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Fogas védelme a Balatonon •
A Balaton legértékesebb halának a világhírű fogasnak védelmét a bérszerző

dés is előírja, de a bérlő Halászati RT.-nak is legfőbb gondja és törekvése, hogy a 
fogas szaporodását minden eszközzel elősegítse. A bérszerződés szerint évente 50 
millió megtermékenyített fogasikrát köteles kihelyezni. Kötelezettségének a bérlő 
minden évben eleget tett, sőt átlag kétszeresét teljesíti. Egy-egy fészek fogasikra 
mennyisége ugyanis legalább százezerre tehető. A kihelyezett fogasfészkeket a 
bizottság átlagban biztonsággal ötvenezerrel számolja csupán. Ilyen alapon is 28— 
140° o-kal több fogasikra kihelyezése történt az utóbbi 6 évben az előírtnál.

A fogas ivatását annak idején az első világháború előtt id. P u r g l y  Pál ,  
a Balaton Halászati RT. megalapítója, kísérletezte ki és ma is az 6 eljárását 
követik.

A fogas köves helyeken, úgynevezett akadókon ívik. Legfontosabb meg
figyelt ívóterülete a földvári partszakasz, azonkívül Aliga, Szemes és Lelle előtti 
partszakaszon, tehát a déli parton helyeznek ki fészkeket. Ma a Balaton Halászati 
RT. a fészkekhez kizárólag seprőcirokszakállt használ (cca. 40 cm. hosszú és ma
roknyi vastag kötegeket). Két-két köteget helyez ki a kötelekre aggatva.

A fogas ívásának védelmét szolgálja az áprilisi halászati tilalom. Idén a 
Balaton Halászati RT. bölcs előrelátásból már március hónapban visszahelyezte a 
kifogott I. és II. o. fogasokat, hogy ezáltal is növelje az ívó fogasok számát.

A fogas ívása összeesik a barack virágzással, amidőn a víz hőfoka eléri a 
9 C°-ot. Az idén is ilyen hőfokon kezdődött meg 17-én az ívás. A rendkívül meleg 
időjárás 25-ére már 12 C°-ra emelte fel a Balaton vizének felső rétegét.

Az utóbbi 6 évben kihelyezett fészkek számát a megtermékenyített és a kel
tetőkertbe kihelyezett fogasfészkek mennyiségét, valamint a fogas ívásának idejét 
az alábbi összeállítás mutatja:

Év. Kitelt fészek. Ikrával telt ívási idő.
1939. 7600 2115 IV. 11.—22.
1940. 9800 2427 IV. 13.—25.
1941. 12000 1122 IV 5.-23.
1942. 9600 2142 IV. 16.—V. 6.
1943. 6300 1281* V. 12.—23.
1944. 10700 1286** V. 17.—25.
* Az összes ikrával telt fészek 1943-ban 1499 volt, de ebből őn- és keszeg

ikrával telt 218. A rendkívül meleg tavaszi időjárás következtében ívási idejük 
részben a fogassal összeesett.

** Az 1286 fészek csak részleteredmény a bizottság ápr. 25-i szemléjéig össze
gyűjtött fogas fészkek száma, amely előreláthatólag a rövid időváltozás és utána 
beköszöntött újabb jobb idő következtében még lényegesen emelkedett.

A fenti összeállításból látszik, hogy a fogas ívási ideje aránylag rövid, kevés 
esetben éri el a két hetet. A fő ívási idő azonban átlag 6—7 napra korlátozódik. \z 
ívásidő elhúzódása és kitolódása az ívási idő alatt bekövetkezett kedvezőtlen, hideg 
és viharos időjárással függ össze, amidőn a le nem ívott fogasok később terméke
nyítik meg a fészkeket. Ilyen esetekben gyakran előfordul, hogy a kihelyezett 
fogasfészekre már az őn és a keszeg is ráívik.

Az 1944. évi ívás a tavalyinál kedvezőbb, mert 9 nap alatt túlszárnyalta a 
tavalyi eredményt. A Balaton Halászati RT. a rendeletben előírt áprilisi általános 
tilalmon kívül már márciusban kifogási tilalmat rendelt el. Azonkívül a kedvezőt

len jégviszonyok halászata miatt tulajdonképpen ápr. végéig, 4 hónap alatt alig fél 
hónapot tudott halászni. Valószínűleg ez is kihatással lesz az idei ívásra. Termé
szetesen nagy befolyása van az időjárásnak. A 30-as években bekövetkezett ked
vezőtlen halelhelyezési lehetőséggel és a kisebb fogas kitermeléssel magyarázható 
részben a 39- és 40-es évek nagyobb ívása.

A fogas telepítések eredményességét vizsgálva megállapítható a több, mint 
100°/o-os emelkedés az utóbbi 15 esztendőben, ami csakis a szakszerű fogasikra 
telepítésnek köszönhető, mert a motoros halászat bevezetésével az intenzívebb 
halászat következtében érezhető csökkenésnek kellett volna különben beállnia.

Méltán mondhatjuk, hogy a Balaton egyetlen vizünk, ahol 40 évre vissza- 
menőleg pontos fogási adatokkal rendelkezünk. Az alábbiakban röviden össze
hasonlítjuk 5 V2—7 éves átlagban a fogas fogási eredményét, összehasonlítva az 
összfogással.

Időszak évi átl. foyas- 
kitermelés

évi átl. össz- 
ha! fogás

A fogas °/0 
aránya.

1901/1907 832.5 q 7.471.2 q 11.1 °/o
1907/1913 814.4 q 7.555.4 q 10.8 °/o
1913/1920 440.- q 3.982.- q 1 1 -  °/o

1920/1926 960.2 q 10.189.3 q 9.4 °/o

1926/1932 1.242.8 q 10.703.- q 11.6 °/o
1932/1938 1.872.9 q 12.317.5 q 15.2 °/o
1938/1943 1.567.2 q 13.264.9 q 11.8 °/o

M e g j e g y z é s

1901. máj. 1.-től 1907. ápr. 30.-ig terjedő üév.

A háború és forradalom 7 esztendeje hiá
nyos munkaerő.

Intenzív pontyosítás, pontyfogási tilalom 
felfüggesztése.

Fokozottabb üzemű motorosított halászat.

1941. óta az üzemi év a naptári évvel esik 
egybe.

A fogastelepítéseknek eredménye mutatkozik abban, hogy a halfogások 
rendkívül nagymérvű emelkedése ellenére a fogas részesedése az utóbbi 14 évben, 
a fokozottabb ütemű motorosítás óta, jelentőségében lényegesen emelkedett.

A fogasikra összegyűjtése és keltetése rendkívül nagy szakértelmet, pontos 
munkát és áldozatkészséget igényel. Az ívást megelőzőleg kb. 2 héttel helyezik ki 
a fészkeket hosszú kötelekre erősítve, coa IV2 m mélyen a víz alatt. Az ívási idő
ben a kora reggeli órákban indul meg fészkek felnézése a csónakról, ami bizony 
jó néhány órát vesz igénybe. A fészkeket azután dereglyén gyűjtik. A napfénytől 
védik és állandóan öntözik, nehogy kiszáradjanak. A tavaszi viharok következté
ben felkorbácsolt, iszapos víz miatt a csendesebb széltől védettebb zalai part az 
ikra kikeltése szempontjából kedvezőbb. Ezért az ikrát a tihanyi félsziget által is 
védett és nádasok között lévő Akaii község előtti részen felállított sűrű drótfonattal 
ellátott, mintegy 30X20 m. nagyságú keltető kertbe helyezik, kötelekre. A fészkek 
20—50 érh. mély vízbe kerülnek, mindenféle ikra és ivadékpusztító állattól mentes 
helyen. A kikelt ivadék innen oszlik szét a Balaton egész területére.

A keltetőkertnek állandó őre van, aki napjában többször átmossa a fészkeket, 
hogy azokat az iszap be ne lepje. Ápr. 25-én már az első kihelyezésből származó 
ikra teljesen kikelt, sőt a későbbi kihelyezések is kelés alatt álltak. Szemmel lát
ható volt, amint az ikra szétpattanása után a víz felszínét olajos csillogású réteg 
borította a fészek felnézésekor.

Minden évben a szerződésnek megfelelően a Földmívelésügyi Minisztérium 
halászati osztályának, a Balatoni Halászati Társulatnak, valamint a RT.-nak ki
küldöttjei a helyszínén vizsgálják meg és jegyzőkönyvet készítenek a fogasfészkek
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kihelyezéséről ugyanúgy, mint az a Balatonba kihelyezett évi 10.000 kg. pontyiva
déknál is történik. A Balaton Halászati RT. pompásan felszerelt, korszerű 
halászati berendezése nemcsak az ország legnagyobb halászati üzeme, de külföldi 
viszonylatban is kiállja a versenyt. Az itt elért eredmények magasan kiemelkednek 
és mutatják, hogy aránylag rövid idő alatt mit lehet elérni a halászati biológia, 
valamint a technikai berendezések korszerű egybekapcsolásával.

Az itt elért eredmények egyben példaképül szolgálhatnak hazánk más nyilt- 
vizein a dunai és tiszai süllőtelepítések szempontjából is. Állami támogatásként 
ugyan évente cca 20 millió tógazdasági ikra kerül kiosztásra, de ennek számát a 
balatoniaknál kipróbált módszerekkel meg lehetne sokszorozni. Tudomásom szerint 
eddig csupán a Soroksári Dunaág mentén folyt hasonló kísérlet.

Kontur György.

Aknák a magyar vizeken
Vidám zenét közvetít a rádió. Egyszer csak elcsöndesedik a keringő fülbe

mászó muzsikája, helyette komoly férfihang szólal meg:
— A k n a v e s z é l y ,  a k n a v e s z é l y  a Dunán, az X—Z kilométerek kö

zött! Mienengefahr, Mienengefahr!
Eszünkbe jut,hogy tegnap éjjel zavarórepülés volt, Bácska, Baja, Földvár, 

azután fordított sorrendben: Légoltalom pihenj! És már tudjuk is, hogy bizonyára 
az ellenséges repülők szórták le a Dunába vészthozó aknáikat. Következtetésünk 
helyes. A víz fölött aránylag alacsonyan repülve dobják ki „ t o j á s a i k a t “ , hogy 
azok, alattomosan meghúzódva egy-három méterrel a víz színe alatt, veszélyez
tessék, ha pedig lehet, egészen megbénítsák a hajóforgalmat.

A hajóforgalomnak, főleg a teher áruszállításnak, igen nagy jelentősége van, 
nemcsak békeviszonyok között, hanem elsősorban a háborúban. Hiszen tudjuk, 
hogy egyetlen uszályban vonatrakománnyi áru fér el. akár hadianyagról, akár éle
lemről van szó. így azután az ellenség minden lehetőséget megragad, hogy a köz
lekedést ahol tudja, megnehezítse, vagy megbénítsa. Emlékezünk a német hadi
jelentésekből az angol kikötők elaknásítására, német haditengerészeti egységek 
harcára az európai partot elaknásítani akaró angol hajók ellen, amivel az angolok 
a német partmenti forgalmat és a tengeri halászatot igyekeztek megakadályozni.

Mi az akna? Különböző nagyságú, aránylag vékonyfalú acéltest, melybe 
robbanóanyagot (trotyl, stb.) öntenek vagy préselnek, valamilyen gyujtószerkezettel 
látják el. Ezen felül a legtöbb aknának horgonyszerkezete is van.

A v i z i a k n a  (mert van szárazföldi és légiakna — aknabomba — is) ha
tása abból áll, hogy robbanás esetén a hatalmas nyomás a vízben gyengítetlenül 
tovább terjed és a közelében lévő célokat rombolja. Így a hajótestet beszakítja, 
hídlábakat megrongálja, a hajóhíd pontonrészeit és hídmezőjét levegőbe röpíti

A halálományt is erősen pusztítja, hiszen közismert, hogy azokon a vizeken, 
ahol rabbanóanyaggal folytattak rablóhalásztot, amikor is a robbanás után fel
színre került elpusztult halat könnyűszerrel összeszedték, a halállomány úgy
szólván teljesen kiveszett.

Olyan nagy vizeken, mint amilyen pl. a Dunánk is, néhány akna robbanása 
még nem jár veszedelmes következménnyel, de feltétlenül felhívja a figyelmet a 
halállomány még fokozottabb védelmére és az utánpótlás még gondosabb megszer
vezésére.

Ezek előrebocsájtása után lássuk a különböző aknafajtákat.
A belvizi aknák súlya 50—250 kg. között jár, a tengeri aknák jóval nagyob

bak.
Telepítés szempontjából ismerünk
a) sodoraknát. Ennek nincs horgony szerkezete, hanem, mint neve is mu

tatja, a folyók sodrában, a víz színe alatt úszik lefelé. A nagyobb járművek ál
talában a sodorvonalban haladnak, mert a meder mélysége itt a legnagyobb. így 
az aknábaütközés valószínűsége megvan.

b) horgonyzott aknákat. Ezeket az ú. n. a k n a  s z é k k e l  együtt dobják a 
vízbe, az akna a fenékre érés után kiemelkedik az aknaszékből, ami a horgony 
szerepét tölti be. Az akna felemelkedésének nagyságát az aknaszékhez rögzítő 
sodrony hossza, vagy az aknában elhelyezett membrános szerkezet szabályozza, 
ami az aknát a víz színe alatt mindig azonos, előre beállított mélységben tartja. Ez 
azért igen fontos, mert a felszínen, vagy közvetlen a felszín alatt lebegő aknát 
könnyen észre lehet venni és hatástalanítani, illletve eltávolítani. Változó víz
állás mellett különösen nagy jelentősége van a víztükörhöz viszonyított állandó 
mélységben való rögzítésének.

c) A teljesség kedvéért említjük meg a megfigyelt aknákat. Ezeket a par
ton rejtve elhelyezett figyelők — akikkel az akna elektromos vezetékkel van össze
kötve — robbantják akkor, amikor az ellenséges vizijármű felette áthalad.

Az akna töltetének felrobbantására különféle gyújtó szerkezetek szolgálnak. 
Eltekintve a fent említett megfigyelt aknától, amit a partról elektromosan rob
bantanak, é r i n t ő  és m á g n e s e s - g y u j  t ó s  aknáról beszélhetünk.

Érintés folytán robban a sodorakna, melynek gyujtószerkezete az akna 
megbillenésekor lép működésbe. Másik fajtája az érintőaknának a következő mó
dom működik:

Az aknából több, végén leforrasztott, ólomcső áll ki. Az ólomcső vekben 
üvegcsőbe beforrasztott krómsavat helyeznék el. Ha a hajótest (hídláb) érintkezésbe 
kerül az aknával, a tüskeszerűen kiálló ólomcsövek valamelyike (az ólom igen 
puha fém) meggörbül, a benne lévő krómsavas üveg eltörik, a krómsav ráfolyik 
egy szén-réz kombinációból álló elemre (villamos áramforrásra) és az így keletkező 
elektoromos áram hozza izzásba az ízzógyujtóban elhelyezett fémszálat s így az 
akna felrobban.

A mágneses-gujtós aknának már nem kell közvetlen érintkezésbe jutnia a 
hajótesttel, minden, a közelében elhaladó, nagyobb fémtömeg (vas, acél) kiváltja 
a robbanást. Ismerjük azt a jelenséget, hogy ha egy iránytűhöz a bicskánkkal 
vagy egyéb vas vagy acéltárggyal közelítünk, az iránytű kitér nyugalmi állásából. 
Ugyanígy működik a mágneses-gyuj tós akna is: a ledobás után az aknaszékből ki
emelkedve bizonyos idő múlva éles (robbantható) állapotba kerül. A benne meg
felelően elhelyezett iránytűszerű szerkezet a fémtömeg (hajótest, hajógép) közeled
tére kileng, ezáltal elektoromos kapcsolást hoz létre és az akna felrobban.

Az angolszászok a Dunát főleg ilyen aknákkal igyekeznek elaknásítani, te
hát érdemes lesz ennek az aknafajtának a háború eddigi folyamán játszott szerepé
vel foglalkozni.

A mágneses-gyuj tós aknát először a németek használták, angol kikötők el
aknásítására. A szerkezet teljesen újszerű volt, az angolszászok sokáig tehetetlenül 
álltak vele szemben és rengeteg hajójuk pusztult el aknarobbanás következtében. 
Nemcsak anyagi, de erkölcsi hatása is igen nagy volt, mert a tengeralattjárók ál
tal alaposan megtépázott hajókaravánok maradékait sokszor a hazai kikötő előtt, 
vagy a kikötőben küldte a levegőbe és a tenger fenekére a mindenhol meghúzódó 
mágneses-gyujtós akna. Az aknakereső és szedő hajók raja is tehetetlen volt, mert 
az akna úgyszólván már felfedezése előtt robbant. Így a szerkezete is sokáig is
meretlen maradt az angolok előtt.

A német hajók ugyanakkor nyugodtan jártak saját aknamezőik felett, mert 
megfelelő elektoromos berendezéssel el tudták érni azt, hogy a hajótestet „d e- 
m a g n e t i z á 11 á k“ , ami annyit jelent, hogy a hajótest mágneses hatását meg
szüntették, így a gyűj tószerkezet nem lépett működésbe. Végül is — mint ezt 
német közleményekből tudjuk — valamilyen módon sikerült az angoloknak is a 
demagnetizáló eljárást megvalósítaná.

Az első demagnetizáló berendezéssel ellátott angol hajó azonban mégis pórul 
járt. Egy sötét éjszakában nyugodtan haladt át új szerkezetével a legveszedelme
sebbnek ismert aknás tengerrészen és elért a kikötő bejáratához. Itt akarta meg
várni a reggelt. Hogy valamilyen kiszivárgó fénnyel magára ne hívja a német 
gyorsnaszádok figyelmét, az elektoromos áramfejlesztő gépet leállították. Abban a 
pillanatban hatalmas robbanás remegtette meg a levegőt és a hajó rövid idő alatt 
elsülyedt. Mint kiderült, éppen egy mágneses akna felett állt meg, aminek gyúj

tója a demagnetizálás miatt természetesen nem működött. Az áramfejlesztő leállí
tásakor azonban a demagnetizáló hatás azonnal megszűnt, a gyújtó működésbe 
lépett és a hajót utolérte társainak sorsa.

A mostani aknatípus használata során a halászatnak — eltekintve a fent 
már említett halkároktól — komoly veszélytől nem kell tartania, feltéve, ha mo
tornélküli facsónakokat használunk. Az ilyen vizijárművek és a halászathoz szük
séges egyéb szerszámok (szögek, karikák, stb.) fémtartalma olyan csekély, hogy 
azok a mágneses gyujtójú aknára hatástalanok, azt nem robbantják fel.

Mégis fokozott óvatosságra van szükségünk, ha a rádió arra a folyamsza
kaszra, ahol halászni szoktunk, bemondja az aknaveszélyt.

Ha a hálónkba aknaszerű gömbölyű vagy tojásdad nagyobb fémtest kerül, 
ne b ábráig ássuk, hanem a hálót megfelelően rögzítve, azonnal értesítsük a legkö
zelebbi folyamrendészeti vagy közbiztonsági (csendőr, rendőr), esetleg más hatósági 
szervet.

Csónakunkat tartsuk állandóan üzemképes állapotban, hogy a netán aknára 
futott vizijármű személyzetének mentésére bármikor azonnal készen lehessünk.

Ha pedig víz mentén lakunk és tudomásunkra jut, hogy a’ rádió zavarórepü
lést vagy légiriadót jelez a körzetünkben, figyeljük meg a folyó felett esetleg 
alacsonyan szálló ellenséges gépeket, vájjon nem dobnak-e le aknát. Minden el
szánó gép után bekövetkező hangos loccsanás, ha azt robbanás nem követi (mert 
akkor közönséges bomba volt!) aknára gyanús. Nappal még könnyebb az akna
dobás megállapítása: többnyire ugyanis ejtőernyővel dobják ki, ami csak a víz szí
nén oldódik le az aknáról. Ha ilyesmit észlelnénk, azt is éppen úgy jelentsük be, 
mintha aknagyanus holmit találunk.

Ez nem csak jól felfogott érdekünk testi épségünk megóvására és a halállo
mány kímélésére, hanem elsősorban hazafias kötelességünk a hajózás biztosítására, 
mert ezzel az aknakutató szervek munkáját lényegesen megkönnyítjük, ember
életet és fontos anyagi javakat mentünk meg a pusztulástól. Szil.

A Palicsi-tó halászatának 
múltja, jelene és jövője

A Palicsi-tó Alföldünk legnagyobb sziksós tava. A szerb megszállók hal
állományát nem gondozták túlságosan, mivel más, természetes, halasvizeik bősé
gesen biztosították országuk halszükségletét. Nekünk vált feladatunkká az, hogy a 
megszállók mulasztásait helyrehozzuk és a Palicsi-tó halgazdaságát felvirágoztas
suk. Munkánk eredményessége érdekében alaposan meg kell ismernünk a tó kü
lönleges környezeti tényezőit, halászatának múltját és jelenét.

A tóra vonatkozó általános adatokat lapunkban már régen i f j .  dr. S z a b ó  
Z o l t á n  ismertette (Halászat, 1944. XIV. évf. 2 .szám.) Ezekkel tehát nem foglal
kozom.

Mindenekelőtt a Palicsi-tó vizének vegyi összetételével szeretnék foglalkozni.
A tó vizében, mint a sziksós vizekben általában, a positiv ionok közül leg

nagyobb mennyiségben a nátrium-iont találjuk; ez a tó vízállásától függően vál
tozó 200-500 mg literenként. Mellette a magnézium-tartalom jelentős; 70-150 mg. 
1. A sziksós vizekre jellemző, hogy a kalcium-tartalom mindig igen kevés (jelen 
tóban: 10 mg/1.), mivel a vízben karbonát is van és a kettő jelenléte egymást ki
zárja. Magas kalciumtartalmú vizekben ugyanis karbonát soha sincs, viszont 
karbonát jelenlétében a kalcium nagyrésze szénsavas mész alakjában kiválik.

A n e g a t í v  i o n o k  közül mennyiség és jelentőség szempontjából a hid- 
rokarbonát-ion van az élen; mennyisége a tó vizében 400-500 mg literenként. A 
sziksós vizeket az aránylag nagy szulfát- és klorid-tartalom is jellemzi. Legfon
tosabb a karbonát-ion tartalom; ezzel részletesebben kell foglalkoznom. Tavasszal, 
magas vízállás esetén a tó vizének karbonát-tartalma elenyésző, sőt hiányozhat is. 
Nyáron a párolgás és a növényiplankton asszimilációs tevékenysége következtében 
a karbonát állandóan növekszik. 1943 június 27-én a tó vizének karbonáttartalma 
mindössze 64.4 mg volt, mely szeptember 6-ra 205.5 mg-ra nőtt. Ez a sziksós vizek
re jellemző nyári karbonátosodás a halállomány szempontjából néha v é g z e t e s  
lehet. A sok szóda (nátriumkarbonát) a halak szemét támadja meg, minek követ
keztében azok megvakulnak, de maró hatásával a kopoltyuk érzékeny lemezkéit 
is megtámadja. Bár ez ritkán fordul elő, a Palicsi-tóban mégis volt már reá eset 
az 1910-es években.

1943. szeptemberében a L u d a s - t ó b a n *  be kellett szüntetni a halászatot, 
mivel a halak a nagy szódatartalom miatt a nádasból nem jöttek elő. A nádasban 
ugyanis a víz karbonátosodása soha sem olyan nagy mértékű, mint a nyílt víz
ben, mert ott a növényi törmelék állandó rothadásakor sok széndioxid keletke
zik, mely a karbonáttal hidrokarbonáttá egyesül Bizonyítja ezt a Palicsi-tóban 
végzett mérésem: a nyiltvízben 205.5 mg karbonáttal szemben a nádasban ugyan
akkor 140.3 mg-ot találtam.

A nyárvégi karbonátfelhalmozódás csak igen száraz években válhat a hal
állományra károssá. Ennek a kiküszöbölése csak kellő mennyiségű hígító víz hoz- 
závezetésével volna lehetséges.

Megfigyelték, hogy a szikes vizekben behelyezett nemes halállomány iva
dékai jó tulajdonságaikat (gyors növekedés, stb.) rövid idő alatt elveszítik, halász 
nyelven szólva „c s ö k ö 11 é“ válnak. Ennek okát valószínűleg a víz különleges 
vegyi viszonyaiban kell keresni.

A halállomány szempontjából döntő jelentőségű a víz oxigén-tartalma is. 
Természetes vizekben, ha azokba idegen szennyező anyag nem kerül, oxigénhiány 
csak ö n s z e n n y e z ő d é s  alkalmával léphet fel. A természetes vizek lebegő 
növényvilága mindig gondoskodik a szükséges oxigén utánpótlásról. Rendes körül-

* A Palicsi-tótól mintegy 5.2 km-re levő kb. 500 kát. hold területű tó, mely 
vizét a Palicsi-tóból kapja. Szintén Szabadka város tulajdona. Szerk.
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A  Palicsi-tó halászása 1899— 1905-ig*.

2. kép. A P a l i c s i t ó  egy része. — Szerző felvétele.

mények között tehát a halállományra végzetes kimenetelű oxigénhiány nem lehet. 
Ha a vízben bizonyos növény- vagy állatfajok annyira elszaporodnak, hogy a 
nappal termelt és felhalmozott oxigén ezek éjszakai szükségletének kielégítésére 
nem elégséges, akkor hajnalra oxigénhiány állhat elő. Ilyenkor nemcsak a nagy 
tömegben elszaporodott lebegő élővilág fogyasztja az oxigént, hanem ezek a szer
vezetek ezerszámra pusztulnak el, testük felbomlásakor pedig tetemes mennyiségű 
oxigén használódik fel. Súlyos esetekben az illető víz önszennyeződéséről beszé
lünk.

Más a helyzet a kívülről bekerült szennyező anyag esetén. A vizekben ren
des körülmények között a termelők és a fogyasztók egyensúlyban vannak egymás
sal. A szennyezőanyag ezt az egyensúlyt felborítja, ugyanis az eredeti — egymással 
egyensúlyban levő — tényezők a szennyvíz hatására megváltoznak, minek követ
keztében a plankton súlyosabb esetben egyszerre elpusztul, enyhébb szennyezés 
esetén pedig nem szaporodik tovább. A szennyező anyag bomlásakor sok oxigén 
használódik fel, viszont az egyensúly felborulása következtében az oxigénterme
lésben is zavarok állnak elő; mindezek végeredménye oxigénhiány. Amíg a meg
változott körülményeket — nevezetesen a szennyezett vizet — kedvelő növényi és 
állati közösség elszaporodik, tehát amíg az új egyensúlyi helyzet bekövetkezik, 
idő telik el. Addig viszont a vízben állandó oxigén zavarok mutatkoznak.

A Palicsi-tó oxigénviszonyait jelentős mértékben befolyásolja Szabadka vá
rosának csak igen kismértékben ülepítetett összes szennyvize, mely a tó legnyu
gatibb pontján (Sándorfalva alatt) torkolik a tóba. A szennyvízlevezetés már ré
gebbi keletű, hatása eleinte nem is volt észrevehető. A tó legnyugatibb része 
ugyanis nádasos, elposványosodó terület; a befolyó szennyvizet a nádas szinte 
megszűrte, folyását csillapította, ezáltal a szennyvízben lejátszódó rothadási folya
matok befejeződéséhez elég idő állt rendelkezésre, miáltal a tó nyílt vizébe már 
általában üledékmentes, részben kirothadt szennyvíz kerülhetett. Megváltozott 
azonban a helyzet akkor, amikor a szerb hatóságok előttem ismeretlen célból a ná
dason keresztül csatornát mélyítettek.** A város szennyvize a csatornán minden 
akadály nélkül gyorsan elérte a nyiltvizet, ahol felborította a tó kialakult egyen
súlyát, ennek következménye többek között az oxigénviszonyok rosszabbodásában 
is mutatkozott.

A tó legnagyobb víztömegéhez képest a szennyvíz aránylag kevés, tehát 
rendes — bő csapadékos — viszonyok között állandó oxigénhiányt nem okoz.*** 
De főképen télen, a jég alatt, a tisztítatlan szennyvizek hatására rendellenes 
oxigénviszony alakul ki. A jég alatt ugyanis a lebegő növénykék (phytoplankton) 
oxigéntermelése jelentősen csökken, tehát már kevés szennyezés is érezteti a hatá
sát. A jég olvadása után pedig, főleg késő tavasszal a téli lebegő növényvilág már 
kipusztulóban van, a nyári közösség pedig nem szaporodott el; ekkor még kevés 
termelő él a vízben, tehát a víz öntisztító ereje is kisebb, ilyenkor csekélyebb 
szennyezés is igen erős hatású.

1942. május 31-én a tó nyugati egyharmad-részében teljes oxigénhiány volt, 
kétharmad-részében pedig napközben is alig haladta meg a 2 miligrammot lite
renként. (Ez a mennyiség éppen csak elegendő az igényesebb halfajoknak.) Július 
15-re annyira javult a helyzet, hogy a tó alsó egyharmadában 1.3 mg oxigént 
mértem, az északi részében pedig telítettséghez közel állott az oxigéntartalom. 
Éjjel nem mértem az oxigént, de feltételezhető, hogy akkor rosszabbodott a hely
zet.

Az oxigéntartalom kicsinysége — mint már említettem — nem állandó je
lenség a Palicsi-tóban. Viszont az évente esetleg csak egyszer is fellépő oxigén
szűke elégséges a nemesebb hal teljes kipusztulásához illetőleg megtizedeléséhez, 
nem is beszélve arról a növekedésbeli visszaesésről, ami ilyenkor bekövetkezhetik. 

v A Palicsi-tó halászatának múltjából érdekes adatokat találunk Répássy
,.Magyar halászat“ című könyvének 478 oldalán.
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1. 1899 2.720 71.084 73.803 30.056 15.255 14.800 90 20
2. 1900 10.463 63.302 73.765 34.431 14 191 20.239 99 27
3. 1901 8.397 60.607 69.004 — — 19.059 93 25
4. 1902 13.744 52 052 65.796 35 058 12.628 22.429 88 30
5. 1903 33.196 48.974 82.170 52.892 16.361 36.530 111 49
6. 1904 46.812 24 018 72.830 51.865 J 5.340 36.525 98 49
7. 1905 35 157 7.250 4 .407 33.630 8.501 25 125 51 33

Ez a táblázat mesés halbőségről tanúskodik, hiszen bármely természetes halasvíz 
becsületére válnék a holdankénti 90 kg. évi átlag, melynek jelentős hányada ponty.

Bár a jelenlegi bériétől adatokat nem sikerült beszereznem, meggyőződé
sem, hogy a jelenlegi halászati eredmények meg sem közelítik a táblázatban fel
tüntetett fogáseredményeket. Ma a k á r á s z  a leggyakoribb hal a tóban, mellette 
a p o n t y-zsákmány elenyésző, s ü l l ő t  és h a r c s á t  pedig nem is fognak.

A k á r á s z  közel sem olyan értékes mint a p o n t y ,  tehát a tógazdasági 
elértéktelenedése nyilvánvaló. A kárász és az egy nyarasnál idősebb ponty még 
nem is táplálékvesztélytársak, mivel a kárász planktonfaló, az idősebb ponty pe
dig fenéken turkáló, tehát egymás mellett szépen megférnek.

Sikeres lehetne a s ü l l ő  és a h a r c s a  meghonosítása is, hiszen a kémiai 
és biológiai szempontból igen hasonló Velencei-tóban is siker koronázta az ilyen 
irányú fáradozásokat.

A Palicsi-tó halászatának fellendítése érdekében több feladat vár megol
dásra. Viszont a kérdés sikeres megoldása nemcsak a háborús kényszerítő körül-

4. kép. Lebegő élőlények a P a 1 i c s i-tóból.
Jobboldalt Daphnia longispina, középen Keratella quadrata (kerekesféreg), 

a bal sarokban Voluox-gömbök. Kb. 100-szoros nagyítás. — Szerző nagyított felvétele.

** E csatornát azért készítették el, hogy a Sándorfalva alatt épített szokol 
stadionból csónakon lehessen a Palicsi-tavi fürdőket felkeresni. Szerk.

*** A Balaton vizébe — melynek legkisebb víztömege a Palicsi-tó víztöme
gének 100-szorosa — csak teljesen (biológiailag) megtisztított, ártalmatlan szenny
vizek levezetését engedik csak meg! Szerk.

3. kép. A P a l i c s i - t ó  egy része. — Szerző felvétele.

5. kép. Lebegő élőlények a P a 1 i c s i -tóból.
Különféle alsóbbrendű rákok, elszórtan Voluox-gömbök és kerekes férgek.

Kb. 70-szeres nagyítás. — Szerző nagyított felvétele.

mények következtében kötelességünk, hanem a jövő békeévekben sem maradhat 
egy talpalatnyi terület sem kihasználatlanul. A Középalföld városainak piacai 
könnyen fogják felvenni a Palicsi-tó haltermelését.

Mindenekelőtt meg kell szüntetni a tó biológiai egyensúlyát zavaró szenny
víz bebocsátását. Szabadka város alig tisztított szennyvizeinek a közegészségügyi 
szempontoktól függetlenül, csak a halászati szempontból előidézett káros hatása 
kézenfekvő; ami kevés haszon a szennyvíz trágyázó hatásában mutatkozik, az el
enyészően csekély a halállományban okozott kár mellett (az időnkénti oxigén
hiány).

A szennyvízkérdés végleges rendezésével, megoldásával a tónak a jelenlegi 
viszonyok mellett parlagnak tekinthető jelentős déli része is s halászat szempont
jából kihasználhatóvá válik. Ezzel meg lehet teremteni a sikeres halgazdaság elő
feltételét.

Második feladat a jelenleg elszaporodott kisebb értékű kárász  és ke
s z e g f é l é k  mellett a n e m e s  p o n t y  meghonosítása és elszaporítása. Mint 
a szikes tavakban általában, itt is várható a nemes hal bizonyos idő utáni élkor- 
csosulása, ezért a nemes halállomány állandó pótlásáról gondoskodni kell.

A Palicsi-tóban alkalmas ivóvizek nincsenek, a tó halai magas vízállás 
esetén az elöntött parti réteken ívnak le. Mivel erre minden esztendőben nem le
het számítani, az ivadék-pótlás kérdését is meg kell oldani. Nem tartom helyes
nek az idegen tógazdaságból való évenkénti utánpótlást. Ez, eltekintve a piaci 
árak ingadozásától, már azért sem jó, mivel egészséges, fejlett ivadék beszerzése 
éppen akkor a legnehezebb, amikor arra a legnagyobb szükség lenne. A szállítás
sal és kihelyezéssel járó törődés sem kedvez az ivadéknak.

Egyedül helyes út tehát csak az ívató és ivadéknevelő tó, esetleg tavak lé
tesítése. Ez a megoldás egyéb szempontokat nem tekintve már azért is kedvező, 
mert a helyi biológiai és kémiai viszonyokhoz alkalmazkodott ivadékot lehetne a 
tóba kihelyezni. Ivató és ivadéknevelő tónak szinte kínálkozik a Palicsi- és a Lu
das-tavakkal összeköttetésben álló V é r - t ó . Ez kevés földmunkával alkalmas 
ívató tóvá alakítható át.
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Az ívató tó létesítésekor tekintettel kell lenni bizonyos követelményekre, 
ezek isimertetése azonban e cikk tárgykörén kívül esik. Egy körülményre azonban 
mégis figyelemmel kell lenni. A Vér-tó vize alacsony vízállás esetén n em  pótló
dik a Palicsi-tóból. Kisebb-nagyobb mérvű vízhiány azonban csak a nyár dere
kán várható. A víz utánpótlás ártézi kút vizével megoldható, erre már tógazdasá
gainkban van példa. Magas vízállás esetén az ártézi vizet nem tanácsos az ívató 
tóba vezetni, mivel ott kedvezőtlenül befolyásolná a biológiai egyensúly kialakulá
sát. (A kénhidrogéntartalmú ártézi vízben kékmoszatok szaporodhatnak el. ezek 
jelenléte halas vízben nem kívánatos.)

A vízpótlással fölöslegessé válnék az ívató tó vizének besűrűsödése elleni vé
dekezés is. A gondosan kiválasztott tenyészhaltörzsek ivadékai a legnehezebb idő
ket gondos védelem alatt élnék át és ősszel mint erős, egészséges ivadék kerülné
nek ki ,a tóba. A kibocsátott ivadék mennyiségét a szükségletnek megfelelően le
hetne szabályozni, figyelembe véve a tó természetes tápláló erejét.

A halmennyiség növekedésével az emelkedő követelményeknek megfelelően 
együttjárna a halászati mód és eszközök megújítása is.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a halászati bérletidő kérdését sem. A je
lenlegi t í z  é v e s  bérleti idő t ú l s á g o s a n  r ö v i d  arra, hogy vállalkozó 
szellemű bérlő, ki nagyobb költségek befektetésétől sem riad vissza, befektetett 
tőkéjének a gyümölcsét meg is kapja. A fent leírt, okvetlenül szükséges, befekte
tések költségeit csak a bérlő vállalhatja. A várost csak a szennyvíz tisztításának 
a költségei terhelhetik. A szennyvízkérdés sikeres rendezése a Palicsi-tó fokozott 
halászatának sarokpontja. Ezen áll, vagy bukik az egész kérdés.

A város kötelessége a szennyvízkérdés korszerű rendezése. A bérlő feladata 
a fokozott haltermelés megoldása. Ha ez mind megtörtént, z á r t  v í z z é  lehet 
nyilvánítani a Palicsi-tavat.

Ha a zárt vízzé nyilvánítás a jelenlgi viszonyok között történnék meg, úgy 
ez a Palicsi-tó zaklatott életű halállományának védelem nélkül való kipusztítását 
jelentené.

Dr. Woynárovich Elek*

* Németországban külföldi ösztöndíjjal tanulmányokat folytató D r. W o y 
n á r o v i c h  E l e k  kérésére vonatkozó összeírása és feljegyzései, fényképei, eddig 
még nem közölt adatai nyomán sajtó alá rendezte Dr. v. V a r g a  L a j o s .

Az 1944. évi csukaívás
A rendkívül enyhe januári időjárás 

következtében a csuka ívása idén már 
január hónapban megindult. Ez a körül
mény sok helyen megtévesztette halá
szainkat is, akik nem számítottak ilyen 
korai ívásra. A februári hideg időjárás

1. ábra. Velencei csuka 3 kg. súlyú.
Kontur György felvétele.

következtében azután megakadt a csuka 
ívása és újra csak március lO.-e körül 
indult meg. Sok helyen már nem szá
mítottak ilyen késői ívásra és nem ké
szültek fel rá kellőképen, mert azt hit
ték, hogy a csuka még januárban a jég 
alatt leívott.

A Velencei-tavon a hirtelen enyhére 
fordult időben a halászok szintén nehe
zen voltak kaphatók arra, hogy varsái
kat kihelyezzék. A Velencei-tavon idén 
is a szél vizeken ívott a csuka, míg 1943- 
ban a nád között hamarabb indult meg 
az olvadás, ott ívott le nagy tömege. A 
halászok nem tudtak bemenni érte. ez
ért tavaly rossz is volt az eredmény. A 
halászbérlő minden rábeszélő képességé
re szükség volt. Mintegy 1.500 db. varsa 
került így kirakásra. Ennek volt kö
szönhető azután, hogy a csuka ívását a 
halászok el tudták fogni, míg máshon
nan alig jött fel Budapestre idén csuka. 
Mondhatjuk, 10 napig e velencei csuka 
uralta a budapesti piacot.

Március 14-én volt a legerősebb a csu
kaívás. Ekkor 15—16 q. csukát fogtak 
egyszerre. Mind érdekes megfigyelést 
említhetjük, hogy az ívás kezdetén a 
tejesek száma túlteng, majd mindig 
több és több lesz az ikrás és utoljára 
csak ikrásak kerülnek kifogásra. Az ívás 
átlagban 4 naptól 10 napig tart. A hideg 
időjárás a csuka ívását is meghosszab
bítja.

A sporthorgászok szemében talán 
vandalizmusnak hat, hogy éppen az ívó 
csukákat fogják ki. A Velencei-tó spe
cialis körülményei szinte szükségessé te
szik, hogy a nagy nádasok következlé- 
ben egyébként ki nem halászható csuka 
túlzott elszaporodásának gátat vessenek 
és- ezáltal a békésebb halfajoknak, első
sorban a pontynak szaporodását lehető
vé tegyék. A csuka fogására vonatkozó
lag rendelkezésre áll 10 évre visz- 
szamenőleg az évi fogási eredmény. 
Ezek szerint:
1934. évben csukafogás volt összesen
1935. „
1936. ,, ,, „ „
1937. „ „ „ „
1938. ,, ,, ,, „
1939. ,, ,, „ ,,
1940.
1941. „
1942. ,, „ ,, „
1943. „

4G q
21 q
22 q 

108 q 
200 q 
213 q 
173 q 
248 q 
289 q 
173 q

Ehhez járul még a sporthorgászok ál
tal évente kifogott, mintegy 30 q-ára 
becsülhető csukamennyiség. Az 1934— 
1936-ig terjedő időben a halpusztulás 
következtében rendkívüli mértékben 
visszaesett a csuka mennyisége. Néhány 
év alatt azonban nagy szaporodása be
pótolta a veszteséget. Az évenkinti fo
gási ingadozások nem annyira az állo
mány mennyiségével, mint az ívás ide
jén uralkodó kedvező vagy kedvezőtlen 
fogási lehetőségekkel függnek össze.

Az ikra mennyisége attól is függ, 
hogy a csukát mikor fogták, mennyiben 
adta már le ikrájának egy részét. így 
pl. egy 2 és V2 kg-os csukának 70 dkg. 
ikrája volt. A felvételeken szereplő ki-

2. ábra. Velencei csuka 4 kg. súlyú. 
Kontur György felvétele.

sebbik csuka súlya 3 kg. (1. ábra), a na
gyobb csuka súlya pedig 4 kg. volt. (2. 
és 3. ábra.) A Velencei-tóból származó 
eddigi legnagyobb csuka súlya 14 kg. 
volt. 100—120 drb. ikra jut 1 g-ra. Ilyen

volna arra, hogy a kaviár-gyártásnál el
érhető csukaikra értékének többszörösét 
kaphassuk. Mindenesetre Hazánk egyes 
vizein, különösen sportvizeken, indokolt 
volna mesterséges csukatelepítéseket

3. ábra. 4 kg. súlyú csuka feje. Kontur György felvétele.

végrehajtanunk ott, ahol értékesebb 
halállományt nem veszélyeztet. E téren 
a Velencei ikrafejtő állomás még hasz
nos segítőtársunk lehet.

K. Gy.

alapon 1 kg-ban 100.000 drb. ikra var. 
Átlagban azt mondhatjuk, hogy 3—4 
kg. ikrás csukára esik 1 kg. ikra, 
amennyiben kedvezően lehet az ikrát ki
termelni. Az ikra nem egyszerre érik és 
így a fogott csukákat több részletben 
fejik. Az ikra kiváló kaviárpótló és a 
magyar „kaviár“ alapanyagát kizárólag 
a csukaikra adja, amelyért elég jó pénzt 
fizetnek. Az idén 40.— pengő volt kg- 
ja. A csukaikra kifejtése aránylag 
könnyű. Az érett ikra gyorsan kipereg 
és a halat nem veszi túlzottan igénybe 
(4. ábra.)

Az idén néhány q csukaikra fejesét 
lehetett a képen látható módon eszkö
zölni. (5. ábra.) Mint érdekes dolgot le
het megemlíteni, hogy a fiatalabb csu
kának nagy az ikrája és a nagy csuká
nak kisebb.

4. ábra. Csuka fejése. 
Kontur György felvétele.

A csukaikra gazdasági jelentősége ná
lunk egyelőre csak a kaviárpótlás terén 
mutatkozik. Svájcban és Németország
ban a csuka telepítésnek és a mestersé
ges ikrakeltetésnek nagy figyelmet szen-

5. ábra. Csuka ikra gyűjtése. 
Kontur György felvétele.

telnek, így pl. Svájcban évente 20—30 
millió csukaikrát keltetnek ki, megfele
lő turbulens vízmozgást adó edények
ben. Hogy a jövőben esetleg svájci vi
szonylatban megtermékenyített csukaik
rát szállíthassunk, a tájékozódó lépése
ket már megindítottuk. Ezáltal remény

Háromszéki
pisztrángok

Horgászélmény.

Egy szép júniusi napon Lajos 
barátom titokzatosan közölte ve
lem, hogy felfedezett egy oly szép 
pisztrángos vizet, hol szebbnél- 
szebb példányokat fogott és köz
tük nem egyet 70—80 dkg súlyút 
is. Hajlandónak mutatkozott, hogy 
egy alkalommal oda fog kalauzol
ni. Figyelmembe ajánlotta, hogy 
csak erős bottal menjek, mert le
gyező botommal nem bírom ki
emelni a nagyobb példányokat, a 
pisztráng abban a vízben viszont 
egyáltalán nem csalható színre, 
csak gilisztával csalizott horgon 
kap.

Következő vasárnap hajnali fél 
4 órakor megindultunk gyalog 
Sepsiszentgyörgyről, hogy egy ál
tala ismert rövid úton elérjük e 
pisztráng eldorádót. Legyező bo
tom dobó zsinórral és ragasztott, 
erős botom damyl-lal, legyek és 
villantok tömegével egyetemben 
képezte felszerelésemet. Elhagy
tuk Sepsikőröspatakot (7 km), ld- 
kapaszkodtunk egy meredek he
gyen, programmszerűen megtalál
tuk a vadászházat (5 km) s ott La
jos melegen érdeklődött egy — va
dászaton lévő társaság hátizsák
jaiban rejlő elemózsia testi épsége 
fölött őrködő — cigánynál, vájjon 
messze van-e még a „Tekse“ pa
taka? Kérdésemre, vájjon ismeri-e 
egyáltalán az útat arrafelé, fölé
nyesen megnyugtatott, nagyon, is 
jól ismeri, a cigánytól inkább meg
győződés kedvéért érdeklődött.

Továbbindultunk. — Völgynek 
le, egy újabb, csúnya gerincen föl, 
amikor Lajos megáll s elővéve ki
tűnő térképét, erősen tanulmá
nyozni kezdi. Megállapítja, nyu
gatra kell mennünk az ő eredeti 
terve szerint, a cigány nem ismeri 
jól az útat. Mentünk szabályszerű
en nyugatnak. Közben iránytűjét 
is kihalászta zsebéből s azt az 
egyik, a térképet más kezében 
szorongatva haladtunk tovább, 100 
méterenként tanácskozást tartva. 
Már láttam, baj van; szigorúan el
tévedtünk. Jó két órai zarándoklás 
után fülünket patak-csobogás üti 
meg és Lajos „ugye megmondtam, 
itt a Tekse“ kiáltással rohanva 
igyekszik le a völgybe. A patakhoz
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érve azonban megütközve konsta
tálja, hogy az nem a Tekse, hanem 
a Kakas patak. Ügyet sem vetve 
jól megérdemelt szemrehányása
imra, nyugodtan mondja, hogy a 
kompasz után délnyugatra kell 
mennünk és valahol beleakadunk 
a Tekse patakba.

Üttalan útakon, szakadékos bo
zótokon, vízmosások és süppedős 
árkokon átgázolva, idő és tér-érzé
künket már teljesen elveszítve, 
mindenbe beletörődtünk, amikor 
Lajos valóságos diadalordítással 
adta tudtomra, hogy a Tekse pa
taknál vagyunk.

Ott voltunk. — Reggel 4-t51 fél 
1-ig megállás nélkül talpalva, de 
elértük. Nem bántam és nem érez
tem fáradságot, mert nem győztem 
betelni a gyönyörű, vad vidék 
.szépségeivel. Kétoldalt erdővel 
borított hegyek között morajlott 
vágyaink célja a T-E-K-S-E.

Jól megszolgált ebédünket elfo
gyasztva, felszereltük botjainkat. 
Már láttam, hogy a legyőzéssel 
bajok lesznek, mert a patak sűrű 
bozóttal, fákkal volt környezve, 
ezen azonban úgy segítettem, hogy 
a mederbe beálltam és már dobál
tam is legyeimet, nem törődve La
jos jóindulatú figyelmeztetéseivel, 
hogy kár az időért, mert a Teksé- 
ben a pisztráng nem ugrik. Soro
zatosan végigpróbáltam legyeimet, 
eredmény nélkül. Elő a kis v ‘.Han
tokkal, ugyancsak meddő próbál
kozás; egyetlen kapásom sem volt.

Átszereltem vízközti horgászat
ra, de csak az érzékeny botommal 
,s a Lajostól kölcsönvett gilisztát a 
partról óvatosan eresztettem be, 
egy a természettől alkotott gát elé. 
A talajon ide-oda vezetve a hor
got, már 10 másodperc múlva erős 
Lapásom van. Bevágok. A hajlé
kony bot ívben görbül, zsinórt kell 
eresztenem, ha botom épségét szem- 
előtt akarom tartani, viszont ez 
esetben a hal a gát alá menekül s 
.akkor horgom is odavesz. Ez alatt 
a hal bevágott a gát alá s evvel 
megszüntette problémámat. Mire 
nagy kínnal és egy hevenyészett 
karóval sikerült kiszabadítanom, 
csak egy kis giliszta-roncs emlé
keztetett a kalandra. Ezekután 
azonban félretettem pisztrángozó 
botomat és elővettem Antos mes
ter remekművét, erős damyl-lal.

Félméteres vízben, örvénylő fo
lyásban, lapos kövek fölött próbál
kozom újra. Nem kell sokáig vár
nom, rövid egymásutánban, egy
azon helyről 3 szép példányt eme
lek ki, valamennyi 25 dkg-on felül 
van. El is fogyott a Lajostól rekvi- 
rált gilisztám, szaladok utána s 
most már szégyenkezés nélkül 
megkönnyítem a dobozát. Beoszt
juk egymástközt a meghalászandó 
területet s a találkozót esti 9 órá
ra beszéljük meg Zalánpatakon.

Természetes gübbenőben próbál
kozom, félméter mélységű habzó 
vízben. Jóformán még feneket sem 
ér horgom, roppant erős rántás, 
bevágás után nem bírom azonnal 
kiemelni a halat. Ez hatalmas pél
dány lehet. A méteres magas part
ról beugróm egy sziklára, hogy 
magam mellé húzva a halat, köny- 
nyebben szákolhassam, mikor a 
csúszós sziklán elvágódom s nya
kig ülök a friss vízben máris. Ta
lán ez a hideg fürdő mentett meg 
a gutaütéstől, második kapitális 
halam elvesztése miatt, melyik rá
adásul horgomat is emlékül vitte. 
Ezután lassú folyású, gyökerekben 
bővelkedő helyen zsákmányolok 
egy szebb példányt. Kezembe véve 
elámulok különös színezésén. Hasa

és oldala narancssárga, a piros 
pettyek — udvar nélkül — feketés 
színben játszanak s a szája, mint a 
vén sebespisztrángnak, kampós.

Tovább megyek. Sziklák közt 
összeszorult mederben, rövid pár 
lépésnyi távolságra egymástól, is
mét 3 halat emelek ki, egyikük 50 
dkg-on alul semmi esetre sem le
het (utólag megmérve 44 dkg volt 
a súlya).

Ezután változik a vidék, kissé 
dombos, mondhatni sík helyen, sű
rű fás és bokros a patak partja. A 
vízbe beledöntött és ágas részével 
belefult bükknél indítom útnak 
horgomat, méteresnél mélyebb 
vízben. Egyszerre minden eddigi
nél vadabb, csukához illő rántást 
érzek. Bevágásomra vadul igyek
szik menekülni, vagdalkozik, de 
nem bír menekülni, a szerelék 
minden része megbízható, erős s a 
horog jól ül. Roppant szerencsém
nek kell megemlítenem, hogy me
nekülési kísérletei közben nem ga- 
balyodott bele a fa ágaiba. Száko- 
lom és sokáig gyönyörködöm éle
tem legnagyobb sebespisztrángjá
ban. Otthon megmérve 1 kg 14 
dkg volt a súlya.

E példány után fogott kisebb ha
lak fogásának részletezése már 
csak ellaposítaná kirándulásom 
eredményét. Aznapi összfogásom 
4 kg és 60 dkg volt, köztük még 
egy 84 dkg-os szép, narancssárga 
hasú és oldalú, a megelőzőleg fo
gott kisebb pisztránghoz teljesen 
hasonló darab.

Este Zalánpatakon találkoztam 
Lajossal, ugyancsak szép ered
ményei dolgozott Ö is. Megpihen
ve 9 órakor indultunk útnak, nagy 
hegyen keresztül Málnásfürdőre. A 
faluban kísérőt szándékoztam fo
gadni, aki a hegyen átvezet, azon
ban Lajos fölényesen leintett, hogy 
tökéletesen ismeri az útat, senkire 
nincsen szükség.

Minek cifrázzam? Az erdőben 
oly szabályszerűen eltévedtünk, 
hogy nemhogy Málnásfürdőre, de 
még vissza Zalánpatakra sem ta
láltuk meg az útat és 9 órától éj
félig egyhuzamban tévelyegtünk 
az erdőben s már — beletörődvén 
abba, hogy az erdőben kell alud
nunk — a fenyőkről galyakat vag
dostunk le éjjeli szállást rögtönöz
ni, amikor nagy messzeségben im
bolygó fény tűnt fel és lassan, de 
állandóan közeledett felénk. Mi is 
futva indultunk feléje. Két — kö
zeli falusi — férfi ment át Mál
násfürdőre szintén az éjféli vonat
hoz, akiket megváltókként üdvö
zöltünk s az ő kalauzolásuk mel
lett most már biztosan révbe ér
keztünk.

E szép vidéken és vizen még két 
esetben jártam kint; szintén szép 
eredménnyel horgásztam, de szo
morúan észleltem, hogy a piszt
rángállomány már nem a régi.

Lelkiismeretlen emberek kézzel, 
méreggel egyaránt pusztítják e ne
mes halat. Hathatós intézkedések 
kellenének; olyanok, hogy az orv
halászok ítéletkihirdetéskor ne 
vonhassák el gúnyos mosolyra szá
jukat 5— Í0 P-ős bírságok halla
tára, hanem amelyek gyökeresen 
megváltoztassák felfogásukat a 
halorzásról s lakat alatt legyen 
idejük elmélkedni arról, hogy vég
re felismerték arra illetékesek azt, 
hogy a hal is n e m z e t g a z d a 
s á g i  t é n y e z ő  és a lopásért 
börtön-büntetés jár!

Sepsiszentgyörgy.

Sándor Károly.
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JÜLIUS HAVI TEENDŐK.

Pontyos tógazdaság.
A mindennapi etetés mellett a halaink éjjeli őrzéséről is kell gondoskodni, 

mivel állományunkat könnyen megdézsmálhatják, minthogy halaink jórésze már 
emberi fogyasztásra alkalmas. — Tartsunk a hó elején próbahalásztot, hogy egy
részt halaink további etetését irányítani tudjuk, másrészt pedig, hogy — ha van 
már piaci halunk — megkezdhessük azok lehalászását nagy vízzel. Ez utóbbi ha
lászat azonban nagy kockázattal jár, ha nincs megfelelő és jól begyakorolt mun
kásunk, vagy elegendő vizünk, úgy inkább hagyjunk fel a lehalászással, mert a 
hálóban is rövid idő alatt elpusztulhat minden halunk. — Júliusban általában 
igen meleg az időjárás, igyekezzünk tehát minden esővizet felfogni és ezáltal pó
tolni a nagyfokú párolgást. — Megkezdjük a telelők és tápláló csatornák tiszto
gatását is. — Az őszi lehalászásokra rendbe hozzuk hálóinkat és szákjainkat.

PiSztrángos tógazdaság.
Halaink gondozása és etetése úgy történik, mint júniusban (1. „Halászat“ f. 

évi 5. szám 45. oldalán.) —A meleg nyári éjtszakákon tavaink fölé égő lámpát 
tehetünk ki, a világosságra odagyülekező rovarok, lepkék, stb. jelentős takarmány
megtakarítást jelentenek. (A jelenlegi elsötétítési rendeletet be kell tartanunk, te
hát az etetés eme megoldását jelenleg csak fokozott óvatossággal hajthatjuk 
végre.) A pisztráng 6—7 kg. rovartápláléktól 1 kg. húst termel. — A k ö l t ő h á z i  
teendők szintén egyeznek az előző havi teendőkkel. — A p a t a k o k  halállomá
nyát jól értékesíthetjük a s p o r t h o r g á s z a t  révén. Törzsállományunkra azon
ban vigyáznunk kell, mert pillanatnyi anyagi haszonért a mértéktelen horgászat
tal vizeinket könnyen elnépteleníthetjük.

Nyílt vizek halászata.
A (nyálkás) c o m p ó  még ívik; ha az állományunk elég nagy, varsával fog

hatjuk, azonban a jobb tenyészanyag egy részét állományunk megvédése miatt 
eresszük vissza. A júliusi nagy melegben könnyen léphet fel vízhiány és önszeny- 
nyezés következtében a lassú vízfolyások és tavakban az oxigénhiány is, külö
nösen a kora reggeli órákban, ami jelentősen megapaszthatja halállományunkat. 
Június—július hónapokban a sporthorgászati fejezetben említetteken kívül halász
hatok: a síkos a n g o l n a ,  a közönséges c s u k a ,  a különböző p o n t y  félék, a 
c s a p ó s ü g é r  és a f o g a s s ü l l ő .

Ráktenyésztés. ?
Fogása és védelme mint júniusban.

Sporthorgászat.
A július hónap többnyire a horgászónapok hétszűk esztendeje. — Ladikun

kat hetenként öblítsük ki vízmerítőnkkel és tisztítsuk ki a bekerült hulladéktól 
(elmászott földigiliszta, haldarab, falevél, stb.). — Füves helyen tenyésszünk földi- 
gilisztát, száraz földben pedig lótetűt, a lótetűt salátával is etethetjük. Tenyészt
hetjük ezeket nagyobb faládában is.

Júliusban halászhatók-horgáSzhatók: f e j e s  d o m o l y k ó ,  leső h a r c s a ,  
rózsás má r n a ,  ragadozó őn, vésettajkú p a d u c ,  sebes és szivárványom p i s z t 
r áng ,  f o g a s -  és kő-s ü l l ő .  — A fejes-domolykó, leső-harcsa, ragadozó-őn, se
bes- és szivárványos pisztráng horgászatával már az előzőekben részletesen fog
lalkoztunk, a többit most ismertetjük.

Rózsás márna. J ó l  f o g h a t ó :  június—április hó között. — í v á s i i d ő 
s z a k a :  április, május és június hó. L e g j o b b a n  f o g h a t ó :  június és július 
hónapokban. — A sebesen folyó vizek mélyét szereti. — H o r g á s z á s á n a k  
m ó d j a :  fenékhorgászás; a horog 1/0—3 egyeságú, 7—11 hármaságú. Horgászata 
nagy körültekintést igényel, mivel a csalit a fenékről szedi. A pedző csak kissé 
jelez. — C s a l i j a :  Állott, kemény sajt, lótetű, földigiliszta, főtt kukorica.

Vésettajkú paduc. J ó l  f o g h a t ó :  júniustól áprilisig. — I v á s i  i d ő s z a 
k a :  április—május hó. — L e g j o b b a n  f o g h a t ó :  júniusban—júliusban. — 
L e l ő h e l y e :  Nagy elterjedési köre van. Szereti a vízfeneket. A forró nyarak és 
az erősen apadó vizek sereges hala. — H o r g á s z á s á n a k  m ó d j a :  Fenék hor
gászás ökle horoggal. A pedző legkisebb mozgásra be kell vágni. Horog: 11—15 
egyeságú. — Jellegzetes s z o k á s a :  a moszatokat kövekről és a gyökerekről le
geli. — C s a l i j a :  földigiliszta, kis — borsószem nagyságú —=■ gombóc, főtt búza
szem.

Fogas-süllő. J ó l  f o g h a t ó :  június és április között. — I v á s i  i d ő s z a k a :  
április—május. — L e g j o b b a n  f o g h a t ó :  július, augusztus, szeptember és 
október hónapokban. — A Balaton fő hala. — H o r g á s z á s á n a k  m ó d j a :  
Rögzített úsztató horgászás (ladikból). Forgó csalis horgászás. Horog: 11—15 egyes
ágú, a hármaságú horog 1—5 számú. C s a l i j a :  minthogy igazi ragadozó hal élő 
kishal, villogó és műhal. — A fogas-süllő kitűnő sport hal. Nyílt és zárt vizeink 
egyik legértékesebb hala.

Kő-süllő. J ó l  f o g h a t ó :  június és április között. — I v á s i  i d ő s z a k a :  
április és május hónapok. L e g j o b b a n  f o g h a t ó :  július, augusztus, szep
tember és október hónapokban. — H o r g á s z á s á n a k  m ó d j a :  kereső, tapo
gatózó parti horgászás. Rögzített, usztató-horgászás ladikból vagy forgócsalis. A 
horog: 1—5 egyeságú és 7—11 hármaságú. Mint igazi ragadozóhalnak c s a l i j a :  
kis haldarabka, élő kis hal, villogó és műhal. — Elsőrendű sporthal, a legelső 
napsütéses télutói napon már rabol, akár a csuka.

T ársulatok  —E gyesületek
A GYÖRVIDÉKI HALÁSZATI TÁRSULAT dr. Katona Móricz elnöklete 

alatt febr. 26-án tartotta közgyűlését Győrben. — Vízterület 5948 kh. Duna folyam.
— Az 1943. évi számadásokat 16.734 P bevétellel és 15.586 P kiadással elfogadták. 
A fel nem vett osztalékokra azt határozták, hogy azt külön névre szólóan betét
könyvbe helyezik el, 10 évig megőrzik és ha ekkor sem lehet az illetőt megtalálni, 
úgy ezen összeget a társulat halasztási célokra fordítja. — 13.648 P osztottak ki. — 
2 láda süllőikra kitűnően kelt ki. Az ívás a hullámtereken elégséges volt. — 24.657 
kg. halfogást jelentettek be. — A révkapitányságok igénybevételét a tilalmi idő
ben való ellenőrzésnél különösen fokozni fogják. — A halbéreket pontyhús ma
ximális árában állapították meg. — Gr. Üchtricz-féle isztrágai tó mint hullámtéri 
terület bérbevételére vonatkozólag a társulat felhívására a tulajdonos 150 kg. hal 
bérfizetését kívánta. Miután a terület a község 3 kh. igazolásával szemben a tu
lajdonos kijelentése szerint sokkal több, sőt oda tartozik egy nagy csatorna is, a 
terület tisztázásáig a társulat által megajánlandó bér meghatározása is elmaradt.
— Dr. Márffy Ede a Bakonyérnek a günyüi országúitól a Dunáig terjedő szakasz 
bevonatását kérte azzal, hogy ezen szakaszt külön szakasszá nyilvánítsák. Hiteles 
adatok szerint itt a meder tulajdonos tkv. szerint ezen szakaszon nem kérelmező, 
tehát előbb igazolásra szólítják fel, hogy megszerezte-e a halászati jogot a patak
ban is? Megállapítandók lesznek a parti birtokosok is. A társulat a patakot be-
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A  halászhálók tartósításának  
kérdéséhez

Megjelentek a Budapesti Közlöny
1944. évi áprilisi, a rendeletek után zá
rójelben közölft számaiban.

A gabona kiőrlésének és a liszttel való 
takarékos gazdálkodás szabályozása 
1.510/1944. M. E. sz. r. (87). — A rende
let intézkedik a malomkijelölés és üzem
behelyezése ügyében.

A 50.500/1944. K. K. M. sz. r. a zsidó 
kereskedők üzletéhez tartozó árukészle
tek és üzleti berendezések zár alá véte
le. (89).

A 107.300/1944. K. M. sz. r. a Hüvelyes 
forgalmi Központ megszüntetése ill. a 
Gabonaközpont ügykörébe való sorolása 
tban. (89).

Az 1.540/1940. M. E. sz. r. a zsidók ér
telmiségi munkakörben való alkalmazá
sának és foglalkoztatásának megszünte
tése. (92), (93).

A 19.800/1944. Ip. M. sz. r. a zsákok 
forgalmának, felhasználásának korláto
zása és bejelentése. (93).

20.000/1944. Ip. M. sz. r. az iparban, 
kereskedelemben, stb. alkalmazott mun
kások gyermeknevelési pótléka. (93). — 
A gyermeknevelési járulék 1944. évre 
évi 108 P.

A 108.000/1944. K. M. sz. r. az élelmi
szerellátás szabályozása. (94). — A ren
delet a törvényhatóság első tisztviselő
jét széleskörű intézkedési joggal ruház
za fel. A 7. §. kimondja, hogy olyan 
élelmiszereknek a fogyasztók részére 
történő kiosztása tekintetében, amelyek
re a jegyrendszer országosan bevezetve 
nincs, a thj. első tisztviselője a szük
séghez képest, — hatósága terülelére, 
jegyszelvény, utalvány, vagy kiosztási 
jegyzék bevezetését rendelheti el. 
Ugyanezen §. (3) bekezdése módot nyújt 
arra is, hogy előzetes felhatalmazás 
alapján a fogyasztók egyes élelmiszere
ket közvetlenül a termelőtől vásárol
hassanak, beszolgáltatási kötelezettség 
beszámítása mellett.

A 109.000/1944. K. M. sz. r. a közellá
tási jegyek, fogyasztók nyilvántartása, 
továbbá kereskedők elszámoltatásának 
szabályozása. (94).

Az 1.590/1944. M. E. sz. r. a mezőgaz
daságnak munkaerővel való ellátása. —
A mezőgazdaságban, valamint az ezzel 
rokon gazdálkodási ágakban a munka
erővel való ellátás biztosítása a füld- 
mív. min. hatáskörébe tartozik. Ha a 
mezőgazdasági munkálatok elvégzésé

nek céljából honvédelmi szolgáltatások 
igénybevétele szükséges, ennek elrende
lése iráni; az F. M. a H. M.-mel együtt 
intézkedik. (A munkavezető törzsek út
ján). (95).

A kiadói ipar engedélyhez kötése a 
10.740/1944. M. E. sz. r. (95).

1.077/1944. P. M. sz. r. a zsidók mező- 
gazdasági ingatlan és haszonbérletnél 
zárgondnok kijelölése. (96).

Az 1.620/1944. M. E. sz. r. a mezőgaz
dasági kamarai illeték megállapítása.
(97). — Kamarai illeték a kijelölt állami 
adók 6%-a. Keleti,és erdélyi területeken 
az állami földadónak, ill. a haszonbér- 
let után 5°/o-kal számított általános ke
reseti adónak 6°/o-a.

Az 1.640/1944. M. E. sz. r. a gazdasági 
munkavállalók és gazdatisztek kötelező 
biztosítására vonatkozó jogszabályok 
módosítása. (97). — A munkaadó többek 
közt baleseti biztosításra köteles beje
lenteni a gazdasági munkavállalót, akit 
legalább 1 hónap időtartamra bármely 
munkára szerződtetett. — A gazdatisz
tek öregségi, rokkantsági és haláleseti 
biztosítására vonatkozólag is intézkedik 
a rendelet. Az 1.650/1944. M. E. sz. r. az 
1.640. sz. rendelet kiegészítése tban in
tézkedik.

A 10.750/1944. M. E. sz. r. a sajtó el
lenőrzése. (97).

A 10.743/1944. M. E. sz. r. (97) többek 
között a Vadászat—Halászat—Weekend— 
Turisztika c. időszaki lap további kia
dását tiltja be.

Az 55.000/1944. K. K. M. sz. r. a nyílt 
árusítási üzletek nyitási és zárási idejé
nek újabb szabályozása. (97).

A 175.500/1944. B. M. sz. r. a gyüleke
zési tilalom. (97). — A rendelet kimond
ja, hogy választmányi értekezletek sem 
tarthatók, vagy engedélyezhetek. A gyü
lekezési jog korlátozására vonatkozó 
8.1201939. M. E. sz. r. és az ezt kiegé
szítő 10.630/1939. M. E. sz. r.-ben foglal
tak az irányadók. A termelés zavarta
lanságának biztosítása érdekében egye
sületi életüket a lehető legszűkebb körre 
kell korlátozni, hogy ne vonjunk el sen
kit munkahelyéről.

A 3.500 1944. B. M. sz. r. a Kor
mányzó Ür Ö Főméltósága részéről 1944. 
ápr. 22-én kiadott legfelsőbb kegyelmi 
elhatározásnak a rendőri büntető bíró
ságok hatáskörébe tartozó ügyek végre
hajtása. (99).

A nagyon tiszta, a fényt mélyen be
eresztő halasvizek halászai hálóikat nem 
szívesen tartósítják (konzerválják). Kü
lönösen a sokszor kristálytiszta vizű al
pesi tavakban a halászok szívesen hasz
nálnak olyan hálókat, melyeknek fehér 
és tiszta fonalai anyaguk eredeti szí
nében maradnak meg. Igaz, hogy az 
ilyen vizek rendszerint hidegek, még 
nyáron is csak a felszíni rétegek me
legednek fel 10—12 fokra. Az 1—2 mé
terrel mélyebben fekvő vízrétegek hő
mérséklete ez értéknél jóval alacso
nyabb. Régi tapasztalat, hogy a hálók 
a hideg vizekben jóval hosszabb ideig 
tartósak, mint a melegebb vizekben

Ha a halászok mégis kénytelenek a 
hideg vizekben való használat céljaira 
is tartósítani a hálókat, akkor olyan tar
tósító (konzerváló) anyagokat keresnek, 
amelyek a háló anyagának természetes 
fehér színét nem változtatják meg. Ám
de ilyen szerek eddig még nem állanak 
rendelkezésre. A legtöbb tartósító fo
lyadék sötét színűre festi a hálók fo
nadékát.

A keletporoszországi Lötzenben szé
kelő halászati intézet hálókutató osztá
lyának vezetősége egyenesen a tiszta 
hidegvizek halászainak akart segítségé
re sietni, amikor olyan tartósító anya
gokat keresett, melyek a hálók fehér 
színét nem változtatják meg. Sokféle 
anyaggal próbálkoztak s eddig a leg
jobban a rézszulfáttal való kezelés vált 
be.

Igaz, hogy a rézszulfáttal (kékgáiic) 
való tartósítás is színez, de a hálók fo
nadéka csak enyhe kékes árnyalatot 
kap az anyagtól. Tartósító hatása sem 
nagy, de mégis némileg és rövid időre 
tartósabbá teszi a hálókat, mintha sem
miféle anyaggal sem kezelnék. Ha azon
ban a tartósítást nem végezték szak
szerűen, akkor a hálók sokat szenved
tek.

Legsikeresebb eredményhez a követ
kező, gondosan végzett eljárás vezet. 
Minden 100 liter tiszta vízhez 1 kg por
rátört rézszulfátot adunk s ezt erőteljes 
ka var ás mellett feloldjuk. Ezt a műve
letet csakis fakádakban lehet végezni.

Földrengést jelző hal. Japáni kutatók 
megállapították, hogy a macskaharcsa 
nevű hal 6—8 órával előre megérzi a 
földrengést. Az egyébként lomha állat 
a földrengés kezdete előtt természetével 
ellenkező élénk, nyugtalan mozgásokat 
végez. Azt állítja Abe és Hatai, a két 
japán természetkutató, hogy a halnak a 
földrengések iránt mutatott érzékeny
sége a legfinomabb szeizmográf érzé
kenységét is felülmúlja, mert egészen 
enyhe, szinte észrevehetetlen földrengé
seket is regisztrál. Nem lehetetlen, hogy 
a földrengés előre jelzése éppen azon 
alapszik, hogy a kezdetben még nem 
érezhető egészen gyenge rezdüléseket 
veszi észre a hal. Hiszen, mint azt si
került kimutatni, a mi halaink is meg
éreznek egészen gyenge rezgés-féléket, 
például a hang révén keletkező rezgést. 
Abe és Hatai szerint, ha minden hiba
forrást leszámítanak, nyolcvan száza
léknyi biztonsággal meg lehet jósolni a 
földrengés bekövetkezését az említett 
halfajta viselkedéséből. Télen és nyá
ron, legalább is a japáni viszonyok sze
rint, egyforma pontosan jelzi a hal a 
bekövetkező földrengést.

F. V.

A hal intelligenciája. A Plymuth-ak- 
váriumban a halfajok nagy számával 
végeztek intelligencia-kísérleteket. Ezek 
egyike például a következő volt. Egy 
hangforrásból bizonyos hangot adtak le 
és azután tizenöt másodperc múlva egy 
férget ejtettek a vízbe. A hal eleinte 
nem reagált a hangra, s csak akkor csa
pott a féregre, amikor azt megpillan
totta. De már néhány megismétlés után 
azonnal reagált a hangra, odasietett a 
beejtés helyére és várta a prédát, még 
akkor is, amikor azt rövidebb-hosszabb 
ideig visszatartották tőle. Tehát nem
csak a hangot, hanem agyával azt is 
felfogta, hogy a hang után táplálék kö
vetkezik. Később bonyolították a dol
got. A férget egy szűknyakú palackba 
helyezték, melynek nyílása a víz színé
vel egyenlő magasan volt. A halnak 
tehát, hogy a csalétekhez jusson, arra 
a felismerésre kellett jutnia, hogy csak
is a szűk palacknyakon át vezető egyet
len úton érheti el a prédát. Néhány

mert a fémedényeket a rézgálic azonnal, 
megtámadja, kimarja. Minthogy a réz- 
gálicnak vízben való oldásakor kénsav 
keletkezik, ez a hálók anyagát is tönk
retenné. Az ilyen oldatba tehát nem 
szabad a hálókat bemártani. Fontos 
feladat, hogy előbb a fejlődött kénsavat 
semlegesítsük. Ezt úgy végezzük el, 
hogy amikor a rézgálic tökéletesen fel
oldódott, minden 100 liter rézszulfátol- 
dathoz 2 V2 kg. 25°/o-os ammóniákoldatot 
( „ s z a l m i á k s z e s z “) adunk s közben 
állandóan keverjük.

Az ammóniákoldat hozzákeverésekor 
az addig enyhén kékesszínű rézgálicol- 
dat előbb tej színűvé válik, de lassan 
teljesen megtisztul és szép sötétkék szí
nű lesz. Ebbe az oldatba kell belemár
tani a hálókat s mintegy 15 percig kell 
bennetartani. Kénsav már nincsen az 
oldatban, mert a szalmiákszesz közöm
bösítette, ártatlan anyaggá változtatta. 
A megadott idő elteltével a hálókat ki
vesszük, mindenféle kimosás nélkül 
megszán tjuik. A teljesen új hálókat 
azonban előbb vízzel kell átitatni, kü
lönben a tartósító anyagot „nem veszik 
fel.“ Igaz, hogy ez a „tartósító“ anyag 
kicsiny hatóképességgel rendelkezik. 
Legfontosabb jó tulajdonsága, hogy a 
hálók természetes fehérségét csak na
gyon csekély mértékben változtatja 
meg.

A megóvást tehát ez az anyag sem. 
végzi el tökéletesen. Mert minden tar
tósító anyagnak valóban védeni kell a 
hálók anyagát a rothadástól és esetleg" 
káros viziállatok ellen. Emellett nem 
szabad a hálónak olyan tulajdonságokat 
kölcsönöznie, amelyek a halakat a fo
gásban zavarnák, pl. sajátos szag, fel
tűnő szín, stb. Végül nem szabad a há
lók fonadékát sem megkeményítenie, 
törékennyé tennie, stb.

A tartósító anyagoknak ezekkel a jó
tulajdonságokkal kell rendelkezniük. A. 
hálók természetes színét megtartó, szín
telen, tökéletes tartósító anyaggal te
hát még nem rendelkezünk. A gyakor
lati életet segítő kutatások azonban ezt 
a kérdést is meg fogják oldani.

v. V.

próba után, mihelyt a hangot hallotta,, 
becsúszott a palack nyakán át a féreg
hez.

Később is, ha megszólalt a hang, be
tornázta magát az üvegbe és kereste a. 
jelzéssel beígért csemegét. íme, ilyes
mihez a halnak is van esze.

F. V.

A tenger felé vándorló angolnák a
schaffhauseni (Svájc) erőmtűelep turbi
náit annyira eltömték, hogy az üzemben 
zavarok támadtak. Az angolnák termé
szetesen elpusztultak és annyira össze
préselődtek, hogy hasznavehetetlenük 
kellett azokat kidobni. A halpusztulás
nak az volt az oka, hogy a Rajna ala
csony vízállása miatt annak egész víz
tömegét a turbinákra kellett vezetni és 
így csak azokon keresztül vezetett út a* 
tenger felé a vándorlási ösztönüket kö
vető angolnak számára. — (Thurgauer 
Ztg. — Schweizerische Fischerei Ztg. 
1944. No. 1.) — ez. —

Dudáló halak. Bizonyára nem közis
mert, hogy vannak olyan halak is, ame
lyek meghazudtolják a halnak legjelleg
zetesebb sajátságát, a némaságot. Batá- 
via és általában Kelet-India vizeiben 
nagyon érdekes Therapon rajt figyeltek 
meg. Ezek a halak néha tekintélyes lár
mát csapnak a folyók torkolatában,, 
mintha távoli autók dudálnának. E sa
játságos hangadóképesség biológiai je
lentősége még nem tisztázott. Egyébként 
alkalmasint az úszóhólyag szolgál hang
adó szerv gyanánt. F. V.

A Neretve folyó igen fontos halasvize- 
Horvátországnak. A Fischerei Ztg. köz
lése szerint itt a bandák kézigránátos, 
rablóhalászata miatt a halállomány na
gyon megcsökkent, azonban mióta a né
met hadsereg ezt a vidéket a garázdál- 
kodóktól megtisztította, azonnal elkezd
ték a pisztrángállomány növelését.

— ez —

A sebespisztráng kannibalizmusának;
egy újabb esetéről ad hírt e Schweize
rische Fischerei Ztg. legutóbbi száma. 
A hír szerint egy kb. 600 gr-os példány 
a mintegy 160 gr súlyt elért fajtársát

vonta hatáskörébe, és csatolta a III. szakaszához. — Az 1944. évi költségvetést 
24.347 P bevétellel és ú. a. kiadassál elfogadták; bérösszegre 13.817 P, egyenlő 
4.724 kg. ponty max. ár; adóra 2.457 P, osztalékra30.478 P irányoztak elő. — Az 
Esztergomi Halászati Társulattal vitás határ megállapításra az eljárást márc. 8-ra 
tűzték ki. J. V.

A SZATMÄR—VITKAI HALÁSZATI TÁRSULAT febr. 24-én tartotta 
Szatmárnémetiben közgyűlését. — Az 1942. május 2-iki kgy. határozata alapján 
kiküldött bizottság a Szatmárvármegyei Halászati Társulat hasonló bizottságával 
az egyesülés kérdését letárgyalta. — A két társulat egyesülése azért volt esedé
kes, mert a volt Trianoni határon innen maradt Vitkai társulat oly kicsi és ha
lászatiig nehezen értékesíthető lett, hogy így az egész megyei társulat minden 
kérdést sokkal eredményesebben tud lebonyolítani. A részletekre 3 tagú bizottságot 
küldöttek ki. — 1942-ben km-kint 15 P, 1943-ban 10 P osztalékot tudtak adni. — 
Szerződéseiket annak idején még készpénzben kötötték. — 17 pár csizmát kaptak. 
— 1943-ban 3.876 P bevétellel 2.177 P kiadással; e között 1.448 P osztalékkal a 
számadásokat jóváhagyta a kgy. A fel nem vett osztalékra elhatározták, hogy az 
illető nevére takarékkönyvbe helyezik el, 10 évig így őrzik és ha ezen idő alatt 
sem kerül elő a jogos tulajdonos, úgy a Társulat ezen összeget halasítási célokra 
fordíthatja. — Bérlőket 100° 0 béremelés elfogadására szólítják fel, aki nem fogadja 
el, azzal a legszigorúbban járnak el. — Amennyiben a Szatmármegyei Halászati 
Társulat is elfogadja a beolvadást, ezen társulat szerződései és kötelezettségei le
jártukig érvényben maradnak. J. V.

Halászati Társulatok továbbra is megtarthatják választmányi és közgyűléseiket az 
érvényben lévő alatti két rendelet alapján:

A m. kir. minisztérium 8.120/1939. M. E. sz. rendelete a gyülekezési jog
korlátozásáról.

1. §. Politikai jellegű népgyűlések, felvonulások és más politikai összejöve
telek tartása további intézkedésig tilos, és azok megtartását — szükség esetén — 
karhatalommal is meg kell akadályozni.

2. §. Az 1. §. hatálya alá nem eső minden egyéb gyűlés — amennyiben ez a 
rendelet kifejezetten másként nem rendelkezik — csak a rendőrhatóság előzetes 
engedélyével tartható meg.

A m. kir. minisztérium 10.630 1939. M. E. számú rendelete, a gyülekezési jog korlá
tozásáról szóló 8.120/1939. M. E. számú rendelet kiegészítéséről.

A m. kir. minisztérium az 1939.TI. t.-c. 149. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli:

A gyülekezési jog korlátozásáról szóló 8.120/1939. M. E. számú rendelet 2. 
§-ának rendelkezése további intézkedésig nem vonatkozik a kereskedelmi társasá
gok vagy külön törvények alapján létesült társulatok, pénztárak és más hasonló 
testületek (intézetek) közgyűléseire és egyéb gyűléseire.

Ez a rendelet a kihirdetés napján (1939. nov. 22.) lépett életbe.
K. Gy.

RENDELETEK
A HALÄSZAT ÉS TÓGAZDASÁG SZEMPONTJÁBÓL FONTOSABB 

ŰJABB RENDELETEK KIVONATAI.
Összeállította: Kontur György.

ÚJDONSÁGOK—VEGYESEK
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falta fel. Az ott folyó tudományos vizs
gálatok szerint a normális pisztrángok 
gyomortartalmában pisztrángmaradvá
nyokat csak elvétve találtak, azt főleg 
rovarok maradványai töltik ki. Ebből 
arra következtetnek, hogy csak egyes 
pisztráng-egyedek „specializálják“ ma
gukat arra, hogy mindennapi tápláléku
kat fajtársaik soraiból biztosítsák.

— ez —

Tógazdaság borszükségletének bizto
sítása.
Tanulság kedvéért közöljük, hogy az 

egyik nagy uradalom hosszúszárú ha

lászcsizmáinak elkészítését az alábbi 
módon biztosította. Az elhullott állatok 
bőrének kikészítését, gazdasági szerszám 
stb. céljára anyagigénylőlap felhaszná
lásával igényelte. Az Anyaghivatal en
gedélyezte részére a kikészítést, ame
lyet azután szabályszerűen kiigényelt a 
legközelebbi bőrgyárban. Egy-egy bőr 
kikészítése cca 83 P-be került, három 
bőrből összesen 5 kifogástalan hosszú
szárú bőrcsizmát, valamint ugyanannyi 
bakancsot szabtak ki. Egy-egy hosszú- 
szárú bőrzsizma tehát alig került 100 P- 
jébe. Ilyenformán sikerült biztosítania 
18 tavának lehalászását és így a terme
lés folytonosságát is. K. Gy.

Királyi étel a hal, 
fölszerelése fejedelmi lehet, ha

STADION -nál veszi

Horgász sport szaküzlet Budán, Margit- 
körút 7. Viszonteladóknak árengedmény.

K é rd é s—F elelet
KÉRDÉS:

1. Egyes tógazdák tenyészanyagjukat 
már ősszel kihelyezik, mások a kihelye
zést tavaszra hagyják. Melyik módszer a 
helyesebb?

FELELET:

Mindkét módszernek vannak előnyei 
és hátrányai. Hogy melyiket alkalmaz
zuk, azt a helyi körülmények döntik el. 
Az ősszel tóba kihelyezett egy- és két- 
nyaras ponty ivadék, süllő ivadék, stb. 
természetes viszonyok között telel, nincs 
összezsúfolva. Egészségi állapota jobb, 
mint a teleltetőbe zárt, zsúfolva tartott 
halaké. A tó talaja azonban így télen 
is víz alatt áll, nem fagy ki, esetleges 
betegségokozó csírák, paraziták, halel
lenségek mind benn maradnak. A be
tegségektől tehát ez a módszer sem véd 
meg feltétlenül biztosan. Igaz, hogy 
megmarad az el nem fogyasztott termé
szetes haltáplálék kitelelésre képes ré
sze is, mely a fiatal pontyok (egy és 
kétnyarasok) rendelkezésére áll. Ezek 
ugyanis esznek télen is, ha van mit, bár 
táplálék-igényük csak annyi, hogy sú
lyukat körülbelül fenntarthassák. A 
tóban telelt ivadék súly apadása tehát 
minimális vagy meg is tartja őszi sú
lyát tavaszig.

A teleltető medencékben tartott te- 
nyészanyag veszít súlyából tavaszig 
'5—6°/o-ot, esetleg többet is, a betegsé
geknek, sőt oxigénhiánynak is. jobban 
ki van téve a zsúfoltság miatt, utóbbi
nak akkor, ha hófúvás következtében 
elakad a teleltető tó vízellátása. Ilyen
kor gyors tömegpusztulás állhat be. A 
teleltetőben való tartás előnye viszont, 
hogy a teleltető tavak aprók és könnyen 
fertőtleníthetők, s hogy a tógazda ta
vasszal biztosan tudja, mennyi hala te
lelt át, mennyi pusztult el, mennyi köz
tük a gyenge, beteges. Várhat a kihe
lyezéssel esetleg a hasvízkór (vörös kór) 
járvány idejéig, húsvétig is. Pótolhatja 
a bekövetkezett esetleges hiányokat. 
Szárazon álló tavai fenekét jobban meg 
tudja meszezni, stb. (talajtrágyázás). A 
műtárgyakat, töltéseket jól meg tudja 
vizsgálni és karban tudja tartani a szá
razon állás hosszabb ideje alatt. A tó
fenék, ha valóban száraz és átfagy, 
megszabadul a káros paraziták nagy 
részétől, de nem valamennyitől. A ter
mészetes haltáplálék egy része a talajba

furakodva így is áttelel (pl. árvaszu- 
nyoglárvák), bár ez a mennyiség nem 
valami jelentékeny. Az újramegtöltés 
után tavasszal a szárazon állott tő ha
marosan benépesül újra haltáplálék- 
szervezetekkel. A feltett kérdésre tehát 
nem lehet egész határozottan megfe
lelni. Dr. U. E.

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT 
FONTOS KÖZLENDŐK.

M E G H Í V Ó .

A Délvidéki Halértékesítő Szövetke
zet 1944. évi július hó 9.-én Palicsfür- 
dőn országos halászszövetkezeti kong
resszust tart.

Erre ezúton is meghívjuk a halászo
kat és minden érdeklődőt szívesen lá
tunk.

10*5  q  p o n t y !  v a « lé k

tenyészcélokra e l a d ó  
nagybani napi áron.

I s z e r  K á r o l y  igazgató
Budapest — Telefon: 435-334

A  h a l a k  e l a d á s a  ab 
Kaposfő tógazdaság tör
ténik. Elszállításról a ve
vő gondoskodik.

Szem élyi hírek

Dr. S zab ó  Zoltán
1882-1944.

„Mert közülünk senkisem él magának és senki 
sem halmeg magának; mivel ha élünk az Űr- 
nak élünk, ha meghalunk az Űmak halunk 
meg; tehát akár élünk, akár halunk, az Űréi 
vagyunk“ (Római lev. XIV. 7—8.)

Rövid, de súlyos szenvedés után tért vissza a Mindenek Alkotójához egy 
nagy magyar és világhírű természetbúvár Dr. S z a b ó  Z o l t á n  egyetemi nyil
vános rendes tanár lelke, akinek halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar 
természettudományt

Az elhunyt a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem bölcsészettudományi karán a növényrendszertani és növényföldrajzi inté
zet, valamint a botanikuskert igazgatója, az általános örökléstan magántanára, a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Szent István Akadémia és a Darányi^ Ignác 
Agrártudományos Társaság rendes tagja, az Országos Felsőoktatási Tanács, az 
Országos Közoktatási Tanács, az Országos Ösztöndíjtanács, az Országos Természet- 
tudományi Tanács, az Országos Természetvédelmi Tanács, a Mezőgazdasági Kí
sérletügyi és Állandó Felülbíráló Tanács, a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának 
tagja, a Magyar Psychológiai Társaság választmányi tagja, társelnöke és pártoló 
tagja és örökléstudományi szakosztályának elnöke, a Királyi Magyar Természet- 
tudományi Társulat alelnöke és pártoló tagja, Egyetemes és Növénytani Szakosz
tályának elnöke, több hazai és külföldi egyesület — köztük az Országos Halászati

PRISTER MÜVEK
hydrotechnikai és építő r. t.
Budapest I. kér., IV. Béla-úi 105. sz. 
Telefon: 161-230.

Sado házi kis derítők, Szab. derítő- 
betétek, biológiai szenny víztisztítók, 
szennyvízátemelő telepek, mély- 
épités-vizépités.

Egyesület, a Magyar Levélbélyeggyűjtők Egyesülete és a Magyar Turista Egyesület 
— és társaság tagja, Corvin koszorú tulajdonosa volt.

Az elhunyt nemcsak a magyar botanika tündöklő csillaga volt, hanem 
nevét a világ valamennyi országában jól ismerték a természettudósok és termé
szetbarátok. Rövid földi életét sokoldalú, aprólékos és nagyvonalú, odaadó tudo
mányos és népszerű alkotó, felfedező és építő munka kísérte. Sohasem magáért, 
hanem mindig a tiszta tudományért élt és harcolt. Mintaképe volt a magyar al
kotni akarásnak. Mint a növénytannak kiváló tudósa eleinte a g o m b á k k a l  
foglalkozott, melyekből több új fajt fedezett fel. Később a n ö v é n y f ö l d r a j z 
ra tért át, amelynek keretében kaukázusi és egyéb gyűjtései földolgozásának ered
ményeit a külföld is elismeréssel fogadta. Szaktudása mélyén f e j l ő d é s t a n i  
és r e n d s z e r t a n i  kutatásokba mélyedt és egyes genusokat vizsgált. Figyelmét 
lekötötte a nálunk eladdig elhanyagolt ö r ö k l é s t a n  is. Hazánkban elsősorban 
O juttatta szóhoz az átöröklés kérdéseit az egyetemen, a tudományos, valamint 
népszerűsítő irodalmunkban.

Számos (kb. 4000) tudományos és népszerű értekezés mellett sok (14) tudo
mányos, népszerű és ismeretterjesztő könyvet írt. Ritka pedagógiai érzéktől átha
tott, élénk, vonzó ismeretterjesztő előadásai nevét széles körben ismertté tették.

Személyében a tudós, az előadó és az író jeles tulajdonságai ritka kiváló
sággal egyesültek; mintha állandóan szem előtt tartotta volna R. Schumann mon
dását: „Az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem megint csak mestereket.“ 
Hallgatói, tanítványai közül sokan, már évekkel ezelőtt a legmagasabb tudományos 
elismerésben részesültek, sőt egyetemi és főiskolai tanárokká váltak.

Amilyen tudósa volt a botanikának és örökléstannak, époly mestere volt a 
tolinak, a ceruzának és az ecsetnek is. Sok tárcát elbeszélést és verset írt; 
akvarelljeí, olajfestményei és portraitjei Isten áldotta tehetségének, nagyvonalú
ságának és sokoldalúságának maradandó hirdetői. Sokirányú elfoglaltsága mellett 
Magyarország egyik legnagyobb, művészi lelkületű, amatőr bélyeggyűjtője volt 
A bélyegekben is, mint mindenben ami érdekelte, a szépségeket és a mélységeket 
kereste.

Egész életét — az éjt is nappallá téve — folytonos, kitartó és lelkes alkotó 
munkában Istennek, Hazánknak, a tudománynak, a köznek szentelte, amellyel 
Horatius szavaival élve „ércnél maradandóbb emléket állított magának.“

Emlékét egyesületünk is kegyelettel őrzi.
*

Lapunk felelős szerkesztője és felelős kiadója az elhunytban édes Atyját 
gyászolja.

Meghívó
Alulírott, mint a Szob-kővári Halászati Társulat elnöke a Társulat tagjait 

tisztelettel meghívom a Vámosmikola községben, a községházán f. évi június hó 
22-én d. e. 10 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésre.

Tárgysorozat:

1. V é d t e r ü l e t  k i j e l ö l é s e .
2. A b é r l e t t e l  k a p c s o l a t b a n  e g y e s  i n t é z k e d é s e k .
3. E g y é b  i n t é z k e d é s e k .
Vámosmikola, 1944. évi május hó 23-án.

P. H.

Dr. Lehotzky Károly s, k. 
társulati elnök.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:

Ismételten és tisztelettel kérem OL
VASÓINKAT, hogy kíméljék meg a 
szerkesztőséget hálófonál, kőszénkát
rány, rézgálic, csillagfürt, gumicsizma, 
stb. igényeik bejelentésével vagy fel
szólamlásaikkal, ugyanis evvel nemcsak 
maguknak felesleges, hanem a szerkesz
tőségnek is többlet munkát okoznak, 
sőt nem mozdítják elő saját ügyüket 
sem, minthogy késedelmesebb választ 
kapnak, mintha közvetlenül az egyesü
lethez fordultak volna. — Hirdetőink. A 
hirdetések árával és elszámolásával 
kapcsolatosan a szerkesztőség már ösz- 
szeállította a kimutatásokat és azokat 
az érdekelteknek rövidesen szét is fog
juk küldeni. — GYŰJTSÜK AZ ELŐ

FIZETŐKET, ÉS MINÉL NAGYOBB 
PROPAGANDÁT FEJTSÜNK KI A 
LAPUNK ÉRDEKÉBEN!! — A követ
kező cikkanyagra van szükségünk: „A
pisztrángos tanfolyam tanulságai és kí
vánalmai.“ „Az idei télen és kora ta
vasszal jelentkezett-e és okozott-e nagy 
károkat a sirály?“ „A vízfolyások mely 
szakaszai kedvezők a behalasításra és 
betelepítésre?“ „Milyen takarmánnyal 
pótolható és helyettesíthető a csillag
fürt? (kísérletekkel és eredményekkel).“

Sz. Z.

Olvasóinknak!
Lapunk szerkesztősége ill. szerkesztője 

ideiglenesen és visszavonásig T i n n y é -  
r e költözött. Címünk tehát: ifj. Dr. 
Szabó Zoltán kir. fő vegyész T i n n y e  
(Pest vm.) Bocskai István út 110. Refor
mátus lelkészi hivatal. Ide kérjük tehát 
a leveleket, cikkeket.
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Á R J E G Y Z É S .
A budapesti halnagykereskedőktől vett értesülés szerint 1944. 

évi május hó folyamán a nagybani halárak kg-ként az alábbiak 
voltak:
Élőponty . . . . . p — 7.70 Kárász . . . . . p 3 . - -  4.—
Jegelt ponty . . . p 6 .4 0 - 7.40 Fehérhalak . . p 1.50 — 7 —

„ * harcsa . . p 15.------ 18.— Balatoni fogas i. oszt. P 17.—
„ fogassüllő. P 16.----- 1 8 - „ >♦ ii. P 1 6 .-

Csuka ............... . p 8 . -  - 12.— „ „ ni. P 1 5 .-
Compó . , . . .
m/MMmmmmmm,

. p
WMWM

7.------ 8.— IV. 99
■

P 1 4 .-

Az Országos Halászati Egyesület kiadványai:
Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkalmazása a lim- 
nologiában

Irta : Dr. Maucha Rezső. Ára : 10'— P

Természetes pisztrángos vizeink hasznosítása
Írták: Dr. Mika Ferenc és dr. vitéz Varga Lajos. Számos 
képpel. Ara : 8'— P

A rák életmódja, fogása, elterjedése és telepítése
Irta: Vásárhelyi István. Számos képpel. Á ra : 2*50 P

A pézsma pocok (Fiber zibethicus L)
Irta: Vásárhelyi István. Számos képpel. Ára: 1 '50 P

A pénzes pér (Thymallus thymallus L)
írták: Dr. Mika Ferenc és dr. vitéz Varga Lajos. Számos 
képpel. Ára : 2*40 P

Magyarország halai és halászata
Irta : Dr. Unger Emil. Számos képpel. Ára : 3’20 P

A haltermelés biológiai alapjai
Irta : Dr. Unger Emil. 2 képpel. Ára : 2*— P

A halak hideggel való konzerválása
Irta : Dr. Unger Emil. Ára : 2*— P

Bácskai halász szakácskönyv
(Délvidéki halászati alap) Ára : —*40 P

Megrendelhetők valamennyi könyvkereskedésben.
Főlerakat-főbizományos: K I L I Á N  F R I G Y E S  U T Ó D A  

m. kir. egyetemi könyvkereskedése Budapesti IV., H aris-kö z 2»

BR0ZSEK JÁNOS
H a l n a g y k e r e s k e d ő

Veszek mindennemű folyóvízi 
és tavi halat.
Iroa és üzlet: Budapest, IX., 
Csarnok-tér 3-4. Tel fon: 386-364.

G róf Jankovich-B ésán E lem ér

H a l n a g y k e r e s k e d é s e
Iroda :

Budapest, Ferenc Józseí rakpart 17. Telefon: 186-299.
Üzlet: 185-484.

Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Telefon: 185-273.

S Ü M O I Í Y I  T Ö C l i Z D A I i d  
Tóth J ó z s e f és társai

HALKERESKEDÉSE
Folyóvízi és tavi halak vétele és eladása nagyban és kicsinyben. 

Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Telefon: 185-740.

__ZIM M ER  F E R E N C ___
HALKERESKEDELMI R. T.
B u d ap est, IX ., G önczy P á l-u tca  4. T e l.:  185-448.

Vesz minden mennyiségű piaci és ienyész pontyot. 
Tógazdaság berendezésére alkalmas területeket keres, 

esetleg meglévők kibővítésére vállalkozik.

H irdessen a „HALÁSZA “-bán
A h i r d e t é s  á r a :

6 c m széles h irdetés m m -ként 0*25 pengő 
12  cm széles h irdetés m m -ként 0*50 pengő

Ittik [/iktöi

UaUtagpketesUedd is

Elvállalok minden tó és vad tó lehalászást. 
Veszek mindennemű folyóvízi és tógazda
sági halat.

7 i oda is üzlet: Budapest, XIII., 1.
Telefon: 495-585

Csásda: Budapest, XIII.
Telefon: 495-736

é---------- ~

I
"  V E S Z Ü N K !

20-40 dekás kétnyaras gyorsnövésű ne
mes pikkelyes

Pontyivadékot,
ab Balaton. Mennyiségi és minőségi 
átvétel bizottság által Siófokon vagy 
Fonyód kikötőjében. Ajánlatok a

Balaton halászati r. t. Siófok
címére.

A lap kiadásáért felelős: ifj. dr. Szabó Zoltán.
Lapzárta minden hónap utolsó napján.

Magyar Tógazdaságok és Halkereskedelmi Részvénytársaság
Igazgatóság: Budapest, V., József nádor-tér 8. Telefon: 180-921, 180-922. Levélcím: Budapest 4., postafiók 271. Távirati cím: Tógazdasá
gok. Üzlet és raktár: Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Telefon: 185-636. Elárusítóhely: Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Tele
fon: 185-636. Szállítási iroda: Budapest, XL, Budaőrsi-út 87. Telefon: 468-716. Megvásároljuk tógazdaságok és szabadvízi halászatok 
egész haltermését. Szállítunk elsőrendű, gyorsnövésű egy- és kétnyaras tenyészpontyot, anyapontyot, egyéb tenyészhalat és megtermé

kenyített fogassüllőikrát.

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Felelős üzemvezető: Lőrincz János.


