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\ halászat érdekei a vízi épitkezéseknél.
Irta: Répássy Miklós. (Folytatás)

De ott varrnak aztán az átvágások; számuk 112 és 
a Tisza folyó hosszát az eredeti 1200 km. hoszszal 
szemben 453 kilométerrel, tehát körülbelül V^-dal 

rövidítették meg. A mellékfolyókon sokszor még na
gyobb méretű a változás. Az átvágásokkal nagyobb 
esést nyert a folyó s annak következményekép az árvíz 
lefolyása, tartama a múlthoz képest lényegesen meg
rövidült. A már idézett táblázatban a pontozott vonal 
lépcsőzetes törései mutatják ezt a rövidülést. Míg a 
szabályozás előtt egy-egy nagyobb árvíz tavasztól szá
mítva 5—6 hónapig is borította az árteret, a szabályo- 
zás után csak 2*5—3 hónapig, tehát félannyi ideig 
marad a hullámtéren. Ez a körülmény ismét rosszabbá 
teszi 50%-kal a mostani s a régi halmennyiség arány
számát, vagyis az 5: 100 viszonyával fejezhető ki.

Az árvíz azonban nemcsak, hogy rövidebb lefolyású 
lett, de magasabb és hidegebb is, mert a kora tavaszi 
hónapokra márczius—április—májusra esik; magassága 
pedig a régi árvizekéhez képest 1*5—2*5 méter emel
kedést mutat. Halászat szempontjából mindkét körül
mény nagyon kedvező ién. A hideg, mély víz nem ha
zája annak az alsóbbrendű szerves világnak, a melyből 
a halak legfőbb tápláléka á ll; ott tehát a hal kevésbbé 
gyarapodik, mint a sekély, könnyen átmelegedő vízben. 
Ez a hideg, mély áradás aztán a legfőbb ívás idején 
vonul le ; már pedig a halak a hideg, mély vízben nem 
szívesen ívnak; ha pedig sekélyebb az ár, még hama
rabb fut vissza a mederbe s könnyen megesik, hogy a 
lerakott ikra szárazon marad s elpusztul.

Szomorúak még az 1887. és 1889. évek tapasztalatai 
is. 1887. tavaszán — előző száraz évek után — az 
ívásra igen kedvező árvíz s időjárás volt. Ez év őszén 
a halászok a jól sikerült ívás eredményekép nagyon 
sok pontyivadékot láttak.

Jött azonban az 1888-i nagy jeges ár; ez az ivadé
kot valósággal magával sodorta* Érdekes az a tény,

hogy ezután az aldunamenti árterek vízállásai, a me
lyek az előző száraz időszakban csaknem teljesen ki
száradtak, ismét vízzel boríttatván, a legszebb halállo
mánynyal népesedtek be. Ismétlődött tehát, de fordítva 
az 1860-ban észlelt jelenség.

Mindezeknek a körülményeknek hátrányos befolyá
sát számbelileg megállapítani alig lehet; de hogy ha
tásuk igen nagy mértékű, az bizonyos. Fokozza e hát
rányos befolyást a sok partbiztosítási munkálat is, a 
melyek a folyó nagyobb esése folytán váltak szüksé
gessé. Az átvágások és ezek a partvédelmi munkálatok 
teljesen kivetkőztették a folyó medrét a halak gyara
podására kedvező ősi állapotából s azt ,,valóságos 
csatornává alakították át“. Nem nagyítunk, ha a fent 
jelzett arányszámot ezek után a régi s mostani hal
mennyiség között 1 : 100-zal fejezzük ki.

Ezt a csökkenést tisztán s kizárólag azok a vízi 
munkálatok idézték elő, a melyeket a halászatnál köz
gazdaságilag fontosabb érdekek tettek szükségessé, a 
melyeket el nem lehetett kerülni, a melyekbe tehát 
egyszerűen bele kellett nyugodni.

Ebből aztán az is következik, hogy ez az arányszám 
csak azt a felső határt jelezheti, hogy a Tiszának halá
szatitól — mai állapotában — mit várhatunk régi 
balbőségéhez képest. Ez a fe'sö határ azonban csak 
megfelelő gazdálkodással érhető el.

Egy kissé talán hosszasabban időztem ennél a pél
dánál, de a Tisza folyó mindenesetre a legkiválóbb 
typusa a vízi építkezésekkel halászatilag tönkre tett 
vizeknek, igen hálás tárgya lehet tehát az idevonat
kozó tanulmányoknak.

Más szabályozott folyóknál talán nem ily óriási ará
nyúak a vízi építkezések, s így az ellentét sem oly 
nagy a múlt és jelen halászata között; de minden
esetre előidéztek ott is oly csökkenést, a mely párán- 
csolólag követeli az egészen új alapon való gazdál
kodást.

És én ezt szeretném e helyen leginkább hangsúlyozni.
A szabályozott folyók, a miüt azt a felhozott példán
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is láttuk, annyira ki vannak vetkőztetve ősi jellegükből, 
hogy azokban egyáltalán a halászatnak fentartása s 
bárminő részletmunkának sikere csak a legokszerűbb 
gazdálkodási rendszer mellett lehetséges.

Mindenhol, a hol a halászok a megváltozott állapotok 
következményeire előre nem gondoltak — pedig csak
nem mindenhol ez az eset forgott fenn ; a hol a halászat 
a régi módon tovább folyt s csupán csak a hal fogá
sából állott, bekövetkezett a válság s a halászat értéke 
közel jutott a megsemmisüléshez. S csak ekkor, álta
lában nagyon későn látták be ügy a halászok, mint 
azok a hatóságok, a melyek a nemzeti vagyonok gon
dozására hivatvák, hogy a halászat nem maradhat egy
szerűen csak a halfogásra szorítkozó foglalkozás, ha
nem annak a vizek rendszeres s okszerű művelését is 
fel kell ölelnie.

Az első dolog, a mit figyelembe kell venni az, hogy 
a vizek megváltozott állapotában nagyon megfogytak 
azok a helyek, a melyek a hal életének különböző 
szakaiban a legalkalmasabbak életfeltételeinek kielégí
tésére : az ívóhelyek, a tápláléktermő helyek, a téli 
tartózkodásra szolgáló mélyedések stb., de megfogytak 
az eredményes termelés szempontjából szükséges ked
vező halászó helyek is. Már most épp azért, mert mind 
e helyek megfogytak, nem szabad azokból úgyszólván 
egyet sem elhanyagolni, s igyekezni kell, hogy rendel
tetésének mindenik a lehető legteljesebb mértékben 
megfeleljen.

Ebből önként folyik az egységes kezelés szükséges
ségének elve:

Szabályozott folyóhon halászatot eredményesen űzni 
csak úgy lehet, ha azoh halászatilag egy természetű 
szahaszai egységesen kezeltetnek.

Ennek az elvnek a megvalósítása az alapfeltétele 
minden eredménynek.

Szerencsés helyzet van az oly államokban, a melyek
nél az itt szóba jöhető jelentékenyebb, tehát a hajóz
ható s tutajozható folyók halászata azok medrével 
együtt az állam tulajdona, mint pl. Francziaországban. 
Ott az egységes mívelésnek minden feltétele a leg
könnyebben megvalósítható, eltekintve attól a nagyon 
fontos, itt azonban csak mellékesen érinthető körül
ménytől, hogy az egyes magánbirtokosok részéről a 
vízszabályozásokat közérdekből végző állam ellenében 
támasztható kártalanítási igények is elesnek. Az egy
séges kezelés eredményének tudható be, hogy Fran- 
cziaország körülbelül 6000 kilométert kitevő hajózható 
s tutajozható folyóvizeiben az azokon végzett nagy
szabású vízi építkezések ellenére is a halászat ma is 
oly jelentékeny nemzeti vagyont képvisel, a melynek 
évi jövedelme 320,000 frs. (F. Deroy. La péche fluviale 
et l'administration des eaux et foréts. Paris. L. Laveur. 
1903.)

A halászat joga azonban a folyóvizeken a legtöbb 
államban nagyon megosztott; nemcsak hogy egy-egy 
község határán belül is gyakran nagyon nagy a bir
tokosok száma, de a szemben lévő parton is rendesen 
más és más gyakorolja a hólászatot s a vízbirtok ha
tára a folyó középvonala, a melyet gyakorlatilag, észre
vehetően meghatározni nem lehet. Azok a fent em
lített s a szabályozási munkák következtében oly na
gyon megfogyott, de halászatilag rendkívül fontos he
lyek, megoszolván a folyó egyes nagy szakaszain a 
vízi birtok szétdaraboltsága következtében hülönbözö 
birtohosoh tulajdonába tartoznak.

Ily viszonyok között a víznek okszerű egységes nö

velése csak az érdehelt halászati jogtulajdonosok társu
lása útján valósítható meg.

A vízrendezési munkálatok következményekép beállott 
helyzetből ily módon következik a társulás kényszerítő 
szüksége.

Nem hagyhatják azt figyelmen kívül sem az egyes 
halászati jogtulajdonosok, sem maga az állam.

A jogtulajdonosok között a legnagyobb mértékű ér
dekközösség létezik s csak annak figyelembe vételével 
gyümölcsöztethetik megfelelően vagyonukat; viszont az 
államra sem lehet közönyös, hogy az a nemzeti vagyon, 
a melyet a vizek halászata képvisel, teljesen elérték
telenedjék.

Az állam kötelezettségének ebből folyólag elsősorban 
abból kell állani, hogy a helyesnek felismert eszköz 
alkalmazására az érdekelteknek megadja a lehetőséget. 
Amennyiben azonban ez az eszköz a mint láttuk olyan, 
hogy egyedül czélravezető, egy lépéssel tovább is kell 
menni s éppen a nemzeti vagyon megmentése érde
kében — kényszerű öl°g kell az érdekeltekre hatni.

Ennek a kényszerítésnek korántsem kell az egyéni 
jog csökkentését jelenteni, hanem csupán a jog gya
korlatának bizonyos módon való szabályozását.

Például hozhatom fel erre a magyar halászati tör
vényt (1885. XIX. t.-cz.) a mely éppen azoknak az 
ország halászatára oly rendkívüli befolyással volt nagy
szabású szabályozási munkáknak behatása alatt kelet
kezett. E törvény, hasonlóan más országok törvényei
hez, halászatilag zárt és nyűt vizeket különböztet meg. 
Nyílt vizeken azonban a jogtulajdonosok a halászatot 
a törvény korlátái között önállóan csak akkor gyako
rolhatják „ha vízterületük oly fekvésű és kiterjedésű, 
hogy azon a halászat a szomszédbirtokosok érdekének 
sérelme nélkül s okszerűen űzhető“; — ellenkező esetben 
a jogosítottak kötelesek társulni! (14. §.)

A halászati társulásokat az érdekeltek vízterület sze
rinti többsége alakíthatja meg. (29. §.)

Ha ott, a hol arra a törvény szerint szükség van, a 
társulat ily módon meg nem alakul, vagy ha . a meg
alakított társulat alapszabályszerű kötelességének meg 
nem felel, vízterületén a halászati jogot a hatóság & 
évre bérbe adja. (47. §.)

Ezekben a rendelkezésekben mindaz benne van, a 
mi a társulatok alakítását biztosíthatja.

A társulattá alakult érdekeltek egyesített ereje felel
het meg csak azoknak a feladatoknak, a melyek az 
átalakított folyóvizek halállományának fentartására s 
gyarapítására szükségesek.

E feladatok tekintetében felesleges volna itt, — még 
a vízi építkezésekkel szorosabb kapcsolatban állókra 
nézve is, — a részletekbe menni annál kevésbbé, mert 
azok tekintetében igen sok érdemes munka ad kellő 
felvilágosítást s útbaigazítást. Felemlíthetem Schmidt 
F. W. casseli kormány- és építési tanácsos érdekes 
dolgozatát (Centralblatt der Bauverwaltung) XV. Jahr
gang Nr. 34. és 35. ,,Die Berücksichtigung des Fischerei
wesens beim Ausbau des Flussläufe“), továbbá Ger
hardt Pál berlini titkos épít. tanácsos munkáját „Fisch- 
wege und Fischteiche. Die Arbeiten des Ingenieurs 
zum Nutzen der Fischerei. Leipzig, 1904.

Különös figyelmet érdemel azonban az a legfőbb 
feladat, a melyre elsősorban kell súlyt helyezni: az 
ivadéknevelés.

Az árterek elvonulásával a halak ívása csakis a hul
lámtéren mehet végbe, az árvíznek rendszerint nagyobb 
magassága és gyors lefutása azonban nagyon kedve-
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zőtlenűl befolyásolja azt úgy, hogy a folyók szabályo
zott állapotában a halak természetes szaporodására 
számítani csak igen kis részben lehet. Ezt a természe
tes szaporodást kell tehát pótolni és pedig a mester

séges halászat segítségévei.
A szabályozott folyók mentén különös figyelmet ér

demelnek az ivadéknevelés szempontjából azok a hul
lámtérbe eső és a folyó medrével többé-kevésbbé ösz- 
szeköttetésben álló holtágak, a melyek időnkint, külö
nösen az őszi és téli kis víznél egészben vagy részben 
szárazon szoktak állani, a tavaszi árvíz azonban meg
tölti őket. Ezeket a holtágakat rendszerint igen csekély 
munkával alkalmatossá lehet arra tenni, hogy bennük 
tavaszszal a behelyezett hal, Európa mérsékelt égöve 
alatt legfőképen a ponty — és pedig annak a mester
séges tenyésztés révén nemesített, gyorsan növő fajtá
jából való — megívjék s az ivadék aztán később, ha 
már eléggé megerősödött, bejusson az anyafolyóba. Egy 
kellő mélységű lecsapoló árok a holtág alsó végén a 
középvúnek megfelelő kis gát s abban egy egyszerű 
faesőzsilip a halászat czéljára alkalmas formában (ba
rátzsilip), a melyen a víz be is juthat és le is folyhat, 
a legtöbbször elegendő a kívánt czél elérésére. A na
gyobb, kora tavaszi áradások alkalmával megtelik a 
medencze; e zsilip segítségével a víz benne vissza
tartható az ívás idejére s míg az ivadék megerősödik; 
aztán ugyancsak a zsilip segítségével lebocsátható az 
ivadék a vízzel együtt az anyafolyóba.

Ugyanezen az alapon oldható meg legelőnyösebben 
és legnagyobb részben az ármentesítő töltések anyag
gödreinek kérdése is. E gödrök rendkívül károsaknak 
bizonyulnak a folyóknak a szabályozási munkákkal 
amúgy is egyszer s mindenkor megapasztott halállo
mányára. (Folytatjuk.)

A ráktenyésztésről.
Irta : Lakatos Károly. (Befejezés.)

megjegyzem, hogy a hol éppen semmi költség 
nélkül csupán csak kezdetleges kísérletezésre 
óhajt valaki szorítkozni, megteszi e czélra 

három egymástól elkülönített, kövekkel kirakott s lyu
kakkal ellátott nagyobb verem is. Hanem az ilyenekbe 
aztán kézi edények segélyével (behordás útján) lehet 
csak az elpárolgott vizet friss vízzel pótolni — termé
szetesen csalás ama meder vizéből, melyből a tenyész
tés czéljaira kihelyezett tenyészanyag való.

Azonban akár vermekben, akár pedig a fönti mód 
szerint alkotott tenyészmedrekben kultiváljuk is a rákot 
— elengedhetetlen, hogy a tenyészhelyek legalább is 
0*5 vagy helyesebben 1 m magas deszkázattal körül
vétessenek, kivált ahol vidra van, mert ez a rákok 
legnagyobb ellensége — s hogy a kerítés daczára is 
hozzá ne juthasson a beste jószág féltett schneidereink- 
hez: czélszerű a kerítést sűrűén alkalmazott 8-—10 cm 
hosszú hegyes aczélszegekkel ellátni, sőt tu  nagyon is 
valószínű lát' gátasoktól tarthatunk: vasrudacskák segé
lyével körülfutó sodronyt feszítsünk ki, melyre réz
csörgőket (különféle hangút) erősítsünk, mik a sodrony 
érintésékor a vidrára elriasztólag hatnak.

A körűlfutó fakerítés arra is szolgál, hogy ez által 
a rákoknak az anyamederbe (a patakba, a honnan ki- 
fedettek) való visszavándorlísát megakadályozzuk, 
mert ezt, kivált eleinte, gyakran megkísérlik, kivált ha

a víz felfrissítése kellő időben, elmulasztva lesz, vagy 
ha az etetésben gyakran hiányt szenvednek.

Természetesen oly helyeken, hol gyakori és magas 
árvizektől kell tartanunk: ráktenyésztőket nem rende
rünk b e ; kisebb vízkicsapások ellen azonban töltése- 
zéssel védekezhetünk, ha különben megfelelő a hely.

Éppen az árvizekre való tekintettel a deszkázatokat 
akként kell eszközölni, hogy ne csak a föld színe felett 
védjenek; miért is a kerítés legalább egy láb mélysé
gig a földbe eresztendő s kívül-belül keményen lesuly
kolandó a föld a kerítés körületén. Ily előrelátó elő
készület mellett aztán, még magasabb árvíz esetén is 
megoltalmazhatjuk rákjainkat az elveszelődéstől — s 
ha valami úton-módon mégis elhagyná egy része az 
anyagnak a tenyésztőt, nincs más mód, mint az ár le
apadása után újra összefogdosni a búesútlanúl távozó
kat a patakmederben, még pedig mindig s csakis kéz
zel s egy vadonatúj, a patak vizében előbb jól átned
vesített ritka szövetű zsákba rakva a rákokat, melybe 
jó csomó csalán teendő (vagyis lazán ki kell csalán
nal tömni a zs íkot), mely között a rákok kevésbbé 
nyughatatlanok s kevésbbé vannak kitéve az egymással 
való érintkezésnek. Soha el ne mulassza azonban a 
rákok összefogdosásával megbízott egyén kezét — mi
előtt a rákok fogdosásához hozzáfogna — a patak 
vizében erősen megmosni s zöld fűvel ledőrgölni, vagy 
ha van, a patak vizéből vett iszappal dörzsölni be. 
Pipás-bagós, általában mosdatlan kézzel tenyészanyag- 
nak szánt rákokat érinteni soha sem szalad.

A tenyésztő medenczékben a rákok életkoruk szerint 
helyeztetnek el, akkor természetesen, ha már a tenyész
tés productiv eredményei a sortirozást megengedik — 
s eszerint az egyévesek, a kétévesek és háromévesek 
külön osztandók el.

A behelyezést megelőzőleg a medenczéket három
negyedrészig vízzel töltjük meg, e czélra kizárólag 
csakis az eredeti termőhely vizét véve, mit a zsilipes 
csatornákon eresztünk be a medenczékbe, vagy esetleg 
vízemelővel dolgozhatunk, avagy pedig ha a viszonyok 
ágy hozzák magukkal, edényekben hordatjuk a kellő 
mennyiségű vizet a gödrökbe.

A tenyészrákok összefogása s áthelyezése közvetlen 
írásukat megelőzőleg kell hogy történjék, tehát június 
közepén, illetőleg e hó utolsó hetét megelőző időköz
ben, mert június végén július elejéig a rák íváshoz lát. 
így ha idejében áthelyeztetnek, esetleg már új ottho
nukban hódolnak a fajszaporítás ösztönének, ámbátor 
a nőstényrák nem lesz minden évben megtermékenyítve, 
de sőt az áthelyezettek az első évben rendesen meddők 
maradnak, de sőt az egyéves rákok is eredeti termő he
lyeiken.— A második évben azonban már apró tojásokat 
kap a rák, melyeket farkának legalsó részén, az apró 
fehér és igen mozgékony lábak segélyével ott tart. A 
tojások e helyen a hím által egy kocsonyanemű anyag
gal vonatnak be és ez által lesznek megtermékenyítve. 
A rákövetkező év június vagy július havában felpattan
nak a tojások és kibúvik belőlük a fia-rák, mely azon
ban még körülbelül vagy 8 napig az anyarák lábain 
függve marad, ezen idő leteltével pedig leválnak s 
maguk indúlnak táplálékuk után. Ekkor van ideje 
annak, hogy a tenyészanyag az ivadéktól mesterséges 
fogás útján (július végétől esetleg szeptember végéig 
eltávolíttassák s külön medenczébe kerüljön, majd 
pedig a'rákövetkező évben ismét külön (a harmadik 
medenczébe) helyeztessenek át, vagy egyenesen piaczra 
kerülhetnek.
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Megjegyzem, ha a rákok értékesítését szak- és ok
szerűen akarjuk űzni, akkor csak a kifejlett hím-ráko
kat szabad eladásra szánni, ellenben a fejletlenebbeket 
és a nőstényeket vissza kell helyezni a vízbe. A mi az 
utóbbiakat illeti, különösen, ha nem igen vagyunk bő
vében a tenyészanyagnak, avagy pedig nagyobb arányú 
tenyésztési üzemet óhajtunk eszközölni; a nőstény
rákokon mindaddig ne adjunk túl, amíg állományuk 
feleslegessé nem válik. Itt azonban megjegyzendő az 
is, hogy a meglévő, rendesen ívó nőstény-rákállományt 
a fiatalokért csak akkor okszerű föláldozni, ha az ifjabb 
tenyészanyag élet és minden tekintetben való szapo
rítási képességéről kétségtelenül meg vagyunk győződve. 
Különben nagyon is hátrányos lehet a tenyésztés ered
ményére nézve az öreg nőivarú rákoknak a fiatalokért 
való föláldozása.

Addig, amíg a tenyésztőben létrejött ivadék nem 
ivarképes— illetőleg el nem ívik, sőt szaporulatot nem 
hoz: az öreg rákokat, vagyis az eredeti tenyésztési 
törzsanyagot értékesítés végett eltávolítani nem szabad. 
Ezután következnek jövőre a tenyésztés első, majd a 
másodéves (ha már elívtak) produktumai, természetesen 
csak a harmadik évökben, midőn már termő ivadékaik 
vannak — és így tovább.

Iváskor a rák leginkább köves, vagy fagyökerekkel 
és lyukakkal bőven ellátott, nem nagyon mély vizeket 
szereti. Azért kell a tenyésztőmedenczéket kisebb- 
nagyobb kövekkel és lyukakkal kirakni — de ezenkívül 
czélszerű a medenczéket homokkal is bőven ellátni és 
pedig ne csak a fenéken legyen 3—4 cm. vastag 
homokréteg, hanem a medenczék oldalfalai is gazdagon 
ellátandók homokkal.

A rák a szabadban főleg húsanyaggal, de növények
kel is táplálkozik. Rendes táplálékát békák, rovarok és 
férgek képezik : a tenyészdék fiatal ivadékainál azonban 
a húseledel csak mellékes szerepet játszik s ezeknél 
csakis apróra vágott marhamájra kell szorítkozni a 
tenyésztőnek; azonban nagyobb mennyiségben kell adni 
a rákoknál búzaliszt- és kétharmadrész búzakorpából 
álló keveréket. A liszt és korpa ugyanis víz hozzáadá
sával tésztává lesz gyúrva, majd pedig gombóczokká 
alakíttatik az egész gyúrma s megfőzve összevágatik.

A nagyobb, fejlettebb és öregebb rákok ezenkvül 
még főtt békákat, vagy friss húshulladékokat is kap
hatnak, természetesen a lé tisztára eltávolítandó, mert 
ha a tenyészmedenczébe kerül a békaleves, gyilkos 
hatásúvá válhat az a rákokra nézve, mert némely béka - 
faj mérges váladékot bocsájt kínjában s levét gyilkos 
méreganyaggal inficiálja.

A rákok etetése napjában háromszor történik — és 
itt megjegyzem, hogy a rendszeres, rendes etetés nagyon 
fontos s erről megfeledkeznünk sohasem szabad! Sőt 
még a szállítás végett befogott rákokat is rendszeresen 
étetni kell, ha azokat szállítás előtt még hosszait) ideig 
tartani akarjuk valamely körülménynél fogva. Ez pedig 
okszerűen úgy történhetik, ha a befogott rákokat lyu
kakkal ellátott ládákba helyezzük s ezt pedig a vízbe. 
Rövidebb ideig, teszem 8—10 napig a rákok vízbe
helyezés nélkül is eltarthatok, ha előbb jól felszárít- 
tatnak és hűvös helyre helyeztetnek fűvel, petrezselyem
mel vagy csalánnal kitöltött kosarakban stb. — Ha ily 
módon szállításra kerültek a rákok s a megérkezési 
helyen rögtön felhasználva nem lesznek: múlhatatlanúl 
kilyuggatott ládákba kell átrakni őket s azután a ládát 
forrás- vagy folyóvízbe kell tenni.

A rák húsa kétségkívül az ívási idő után a legízle-

tesebb, azaz midőn pánczélját levedletté, tehát június 
végén, vagy július elején, „mikor a zab érik“ — mint 
a halászok mondják. Különben a köztudat azt tartja, 
hogy csakis azokban a hónapokban élvezhető egyálta
lában a rák, a melyekben ninés „r“ betű.

A már elívott rákok összefogdosása, illetve áthelye
zési idejéről már szóltam. Egyébként a rákok fogási 
ideje rendesen júliustól szeptember végéig terjed. Ezen 
időközben kell az áthelyezendő, avagy piaczra szánt 
rákokat is kifogdosni, valamint a tenyészanyagot be
fogni (a külső vizekből t. i.).

A tenyészmedrekből való kifogása a rákoknak 
nem lecsapolás útján vagy kézi alkalmatossággal, hanem 
rácsák segélyével történik, csalétkül húst, békákat, leg
helyesebben azonban nagy marhatüdő darabokat hasz
nálva. Három vagy négy rácsa egy-egy mederben — 
egymástól egyenlő távolságra elhelyezve teljesen 
elégséges.

Legeredményesebbek a fogásra holdvilágos, meleg 
éjjelek, különben pedig a délutáni idő, kivált zivatar 
után. Egy negyedóra múlva a rácsák kiemelendők s 
a bevált rákpéldányok leszedetnek róluk, míg az apra
ját a ráknak visszarázzuk a vízbe. A rácsák kezelésé
hez egy ember teljesen elégséges.

A megfogott rákok szortírozása azonnal megtörtén
hetik s ehhez képest a piaczra szánt hímrákok a szál
lító kosarak- vagy ládákba helyeztetnek, míg az öreg 
nőstények az e czélra rendelt gyűjtő-, illetve fiasitó- 
gödrökbe bocsájtatnak bele.

Ha szabad-területen, például patak, csatorna, avagy 
folyóvíz medrében rákászunk — talán tenyészanyag 
gyűjtése miatt — rácsákkal, ezeket egymástól 8—10 
lábnyi távolra oly helyen kell kirakni, hol a viznek 
a lehető legkevesebb, illetve alig valami esése s 
lehető legmélyebb vize van s mindig az ily medrek 
felső végén, mert tudvalevőleg a rák tápláléka után 
mindig v í z  ellen indúl.

Lehet a rákokat oly ú. n. rákkosarakban is fogni, 
melyek két oldal felől nyílással birnak, bent pedig 
csalétkül főtt húst, nyúzott békát rejtenek magukban 
és borsó-, bab- vagy kölesszalmával vannak lazán ki
töltve. Ajánlatos az ily rákfogó kosarakba kalmust is 
elhelyezni, a mi a rákokra nagy vonzerőt gyakorol.

Ha kint a szabad vizeken ráktenyészanyag össze
gyűjtéséről van szó s az állomány szegényes volta 
miatt ez csak nagy fáradság révén volna eszközölhető; 
ez esetben akként segíthetünk magunkon, hogy éjsza
kára oly nagyobb fazekakat rakunk ki, melyekbe pör
költ köles van téve. Az ily fazekak esetleg több napon 
át is vízben hagyhatók.

Igen eredményes rákászatok esnek zivataros éjszaká
ban fáklyafény mellett, mert ilyenkor a rákok a part 
felé közelednek. Szükségből világítóúl jó a faforgács, 
szalmakötegek, meggyújtott ócska seprűk, de sőt gyak
ran eredményre vezet az is, ha égő lámpással a víz
parton járkálunk. -— A tűzfényre előjött rákok nyugod
tan állanak a vízben, mely helyzetben azok kézzel 
könnyen összefoghatók. E fogásmód föltétele a tiszta 
víz és hogy a rákokkal mindig szemben haladjunk.

Ha sportszerű mulatságból r.tkfogással óhajtunk szó
rakozni, ez esetben a rákhorgászathoz folyamodhatunk, 
mely a maga nemében igen mulattató s ahol van 
bőven rák : még eléggé eredményes fogásmód is. Azon
ban csak mélyebb vizekben gyakorolható a rákhorgá
szás. A hozzávaló készség jó hosszú horognyél (s nem 
„bot“, mint hibásan német fordít s nyomán írni szók-
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ták) szükséges s arra erős fonál, esetleg spárga, de 
semmi esetre sem lószőrzsineg, mert ezt a rákolló 
megrongálja, sőt ha vékony, gyakran el is vágja.

A zsineget jó nagy horoggal s buktató-dugaszszal 
szereljük fel, mely akként állítandó be, hogy míg a 
horog a csalétekkel a fenekén, addig ez a víz színén 
feküdjék.

A horogra meglehetős nagy darab marhamájat vagy 
tüdőt erősítünk (az előbbi jobb) s azzal a horgot fenékre 
eresztjük.

Rákhorgászásnál az a körülmény, hogy a víz átlát' 
szóan tiszta-e vagy nem — semmit sem határoz, mert 
a buktató-dugasz van hivatva elárulni azt, hogy pedzi-e 
a rák a csalit vagy sem. Ha a dugasz ugyanis moz
dulatlanul fekszik, akkor a Schneider még nem biriz
gálja a csalit; némi csekély, de igen hirtelen való 
bukdácsolása a dugasznak se a rákra vall; — hanem 
mikor a dugasz egy bizonyos irányba vonulni kezd 
lassan-lassan: akkor már bizonyosan a rák vonszolja 
a víz fenekén a csalit, valamint akkor is, ha a dugasz 
álló helyében egyszerre csak sülyedni kezd s lassan 
lemerűl.*)

• Ha ezen jelekből megfogódzott rákra következtethet 
tünk, akkor a zsinórt lassan kiemeljük. E mozgásra a 
rák mindkét ollóját igénybe veszi, hogy zsákmányát 
kisiklani ne engedje s jól megkapaszkodik a csaliba. 
Mindamellett, midőn lassan-lassan fölfelé húzzuk s ily 
módon majdnem a víz színére kerül a rák, a kéznél 
levő jó hosszúnyelű szákkal merítsünk alája, mert a 
rák, mihelyt a levegőre jön felhúzáskor: rögtön el- 
bocsájtja zsákmányát s a viz alá merül.

Itt utólag megjegyzem, hogy a rákoknak a tenyész- 
dékből rácsával való kifogását megelőzőleg a rákok 
etetését pár napra felfüggesztjük, hogy aztán annál 
jobban kapjanak a rácsák csaliján.

Ezek után utólag is felhívom különösen a haltenyész- 
dék tulajdonosainak figyelmét a mesterséges ráktenyész
tésre — s én úgy vélem, hogy idegen tenyészanyaggal 
is a fentebb leírt mesterséges tenyésztés útján, bizto
sabb sikert lehetne egyelőre elérni, mintha folyóink és 
tavaink benépesítésének eszméjéből kifolyó experimen- 
tálásokhoz folyamodunk.

A bécsi nemzetközi halászati kongresszus.

0*# t évvel ezelőtt, 1900. szeptemberben volt a párisi 
nemzetközi halászati kongresszus. Ezt követte 
1902. februárban a szentpétervári, emezt pedig 

a folyó hó 4-én megnyilt bécsi kongresszus. Mint ama
zok, a legutóbbi is szép látogatottságnak örvendett, a 
mi nem hagy kétséget az iránt, hogy halászatilag fon
tos és közérdekű tárgyak voltak napirenden.

A kongresszus tagjainak névsorát lapozva, a 312 
megnevezett között majdnem mindazon európai szak
férfiak nevével találkozunk, kik a halászat terén magok
nak nevet szereztek. De ott találjuk, elenyésző csekély 
kivétellel Európa összes államainak, sőt több amerikai, 
ausztráliai és ázsiai államok megbízottjait, azonkívül 
politikai és egyébb hatóságok, községek, főiskolák és 
szakegyesületek képviselőit is. A tagokon kívül a meg
nyitáson sokan vettek részt az osztrák hivatalos világ
ból, sőt a Bécsben székelő diplomaták közül is számo-

*) Megjegyzem, hogy a k e c s e g e is ily módon szokott „kapni“.

san jelentek meg teljes díszben, mi az ünnepség fényét 
nem kis mértékben emelte.

Legelőször Buquoy gróf, osztrák földmivelésügyi 
minister díszeinöki minőségben beszélt üdvözölvén a 
kongresszus tagjait Fér mez Ferdinánd királyi főherczeg 
védő nevében, a kit a berlini udvarnál folyó eljegyzési 
ünnepségek akadályozlak meg a személyes megjelenés
ben. Beszédében utalt a minister a halászatnak és hal
tenyésztésnek a népek közgazdaságában bírt kiváló 
jelentőségére. Szerinte a kongresszus arra hivatott, hogy 
tisztázza, mi az, mi a haltenyésztés és a vizek okszerű 
művelésére hasznos, és mi az, a mi ezen törekvések
nek útját állja. Az általa képviselt kormány nevében 
hangsúlyozza, hogy a kongresszus ide vágó határoza
tainak tőlük telhetőleg igyekszenek érvényt szerezni. 
Beszédjét francziáűl fejezi be, a megjelenteket szívből 
köszöntve.

Utána Steindachner udvari tanácsos, a kongresszus 
elnöke franczii nyelven üdvözölte a megjelent államok 
képviselőit. Szerinte a halászat terén a kongresszusok 
első sorban hivatottak a tudomány és a gyakorlat közti 
kapcsolat létesítésére. Elismeréssel adózik az osztrák 
kormánynak, mely minden lehetőt megtett, hogy a mai 
kongresszus létrejövetelét előmozdítsa.

Erre Alsó-Ausztria helytartója Kielmansegg gróf jelent
kezett szólásra. Utal a tartománynak vízbőségére, s a 
halnak, mint tápláléknak, kivált a közkórházakban el
ismert és méltányolt jelentőségére. A törvény végre
hajtásánál tapasztalható nehézségekre kiterjeszkedve 
behatóan tárgyalja a halászat és ipar közt fennálló 
ellentéteket, valamint a halászatra háramló azon káro
kat, melyekkel a vizek szabályozása azt sújtja. Hang
súlyozza, hogy állásánál fogva kiválóan szerencsésnek 
érezné magát, ha a kongresszus ez irányban hasznos 
útbaigazítással szolgálna.

Ezután még Bécs város alpolgármestere és az osztrák 
halászati egyesület elnöke üdvözölte a kongresszus tag
jait, majd újból Steindochner elnök emelkedett szólásra, 
hogy a kongresszus tevékenységének irányát megjelölje 
főbb vonásokban. Szerinte a tanácskozásnak csak akkor 
lesz sikere, ha a halászat érdekében hozott határoza
tokat az arra hivatott tényezők tényleg végre is hajt
ják. Nem elég a halat csak termelni, de gondoskodni 
kell annak értékesíthotéséről is. E tekintetben a meg
felelő külkereskedelmi egyezmények, olcsóbb fuvardíjak 
elengedhetlenek. Beszédét az uralkodó éltetésével végzi, 
mit a jelenlevők háromszor megismételtek.

Az elnök beszéde után a megalakulás következett, 
mit akként végeztek, hogy egyhangúlag választottak 
16 alelnököt és ugyanannyi titkárt. Magyar részről 
Landgraf János osztálytanácsost alelnökül és Bépássy 
Miklós kir. főmérnököt titkárul választották.

Tényleges munkásságát hétfőn kezdte meg a kon
gresszus a tagok élénk részvétele mellett. Mindenek
előtt azt konstatálta az elnök, hogy az előző napon 
tévedésből nem említette meg azt a körülményt, hogy 
a külföldi államok küzött külön megbízottakkal szere
pel Magyarország is. A királyi kormány megbízottjai
ként Landgraf János min. osztálytanácsost, Bépássy 
Miklós kir. főmérnököt és dr. Korbuly Miklós assistenst 
jelentette be az édesvízi — és Boédiger Ernő osztálytaná
csosi czímmel felruházott révkapitányt a tengeri halá
szatra nézve. Az előadások sorát Schwach Sándor bécsi 
ügyvéd nyitotta meg, a ki a halászat ügyének törvé
nyes rendezéséről beszélt. Főleg az osztrák tartomá
nyok halászati törvényeiről szólt behatóbban, kimutatva



158

azok hiányait. Az előadást élénk vita követte, melyben 
több tag vett részt. A kongresszus azok javaslatát tette 
magáévá, a kik Bécsben működő oly nemzetközi bizott
ság szervezését kívánták, mely végleg megállapítaná 
amaz elveket, melyekre az egyes államok halászati tör
vényei alapítandók. Ugyancsak élénk vitát keltett 
JurascheJc dr.-nak az előadása is, ki arról értekezett, 
minő mintája legyen a nemzetközi halászati statisztika 
adatgyűjtésére szolgáló nyomtatványoknak.

A délutáni ülésben a közvizek szennyezése ellen irá
nyuló nemzetközi védelem szervezésének fontos kérdé
sével foglalkoztak. Az elfogadott határozat szerint szük
séges, hogy oly központok szereztessenek megfelelő 
számú és képesített tisztviselőkkel, a kik szakszerűen 
foglalkoznak a vizeket szennyező vállalatok ellenőrzé
sével, valamint a szennyes vizek tisztogatásával. A 
kormányok pedig fölhívandók, hogy a helyzet javítása 
érdekében általános tervet dolgoztassanak ki, s ennek 
szigorú végrehajtásáról megfelelő ellenőrzés útján gon
doskodjanak.

Érdekes s mindvégig feszült figyelemmel hallgatót! 
előadást tartott Répássy Miklós: „A halászat érdekei a 
vízi építkezéseknél“ czím alatt. Az előadást egész ter
jedelmében lapunk más helyén közöljük, minélfogva 
itt csak azt említjük meg, hogy az előadó határozati 
javaslatait a kongresszus egyhangúlag magáévá tette.

Ezt számos tudományos kérdés tárgyalása követte, 
melyek közül többet szó szerint és részben bő kivonat
ban szándékozunk közölni, minélfogva azok bővebb 
ismertetésétől itt eltekintünk.

Este Bécs város látta vendégül a kongresszus tagjait 
a városház pompás dísztermében, hol Lueger polgár- 
mester és két alpolgármester fogadta őket. A fényes 
vacsora s az ehhez fűződő lelkes felköszöntők mind
végig emelkedett hangulatban tartották a megjelent mint
egy 400 vendéget.

Kedden csak délután volt a kongresszusnak ülése, 
mivel délelőtt az oszfrák halászati egyesületek szövet
kezete tartotta ülését. Ezen ülés folyamán szintén 
tudományos kérdésekkel foglalkoztak. Napirenden állt 
nevezetesen: „A halak táplálása és a plankton jelen
tősége^, továbbá Hoffbauer dr. jelentése „A halak fej
lődésének pikkelyeikről való felismeréséről“ és végül 
Antipa dr.-nak a tokfélék vándorlásáról szóló érteke
zése. Befejezésül a kongresszus tagjai az újonnan épült 
halvásárcsarnokot, továbbá az ú. n. fagyasztó házakat 
tekintették meg.

A szerdai tárgyalások során különösen „a biológiai 
megfigyelő állomások szervezésénél szem előtt tartandó 
elvek egységesítésére“ vonatkozó tárgy iránt mutatko
zott nagyobb érdeklődés. A plöni állomás neves veze
tő je: Zachariás dr. volt az első előadó, ki megokolt 
határozati javaslatot terjesztett elő. A kongresszus ezt 
el is fogadta, de nem a nélkül, hogy ne helyeselte 
volna Schiemenz dr. és Oraff gráczi tanárnak ezen 
állomásoknak az eddiginél gyakorlatibb irányban leendő 
vezetésére vonatkozó szakszerű fejtegetéseit. Nekünk 
úgy tetszik, hogy a német tudósok nem egészen czél 
nélkül intéztek egy kis parázs tüntetést éppen a plöni 
állomás és annak vezetője iránt.

Aznap este Ferencz József Ő felsége fogadta a Hof- 
burgban a nemzetközi halászati kongresszus tagjait. A 
király pontban nyolczadfél órakor lépett a terembe, 
a hol egy órán át időzött vendégei között, mialatt 
Buquoy földmívelésügyi miniszter 53 delegáltat muta

tott be neki. Érdekes, hogy a felség a legtöbb állam 
képviselőit a saját nyelvükön szólította meg.

Csütörtökön a haltenyésztést és a halbetegségeket 
érintő kérdések állottak a kongresszus napirendjén. Ez 
utóbbit illetőleg a magyar tagok közül dr. Rátz István 
szólt hosszasabban, mindvégig feszült figyelemmel 
kisérve és végül élénken megéljem zve a kongresszus 
tagjai által. Foglalkoztak továbbá a következő kon
gresszus idejének és helyének a megállapításával is, 
elhatározva, hogy a legközelebbit 1908-ban tartják 
Amerika valamelyik városában. Este az osztrák halá
szati egyesület látta vendégül a kongresszus tagjait, 
huszonötéves fennállásának alkalmából. Ez alkalommal 
az egyesületet üdvözlő földmívelési minister közölte, 
hogy Ő felsége megengedte, miszerint a jubiláló egye
sület mától fogva a császári királyi osztrák halászati 
egyesület nevet viselhesse.

Pénteken végre befejezték a napirenden levő többi 
tárgyak megvitatását is, s szombaton a kirándulásokra 
került a sor, a melyre azonban aránylag kevés részt
vevő akadt. X. T .

Mennyiben káros a fűrészpor a halakra?
Azon hulladékanyagok között, a melyekkel nálunk a 

vizet szennyezik, tömegét tekintve alighanem a fürési- 
por áll első helyen.

Erdős hegyvidékeinken bőven vannak a fát feldolgozó 
kisebb-nagyobb fűrész-telepek, a melyek a patakok és 
folyók vizét nemcsak telepeik hajtására használják fel, 
de arra is, hogy azzal megszabadítsák telepüket az ott 
keletkező fürészportól. Többnyire naponként vagy pedig 
a hét bizonyos napjain tömegesen lapátolják a telepén 
fölszaporodó fűrészport a vízbe, mely aztán néhány 
lépéssel lejebb valósággal kásaszerü tömeggé változtatja 
a legtisztább hegyivizet is.

A ki hegyvidéken járt, bizonyára látott így bemocs
kolt vizet, mert többnyire estefelé mindennapos látvány 
szokott az lenni.

Hátrányát leginkább érzi a közel eső községek lakos
sága, de érzik a medertula:donosok és a halászatra jo
gosítottak is. Amazok azért panaszkodnak, mert egyideig 
lehetetlenné teszi a víznek a szokásos házi czélokra 
való fölhasználását. A medertulajdonosok joggal fájlal
ják azt, hogy a fürészpor elvégre a mederben rakódik 
le és azt határozottan rontja, A halászok pedig amiatt 
zúgolódnak, mert a fűrészpor árt a halaknak s ennek- 
folytán a halászati jognak értékét csökkentik.

Mindezek daczára a vízfertőzésnek ez a neme or
szágszerte virágzik s vajmi ritkán akad panaszos, a ki 
azt kifogásolja- még kevésbé pedig hatóság, mely az 
idevágó kérdésekben erélylyel eljár. Okát ennek abban 
látjuk, hogy a jó falusiak azt képzelik, hogy a fűrész
telepek jogosítva vannak a víznek ilynemű használatára 
s hogy másrészről a hatóság sincs mindig tisztában a 
kérdés lényegével.

Kivált a fűrészpornak a halakra gyakorolt hatását 
illetőleg találkozhatunk olyan nézetekkel, a melyek sze
rint az teljesen ártalmatlan. Nos, ez nagyon is téves 
állítás, a miért az alábbiakban megkísértjük a dolog ér
demével behatóbban foglalkozni.

Egy föltétlenül bizonyos, nevezetesen, hogy a fűrész
por nem mérgező. A halakra tehát nem úgy hat, mint 
a vízben oldódó ama szennyek, melyek az állati életet
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megmérgezik, avagy pedig a melyek rothadásuk folya
mán valnak károssá azért, hogy a víznek oxigénjét fo
gyasztják. A fűrészkor a halak légzőszervét, mint mecha
nikai szenny, támadja meg, a mennyiben ha a szilvá- 
nyok közé jut, ezeket könnyen megsérti s gyulladást 
okoz. Ám ez a gyulladás is igazán csak akkor lesz ve
szedelmessé, ha újabb ok folytán ismétlődik.

Jóval veszedelmesebb eset ennél az, ha a fűrész 
poron kívül az illető víznek cseké y sósav avagy alkáli 
tartalma is van. Ilyen esetben a fűrészpor föltétlenül 
halált hozó a halakra nézve és pedig még akkor is, ha 
az oldott állapotban levő só, sav vagy alkálitartalom 
olyan csekély, hogy azt a halak a fűrészportól mentes 
vízben föl sem veszik.

Már Hofer tanár megemlékezik a halbetegségekről írt 
jeles munkájában arról, hogy a mechanikus szennyet 
képviselő fűrészpornak káros hatását nem mindig ítélték 
meg helyesen. Ő, t. i. kísérletei alapján azt találta, hogy 
egy olyan aquariumban, mely fűrészporral annyira te
lítve volt, hogy a víz abban legfeljebb 3—4 cm.-re volt 
áttetsző, a halak négy héten át éltek a nélkül, hogy a 
rosszullétnek legcsekélyebb jelét láttatták volna. A mint 
azonban az ilyen vízbe csak annyi savat, sót avagy al- 
káliát vegyített, a mennyit hasonló nagyságú aquarium
ban levő, de fűrészpormentes vízben szintén a legcse
kélyebb baj nélkül állottak, azonnal megváltozott a hely
zet Nevezetesen a fűrészporos vízben levő halak ko
pott yúján nagytömegű ragadós válladék mutatkozott, 
melyet a halak nyilván azért eresztettek, hogy azzal a 
vegyöletek hatása ellen védekezzenek. Ez a nyálka azon
ban éppen ragadós tulajdonságánál fogva annyira lekö
tötte a fűrészport a légzőszerveken, hogy a halak ennek 
következtében fulladozni kezdtek s hamarosan egytől- 
egyig el is pusztultak.

Ebből a tényből az látszik, hogy a vegytiszta fűrész
por nem árt a halaknak, azonban van egy bökkenő, 
nevezetesen az, hogy kísérleti alapon van bebizonyítva, 
miszerint vegyileg teljesen tiszta fűrészpor soha sem 
kerül a vízbe, mert a tömeges fűrészporból bőven áznak 
ki oly chemiai szennyek, a melyek a fentiekben leírt 
állapotokat eredményezni képesek.

Ily irányú kísérletekkel Enight tanár foglalkozott Ka
liforniában. Ott ugyanis a rendkívüli fabőség s az azzal 
űzött pazarlás régen ráterelte a közfigyelmet erre a 
tárgyra, miről (Transactions of the Canadian Institute 
VII. 425—469. 1904) a következőket írják. A kísérletek
ből kitűnik, hogy a fűrészporból huzamos ázás után 
olyan chemiai sók lugozódmk ki, a melyek az aqua- 
rium vizének legalsó rétegeit úgyannyira fertőzik, hogy 
úgy a halak, mint azok petéi emiatt elpusztulnak. 
Knight tanár ezek szerint igazat ad tehát Hofernak 
abban, hogy nem a fának sejtjei ölik meg a halakat, 
— azonban azt is bebizonyította, hogy a fa sejtjeiben 
meg vannak azok az anyagok is, a melyek a fűrészport 
a föntebb ismertetett módon a halakra nézve ártalmassá 
teszik.

A fűrészpornak ezen káros hatását különösen kevéssé 
fölujúló víznél, avagy pedig túlságos nagy tömegű fű
részpornál kicsinyleni nem szabad. Mert ha bár a kí
sérleti aquariumok kevésbbé fertőzött felsőbb rétegeiben 
tartózkodó halak nem is pusztultak el azonnal, egy hét 
alatt, a mire a víz oxigénkészlete kimerül, a halak 
egytől-egyig megfultak. Világos ebből, hogy különösen 
a kisebb tavakat és vízereket kell attól óvnunk, hogy 
fűrészpor által szennyeződjenek.

Magától értetődő, hogy a vizeknek azon öntisztító

képessége, melyet sokan nagyon is szeretnek túlbecsülni, 
a fűrészpor ártalmasságát is ellensúlyozza valamennyire. 
Éppen Knight mutatta ki, hogy kísérleti aquariumában 
a baktériumok nagy mennyiségben elszaporodtak s 
élenyűlés folytán a mérgező anyagokat ártalmatlan ve
gyietekké változtatták. Ezek a baktériumok köztudomás 
szerint kedves táplálékát képezik a szunyogálczáknak 
s egyéb a vízben élő rovaroknak.

Ha tehát ebben az értelemben a fűrészpor ártalmas- 
sága hatásában némileg enyhül is, mégis tény az, hogy 
a fának feldolgozásánál keletkező hulladékok, kiváltkép
pen a fűrészpor nemcsak mechanikai, de chemiai szem
pontból is káros a halakra s emitt kis mennyiségben is 
aggályos annak a közvizekbe való szórása. Nemo.

Eszközök és módszerek a kárttévő 
madarak irtására a halasgazdaságokban.

(Fob tatása és vége.)

Szélkereplőket legczélszerübben csakis nappal, kézi- 
kereplőket azonban inkább csak éjjel használhatjuk 
riasztásokra, de tartósan üzembe tartani egyiket sem 
czélszerü, minthogy a haltolvaj állatok végre kitapasz 
talván veszélytelenségüket, ügyet többé nem vetnek a 
lármás eszközökre.

A kézikereplők azonban éjszaka évadán mindig siker
rel használhatók a tóőrök által körjárataik alkalmával 
a vidrák és gémfélék elriasztására s általában a madár
húzások idejében.

A magas rudakra állított s vitorláit apró csörgőkkel 
felszerelt szélkereplők avagy malmozó forgók: leginkább 
este és hajnalban tesznek jó szolgálatot, valamint a 
lövöldözések is, a meddig csak az esti és hajnali húzása 
a madaraknak tart.

Ha a madárság csapatos inváziói esetében riasztók
hoz folyamodunk, czélszerü az óvandó terület több 
pontján fölállítani ilyeneket, de magas karókra tűzött 
fehér és fekete lobogók is igen jó szolgálatot tesznek, 
vöröseket azonban ne használjunk, mert az ilyenek 
nemhogy riasztólag hatnának, de sőt inkább a csodá
jára csődítik a halkapó madarak némely fajait.

Éjjeli riasztás czéljára nagyon beválik a vidránál a 
kolomp, éleshangú csengetyű és a lánczcsörgetés is, de 
a diózörgéstől is nagyon fél a vidra, valamint a trom
bitahangi ól.

A vidrák elijesztésére még igen czélszerűnek bizo
nyult, a kisebb esahos ebek alkalmazása is, melyek 
éjszakára a védendő terület több pontján kikötendők. 
Egyébiránt jó, ha a tóőrök is éber ebeket visznek ma
gukkal éjjeli körjárlataik alkalmával ; megjegyzem 
azonban, hogy az oly ebek, melyek némán kergetődz- 
nek; azaz „hajtanak“, alkalmatlanok, mert inkább a 
csaholó hang az, a mi a vidrákra elriasztólag hat. E 
czélra egyébiránt legalkalmasabbak a gyorsabb fajtájú 
tacskók és foxterrierek.

Pisztrángos patakoknál, általában oly vizeknél, me
lyek nem szélesek: a vidrák elriasztására igen ezél- 
szerűen használhatók a csörgőkkel felszerelt átérő sod
ronyhuzalok melyek mindkét parton czölöpök segélyé
vel akként feszítendők ki a víz felett, hogy legfeljebb 
3 crm-nyi magasságban a tükör felett keresztezzék a 
víztükröt.

Igen ajánlatos ily huzalokkal a víznek különösen 
azokat a szakaszait átvonni, melyeken át a vidrák
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vonulása történik; azonban ha esetleg a szárazon, 
teszem például földnyelveken, zátonyoson át stb. tör
ténnének a behatolások: ez esetben természetesen 
ezeket az átváltó helyeket is el kell látni keresztbe- 
feszített, a vidra mellmagasságának megfelelő magasságba 
tartott huzalokkal.

Keskeny vizeken ha sok vidra-fordul meg ott: mind 
addig használatban kell tartani a drótokat, míg csak a 
vidrák végkép el nem idegenedtek megszokott helyeik 
tol, de azután is czélszerü még a sodronyok kint- 
hagyása, a netalán való újabb jelentkezésekre való 
tekintettel.

A sodronyok fölállítására vonatkozólag megjegyzem, 
hogy azokat (mindig éleshangú csörgőkkel vagy csen
gettyűkkel felszerelve) se igen sűrűén, se igen távol 
egymástól kifeszíteni nem szabad. Ha 25—30 ölnyi 
távolságra egyik a másiktól keresztezik a drótok a 
vizet, ez egészen helyes beosztás. így ha néhány dró
tot esetleg el is kerül a vidra úszkálásai közben,egybe- 
kettőbe mégis csak beleütközik; ezt pedig ki nem 
állja: veszedelmet sejt s elidegenedik végre a legmeg- 
szokottabb halászterületeitől is.

Természetesen oly halasvizeknél, ahol a vidrának 
gereznája miatt való fogására súlyt fektetnek: a riasztó 
drótok alkalmatlanok; máskülönben pedig melegen 
ajánlhatom a használatát mindazokon a helyeken, a 
hol csak szükség lehet rá, mert következményében biz
tos s alkalmazásában kényelmes riasztó eszköz ez s 
hozzá még könnyen is lehet vele bánni; ha pedig 
valami tekintetben akadályozólag hatna olykor, teszem 
halászatok alkalmával, — minden nehézség nélkül és 
gyorsan eltávolíthatók, de épp oly gyorsan vissza is 
helyezhetők feszítő karóikra.

üj berendezkedések alkalmával oly vizeknél, melyek 
előreláthatólag vidrainvázióknak lesznek kitéve — azok 
a pontok, melyek a vidrák valószínűleges útjába esnek: 
a vízből némileg kiálló nagy rönkökkel (erős nehéz 
fatőrzsek) látandók el, mert a vidra szeret az ilyeneken 
pihenőt tartani s halászat közben egy-két pillanatra 
fölugrani rájok levegőzés végett; — de csak olykor 
veszi igénybe az ily törzseket a vidra s csak akkor, ha 
hosszabb idő múlva tartózkodását sikerült irántuk leküz
deni ; ekkor aztán a tányérvas bátran kitehető számára.

Oly halgazdaságokban, a hol gyakran előfordulnak a 
nagy halevő madarak, példáúl a gödények, kárakato- 
nák stb, avagy pedig a halászsasok: ezek sikeres pusz- 
títhatása czéljából igen kifizeti magát egy nagykali- 
berü (8-as vagy 10-es) tófegyver szerzése, melylyel a 
közönséges lőtávolságra be nem közelíthető gödényeket 
és sasokat, valamint a vizeket nagy csapatokban lepő 
más halkárttévő madarakat nagy biztonsággal lehet 
terítékre hozni még nagyobb távolságokból is.

Esetleg ha a halkárttévő madarak inváziói ellen más 
eszközökkel és módokkal elég hathatósan védekezni 
képtelenek lennénk: a horoggal való pedzéshez folya
modhatunk, — miután azonban ez az eljárás némi 
tekintetben az állatkínzás jellegével bir: csakis a végső 
esetben alkalmazzuk. Természetesen csak igen sok horog 
vezet czólhoz, miket apró hallal s részben húsdarabok
kal kell fölcsalizni s akként kirakni, hogy a vízfelszínen 
úszkáljanak.

A pedzéshez kisalakú, de erős angol horgok hasz
nálandók egyenként rövid (pár arasznyi hosszú) és 
erős zsinegdarabokra bogozva. Ezek a horoggal föl
szerelt zsinegek azután az erős alapzsineghez, mely a 
végén olyképpen feszítendő ki jól levert erős karók

segélyével, hogy a horgokat a víz felett tartsa, mely 
czélból tutajokat is lehet az alapzsinórra alkalmazni.

Mennél több horgokkal felszerelt zsineget feszítünk 
ki alkalmas helyen, annál biztosabb sikerre van kilátá
sunk ; kiadós fogásokat azonban csak sok horog alkal
mazása mellett lehet elérni.

Ikrázáskor, a ki nem restel vele vesződni: a sneff- 
sze ű madarakat lószőrhurokkal sikeresen fogdoshatja 
a sekélyes helyeken.

A jelentkező sasokat és kányákat perezre pontos 
időre kell várni, mert ezek látogatási idejüket pontosan 
betartják.

A nappah sereges madárinvázióknak természetesen 
csak lőfegyverrel állhatunk ellent, — az oly madár
fajokat azonban, melyek nem tartoznak a károsítok 
közé, vagy a körülmények miatt kárt nem tehetnek*, 
békén hagyhatjuk, ha csak a konyha érdeke nem lép 
előtérbe.

Gondoskodni kell kellő számú és alkalmas helyeken 
készített földalatti leshelyekről illetve lesgödrökről is, 
melyekből az esteli és hajnali madárérkezéseknek lehet 
elejét állani.

Madárhullák kiaggatása riasztás czéljából: nem vezet 
semmi eredményre s e ; ellenben a vízinövények közé 
helyezett álfészkekbe rakott mérgezett tojásokkal a 
kányákat és kábákat (vízihéjákat) elpusztíthatjuk; — 
hanem a méreggel való manipuláczió nagy felelősséggel 
jár, mert könnyelmű kezelés mellett könnyen okozhat 
bajf, miért is csak nagy elővigyázattal vegyük alkal
mazásba. Lakatos Károly.

JO G E S E T E K .
Halászati kihágásnál 100 koronát meghaladó oly kár

térítési igény, mely bővebb bizonyítást igényel, nem a 
kihágási eljárásban, hanem rendes bírói utón .érvényesí
tendő. Súlyosító körülményt képez, ha a vádlott a kihá
gást halgazdaságra bérén íezett vízterületen kövePe el.

„B. J. és S. J. halászati kihágási ügyében a Il-od 
fokú ítéletet büntető részében indokainál fogva azzal 
hagyom helyben, hogy a pénzbüntetést fejenkint 45—45 
K-ra fölemelem, amely büntetés behajthatlanság esetén 
3—3 napi elzárásra változtatandó át; ellenben a pana
szos kárát 140 K ban megállapító s ennek megfizetésé
ben a vádlottakat marasztaló részében megváltoztatom, 
a vádlottakat a kárösszeg megfizetésének kötelezettsége 
alól fölmentem, s a panaszost kártérítési követelésével 
a rendes bírói útra utasítom.“

„A pénzbüntetés kiszabásánál súlyosbító körülmény
nek vettem azt, hogy vádlottak zárt vízterületet képező 
oly halastóban követték el a kihágást, amely vízterü
letnek halgazdasággá való berendezése panaszosnak — 
a meg nem czáfolt adatok szerint — anyagi áldozatába 
került, továbbá a súlyosbítást indokolttá tette a kifo
gott halak mennyisége s az, hogy panaszos ennek 
következtében nemcsak a várható haszontól esett el, 
hanem a 70 darab hal kifogása által tényleg nem cse
kély kárt is szenvedett.“

„De miután a 38547/880. sz. belügyminiszteri ren
delet 4. §-a szerint a közigazgatási jmtóság csak a 
100 koronát túl nem haladó oly kártérítési követelése
ket dönthet el ítéletében, melyeknek megbírálása bővebb 
bizonyítást nem követel, a jelen esetben pedig a köve
telt kárösszeg nemcsak hogy meg nem haladja a 100
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koronát, hanem az okozott kár mennyisége bizonyítás 
tárgyát nem is képezte, az nem közigazgatási utón, 
hanem csak a rendes bíróság által állapítható meg.“ 
(Földmívelésügyi miniszter 4178/905. sz. határozata.)

T Á R S U L A T O K
Az „Országos Halászati Egyesület“ közgyűlése*

Az 0. H. E. május hó 30-án tartotta második évi ren
des közgyűlését az O. M. G. E. székházában.

A közgyűlés előtt igazgatósági ülés volt, a közgyűlés 
tárgyainak előkészítésére.

Meszleny Benedek alelnök az igazgatósági ülést meg
nyitván, mindenekelőtt arról a súlyos veszteségről emlé
kezett meg, amely gróf Szapáry Gyula igazgatósági tag 
elhunytéval az egyesületet s az egész halászat ügyét érte.

A közgyűlés lefolyását s a hozott határozatokat az 
egész terjedelmében ideiktatott jegyzőkönyv ösmerteti.

JEGYZŐKÖNYV.
Felvétetett az Országos Halászati Egyesületnek Budapesten 1905. 

május hó 3-án tartott Ill-ik rendes közgyűléséről.
1. Meszleny Benedek alelnök hivatkozással arra, hogy 

Széchenyi Imre gróf egy gyászeset miatt a közgyűlésen 
meg nem jelenhetett, mint elnökhelyeítes konstatálja, hogy 
a tagok a napirend közlésével személyre szóló meghívók 
kibocsátásával lettek a mai közgyűlésre meghíva. A meg
jelenteket üdvözli s az ülést meg yitja.

A jegyzőkönyv vezetésére Muraközy Endre, hitelesí
tésére pedig Corchus Béla és dr. Rátz István tagokat 
kéri fel.

2. Landgraf János igazgatósági tag bemutatja a minis- 
terileg jóváhagyott alapszabályokat, valamint ennek kap
csán a nevezett minister úr leiratát, a mely szerint az 
egyesület czélja érdekében kész magát az egyesület kö
telékében állandóan képviseltetni s ezzel Krisztinkovich 
Ede min. osztálytanácsost bízta meg.

Az egyesület a ministeri intézkedést örvendetes tudo
másul veszi s megbízza az igazgatóságot, hogy az alap
szabályokat mielőbb kinyomattassa s a tagoknak küldje 
meg, a minister úr képviselőjét pedig úgy az igazgató- 
sági, mint a közgyűlésre hívja meg.
, 3. Titkár bemutatja a fölmívelésügyi m. kir. Minister 

Úr leiratát, a melyben Meszleny Benedek földbirtokost 
az egyesület alelnökét megbízza a halászat ügyének tár
sadalmi úton való gyámolítása érdekében, haltenyésztési 
egyesületek szervezésével, halértékesítő szövetkezetek 
alakításával s nevezett megbízott rész-ére ezen közérdekű 
működésében az egyesület támogatását kéri és várja.

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul az egyesület 
érdemes alelnökének ezen megtisztelő megbízatását s 
készséggel helyezi számára kilátásba az egyesület támo
gatását.

Bemutatja továbbá titkár a földmívelésügyi Minister úr
nak a bécsi nemzetközi halászati kongresszus ügyében, 
kelt leiratát, a mely szerint kívánatosnak tartaná, ha azon 
az egyesület képviseltetné magát.

A közgyűlés a nemzetközi kongresszuson leendő kép
viseletét szükségesnek tartja s felkéri azokat, kik részt- 

~ venni kivánnak, hogy a titkárnál jelentkezzenek az elnö
köt pedig utasítja, hogy a jelentkezők névsorát haladék
talanul közölje a kongresszust rendező bizottsággal.

4. Pénztáros fölolvassa az egyesület tagjainak névso
rát, megállapítja, hogy eddig 17 alapító s 106 rendes tag 
jelentkezett, vagyis hogy az összes tagok száma 123 rúg.

A közgyűlés a legutóbbi közgyűlés óta jelentkezett 21 
tagot felvettnek kijelenti s megbízza az igazgatóságot, 
hogy a taggyűjtést most már minél szélesebb alapon 
folytassa.

5. Pénztáros és szerkesztő bemutatják az egyesület 
pénztáráról, illetőleg az egyesület lapjáról vezetett szám
adásaikat, kérvén azok felülvizsgálását s felmentvény 
adását.

Bariss Gyula a számvizsgáló-bizottság nevében jelenti, 
hogy a számadásokat átvizsgálták, azokat minden tekin
tetben rendben találták. Jelenti továbbá, hogy a vizsgált 
s 1903. és 1904. évre vonatkozó számadások szerint ala
pítványi és tagsági díjak, továbbá előfizetési és hirdetési 
dijak czímén befolyt 1834 kor. 41 fillér, kiadatott pedig 
105 kor. 50 fillér, úgy, hogy a mutatkozó 1728 kor. 91 
fill. felesleget az előző évi pénztári maradványhoz csa
tolva, az egyesület ezidő szerinti készpénz vagyona mely 
a m. kir. postatakarékpénztárban kezeltetik, 2793 kor. 76 
fillérre rúg.

A „Halászat“ nak 1903. évi január 1-től deczember 
31-ig megjelent IY. évfolyam 9—24. és V. évfolyam 1—8. 
számaira s 1904. é> i január 1-től deczember 31-ig meg
jelent V. évfolyam 9—24. és VI. évfotyam 1—8. számaira 
befolyt 10,496.21 korona bevételből felhasználtatott 9924 
kor. 55 fill., vagyis 1905. évre pénztári maradványként 
átviendő 571 kor. 66 fillér.

A számvizsgáló-bizottság javaslatára a közgyűlés úgy 
a pénztárosnak, mint a szerkesztőnek számadásaikat ille
tőleg a felmentvényt megadja.

6. Az egyesület tisztikarának megbízatása alapszabály 
szerint is lejárván, elnök felhívja a közgyűlést az új alap
szabályok szerint való megalakulásra, elnök, ügyvezető 
s egy második alelnök, továbbá 30 igazgatósági tag vá
lasztására, mely utóbbi a maga kebeléből választ titká
rokat és pénztárost.

Vonatkozó javaslat elkészítésére 3 tagú küldöttség kül
detvén ki, addig a közgyű]és felfüggesztetek.

Az ülés újból megnyittatván, a küldöttség vezetője 
ajánlja, hogy elnökké gr. Széchenyi Imre, ügyvezető ál- 
elnökké Meszleny Benedek, II. alelnökké Mádi Kovács 
Lász ó, igazgatósági tagokká: gr. Batthyányi Lajos, Ba
riss Gyula, Corchus Béla, drr Dezsényi Árpád, gr. Esz- 
terházy Ferencz, Hennel « Károly, dr. Hirsch Alfréd, gr. 
Hunyady László, dr. Korbuly Mihály, Kuttner Kálmán, 
Kvassay Jenő, Landgraf János, dr. Lendl Adolf, Le-idl-. 
Hei-nrik- Mayer József, Molnár Mihály, Muraközy Endre, 
Purgly Pál, gr. Pálffy József, dr. Rátz István, Rohonczy 
Gedeon, Reé Jenő, Répássy Miklós, brr-Réray^Gynla, 
Singhoffer M. József, Szabó Imre és Zombori Antal vá
lasztassanak meg.

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja s 
ennek folytán elnök a nevezettek 3 évre megválasztott
nak kijelenti, miről nevezettek egyenként értesíttetni 
fognak.

7. A számvizsgáló-bizottság tagjaiul a folyó évre :
Bariss Gyula, Corchus Béla és Purgly Pál választattak

meg egyhangúlag.
8. Landgraf János hivatkozva arra, hogy az egyesü

letnek egyik czélja a szakértelem fejlesztése s hogy az 
egyesület anyagi ereje ebbeli feladatának teljesítését lehet
ségessé is teszi, indítványozza, adjon ki az egyesület 
egyes kisebb szakmunkákat, ezek között főleg olyanokat, 
melyek a- „Halászatiban megjelentek s így kiadásuk 
aránylag csekélyebb költséggel terhelné az egyesületet; 
továbbá rendezzen szakszerű felolvasásokat s a halászat 
körébe vágó előadásokat úgy a fővárosban, mint egyes 
alkalmas vidéki központokon.

A közgyűlés mindkét indítványt elfogadja s az igazga
tóságot bízza meg a kiadásra érdemes szakmunkák meg
választásával és a kiadás módozatainak megállapításával, 
valamint a szakszerű előadások megtar ása érdekében 
szükséges kezdeményező lépések megtételével és végre
hajtásával,

Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
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'A „Dunaföldvár-bátyai“ halászati társulatnak f. hó 8-án 
Szegzárdon tartott közgyűlésén Tomcsányi Lajos elnök 
bemutatja a földmívelésügyi minister által jóváhagyott 
alapszabályokat és üzemtervet, tovább az egyesített tár
sulat érdekeltségi kimutatását. Jelenti továbbá, hogy a 
társulat a folyó évben 3,600.000 drb fogassüllő-ikrát és 
750 drb törpeharcsát és hárompár tenyészpontyot kapott, 
melyeket a társulati területtel kapcsolatos holtágakba, 
illetve a tolnai íiasító tóba helyeztette. A halászok ellen
őrzésére szükséges intézkedések megtörténtek s a jövő
ben még erre a vármegye alispánja útján az illetékes hatósá
gokat is felkéri. Számvizsgáló-bizottság tagjaiul Raviz^a 
Mór elnöklete alatt Kovács János és Kovács Pétert vá
lasztották meg.

A jövő évi költségvetés 280 koronával irányoztatott 
elő, minek fedezésére a tagok évi járuléka 2 fillérben 
állapíttatott meg. Vé^ül elhatároztatott, hogy a társulati 
vízterületnek egyöntetű bérbeadása érdekében, a halászati 
jogtulajdonosok fennálló haszonbérszerződéseiket minél 
előbb mutassák be, hogy annak alapján az elnök javas
latot tehessen. K.

-° VEGYESEK
f  Tichy Alajos. Az országos halászati felügyelőség 

egyik legrégibb tagjától. búcsúztunk el folyó hő 6-án. 
Hosszas és súlyos betegség után, férfikorának delén, 
tevékeny életének 45-ik évében húnyt el Tichy Alajos 
állami halászmester.

Hazai haltenyésztőink közül sokan ismerték őt, hiszen 
alig akad nagyobb tógazdaság, a melyiknek létesülésé- 
nél közre ne működött volna. Mint ács került a buda
pesti mérnökkari ezredhez, hol három évi szolgálat után 
őrmesterré lett. Innen a kassai vízmesteri iskolába 
lépett, a hol szin:én feltűnt ügyességével és lankadatlan 
szorgalmával. Eme tulajdonságai, párosulva kifogástalan 
magaviseletével, hamarosan megszerezték részére akkori 
főnökei bizalmát és becsülését s ezek alapján bízatott 
meg az iglói állami haltenyésztő-intézet kezelésével 
1887-ben.

Ilyen módon vonatkozásba kerülvén a halászattal, 
tőle telhetőleg iparkodott abban, mentői több gyakor
latot szerezni. Nagyban megkönnyítette ezt az a körül
mény, hogy 1889-ben tanulmányútra küldetett, a midőn 
hazai haltenyésztőtelepeken kívül Szilézia legnagyobb 
tógazdaságait is megismerte. A következő évben, a 
mikor az állam az iglói balLnyésztőtelepet a város ke
zelésébe bocsátotta vissza, álltmi halászmesteri minő- 
ségb jn Budapestre helyeztetett át, az országos halászati 
felügyelő mellé. Innen kezdőd k munkásságának leg
hasznosabb része. Főleg a kiviteli munkák terén volt 
nagy jártassága és szerzett magának hervadhatlan érde
meket. Egyébként minden megbízást ritka buzgalommal, 
lelkiismeretesen és avatottsággal teljesített. Feladatának 
végzésében soha sem ismerte adehetetlent. Nemes am- 
hiczióját, ritka szorgalmát egyedül szerénysége múlta 
felül. Ezek mellett mindenkivel egyenlő udvariassággal 
bánt, természetes tehát, hogy kivétel nélkül megszerezte 
a vele érintkezők osztatlan tiszteletét és becsülését. 
Mint munkatársi és főnöke, legjobb lelkiismerettel állí
tom, hogy a kötelesség tudata soha egy perezre nem

lankadt benne s ha 15 évi munkásságának láttatja van, 
azt jórészt ennek köszöni. Éppen ezért özvegyén és 4 
árváján kívül leginkább mi munkatársai fájlaljuk korai 
halálát. Pihenjen békével. Landgraf Jan s.

Sachalin és Kamcsatka halbősége. Sokán csodálkoznak 
azon, hogy a japánok miért fektetnek a jelen háborúban 
kiváló súlyt arra is, hogy Sachalin puszta szigetét ismét 
birtokukba vegyék. Nem szabad azonban felednünk ama 
halbőséget, mely Sachalin szigetén van s mely Japán 
népének egyik főtáplálékát képes szolgáltatni. Már Amur
ban is, de különösen Kamcsatka és Sachalin folyóiban 
él egy halfaj, a kita, mely a salmonidák osztályába tar
tozik s oly bőségben él ott, hogy ívás idején megakad 
e folyókon a csónakközlekedés. A kita 5 — 10 kilogramm 
nagyságúra nő meg s helyben kilogrammja alig 5 kraj- 
czár értékű. Ma már marinírozzák is és pedig e czélra 
télen, jég között a német kikötővárosokba szokták szállí
tani, a honnan, mire !±k  kilós dobozokban Szibériába 
visszakerül, értéke már másfél rubel. Japánban szárítva, 
besózva, télen át pedig frissen kerül a kereskedésbe; 
de halászata az utóbbi években az ellenséges viszonyok 
miatt, nagyon meggyöngült és Japán lakosságát igen 
érzékenyen sújtotta e körülmény. Kr.

Eleven rákok szétküldése. Ma, midőn a folyami rákok 
úgy a Dunában mint mellékfolyóiban még mindég igen 
ritkák s rászorulnak az emberek a Duna mellékén is 
arra, hogy a rákot távolabb vidékekről szállíttassák 
maguknak, nagyon fontos az, hogy a rákok elevenen 
érkezzenek meg. Régi szokás, hogy a rákokat kosárban, 
csalán között szállítjuk s az eljárás meg is felel, ha nem 
nagyon messzire történik a szállítás; de sokkal jobb 
még, ha csalán és buzakorpa vegyülékbe csomagoljuk 
az eleven rákot: mert igy bizonyosak lehetünk a felől, 
hogy egy hétig élve maradnak. Döglött rákot soha ne 
együnk, mert ebből igen veszélyes betegségek származ
hatnak, miként azt már úgy tengeri, mint folyami rákok 
romlott állapotban való fogyasztása alkalmával nem egy 
alkalommal és nem egy vidéken tapasztaltuk. Kr. Ö.

Ä megzavart üzem. Hillestadtban (Svédország) egy a 
télen használaton kívül helyezett 50 lóerős turbinát újból 
üzembe akartak helyezni. A turbina vizét Hvittingtjern 
nevű, Falakban bővelkedő tóból kapja, hosszú csőveze
ték segítségével. A mint a vizet megeresztették a turbina 
azonnal megindult s néhány perczig teljes erővel forgott, 
akkor azonban megállóit, s minden igyekezet daczára 
nem is indult meg többet. A gépezetet erre szétszedték, 
a mikor kitűnt, hogy a turbinaház tömve volt angolnák
kal. Azok legnagyobb része nyálkás tömeggé volt szét
morzsolva, de akadt köztük néhány ép darab hal is, 
igy egy a melyiknek hossza megütötte az P5 m. és vas
tagsága a 10 cm. Az angolnák ezen inváziója a tulaj
donosra nézve 2 napi üzemzavart okozott. JD. F. Ztg.

A wittingaui tógazdaságban május hónap elején kihalász
ták a „Swjet“ nevű tavat. Ezen alkalommal 300 mázsa 
pontyot, 4 mázsa csukát, 15 mázsa maránát, ugyanannyi 
süllőt, és 4 mázsa sügért fogtak, összesen mintegy 
60.000 K. értékben.

Pontyóriás. Csehországban a Tábor melletti Jordán 
tóban nem régiben egy óriási pontyot fogtak. Súlya 
13 kg., hossza pedig 75 cm. volt. Korát 20 évesre becsül- D 
ték. A Jordán tó terjedelme 51*3 ha.-ra rú g ; lecsapolni 
nem lehet s csak igy magyarázható, hogy a gyakori 
halászás ellenére is akadnak benne ilyen nagy pontyok.

„A TERM ÉSZET“ vadászati folyóirat egy évre 6 korona. =—   --.............. —
Szerkeszti: Dr. Lendl Adolf, Budapest, II., Donáti-utcza 7. sz.
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