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3. A pisztráng táplálkozásmódja és táplálékai.

P. Schiemenz, aki a halak táplálkozása tekintetében 
végzett vizsgálataival nagy érdemeket szerzett, a régebben 
uralkodó téves felfogással szemben megállapította, hogy a 
halak nem táplálkoznak gépiesen válogatás nélkül, hanem a 
környezetükben előforduló számos állatfaj közül mindig 
csak bizonyosakat fogyasztanak előszeretettel. A zsenge 
halivadék táplálkozása között alig van különbség, de az 
ägyes családok, nemek, sőt esetenként az egyes fajok iva- 
iékkorból kinőtt egyedei már úgy a táplálék szerzés módja 
mint a táplálék megválasztása tekintetében különböző és 
ügyben jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek. A fogy asz
ott táplálékot, Schiemenz megállapílásainak megfelelően, 
ő (Haupt-) alkalmi (Gelegenheits-) és szükség (Not-) táp- 
álékra (Nahrung) szokásos felosztani. Főtápláléknak azon 
szervezeteket tekintjük, amelyeket valamely halfaj, termé
szetes és kedvező környezetben élve főként és előszeretettel 
/esz magához. Az alkalmi-táplálékot ezzel szemben azon 
szervezetek képezik, amelyeket a hal, ha hozzájut, szívesen 
b gyászt, amelyeket azonban lakóvize csak esetszerűen 
/agy időszakonként, szóval alkalmilag nyújt számára. Szük
ség-tápláléknak pedig azt nevezzük, amelyekre a halak, 
igyél) híján, csak a szükség által kényszerítve fanyalod
jak. Ezen általános tudnivalók után áttérünk a pisztráng 
áplálkozásának és táplálékának ismertetésére.

A pisztráng kisebb vizekben felette óvatos természeté

nek megfelelően nappal nem távozik el messze rejtekhelyé
ről; annak közelében állandónak mondható leshelye van. 
Tekintve, hogy hamar megriad, nehéz megfigyelni. A na
gyobb vizekben biztonságban érezvén magát, könnyebben 
megleshetjük. Láthatjuk, hogy rendesen, látszólag moz
dulatlanul, szemben állnak a vízfolyással és várják, mi 
sodródik, mi úszik eléjük. Mindig ott helyezkednek el, 
ahonnan a vízfolyást jórészt áttekinthetik, vagy ahová a 
víz árja az úszó, lebegő tárgyakat, közte táplálékot is, 
eléjük hozza. Nagyon kedveli a kisebb mellékvizek, forrá
sok, árkok, csatornák betorkolása alatti részeket, ott várja 
az azok sodrával hurcolt táplálékot, szervezeteket. Szíve
sen fogyasztják a háztartási hulladékot, ennek kedvéért az 
ember közelségét is megszokják és szívesen tartózkodnak a 
házak közelében. így pl. a Mürz folyónak Mürzzuschlagban 
a város közepén, házak között forgalmas utcák mellett 
vezető ágai igen szép pisztráng állománnyal rendelkeznek. 
Abból, hogy fel-felcsapnak a felszínre, sőt a levegőbe is 
kiugornak, meggyőződhetünk arról, hogy a víz felszínét, 
sőt a víz fölötti levegőréteget is figyelemmel kísérik. Álló
vízben vagy a kiugró sziklafalak, híd-pillérek mögött, el
csendesült részeken, különösen a reggeli és az alkonyati 
órákban, a kisebb és közepes nagy példányok felszállnak 
a víz felső rétegébe és ott lebegve vagy kis területen lassan 
keringve, leskelődnek a vízre hullott, illetve a víz fölött 
repkedő rovarok után. Egy-egy tószerűen elcsendesült ré
szen több példány is összeverődik, mindegyik féltékenyen 
őrzi körzetét és az annak közelébe tolakodó társait azonnal 
erélyesen űzőbe veszi. Határozott rangsort tartanak: a 
kisebb példányok a nagyobbaktól tisztes távolban, az 
oldalt, vagy hátrább fekvő sekélyebb részeken helyezked
nek el. Nappal általában csak egész kis területen mozog 
a pisztráng és az esti órákban is inkább csak a nagyobb 
példányok indulnak el messzibb vadász-útra. A nagy pél-
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dányok kizárólag csak éjjel mozognak, a nappalt a víz 
mélyebb részein kiválasztott rejtekhelyükön lesben állva 
töltik el. Kalandozásaikon fürge csellék, botoskölönték és 
egyéb kis halak után vadászva felkeresik a sekély részeket, 
behatolnak még a kisebb árokszerű mellékfolyásokba is. 
Bejárják a növényzettel benőtt és rovaroktól, bolharákok
tól nyüzsgő sűrűséget, a holt ágakat és feltúrják ott az 
iszapot, hogy, amennyire a csúcsbanyíló szájuk azt lehe
tővé teszi, hozzáférjenek az ott élő férgekhez, rovarálcák- 
hoz. Az elmondottakból láthatjuk, hogy a pisztráng táp
lálékát főleg leselkedve szerzi. Azt keresni, arra vadászni 
csak az éjjeli útjaikon magukat biztonságban érző nagyobb 
példányok szokták. A pisztráng az elkapott zsákmányt 
egészben nyeli el, így pl. a tegzes légy álcákat a homok
szemekből, farészekből, növénytörmelékből stb. készült 
kemény házukkal együtt. Szája mélyen hasílotl, nagy és 
ezért már a kisebb példányok is egész tekintélyes nagyságú 
falatokat képesek legyűrni. A megpillantott kis halat, mint 
az a horgászatnál jól megfigyelhető, üldözőbe veszi és 
messze követi. Elérve, rendszerint oldalukon kapja el és 
fejükkel lefelé igyekszik lenyelni. A táplálék megszerzésénél, 
a horgászatnál szerzett tapasztalatok szerint, a látásnak 
van kétségtelenül a fő szerepe, azonban a szagérzés is 
közrejátszik. Látásuk igen éles, még a sötétség beállta
kor is észreveszik a víz felszínén úszó, vagy felette röp- 
döső egész apró rovarokat. A szaglóképességük fejlett
ségéről különösen az áradásokat követő zavaros vízben 

*■ történő horgászásnál győződhetünk meg. Az egészen át- 
látszaLlanná vált vízben is észreveszik pl. a csaléteknek 
használt földigilisztát.

A pisztrángnak, mint általában a vizeinkben élő hal
fajok túlnyomó részének tápláléka természetes környezet
ben kizárólag állati szervezetekből áll. Fogazatából raga
dozó halra következtethetnénk, a pisztráng azonban, a 
fogalmat szigorú értelemben véve, mégsem ragadozó hal. 
Fő táplálékát különösen élete első 3—4 évében nem halak, 
hanem egyéb nagyobb állati lények képezik. Az ikrából 
kibújt ivadék szikzacskója, mint általában a téli hóna
pokban kikelő halfajoké, nagy és így azt a melegebb 
időszakban kikelő más halfajok ivadékához viszonyítva 
lassabban emészti fel. Mielőtt még szikzacskója teljesen 
eltűnt volna, táplálék után néz. Tekintve, hogy szikzacs- 
kója a . szabad mozgásában még gátolja, az első időben, 
kávicsok, kődarabok védelmet nyújtó hézagai között ma
rad és ott kapdoska el a víz által elé sodort apróbb állati 
lényeket. Eleinte más halfajok ivadékához hasonlóan a 
különböző alacsonyabb rendű rák féléket, ágascsápú (Cla- 
docera) és az evezőslábú (Copepoda) rákokat fogyasztja. 
A nagyobb falatok iránti előszeretete, ami táplálkozását 
egész életén át jellemzi, fejlődésének már ezen a korai 
szakán is rövidesen jelentkezik benpe. A szikzacskó eltűné
sével a mozgási képessége nagy mértékben megnövekedvén, 
kiadósabb táplálékra tér át: rák-állatokra, kisebb rovar
álcákra, férgekre. Ha környezete megfelelő lehetőséget 
nyújt, hosszú ideig megmarad ezen táplálék mellett. A 
zsenge, ivadékkorból kinőtt pisztráng főtápláléka Schclper- 
claus szerint, jelentőségükben fokozatosan csökkenő sor
rendben az alábbi állati lényekből áll:

bolharákok,
tegzes szitakötő álcák,
a reszkető legyek álcái,
kérész féleségek álcái,
csigák (főleg a kúpos csésze alakú Ancylus) és
különböző szárazföldi eredetű szervezetek.
Meg kell jegyeznünk, hogy a mész-szegény vizekben 

(Wundsch adatai szerint literenként 9—10 mg-nál kevesebb 
Ca 0) a bolharák (Gammarus pulex L.) már nem él meg. 
Helyébe fő táplálékként a tegzesszi Lakölő (Trichoptera) féle
ségek álcái lépnek. Tömeges vagy gyérebb előfordulásuk, 
ép úgy, mint a mészben gazdagabb vizekben a bolha
ráké, dönti el rendesen valamely víz jó vagy rossz piszt
rángtermelő képességét. A Scháperclaus nyomán felsorol
takon kívül jelentős szerepet játszanak a pisztráng táp
lálkozása szempontjából az álkérészek (Perlidae) közül a 
kétfárkos partilégy (Perla maxima Scop), a Nemura varie- 
igata köveken és kövek alatt élő álcái, a vizi recés légynek

(Sialis flavilalera L.) a vízfenéken mászkáló álcája, szu- 
nyogálcák, a vizi poloskák közül a vízinövények között élő 
az evezőslábú poloskák (Gorixa) neméhez tartozók, a vizek I 
csendesebb részein élő viziászkarák (Asellus), a férgek I 
(Vermes) közül az iszapban élő vöröses színű csövesgilisz. í 
ták (Tubificidae) és az átlátszó Naididák: (Naididae) stb.

Az alkalmilag fogyasztott táplálék közül időszakonként 
nagy jelentőséggel bírnak a különböző szárazföldi eredetű 
állati lények. A szél által a vízbe sodort, véletlenül vagy 
hálóéivá a vízre hullott, a víz fölött repkedő, a petéiket a 
vízbe rakó rovarok, a fákról, cserjékről leeső hernyók, 
bogarak. Árvizeknek az anyamedren felül emelkedő, kiömlő 
vize, a nagy esőzésekkor lezúduló víz, a parti humusz 
rétegből rendszerint nagymennyiségű földigilisztát mos ki 
és ragad magával, amelyet aztán a pisztrángok mohón 
fogyasztanak. Mind e szervezetek időszakonként vagy ese
tenként a fő táplálékot is képezhetik. Szívesen kapják el a 
vizibékaféleségeket (Rana) a kisebb kecske, gyepi és erdei 
békát, az álló vizekben a békaporontyot, a foltos szala- I 
mandra porontyát, a kisebb folyami rákot. A vízben úszó 
apróbb emlősök sincsenek biztonságban tőlük. Egyikünk 
(Mika) maga is talált már vizicickányt egy alig 350 gr-os 
sebespisztráng gyomrában. Neresheimer írja a «Die Lachs- 
artigen) című könyvében, hogy hosszabb időn át megfigyelt 
egy nagy pisztrángot, amelyik a vízrecsapódó fecskéket 
akarta elkapni. Az élő állati lényeken kívül szívesen fo
gyasztja a konyhai és vágóhídi hulladékot. Tógazdaságok
ban növényi eredetű anyagokkal is táplálják, de számos 
adat bizonyítja, hogy a szabad vízben is elfogadják a nö
vényi eredetű táplálékot, pl. kenyérdarabokat. Mint a halak 
legtöbbje, már a kisebb példányok is> ha tehetik, elkapják 
az eléjük került kisebb halakat, főleg a magasabb rétegek
ben úszkáló fürgecsellét (Phoxinus phoxinus L) és a suj- 
tásos küszt (Alburnus bipunctatus L). A vízfenéken, kövek 
alatt, parti üregekben lapuló botoskölöntét (Cottus gobio 
L) és a kövicsikoL (Gobitis barbatula L.) rendesen éjjeli 
kalandozásai alkalmával keríti hatalmába a pisztráng. A . 
saját fajtáját se kíméli, de ezekhez aránylag nehezebben 
fér, mert már a fiatalabb példányokban is erősen kifej
lődött a rejtőzködő, magános életmód. Fajtársai ikráit is 
fogyasztja és abban különösen a meddő, illetve a le nem 
ívott hímpéldányok sok esetben jelentős károkat okoznak.

Azért, hogy elkapja az eléje kerülő vagy meglepett 
halakat, ragadozónak (halevőnek) mégsem mondható, mert 
fő tápláléka, mint azt fentebb kifejtettük, általában nem a 
halak húsa. Kétségtelen azonban, hogy vannak olyan egye- 
dei is, amelyek kizárólag vagy legalább is főleg ragadozás- 
ból élnek. Rendesen nagyobb példányok, amelyek nem ta
lálván maguk számára elegendő és elég kiadós táplálékot, 
ragadozásra adták magukat. Egyes szerzők egyéni hajla
mot is feltételeznek. Egy-egy nagy, 1—2 kg. súlyt meg
haladó rabló tekintélyes nagyságú vadászterülettel ren
delkezik, amely terület a saját fajtársai között okozott 
pusztítás és üldözés folytán a lakóhelye körül néptelenflé 
válik. Az elmondottakból láthatjuk, hogy a pisztráng csak 
idősebb korában válik ragadozóvá, élete első éveiben Ö- | 
tápláléka nem áll halakból. Azt is megállapíthatjuk, hogy 
minél több, más megfelelő táplálékot talál a lakóvízében, 
annál később és egyben kisebb mértékben fejlődik ki 
benne ezen hajlandóság. Azon példányok is, amelyek főleg 
ragadozásból élnek, soha sem válnak kizárólagos baj- 
evőkké, mint pl. a csuka, hanem egész éltükön át alkat; 
milag egyéb, sokszor egész jelentéktelen nagyságú állati 
szervezeteket is vesznek magukhoz.

A pisztráng ritkán vagy egyáltalán nem fogyasztja a 
különböző keményvázas vizi bogarakat (Dyticus, Acili® 
Gyrinus, Ilydrophilus), a vizipoloskák (Hydrocoridae), 1 
vizen járó poloskák (Hydomeridae) legtöbbjét, köztük * 
víztükrön korcsolyázó Gerrida-féleségeket, a viziatkák^ 
(Hydrachnidae), a szitakötő álcákat, a varasbékákat, úúM 
kát és ezek porontyait, a szárazföldi eredetű bogarak kö
zül a kemény chitinvázzal rendelkező fajokat.

Az északamerikai eredetű szivárványos pisztráng 
amelynek ismertetésére később részletesen kitérünk, 
sebespisztránghoz hasonlóan táplálkozik és vele nagyjáb 
azonos táplálékon él. Az egyedüli különbséget a két roko

j
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faj között talán egyedül csak a szivárványos pisztráng ré
széről a táplálék felvételénél tanúsítóit nagyobb mohóság 
képezi. A víz fölötl repkedő rovarokat serényebben üldözi. 
Ezen tulajdonsága folytán kedvelik a műléggyel horgászó 
sporlhorgászok. A sebespisztrángnál békésebb természetű, 
a ragadozási hajlam viszonylag későbbi növekedési stá
diumban fejlődik ki benne.

A hazánk területén ma már aligha előforduló szintén 
északamerikai eredetű palaki szaibling (Salmo fonlinalis 
Gibb.) az előbb említett fajrokonaihoz hasonló táplálékon 
él, csak a ragadozó hajlam erősebb benne.

A pisztráng táplálkozásmódjáról és táplálékairól írott 
előbbi adatokhoz kiegészítésül még néhány olyan tudomá
nyos vizsgálatnak az eredményeit is közöljük, amelyeket a 
legújabb időkben állapítottak meg.

Schiemenz például a következőket mondja: «A szabad 
vizekben élő pisztrángok természetes körülmények között, 
ha a vízben bőségesen áll rendelkezésükre a szükséges táp
lálék, életük első három évében egészen bizonyosan békés 
halak, azaz nem támadnak más kisebb halfajokra vagy sa
ját társaikra. Biztosan meg lehetett ezt állapítani a piszt
rángok életében addig az állapotig, a míg körülbelül a 
40 cm hosszúságot el nem érték. Ámde azokban a vizekben, 
amelyekben nincsen elegendő és megfelelő táplálék, a piszt
ráng is ragadozóvá válik, de csak kényszerűségből, ennek 
engedelmeskedve és semmi esetre a saját ösztöneitől ker
getve'.

Enger Mária vizsgálatait nem a szabad vizekben ter
mészetes viszonyok között élő pisztrángokon végezte, ha
nem a mesterséges pisztrángos-tavakban élő állatokat fi
gyelte meg. Schiemenz adataival szemben arra az érdekes 
megállapításra jutott, hogy az első életévükben lévő s így 
még csak 5—6 cm hpsszú pisztrángok ragadozók. Meg
figyelte ugyanis, hogy a pisztrángos-tavak fiatal pisztráng
jai felfalják saját fajtársaiknak kisebb, a növekedésben 
valamilyen ok miatt visszamaradt egyedeit is. Ilyen módon 
a gyenge növekedésű fajtársaikra, kannibálista tulajdon
ságaik miatt, káros hatásassal lehetnek.

Nagyon figyelemreméltó megállapításokat találhatunk 
az angol Allen K. B. legújabb (1938) tanulmányában. 
Vizsgálatait az angolországi Cumberland-hegységben levő 
és tájképi szépségeiről híres Windermere-tó sebes piszt
rángjain végezte. Ez a tó 17 km hosszú, 900 méter széles és 
közepes mélysége 24 m. Nagyon kedvelt pisztránghorgászó 
hely. A pisztráng nemcsak a pár lók közelében és a parti 
tófenéken, hanem a nyílt vizekben él s itt a plankton élet- 
közösségének tagja, ahol életét lebegve tölti. A tisztavízű 
tó pisztrángjának évi növekedése hosszúságban csaknem 
állandóan 7 cm. A növekedés a halak egy részénél nyártól 
késő őszig tart, mert csak nyáron kezdik meg a táplálkozást, 
amit a vízhőmérséklet emelkedésével magyarázhatunk meg. 
A pisztrángok másik nagy része azonban az egész esztendőn 
keresztül vesz magához táplálékot.

Miből áll itt a táplálék? Allen alapos vizsgálatai sze
rint októbertől februárius^g főleg az állandóan fenéklakó 
alsóbbrendű állatok adják a pisztráng táplálékát: a fenéken 
élő puhatestűek és rákfélék. Márciustól júliusig az idősza
kosan fenéklakó állatvilág tagjai szolgálnak táplálékul: fő
leg rovarálcák, rovarbábok. Májustól kezdve szeptemberig 
a pisztrángok a felszíni táplálkozást végzik, amennyiben 
a tó felszínén élő, vagy a levegőből elkapott kifejlett ro
varokat használják táplálkozás céljából.

A legnagyobb meglepetést azonban Allen-nek az a meg- 
állapíLása keltette, hogy a pisztráng csak a 40 cm hoszr 
szúságnak eléréséig táplálkozik a fentebb említett alsóbb
rendű állatokkal — amint ezt már előbb Schiemenz ada
taiból is láttuk. A 40 cm hosszúság elérése után azonban 
halragadozó, mert a tóban élő kisebb halak adják főtáp
lálékát. Schiemenz azt mondja, hogy csak kényszerűségből 
válik ragadozóvá (halevővé) a 40 cm-nél hosszabb piszt
ráng; ezzel ellentétben a Windermere-tó pisztrángjai 40 cm 
testhosszaságuk elérése után rendszeres ragadozók és nem* 
csupán kényszerűségből válnak azzá. Ügy látszik tehát, 
hogy a tavakban élő pisztrángok táplálkozásmódja és táp
lálékai eltérnek a patakokban élő fajtársaikétól. Szinte az 
a gondolatunk támad, hogy a patakok pisztrángjának élet

módja a víz más fizikai viszonj^ai következtében teljesen 
eltérő a csendesvízíí tavakban élő pisztráng életmódjától. 
Vájjon nincsen-e a szervezetben is valami különbség? Er
re a kérdésre csak részletes vizsgálatok adhatnak kielégítő 
választ.

Allen egyél) megállapításai közül — érdekességük 
miatt - megemlítjük még azt, hogy a halfejlődések ered
ményei szerint a Windermere-tó pisztrángjai nagyon ra
gaszkodnak lakóhelyükhöz. Csupán ikrázás céljából ván
dorolnak fel a tóba ömlő patakokba s miután petéiket le
rakták, újból visszatérnek a tóba és itt is leginkább azokra 
a helyekre, ahol felnőttek.

Ezeket az eredményeket nagyon szépen kiegészítik a 
szintén angol Neill, R. M. vizsgálatai, melyeknek eredmé
nyeit ugyancsak a legújabb időben (1938) tette közzé. Ez 
a kutató a skóciai Don-folyó sebes pisztrángjának életét 
vizsgálta meg. Részletesen ismertette a környék éghajlatát, 
a folyó medrének viszonyait, a víz fizikai és kémiai álla
potát s a folyó növény és állatvilágát. Nagyon részletes 
vizsgálatnak vetette alá a pisztráng táplálkozásmódját és 
és táplálékát is. Erre vonatkozólag kiderítette, hogy a 
pisztráng tápláléka és táplálkozásmódja teljesen attól függ, 
hogy milyen a folyóban élő alsóbbrendű állatvilág össze
tétele és táplálkozásakor hogyan tud ehhez hozzájutni.

Saját tapasztalataink és eddigi ismereteink szerint mi 
is csak azt mondhatjuk — és ezzel a megállapításunkkal 
be is zárjuk a pisztráng táplálkozásmódjáról és táplálé
kairól írott sorainkat — hogy a pisztráng táplálékai az élet
térben rendelkezésükre álló alsóbbrendű állatvilágtól füg
genek. Azzal élnek, azzal táplálkoznak, ami életterükben ta
lálható és tőlük elérhető. Minthogy pedig minden vízi élet
tér más és más, azért egységes és általános törvényszerű
ségek nem állapíthatók meg, hiszen a más és más tulaj
donságú élettereknek az életközössége, biocönozisa is más 
és más összetételű. Így a pisztráng is kénytelen alávetni 
magát az általános élettársasági (biocönotikai) törvény
szerűségeknek. Olyanná kell lennie, amilyenné a külső kö
rülmények kényszerítik.

(Folyt, köv.)

Kárpátalja halászata.
A kárpátaljai vízfolyások a Tisza vízrendszeréhez tar

toznak. A Kárpátok gerince képezvén a vízválasztót, a fő
folyások: Ung, Latorca, Borsa, Nagyág, Talabor, Tarac — 
a Tisza felé sietnek és nagyjában észak-dél, illetve dél
nyugat irányúak. A Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó ezen 
hegyvidék nagyon erdős, — a völgy oldalak meredekek, 
azért a hirtelen áradások úgy a főfolyásoknál, mint a 
Tiszánál igen gyakoriak. A meder emiatt gyakran változik, 
mert az árvíz egy-egy nyári zápor után nagy tömegű sziklát 
és törmeléket mozgat tova. —

A Tisza és fenni felsorolt mellékfolyói alsó szakaszain 
a cseh megszállás előtt részben már működtek halászati 
társulatok.

Ezen alsó színtáji vízterületek halászati szempontból 
elég alárendelt jelentőségűek. Főhalák itt: a ragadozó ön, 
paduc, márna, csuka és harcsa. A hirtelen áradások 
miatt iszapos vízben sem a sebes, sem a szivárványos 
pisztráng nem tenyészik, azonkívül nyáron át a sokszor 
erősen leapadt, sekély víz túlságosan átmelegszik a piszt
rángfélékre kedvezőtlen a magas hőfok. A ponty tenyésze
tére sem alkalmasak ezek a vízszakaszok, mert a meder 
terméketlen, kavicsos — a víz sebes, és az év nagy ré
szén túlalacsony a hőfoka, a pontynak nem felel meg. —

A vízfolyások felső szakasza általában már alkalmas 
a felső színtájú halak tenyészetére. A mederfenék kavicsos 
és nagyesésű, a víz iszapmentes, alacsony hőfokú és 
állandó mennyiségű, úgy hogy általában a legfelső régióban 
a sebes és szivárványos pisztráng, lejebb a pénzes pér, a 
még lejebb fekvő bővebb vizű szakaszon a galóca talál
ható. —

A cseh megszállás előtt a magyar állam igen sok gon
dot fordított ezen vizek népesílésére. Az erdőterületek, és
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a halászati jog is nagyrészt kincstári tulajdonban volt. A 
halászat fölötti felügyelet, úgyszintén a halállomány szapo
rítása az erdőigazgatóságok hatáskörébe tartozott. (L. Si- 
monffy Gyula: «A m. kir. kincstári erdőségek halas vizei» 
című, a Halászatban is megjelent tanulmányát).

A cseh megszállás alatt a magyar kormányzat által 
létesített pisztrángikra-keltető berendezéseket fenntartották 
ugyan, de újakat alig építettek. Az ikrát rendesen Szloven-

1. kép. Vízgyűjtő-gát a Szloboda-patakon.

szkóból vagy Csehországból hozatták. A horgászatra nagy
részt évre szóló bárcákat adtak ki, egyes intenzíven hala- 
sított vízterületeket ú. n. rezervációs szakasznak tartottak 
fenn, ahová csak kivételes egyének kaptak horgászenge
délyt. Általában úgylátszik, eléggé kizsákmányolták a hal
állományt.

A kincstári erdőségekből a kitermelt fát már a magyar 
világban nagyrészt tutajon szállítótták lefelé az ország 
belsejébe. A tutajozás bizonyos vízmélységet kíván. Kis 
víznél ezen mélység előállítására szükséges mennyiséget a 
vízfolyás felsőbb szakaszán épített víztároló völgyzáró gáttal

2. kép. Vízgyüjtő-gát a Janovec-patakon.

ú. n. klauzurák útján gyűjtik. A tutajok indítása előtt a 
napokon át gyűjtött vizet a tároló gátba épített fazsilip 
nyitásával megeresztik, s a szaporított víztömegű meder
ben a 3 kormánylapáttal ellátott tutajokat egymásután 
rövid időközökben megindítják, A lapátokat kezelő három

ember állandó kemény munkában van, hogy a kanyargós 
mederben a tutaj fenn ne akadjon, mert akkor az utána 
ereszkedők is feltorlódnak. A tutajozás nem valami kedvező 
hatással van a halállományra, mert a tárolás a meder 
állandó vízmennyiségét apasztja, de meg a nagy súlyú ge
rendák leúsztatása is — legalább időszakosan — zavarja 
a halakat. —

A kárpátaljai halasvizeket halfajták szempontjából két 
részre lehet választani: Az elsőbe tartoznak az alsó szaka
szok, a kevésbé értékes halakkal: a Tisza, Raliótól lefelé, 
azután mellékvizeinek alsó szakaszai (Ung, Latorca, Borsa
va, Nagyág, Talabor, Tarac). Ezekben a felső szintáji 
pisztráng-félék nem honosak; — a vízszakaszok nagyrésze 
magántulajdonban lévén, legcélszerűbb a halászati haszno
sítás érdekében a társulatokat újból megalakítani.

A felsőbb szintájú halak részére alkalmas vízterületek 
már 500—1500 m. magasságú völgyekben vannak. A Kár
pátaljának ezen magasabb fekvésű részeit lomb és fenyő
erdők borítják, amelyek azelőtt nagyrészt az államkincstár 
tulajdonában voltak. A csehek által végrehajtott földreform 
a meder tulajdonjogát alig érintette, úgyhogy az alant emlí
tett Latorca vízrendszer kivételével most is nagyrészt a 
kincstáré a halászati jog, amely az erdőterületeket kezelő 
három erdőigazgatóság hatáskörébe tartozik.

1. Az ungvári erdőigazgalóság területére esik az Ung 
és Túrja összes mellékfolyásaikkal.

Az Ung folyónak Malomréten alul eső — és a mellék
folyásainak (Túrja, Lyutánka) alsó szakaszain sem a sebes, 
sem a szivárványos pisztráng nem tenyészik. Főoka ennek, 
hogy e vízszakaszokon a hirtelen áradások gyakoriak — 
ezek a gyenge ivadékot lesodorják — az ár, sok iszapot 
is hoz, amit a pisztráng nehezen bír el. A pisztráng tenyész
tési kísérletek e szakaszokon hosszú időn át folytak ered
ménytelenül.

Az Ung folyónak Malomréten alul eső részén és a mel
lékfolyókon foglalkoztak a ponty mesterséges szaporításá
val is, azonban a kihelyezett ivadék az első tavaszi áradás 
után teljesen eltűnt, úgylátszik az ár alsóbb szakaszra so
dorta el.

Az Ung és mellékfolyók alsó szakaszai a magyar ura
lom alatt és a csehek idején is az Ungvári Sporthorgász 
Egyesületnek volt bérbeadva. Ez az egyesület ma is műkö
dik, s valószínűleg továbbra is megtartaná a bérletet.

Az Ung baloldali mellékfolyójának, a Túrjának oldal
völgyeiben kiváló pisztrángos vizek vannak. Poroskőtől 
erdei vasút vezet a Sípot patak völgyébe, amelyből még

3. kép. Rónafüredi szállóépület a Turica mellett, 
a Zvur ágazik el. A Turica patak is jó pisztrángos víz, en
nek völgyében fekszik Túrj aremetétői mintegy 17 km-r* 
Rónafüred kincstári fürdőhely a Róna havas tövében, ahoj 
a cseh erdőigazgatóság pisztrángtenyésztő és ivadéknevelo 
tavakat akart az utóbbi időben létesíteni.

Az Ung más mellékfolyása még, ahol pisztráng tényé-



szik, — a Lyuta, Lyutanka és Bisztrica patak. Az ung
vári erdőigazgatóság területén tehát a kövelkező patakok
ban található pisztráng: Szérova patak Ókemencén, a 
Túrja felső szakasza (Sípot, Zvur), a Turica patak felső 
szakasza (Rónafüred), Bisztrica, Stuzicsai patak felső sza
kasza, a Lyutánka és Lyuta patak Sóhát felett, a Liszko- 
vec, Klokotiva, Rúzsa és Anlalázi patakok.

4. kép. A szolyvai költőház kívülről.

Végül igen jó pisztrángos az Ung jobboldali mellék
folyása Matomrétnél: az Utcás községen átfolyó Ulica 
patak. Ez már nem kincstári víz, hanem a gr. Serényi és 
gr. Thiele-Winkler uradalom területe — feljebb pedig 
Kistopolyánál a honvéd kincstár birtokán folyik a patak. 
Malomréten 1936-ban épült a Parasnicki patak mellett 
egy faköltőház 10 keltető rostával 20 -25 ezer ikra kelte
tésére. | |;  * l

5. kép. A szolyvai költőház belseje.

Az ungvári erdőigazgatóság területétől keletre esik a 
gr. Schönborn uradalom volt erdőbirtoka, amely most 
a Latorica gazdasági és ipari rt. birtokában és kezelése 
alatt van. Az erdőkerület mintegy 160 ezer hold — a Lator
ca és mellékfolyásai hálózzák be, amelynek felső szaka
sza és a mellékfolyások: Viznicze, Obava, Matakova, főleg 
a Vica patak, — kiváló pisztrángos vizek, és ezekre tudo- 
úiásunk szerint a részvénytársaság Munkácson székelő 
igazgatósága ad is ki horgászengedélyeket.

A Latorca alsó szakaszán, Szolyvától lefelé nemesebb 
halfajta alig található, már a Szolyvai vegyi gyár szennye
zése miatt sem. A volt Kárpátaljai halászegyesület Szolyván 
a Bisztra patakon egy beton költőházat létesített 12 drb. 
u. n. Wacek-féle vasbádog költőedéunyel 120 ezer ikra 
keltetésére.

2. A bustyaházai erdőigazgatóság területén a Borzava,

6. kép. Az Oziernya-tengerszem,

Nagyág, Talabor, Tarac és ezek mellékfolyásai vannak. 
Itt is általában a felső vízfolyásszakaszok jó pisztrángos 
vizek a mellékpatakokkal együtt, és pedig úgy a sebes, 
mint a szivárványos pisztráng található. Kissé lejebb fekvő 
szakaszon van már pénzes pér is, amelyet itt fekete 
pettyes pisztrángnak is neveznek. A Talaborban, Felső- 
kalocsától lefelé a galóca is honos.

Felső szinevértől északra van a különálló 16 kát. hol-

7. kép. Felsőszinevéri költőház.

das Oziernya-tengerszem, amely állítólag 110. m. mély és 
amelyben állítólag több kilós súlyú sebespisztrángok is 
vannak.

Nagyon szép mellékvölgye a Talabornak az Ozeranka, 
ahol egy nagyobb vadászlak van az erdőőrlakással kap
csolatban. Feljebb a Rostoka és Szloboda jó pisztrángos 
vizek, ahol a tutajozás céljára egy vízgyűjtő gát — klauzu- 
ra — van működésben. A tutajokat innen hajnalban 2—3 
érakor k$ll indítani, hogy estére lejussanak Bustyaházáig.
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Taracközről menetrend szerint közlekedő erdei vasút 
visz fel a Tarac völgyébe, Királymezőre és tovább Német- 
uzsokvára. Mindkét község lakói nagyrészt németek, jó

8. kép. A'Janovec patak.

vendéglő van, s csinos faházakban is megszállásra alkal
mas rendes lakószobák.

E környéken is vannak jó piszlrángos vizek, a mel
lékvölgyekben, a Mokranka, Janovec, BruszLuranka, Plájska, 
Turbát.

Még a háború előtti időkből fennáll Felsőszinevéren, 
Németuzsokván, Bruszturán és Királymezőn egy-egy kisebb, 
10—12 m2 alapterületű ikrakelteLőház 4 -5  költővályúval, 
amelyek egyenként 20 30 ezer ikra keltetésére alkalmasak. 
Azonkívül a csehek a múlt évben építettek Királymezőn 
a vasútállomás mellett egy 70 m2 alapterületű nagy keltető
házat, amelynek vízellátására a Bruszturai völgyből vezet
tek egy hosszú földalatti facsatornát. Ez a keltetőház vá
lyúkkal csak részben van felszerelve, de kiegészítéssel 
több millió ikra keltetésére is alkalmas lesz. A ház melletti 
réten ivadéknevelő tavat is létesítettek.

9. kép. Királymezőu a csórni patak melletti költőház.

3. Végül Kárpátalja legkeletibb része a rahói erdő
igazgatóság kerületébe tartozó fenyves erdőség a Táráé
tól keletre. Pisztrángés víz a Fekete és Fehér Tisza leg
felsőbb szakasza, azután a Bogdán (Lolin) patak és mellék
folyásai, a Sesul, Hoverla és Breben$zka,

A tiszaközi erdőgondnokság területén a Kvaszni és 
Radomér patakokban van pisztráng.

A Fekete Tisza jobboldali mellékága: a Bilén patak 
szintén haldús, úgyszintén a Lasenica és Foresaki is.

A Rahó alatti Barabás és mellékágaiban már keve
sebb a halállomány, mert utóbbi időben igen sok bárcaen- 
gedélyt adtak ki a csehek. Gyertyánliget fölött a Popitnik 
patak jó pisztrángés víz.

A vizek népesítése a cseh megszállás ideje alatt is 
folyamatban volt. A rahói kerületben 8 helyen voll 10—20 
m2 alapterületű keltetőház 4—10 drb. vályúval. Ezekben 
átlag 30 ezer ikrát lehetett keltetni. Az ikrát ide is rend
szerint Szlovenszkóból vagy Csehországból hozatták, a ki
kelt ivadékot tavakban való előnvujtás nélkül helyezték 
ki a vízfolyások felső szakaszán.

10. kép. Királymezőn a vasútállomás melletti új 
költőház.

A természetadta kedvező helyzet a Kárpátalja vizeinek 
nagyrészén lehetővé teszi, hogy felső szintáji nemes hal
fajtákkal annyira betelepíthessék, hogy ez a vidék európahírű 
nevezetességre tegyen szert sporthorgászat szempontjából. 
Ez a hegyes, gyönyörű erdőkkel borított és havasi legelők
kel tarkázott országrész máris vágyakozással tölti el nem
csak a turistákat és vadászokat, hanem hazai sporthorgá
szainkat is, akik az aligvárt szórakozásért a hosszú úttal 
és ellátási nehézséggel készek megküzdeni.

Illésy.

A földlopó mérnök.
Irta: Techet Róbert.

Pest megye déli részén van egy igen szép, min Légy 
500 hold nagyságú tó az ú. n. Péteri tó, amely 85o/o-baii 
Pálmonoslor község, lOo/o-ban Iviskúnfélegyháza város és 
5<y0-ban egy szomszédos gazda tulajdona. A pálmonostori 
részt a község 25 évre bérbe adta. A tó partja helyenkint 
annyira lapos, hogy már 10—20 cm. vízszint emelkedés 
további több száz hold vizelborítást okoz, ép azért, hogy 
egy olyan maximális állandó vízszintet lehessen megállapí
tani, amely még nem okoz kárt a szomszédos birtokokon, 
az egész környéket fel kellett mérni. Ezt a több hetet 
igénybevevő munkát egy fiatal vízmesterrel 1913. június 
elején kezdtem meg.

A méréseknél nyolc 20 -25 év közötti legény segéd
kezett, kik állandóan csak azon törték a fejüket, hogyan 
tehessék egymást lóvá, de ebbeli törekvésükben a mérés 
alatt velük érintkezésbe jutott szomszédos gazdákat sem 
kímélték meg. Forróvérűségüket és izgága természetüket 
mi sem b izonyítóttá jobban, mint az a sok sebhely, amely' 
lyel testük tele volt és amit mind holmi nézeteltérést'



elintézésénél szerezlek. 0 Ilié lem harmadik napján a várat
lanul megjelenő csendőrök két legényemet is el akarták 
vinni, de kérésemre a mérések befejezéséig nem bántolták 
őket, miután megígértellék velük, hogy önként jelent
keznek majd, hogy az egyiknek a képén éktelenkedő friss 
sebhely eredetét igazolják.

Az első sikerült nagyobb mókájuk az volt, hogy a 
kitűzésnél használt piros-fehér zászlókkal úgy megvadították 
a tó melleit elterülő legelőn legelésző sok száz állatot, 
hogy azok bemenéküllek a szerencsére csak 60 -70 cm. 
mély ló közepébe és onnan eslig nem mertek kijönni.

Kétheti munkával elkészültem a tó és környéke na
gyobbik felének felvételével, amikor egyszerre az egész tár
saság sztrájkba lépett. Nagyon bosszantott a dolog, mert 
bár a nap túlnyomó részét vízben töltötték, egyetlen egyszer 
sem panaszkodtak a munka vagy a bérük ellen. Hosszas 
rábeszélésre a bér felemelésével sikerült őket rávenni arra, 
hogy folytassák a munkát. Sajnos, a munka csak egy 
napig tartott, mert ekkor kijelentették, hogy semmi pénzért 
sem hajlandók tovább dolgozni, bár panaszuk ekkor sem 
volt. Kerülő úton végre megtudtam, hogy mindnyájan el
szerződtek a küszöbön álló aratásra, de ezt szégyelték 
nekem megmondani. Erre munkások hiányában kénytelen 
voltam hazautazni.

Aratás után folytattam a munkát a régi .emberekkel, 
mégpedig a tó délnyugati részén álló, a rendesnél vala
mivel magasabb kúnhalom tetejéből kiinduló községi határ 
mentén. Ezen halom tetején találkozik Szeged, Pálmonostor 
és Kiskúnfélegyháza határa. A tónak két kiszögellő öblözete 
volt, egyik a délnyugati sarkon, a másik az északnyugati 
részen. Ezen öblözeteknél nyúlik át a tó vize egyrészt 
Kiskúnfélegyháza város tulajdonába, másrészt egy szom
szédos többszáz holdas gazda területére. A pálmonostori 
rész bérlője a könnyebb ellenőrzés végett a több mint két 
km. hosszú határt a vízben 20 m-kint levert 10 15 cm. 
átmérőjű, a vízből kiálló erős karókkal jelölte meg. Ezek 
a karók voltak az igen nagy számban és sok fajtában elő
forduló vizimadarak legkedvesebb tartózkodási helyei, gyö
nyörű volt nézni, amint sokszor hét-nyolcféle vizimadár is 
ült a karókon és leste az arra tévedő halakat, hogy villám
gyorsan lecsapva, zsákmányul ejthesse azokat.

A két öblözetet félsziget választotta el egymástól, 
amelyen szántóföldek voltak. A félsziget csúcsa Pálmo
nostor községhez tartozott ugyan, de miután csak csónak
kal lehetett ahhoz hozzáférni, annak idején a község a 
szomszédos birtokosnak ajándékozta a pár hold földet, ami 
azlán az alábbi bonyodalom oka lett.

Tekintettel a jó meleg időre, továbbá a nem mély 
vízre, magam is végiglábollam a határt, hogy felmérésem 
minél pontosabb legyen. Amint a két öblözet közötti fél
szigetre értem, egy 16 —17 éves kanászgyereket találtam, ki 
a tarlón nagy falka disznót és egyéb jószágot legeltetett. 
Miközben a műszer felállításával voltam elfoglalva, legé
nyeim szóba álltak a fiúval és szokásukhoz híven, ugratni 
kezdték, mire az, otthagyva az állatait, elszaladt a tanyára. 
Semmi rosszra nem gondolva folytattam munkámat, amíg 
egyszerre csak éktelen kiabálásra lettem figyelmes. Megfor
dulva láttam, hogy mintegy 15—20, mindenféle szerszám
mal felfegyverkezett ember tart felém és szörnyű ordítással 
keresik a — «földlopó» mérnököt.

El lehet képzelni meglepetésemet, mert eddig a tó 
körül elég nagy számban elterülő tanyák birtokosaival a 
lehető legjobb viszonyban voltam, ugyanis mind örült 
anhak, hogy végre rendezve lesz a tó ügye, nem kell 
többé elöntéstől tarLani és ami a legfontosabb, pénzükbe 
sem kerül.

Szerencsére munkásaim épen jöttek vissza a tóból és 
hozzám érve, látva a feldühödt embereket, kitörő neve
lésre fakadtak, de mégis, hogy azok engem ne bánthassanak, 
a kitűző rudakkal kellő távolságban tartották tőlem a 
kiabálókat. Feltűnt legényeim jókedve és mindjárt sejtettem, 
hogy megint valami tréfáról van szó.

Végre a tanya gazdáját rávettem arra, hogy adja elő, 
mi baja van velem, miért vádol földlopással? Erre az öreg 
gazda kijelentette, hogy a kanász-gyerek azzal a hírrel 
szaladt be hozzá a tanyára, hogy a legényeimtől azt hal
lotta, hogy a mérnök elfogja mérni azt a földet, amit

valamikor Pál monostora községtől ingyen kapott. És miután 
ő nem hajlandó ebbe beleegyezni, kijött cselédségével, hogy 
megakadályozzon abban, hogy az ő földjét elvegyem. Csak 
hosszas rábeszéléssel sikerült a felingerelt embereket any- 
nyira lecsillapítanom, hogy legalább hallgassanak meg, 
mire megmagyaráztam nekik, hogy soha nem hallottam 
a szóban forgó föld történetét és így azt nem is ismerhet
tem, hanem csupán legényeim beugratásának estek áldo
zatul, kik, mint idevalósiak, jól ismerték a földajándó- 
kozás régi históriáját és ezt használták fel arra, hogy a 
kanászgyereket bolonddá tarthassák. Arra persze nem szá
mítottak, hogy ez a vészhírrel azonnal észnélkül haza fog 
rohanni a gazdájához, aki viszont egész cselédségével ki
rohan hozzánk, hogy megvédje a földjét.

Miután újból megígértem, hogy eg^ négyszögöl földet 
sem veszek el tőlük, nagy nehezen megnyugodtak és végre 
rábírhattam őket, hogy térjenek vissza a tanyára és hagy
janak engem 1 lékében dolgozni. A legényeimet rettentően 
leszidtam, meri másként is végződhetett volna a dolog, 
annál is inkább, mert a tanya tulajdonosának tényleg volt 
oka haragudni, ha nem is rám, de a tó bérlőjére, akinek 
a felkérésére a felméréseket végeztem.

Néhány évvel azelőtt ugyanis a tó bérlőjének egyik 
tócsősze agyonlőtte a szomszédos gazda egyetlen leányának 
a férjét. A dolog úgy történt, hogy bár a tó belenyúlik a 
szomszéd bírtoléba és így alkalma lett volna bármikor saját 
területén halászni, egy borús napon a fiatal vő 3 barátjá
val mégis átment a szomszédos községi területre, hogy 
ott húzó-hálóval halásszanak. Közvetlenül a határ mellett 
a tóparton állt a csősz lakása, ahonnan, tekintettel a 
vízből kiálló határkarókra, könnyen meg lehetett állapítani, 
hogy valaki az ő felügyelete alatt álló vízben jár-e. A csősz 
látva a négy embert tilosban halászni, magához vette töl
tött f egyverét és csónakján egyedül beevezett az orvhalá
szokhoz, hogy elvegye tőlük a húzóhálót és a fogott hala
kat. A négy ember azonban ellentállt és a csősz a küzde
lemben, állíLólag önvédelemből, közvetlen közelről lelőtte 
a szomszéd vejét, kit társai ugyan azonnal kórházba vit
tek, de néhány nap múlva mégis meghalt *vérmérgezésben. 
A bíróság a csőszt, önvédelemre való hivatkozása dacára, 
4 évi börtönre ítélte, amit az Illaván le is ült. Ismerve 
ezt a történetet, részben indokolva láttam a szomszéd ha
ragját.

Ezen szomorú eseménynek azonban volt egy igen üdvös 
következménye is. A tónak PálmonosLora község tulajdonát 
képező része ugyanis évtizedeken keresztül nem volt bér
beadva, hanem abban boldog-boldogtalan szabadon ha
lászhatott, így nem lehet csodálni, hogy a bérbeadás után 
mindenki tilosban akarta a régóta megszokott halászatot 
folytatni. A tó bérlőjének bizony igen sok gondot és mun
kát okozott az orvhalászok elleni védekezés.

Amidőn azonban a környéken elterjedt a fenti tragikus 
történet híre, ez egyszerre megszüntette a tilosban való. 
halászatot, amennyiben visszarettentette az orvhalászokat 
további munkájuktól, félvén, hogy ők is hasonló sorsra 
jutnak. Ottlétemkor már csak igen ritkán fordult elő, hogy 
valakit tilosban érjenek; egy ízben magam is részt vettem 
egy ilyen orvhalász üldözésében, akinek azonban sikerült 
a sötétben eltűnnie.

Árjegyzés. A Halbizományi és Halértékesítő r. t. és 
Zimmer Ferenc halkereskedelmi r. t.-tól nyert értesítés sze
rint 1939 augusztus hó folyamán a nagybani halárak kilo
grammonként a következők voltak:
Édesvizi élőponty nagy . ...........................2.— 2.20 P

« « közép . ...........................1.70 «
« « kicsi . ...........................1.30 1.50 «

Édesvizi jegeli ponty nagy . ...........................1.30 1.50 «
« « « kicsi . ...........................0.70 1.10 «

Ba'aloui íogassüllő I.oszt. . ...........................5.20 «
« « II. « ...........................3.20 «
« « III. « ...........................2.60 «
« « IV. « ...........................2.30 «

Fogassüllő III. « ........................... 2.40 2.50 «
« IY. « ...................... . 2 . — 2.40 «

Harcsa nagy . ...........................3. 3.40 «
« kicsi . ...........................2, 2.50 «
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Harcsa (jegelt) n a g y ................................ 2.80 3 — P
« « k ic s i ................................ 1.20 1.80 «

C su k a .................................................................1.— 1.20 «
M árn a ................................................................  0 80 1.20 «
K e c se g e ............................................................ 1.20 2.40 «
Kárász és törpe harcsa é l ő .........................1. - «
Kárász és törpe harcsa je g e l i .....................  0.60 0.70 «
Balatoni k e s z e g ................................................. 0.35 «
Fehér hal ............................................................0.35 «

A lap kiadásáérí felelős : Dr. Unger Emil.
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