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Elmélkedés a halvámokról.

T udvalevőleg a világ gazdasági viszonyai ma olya
nok, hogy egyik ország sem zárkózhatik el a 
másiktól. Mindegyik igyekszik nevezetesen fölös

leges termékei részére a külföldi piaczokat magának 
biztosítani, mert mindegyik tisztában van azzal, hogy 
saját nemzeti tőkéje csak akkor nem apad kereskedelme 
révén, ha a külföldről behozott árút, az oda kivitt 
árúkért kapott pénzen vásárolhatja meg. Mivel minden 
ország így gondolkozik és mindegyik iparkodik saját 
termelését a külföldi versenynyel szemben védeni: az 
országok kereskedelmi szerződések kötésével biztosítják 
az egymás közt való forgalmat. Ha ilyent nem kötnek, 
a két ország vámháborúba keveredik s oly nagy vám
mal sújtja egymás árúit, hogy azok kölcsönös forgalma 
jórészt lehetetlen.

A vámok s ezek kezelése képezi tehát azon eszkö- 
két, a melyekkel az államok egyrészről saját termelé
süket védik, másrészről pénzügyi érdekeiket mozdítják 
elő. Igen, de az is bizonyos, hogy ezen állami jövedék
nek egy részét, sőt sokszor az egész összegét a vám
szedő államok fogyasztó közönsége viseli, minélfogva a 
vámszedést nem jogi szempontok, nem is általános el
vek, hanem kizárólag a gyakorlati szükség szempontjá
ból kell megbírálni.

Az elmélet régen tisztában van vele, hogy védelmi 
vámokat csakis olyan gazdasági foglalkozás érdekében 
szabad alkalmazni, a melyek e védelem nélkül elpusz
tulnának s ezzel a nemzet keresetképessége súlyos csa
pást szenvedne. Ugyanezek a szempontok döntenek a

vámok mértékére nézve is. Miután a vámok minden 
esetben drágítják az árúkat, tulajdonképpen minden 
vám a fogyasztó rovására védi a termelőt. Önkényt 
folyik tehát ebből az az elv, hogy ilyen természetű 
áldozatokat csakis a közszükség mértékéig szabad al
kalmazni.

Ezeket előrebocsátva vegyük szemügyre ama vám
tételeknek a termelésre várható vonatkozásait, a me
lyet az új vámtarifa a halakra nézve tervez. Ugyanis 
mint ismeretes e szerint a külföldről eredő friss 
halakra métermázsánként 20 korona vám lesz alkal
mazandó, mely határozottan védővám akar lenni, a 
mennyiben az indokolás szerint azzal kifejezetten saját 
termelésünket kívánjuk az illetéktelen versenyből meg
szabadítani. A legelső kérdés, mely erre vonatkozólag 
felmerül az, hogy viszonyaink Jcözött van-e egyáltalán 
szükség ilyen védővámra? Erre nézve a felelet könnyű 
lesz, ha tisztában vagyunk azzal, hogy képesek vagyunk-e 
halszükségletünket saját termelésünkből fedezni? s ha 
nem, elégsécjes-e ez a vám arra, hogy a várható halárak 
mellett a belföldi haltenyésztő boldogulhasson ?

Azt gondolom nincs köztünk nézeieltérés arra nézve, 
hogy rendes keresletnek örvendő bármely árúczikk vevő
körét lényegesen befolyásolja az illető czikk ára is, 
a mennyiben a vevők köre rendszerint kisebbül, ha az 
ár emelkedik és tágul, ha az ár állandóan apad. Szembe- 
ötlik ez különösen akkor, ha olyan czikkről van szó, a 
melyet a köztudat egyébként is drágának vall, mivel 
ilyen esetben már csekély áremelkedés mellett is sokan 
lesznek, a kik azt megszerezni nem bírják. Köztapasz
talás szerint a védővám az azzal terhelt czikk árát 
emeli, hiszen a mint az olcsóbb bevitel lehetősége 
megszűnik, akkor az illető czikk árát kizárólag a hazai 
termelők szabják meg, a kik természetszerűleg a lehető 
legnagyobb árra törekszenek. Ring nélkül is emelkedő 
irányzatot ölt tehát az árképződés és pedig úgy, hogy 
akár a termelőnek, akár a kereskedőnek azért szemre
hányást tenni lehetne, a miért a maguk javát kiaknázzák. 
De ha m  ár emelkedik^ akkpr rpint fentebb rámutattunk.
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apad a fogyasztók köre, vagyis előáll az az eset, hogy 
bár a kereskedő nagyobb árt kap portékájáért, csökkenő 
forgalma folytán, kisebb bevételre tesz szert. Termé
szetesen ugyanez a pontyra nézve is áll, már csak azért 
is, mert mai kilónkénti 2*0—2*60 K. ára mellett már is 
oly drága, hogy inkább tekinthető fényüzési mint köz- 
fogyasztási czikknek. A nagyobbodó ár révén elérhető 
előnyt tehát ennél is ép úgy lerontja az annak nyomán 
járó kisebb forgalom, mint a többi czikknél.

A gyakorlat régen javára fordította ezt a tapasztalatot, 
mert hiszen a modern üzlet legtöbb ágában érvényesül 
már a „kevés haszon nagy forgalom“ jelszó, a mely 
hogy nem alap nélkül való spekuláczió, azt a különböző 
nagyáruházak, fogyasztási szövetkezetek, trösztök stb. 
név alatt ismeretes és virágzó hatalmas szervezetek 
mutatják. Annál csodálatosabb a halkereskedők állás
pontja, a kik ennek ellenkezőjétől várják boldogulá
sukat. Nyiltan vallják és hirdetik úgy nálunk, mint a 
külföldön, hogy a halakat fogyasztók körét, az áremel
kedés nem módosítja, és hogy főleg a ponty, mely bár 
élelmiszer volt mindenha, annak daczára csak korlátolt 
forgalmi körrel birt. Megengedem, hogy ez a nélkülöz
hetetlen élelmiczikkekre, mint a kenyérre, a húsra, a 
tejre s egyes főzelékfélékre stb. így áll s hogy 
azokért a nagyobb árt is meg kell adni, mivel őket 
táplálkozásunkban nem nélkülözhetjük, meg azért is, 
mert tapasztalás szerint azok árának maradandó emel
kedésével rendszerint együtt jár a napszám- és a munka
bérek emelkedése is. De már a pontyról senki sem 
állíthatja, hogy nélkülözhetetlen táplálék, éppen azért 
csak úgy válhat a közre nézve a mindennapi fogyasz
tás anyagává, ha a mai árához mérten is jelentékenyen 
olcsóbbá lesz s így a szegényebb emberekre nézve 
megszerezhetővé válik. Ugyanezen körülmény tette a 
tengeri halat a német és a franczia népnél nélkülöz- 
hetlenné, noha egy félszázaddal ezelőtt ott sem volt 
az oly általános mint ma. Éppen így emelkedne a ten
geri halnál jobb ízű pontynak a fogyasztása is, ha ára, 
a mainak felére csökkenne. Ebben az esetben szinte 
bizonyos, hogy a szegény ember háztartásában a ponty 
ép oly jelentőségre tenne szert, mint akár a marhahús. 
Nyilvánvaló ennélfogva, hogy a pontynak szélesebb kör
ben való elterjedését hátráltató olyan egyéb okok, a 
minőről némelyek szólnak, a valóságban nincsenek.

A mint igazodik a szükséglet az árhoz, azok
képpen függ a termelés a szükséglettől, vagyis az ár 
és termelés szintén vonatkozásban vannak és pedig 
egymással egyenes arányban állanak. Az olyan védő
vám tehát, a mely nagyságánál fogva képes a külföldi 
versenyt kizárni, mulhatlanul a belföldi árú megdrágu
lását eredményezi, a minek közvetlen hatása az érté
kesítés csökkenésében csattan. Természetes ennélfogva, 
hogy a kereskedésnek és részben a termelőnek módjában 
áll az árak segedelmével arra befolyni, hogy a szük
séglet a kinálat korlátáihoz alkalmazkodjon. Ezen, bár 
elvetendő módon, a piacz szükségletét mindig lehetsé
ges lesz kielégíteni. Másként alakul azonban a helyzet, 
ha nincsen védelmi vám avagy pedig, ha az csak cse
kély, mivel ilyen esetben könnyen előállhat az alkalom 
ahoz, hogy a kereslet fölözi a belföldi kínálatot. Ná
lunk ma még ez a rendes állapot, hiszen külkereske
delmünkre vonatkozó hiteles adatok szerint hal dolgá
ban állandóan behozatalra szorulunk. Bár kivitelünk is 
emelkedett, a behozatal ezt sokkal gyorsabb tempóban 
teszi. Nevezetesen a legutóbbi 17 év alatt halbehoza
talunk csaknem tízszeresen emelkedett^ holott ugyan

ezen idő alatt a kivitel alig lett három és félszer Olyan 
nagy. Ha e mellett még azt is latoljuk, hogy az utóbbi 
6—7 év alatt mennyit fejlődött haltenyésztésünk, hi
szen már-már 13.000 kát. holdat meghaladó területen 
folyik intenzív tógazdaság: akkor mi egyebet bizonyí
tanak ezek az adatok, mint azt, hogy örvendetesen 
gyarapodó halszüksegletünket lehetetlen saját hazai ter
melésünkből födözni.

Fogyasztásunk érdekében a külföldi behozatal egy
előre mellőzhetetlen lévén, magától értetődik, hogy 
ennek erőszakos megakasztás nem maradhat érezhető 
következmények nélkül. A mint már rámutattam, okvet
lenül emeli majd a halárakat, noha azok már is jóval 
magasabbak, sem mint a marhahúshoz viszonyított 
tápláló értékük szerint megokolt és természetes. Hogy 
azután ez az áremelés a fogyasztónál csattan igazán, 
illetőleg hogy őt terheli annak oka : a vám, legerőseb
ben, azt nem szükséges külön bizonyítani. Ezzel a kö
zönség egészen tisztában van és igy érthető az az 
idegenkedés, sőt ellenszenv a halvámok iránt, mely a 
nagyközönség gondolkodó részénél tapasztalható. Tény
leg a behozatali vám nekünk fogyasztóknak határozot
tan kárunkra lesz, mert annyival drágábban kell majd 
a halat jövőben fizetnünk.

Nem értem azonban a halkereskedők magatartá
sát, a kik mint közvetítők vevőikkel ellentétbe helyez» 
kedve, a vámemelést nem csak nem kifogásolják, de 
sőt azt minél nagyobbnak óhajtják, ügy vélem itt oly 
tévedésről van szó, a mely kizárólag egy ósdi, a mai 
modern kereskedelem elveivel homlokegyenest ellenkező 
fölfogásból ered. A halkereskedők ugyanis nem a tö
meges forgalom s az ennek sarkalatos előfeltételét ké
pező alacsony árból, mint inkább a csekély íorgalom, 
de nagyobb ár ellenében várják, a mi pedig, mint azt 
fentebb kifejtettem, meg nem állhat. Meggyőződésem 
szerint ezen a téren az áremelkedés a forgalomban 
oly depressziót okoz, a melyiket áremelkedéssel nem 
fog a kereskedő ellensúlyozni tudni s így nem nyerni, 
hanem veszteni fog ő is. De sőt azt sem tekinthetem 
kizártnak, hogy a fogyasztók zsebjére spekuláló túlkö- 
vetelés, még a termelés hanyatlásában is érezteti ha
tását, hiszen a hal, mint élelmiczikk, nem nélkülözhe
tetlen s így vajmi könnyen eltekinthetnek élvezésétől 
azok, a kik drágasága miatt már is csak éppen heten
ként vagy ennél is ritkábban látnak halat asztalukon.

Azt mondhatná erre a t. olvasó, hogy a fentiek 
szerint a halvám kárára van a fogyasztónak, a köz
vetítőnek s kárára lehet még a termelőnek is, hát akkor 
tulajdonképen mire jó az, minő okok késztették a 
kormányt ilyennek statuálására ? A kérdés kétségkívül 
jogosult, épen azért megkisértem arra felelni. Impor
tunk zöme, az idevágó statisztikai adatok szerint ro
mán és orosz eredetű. Mindkét állam bővelkedik ter
mészetes halkincsekben. Ott vannak, a hol egy félszá
zaddal ezelőtt mi is voltunk, a mikor még földmívelés, 
ipar és kereskedelem, egyszóval a haladó kultúra nem 
bántotta vizeink ősi haltermő erejét. Azóta azonban, 
hogy természetes halászatunk aláhanyatlott s szükség
letünket a mesterséges tenyésztés által kell előállíta
nunk, hazai halászatunk mindjobban az iparszerü ter
melés jellegét ölti magára, a hol egyrészről a tőke, 
más részről a szakértelem játszák a főszerepet. A míg 
tehát mi jelentékeny költség árán termelünk, addig 
náluk ilyen költség nélkül végezhetik azt s egyedül a 
halak fogása jár némi áldozattal. Piaczainkon tehát a 
drágán termelt belföldi árú a hasonlíthatlanűl olcsóbb
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"külföldivel kerül szembe s nem lehet a verseny kime
netele kétséges. Győztes okvetlenül az olcsóbb árú ma
rad, a már kifejtett okoknál fogva. Ilyen viszonyok kö
zött teljes lehetetlen csupán természetes eszközökkel 
halászatunkat talpra állítani és régi közgazdasági je
lentőségét visszaszerezni, hanem mesterséges utón, 
az államnak erős beavatkozása bírhatja csak halottaiból 
feltámasztani. Termelésünk javításán gonddal végre
hajtott programm alapján dolgozik a kormány, a minek 
hatása alatt tudás és tőke is mind szívesebben fordul
nak ezen termelési ág felé, annak a jeléül, hogy a 
magánvállalkozás bő teret talál itt is az érvényesü
lésre. Tényleg óriási a mező, a mely itt kínálkozik s 
viszont az eddigi tapasztalatok kivétel nélkül a legna
gyobb mértékben biztatók. Mindezeknél fogva az állam 
nem engedheti, hogy a külföldi verseny ezt megfojtsa. 
A halvám tehát halászatunk rendszeres továbbfejlődé
sét czélozza s a kormány czélirányos vámpolitikájával 
nem akarja a külföldi árút egészen kizárni, hanem 
csak annyira megterhelni, hogy saját termelésünk vele 
versenyezhessen. Nézetem szerint átmenetről lehet 
csak szó, mert ha termelésünk eléggé megerősödött 
arra; hogy saját szükségletünket egészen födözni képes, 
esetleg kivitelünk is már lehet: akkor érkezettel ideje 
annak, hogy a kérdést véglegesen megoldjuk.

Egy fogyasztó.

Halbíológíaí intézetek Németországban*
Ir ta : Dr. Rátz István, tanár.

II.
A  bajor halászati egyesület és halastavai*

B ajorország haltenyésztése az utolsó tíz évben sokat 
haladt, a miben kétségtelenül jelentékeny része 

van annak a nagyarányú társadalmi tevékenységnek, a 
mely ott a halászat érdekeit szolgálja.

Ezidőszerint száznál több halászati egyesület műkö
dik Bajorországban, a melyek tagjainak létszáma a 
10,000-et jóval meghaladja.,

A központja e számos vidéki egyesületnek a Mün
chenben székelő országos halászati egyesület (Bayeri
scher Landes-Fischerei-Verein), melynek magának 750 
tagja van s ezek között 50 különböző testület, a me
lyekhez valószínűleg a kerületi egyesületek is csatla
kozni fognak, hogy az országos központ működésének 
irányításában résztvehessenek és alapjaiból állandó 
segélyben részesülhessenek.

Az országos egyesület a haltenyésztés ügyein kívül 
a halértékesítés, továbbá a halikrák és a halastavak 
benépesítésére szolgáló halivadékok beszerzése és el- 
ármítása tekintetében is segít tagjainak és e czélból 
állandó ügyvivőt tart, a ki az egyesület belső ügyeinek 
intézésén kívül egyúttal vezetője az egyesület tulajdo
nát alkotó starenbergi, sőt jelenleg a neufahreni, mühl- 
thaleni és bernriedeni haltenyésztő intézeteknek, vagyis 
halastavaknak is, a mennyiben jelenleg az utóbbiak is 
az egyesület kezelése alatt állanak.

A bajor kir. belügyminiszter támogatásával minden 
évben gyakorlati tanfolyamot rendez az egyesület Mün
chenben, melynek vezetője eddig dr. Schillinger, orszá
gos halászati előadó és dr. Hofer tanár voltak, a kik
nek általában véve sok részük van a bajor halászat 
fellendülésében.

A tanfolyam rendesen három napig tart. A két első 
napon elméleti előadások tartatnak Münchenben, még
pedig jelenleg az állatorvosi főiskola állattani tantermé
ben, a harmadik napot pedig a starenbergi halászati 
intézetben végbemenő gyakorlati bemutatások foglalják 
el. Az elméleti rész a tenyésztésre alkalmas halak ter
mészetrajzát, tekintettél azok gazdaságilag fontos tulaj
donságaira és életmódjára, a halak természetes és mes
terséges táplálását és szaporítását, a hal- és rákbeteg
ségeket és a ráktenyésztést öleli fel. Starenbergben az
után gyakorlati útmutatásokat nyer a hallgatóság az 
ívásra szánt halakra, a mesterséges termékenyítésre, az 
ívásra való helyek előkészítésére, a frissen termékenyí
tett és a már ébrényeket tartalmazó ikrák szállítására, 
valamint az ivadékok kitelepítésére és táplálására vonat
kozólag.

Rendszerint deczember közepén tartják meg e tan
folyamot, a melyre bárki díjtalanúl jelentkezhetik. Leg
számosabban halászmesterek, haltenyésztéssel foglal
kozó gazdák és földbirtokosok, erdészek, állatorvosok, 
gazdatisztek, tanítók és lelkészek vesznek azon részt, 
s hogy a szegényes viszonyok között élő halászok ré
szére is lehetővé tétessék annak látogatása, 15 márka 
utazási segélyt ad az egyesület az ilyen jelentkezőknek.

E gyakorlati tanfolyam mindég látogatott és sokban 
hozzájárúl a halászat iránt való érdeklődés és a 
szakértelem fejlesztéséhez.

Azonkívül évenkint összehívja a központi egyesület 
a vidékieket oly czélból, hogy a halászat fejlesztésére 
szükséges intézkedéseket együttesen, minden körülmény
nek és jogos érdeknek számbavételével állapíthassák 
meg. Ezek a gyűlések, a melyeken a kerületi egyesü
letek kiküldötteikkel képviseltetik magukat, minden alka
lommal más és más helyen tartatnák és ilyenkor azután 
módjukban van a kiküldötteknek megismerkedni az 
ország különböző vidékeinek halászati viszonyaival, a 
mi kétségtelenül igen tanulságos.

Az egyesület halastavai közül a starenbergi és a 
neufahreni München felől könnyen megközelíthető lévén, 
felhasználtam a kedvező alkalmat megtekintésökre. 
Mind a két utamon kísérőm volt Haubenschmid műszaki 
tanácsos, a ki jelenleg ügyvivője az egyesületnek s 
vezetője a telepeknek és így a legilletékesebb helyről 
nyert útmutatások alapján alkalmam volt azok beren
dezésével megismerkedni.

A starenbergi haltenyésztő intézet (Fischzuchtanstalt 
des Bayerischen Landes-Fischerei-Verein in Starenberg) 
kettős czélt szolgál, a mennyiben egyrészt saját tenyész
tésű halivadékokkal látja el az egyesület tagjait, más
részt pedig meghonosítani igyekezik azokat az idegen 
halfajokat, a melyek Bajorország vizeiben is megtalál
hatják életfeltételeiket s gazdasági tekintetben hasz
nosaknak ígérkeznek. így itt honosították meg a szivár
ványpisztrángot (Sálmo irideus), a mely ma már Német
ország vizeiben meglehetősen elterjedt s mint gyorsan 
fejlődő, szép és értékes hal igen keresett. Most pedig 
a Dél-Amerikából betelepített bíboros pisztránggal (Salmo 
purpureus) tesznek honosítási kísérleteket, a melyet 
hazájában főleg a horgászattal foglalkozók kedvelnek. 
Az eddigi tapasztalatok szerint ez a pisztrág leginkább 
a hegyi tavak benépesítésére alkalmas.

Főleg a lazaczféléket szoktak itt tenyészteni, így a 
sebes és tavi pisztrángot, a pataki saiblingot, a galó- 
czát, de más Salmonidákat és Coregonus-fajokat is, a 
melyek azután rendesen egyéves korukban kerülnek 
ki a telepről.
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A starenbergi haltenyésztő intézetet 1882-ben alapí
tották, 1897-ben pedig egészen átalakította az országos 
egyesület, hogy teljesen alkalmassá tegye a szükséges nagy- 
mennyiségű halivadék felnevelésére. De kívánatossá 
tette az átalakítást az a körülmény is, hogy a tavakban 
levő értékes halállományt időközönkint különféle fertőző 
betegség, főképen pedig a kel e vény kórság {furunculosis) 
pusztította, a mennyiben a tavak kevés verőíenyt kaptak 
és a talaj rothadó szerves anyagokkal volt beívódva. 
Sok kárt okozott azonkívül a csaknem évenkint bekö
vetkező vízáradás, a mi a Siebenquellen-patak hiányos 
vezetésének volt a következménye és a telep felső 
részét csaknem hasznavehetetlenné tette.

A telep a starenbergi tó közelében, aránylag szűk 
völgyben fekszik, melyet a község felé vezető két út 
határol. Egész kiterjedése mindössze 2xfa—3 hold 
lehet.. Legnagyobb részét 37 ; kisebb-nagyobb tó foglalja 
el, melyeket a Siebenquellen néven ismert több forrás, 
illetőleg az ezekből eredő patak táplál. Kelet felől 
egész hosszában a víz vezetésére szolgáló csatorna 
végig húzódik rajta, a mely a tavakat ellátja vízzel, 
nyugat, felől pedig a részben fedett és betonozott apasztó 
árok szeli át, a felesleges víznek, főleg pedig a esőzé
sek alkalmával a hegyek felől jövő vízárnak az elve

zetésére.
A két vízvezető között levő területen [ a tőzeges, 

szerves anyagokban túlságosan bővelkedő talajt az áta
lakítás alkalmával egészen az alatta lévő kavicsrétegig 
kihordták.

A telep déli részében harántúl, a nyugati vagyis 
-elülső részében pedig hosszában sorakoznak egymás 
mellé a tavak. A vízzel való ellátásukra szükséges 
fővezeték egy aknába önti tartalmát, a honnan azután 
a víz beomlik az egyes tavak felé irányuló csövekbe. 
Ezekbe az elosztó csövekbe oldalt egy kis átméretű, 
levegőt vezető csövecske szájadzik saruikor azt akar
ják elérni, hogy az elosztó csatornákba folyó víz több 
levegőt sodorjon magával, akkor tölcsért helyeznek a 
nyílásába, hogy a gyorsabban és nagyobb mennyiségben 
belé folyó víz több levegőt ragadjon magával. Ezzel az 
egyszerű berendezéssel a víz levegőtartalma egészen 
12°/0-ig fokozható.

Valamennyi tónak önálló vízvezető csatornája és 
zsilipje van tehát, a mi főleg egészségügyi tekintetben 
igen helyes berendezés, mivel ilyen módon az esetleg 
fertőzött tó vize nem viheti a ragályt a szomszédos 
tóba magával

E tavak közül 18 a halivadék felnevelésére, a 19. 
számú az ikrás szivárványpisztrágok, a 20. a fiatal 
halak nevelésére, a 21. a rákok, a 22. az etetési kísér
letek, a 24. a pataki saiblingok, a 25—33. azok ivadékai, 
a 34. a kétéves Salmonidák, a 35. szintén a saibling- 
ivadék, a 36. az ikrás pisztrángok, a 37. a pisztrág- 
ivadék részére van fenntartva és megfelelő módon 
elkészítve.

A költőház a telep nyugati végében áll, 100 különféle 
rendszerű költőedénynyel felszerelve, a melyek egyenkint 
körülbelül 15,000 ikrát fogadhatnak be. Közelében 36 
vályuformájú, betonból készült víztartó látható, melyek 
mindenikébe 40,000 összesen, tehát 1.440,000 fiatal 
halivadék helyezhető ki. E víztartókon, melyek sűrű 
dróthálóval fedvék, hogy a bennök levő ivadék lehe
tőleg védve legyén, folyton gyorsan folyik a víz keresz
tül. Itt maradnak azután a halporontyok mindaddig, 
míg annyira megerősödnek, hogy etetésük rendszeresen 
megkezdhető.

A telep nyugati oldalán elhúzódó községi utón túl, 
a hegyoldalban csinos emeletes ház áll, melynek föld
szinti helyiségeiben a halászati intézetet kezelő halász
mester lakik, míg az emeletét az irodán kívül egy tágas 
helyiség foglalja el, melynek falait a halászati egyesület 
felvirágoztatása körül érdemeket szerzett férfiak arcz- 
képei, a halászatra vonatkozó néhány régi kép és a hal
tenyésztésre káros kitömött állatok díszítik. E tárgyak 
a tervbe vett halászati múzeum, melyet itt dr. Schilling er 
akart felállítani, első gyűjteményei.

Ebben a helyiségben szokták azonkívül a tanfolyam 
alkalmával azokat az előadásokat megtartani, a melyek 
a gyakorlati bemutatásokat megelőzik. A terem egyik 
sarkában álló pohárszék és díszes tarka söröskanesók 
azonban arra. vallanak, hogy nemcsak ilyen komoly 
czélokra használják e helyiséget, hanem az egyesület 
tagjai is itt pihennek meg kirándulásaik alkalmával.

Mindez évenkint körülbelül 2000 márkájába kerül az 
egyesületnek, illetőleg ennyi a fenntartás költsége; tekin
tettel azonban arra, hogy nemcsak Bajorország köz
vizei, hanem az egyesület tagjai részére is produkál 
az intézet tenyészanyagot, valószínű, hogy az a fenn
tartási költségek megtérülésén kívül még tiszta hasznot 
is hajt az egyesületnek.

íh ❖  sí«

A neufahreni halastavak Freising közelében, tőzeges 
vidéken terülnek el, melyen a kristálytiszta Moosach 
patak kígyózik végig szabálytalan kanyarulatokban.

A telep központját emeletes lakóház és a körülötte 
elterülő gazdasági épületek alkotják. Ezek között van 
a malom és konyha is, a hol a halak mesterséges ete
tésére szánt eleséget vízerővel hajtott gép segélyével 
felaprózzák s megfőzik, szóval elkészítik. A malom
árkon kis híd vezet át, melyen az egyszerű, de tágas 
és gyakorlatiasan berendezett költőházba jutunk, a mely 
három millió pete kiköltésére van berendezve.

A költőházban, melyet forrásvíz lát el, költőedé
nyeken kívül több nagyobb, hosszúkás, vályuformájú 
víztartó is látható, melyekben a fiatal halivadék első 
táplálékául szolgáló apró állatkákat tartják, illetőleg 
tenyésztik. Azonkívül van egy kis tócsa is a költőház 
közelében, a hol mintegy gyűjtik és nevelik ezeket 
a takarmányállatokat.

Itt is főképen lazaczféléket tenyésztenek és a 
tenyésztett halak legnagyobb részét, mint tavak bené
pesítésére szolgáló fiatal ivadékot értékesítik.

Az egész telep 65 tóból áll, a melyeket részint forrrás- 
vízzel táplálnak, részint pedig a Moosach-patak medréből 
alakítottak. E tavakon kívül azonban még maga a 
Moosach és a vizének felhasználásával mesterségesen 
létesített kis erecskék, a melyek kilométerekre nyúl
nak, szintén hozzátartóznak a neufahreni haltenyésztő 
intézethez s a sebes piszráng és más Salmonidák 
tenyésztésére igen alkalmasaknak bizonyultak.

Van azután itt még egy sajátságos berendezés is: a 
rák-veszteglő, melyet a telep volt tulajdonosa, dr. 
Schillinger, a végből létesített, hogy az importált, vagy 
általában idegen helyről vásárolt tenyészrákokat a betele
pítés előtt bizonyos ideig megfigyelhesse, vájjon nem 
fordul-e közöttük járványos betegség, főképen rákpestis 
elő. E czélra egy a lehetőségig elkülönített kisvízerecs- 
két használt, a hová a rákokat a megfigyelés idejére 
likacsos, nagy faládákba helyezte.

(Befejezzük.)



A szárnyas orvhalászok és azok irtás- 
módjairól.

ii.
2. A szürke gém.

(Ardea cinerea.)
TJasonlólag mint a vörös gém, ez a faja a gémnek is 
ÍA  a legkártékonyabb halpusztító madarak közé tartozik, 
melyet halászati szenvedélyén kívül még a legcsodálatra
méltóbb halászati ügyesség is jellemez, mely körülmény 
veszedelmességét csak növeli s kártékonyságát sok
szoros mérvben hatványozza a vizek haltermésére nézve. 
Említett két sajátságához még az igazi halász min- 
denekfelett való erénye: a törhetetlen türelem is járul 
— hogy rendkívül fejlett szellemi képességeiről ne is 
szóljak, -— melyek együttvéve őt a halászmadarak igazi 
prototypusává, sőt valóságos 
eszményi alakjává avatják, — 
ami a halgazda előtt kevés mél
tánylásra talál ugyan, de külön- 
leg mégis feljegyzésre méltó.

Külsejét tekintve, majdnem 
akkora s majdnem hasonló 
színű is, mint a daru; szoro
sabb összehasonlításnál azon
ban mind arányaira, mind sú
lyára nézve mégis tetemes kü
lönbség van közte és a daru 
közt. — Tollazatát — éppen 
mint a darunak — a szürke vagy 
kékesszürke szín dominálja, 
azonban testének álrészén a fe
hér a túluralgó szín, csak a 
nyaktövén alúl van némi fekete
ség is rajta s lelógó begy tollai 
hosszanti feketesávosak. Feje- 
teteje kékesfekete, valamint 
hosszan lecsüngő s csak pár 
toliból álló kontya vagy bóbi
tája is. — Szürke gerinczű, 
különben egyébrészt fehér és 
igen hosszú nyakának mindkét 
oldalán hosszanti fekete sza
lag fut le. Csőre élénk színű.

Költözködő madár volna, de 
aligha tartozik a valódi költöz
ködő madarakhoz mégis, mert 
régebben gyakran láttam télvíz 
idején a lápok nyitott lékjei vagy be nem fagyott 
helyei körül csoportosan tartózkodni e fajt, idejüket 
halászgatással töltve szigorú ácsorgások közben, mi
alatt a halat lesték s annak nemcsak az apraját válogatták, 
de a nagy, derék halakat is kifogdosták, ha kapóra ke
rültek nekik. Azt is tapasztaltam, hogy az ily télire maradt 
gémek az egész hideg évszakot kihúzták a lékek és 
nyílt vizek mellett, ha azok folyvást nyitva voltak és 
még a legridegebb idővel sem távoztak el onnan. Ha 
pedig a lekek és nyílt vizek befagytával egyelőre szo
morú napok következtek ráj ok, a rétisasokkal együtt — 
melyek egy koszton voltak velük — a vidrák által a 
jégre kirakott halfejekből táplálkoztak néha heteken át.

Tavaszi első megjelenése aránylag igen korán törté
nik. Még alig, hogy olvadozni kezd a vizek jégpánczélja, 
máris feltűnnek az első jelentkezők a lápi szigetek 
egyes kiemelkedő pontjain, folyók partján vagy vizek 
közelében magas fákon üldögélve csendes mozdulatlan

sággal, mintha megannyi kővé meredt szobrok volnának. 
Mozdulatlanságuk azonban csak álarcz, mert szemeikkel 
annál nagyobb tevékenységet fejtenek ki: szinte bele- 
furakodnak a látásukkal a messzeségbe s látszik rajtuk, 
hogy várnak valamit, talán a csapatok érkezését, me
lyeknek ők az előreküldött szálláscsinálói. És nem hiába 
várnak. Néhány nap múlva csakugyan érkezni kezdenek 
a csöndesröptű, lepedőszárnyú jószágok s a gémfaluk 
mind népesebbekké válnak és rövidesen minden fészek
nek megkerül a maga gazdája.

Tavaszi fölvonulása a mily korai, épp oly gyors 
lefolyású is ennek a gémfajnak s egyenesen, szinte 
megállapodás nélkül a fészkelő hely felé történik az, úgy 
hogy a többi madarak visszaköltözködése még java folya
matban van, midőn a szürke gém már javában páro
sodik. Őszi költözködése is többnyire rohamos le

folyású ; vonulását azonban 
tartósabb lokális mozgalom 
előzi meg, melynek tartama 
alatt (augu sz tus—sz ep temb er) 
az ország minden nagyobb láp
ján és vízdús vidékén feltűnik 
egyenként vagy apró csopor
tokban, leginkább azonban csak 
oly helyeken, ahol a vizek dús 
haltermést kínálnak számára
— és ilyenkor néha oly he
lyeken is feltűnik, hol azelőtt 
még híre is alig volt neki. Ha
nem midőn távozásra int a 
mind élesebbre váló őszi fuva- 
lom s a hideg szelek behatá
sát már túrni képtelen a gém; 
az eddigi rendszertelen kószá
lásokat, melyek azonban víztől 
vízhez történnek : a szabályo
sabb mozgalom, az igazi hú
zás, vagyis a költözködés ren
des mozgalma váltja föl és men
nek a gémek, még pedig néha 
oly gyorsan eltakarodnak, hogy
— mint néha a fecskéknek— 
egy szép reggelen tökéletesen 
nyomuk vesz nekik, mert ván
dorújukat nagyobbrészt éjjel 
teszik. Hanem azután, is még, 
hogy eltisztultak tőlünk, néha 
hetekig hallani az éjszakában

átvonuló gémek panaszos szózatait és minden más 
madár szavát túlkiáltó „kräh“ vagy a szolidabb „greih“ 
kiáltásukat. Azonban ezek a később vonuló gémek nem 
a mieink közül valók, hanem idegenek ; csak vándor- 
útjok vezet át hazánk felett.

Éjjeli vándorlásaik közben néha a zivatarok vagy téve- 
déseJc nagy veszedelembe sodorják őket s tömegesen 
elpusztulnak kivált ha világított városok fölé sodorván 
őket végzetük, ez alkalommal valamely oknál fogva 
alacsonyabban repülnek a szokottnál s ennek következ
tében a házfedeleken és falakon tömegesen agyonzúzzák 
magukat. Én több ily esetre emlékszem a régebbi idők
ből és különösen egy ma is élénk emlékezetemben 
van, mely a 70-es években Szegeden történt. Ugyanis 
egy szélviharos, sötét estén óriási vonuló szürke gém- és 
bakcsó-csapat jelent meg a város fölött — valószínűleg 
az utczai lámpák fénye által csalogatva (talán a fé
nyességet víznek tartván), de meg a szélvihar által is
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szoríttátva s midőn ereszkedésük közben a magas épü
letek régiójába jutva, egyesek megütődve hulladozni 
kezdtek: oly eszeveszett zavar támadt közöttük, hogy 
szinté vakon rohantak a házak tűzfalainak és tetőzeté
nek s azokba beleütődve, csoportosan hullottak alá az 
utcza kövezetére s a házak udvaraiba — ki törött 
szárnynyal, ki holtan. Eközben oly kétségbeesett lármát 
csaptak, hogy a lakosság tömegesen futott össze a szen- 
zácziós1 esemény csodájára s tömegesen fogdosta össze 
a széptollú madarakat. Másnapra kelve is sok madarat 
szedtek össze a városban mindenfelé és sokáig emlé
kezetes maradt a sajátságos madárkatasztrófa.

Míg a vörös gém. pár excellence mocsári madár, 
mely- leginkább csak ott van otthon, a hol a víz vég- 
tében-hosszábao, vagy legalább is széles kerületben 
beállásra, lábölásra alkalmas s rejtőzködő szokásá- . 
nak megfelelőleg részben náddal, részben pedig egyéb 
vízinövényekkel van benőve, melyek között látatlanul, 
háborgatástól mitsem tartva adhatja át magát halászati 
szenvedélyének, — addig a szürke gém nyíltabb, 
kevésbé tartózkodó és alattomos s kevésbé félénk ter
mészetéhez képest inkább a nyílt vizek, mint a bujósdi 
mocsarak halászmestere. Legjobban szeret azonban fo
lyók holt ágaiban, általában csendes, elhagyatott vizek 
partján halászni, avagy, pedig az elárasztott réteket vagy 
erdőket átszelő vízleeresztő csatornák partjain, ha sok 
a hal bennök; de a. haldús kubikgödrökön is szívesen 
halászik. Mivel pedig fán fészkelő madár s mindig vizek 
mellett és pedig főleg holt folyóágak, mocsári erdőcskék, 
facsoportok s füzesekben, nyárfásokban fészkel: tartóz
kodásában is ily tájakhoz van kötve mindaddig, a míg 
csak fiai önállóságukat el nem érték s ezekkel lokális 
mozgalmát meg nem kezdi. Ellenben a vörös gém ily 
területeken és síkvizek partjain is vagy egyáltalában 
nem, vagy csak kivételesen fordul elő, de ez esetben 
is minden bizonynyál valamely közeli rétről vagy lápról 
vetődik oda—-talán a megcsappant halpréda miatt kár
pótlást keresendőd Említett faji tulajdonsága azonban — 
mint tudjuk — magyarázatát leli azon körülményben, 
hogy fészkelés végett csakis a typikus, fátlan mocsá
rokra van utalva, ami tartózkodására nézve is döntő 
hatással van.

Mint említém, a szürke gém fán fészkelő madár, — 
és valóban, a legnagyobb ritkaságok közé tartozik mo
csárban (illetőleg földön); fészkelő e fajú gémmel ta
lálkozni.

Régebben a Tisza, Duna és Maros s e vizek holt 
ágainak parti erdeiben özönével lehetett gémfalukat találni 
s azok évtizedeken át minden évben népesek valá- 
nak. A terebélyesebb fákon több fészek is szokott lenni, 
a keskeny terebélyü, de magas fák csápjában azonban 
csak egy-egy fészek volt. — A Tisza szigetein néha ala
csony fűzsuhánkokon is lehetett fészkelő gémeket ta
lálni (szokás szerint más gémfajokkal egy társaságban). 
Jártam nem egyszer oly gémtanyákon — illetve fészke- 
lési telepeken, — a hol a fészkek a suhánkokra oly 
alacsonyan voltak rakva, hogy egyes fészkek kézzel is 
elérhetők valának s^ha az ember ily gémkoloniában láto
gatást tett a fajszaporítás idejében, ugyancsak kellett 
ügyelnie, hogy a fészkek párkányán guggoló gémfiak a 
szemébe ne vágjanak !

Ma már persze a folyók szabályozásával kapcsolatos 
nagy halfogyatkozás s a régi jó halászóhelyek el
pusztulása-következtében, említett folyóink parti erdei
ben feltűnően megcsökkentek mind számban, mind né
pességben a-hajdan hires gémfaluk, sőt a legtöbb hely

ről végleg el is fogytak a gémek, a. fészkelések is 
nagyon szórványosokká váltak s mind ritkábbak lesznek, 
aminek különben — tekintettel a szürke gém káros 
voltára — halászati tekintetből nem örvendhetünk 
eléggé!

Tényleg úgy áll a dolog, hogy é gém, de összes hazai 
nemesebb gémfajaink egyedbősége is nagyon megcsap
pant már s mindinkább fogyóban van; de sőt hazánkban 
való elterjedésük is mind szűkebb körre zsugorodik össze 
a vizes rétek, mocsárerdők és lápok folytonos pusztulása 
következtében s odáig jutottunk immár, hogy egyes gém- 
fajoknak már csak a hírük van, avagy a legnagyobb rit
kaságok közé tartoznak nálunk, igy a nagy kócsag ; de 
a kis kócsag is maholnap unikumszerű ritkaság lesz 
még nagyobb vizeinken is, valamint a kanalas-gém,mely 
szintén évről-évre ritkább. — A szürke gém is azok közé 
a fajok közé sorozható ugyan, amelyek -—mint föntebb 
említém— folytonos egyedcsökkenést mutatnak s elő
fordulásukra nézve is mind szűkebb körre szorítkoznak, 
— mindamellett még mindig vannak helyek nálunk, kivált 
a Duna mentén, ahol a fészkelők száma majdnem meg
közelíti a hajdani egyedbőséget; mindamellett mégis 
határozott egyedfogyatkozással állunk szemben e gém
fajnál is, sőt a tudományos megfigyelések adataiból 
konstatálható az is, hogy tájainkról a folyamszabályo
zások által kiszoríttatván, földrajzi elterjedési köre nyu
gat és északfelé föltűnő arányokban szélesbülni kezd s 
az idegen helyeken és új elterjedési fokok alatt, ahol 
azelőtt híre sem volt, most rendes előfordulású faunasz- 
tikai alakká kezd válni!

Hogy milyen kártékony a halászatra nézve s mennyi 
halat elemészt egyetlen példánya is e gémfajnak, azt 
fészkelő telepein figyelhetjük meg legjobban. Nekem 
régebben gyakran volt alkalmam ily megfigyeléseket te
hetni s amit láttam, tapasztaltam, az valóban megdöb
bentő adatokat szolgáltatott e madár rendkívüli kárté
konyságáról. Bár hfiny gémtelepet vizsgáltam is meg, a 
roppant halpocsékolás volt az, ami legelőször is a sze
membe tűnt. Mindenfelé, amerre csak tekinték, halhullá
kon akadt meg a szemem. A fészkekben s a fák 
alatt mindenfelé félig-meddig elfogyasztott, avagy pedig 
teljesen érintetlen haltestek hevertek, ezenkívül halfejek, 
haltüskök s halhúsmaradékok áraszták el irtóztató bűz
zel a levegőt!

Ha az ú. n. szeméthal félékről lett volna szó, akkor 
még csak hagyján, — de meglepő mennyiségben voltak 
igen szép halpéldányok is, kivált pontyfélék s általában 
a halaknak, inkább a nagyjából valók.

Daczára a nagy halfeleslegnek, az öreg gémek azért 
mégis folyton-folyvást hordták fiaiknak a friss haleledelt 
és csak úgy okádták elejbéjök s a torkukba az apró 
halakat is, a még gyengébbecske fiókáknak.

Bárhány fiagémet megvizsgáltam, mindegyiket torkig 
tömve találtam halhússal s némelyiket apró halakkal. 
Ebből elképzelhető, hogy egy népesebb gémkolonia 
mennyi halat emész el s ezenkívül — a tapasztalt hal- 
pocsékolásból Ítélve — mennyi hal jut még feleslegre is 
csak pár napi időtartam alatt i s ! Hát még a hetegig 
tartó fióknevelés egész időtartama alatt! és azontúl, 
mikor már a fiagémek szárnyrakapva meglepik éjsza
kára a környék halashelyeit!

Jaj ilyenkor, kivált az apadásos helyek és levezető csa
tornák halállományának ! De még a kubikok .halainak is !

Amint a szürkület beáll, roppant zajongások közt 
csak úgy özönlik az ily helyekre a szélrózsa minden
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irányából — néha igen távoleső helyekről is — a sok 
gém és folyik a gazdálkodás a szürkülő virradat kezde
téig, a midőn aztán vissza megy a sok hosszúlábú hal- 
falánkjószág eredeti tartózkodási helyére.

De a fiatal gémek az öreg madarakkal elegyesen, áz 
árterek levezető csatornáin ‘gyakran napközben is foly
tatják pusztító mesterségüket. Végig állják a partokat s 
szünet nélkül kapkodják a folyófelé takarodó halat. 
Mivel pedig a mocsári- és vizimadárféle igen gyorsan 
emészt s eközben igen gyakran ürítkezik: éhségüket 
csak igen nehezen csillapíthatják a beelégedésig, mely 
körülmény igen szívós, úgyszólván folytonos tevékeny
ségre készteti őket, ha alkalom kínálkozik rá.

Mikor a fészekaljak szétszakadoztak, az egyedek több
nyire magános halászkodásra utalvák s ez különben a 
rendes szokása is a szürke gémnek, — csak éjszakára 
szoktak többen összeverődni oly vizeknél, melyeket 
gazdag halállománya miatt a vidék összes gémjei láto
gatni szoktak.

A magánosán kóborló öreg gémek valami nagy kárt 
nem tesznek ; azonban, ha az ilyenek halnevelő helyekre s 
egyéb kulturvizek halaira kapnak rá s ott hábörítlanul 
űzhetik alattomos mesterségüket: már rövid idő alatt tete
mes kárt képesek okozni, mert rendkívül ügyes és kitartó 
halászok — s mivel, a szemük is jó, a számításuk meg 
szinte csalhatatlan (ha egy felbukkanó hal megkaparí- 
tásáról van szó): csak igen kevés prédának sikerül elő
lük elmenekülni, így a halkár csak fokozódik ezáltal is.

Óraszámra elácsorog ez. a gém leshelyén anélkül, 
hogy csak egy mozdulatot is tenne ; világcsaló merengése 
azonban csak álarcz és korántsem olv reszvétlen min
den iránt, mint ahogy mutatja, mert szemeivel és fülével 
annál nagyobb tevékenységet fejt ki. Meghall már tá
volról minden neszt, zörejt ■ s azonnal szárnyrakap. A 
látásával is már roppant távolokról képes észrevenni 
minden mozzanatot, felismerni a vadászt, avagy azt, hogy 
pásztorember vagy halász közelít-e, mely utóbbi esetek
ben semmi izgatottságot nem mutat; ellenben ahol ül
dözik, ugyancsak messziről ellohol a puskás elől. Mégis 
minden sokoldalú vigyázatossága daczára is — mint mon
dani szokták: testestül-lelkestül mesterségén függ — és 
figyelme a legapróbb részletig mindenre kiterjed, ami ezzel 
kapcsolatban áll, anélkül, hogy mozdulna. Hanem ha barna 
csík támad a víz színén s megcsillan a halpénz ezüstös 
vagy aranyos fénye a napsugárban : mintha villamszikra 
érintené, úgy csap előre behúzott nyaka s a másik pil
lanatban már roppant erősfogású csőre közt eviczkél a 
hal. Mikor pedig körülollózta éles fogószerszámával si
kamlós prédáját, annak vége, csak a biztos elmúlás a 
sorsa . . . Lakatos Károly.

(Folytatjuk.)
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Kitűnő és olcsó haltáplálék. .Befejezés.,

Ä  termelést háromféleképpen Űzhetjük és pedig leg
első sorban úgy, hogy megfelelő nagyságú gödröt 

ásunk s azoknak fenekét és oldalfalazatát kideszkáz- 
zuk vagyegyszer s mindenkorra kitéglázzuk.

A gödör aljára 10 cm. vastag árpaszalma-szecska- 
réteget hintünk, föléje 5 cm. ló- és baromfi-, vagy 
galambtrágya-keveréket, majd 2 cm. czefrét*) és erre 
3 cm. laza földet rakunk s azután még egyszer ismé

*) Némely vidéken esömögének is nevezik; itt azo bán nem 
csupán szőíőterméket, hanem bármiféle czefrét értünk,

teljük az egészet ugyanazon sorrendben, ügyelvén arra 
is, hogy a földréteg valamennyire nedves legyen. Végül 
a gödröt szalma- vagy sásgyékénynyel, esetleg szalma- 
födéllel takarjuk be, nehogy a nap a földet túlságosan 
kiszárítsa vagy az eső nagyon átáztassa.

A legyek a gödörbe rakják petéiket, az kilencz nap 
leforgása alatt egész a fenekéig megtelik légypondróval.

Egy-egy ilyen gödör tartalmát czélszerű naponta fel
etetni s ha sok volna halaink részére, úgy adjuk a 
baromfiaknak, mert azok részére szintén kitűnő táplá
lékul és hízlalószerül szolgál.

Tekintve, hogy a gödör, megtöltésétől a pondrók teljes 
kifejlődéséig kilencz nap telik e l: kilencz tenyészgődörre 
van szükség, hogy naponta friss pondrókészletünk legyen.

Egy másik módja a gödör megtöltésének az, hogy 
15 cm. jó földre egy réteg szecskát hintünk s e fölé 
vért, beleket s eféle vágóhídhuliadékot adunk, melyet 
végül ugyancsak laza földréteggel borítunk le. Az ilyen 
gödröt azonban úgy kell elhelyeznünk, hogy reggel 
árnyékban legyen, míg a nap többi szakában rásüssön 
a nap; ezenfelül öntöznünk is kell a gödröt rózsás 
öntözőkannával, nehogy az állati hulladék kiszáradjon, 
mert akkor nem rothad, holott pedig csak ha az bekö
vetkezik, akkor lepi a dongó és az aranylégy. Ezek 
rakják a petéket, melyek 24 óra alatt kikelnek; a pondrók 
négy nap alatt majd kétszázszoros terjedelmükre növe
kednek meg, az etetésre tehát már ezért is alkalmasak.

A termelés így is 8—9 napig tart, vagyis ugyanannyi 
gödörre van szükségünk.

A harmadik módja a termelésnek, a melynél legtisz
tábban szedhetők ki a pondrók, az, hogy közönséges 
vermeket ásunk s azokban fabakokra vízszintesem sod
ronyhálót fektetünk, alája pedig cserép- vagy bádogtálat 
helyezünk, a vermet pedig szellőd tetőzettel látjuk el,

Ha a sodronyhálóra húsmaradékától nem egészen 
megfosztott csontokat rakunk, úgy ezek csakhamar oda
csábítják a legyeket, melyek ott lerakják petéiket, az 
azokból kikelt pondrók öt nap alatt teljesen kifejlődnek 
s ekkor bábozás czéljából a mélyebb helyet keresvén, 
a tálczákba hullanak.

A két utóbbi termelésmódnál természetesen hidegvérű 
állatok húsa is felhasználható, valamint kitűnő termelő 
ágy, mint említém, maga a hús és gombakeverék is.

Hogy mennyi pondrót tenyészthetünk mesterséges 
módon, arról elég fogalmat nyújt az a körülmény, hogy 
egyetlen légy, egy nyáron át körülbelül 5 millió petét rak !

Á pondró azonban csak nyáron termelhető; ám, hogy 
télen át se szűkölködjenek eme kitűnő tápanyagban 
halaink és a baromfiak, úgy segítünk magunkon, hogy 
nem szedjük ki a tenyészgödörből vagy veremből a 
pondrót, hanem be hagyjuk bábözni és csak mint álczát 
töltögetjük hordókba és rakjuk el télre. Az álczáknak 
t. i. ugyanazon tápláló vagy hizlaló erejük van, mint a 
pondróknak, minélfogva könnyű lesz ezen igen fontos 
harmadik tápanyagot is egész éven át biztosítanunk.

Nem tudom tenyésztőinknek a gomba-, hidegvérű 
állathús-, sterilizált gabonakorpa- és a légypondró- vagy 
álczakeveréket eléggé ajánlani, mert szinte ideális módon 
tartalmaz mindent, a mi a halnak, különösen a ponty
félének kell s a fáradságon kívül bizony alig kerül 
valamibe; már pedig a hal bizonyára megérdemli a 
fáradságot, mert jó táplálék mellett dúsan fizet.

És mi a vesződség, mi a fáradság ahhoz arányítva, 
amit egy sertés vagy egy ökör felhízlalása kíván és 
e mellett mennyivel kedvezőbb az arány az elfogyasztott
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táplálék és az elért élősúly között? Hiszen némely 
gazda, ha egy halomban látná azt az anyagot, a min 
egy ökör meghízik, ugyancsak meggondolná, hogy hozzá
fogjon-e a hizlaláshoz; ellenben mily csekély mennyi
ségű ez az anyag a halnál?!

Tessék csak az általam ajánlott etetés mellett egy 
sereg ponty felhízlalását valamely egészséges vizű, de 
eddig más czélra nem szolgált tavacskában megkísérlem, 
betartva a rendes etetési időt s a többi szabályt, úgy
szintén a különféle tápanyagok között a helyes arányt, 
a mely 10 rész növényi tápszer mellett 3 rész állatit 
(húsfélét) és 2 rész pondró- vagy álczafélét kíván. 
Magától értetődik, hogy ezen vegyüléknél a gomba is, 
meg a sterilizált gabonakorpa is növényi tápszer-számba 
megy, de nem felerészben adagolandó, hanem hat rész 
gombára jusson 4 rész gabona, esetleg csillagfürttel 
keverve vagy egyébbel, de semmiesetre sem sok> kemé
nyítőt tartalmazó magfélével. Krenedits Ödön.

TÁRSULATOK °
A Latorczai halászati társulat múlt hó 13-iki rendes köz

gyűlésén Buday Zádor elnök bejelentette, hogy a kormány 
segélyéből a társulat 24,000 db egyéves pontyivadékot 
vásárolt a verbászi tógazdaságból, melyek daczára a nagy 
szállítási távolságnak (546 km.) igen jó állapotban érkez
tek meg. Úgy ezeket, valamint ugyancsak ez államtól 
kapott fogassüllő-ikrákat is a társulat területén helyezték 
el, megjegyezvén, hogy az ikrák kíköltése szintén sikerült
nek mondható.

Az üzeiiitervszabta tilalmak szigorúan végrehajtattak 
a mi nagyrészt annak köszönhető, hogy a bérlők hal
őröket alkalmaztak, a kiknek díjazásához a társulat is 
hozzájárult. A társulati vagyont kezelő vCsapvidéki“ hitel- 
szövetkezet évi számadásai szerint 1433 95 K. bevétellel 
szemben 1044*23 K. kiadás merült fe l; a 394*72 korona 
maradvány új számlára vittetett át. A jövő évi költség- 
előirányzat szerint bevételként a bérösszegekből befolyó 
1619 K. szerepel, minek ellenében a kiadás 300 K. irá- 
nyoztatott elő. A társulat V. üzemszakaszának bérlője a 
hátralékos haszonbér elengedését kéri, a mit a közgyűlés 
a felhozott indokokból teljesít is. A társulat III. üzem
szakaszának 301 korona bérösszegért történt bérbeadását, 
valamint az erre vonatkozó haszonbéri szerződést jóvá
hagyták. k.

A „Tokaj-nagyhalászi tiszai halászati társulat“ deczember 
hó 14-én tartott évi rendes közgyűlésén Tomory András 
társulati igazgató elnökölt. A közgyűlés legfőbb tárgyát 
a szakaszokra osztott társulati vízterület bérbeadása ké
pezte. Erre nézve a közgyűlés 5 bérleti szakaszt állapított 
meg, a melyek kiadására nézve 1904. év január 14-én 
Tokajban nyilvános árverést tartanak. A társulati igaz
gató a közgyűlés tárgyai közé lemondását is kitűzette, 
azonban a közgyűlés óhajtása előtt meghajolva lemon
dását visszavonta s állását továbbra is megtartotta. m%

Országos Halászati Egyesület Nyilvános nyugtató az O. H.E. 
pénztárába befolyt tagsági díjakról: folyó évre fizetett : 
Uszleber Antal 6 kor., Vigh Gyula 4 kor. 50 fill., 1904-re : 
Pertich József 3 kor., Kempelen Farkas 6 korona. — 
Felhívás az egyesület tagjaihoz. A tagsági díjjal tartozó 
t. Tagtársakat felkérem, szíveskedjenek hátralékukat leg
később f. évi január hó 15-éig, az évi számadások lezár- 
hatása végett, alulírotthoz okvetlenül beküldeni. Budapest, 
1903. deez. hó 31. Kuttner Kálmán, egyesületi pénztáros.

° VEGYESEK ó-
Halászati kiállítás Milanóban. Milano városa a simploni 

alagút megnyitása alkalmából 1905-ben nemzetközi kiállí
tást rendez az olasz király fővédnöksége alatt. A kiállítás 
fő tárgya a tengeri s folyami szállítás lesz. Ebbe a keretbe 
azonban számos rokon dolgot is belefoglalnak, így a 
tengeri és édesvízi halászatot is.

A kiállításnak mindenesetre érdekességet ad a rendező
bizottságnak az a szándéka, hogy a kiállításra való be
jelentéseket, illetőleg a felvételre való kérelmeket a leg
gondosabb bírálatnak veti alá, mert azt akarja, Hogy a 
kiállított tárgyak minden téren az emberi munkának csak 
a legkiválóbb eredményeit tüntessék fel. — A kiállítás 
1905. ápril havától november haváig tart. A kiállítók 
jelentkezését 1904. május 31-ig fogadja el a végrehajtó
bizottság.

A kiállítás halászati részének (IX.) programmját, a 
mennyiben az hazai termelőinket érdekelheti, a követke
zőkben közöljük :

I. o s z t á l y :  A hal fogására való anyagok és eszközök. 
1. Hálók s más halfogó szerszámok. Azok készítésére 
való gépek. 2. Halászbárkák, halászgőzösök stb. mintái 
és rajzai. 3. Halellenségek pusztítása. 4. Halászöltönyök. 
5. Irodalmi művek.

II. o s z t á l y :  Kor állok, szivacsok, gyöngyök és gyöngyház.
III. o s z t á l y :  Vízi o az das ág, haltenyésztés, osztrigatenyész

tés. 1. Tervek és minták. 2. Osztrigatenyésztés. 3. Rák
félék tenyésztése és fogása. 4. Laguna-tavak. 5. Tó
gazdaság. 6. Hivatásos halászat. 7. Haltartók. 8. Mester
séges táplálás. 9. Halak s más viziállatok keresk. szállítása. 
10. Halelárúsítás. Csarnokok. II. Halkonyha. 12. Halvé
delem. Vízszennyezés. 13. Díszaquariumok. 14. Halbeteg- 
s^gek. 15 Halpräparatumok. Más viziállatok és a vízi
növények präparatumai. 16. Egyesületek. 17. Társulatok. 
18. Törvények. Iskolák. 19. Irodalmi művek.

IV. o s z t á l y :  Halak s más viziállatok konzervjei.
V. o s z t á l y :  Só főzök s más iparágak. 1. Tervek s min

ták. Különböző sóminták. 2. Mesterséges gyöngyök hal
pénzből. Halbőrök kikészítése. 3. Irodalmi művek.

A végrehajtó-bizottság körülbelül 80 cm. hosszú aquariu- 
mokat bocsáthat a kiállítók rendelkezésére 30 líra bérért, 
a mely összegbe a táplálásra szolgáló víz díja is bele 
van értve.

A kiállítással kapcsolatban halfőző konyha is lesz.
* —

Egyiptomi angolnák európai piaczon. A hamburgi piaczon 
utóbbi időkben igen keresetté lett az angolna annyira, 
hogy az eddigi beszerzési források nem tudták a keres
letet fedezni. Erre egyik vállalkozó szellemű halkeres
kedő czég, újabb beszerzési források után látott és pedig 
Egyiptomban gondolta azokat feltalálni. Több nagy Nílus 
deltavidéki tóban próbahalászatot tartatott s különösen a 
Menszaleh nevű 180—250 ezer hektár terjedelmű mutat
kozott gazdag angolna állományúnak. A halakat vasúton 
viszik Alexandriába, ott újra csomagolják s úgy szállít
ják tovább hajón Hamburgba. Az első 25000 db-ból álló 
8 tonnányi próbaszállítmány már útnak indíttatott s ezt 
hetenként követni fogja a rendes 50—50 tonnányi irieny- 
nyiség. m.

“Pátria” nyomdai részvénytársaság1 nyomása Budapesten. —


