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A rákról.
A rák (Astacus). A tízlábú rákok alrendjében a 

hosszú farkúak csoportjának Astacidae családjába tar- 
tozó nem ; képviselői kizárólag édesvíziek. Egyik faja 
a közönséges folyami rák (Astacus fluviatilis L.) 15 cm. 
hosszú, 120—140 gr. nehéz, zöldes-barna színű. Csaknem 
egész Európában otthonos, folyókban, patakokban és 
tavakban él. Leginkább a vizek meredek partjai körül 
tanyázik. Júniusban vedlik* októberben párzik, minek
utána a nőstény elvonul s mindaddig rejtekhelyén 
marad, míg csak 200—400 kezdetben kékes-fekete, majd 
piros és sárga petéje meg nem érik. A 9 mm. hosszú 
fiatalok a petéből csak májusban bújnak elő és 5—6. 
életévükben lesznek ivarérettek. A 100 gr.-nál nehezebb 
rákok állítólag 20 évesnél idősebbek. A kisebb folyók
ban élők húsa ízletesebb, mint a nagyobb folyamokból 
valóké. A rák főzés alkalmával megpirul: ennek oka, 
a kék festék elenyészése* Másik faja a karcsú ollós rák 
(Astacus leptodactylus E.) ollói keskenyebbek és húsa 
nem oly ízletes, mint a közönségesé. Ez mostanában 
kezd hazánkban elterjedni. Harmadik faj a kövi rák 
(Astacus saxatilis) az előbbenieknél jóval kisebb s a 
hegyi patakocskákat lakja.

Huxley Tamás híres angol természettudós a rák élet
tanáról igen érdekes feljegyzéseket tesz. „A folyami 
rák — úgymond — fiatal korában igen gyorsan nő, 
fejlődése azonban idővel mindig lassúbbá válik. A peté
ből kibúvó szürkés színű állatka 9 mm. hosszú. Rendes 
viszonyok között a rák egy év leforgása alatt 4—8 cm., 
két év alatt 8*6, három év alatt 10*5, négy év után 13, 
öt év múlva pedig 15 cm. nagyra nő. A rák életkorá
nak határa manapság még nem ismeretes, valamint az 
sem, hogy mily nagyra nőhet, az azonban bizonyos, 
hogy a 25 cm. hosszú folyami rák igen ritka kivételt 
képez s ehhez képest a rák-élet végső határa a 20-ik 
életév felé lehet. A rák növekedése igen érdekes és 
sajátszerű körülmények között megy végbe: Testének

szilárd része — ellentétben a felsőbbrendű állatokkal —1 
exoskelet, azaz egyszer megalakulva, benne az állat 
tovább fejlődni nem képes. Azért időnként kénytelen 
azt a rák magáról levetni s új külső burkolatot növesz
teni, mely burokváltozás az egész testen egyszerre tör
ténik. Az egész exoskelet szintén egyszerre, egy darabban 
és meglehetős gyorsan válik le ; leválás közben azon
ban egyidejűleg már alakulni kezd az új váz is, de 
mielőtt még megkeményednék, végbe megy a testnek 
gyors megnövekedése. A rák növekedése tehát nem 
olyan fokozatos és lassú, mint a többi állatok növeke
dése, hanem a vedlés korszakában beálló időnkénti 
„nekirugaszkodás", a mi pár nap alatt végbe megy,

A rák vedlési körülményeit legelőször közel kétszáz 
évvel ezelőtt egy kiváló természetvizsgáló, a .híres 
Reaumur figyelte meg s ő a következő találó képben 
írja le annak menetét : Nehány órával a vedlés előtt 
az állat lábait egymáshoz kezdi dörzsölgetni s testének 
minden egyes tagját mozgatni kezdi, majd pedig a 
hátára veti magát s a farkát meg kinyújtja, majd ismét 
hullámszerűen mozgatja, miáltal testrésze szabaddá válik 
a hüvelyben. Ha ily művelet közben a rák valamelyik 
ollója letörik, azt teljesen üresnek találjuk. Nemsokára 
az exoskeletnek lágy, csaknem bőrszerű része szét
szakad ott, hol a hátpaizs hátsó része az alsó test első 
gyűrűjével, az úgynevezett farkkal van egybekötve s 
erre a még puha sötétbarna színű bőrrel fedett állati 
test a vértből kitör. Ezen állapotában a rák némi kis 
időt látszik engedni magának a pihenésre, minekutána 
ismét kezdi testrészeit dörzsölgetni s rázogatni, úgy 
mintha vakaródznék, miközben a hátpaizs felfelé s előre 
tolódik s csak a száj tájékán marad megerősítve; csak
hamar azonban mintegy teljes erejét összeszedve, fejét 
is kirántja a vértből s ezáltal szeme és fejének minden 
egyéb része is megszabadul a buroktól. Ekkor a régi 
integumentum egyik oldalán hosszában meghasad s a 
lábak kihúzására kerül a sor. Az is megtörténik, hogy 
egynémelyik rák a burokból nem képes kivonszolni a
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lábát, ílyenkoL. azután a külső héjjal együtt az egész 
rákíáb leesik. Ekként kiszabadulván a lábak, az állatka 
teljesén kivonja fejét a régi exoskeletből, kinyújtja far
kát és hirtelen ugrással előre veti magát. A régi burok 
ilyenkor hajszálnyi pontossággal előbbeni alakját veszi 
fel s az állatka, eltekintve „világító" tiszta színétől, 
alig különböztethető meg ezen üressé vált régi hüvelytől.

Ha a vedlés már annyira előrehaladt, hogy az állat 
a hát paizsát már feldomborítá, akkor a további lefolyást 
nem akadályozza meg már az sem, ha a rákot kivesz- 
szük a vízből s a tenyerünkre fektetjük, ott is folytatni 
fogja azt. A rák erejétől, esetleg egyéb körülményektől 
is függ a vedlés időtartama, az az idő, mely alatt a 
régi integumentum az első hasadástól kezdve a testről 
teljesen leválik, 10 perez s több óra között váltakozik. 
Mikor a régi hüvelyét a rák végre teljesen levetette, az 
óriási erőfeszítés miatt annyira kimerül, hogy egy bizo
nyos ideig — magánkívüli állapotban — mozdulatlanul 
vesztegel, sőt az új köntösért gyakran életével is fizet. 
Az így megvedlett rák teste ugyanaz, előbbeni szilárd 
és kemény integumentum helyett kezdetben csak lágy 
s minden benyomást felvevő, nedves papírhoz hasonló 
bőrrel van borítva, mindazonáltal a vértezet levetése 
után pár óráig a bőr tapintata keménynek tűnik fel, 
az idegek hatalmas contraetió, feszültség folytán ugyanis 
görcsös merevségbe jönnek s mindaddig így maradnak, 
míg a rendes állapot be nem következik.

Három napig tart az új exoskelet megkeményedése. 
Az állatka ezen idő alatt nyilván gyámoltalansága tudatá
ban, félénken visszahúzódva odújába búvik. Ügy látszik 
a fiatal rák élete első évében kétszer-háromszor is át
megy ily átalakuláson, később azonban évenként csak 
egyszer, öreg példányoknál pedig gyakran csak huza
mosabb időközökben történik a vedlés. Ily átalakulás
nál gyakran előfordul, hogy az állat egyik-másik test
része leszakad, ilyenkor, vagy ha ollóját, esetleg lábát 
ellenséges támadás érte s ez martalékul esett, a rák 
képes az elveszett testrészt lassanként bár, de mégis 
újra megnöveszteni. A megaludt vér ugyanis a seben 
új bőrt képez, melynek közepén bizonyos idő múltán 
rügyalakú kinövés keletkezik, melyből lassanként az el
vesztett tagrészlet fejlődik k i; mindazonáltal azonban 
hosszabb időt igényel, míg az új testrész olyanná fej
lődik, mint a milyen a régi volt. Ez magyarázza meg 
azon különös eseteket, hogy gyakran találunk külön
böző nagyságú ollóval s lábbal ellátott rákokat. Ha az 
ilyen amputáczió a vedlés idejében történik, mikor az 
exoskelet lágy, akkor az újonnan képződő tag rend
szerint gyorsan fejlődik ki, de ilyenkor gyakran saját
ságos korcsalakulások jönnek létre. F ix .

Kístógazdaságokról.
Ili > Halás^ás és az őszt munkák*

jTV^Vikor október vége körül a napok rövidülése, még 
ÍHkább pedig az éjszakák hűvössége a halas- 

: tavak vizét annyira lehűti, hogy e miatt a ter
mészetes haltáplalék képződése szinte szünetel, akkor 
kerül sor a tógazda aratására és ennek megtörténte 
titán azokra a munkákra* melyek a tó termőerejének 
fölujítását czélozzák.

Magától a halászatról kevés a mondanivaló, mert 
mindenki tudja, hogy a halakat lehetőleg kis vízben 
igyekszünk összefogdosni s e végett a tó vizét le

eresztjük. Legtöbb súly árrá fektetendő, hogy a halá
szatot gyorsan, a halra nézve minél kevesebb megvisel- 
tetéssel végezzük. Halászat és szállítás kímélettel és 
gonddal végezendő, mindig annak szem előtt tartásával, 
hogy élő és tehát érző állattal foglalkozunk ; amely hal 
törődik avagy megsebesül értékében csökken, azzal 
pedig a tógazda károsodik.

Mondanunk sem szükséges, hogy a tó tükrét lehetőleg 
lassan apasszuk, elejét veendő annak, hogy egyik-másik 
hal az iszapban rekedjen. Kényes természetű halfaj
tákat igyekezzünk már akkor kifogni, mielőtt a víz 
túlságosan leapadt, s ha aztán azokat tényleg megkerí
tettük, a legelső dolgunk legyen azokat tiszta és lehetőleg 
élővízbe juttatni. Természetesen a kevésbbé tkényes 
pontyokkal is kímélettel kell bánnunk, mindenekfelett a 
sérülést okozó durva kezelést gondosan kerülnünk. El
tekintve attól, hogy a sebesült ponty szánalmas, néha 
még étvágyrontó is, minélfogva alig vagy egyáltalán 
nem értékesíthető,, a seb ajtót nyit bizonyos parányi 
szervezeteknek, amelyek a hal testébe hatolva, annak 
pusztulását okozzák.

Ezek folytán a halakat soha sem szabad akár a 
partra, akár kosarakba vagy hordókba dobni, mert 
finom nyálkás bőrük vajmi könnyen sérül úgyis, hogy 
a testet védő pikkelyek lehullanak. De ne vessük a 
puszta földre sem, még kevésbbé az iszapba, hanem a 
mennyire csak lehetséges mindig kéznél tartott friss 
vízbe eresszük őket. A levegőn ugyanis a hal fuldoklik 
s lélegzése érdekében vízbe vágyódva erősen hányko
lódik, mialatt vagy megsérti magát, vagy pedig légző
szervei megtelnek földdel. Ha kosárban, tehát víz 
nélkül kell őket egyik helyről a másikra átszállítani, 
legalább azzal iparkodjunk helyzetükön javítani, hogy a 
kosarat előzőleg zsákvászonnal kibéleljük, a vásznat 
pedig használat közben többször is jól meglocsoljuk vízzel.

Czélszerű a kádakban raktározott halakat is minél 
gyakrabban megöntözni s őket így az iszaptól mente
síteni. Lehetőleg gyorsan végzendő a lemázsálás és meg
számlálás, mi ha megtörtént, különösen ajánlatos őket 
alkalmas hálóban élővízbe tenni, hogy minél jobban 
kiförödhessék a halászás közben szilványaikra rakódott 
iszapot. Ajánlatos pedig ez nemcsak azért, mert a halak 
így megerősödnek, de azért is, mert a szállításra haszná
landó víz így tisztábban marad s kevesebb a szállítással 
járó koczkázat. Ha a fürdetést nem élővízben, hanem 
tóban kell végeznünk, akkor azt lehetőleg a be- vagy 
kifolyásnál ejtsük meg, mert a folyóvíznek több az 
élenye, mint az állónak s az iszapot is tovább úsztatja.

Ha pedig egyáltalán nem rendelkezünk e czélra áramló 
vízzel, akkor a halaknak minél teljesebb és gyakoribb 
öblítésével igyekezzünk sorsukat elviselhetőbbé tenni.

A halászásnál főleg a ragadozó halak hívják ki figyel-: 
műnket, mint a melyek kevésbbé ellentállók a pontynál. 
Őket már a fogásnál igyekezzünk a pontyoktól és czom- 
póktól külön választani és mindvégig elkülönítetten 
kezelni, miután hogy egyáltalán nem tűrik a zavaros 
és élenyben szegény vizet. A czompókat illetőleg tanácsos 
a tavat a lecsapolás után is felügyeltetni, mert szívesen 
beleveszik magokat az iszapba s csak akkor adnak élet
jelt, ha levegőhiány miatt fuldokolva vergődnek.

Mint jeleztük, a halastavak kihalászását nyomon kö-" 
vetik a tófenék javítására irányuló teendők. Minden 
mezőgazda tudja, hogy a talaj kimerülése ellen küz
denie kell, mert csak az számíthat jó termésre, a ki 
alkalmas módon a földnek mind azt visszaadja, a mit 
belőle a termelt növények elvontak. Nos ez a tógazda*
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Ságnál sincs másként s elmondhatjuk, hogy minden, 
a mi a mezők és rétek termését emeli, az a tó
gazdaság hozamát is szaporítja. Ehhez képest a gon
dos tőgazda azonnal, a mint a tófenék megszikkadt, 
hozzálát a tavát szelő árkok gyökeres tisztogatásá
hoz, illetőleg a mennyiben ezen árkok összefolytak 
volna, azoknak újbóli megásásához, avégből, hogy 
a tó talaja minél tökéletesebben kiszáradhasson. Ám a 
talajvízzel együtt a tó megszabadul a talaj savaktól, 
a rothadó és mocsárgázoktól s lehetségessé válik, 
hogy a téli fagy mentői mélyebben meglazítsa a talajt, 
a mi viszont annak szellőzését is levegővel való telíté
sét mozdítja elő. Az árkokból nyert földet czélszerű 
egy helyen összehordani és égetett mészszel megkeverje 
komposzttá földolgozni. Ha a komposzt megérett, azt 
a tófenék fövényes, vagy egyébként meddő helyein szét- 
teregettetjük, hogy azok megint termővé váljanak. A 
tapasztalás sokszorosan igazolja, hogy az olyan tavak ho
zama, a melyek nélkülözik a víz termékenyítő iszapját, 
gyorsan apadnak, minélfogva a tógazda nagyon is utalva 
van arra, hogy tavát a szükség szerint akár trágyázással, 
akár ugarolással, vagy megfelelő bevetéssel, esetleg 
zöldtrágyázással javítsa. Tőzeges talajú tavak, égetett 
mészszel hintendők meg, avagy mészmárga-trágyázással 
javíthatók.

Közönségesen a mészmárgának vagy mészpornak 
előnyt adnak a darabos oltatlan mész fölött. Hang
súlyozzuk azonban, hogy a mészport lehetőleg azonnal 
alkalmazzuk a halászat után, mert lényegesen elősegíti 
a talaj föltárását, s a tó tavaszszal ismét használható. 
Ebből folyólag a tőgazda jól teszi, ha mészszükségletét 
őszszel szerzi meg, annyival is inkább, mert tavaszszal 
ritkán jut oly friss anyaghoz, mint őszszel. Ha mégis 
kénytelen volna tavaszszal meszezni, legalább két hétig 
várjon a halak kieresztéséveL Olyan mészpor, mely 
télen át a szabadban feküdt, hónak, esőnek kitéve, nem 
sokat ér, mert legnagyobb része vízben oldhatlan szén
savas mészszé alakult. E helyett inkább darabos mész- 
ből készített mészport alkalmazzunk tavaink trágyázá
sára. Ne feledjük tehát, hogy a tavaszi szállításra 
rendelt mészpornál sokkal nagyobb a valószínűség, hogy 
csekély értékű szénsavas meszet vásárlunk, mint ha 
őszszel hozatjuk ebből szükségletünket.

Ha tavainkat nem bírtuk a nyári kaszálással eléggé 
megtisztogatni, akkor most a gyökérzet eltávolításával 
igyekezzünk az ott fölvert növényzetet végkép kiirtani. 
A gyökérzetet akár ásással, akár pedig szántás által 
távolíthatjuk el, természetesen annak minden részét 
gondosan összegyűjtve a tavon kívül. Különösen haté
kony a tófeneket fölszántva nyáron át parlagon hagyni.

Ma már mindenütt ismerik a téli ugarolás hasznát. 
Általa a talaj nemcsak fölujul, de a halellenség is 
pusztul, következésképpen a tavaknak télen át való 
kiszárítását a legmelegebben ajánlhatjuk. Eme szabály 
alól legfeljebb csak egyetlen esetben lehetne kivételt 
tenni, akkor, ha ősszel vagy . télen át oly árvizek kelet
kezhetnének, a melyek jelentékeny mennyiségű trágyázó 
iszapot hoznak magukkal, kzen trágyaanyagok vissza
tartása indokolhatná egyedül a tó vizének rövid időre 
való földugását.

IV* Az értékesítésről*
Befejezésül érintenünk kell még a halak értékesítését 

is, úgymint eddig, ebben is csupán a kisgazdák igényeit 
tartva szemünk előtt.

A tógazda sikerének gyümölcse tudvalevőleg nem

csak attól függ, mit és mennyit termelt, de attól is, 
minő áron tudja termését értékesíteni. Jólehet a hal, 
kiváltképen az élő, olyan árú, a mely mindig és min
denütt kelendő, tehát a tógazdának éppenséggel sem 
kell áruját elpocsékolnia, mégis vannak bizonyos köve
telmények és tudnivalók, a melyekkel számolnia kell. 
A legelső ezek között az, hogy a lehetőségig alkal
mazkodjék a halkereskedelem részéről tapasztalható 
igényekhez. Am lássuk miben állanak ezek. ,

Köztudomás szerint a hal mint árú az u. n. saison 
cziMelc sorába tartozik, azaz kelendősége időhöz kötött. 
Fogyasztása ugyanis a hidegebb évszakra, akkor is 
főleg a böjti napokra, tehát rendesen a péntekre 
esik. Emellett az élve való eltarthatóság is támaszt 
bizonyos követelményeket, a mely kettős ok foly
tán, a kereskedők nem szívesen visznek egyszerre 
a piaczra több halat, mint a mennyit egész bizo
nyosan értékesíteni tudnak. Ehhez képest ősszel, amikor 
készleteiket szerzik, nagy súlyt helyeznek arra, hogy a 
tógazda részéről árúba bocsátott halakat ne kelljen 
azonnal elszállítaniok, hanem az átvett mennyiséget ott 
helyben raktározhassák, s majdm a fölmerülő szükség 
szerint apróbb részletekben vitethessék piaczra.

A ki tehát halkereskedőnek akarja halait eladni, annak 
okvetetlenül kell raktározásra alkalmas olyan tóval is 
bírnia, a melyben a halak akár áttelelhetők. Ilyenek 
hiányában, kivált nagyobb készleteket vagy egyáltalán 
nem vesz a kereskedő, avagy pedig csak olyan árakon, 
hogy a hirtelen elszállítással járó koczkázatot és költ
séget okvetlenül az eladóra hárítja.

Ilyen raktár vagy teleltető tó hiányában óva intjük 
a tógazdát, hogy halastavát előbb kihalásztassa, mielőtt 
termését eladta s a kereskedő magát a halászassa! egy
idejűleg az átvételre is kötelezte. E nélkül ugyanis a 
haltenyésztő egészen ki lenne szolgáltatva, a halkeres
kedő önkényének, a ki ezen kényszerhelyzetet saját elő
nyére ugyancsak kihasználná.

Egyébként hangsúlyozzuk, hogy kivált a kistermelő
nek nem okvetlenül szükséges halait a kereskedőnek 
eladni. Sőt azt mondhatnánk jobban jár, ha termését 
a közvetítés kizárásával egyenesen a fogyasztóknál ér
tékesíti. Különösen a vidéki kisebb városok piaczai azok, 
a melyek e tekintetben első sorban figyelembe jöhet
nek, mint a hol a hal, kivált élő állapotban egészen 
hiányzik. Éppen nem lenne tehát nehéz azt a halmennyi
séget kipuhatolni, mely az illető piaczon értékesíthető 
s aztán pénteken reggel, megfelelő számú lajtban a 
piaczra állítani. Ilyen módon elesik a nagyobb fuvar- 
költség s a kereskedő által fizettetett jelentékeny köz
vetítői díj, a fogyasztó olcsóbban jutna a halhoz, a 
termelő pedig mégis jobb áron adhatna túl portékáján. 
Ezt a gyakorlatot már is több helyen folytatják, min
denütt olyan haszonnal, a melyiknél fogva annak köve
tése melegen ajánlható.

El nem hallgathatjuk, hogy a tógazda ezen utóbbi 
értékesítés mellett sem nélkülözheti a raktártavat, mert 
hiszen termésének mennyiségéhez mérten, az értékesítés 
hosszabb időn át tart, addig pedig a halakat okvetlenül 
úgy kell tartania, hogy élve maradjanak s bármikor 
minél könnyebben megközelíthetők legyenek. Egyébként 
nagy hasznát veheti azoknak a szorosan vett üzem 
szempontjából is, mert a mint már említve volt, a tavak 
kimerülését elkerülendő, télire okvetlenül lecsapolva 
kell, hogy álljanak. Ezt pedig minden egyébtől függet
lenül csak úgy lehet végrehajtani, ha a halakat van 
hol raktározni illetve teleltetni.
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r * Méha a kereskedők már a nyár végén, augusztus 
vég© félé keresik a piaczképes pontyokat. Az a gazda, 
a ki árúját már ilyenkor hajlandó árúba bocsátani, 
számításon kívül nem hagyhatja, hogy a halak fejlődési 
szakának kihasználatlansága miatt okvetlenül kárt szen
ved, ha csak a kereskedő nagyobb egységár fizetésével 
azt a súlyt is meg nem fizeti, a melyet a halak őszig 
tényleg elértek volna. A termelőnek okvetlenül nagyobb 
árt kell tehát követelnie, mint őszszel és pedig legalább 
egyhatoddal, szeptember közepe táján pedig legalább 
egytizeddel többet, mint a minőre őszszel számíthat, 
mert körülbelül ennyi a még várható terméstöbblet. 
Emellett a termelőnek meg lesz az az előnye is, hogy 
tava hosszabb időn át áll szárazon, tehát jobban elő
készíthető a jövő évi termelésre, a mi különösen akkor 
érdemel figyelmet, ha némileg kihasznált és elvénült 
tavakban gazdálkodunk. Nemo.

A Garam folyó,
mellékvizei és a modem halászat.

régi jó időkben annyi volt a hal hazánk vizeiben, 
hogy a nemes, nemzetes és vitézlő uraknak, akik 
inkább hadviseléssel, vadászattal és más úri 

passziókkal foglalkoztak, a halak java és nagyja anélkül 
is kijutott, hogy akár a kezüket is kinyújtották utána.

Hogy a halászat és kivált annak egyik neme : a horgá
szat úri passzió is lehet, arról őseink mit sem tudtak, 
sőt a mostani nemzedék is csak kezd arról fogalmat 
szerezni.

Az angolok valósággal művészek ezen a téren, a 
németek versenyt álló gyakorlott horgászok, mi ellen
ben még csak kezdők vagyunk. Ámde a modern halászat 
kultusza napról-napra hódit s ugyancsak rohamosan 
fejlődik, mert hát a halászat és kivált a horgászat nagy 
elméleti tájékozottságot, sok gyakorlatot, nagy fegyelme
zettséget, éber figyelmet és türelmet kiván, ezek ellenében 
azonban sok élvezetet nyújt annak, ki gyakorolja.

Ebben a nemes sportban karöltve jár az egészség a 
romantikával, a tudomány a játékkal, a meglepetés az 
elragadtatással, a türelem a jutalommal, a luxus a 
takarékossággal.

A ki ideges, gyengélkedő menjen pisztrángokra hor
gászni Zólyom vármegye Alsószabadi község határában 
levő w Fehérkő1“ patakba, a Kisgaram község határában 
levő „ Cserpatak“-ba s midőn a bájos, fenyves völgyek
ben folyó kristálytiszta vízben megcsillan s horogra 
kerül egy-egy vörös-pettyes pisztráng, midőn a méla
csöndben a balzsamos levegőben egy új, bájos világot 
lát maga előtt a horgász, megszereti az életet, hazáját 
s megnyugodva edzetten, gyógyultan tér vissza a zajos 
utczára, a poros irodába, a mindennapi terhes foglal
kozáshoz.

Aki megunta a rideg számokat, mennyi kutatni valót 
talál a modern halászat körül, nevezetesen, a hal termé
szete és elterjedése tekintetében, a haltenyésztés, a 
horgászat és halfogás terén s mennyi szórakozást, 
örömöt nyújt a sokféle műlégy megismerése s egy-egy 
új, nagyon izgató műlégynek felfedezése.

Milyen nagy a meglepetésünk, amidőn a hajlékony, 
a végén gyufaszálvékonyságú horognyél kis horgán meg
akadt nagy halat vergődni látjuk, mikor a hal vergődése, 
menekülése szerint zsinórt engedünk s azt újra vissza- 
űzzuk mindaddig, amíg a hal kifárad s birtokba vehető !

Ezen küzdelem nagy fegyelmet, óvatosságot, gyakor
latot igényel s ugyancsak nagy örömöt és elragadtatást 
érzünk, amidőn a szép, nemes, harczias, de falánk és 
ragadozó szivárványom pisztrángot halászkosarunkba 
tehetjük. Láttam halászt, a ki ilyenkor. ugrált, tánczolt 
örömében.

A horognyelekben ma ugyancsak válogathat a halász, 
mert gyártásuk a tökélynek magas fokán áll. Oly remek, 
drága, finom kivitelű, könnyű, hajlékony botokat kíszíté- 
nek, a melyek minden igényt kielégítenek.

Vannak továbbá remek halkosarak, czélszerű eszközök 
és ruhák, szóval pazar felszerelések, de viszont nem 
hiányoznak az egyszerűbb készségek és felszerelések 
sem, melyeknek megszerzése a nagyon takarékos ember
nek is lehetséges.

A horgászat ezidőszerint nagyon el van terjedve s 
a földkerekség majd minden részében űzik.

Azonban alig van arra kedvezőbb és alkalmasabb 
vidék és víz, mint a Zólyom vármegyét átszelő Garam 
folyó s az abba ömlő kristálytiszta vizű sötét fenyvesek
ben kígyózó nagyszámú kisebb-nagyobb patak.

A Garam folyó mellett mindenütt puha gyepen égerfák 
árnyékában jár a horgász. A hegyi patakok az Alacsony- 
Tátra hegység tövéből fakadnak s a horgász a legválto
zatosabb vadregényes tájakat, a legüditőbb legtisztább 
hegyi levegőt élvezheti.

Szliács- és Borosznó-fürdők a Garam közvetlen közelébe 
esnek s az ottani vendégek kapva-kapnak a kedvező 
alkalmon, melyet az államkincstár tulajdonában levő 
patakok a horgászatra nézve nyújtanak.

A patakok közt nevezetesebbek: a Szobotnicza patak, 
Jeczenye, Szucha patak, Fehérkő patak kétvíz feletti 
része és a Cser patak. Igazán mesés patakok ezek, látni 
kell őket, szépségüket hűen leírni lehetetlen.

Pisztrángban bővelkedőnek mondják a Vázsna (v. Hédel) 
patakot is, ezt azonban a mesébe való hétfejü sárkány 
őrzi, mert oda a hasonmászó orvhalászokon kívül csak 
az Isten kiváló kegyeltjei juthatnak.

Vidékünkön a mindinkább növekedő horgászok serege 
nagy reményeket táplál a beszterczebányai magyar 
királyi erdőigazgatóság mostani vezetője Eócsy főerdő- 
tanácsos iránt, a ki méltányolja a sportkedvelők igényeit, 
komolyan hozzáfogott az orvhalászok garázdálkodásá
nak megfékezéséhez és a halállomány mesterséges úton 
való emeléséhez.

A Garam folyóban a szivárványos pisztráng, a pataki 
pisztráng, pérhal nem egy szép példánya kerül horogra 
már is. Sajnos azonban, a Garam folyó és a beléje 
ömlő patakok kristálytiszta vizét, időnként utálatos, 
fekete, sárgás, zöldes mérges szennyvizek is fertőzik s 
néha szinte ezrével pusztítják e nemes halak állományát. 
Az is baj, hogy patakokon épült gátak nincsenek hal
lépcsőkkel ellátva, s hogy az orvhalászok ellen a hatóság 
lanyhán jár el. A Garamon a halak vonulását a zólyomi 
pléhgyár gátja akadályozza, mely a folyót Zólyomnál 
teljes szélességben elzárja. Ennek hallépcsővel leendő 
felszerelése szintén felette kívánatos.

A már megalakult „Zólyomvármegyei halászati tár
su la tira  nagy feladat vár és ha ezen társulat és az 
államkincstár, mint legnagyobb halászati jogtulajdonos 
komolyan veszik ama feladatot, mely őket a halászat 
emelése tekintetében törvényszerint is terheli, több 
mint bizonyos, hogy a zólyommegyei Garam folyó mel
lékvizeivel legnemesebb halak tekintetében a modern 
halászat keresett és országszerte híres eldorádójává válik.

Zólyomi halász.
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Porosz halászati novella terve.

Ä  halászat védelmét ezélző ama törvényeknél, a me« 
lyeket az utóbbi 2—3 évtizedben Európa külön
böző államaiban alkottak, a legtöbbnél a porosz 

1874-ik évi halászati törvény szolgált mintául. Ám a 
szerzett tapasztalatok alapján, ma Poroszországban is 
napirenden áll ennek a törvénynek módosítása. Mint a 
Schles. Ztg. Írja e végből novellát terveznek, a melynek 
alapelvei , immár készen állanak s ezidőszerint a porosz 
vidéki hatóságok véleményezése alá bocsáttattak. Ügy 
véljük, nem lesz érdektelen a javaslat alapelveit nekünk 
is megismernünk, melyeket a nevezett újság a követ
kezőkben közöl.

Mindenek előtt könnyíteni akarják a nagyobb tavak 
gazdasági kihasználását és pedig azon határok között, 
a melyeket egyrészről az általános kímélet, másrészről 
a szomszédos halászati jogtulajdonosok érdeke állítanak. 
Ennek ellenében szigorítani akarják a községi tulaj
dont képező vizek halászatának mikénti gyakorlását, 
hogy elejét vegyék a zsarolásnak. A mi pedig a gazda
sági czélt követő halászati szövetkezetek alakulását 
illeti, a jövőre nézve el akarnak tekinteni attól, hogy 
az érdekeltség többsége, a kisebbséget kényszeríthesse 
a belépésre.

A halászati engedélyek dolgában szintén új eljárást 
terveznek. E tekintetben a novella nem csak egységes 
elnevezést és a kiállítást illetőleg bizonyos megszorítá
sokat, de mindenek felett az eddiginél szigorúbb ellen
őrzést tart szükségesnek. Ezt pedig akként véli elérhető
nek, ha az illetékes hatóság valamennyi a fenhatósága 
alá eső területen létező halászati jogtulajdonosról tudo
mással bir és ha bizonyos körülmények között felhatal- 
maztatik a halászati engedély megtagadására.

Egyebek között a novella meghatározza az eddig na
gyon is vitás állandó halfogó készülékek fogalmát. Nagyon 
kétséges azonban, hogy mivel jövőre a záróhálókat és 
varsákat nem sorolják az állandó készülékek közé, nem-e 
alakul majd a gyakorlat úgy, hogy még a folyókat is egész 
szélességükben elzárhatják és viszont megfontolandó, 
hogy minő kautelákat állítanak majd a végrehajtási 
rendeletbe.

Bizonyos az, hogy a jelenlegi végrehajtási rend eletet 
nem teszi fölöslegessé a novella, főleg azért, mert a 
nagyon is elütő viszonyok miatt teljes lehetetlen a 
gyakorlatban a tilalmi idő, legkisebb méret és tiltott 
eszközökre vonatkozó korlátozásokat egységesíteni. Erre 
tekintettel a végrehajtási utasításokat a novella is föri- 
tartja s csupán annak átdolgozása válna szükségessé 
akkor, ha a javaslat elfogadtatik.

Kiméleti helyek rendszeresítését a novella mellőzi, 
mert a szerzett tapasztalatok szerint a halivadék nem 
marad meg azokon, hanem igen nagy területre szóró
dik szét és mert az ilyen apró ivadék a fogó eszközök 
révén nem is szenved.

A halászati szövetkezetek fölötti felügyelettel az állam
tanácsot (Landrat) illetve kormányzósági elnököt (Re
gierungspräsident) bízza meg. A parthasználat jogára 
vonatkozó s ezidőszerint Westfaliában, a Rajnavidéken 
és Hannoverában érvényben álló gyakorlatot kiterjesztik.

Az édesvízi halászat feletti felügyeletet és ellenőrzést 
a vadászathoz hasonlóan ugyancsak a Landrat-ra kí
vánják ruházni. Kétségtelen, hogy ezzel úgy a felügyelet, 
mint az ellenőrzés egyöntetűbbé és hatékonyabbá lesz, 
de másrészről; az is bizonyos, hogy a nevezett ható
ságok túlságosan megterheltetnek munkával, sőt súlyo-

sodik a lakosság helyzete is, mi a vadászattal szambtn 
föltétlenül érzékenyebb hatással leendő ^  mennyiben a 
halászat az Elbától északra iparként gyakoroltatik s az 
C n. kis emberek széles rétégéin nézve kenyérkereset 
Számba megy. Hogy a Lándrat illetékessége mennyire 
terjesztendő ki, az az állam keleti tartományaiban gyűj
tendő tapasztalatok alapján lesz végleg megoldandó.

Mérlegeli továbbá a javaslat azt a körülményt is, 
hogy a közigazgatósági hatóságok szakszerű működé
seinek megkönnyítésére melléjük halászati szakértőket 
kíván állítani. Ilyeneket egyelőre csúpán a keléti tar
tományokban állíttanak fel és pedig úgy az elmé
letben, mint a gyakorlatban kellően jártas szaktanács- 
adók személyében. A nyugati provineziákban egyelőre 
a jelenlegi szervezet változatlan maradna. A kormány 
vizsgálat tárgyává kívánja tenni, vájjon nem e volna 
ajánlatos a szakértő személyzetnek e tekintetben ugyan
azt a hatáskört biztosítani a minővel az ipari felügyelők 
felruházva vannak.

A kormány azt várja, hogy a tárgy rendkívüli fon
tosságánál fogva, nemcsak a hatóságok, a mezőgazda- 
sági kamarák stb., de az egyesületek is idejekorán hozzá 
szólnak a tervezett módosításokhoz. Obsorver.

Horvát halászati kiállítás*
zerény méretekben, de annál tetszetősebb alakban 
mutatta be Horvátország első mezőgazdasági ki
állítását Zágrábban. A ki végig halad a zászlókkal 

díszített főúton, az első tekintetre látja, hogy annak az 
országnak legfőbb terményeit a fa meg a fű alkotják, 
a miért termelésének irányát az ezekkel kapcsolatos 
ágazatokban kell keresnünk. Tényleg az erdészettől el
tekintve, a kertészet, kapcsolatban a gyümölcstermeléssel 
és az állattenyésztés az, a mi eredményeiben legszembe
ötlőbb s a mi nem csak fejlettségről tanúskodik, de a 
szemlélőt alaposan tájékoztatja arról, minő irányban 
fejlesztendők és fejleszthetők az ország mai termélésé- 
nek állapotai.

Lapunk szűk terére és irányára tekintettel csupán a 
halászati kiállítást kívánom ismertetni s annak tanul
ságait levonni. A legelső a mit megállapítani kívánok 
az. hogy az állattenyésztés ezen legfiatalabb ága immár 
Horvátországban is gyökeret vert és ugyanazon a csa
páson halad, a mely minálunk fejlődött. Okát ennek 
abban találom, hogy a mi eddig létesült, két olyan 
egyén nevéhez fűződik, a kik itt minálunk szerezték 
tapasztalataikat. Nevezetesen mintegy 5—6 éve annak, 
hogy Somogy megyében a tógazdaságok meghonosítása 
és terjesztése körül kiváló érdemeket szerzett Hirsch 
Adolf nagybérlő a Dráván túl is keresett tógazdasági 
ezélokra alkalmas területeket megvételre, esetleg bérbe
vételre. A horvátországi kormány, melyhez e végből 
fordult, hamarosan átlátta ezen termelési ágnak, az 
ottani viszonyok között birt nagy horderejét, nem csak 
a jelzett irányban ígérte meg közreműködését, de gon
doskodott megfelelő szakértő alkalmazásáról is, a ki 
hivatásszerüleg foglalkozzék tógazdaságok tervezésével, 
kivitelével és az üzemmel kapcsolatos teendőkre nézve 
pedig szakszerű útmutatások nyújtásával. E végből 
Ivancic József kir. mérnököt Magyarországba küldte, a 
ki az orsz. halászati felügyelőségnél gyakorlat szerzés 
végett egy egész éven át teljesített szolgálatot.. Nos 
ennek a két férfiúnak szakértelme, illetve vállalkozása
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adta meg az alapot arra, hogy ma Horvátországban a 
Iüköry:féle daravári Uradalomban 426 kát. holdra és 
Nasiczon a gróf Pejacsevich Tivadar féle hitbizományi 
irodalomban 548 kát. holdon rendszeres és intenzív 
üzemű tógazdaság folyik, egy harmadik helyen ellenben, 
szintén nagyobb tógazdaság, Ivancic terve szerint kivitel 
alatt áll.

A kiállításon az említett uradalmak és Hirsch Adolf 
mint ezen uradalmi tógazdaságok részes tulajdonosa 
közösen mutatják be termelésük eredményeit egy külön 
e ezélra épített csinos és stilszerü pavillonban. Az 
anyag, melyet a szemlélő elé állítanak, hű képet nyújt 
a termelés terjedelméről, az üzemről s mind arról, a 
mi ezzel összefügg, sőt termelésük eredményeiről is 
azon kiváló szép élőanyagban, melyet 26 darab aqua- 
riumban mutattak be a szeptember hó 22-én megnyílt 
időszaki élőhal kiállításon

Különösen is meg kell emlékeznünk a daruvári ura
dalomból eredő ritka szép éves pontyokról és a nasiczi 
uradalom által kiállított pompás kétéves pontyivadékról. 
Élőhalakat láttunk továbbá a Somogy megyében fekvő 
dr. Hirsch Alfréd tulajdonát képező Iharosi tógazda
ságból is, mint a honnan a most említett tógazdaságok 
és halanyaga eredetileg származott. Ponty, czompó, süllő 
harcsákból álló anyahal kiállítása oly rendkívül szép, 
hogy a legkényesebb igényeket kielégíti, nem szólva a 
külföldrőlimportált törpe^hares^ japán pontyok, orfák, 
pisztráng sügérek kollekcziójáról, mint a melyek fejlett
ségét még eredeti hazájukban is méltán megcsodálnák.

Megemlítendő végül az itt termelt harcsaivadék is, 
mely kiváló fejlettségére tekintettel szintén imponál a 
szakértőknek. Általában az iharosi halanyagot a szép 
fejlettség mellett a pompás forrna jellemzi s a ki e 
tenyésztő munkáját figyelemmel kisérte, örömmel látja 
azt a nagy haladást, mely a tenyészanyag helyes meg
választása s a tudatosan vezetett keresztezés és szak
szerű kezelés gyümölcseként tapasztalható s mely fé
nyesen igazolja a tulajdonos szakértelmét.

A halászati kiállítás külső képét illetőleg megemlí
tendő, hogy az két különálló épületben volt elhelyezve. 
Nevezetesen a már említett és kizárólag tógazdasági 
csoporton kívül, a második épületben a közvízi halászat 
volt bemutatva, leginkább eszközökben és a szokásos 
preparatummokban.

Néhány aquariumban élőhalakat is láttunk itt, meg
tudva, hogy pisztrángtenyésztést is űznek a Dráván túl, 
nevezetesen gróf Kulmer Frigyes és az állam, a tulaj
donát képező bosnjakovinai gazdasági mintatelepén. 
Ugyanezen épülethez ügyesen alkalmaztak két olyan 
lesőállványt, a minőt a tengerpartokon a halászok a 
tunhölászatnál használnak. Mint ez a körülmény sejteti, 
a rendezőség a tengeri halászat bemutatását is fölvette 
programmjába s annak megfelelően szép és ügyes szer
számokban, halpreparátumokban, sőt friss tengeri halak
ból álló gyűjteményekben igyekezett arról képet nyúj
tani. Azt hisszük nem a rendezőség ügyességén, mint 
inkább anyagi eszközök hiányán múlt, hogy a kiállítás
nak ez a része éppenséggel sem tájékoztatott a halá
szatnak mint termelésnek és foglalkozásnak a horvát 
nép életében bírt jelentőségéről.

A közvizek halászatának csoportját a zágrábi halá
szati egyesület rendezte s annak szemlélésénél nem 
tagadjuk, bizonyos irigységgel láttuk azt, hogy a Dráván 
túl nemcsak állami közegek, de a társadalom is kiveszi 
a maga részét a halászat népszerűsítésében és fejlesz
tésében. Azt hisszük, hogy ama tudatos munkásságnak,

mely Horvátországban az érdekelt tényezők mindegyike 
részéről tapasztalható s a melynek sikereiről a kiállítás 
fényesen tanúskodik, hamarosan meg lesz az az ered
ménye, hogy a modern haltermelés olyan fokra emel
kedik szomszédainknál, a minőre a fönnforgó talaj és 
vízviszonyok között predesztinálva van. Hogy így legyen, 
melegen kívánjuk nekik. fs.

Halaink halászati ás tenyésztési szempontból.
Irta: Lakatos Károly. (Folytatás.)

A süllő (Lucioperca sandra). E hal a Balaton fő és 
legnagyobb gazdasági jelentőségű hala. A folyó vizek
ben élők kevesebb halászati érdekkel bírnak, részint 
kevésbbé gyakori előfordulásuk miatt is, de épp ezért 
piaczi értékük mindig tetemes, de a kecsegét mégis 
jobban megfizetik. A Balatonon kívül halászszák a 
süllőt a Tiszából, Dunából, Marosból, Drávából, Rábá
ból, Körösből, Latorcából, Öltből, Vágból, Berettyóból,
Szamosból és Borzsából. ívása a folyóvízi és bala
toni (általában a tavi) süllőnek nemcsak kezdetére, de 
az ikraelhelyezés módjára nézve is némi eltérést mutat, 
így a folyóvízi süllők áprilisban kezdenek ívni és bezá
rólag —- kb. május végéig — eltart ikrázásuk folyamata, 
azt seJcélyes vízinövényekkel benőit helyeken végezve; míg a 
balatoni süllő néha már márczius második felében cso
portosulni kezd ívóhelyein („az akadókon“), a hol a 
régi rablóhalászatok idejében a halászok tömegesen 
fogták a „fürdésre“ készülő halakat,*) és azt a tapasz
talást tették, hogy a háló néha már márczius végén 
egyes oly „boczka“ vagy kődarabokat szakasztott fel, 
melyekre már süllőikrák voltak rátapadva, még pedig 
oly erősen, hogy alig lehetett azokat lekaparni. Sőt 
azt is tapasztalták a halászok, hogy ugyancsak már
czius végén néha, még eresztőhálóik horgonyköveit is 
beikrázta a süllő. A tavakban mesterségesen tenyész
tett süllők ívási idejére vonatkozólag, Bépássy Miklós 
azon megfigyelési adatát konstatálta, hogy a simontornyai 
telepen a süllők 1901-ben április 10-én kezdték meg 
az ívást és május 14-én fejezték be. Ugyancsak ő írja, 
hogy a természetet megfigyelő halászok szerint a süllő 
ivásának kezdete összeesik a kajszinbaraczk virágzásá
val ; a mandulafa korábban virít, a cseresznye későbben. 
A Balatonra vonatkozólag Landgraf azt a tapasztalatot 
tette, hogy 1904-ben a szárszói akadón még május hó 
16-án ívott a süllő, de a süllő ikráján kívül keszegikrát 
is találtak a kirakott mesterséges ívófészkekben (mely
ről alább lesz szó). Ez utóbbi körülmény tehát akként 
magyarázható, hogy akkor már a balatoni süllőnek ívása 
befejező stádiumban volt, mert régi tapasztalás a Bala
tonnál, hogy előbb a nagyobb fogassüllők „fürdenek“ 
(vagyis ívnak), folytatják utóbb a kisebb süllők és a 
mire ezek is befejezték ivásukat, kezdi meg csak a 
keszeg ívását. A süllő ívási időtartamát illetőleg, a 
balatoni halászok 20 napot vesznek s azt állítják, 
hogy a hűvös időjárás csakis néhány nappal hátrál
tatná az érett ikrájú és tejű süllők ívását és hogy 
főivási idejük április 10-étől ugyanezen hónap végéig 
tartana. Szerintük ez volna a szokott rendes állapot, 
míg az eltérések, kivált a befejezésre nézve : mindig

*) Az ily kiadós süllőhalászó-helyeken „óóM“-nek azaz bőven 
termő köveknek nevezték el, ilyenek a keresztúri, gamászai és 
kajári határban vannak, mig azon akadókat, hol kevesebb süllőt 
bírtak fogni, „kiskii“ névvel, jelölték meg. L. K.



kivételesek. Megkülönböztetnek pedig a kősüllőn, kívül 
fehér süllöt és kék süllőt, mely utóbbi —  szerintük ™ 
néha későbben ívnék, de állításuk szerint ez sem rakja 
le ikráját a kövekre, ha a keszeg már azokat „meg- 
fürdötte“, mert a „keszeg ikrájától megbüdösödik a kű“.

A mi a balatoni süllő ikrázási helyét illeti, az, mint 
már említém: eltér a folyóvízi süllőétől, a mennyiben 
a Balaton köves helyeit („akadóit“) és boezkásait“ „fürdi 
meg"', szóval a mélyebb, köves helyeken ívik a balatoni 
süllő. így a legkeresettebb ívóhelyei régi tapasztalás 
szerint: a balatonberényi, keresztúri, fonyódi, szárszói, 
siófoki, gamiszai és kajári vizek „akadni" és „boczkásai“. 
Ezeket a helyeket nevezték el a halászok „bökü“ és 
„kiskü“-nek*) s ezek ama helyek, melyek a balatoni 
süllő életében a fajszaporítás szempontjából oly nagy 
szerepet játszanak. íváskor az „akadok“ köveire dör
zsöli a hasát a Balaton mélyebb és hidegebb vizében 
tartózkodó ívásra kész süllő, hogy felgerjedjen és ikráit 
oda lerakhassa, illetőleg tejét elereszthesse és ezeknek 
a hasa vörösödik meg a dörzsölősködéstől, míg a nyári 
meleg időjárásban a köves helyekről kifogott „tetves“ 
fogasoknak azért vörösödik meg az orra, mert a dör
zsölés által szeretnének megmenekülni álsórendü rák
ellenségeiktől. Azon tapasztalat révén, hogy a balatoni 
süllő említett „akadókat“ veszi igénybe ikrázás czéljára, 
jött rá Landgraf és Purgli Pál (a balatoni halászati rész
vénytársulat igazgatója) arra, hogy a süllőikra-gyűjtést 
ugyanezen „akadókon44 kell eszközölni és valóban, a két 
érdemes szakférfiú feltevése fényesen igazolta is magát 
s ezzel a süllőikra-gyüjtés problémája a Balatonra nézve 
praktikus és maradandó megoldást nyert, a mennyiben 
a megejtett kísérletek fényesen sikerültek. Ezen kísér
letek alapján elhatározta a balatoni halászati rész
vénytársaság, hogy jövőben az akadókon a süllőikra- 
gyüjtés új módszerével nyert fészkeket kisebb dara
bokra osztja fel és kiköltés czéljából megfelelő költő
kosarakban (Purgly találmánya) a Balaton szélcsendes 
zalai és veszprémi öbleibe fogja kihelyezni. Úgyis tör
tént s a kísérlet ma már rendes „üzem“-mé vált — és 
tökéletesen bevált — s ezzel megdőlt ama feltevés, hogy 
élettani lehetetlenség volna az, hogy a süllő a Balaton 
mélyebb, köves helyeire rakná le ikráit. De hát persze, 
a szobatudománynak a praxis sokszor ellene szól. . .  Az 
ivadék növekedése és illetőleg súlybeli gyarapodása min
dig a helyi viszonyoktól függ. Minél kedvezőbbek azok 
a hal létfeltételére, annál kedvezőbb befolyást gyakorol
nak a növendékhalak fejlődési viszonyaira, kivált a 
dús táplálék, mely nagy vízállás mellett az ártereken 
kínálkozik számukra; ellenben alacsony vízállás mellett 
mint méretben, mint pedig súlyban visszamarad a hal. 
Ha az egyéves süllő a 0*75, a másodéves pedig az 
1 kilogramm súlyt nem éri el, ez a körülmény éppen nem 
mondható kedvező tenyészeredménynek. Hanem hogy a 
süllő a legkedvezőbb viszonyok között sem női oly roha
mosan, mint azt Heckel írja, az bátran állítható. Ugyanis 
azt állítja ő a süllő növekedéséről, hogy kellő mennyi
ségű táplálék mellett, magas vízálláskor, ha vízinövények 
közt tartozkodhatik, az első évben ÍV2 fontot, a második 
évben 2V2 fontot nyom ; alacsonyabb vízálláskor a Duná-

*) Hajdanában ezeken a helyeken (márczius második felében, 
midőn a süllő kedvező időjárás mellett a boczkásokon csoporto
sulni kezdett, alkalmas ívóhelyek keresése végett) kerültek a 4—8 
fontos és még nagyobb, csaknem teljesen érett ikrával megtelt 
anyafogasok és éretitejű kan*k legnagyobb mennyiségben és leg
könnyebben hálóba! Ennek a lelkiismeretlen rablógazdálkodásnak 
lehet betudni bizonynyal a balatoni fogasnak majdnem végleges 
eltűnését ! L  K.

1 bán : az első évben %  fontot, a másodikban 1 kiló súlyt 
ér el. Nos hát ezzel szembeü a iMcá ; mesterséges haU 
tenyésztő tó üzeméből a süllő fejlődési sorozatára vonat
kozólag a következő növekedési eredmények vannak az 
irodalomban feljegyezve:

1. 1898-iki ívás, Va éves, 9 cm. hosszú, 3*63 gramm 
súlyú;

2. 1897-iki ívás, l 1/3 éves, 16 cm. hosszú, 30*20 gramm
: súlyú '; a

3. 1896-iki ívás, 21/a éves, 19 cm. hosszú, 54*30 gramm 
súlyú;

4. 1895-iki ívás, 3V2 éves, 23 cm. hosszú, 95*30 gramm 
súlyú.

Összehasonlítva már most a Balatonból kihalászott 
hasonló korú példányokat a megegyező korú tatai pél
dányokkal, arra az eredményre jutunk, hogy a két 
különböző helyről származó alakok méretei meglehető
sen összevágnak, habár a balatoni süllők növekedési 
arányát valamivel kedvezőbbeknek kell mondanunk, ami 
nagyon természetes és könnyen érthető is. Ha azonban 
a tatai-balatoni növekedési arányt tartjuk helyesnek és 
feltételezzük — amit még feltételezni is nehezen lehet, — 
hogy a süllőnek a súlya még a későbbi években is meg
kétszereződik, az esetben is csak az 5-ik év végén érné 
el halunk azt az IV2 fontnyi súlyt, melyet Heckel szerint 
kedvező feltételek mellett már az első évben elér. Hogy 
a későbbi években nem kétszereződhetik meg a süllő 
súlya, erről meggyőz egy kis számítás, mert különben 
az a süllő, mely 1 éves korában 100 gramm súlylyal bír, 
10 éves korában már 51 kilóval súlyosabb volna.1) Az 
a körülmény, hogy a süllő gazdag ikratartalma daczára 
sem tartozik a szapora halfajok közé, (noha az 1*5 kiló 
súlyú halnál mintegy 40.000 darab ikrát számláltak meg) 
abban találja magyarázatát, hogy az öreg süllők saját 
ivadékaikat sem kímélik, annál kevésbbé pedig más 
ragadozó halak, melyek óriási mennyiségű süllő ivadé
kot pusztítanak el. Az ivadék fejlődése felette érdekes. 
Ezt illetőleg Dr. Vutskits saját kísérleti tanulmányai 
alapján felette becses adatokkal járult a süllő fejlődési 
folyamatának megvilágításához; írván erről a következőd 
két2): Szobai akváriumban, 15° G. hőmérsékletű vízben, 
a megtermékenyített ikrából ötödnapra keltek ki az 
5—7 mm. hosszúságú, czérnaszál vékonyságú, nagyfejű 
és nagyszemü porontyok. A fiatal halivadék nagyon fej
letlen volt, az úszószárnyaknak még nyoma sem volt 
látható és a halikrából származó s a hasi oldal nyaki 
táján elhelyezett táplálékzacskójuk súlya miatt többnyire 
az edény fenekén tartózkodtak. A 6-^7 napon már föl
emésztették a táplálózacskó tartalmát és nagy fejük 
miatt központ körül forogva, kizárólagosan hosszú, 
vékony farkuk örvényző mozgásával igyekeztek a víz 
felszínére emelkedni. Kikelésüktől számítva a 10 napon 
kifejlődtek már hónalj-úszószárnyaik; ez időtől kezdve 
úszásuk sokkal határozottabb haljélleget öltött. Mikros
kop alatt a 10 napos süllőporontyok egészen átlátszók 
voltak, a halpénzekből álló héj még nem fejlődött ki és 
belszerveik és vérkeringésük igen érdekes látványt nyúj
tott. Feltűnt a többek közt jól kifejlődött ezüstszínű 
úszóhólyagjuk; itt-ott láthatók voltak már egyes elága* 
zódó fekete festéktartó sejtek és az egész halacskát — a

!) Adataink ellene szólnak Heckel ama. állításának is, hogy a
süllő csak 10 évig élne, mert a gyakorlat emberei .. által helyesnek 
tartott növekedési arány szerint, nem érhetné el semmi esetre a 
Heckel által feljegyzet 20 fontnyi súlyt, bármennyire óhajtanák is 
azt a „fogas“ imádói. L. K.

3) „A Természet“ 1898-i évfolyam.



fej kivételével egy vékony összefüggő hártya szegé
lyezte körül, mely ügy Játszik, lassanfeint több úszó- 
szárnyakká tagozódik szét. Sajnos — mondja VutsUts — 
hogy az akváriumban tartott süllőporontyaim, minden 
gondozás mellett, a 3 ik héten elpusztultak és így további 
fejlődésüket nem figyelhettem meg. E bajon némileg 
úgy segítettem, hogy hazánk legnagyobb, legszebb akváriu
mából : a Balatonból igyekeztem néhány fiatal süllőnek 
birtokába jutni. Ismervén a balatoni süllőnek azon évi 
(1898) ívási idejét, kétséget sem szenved, hogy az 
1898 ik évi július 10-én kifogott 6 cm. hosszúságú, 
1 gramm súlyú példányok, melyek magukon hordták már 
e halfaj minden ismertető jellegét, sőt fogaik is ki vol? 
tak fejlődve, körülbelül 8—9 hetesek lehettek. A 8—9 
hetes balatoni süllők fejlettségét összehasonlítva az 
akváriumban tartott 3-ik hetes porontyokkal, azt a nagyon 
természetes különbséget látjuk, hogy a bő természetes 
táplálékkal és tágas helylyel rendelkező süllők sokkal 
gyorsabban fejlődnek a Balatonban, mint bármely czél- 
szerüen berendezett .akváriumban. A különböző korú és 
különböző viszonyok között fejlődött halacskák össze
hasonlításából következtetve feltehetjük, hogy a süllőnek 
a Balatonban is legalább 4—5 hétre van szüksége, míg 
a szülőihez teljesen hasonlóvá válik, mert hiszem és 
meggyőződtem, hogy még a balatoni 3 hetes porontyok
ról sem lehet megmondani, a legjobb akarat mellett 
sem, hogy fiatal süllőkkel van dolgunk. E helyen meg
említem Bépássy MiJclos ama megfigyelését, — melyet 
a simontornyai sűllőtelepen tett, — hogy a süllő őrzi 
ikráit A mi a süllő súlyát és méreti viszonyait illeti: 
megnő 85---90 cm. hosszúra, míg súlyban elérheti a 20 
fontnyi (10 kilónyj) súlyt. Az azonban téves hiedelem, 
hogy a kiváló nagy süllőpéldányok, melyek a „fogas“ 
nevezetet megérdemlik, csakis a Balatonban teremné
nek. Fognak bizony ilyeneket folyóvizekből is. Landgraf 
J. szóbeli közlése szerint látott egy kb. 8 kilós „fogast“, 
melyet a Marosból fogtak ki. Egyébiránt a süllő ma 
már ritkán éri el a Balatonban a „derék fogas“ nagy
ságot, amennyiben a régi korlátlan pusztítás s ma a 
nagy hálókkal való halászás miatt, a „fogások“ még 
„derék süllő“ korukban kézrekerülnek s így a nap-nap 
mellett mind gyérebbek az oly példányok, melyek a 
„fogas“ nevezetet megérdemelik, mert a „fogas“ a régi 
meghatározás szerint csak á 6 fontos (3 kilós) halnál kez
dődött, míg az e súlyon alóli példányok egyszerűen csak 
„nagy süllő“ »anya süllő“ számban mentek. Ez a meg
különböztetés járta még a 70-es években is; később a 
„fogas“ mindinkább ritkulván, a fogasimádók becsapása 
végett a kalmárfurfang felére szállította, le azt a súlyt, 
mely a fogassá minősítés kritériuma gyanánt szerepelt 
s ma ott állunk, hogy már a 3 fontos süllő is „fogas“ 
megnevezés alatt kerül piaczra. Pedig mikoriban még 
a „fogas“ gyakori czímeres hala volt a Balatonnak, a 
3 kilós példányai is csak „aprós fogas“ számba jöttek, 
mert e hal húsának kiválóan finom sajátságát a maga
sabb súlyt elért példányokra nézve állapította meg a 
gurmének finom megkülönböztető érzéke, Azonban a 
balatoni halászság még külön a süllőt is osztályozás 
alá vette a megfelelő súlyú példányok képzelt vagy való 
húsíz különbsége (?) szerint. így a másfélfontos súlyú 
süllőket a kétfontosig: „süllő“ név alatt, míg az ennél 
súlyosabbakat — a 3 fontosnál kezdődőleg a „fogas“ 
minőségig — „harcsa süllő“ név alatt különbőzteté meg.

A „/o#as “-kategória — mint már említém — a 6

fontos halnál kezdődött és ma sem viszi rá a lelki- 
ismerete a vénebb balatoni halászt, hogy 4 fontos 
halnál könnyebbet „fogasának minősítsen. Talán em
lítenem sem kellene, hogy a fogas és süllő neve
zett alatt szereplő nagysági különbözetek fajbeli 
azonossága, kétségtelenül beigazolt; tény, más szóval: 
hogy a „fogas“ nem más, mint a süllőnek imponzáns 
módon kifejlődött alakja. Húsa különben mint a „süllő“- 
nek, mint a „fogas“-nak egyként kitűnő, de ízre nézve 
a balatoni hal határozottan jobb a folyóvízi halnál. Itt 
sajnos an, kell megemlítenem, hogy a „fogas“ ritkulá
sával hajdani jó'hírneve is egyre fogy ennek a hajdan 
világhíres halunknak. Egyre rontják a renoméját azok a 
lelkiismeretlen vendéglősök, kik „balatoni fogas“ név 
alatt;rongy; orosz süllőt tálalnak fel naiv vendégeik 
számára. De a. Balaton e nemű halterméke jó hírnevé
nek sokat ártanak azok a balatonmelléki „fiesérek“ 
(fischerek), halkereskedők is, kik a hiszékenységet kizsák
mányolva szintén Oroszországból (vagy az oláh vizekről) 
hozatott nagyobb süllőket szállítanak szerteszét az 
országban és azon túl is «balatoni fogas“ név alatt! 
Pedig micsoda különbség a behozott és a balatoni süllő 
között ! Egyébiránt az orosz fogasokat a balatoniaktól 
könnyen meg lehet különböztetni, mert a muszkaszár
mazású halak valóságos négerek a balatoni szőke, 
nagyon világosszínű testvéreikhez képest, melyek húsa 
is egészen más: hófehér és semmi szaguk nincs, holott 
az idegen hal húsa rózsaszínben hajló és halzsírszagú. 
Itt végül megjegyzem, hogy a balatoni süllő, helyben, 
a balaton mellett, manapság kilónként átlag 1 frt 40, 
1 frt 50 krajczárért kel. A szebbjét a halnak azonban 
télen át Budapestre és Bécsbe szállítják. Különösen az 
osztrák fővárosban van a legnagyobb kereslet a magyar 
származású balatoni „fokos“ iránt és nagy árt fizetnek 
érte. — A süllő gyors fejlődése és húsának nagy ára 
miatt valósággal elsőrendű haszonhalnak tekinthető. 
Éppen azért tenyésztése mindenkinek a legmelegebben 
ajánlható, a ki megfelelő vizek felett rendelkezik. Még 
a pontyra alapított tógazdaságokban is elsőbbséget 
érdemel a csuka felett, feltéve, hogy azokba ragado
zókat kell tennünk. Az e tekintetben mutatkozó kedvező 
tapasztalatok folytán, szerencsére mind nagyobb számmal 
létesülnek ama tógazdaságok, a melyek ezt a kiváló 
halat mesterségesen tenyésztik. — A tenyésztő által 
figyelembeveendő, hogy a süllő levegőszükséglete aránylag 
sokkal nagyobb mint a pontyé, minélfogva olyan tavak
ban, a melyeket a kifagyás veszedelme fenyeget, nem 
tenyészthető. Élve való szállítása szintén a víz levegő
tartalmától függ és csak akkor lehet sikeres, ha nemcsak 
bő vízjutalékról, hanem a szállítóedénynek folytonos 
mozgatása által, a levegő felújításáról is gondoskodunk.

(Folytatjuk.)
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V E G Y E SE K  -
A halkonzervipar Francziaországban mintegy 30.000 ten

geri halászt, jelentékeny számú más munkást és mun
kásnőt foglalkoztat. Beavatottak szerint Bretagne és 
Vendeé partjain 40.000 család legalább 200.000 taggal 
űzi a szardénia-fogást és annak konzerválását. A konzerv 
gyárak száma körülbelül 150, melyek mindegyikének 
átlagos forgalmát 200.000 fr.-ra fölvéve, a gyárak össz
forgalma mintegy 30 millióra tehető.

Budapest. II., Donáti-utcza 7. sz.
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