcsak hazánkban, hanem a mes
terséges halászat terén általában is. 
A leírt kedvező eredmények alapján 
pedig bízvást megoldottnak tarthat
juk a kérdést. Hisszük s reméljük, 
hogy nem csekély területet sikerül 
majd hazánkban ezzel is az inten
zív halászati hasznosítás számára 
megnyernünk.

*3? &  *3?2. ábra. A teleltetők hossz-szelvénye. Magasság 1 :300, hossz 1 : 600.

a tóba nehány év óta kirakott ikrából fejlődött. A 400 q 
halból mintegy 100 q-t már a lehalászás alkalmával 
széthordták, a többi 300 q azonban és a 10 q süllő is 
a teleltetőkbe került. Az eladó halnak utolját 1907 
február 14-én vitték el. A süllőket márczius végén 
bocsátották ki a pontyivadékkal benépesített Fehértóba. 
Ez a halmennyiség összesen 6 medenezébe volt elrak
tározva. A süllők természetesen külön. A teleltetés ki
tűnő sikerét legjobban az mutatja, hogy ebből a kényes 
halból mindössze 45 drb pusztult el, de az is közvet
lenül a lehalászás után, tehát már az előzőleg szen
vedett sérülések következtében. Enélkül különben leha
lászás nem esik meg. Egyébként semmi legkisebb baj 
sem zavarta az üzemet.

A lehalászás után, mikor még nem volt elég nagy 
hideg, a szivattyú 3 naponkint járt 6—7 óráig, később

3. ábra. A teleltetők kereszt-szelvénye. Magasság 1 :300, 
hossz 1 : 600.

1 héten csak egyszer s a leghidegebb időben kéthetenkint 
egyszer 4 ~ 5  óráig. Ez.teljesen elegendő volt arra, hogy 
a halak jól érezzék magukat.

A mótor ezalatt 445 kg. benzint fogyasztott, a mely
nek kg.-ját 38 fillérrel fizették. A szivattyú munkája 
tehát mindössze 170 koronába került! Az elért ered
ményhez képest ez igazán potomság. Ennyit magának 
a 10 q süllőnek átteleltetése is megér; nem is említve 
azt, hogy minő értékemelkedés érhető el a piaczi hal
nál, ha azt a karácsonyi élénk keresletre tudják tartani.

A szivattyú költsége 1225 K volt, a benzinmotoré 
1900 K; a szerelés s a szivattyú bódéja körülbelül 
1375 K ba került, az összes köttség tehát 4500 K-át telt ki.

Ennek a befektetésnek évi törlesztéses kamatát 10%-ra

Halaink halászati és tenyésztési szempnntbél.
Irta : Lakatos SíároSy. (Folytatás.)

1. A magyar ponty (Cyprinus hungaricus). A tőponty- 
tói abban különbözik, hogy teste jóval nyúlánkabb 
alakú és kevésbbé lapos, de alacsonyabb, míg háta és 
hasa majdnem egyenes; az orra tompa. „Ezen h a l — 
írja Hermán Ottó — a Fertő német halászságának 
tavi pontya, „Seekarpfe“, a Balaton pozsárja, a Dráva- 
fok Tisza-pontya, mely életmód szerint nem különbö
zik a közönséges vagy tőpontytól s a magyar halász- 
ság túlnyomó részénél nem is mint külön faj, hanem 
mint fajta ismeretes. A Fertőben 10— 15 kiló súlyt ér 
el; húsa kevésbbé becsült, mert rendesen túlságosan 
kövér és tóízű. Heckl a Fertőből, Balatonból, Tiszából 
és Dunából említi, Petényi még a Velenczei-tóból is 
említi s főijegyezte, hogy az, a melyet az ercsi-i ha
lász, Horváth, Komárom alatt fogott, 25 kilogrammot 
nyomott“.

2. A király■ vagy tükrös-ponty (Cyprinus macrolepi- 
dotus). Fő jegyeire nézve a közönséges pontytyal meg
egyez, csakhogy testének egyes részeiről elhullatja hal
pénzét, de a hol megmarad a héj, az feltűnően nagy, 
rendetlenül elhelyezett pikkelyekből áll.

A bőr- vagy meztelenpontyok minden pénzüket el
hullatják, csupaszokká válnak. E fajták átöröklés foly
tán tovább szaporodnak. Tudományos nevük:

3. A csupasz ponty (Cyprinus nudus). Hermán Ottó 
szerint e hal minden bizonynyal a tükrös-pontytól ered.

A keverékfajok közül megemlítem a következőket, 
melyeket halásznépünk is régtől fogva ismer és tudja 
eredetüket is.

1, A pontykárász (Cyprinus acuminatus). Ez a tő
ponty és kárász keveréke s „pontykárász“ akkor, ha 
inkább a pontynak jegyeit viseli magán (Hermán 0.). 
Heckl új fajnak nézte s le is írta; főjegyei a követke
zők: pontyjellemét főképen a pontyéhoz hasonló bajusz 
adja meg. A test magassága 2V2 egészen 21 * 3A-szer for
dul meg a hosszúságban; a fej nyujtottabb, hegyesedé; 
a homlokvonal kissé homorú; a hát a sörényúszóig



majdnem egyenes vonalban vagy igen lapos ívben 
emelkedik.

2. A kárászponty (Carpio Kollari). Ez inkább a kárász, 
jegyeit viseli magán. Bajusza nem pontyszem, hanem 
nagyon rövid; torokfogai is közelebb állanak a kárász 
torokfogaihoz s koronájuk nem őrlő, hanem kehelyszerű. 
Teste lapos, magas; magassága közel 272-szer fordul 
meg a hosszaságban; a hátvonal nagyon domború/— 
Űgvlátszik és magam is úgy tapasztaltam, hogy ez és 
az előbbi keverékfaj is a tavak specziáliíását képezi s 
nem éppen gyakori jelenségek. — Hogy a ponty imént 
leírt és még más fajtáit és keverékfajtáit északi, déli, 
keleti és nyugati vidékeken egyaránt észlelhetjük, onnan 
magyarázható meg, hogy ezt a halat minden nehézség 
nélkül messzire elküldhetjük és könnyen meghonosít
hatjuk ; továbbá fölteszszük, hogy ugyanazon föltételek és 
okok ugyanazon változásokat és okozatokat hozzák létre.

Az elmondottak inkább természetrajzi vonatkozásnak 
lévén, az alábbiakban a halgazdaság és illetve mester
séges tenyésztés elveit tartva szemelőtt, fogok ezen, 
immár háziállatként szereplő halfajunkkal foglalkozni, 
mely a gazdaság szerves tartozékává avattatott immár s 
mint ilyen a legfontosabb tenyészhalunk.

Tenyésztése könnyű, alig jár valami komplikáczióval; 
tenyésztési feltételei azonban szigorúan szemelőtt tar
tan dók az elérhető legnagyobb siker érdekében. Termé
szetesen a pontytenyésztés anyagául kizárólag a közön
séges ú. n. „tőponty“ nemesített fajtáit veszszük; a mi 
pedig a tenyésztési feltételeket illeti, a következőket 
kell a tenyésztőnek szemelőtt tartani: 1. Csak olyan tó 
használható tenyésztésre, a mely szükség esetében 
könnyen lecsapolható s emellett kellő vízmennyiséggel 
bír, mely esetleg még duzzasztható is, tehát esési szín
vonala kell, hogy a tó feneke alá essék. A lecsapó/ 
hatás, vagyis a tó kiszárítási lehetősége főfeltétele "a 
tenyésztésnek. 2. A térnek és falajalakulatnak olyannak 
kell lenni, hogy azon egy nagy tó („hizlaló“), több 
kisebb tó és egy teleltető-tó alakítható legyen. 3. Három
féle lő-tóra van tulajdonképpen szükség, ú. m .: ívó-, 
növendék- és hizlalóra. 4. Az ivó-tavak kisebb ará
nyúak lehetnek s mélységük a 60—70 cm.-t lehetőleg 
ne haladja meg, szélük pedig egész körüleíükön sekély 
legyen s vízinövényekkel benőtt. Az ily tavakat télen 
át szárazon kell tartani, hogy talajuk jól kifagyjon s 
ennek következtében megsemmisüljön mindaz, a mi a 
halivadéknak árfalmára lehetne; az ívási idő elkövet- 
kezésekor azután vizet bocsájtunk a tavakba, majd 
pedig a tenyésztő anyahalat bocsájtjuk be, mely czélra 
egy-egy tenyésztő-tóba elégséges egy nagy egészséges 
anyaponty és két kisebb tejes. Dubisch szerint egy 
négyldlogrammos anyaponty után 100,000, egy hat
kilós után pedig 200,000-nyi ivadék támad, a mi nagy 
tógazdaságnak is elégséges. 5. A növendék-tavak-n&k 
nagyobbaknak kell lenniök (kettőtől öt hektárig terjed
hetnek, míg az ivó-tavaknak elégséges egy tizedhektárnyi 
terület is). A víz ezekbe csak tavaszszal boesájtassék be. 
Ezekbe a tavakba helyeztetnek át őtödnapos korukban 
a pontyivadékok finom szövetű szákok segélyével. Az 
ivadék kb. négy hét múlva növekedésében eléri a 4 
cm.-t; azután a „nyújtóba“ (nagyobb tó) helyeztetik át, hol 
növekedése szaporább lesz s nyár végéig tetemes hala
dást ér el mint súly, mint pedig hosszúság tekintetében. 
Ezek az ú. n. „egynyaras“ halak, melyek a következő 
nyáron egy akkora tóba helyezendők át, hogy hektá
ronként kb. 520 ivadék essék. Ezen áthelyezettek súlya 
őszig eléri az egy vagy másfél fontot s kihalásztatván

a „teleltető“ haltartóba kerülnek. Csak a harmadik 
évben kerül az ivadék a „hizlaló-tóba“, melybe hektá
ronként legfeljebb 200 drb ponty bocsájtható. Itt készül
nek el aztán piaczi árúvá, a mennyiben őszig ismét 
vagy egy kiló súlylyal tetemesbednek a halak. Fontos 
elemi rész az, hogy azok a tavak, melyekben tenyész- 
halakat boesájtani akarunk — előkészíttessenek: a meder 
előbb ugyanis — mint már említve volt -— kifagyasz- 
tassék ; majd pedig már az első használati év után fel 
is szántassék, valamely gazdasági növénynyel bevetíes- 
sék s ennek learatása után kerüljön csak ismétlen 
eredeti rendeltetése szolgálatába. A pontytenyésztés 
eme főbb vonásainak ismertetése után, a tájékozatla
nabbak kedvéért némely fontosabb részlet ismertetésére 
is kiterjeszkedem még az alábbiakban. Nagyon fontos 
körülmény a tenyésztőre nézve a terjesztendő hal, így 
a ponty életfeltételeinek kellő ismerete. Ezt illetőleg, 
természetes, hogy a hal éltető eleme: a víz az a té
nyező, mely elsősorban kell, hogy a czélszerüség 
szempontjából alapos tanulmányozásunk tárgyát képezze, 
mert a halak életmódja szorosan összefügg a víz ter
mészetével és a benne található állati és növényi élet
tel. A ponty úgy a víz hőfokát, mint annak élenytar- 
talom szerinti minőségét illetőleg tipusa a szívós életű 
halaknak s tudvalevőleg a lomha, meleg és stagnáló 
vizeknek a hala. Bár a folyóvizekben is megél, azokat 
távolról sem kedveli annyira, mint a lankás partú 
sekély vizű és tehát könnyen átmelegedő síksági tava
kat, különösen ha vizük védve van külső befolyások 
által okozható mozgásuk ellen, fenekük pedig akár 
homokos, akár iszapos, de mindenkor lehetőleg lágy.

Természete szerint inkább lusta, mint mozgékony, de 
emellett jó étkes állat. Minél melegebben süt a nap, 
annál inkább keresi élelmét, amelyet részint a víz 
színéről, részint a vízből, leginkább azonban a fenék
ről szedi. Táplálékául a vízben élő apró, sőt parányi 
állatkák szolgálnak, de alkalomszerüleg a vízi növé
nyek magvait, valamint állati és növényi korhadmá- 
nyokat is fogyaszt. Általában semmit sem hagy felhasz
nálatlanul, a mihez hozzáférhet; vagyis, mert mindent 
eszik, a vizek által nyújtott mindenféle táplálék értéke
sítésére alkalmas. Növekedése s húsminősége azonban 
teljesen a fogyasztott táplálék minőségétől függ. Jő 
táplálék mellett gyorsan fejlődik, míg ha az nem meg
felelő, alig megy valamire. Bízékonyságánál fogva je
lentékeny súlyt érhet el. így vannak adatok arra, hogy 
már 37V2 kg. súlyú pontyot is fogtak; 10—-15 kgrammosak 
elég gyakoriak. Egyébiránt, mint bizonyos fokig vala
mennyi hidegvérű állat, a pontynak a fejlődése is lé
nyegesen függ a víz hőfokától. Azt mondhatjuk él és 
hal a ponty a víz hőmérsékének emelkedése és alá- 
szállása szerint. Őszszel, a fagyos idő kezdetével, élet
működése rohamosan hanyatlik, úgyannyira, hogy végre 
letárgiába: téli álomba merül. Ilyenkor seregekbe ve
rődve, a vizek mély részén találjuk őket, ahol vagy 
állva, vagy lassan körben úszkálva, élik át a telet 
anélkül, hogy táplálkoznának. Mozgásuk, valamint lél éle
zésük a lehető legszűkebbre zsugorodván, természetes, 
hogy táplálkozásuk szünetel. Ezen idő alatt az ősz 
folyamán gyűjtött zsírkészletből telik az életet fenntartó 
csekély szükséglet, minélfogva a pontyoknál a telelés 
okvetlenül súlyveszteséggel jár. Tógazdaságokban gyűj
tött megbízható adatok szerint ez a veszteség az ere
deti súlynak mintegy 5— 10%-ra rúg. A tavasz éltető 
melege, a zsendülő természettel együtt, a pontyot is 
új életre ébreszti. Hatása alatt életműködése egyre



élénkül s hamarosan teljessé lesz. Étvágya és emésztő
képessége nagyon is függ tehát a melegtől. Kivált köz
vetlen a téli pihenő után: tavaszszal nagy az étvágya, 
amelyet a nyári meleg csak fokoz. Ám, ha a nyár tar
tama alatt erősén meghízott, az őszi első hűvösebb 
időjárás annyira leiohasztja étvágyát, hogy gyakran 
már októberben egészen megszűnik táplálkozni.
" Legújabban megállapították, hogy a 13—23° C. hő
mérséklet kedvez táplálkozásának leginkább, mert ilyen 
hőmérsékletű vízben veszi fel és emészti meg élelmét 
legjobban. Ennél alacsonyabb vagy magasabb hőfoknál 
emésztőképessége rosszabbodik. Mindamellett az emlí
tettnél jóval nagyobb hőfokot is elvisel úgyannyira, 
hogy a 32° C. meleg vizet még jól tűri. Ám a telelte
t i  is annál kevésbbé viseli meg, minél hidegebb a víz 
és minél több abban a levegő. Á ponty táplálkozására 
vonatkozólag még egyet. Susta József azt állítja, hogy 
a ponty húsevőállat volna, mely főleg apró rákfélék
ből és a vízben tenyésző egyéb parányi állatokból táp
lálkozik, minélfogva a ponty gyors fejlődése és növe
kedése kizárólag az illető víznek ezen állatokban való 
gazdagságától függne. Tényleg a modern tógazdaságok
ban lehetőleg mellőzik is a mesterséges táplálékot s 
inkább a térmészetes táplálékra fektetnek súlyt, mint 
olyanra, melynek hiányát semmivel sem lehet pótolni. 
Ebből azonban nem következik, hogy a ponty táplálása 
kizárólag az Isteni gondviselésre bízandó. Sőt! „A hal
hús termelésének épúgy meg van a maga természettu
dományos alapja — írja Répássy Miklós (a „H alászai
ban, — mint más termelésnek“. Kétségkívül! Mert 
ugyanis a pontvos halgazdaságok alapelve teljesen 
azonos a legeltetés alapelvével. (Folyt, köv.)

-° T Á R S U L A T O K
Ä „Marosvizi“ halászati társüiat április 20.-i közgyűlé

sén gróf Zselénski Róbert elnökölt. A halászatnak közös 
bérbeadása tekintetében még átmeneti állapot van, mert 
bár a területnek legnagyobb részét a társulat adja bérbe, 
még vagy 900 k. holdnyi részt a jogtulajdonosok érté
kesítik. A bérjövedelmet, mely átlagban 37 fillérre rúg 
holdanként, a jövő érdekében egyelőre tőkésítik. A hal
állomány szaporítására az államtól kapott 66,000 drb egy
nyaras pontyivadékot és 1.700,000 drb fogassüllő ikrát 
fordították. A folyó év folyamán két holtágat ivadék- 
nevelő-telepnek rendeznek be, mivégből a hatósági eljá
rás már folyamatban is van. A , mintegy 40 k. hold kiter
jedésű telep kiépítése 4200 K-dba kerül. Erre a földmí- 
velési minisztérium állami segélyt helyezett kilátásba. 
Nagy gondot fordítanak a vízterület őrzésére, mert az 
orvhalászat erősen dívik. Evégből rendszeres őrzést 
szerveznek, A három év múlva végződő átmeneti keze
lés után pedig az egységes értékesítés végrehajtására 
kerül a sor. k.

- o  V E G Y E SE K
Halászati kiállítás Pécsett, A mint az előmunkála

tok előrehaladásából kivehető, a pécsi kiállítás nemcsak 
megnyílik az előre kitűzött napon, május 15-én, hanem 
teljesen készen is lesz.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az időszakos 
kiállítások elsője az élő hal-kiállítás lesz, a mely szintén

május 15-én nydik meg. Á kiállítandó élőhalak tehát 
úgy küldendők, hogy előtte való nap, vagyis május 14-én 
Fécsre érkezzenek.

A szállításra vonatkozó mindennemű felvilágosítást, 
valamint a szükséges nyomtatványokat is a kiállítás 
titkárságától (Pécs) keli kérni.

Az állandó halászati kiállításra szánt tárgyak már 
május hó 1-től kezdve küldhetők. Kívánatos is,- hogy 
minél előbb beküldessenek, mindenesetre május hó 6-ika 
előtt, hogy a rendezés időben megtörténhessen.

Államtitkári szemle. Siófokról Írják lapunknak, hogy 
Mezössy Béla íöldmívelésügyi államtitkár április 23.-án 
Siófokon volt,- a Balaton hadászati részvénytársaság üze
mét, főleg pedig a süllőszáporítást tanulmányozni. A 
vendéget a minisztérium illetékes tisztviselőin kívül több 
országgyűlési képviselő is kísérte, kiket az üzleti ügyek
ben külföldön járó ügyvezető-igazgató helyett Reé Jenő 
vezérigazgató fogadott. Behatóan megnézték a siófoki 
telepet, aztán pedig hajóra szálltak, hogy a szárszói 
akadón nézzék meg a süllő-fészkek felszedését és az 
ikrák további kezelését. A felszedett fészkek ez idén 
nem voltak ikrával úgy megrakva, mint máskor. Meg
állapítható volt, hogy több fészken az ikrák már kikel
tek. Egyszóval a túlságosan kedvezőtlen, hideg és sze
les időjárás miatt, a süllőívás nem sikerült annyira, mint 
más években. Közel 3 óráig tartott a halászok munkája, 
mialatt vag}  ̂ 1000 íészket szedtek fel. A fészkeket költő
kosarakba rakták s az örvényesi öbölbe helyezték el 
őket az ikrák költetése végett. A túlságosan hidegre 
fordult idő miatt a társaság már előbb szállt partra Föld
váron s onnan vonattal tért vissza a fővárosba.

Süllőikra-szétosztás. A földmívelési miniszter a halászati 
felügyelőség előterjesztésére ez idén 63 millió megter
mékenyített süllőikra beszerzését és szétosztását engedé
lyezte. Ebből 104 folyamodót segélyeznek, a kik túl
nyomóan közvizek halasítására kérik ezen anyagot. 
Nevezetesen 18 millión felül a Dunába, közelennyit a 
Tiszába helyeznek. Jut azonban a többi nagy folyókba 
is, mint a Vágba, Rábába, Kisdunába, valamint a Tiszá
nak minden nagyobb folyójába. Magánvizekbe, többnyire 
dunai és tiszai holtágakba 6 millió ikra kerül. Az ikrá
kat a simontornyai, verbászi és ihárosi tógazdaságok 
szállítják. Érdekes, hogy ez idén leghamarább Iharoson 
észleltek süllőikrát ápril 10-én. Simontornyán és a Bala
tonban ellenben csak 17-én észlelték az első ívást. A 
kedvezőtlen, felette zord tavaszi időjárás úgylátszik nem
csak késlelteti az ívást, de meglehetősen bizonytalanná 
is teszi annak lefolyását.

Gyorsan járó hajó a halászat szolgálatában. Balatoni leve
lezőnk írja, hogy az ottani halászati részvénytársaság 
kizárólag ellenőrzési szolgálat végzésére egy új hajót 
rendelt. Aránylag kicsiny és megfelelően épült hajó
testbe 60 tényleges lóerejű benzingóp szolgáltatja az 
erőt, mert a gyárosnak 24 km. óránkénti sebességet kell 
biztosítani. A hajóban összesen 8 ember foglalhat helyet 
egy kis kajütben. Szolgálatát ez évi július 1-én kezdi 
meg. Óhajtjuk, hogy a társaságnak mentői nagyobb 
hasznára legyen az orvhalászat sikeres megfékezésében 
ezen jelentékeny áldozattal járó közlekedő eszköz, amely- 
lyel a társaság megint megmutatta, hogy nem sajnálja a 
pénzt ott, ahol üzemének emeléséről van szó.

A törpeharcsa szívósságát jellemzi a következő eset: 
Márcz. 8-án d. e. fél 11 órakor csomagoltak 2 kiló három
éves ilyen halat Iharosban egy közönséges gyékény
szatyorba, nedves moha közé, hogy aztán postán Ujfehér 
tóra küldjék a szállítmányt Itt 10-én reggel 8 órakor 
kézbesítették a küldeményt. Noha a halak 45l/2 óráig 
voltak víz nélkül s 571 kim. kocsi és vasutat tettek meg, 
életben voltak s a mint őket vízbe eresztették, a leg
kisebb jele sem látszott annak, hogy az út megviselte őket.
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