
XXV. évfolyam 1924. március 15. 5.—6. szám

KIADJA AZ »ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET«

Megjelenik egyelőre minden hó közepén.
Az ORSZÁGOS H A L Á SZ A T I E G Y E S Ü L E T  tagjai ingyen KapjáK. 

NemtagoKnaK előfizetési d íj:
Egész évre 3 0 0 0  Kor., fél évre 1 5 0 0  Korona.

Szerkeszti: UNGER EMIL Dr.
Szerkesztőség: Budapest, M. Kír. Halélettani Kísérleti Állomás (II., Debrői-út 15). 
A lapra vonatkozó mindennemű közlemények a szerkesztőséghez intézendők. 
Hirdetéseket a lap számára a »Pátria“ r.-t. Budapest, Üllői-űt 25. vesz fel.

TARTALOM: Értesítés. — Meghívó. —- Hivatalos rész. — A szervetlen és szerves világ kapcsolata a halastavakban. Maucha Rezső dr. 
(Folytatás.) — Jeges halászat a Balatonon. L . — Társulatok. Egyesületek. — Vegyesek. — Hivatalos árjegyzés. — Hirdetések.

Értesítés.
A v Halászat“ múlt évi október havi számában közzé

tett, valamint az egyesület tagjainak postán is elkül
dött felhívás értelmében értesítjük t. tagtársainkat, hogy 
a w Halászat“ támogatására önként felajánlandó összeg 
1924. évi első negyedévi részletének kiszámításánál az 
egyesület választmánya f  évi február hó 23-án tartott 
ülésében 1 kg. ponty hús értékét 10.000 (tízezer) koroná
ban állapította meg.

Ezen értesítésünk egyben kérelem is áldozatkész tag
jainkhoz^ hogy a rendkívüli fokozódó drágaságra való 
tekintettel a „Halászat"-nak, ezen egyetlen szellemi 
kapocsnak fennmaradását önkéntes adományaikkal 
támogatni szíveskedjenek. A szerkesztőség.

6. Az 1924. évi költségelőirányzat és ennek kapcsán az 1924. évi 
tagsági díj megállapítása. (Alapszabályok 19. §)

7. Dr. Dobránszky Béla alelnök pályadíjának odaitélése.
8. Elnökség, választmány választása három évre. (Aíapsz. 12. §)
9. Indítványok. (Nyolc nappal a közgyűlést megelőzően írásban 

nyújtandók be.)
* **

A közgyűlés után a m. kir. halélettani és szennyvíztisztító kísér
leti állomás tagjai vetített képekkel és bemutatásokkal kapcsolatos 
népszerű tudományos előadásokat tartanak

a tótrágyázás problémájáról.
1. Lindmeyer Antal kir. adjunktus: A természetes és mesterséges 

trágyázó anyagokról.
2. Dr. Maucha Rezső kir. adjunktus: Általános szempontok a 

halastavak trágyázásánál.
3. Dr. Unger Emil kir. adjunktus: A trágyák hatása a termé

szetes haltáplálékra és e hatás megállapításmódja.
Vendégeket is szívesen látunk. Tisztelettel: Az elnökség.

Országos Halászati Egyesület.

Meghívó.*)
Az Országos Halászati Egyesület f .  évi április hő 2-án (szerdán) , 

határozatképtelenség esetében április hó 10-én (csütörtökön) d . u. 
5 órakor az Országos Erdészeti Egyesület székházában (V., Alkot
mány-utca 6. sz., II. e.) tartandó

évi rendes közgyűlésére
az alapszabályok 10. §-a alapján a t. Címet tisztelettel meghívom. 

Budapest, 1924. február hó 15-én.
Br. Inkey Pál 

elnök.
T á r g y s o r o z a t :

1. Elnöki bejelentések.
2. Corchus Béla emlékének méltatása. Répássy Miklós, h. állam

titkár.
3. Titkár évi jelentése.
4. Ügyvezető-titkár alkalmazásának és az új tagok felvételének 

megerősítése.
5. Számvizsgáló-bizottság jelentése. Az 1923. évi zárszámadások 

felülvizsgálata. (Alapszabályok 11. §)

*) Ez a meghívó a mai viszonyokra tekintettel, pótolja a külön 
meghívót, miután a lapot az Országos Halászati Egyesület minden 
tagjának megküldjük.

HIVATALOS RÉSZ.
\A m. kir. pénzügyminisztériumnak 

109.651/1923. VIII. b. számú körrendeleté
valamennyi tn. kir. pénzügyigazgatóságnak — a székes- 
fővárosi kivételével —, a m. kir. pénzügy igazgatósági kiren
deltségnek és a m. kir. adóügyi útmutató és ellenőrző  

hivatalnak. - —tiĥ i %
A halászat ált. forgalmi adókötelezettsége tárgyában az 1923. évi 

május hó 18-án kelt 44.132—1923. számú körrendeletemnek azt a 
rendelkezését, hogy a halászat, amennyiben azt bérelt területen 
kereskedés céljából űzik, ált. forgalmi adó alá esik, a végrehajtás 
folyamán nem mindegyik pénzügyigazgatóság értelmezte helyesen.

A halászat az 1921 : XXXIX. t.-c. 29. §-ának rendelkezései szerint 
az őstermelés ugyanazon ágazatának tekinthető, mint a mező- is 
szőlőgazdaság stb. A törvénynek őstermelést illető általános ren
delkezései az őstermelés egyes ágazataira egyformán vonatkoznak.

Nyilvánvaló tehát, hogy a 44.132/923. számú körrendeletemnek 
fent idézett rendelkezése csak arra a kereskedésre vonatkozik, amely 
a halaknak közvetlenül a fogyasztóközönség részére való eladására 
irányul. Ha tehát valamely bérelt területen űzött halgazdaság 
termékeit valamely nagykereskedő értékesíti, általános forgalmi adó 
alá ez után a kereseti tevékenysége után nem esik.

Budapest, 1924. január hó 14-én.
A miniszter helyett: Vargha Imre s. k., államtitkár.
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A szervetlen és szerves világ kapcsolata 
a halastavakban.*)

ír ta : Maucha Rezső dr.
(Folytatás.)

Hogy elméleti okoskodásainkat igazoljuk, végeztük 
alábbi kísérleteinket, melyek célja a nannoplankton 
termelőképességének meghatározása volt. Evégből a 
Winkler-féle oxigénmeghatározó módszert alkalmaztuk, 
amely rendkívül pontos és megbízható eredményeket 
ad, úgyhogy a legérzékenyebb vizsgálatok végzésére is 
alkalmas. Kísérleteinknél úgy jártunk el, hogy a Winkler- 
féle oxigénmeghatározó módszernél használatos palac
kokat színig töltve nannoplankton-tartalmú vízzel, egy
idejűleg meghatároztuk a víz oxigéngáz-tartalmát. Majd 
a vízzel töltött palackokat fény behatásának tettük ki 
és pontosan megmért idő múlva újból meghatároztuk 
a palack vizének oxigéngáz-tartalmát. Természetesen 
ilyenkor mindig a víz oxigéngáz-tartalmának megnöve
kedését észleltük, mert a nannoplankton a fény be
hatására fotoszinthetikus úton szerves anyagokat ter
melt s az elfogyasztott széndioxid teljes oxigéntartal
mát a vízbe juttatta. A két oxigén-meghatározás ered
ményének különbsége volt tehát az oxigén szaporulat 
mértéke.

Ez az oxigén-szaporulat nem adhatta azonban a ter
melés mértékének megfelelő valódi oxigén-szaporulatot, 
mert a nannoplankton egyidejűleg lélekzett is, tehát 
életfolyamatai fenntartása végett oxigént is fogyasztott. 
Hogy a szaporulat valódi értékét megkaphassuk, szük
séges volt tehát a légzésre elhasznált oxigéngáz meny- 
nyiségét is meghatározni. Ez hasonlóan történt, csupán 
azzal a különbséggel, hogy a nannoplankton-tartalmú 
vízmintákat ezúttal nem fény hatásának tettük ki, hanem 
ismert ideig sötétben tartottuk el. Az ekként kapott 
oxigén-emésztés értékét hozzáadva a fenti módon mért 
termelési adathoz, megkaptuk a valódi termelés értékét.

A termelés és emésztés nagyságát azonban a hőmér
séklet is befolyásolja, ezenkívül a termelés még a fény 
erősségével is változik. A hőmérséklet befolyását úgy 
határoztuk meg, hogy a vízmintákat a kísérlet tartama 
alatt állandó hőmérsékleten tartott, vízzel telt üveg
kádakban tettük ki a fény hatásának, ha a termelés 
értékét óhajtottuk meghatározni. Az emésztési kísérle
teknél ellenben a palackokat jól elzárható thermosztát- 
szekrényekbe helyeztük, melyeknek hőmérséklete tetszés 
szerint szabályozható volt. .

A fény erősségének meghatározása végett külön mód
szert kellett kidolgoznunk, melynek részletes ismerteté
sétől, annak sok elméleti vonatkozása miatt, ehelyütt el 
kell tekintenünk. Csupán azt akarjuk megemlíteni, hogy 
e célra az úgynevezett A/őss-féle kolorimétert használtuk, 
melyet előzőleg átalakítva fotometrikus mérésekre tet
tünk alkalmassá akként, hogy a mérendő fény erősségét 
egy állandó fényerejű kis izzó lámpáéval hasonlíthassuk 
össze. Az így meghatározott fényerősséget már most 
tetszés szerinti mértékben óhajtván csökkenteni, úgy 
jártunk el, hogy az ismert fényerősségnek kitett palacko
kat áttetsző papirosnak 1—30 számú rétegével burkoltuk. 
Minthogy a papiros fényelnyelőképességét előzőleg 
meghatároztuk, ki tudtuk számítani, hogy az eredeti 
fény erősségét a különböző számú papirosrétegek minő 
mértékben csökkentették és így az ugyanazon vízmintában 
élő nannoplankton termelőképességét különböző fény
erősségnél tanulmányozhattuk egyidejűleg.

*) L. Halászat 1—2. számát.

E kísérleteink eredményei röviden összefoglalva a 
következők:

Az oxigén-emésztés mértéke a hőmérséklettel roha
mosan növekedik. Az emésztés reakció-sebességének a 
hőmérséklettel való változása követi van't híres
holland tudós egyenletének törvényszerűségét, jeléül 
annak, hogy az oxigén-emésztési, folyamat a reakció- 
sebesség törvényének hódol.

Az oxigén-termelés reakció-sebessége mintegy 20° C. 
hőmérsékletig ugyancsak a van't féle egyenlet tör
vényszerűségét követi. Miből következik, hogy a foto
szinthetikus termelés is a reakció-sebesség törvényének 
van alávetve. 20° C. hőmérséklettől kezdve azonban a 
termelési folyamat reakció-sebessége már sokkal kisebb 
mértékű növekedést mutat és 31'3° C. hőmérsékleten 
éri el legnagyobb értékét. Innen kezdve a termelés 
reakció-sebessége a hőmérséklet növekedésével roha
mosan csökken; a fehérjék alvadási pontjának (44—45°) 
környezetében, vagyis 43-4° C. hőmérsékletnél annak 
értéke pedig nullává lesz. Ebből tehát az következik, 
hogy a nannoplankton fotoszinthetikus termelésének 
31-3° C.-nál optimális hőmérséklete van, vagyis ez azt 
jelenti, hogy 31-3° C.-nál a nannoplankton termelőképes
sége a legnagyobb. Kitűnt továbbá kísérleteink ered
ményeiből, hogy 27-7° C. hőmérsékleten a termelés és 
emésztés reakció-sebességének állandói egymással szám- 
értékileg is megegyeznek.

E kísérleteink tehát azt bizonyítják, hogy a nannoplank
ton anyagforgalmát tényleg a reakció-sebesség törvénye 
irányítja, miért is azon elméleti úton levezetett megálla
pítások, melyekről fentebb már megemlékeztünk, meg
állják helyüket. Eszerint tehát kísérletileg is igazoltuk, 
hogy a nannoplankton csak egy bizonyos határig sza- 
porodhatik el a vízben és pedig a szaporodásnak a 
víz szabad és félig kötött széndioxid tartalma vet 
határt. Ha a víz elérte ezt a maximális nannoplankton- 
tartalmat, azt mondjuk, hogy az nannoplanktonnal telítve 
van. Azt találtuk, hogy a természetes vizek állandóan 
telítve vannak nannoplanktonnal. Röviden tehát úgy 
fejezhetjük ki magunkat, hogy valamely víz termelő- 
képessége arányos a benne oldott hasznosítható szén
dioxid mennyiségével.

Végül a nannoplankton termelése és a fény-intenzitás 
között fennálló összefüggés kiderítése végett végzett 
kísérleteink eredményeit ismertetjük. Ezek szerint sötét
ben nincsen termelés, vagyis akkor a termelés reakció- 
sebessége nullával egyenlő. A fény erősségének foko
zásánál azt találtuk, hogy a termelés reakció-sebessége 
növekedik mindaddig, amíg elérünk egy olyan fény
erősséget, amelynél a termelés mértéke (reakció-sebes
sége) a legnagyobb. Innen kezdve tovább fokozva a 
fény erősségét, a termelés mértéke ismét csökkenni 
kezd, míg egy meghatározott fény-intenzitásnál a nanno
plankton termelőképessége teljesen megszűnik. Ettől a 
fényerősségtől kezdve már hiába fokozzuk a fény erejét, 
termelést többé nem észlelünk, vagyis a nannoplankton 
úgy viselkedik, mintha sötétben volna. Az ilyen a ter
melés szempontjából nem hasznosítható fény-intenzitást 
meddő fényerősségnek nevezhetjük.

Ez az eddigi felfogással teljesen ellentétben álló ész
lelet tehát azt jelenti, hogy a nannoplankton fotoszin
thetikus termelésének fényintezitási optimuma is van, 
vagyis hogy van egy olyan fényerősség, amelynél a 
nannoplankton ugyanazon idő alatt a legtöbb szerves 
anyagot termeli. Ennél a fényerősségnél gyöngébb vagy 
erősebb megvilágításnál tehát a termelés csak kisebb 
lehet. Ez az optimális fényerősség nem mondható
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nagynak, amennyiben az a közvetlen napfény fény
erejének 1/3 1/2 közé esik. Feltűnő jelenség, hogy egy 
bizonyos fény-intenzitáson túl a termelés egészen meg 
is szűnik, tehát nem állja meg a helyét az a nézet, 
hogy a tavak vizének átvilágításának * fokozásával a 
nannoplankton termelése korlátlanul növekedik, sőt 
elképzelhető, hogy túlságosan erős napsugárzás esetén 
a nannoplankton termelése egészen meg is szűnik, 
tehát ugyanolyan viszonyok állanak be, mint éjnek 
idején.

A számítások azt mutatták, hogy a termelés nagy
ságának a fény-intenzitással való változása, igen nagy 
közelítéssel a szinusz-függvény törvényét követi.

Ez az első pillanatra meglepőnek látszó jelenség a 
kauzalitás törvényével kielégítő módon értelmezhető. 
Tudjuk, hogy a kauzalitás törvénye szerint az okozat 
mindenkor arányos az okkal. A mi esetünkben az ok 
a föld felületét érő napfény intenzitása, amely a föld 
gömb alakjánál és mozgásainál fogva úgy térben, mint 
időben a szinusz-függvény törvénye szerint változik. 
Természetes tehát, hogy az okozat, vagyis a nanno
plankton fotoszinthetikus termelése ezzel arányosan, 
vagyis ugyancsak a szinusz-függvény törvénye szerint 
kell hogy változzék, mert ellenkező esetben a nap
sugárzás fény-intenzitását a nannoplankton nem hasz
nálná ki gazdaságosan. A természet pedig mindenhol 
a legnagyobb ökonómiára törekszik. (Folyt, köv.)

Jeges halászat a Balatonon.
A karácsony táján beállott erős hidegek a Balatont 

ez idén rövid egy hét alatt vastag jégtakaróba burkol
ták úgy, hogy újév táján már az egész tavon nemcsak 
a téli sport minden ágát, hanem a jeges halászatot is 
vígan folytatták.

A jeges halászatnak a Balatonon csak ritka években 
voltak együtt olyan kedvező előfeltételei, mint az idén. 
A jég aránylag gyorsan és meglehetős egyenletesen 
képződött, a szórványos „töréseket“ és „tarolásokat", 
a ferdén egymásra ágaskodó jégtömböket elég hamar 
„elnyelte" a víz, az állandó erős éjjeli fagyok a jeget 
napról-napra erősen „hizlalták", úgyhogy január vége 
felé már 30—35 cm. vastag jégpáncél fedte a tavat, 
amelyen nagyobb rianások alig akadtak a halászok 
útjába. A zord, hófuvásos téli viharok úgyszólva telje
sen megkímélték az idén a jégi halászokat, akik majd
nem nap-nap után kivonulhattak ősi, furcsa nevű szer
számaikkal (gemics, cibék, szakóca stb.) a beláthatatlan 
jégmező hátán őrzött szánkókra „fagyott" hálóikhoz. 
Két-háromszáz, sőt négyszáz likas „tanyát" is húztak 
egy-egy nap a siófoki halászok, akik elismerten legjob
ban értik ezt a kemény mesterséget és napkeltétői nap
nyugtáig fél Balaton szélességen kerítették 400 méter 
hosszú öreg hálóikkal a jég alatt tunyán tömegbe verődő, 
egymáson melegedő „csoprosodó" harcsát, fogast, gardát, 
keszeget.

Ahová a Balaton beállása előtt uralkodó szelek a 
halakat hajtották, ott ezek nagyjában meg is maradtak 
— a hal a jég alatt nem igen vándorol —, így esett, 
hogy a decembervégi erős nyugati szelek a nagyobb, 
nemesebb halakat inkább a keleti medencébe gyűjtöt
ték, a tihanyiak és siófokiak örömére, a silányabb 
keszeget és gardafélét pedig hátrahagyták Fonyód, 
Révfülöp és Keszthely halászainak. Az őszi jó fogá
sokra, amikor a siófokiak álla kopott fel a „jóhal" 
keresésében, most amazokhoz, a nyugati vizek halá
szaihoz jött át a szomorú halszűke.

A szép téli napok egyikén magas vendégei voltak a foki 
halászoknak. József főherceg és József Ferenc főherceg, 
Schioppa Lőrinc pápai nuncius, Csiszárik János dr. c. 
püspök és Álgya Papp Sándor tábornok a Balaton 
Halászati Részvénytársaság meghívására lerándultak egy 
pompás szélcsendes napon Siófokra és végignézték három 
háló kihúzását (az úgynevezett markolást) a Balaton 
jegén.

A halászatot bérlő részvénytársaság részéről a beteg
sége miatt akadályozott Purgly Pál elnök-vezérigazgató 
helyett dr. Lukács Károly ügyvezető-igazgató kalauzolta 
a magas vendégeket a Siófok és Tihany között dol
gozó halászokhoz, akiknek munkáját a vendégek nagy 
érdeklődéssel szemlélték. A szárazra került mintegy tíz 
mázsányi zsákmányban aránylag csak mintegy ötödrész 
nemeshal akadt, a többi keszegféle volt, a vendégek 
mindazáltal rendkívül élvezték a friss levegőn egyszeri
ben felfrissült, élénken ficánkoló szép fogasokat, harcsá
kat, csukákat és pontyokat a halaknak a hálózsákból 
szakaszonkint való kiborítását, a halak osztályozását, 
összegyűjtését és elszánkáztatását a jégparton várakozó 
teherautóhoz.

A fenséges urak a vérbeli sportemberek ügyességé
vel és kitartásával fáradhatatlanul siklottak fürge „fa
kutyáikkal" a havas pásztáktól csak itt-ott barázdált 
síma jégmezőn, egyik halászbokortól a másikig, a 
hálóvezetés minden fázisát elmagyaráztatva maguknak 
Borbély Károly főhalászmesterrel, majd szóba elegyedve 
a kötelet cibékelő, meg a vezérrudat hajtó közhalá
szokkal, akik között József főherceg sok jó somogyi 
44-es meg 19-es harctéri katonájára talált.

Az idő egész nap csodásán kedvezett a kirándulás
nak, a verőfényes szélcsendben a Balaton egész part
vidéke az akarattyai nagyfától Badacsonyig, a csopaki 
Riviéra, a tihanyi apátság feledhetetlen és romantikus 
kontúrokkal bontakoztak ki a természet és főleg a 
Balaton szépségei iránt rendkívül fogékony vendégek 
előtt. A társaság közel 4 óra hosszat időzött a Balaton 
jegén a siófoki jeges halászok között, akik a ritka láto
gatásra mindvégig büszkén fognak visszaemlékezni.

L.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
Az Országos Halászati Egyesület választmánya f. évi február 

hó 23-án ülést tartott.
Jelen voltak: br. Inkey Pál elnöklete alatt dr. Dobránszky Béla, 

Fischer Frigyes, dr. Hirsch Alfréd, Purgly Pál, Répássy Miklós, 
Scheiber József, Szurmay Sándor, Zimmer Ferenc.

Távolmaradásukat kimentették: Kuttner Kálmán, dr. Korbuly 
Mihály.

Elnök a megjelenteket üdvözölve az ülést megnyitja és mielőtt 
a tárgysorozatra áttérne, megemlékezik az egyesületet a közelmúlt
ban ért súlyos veszteségről, Corchus Béla alelnök elhunytáról. Az 
elhunyt úttörő és lankadatlan munkássága, közvetlen, vonzó egyéni
sége pótolhatatlan űrt hagyott úgy az egyesület életében, mint 
munkatársai és barátai lelkében.

Indítványozza, hogy az egyesület gyászának kifejezéséül
1. Corchus Béla emlékét jegyzőkönyvben örökítse meg s erről a 

jegyzőkönyvi kivonat csatolása mellett a gyászoló családot értesítse;
2. a közgyűlésen a választmány egyik tagja Corchus Béla felett 

emlékbeszédet tartson ;
3. Corhus Béla nevének megörökítése céljából az egyesület kör

irattal forduljon valamennyi tógazdaságához, hogy egyik tavát az^ő 
nevéről nevezze el. Ily módon éppen az elhunyt munkásságának 
terén, a tógazdaságokban időtlen időkig fogják ismerni azt a nevet, 
amelynek hordozója ezen a téren arínyit fáradt és annyi sikert ért eh

A választmány az elnök indítványát egyhangúlag elfogadta.
Ezek után a választmányi ülés tárgysorozata vétetett tárgyalás alá.
1. Titkár bemutatja a közgyűlési meghívó tervezetét, amelynek 

tárgyalása során a választmány akként határozott, hogy a köz
gyűlés f. évi április hó 2-án (szerdán), határozatképtelenség eseté«
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ben pedig április hó 10-én (csütörtökön) d. u. 5 órakor az Orszá
gos Erdészeti Egyesület székházában tartassék meg. Corchus Béla 
emlékének méltatására a választmány Répássy Miklóst, helyettes 
államtitkárt kéri fel, aki a megbízást elfogadja.

Minthogy az elnökség és választmány mandátuma ez évben lejár, 
az új választásról a válaszmány eszmecserét folytatott s megálla
podott, hogy a megürült alelnöki állásra Répássy Miklós helyettes 
államtitkárt jelöli. Répássy Miklós h. államtitkár a megnyilvánuló 
bizalmat megköszönve, a jelölést elfogadja. A választmány kiegé
szítése ügyében a választmány akként döntött, hogy a megürese
dett helyekre Corchus Zoltán, ifj. Zimmer Ferenc, Hirsch Géza, 
Szalkay Zoltán, dr. Lukács Károly, dr. Miketz Károly és dr. Mócsy 
István megválasztását hozza a közgyűlésnek javaslatba. Az 1924. évi 
tagsági díj megállapítása ügyében a választmány akként határozott, 
hogy a közgyűlésnek javaslatba hozza, miszerint figyelemmel a 
korona értékének folytonos ingadozására, a tagsági díjat arany
korona értékben állapítsa meg és pedig a békében megállapított 
6 aranykoronában. Az alapszabályok 5. §-a értelmében állami és 
törvényhatósági tisztviselők ezen tagsági díj 50°/o-os mérséklésének 
kedvezményében részesülnek.

2. Titkár kéri a választmányt, hogy a »Halászat" támogatására a 
tógazdaságok részéről múlt év pszén pontyhús-értékben kért összeg 
kulcsát állapítsa meg. A választmány minthogy f. évi. január hó 
elején a ponty nagybani ára 7Q00—16.000 korona között ingado
zott, a kulcsot 10.000 koronában állapítja meg.

3. Titkár bejelenti, hogy Fanda Ágoston alapító tagul jelent
kezett és az alapító tagsági díját, 100.000 K-t lefizette.

A választmány az alapító tagul való belépést a közgyűlés meg
erősítésének fenntartása mellett elfogadta.

Titkár egyben bejelenti, hogy Fanda Á:oston kérdést intézett a 
részéről az egyesület számára 1917. évben felajánlott halászrelikviák 
átvétele ügyében. A választmány akként határozott, hogy a Mező- 
gazdasági Múzeum igazgatóságával érintkezésbe fog lépni és ott 
külön szekrényben mint az egyesület tulajdonát fogja a szóban- 
forgó tárgyakat elhelyezni.

4. Titkár bemutatja az adóügyi útmutató és ellenőrző hivatal 
átiratát, melyben az egyesületet a pénzügyminiszter azon rendel
kezéséről értesíti, hogy a tógazda, ha a bérelt területen űzött hal
gazdaság termékeit valamely nagykereskedőnél értékesíti, ez után a 
kereseti tevékenysége után általános forgalmi adót nem köteles 
fizetni. A választmány akként határozott, hogy a rendelet egész 
szövege a »Halászatiban közzététessék.

5. Titkár bemutatja Dörschner Menyhért és öt társa újpesti 
lakosok abbeli kérelmét, hogy az alapszabályok 19. §-a alapján az 
egyesület újpesti csoportját megalakíthassák.

I A választmány, miután az alapszabály 19. § a akként intézkedik, 
hogy a fiókegyesületek megalakítása az egyesület hatáskörébe tar
tozik, figyelemmel arra, hogy Újpest aẑ  egyesülettel közelségénél 
fogva szoros összeköttetésben állhat, a fiókegyesület megalakítását 
nem tartja időszerűnek s utasítja a titkárt, hogy a folyamodókat 
erről közvetlen tárgyalás útján értesítse.

6. Tagul jelentkeztek: Tiszaújlak—vitkai halászati társulat, Bem 
Gyula földbérlő Örspuszta, Zala Miklós bérlő Tarany, Neumann 
Ármin cégvezető Budapest, Mészáros László cégvezető Budapest, 
Steiner Károly tisztviselő Budapest, Sándor Imre cégvezető Buda
pest, Marschall Jenő segédtiszt Bicske, Szigeti Antal intéző Mike, 
Egry Ferenc intéző Somogyszentmiklós, Oekönomo György segéd
tiszt Vrászló, Vladár Sándor intéző Iszkaszenígyörgy, Barta Károly 
intéző Bicske, Feder Miksa tisztviselő Budapest, Siposs Márton 
főtisztviselő Budapest, Marek Lóránt titkár Budapest.

A választmány a jelentkezőket a közgyűlés megerősítésének fenn
tartása mellett az egyesület kötelékébe felveszi.

7. Répássy Miklós h. államtitkár indítványozza, hogy a halá
szati törvény revíziója során nyitva maradt kérdés tárgyalását, neve
zetesen azt, hogy a tógazdaságok földadó szempontjából minő el
bánás alá kerüljenek, az egyesület vegye fel és szükséghez képest 
ez ügyben a főldmívelésügyi és pénzügyminiszterhez beadvánnyal 
forduljon.

A választmány megbízza a titkárt, hogy a pénzügyminisztérium
ban érdeklődjék aziránt, vájjon a földadótörvény megváltoztatása 
mikorra várható és eljárásának eredményét a választmánynak jelentse, 
hogy a megteendő lépések iránt a választmány ennek alapján in- 
tézkedhessék. F.

Az Esztergomi Halászati Társulat f. évi február hó 29-én 
tartotta rendes évi közgyűlését Sólyomy Lajos elnöklete alatt.

Az igazgató jelentése megemlékezik a halászatot jelentékenyen 
gátló ama körülményről, hogy a Duna folyó határfolyó lévén, a 
halászati társulat hatásköre csupán a jobbpartra terjed ki, míg a 
balparton a halászatot a csehek gyakorolják. Ez a körülmény egy
részt az orvhalászat ellenőrzését nehezíti meg, másrészt az okszerű 
gazdálkodást bénítja, mert a halállomány feljavítására intézkedést 
tenni lehetetlen, mivel a csehek minden korlátozás nélkül halásznak.

A bemutatott számadások szerint az elmúlt évben 9714*96 K 
bevétellel szemben 8344*45 K kiadás merült fel. A jövő évi költség
vetést 159.350 K-ban irányozták elő s ehhez képest a holdankinti 
járulékot 50 K-ban, azaz a búza mai értékét métermázsánkint 
250.000 K-ban véve fel, 50 kát. holdra 1 kg. búza értékében álla
pították meg.

A közgyűlés a társulati bérlőknek a halászati tilalom felfüggesz
tése iránti kérelmét magáévá tette s elhatározta, hogy ily irányú 
kéréssel a m. kir. főldmívelésügyi miniszter úrhoz fordul. Ivadékkal 
való népesítésnek a nyílt Dunában a csehekre való tekintettel 
értelme nem volna, azonban kísérletképpen célszerűnek látja, hogy 
a város tulajdonát képező Dunaágban, amely egész terjedelmében 
magyar területen fekszik, ivadék helyeztessék ki. A kihelyezendő 
ivadékmennyiség megállapítását a társulat a fölö tes hatóságra bízza.

Ezek után az elnökség mandátuma lejárván, a tisztújítás meg
ejtetek, amelyen elnökké egyhangúlag Sólyomy Lajos, alelnök-igaz- 
gatóvá pedig Pissuth Aladár választatott meg. F.

VEGYESEK.
Halászati népszerű tudományos előadások. A , Balatoni 

Társaság, irodalmi és tudományos egyesület a Balatoni Űri Club 
helyiségében (Budapest, Szentkirályi-u. 10.) rendezett előadás-ciklusa 
során a halászat is szerepeit két előadásban. A társaság kérelmére 
az egyiket »A Balaton halai" címmel Unger Emildr. kir. adjunktus 
február 22-én, a másikat »A balatoni halászat, horgászat és vitor
lázás" címmel Csörgey Titusz, a madártani intézet igazgatója, a 
jeles sporthorgász február 29-én tartotta.

Az első előadás a Balaton halfajait mutatta be. Előadó rámuta
tott az egyes fajok gazdasági jelentőségére. Ismertette a fogassüllő 
természetrajzát és tenyésztési módját, a fogas táplálékát, a szélhajtó 
küszt, a gardát, ez utóbbiak pikkelyeinek értékesítési módját a 
hamisgyöngyesszencia gyártásában. Foglalkozott a Balaton nemes
ponttyal való behalasításával és a Balaton Halászati R.-T. adatai 
alapján ismertette a »magyar tenger" átlagos hal produktivitását.

Ä második előadás foglalkozott úgy a termelési és kereskedelmi 
jelentőségű nagy halászüzemmel, amelyet a részvénytársaság tart 
fenn, valamint a népies halászattal és a sporthorgászással. A népies 
halászás ma már csak a múlt szempontjából lenne érdekes, ha hal- 
oizás alakjában — sajnos — még most is nem gyakorolnák. 
A termelési és kereskedelmi szempontból jelentős nagy halászat 
jövője a Balaton vízállásának kellő színvonalától függ. Mert szinte 
megdöbbentő az, hogy a mostani periodikus apadás és bővizű 
esztendőből tizennégy is kelf egy négy kilogramos vadponty kifej
lődésére és sok egykilós vadponty pikkelye sem mutat kevesebbet 
négyesztendős fejlődésnél. Tehát négyszer-ötször több idő alatt 
nő a vadhal értékesebb piaci árúvá,, mint a kizárólag nemes ponty- 
tyal népesített tavi gazdaságok pontyállománya. Mint már több 
évtizedes horgász, élénk színekkel festette a csendesnek és unal
masnak látszó sporthorgászás izgalmait. Végül arra mutatott rá, 
hogy a halászás sportszerű fejlesztése érdekében fontos lenne 
kötelezővé tenni a csónakok légkamarákkal való fölszerelését, mert 
csak ez ad biztosságot a Balatonon robbanásszerűen jövő hirtelen 
széllökések ellen, melyek évenkint szedik a maguk áldozatait. 
A csolnakázó sport népszerűsítése egy, a diákfiatalságnak alkalmas, 
olcsó, 200 (arany) koronás vitorlás típust szerkesztett, melynek ter
jesztési munkálatait megakasztotta a háború. Bizonyos, hogy az 
olcsó csónakokon tanuló fiatalokból lesznek azok a módos felnőttek, 
akik a Balatont nagyobb vitorlásokkal népesítik be s a balatoni 
életet hasonlóvá teszik más, sokkal kevésbé vonzó tavakon folyó 
élettel. Az előadó ér;ékes adatokkal illusztrálta ekképpen azt a sze
repet, amelynek betöltésére a Balaton a magyar gazdasági életben, 
az ifjú nemzedékek egészséges fejlődése és az egész magyar tár
sadalom higiéniájá terén hivatva van.

Mindkét előadást igen előkelő és nagyszámú közönség hallgatta 
meg nagy érdeklődéssel és sok tanulsággal.

Nagy mélységből fakadó forrásvíz halastavak táplá
lására. A közel múltban egyik hazai tógazdaság vízmintát küldött 
be a m. kir. halélettani állomásra azzal a kéréssel, hogy állapíttassék 
meg kémiai vizsgálattal, vájjon nem tartalmaz-e a víz valamilyen, 
a halak életére igen káros anyagot, mert a próbaként abba helyezett 
apró keszegek néhány perc múltán elpusztultak? A kérdéses víz
minta a tógazdaság környékén felfakadó források egyikéből véte
tett, melynek vizét halastavak táplálására óhajtották felhasználni. 
A beküldött vízminta kémiai vizsgálata során nem merült íel olyan 
mozzanat, minek alapján azt halászati célokra alkalmatlannak lehetett 
volna minősíteni, sőt ellenkezőleg, annak aránylag nagy hydro- 
karbonát-tartalma a forrás vizet halászati célokra egyenesen predesz
tinálta.

Tapasztalataink ugyanis azt látszanak igazolni, hogy a tavak 
termelőképessége a víz hydrokarbonát-tartalmával szoros kapcsolat
ban van. Minél több félig kötött széndioxidot (hydrokarbonát
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széndioxid) tartalmaz a víz, annál nagyobb felületű, tehát egyedek- 
ben is gazdagabb producens flóra (nannoplankton) fejlődhetik ki a 

wízben, ha a fizikai tényezők (fény, hőmérséklet stb.) egyébként 
rendelkezésre állanak. Noha a kémiai vizsgálatok szerint a víz sok 
hydrokarbonát széndioxidot tartalmazott, az egyidejűleg végzett 
biológiai vizsgálattal abban producensek (nannoplakton) egyáltalán 
nem voltak kimutathatók. E feltűnő jelenséget tehát nem a kémiai, 
hanem a fizikai tényezők hiányára kellett visszavezetni. A 22° C. 
hőmérsékletű forrásvíz nagyobb mélységből fakadt fel, ahol az 
huzamosabb ideig sötétségben tartózkodott és így abban a produ
censek széndioxid asszimilációjának lehetősége eleve ki volt zárva. 
Tehát a vízben nem is fejlődhetett ki nannoplankton. A nanno
plankton széndioxid asszimilációjának azonban, mint az ismeretes, 
a víznek oldott oxigéngázzal való ellátása körül igen lényeges sze
repe van. Közel feküdt tehát a gondolat, hogy a nannoplankton 
hiánya oxigén-hiánnyal járt karöltve és így a halak nem mérgezett 
anyagok hatására, hanem oxigén hiányában pusztultak el, meg
fulladtak. A he'yszínén végzett vizsgálataink tényleg azt ered
ményezték, hogy a forrásvíz a halak megélhetéséhez szükséges 
oxigéntartalom alatt messze elmaradó kis mennyiségben tartalma
zott oxigéngázt.

Ez az eset tehát megtanít arra, hogy nemcsak bizonyos ártalmas 
anyagok jelenléte, hanem a halak megélhetéséhez szükséges egyes 
alkotórészek hiánya is okozhatja a halak gyors elpusztulását. Továbbá 
szépen mutatja a nannoplanktonnak a víz oxigénnel való ellátása 
körül való fontos szerepét.

Végezetül meg kell még említenünk, hogy a szóbanforgó forrás“ 
vizet természetesen . alkalmasnak minősítettük halászati célokra; 
mert annak normális körülmények között és fény jelenlétében ok
vetlenül be kell népesednie producensekkel, amit egyébként az az 
észleletünk is bizonyít, hogy már mintegy 30 méterrel távolabb a 
forrástól, ahol a víz már elterült, gazdag nannoplanktont és niaga- 
sabbrendű faunát és flórát lehetett kimutatni.

Dr. Maucha Rezső.
A pisztrángtej termékenyítő képességéről. Dr. Scheuring 

Lajos érdekes vizsgálatokat végzett a bajor halászati kísérleti állo
máson (Alig. Fischerei Ztg. 1923. Nr. 17 —18.) annak eldöntésére, 
hogy miért sikerül Németországban az utóbbi években a pisztráng
ivadék oly rosszul s miért van közöttük oly sok életre nem képes 
csenevész és torzszüíött. Abból a valószínű föltevésből indult ki, 
hogy az ikra és a haltej nyerésére nem vad, hanem tógazdaságok
ban nevelt és hizlalt pisztrángokat használnak s megvizsgálta, hogy 
ezeknek a halaknák az ivarsejtjei mennyivel terméketlenebbek a vad
halak ivartermékeinél. Minthogy általában közismert tény, hogy 
tisztán ki tenyésztett, nehéz, nagyhúsú és kövér apaállatok rosszabb 
termékenyítő képességgel bírnak, mint silányabb, apróbb rokonaik, 
föltételezte, hogy a pisztrángtenyészdékben észlelt szomorú jelen- 

\  ségek szintén az elfajzott haltej felhasználásában lelik meg magya
rázatukat. Föltevésében nem is csalódott. Kitűnt, hogy a szabad
vizekből származó pisztrángok tejében háromszor oly sokáig éltek 
és mozogtak az ondósejtek, mint a tógazdaságokban nevelt és 
hizlalt pisztrángtejeseké. Tudjuk, hogy a haltej sok milliónyi, főző
kanálalakú sejtek tömegéből áll, amelyek a vízbe kerülve élénken 
mozognak. A főzőkanál feje az ondósejt magja, nyele pedig egy 
hosszú vékony farokszerű nyúlvány/ mellyel az ondósejt kígyózó 
mozgást végez és ennek segélyével úszkálhat a vízben. Ennek a 
szervnek a segélyével keresi fel a vízbe jutott ondószálacska az 
ikrát, hogy azt megtermékenyítse. Érthető tehát, hogy mennél 
tovább marad meg az ondósejteknek ez a mozgási képessége a 
vízben, annál nagyobb valószínűséggel fognak azok az ikrával 
találkozhatni.

A legjobb tejet 2 és 3 éves vadpisztrángok szolgáltattak. Ezek 
tejében nem akadt mozdulatlan ondósejt s az egyes ondósejtek 
élettartama egyenlő hosszú volt. Idősebb tejesek tejében sok volt 
a vizenyő és kevés az ondó s ennek is nagy része mozdulatlan, 
tehát termékenyítésre alkalmatlan sejtekből állott, a mozgékony 
ondósejtek között is hosszabb és rövidebb életűek voltak.

Kísérleti úton kiderítette azután azt is, hogy a kifejt pisztrángtej 
mennyi ideig őrizhető meg és raktározható anélkül, hogy termé
kenyítő képességét elveszítené. Tiszta, fedeles üvegedényekben, jég;; 
szekrényben 10 napig életképesen tudta a pisztrángtejet megőrizni 
s ötnapos tejjel végzett termékenyítő kísérletek csak S°/o-kal adtak 
rosszabb eredményt, mint friss tej alkalmazásakor. Minthogy a 
hallej könnyen megfagy, vigyázni kell arra, hogy túl ne hűtsük, mert 
ezáltal megromlik. Legalkalmasabb a raktározásra a + 3  — -j-8 O?, 
a termékenyítésre + 3  — +15 C°-os környezet.

Oxigénben gazdag víz hozzáadása által meghosszabbítható a hal- 
tej élettartama a rendes tartam két- vagy háromszorosára. Az oxi
gént kötött alakban pl. kaíiumpermanganat alakjában is adhatjuk 
a tejhez. Ennek a sónak Vio,ooo— :1/ioo,ooo oldata, víz helyett a tej
hez keverve, igen meghosszabbítja az ondósejtek mozgási képes
ségének idejét.

Minthogy a termékenyítési eredmények egyenes arányban álla
nak a felhasznált haltej ondósejtjeínek mozgási képességével, meg
kísértette az ondó mozgási képességét mesterséges izgatószerekkel 
fokozni. Ötvenötféle só híg oldatának hatását tanulmányozta ily- 
módon és kiderífetette, hogy sok sóoldattal igen kedvező eredmé
nyek érhetők el és az ondósejtek mozgási képessége a rendes tar
tam három-négyszeresére is meghosszabbítható, más sóoldatok 
ellenben mérgezőleg hatnak.

A legjobb eredményeket a natriumchlorid (konyhasó) oldatá
val érte el.

Kiderítette azután, hogy mérges sóoldat más sók hozzáadása által 
(melyek esetleg egyedül szintén mérgesek lehetnek) méregtelenít
hetők. A kaliumsók mérges hatása pl. natriumsóknak hozzáadása 
által már 1:13 arányban is eltűnik.

Megemlíti továbbá, hogy a haltej élettartamát fokozza az ikrás 
testüregéből az ikrákkal kiürített folyadék is, nem szabad tehát a 
pisztrángikrákat rostán felfogni, mert ennek likacsain át az a 
hasznos folyadék elfolyik, hanem az ikra a folyadékkal együtt 
mindig tálban fogassék föl. Dr. Mankó.

Hivatalos árjegyzés. A budapesti vásárcsarnokok igazgató
ságának jelentése szerint a központi vásárcsarnok nagykereskedésé
ben február hó folyamán a forgalom változatlan árak mellett 
lanyha volt.

Nagyban az élő ponty kilogrammja 15.000—23.000 K, az élő 
kárász 9000—14.000 K, az élő compó 16.000 K árat ért el; jegelt 
halban a ponty kilogrammja 6000 — 19.000 K, a harcsa 20.000— 
25.000 K, az I. fogassüllő 42.000 K, a III. fogassüllő 30.000—40.000 
kor., a IV. fogassüllő 13,000—25.000 K, a balatoni keszeg 3000—6000 
kor. között változott.

A kicsinyben való árúsításnál az áringadozásokat kílogrammon- 
kint koronában az alábbi összeállítás mutatja:

1924. febr. 2.
a). Édesvízi (élő) hal: Vásár- Nyílt

csarnokokban piacon

1924. febr. 27. 
Vásár- Nyílt

csarnokokban piacon
Ponty, n agy________

„ kicsiny .........
Harcsa, nagy ___

„ kicsiny _____
Csuka, nagy............ .

„ k ic s in y ___
Fógassüllő, d u n a i_
Kárász .....................
Compó ____ __ __
Márna___ _ . . . ___

16000—18000
13000—15000
34000-34000
22000—22000

14000—14000

10000—11000

12000—18000 

j 16000—16000

9000—11000

35000—40000 125000—40000 
26000—35000 / —

70000-70000 } —
28000—38000 1 —
21000-25000 /  —

20000—20000 12000—20000 
— 14000—25000

30000—30000 —
Keszeg --------------- — — — _
Kecsege kicsiny — — — —
Apró, kevert hal — — 

b) Édesvízi jegelt (nem élő) h a l:
Ponty, n a g y . . .____ 6000—14000 1110000—15000 26000—33000 }[24000-25000

v kicsiny ------- 5000—12000 jf - 22000—24000 jf -
Harcsa, nagy ____ 24000—35000 \ 20000—30000 60000—60000 j

» kicsiny_________18000—24000 j 40000-50000 J
Csuka, nagy_______ 13000—18000 |112000—14000 26000—35000 j1 —

» k ic s in y ------- 9000—13000 Jí - 20000—26000 J
Fogassüllő, dunai 

I. Fogassüllő,
20000—35000

“
balatoni nagy 3
kg.-on felül _

íí.  Fogassüllő,
42000-45000 65000-80000 —

balatoni nagy 2-3
kg.-os _______

III. Fogassüllő,
34000-35000 20000—25000 55000-55000 32000—40000

balatoni kicsi 45
cm. h. feljebb ... 28000-30000 — 45000—50000 _

IV. Fogassüllő,
balatoni kicsi 35
cm. h. fe ljebb ... 18000—20000 ' — 25000—30000 - _

Keszeg, balatoni _ 3200-4000 — — _
Garda, balatoni-I — 3000—4000 — — __
Kárász .............. ........ 7000—7000 — 12000—30000 _
Compó _________ — — — —
M árna...............— ... — '— ■ — —
Keszeg ______ 1----- — 3000—4500 — 5000—6000
Pisztráng------ ----  ... 3500-3500 — — —
Kecsege, nagy ------- — — — —

„ kicsiny — — — — —
Apró, kevert hal — 3500—3500 

c) Rákfélék és egyébnemüek:

3000-6000 9000-9000 3000-6000

Folyami rák, nagy— — — . _ — *
„ m kicsiny *

A lap kiadásáért felelős: Dr. Unger Emil
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C Z É G T U L A J D O N O S  :

111

Raktár é s  k e r e s 
kedelm i ir o d a : B U D A P E S T , IX., E R K E L -U T C Z A  3. sz.

TELEFON: n app al: J ó zse f 4 8 -4 8 , é j je l: B udafok 128.

Központi iroda: BUDAPEST, V., BÉLA-UTCZA 8. TELEFON: 79-46.

Halászhálók
legjobb minőségű, 3— 2-sodratú, hosszú- 
szálú kenderfonaiból készült, úgyszintén 
halászkötelek, inslég, horog, 
halászczérnák készen és megren

delésre kaphatók

Hirschfeld Ármin
Debreczen, József kir. herczeg-u. 38.

iiiiiimiiiiiiiiiimiimimiiimmiimmiiiiiiiiiiiimmimimimimmiimmiimmimmiiiiimmi

Halászháló
puha insiég és kötél, 
h á ló fo n a l,  p a ra fa -  
a la tts á g , rebzsin őr
minden mennyiségben kapha tó

áoAnn miksa részvénytársaságnál
Budapest, IV., Ferenc-József-rakpart 6-7.

TELEFON: József 61-48.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIMIIIIIIIIlllllllllllllllIIIIIIIIII
h a lá s z c s ó n a k o k |  h a l t a r t ő k ,  c s ó n a k k á r k á k f
apacsutok, nádvágókések, csáklyák, húzó- és korm ányeve- 
zők (kőrisfából), sport- és luxuscsónakokf evezők.

K ö t é l á r u k  s ruhaszárítóköté l, rudalókötél, nyakló9 m arha- és 
borjúkötél9 istráng, szántógyeplll9 nyereg stb. gyártása és eladása s

Kósdi-út 52. (vasút mellett). Telefon: 72. 
Kérjen áraján latot!

Központi iroda: Budapest9 V .f Alkotmány-utca 20. Telefons 179—51 

Az árúk  kiválóságáról szem élyesen m eggyőződhet!

BHP“ Tógazdaságok figyelmébe! ""Wää

Veszek több ezer métermázsa élő pontyot, czompót, kárászt stb.

ZIHMER FEIEHCZ Hiszi®, KHOIFESI, lóziontí utcai lelem: Msei 48—94

Halértékesítő Részvénytársasáé
HalnagyKeresKedés

Árusító hely: Budapest, IX., Központi vásárcsarnok
Telep és iroda: Budapest, IX., Csarnok-tér 5.

Telefon nappal: József 113—54* Telefon éjjel: József 4^-06.

Központi iroda: Budapest, Széchenyi-utea 1.
Telefon: 154—44 , 154-45*

M E G V E S S Z Ü K  tógazdaságok egész halterm ését9 S Z  Á L L Í T U N K  a Magyar Tógazdaságok részvénytársaság 
kezelésében levő tógazdaságokból elsőrendű gyorsnövésü cseh és bajor egy és kétnyaras pontyokat, anyapontyokat s minden 
más tenyészhalat és megtermékenyített fogassiillő ikrát, valamint etetési üzemre berendezett tógazdaságok részére

különféle haltakarm ányt.

“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai r.-t., Budapest, Ollői-iít 25. — Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos


