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Halászatunk fejlődése.
I r t a : Répássy IVlikJés.

T eriig  van újabb gazdasági termelési ág, a melynek 
P k  annyi fáradsággal kellett volna létjogosultságát 

igazolnia s a közvélemény helyes irányú felfo
gását kiküzdenie, mint éppen a halászatnak.

Ott volt egyrészről a „múlt“. A fényes múlt! Köz
vizeink őseredeti állapotában való halbősége. Á mikor 
csak fogni kellett a halat. Volt belőle elég. Jutott is, 
maradt is mindenkinek. De erre a boldog állapotra 
rászabadult a kultúra s egyszerre ott állottunk a sivár 
jelen kellő közepén. Ritka lett a bal. Az agyonszabá
lyozott vizek elnéptelenedtek; halászati értékük úgy
szólván teljesen elveszett.

A múlt s a jelen közötti óriási ellentét nevelte aztán 
a kishitüeket. A kik a nagy pusztulás láttára elvesztették 
minden bizalmunkat s kárbaveszett fáradságnak ítéltek 
minden lépést a halászat talpraállítása érdekében.

De viszont akadtak próféták is, a kik kezdték hir
detni a jobb jövőt. Hogy ezek nem mindig a leghelye
sebb eszközökre mutattak rá, nem von le semmit érde
mükből. Mégis csak ők voltak, a kik az ügyet végkép 
elveszni nem engedték.

A legérdekesebb jelenségek egyike: hogy veszi fel 
az ember a harczot a természettel szemben a maga 
tudásával, mesterkedésével!

A pisztráng-félék mesterséges költésének felfedezése 
egyesekben a legvérmesebb reményeket keltette.

Azt hitték, hogy ezzel már meg van találva a csal
hatatlan mód, a melylyel a vizek régi halgazdasága 
visszaállítható. Rájöttek azonban, hogy tisztán mester
séggel a természettel szemben boldogulni nem. lehet. 
De ennek a tanulságnak megszerzéséhez hosszú idő 
kellett. Letelt az is.

Ma már végre e téren is a természettudományos 
gondolkodásmód lett úrrá, a. mely a természet törvényei
vel szemben nem erőszakoskodik, hanem észszerűen

kihasználja azokat. Ennek a révén lett a halászat is 
öntudatos termelés, a mely nem csak az állandóan vízzel 
borított területek kihasználási módjai között jöhet szóba, 
hanem megfelelő viszonyok között minden oly terüle
ten is, a mely vízzel borítható. Ebben az utóbbi alak
jában mint gazdasági vízhasználat, elsőrangú eszköz 
egyes talajok javítására, jövedelmének fokozására.

Ebből kifolyólag halászatunk fellendítésére két irány
ban lehet s kell közreműködnünk: közvizeken az egy
séges kezelés s az együttes munka érdekében az érde
kelt jogtulajdonosoknak társulatokba való szervezésével; 
magántulajdonban lévő vizeken, avagy tavak létesíté
sére alkalmas területeken pedig ponty-, süllő-s pisztráng
tenyésztő balasgazdaságok fejlesztésével.

Örvendetes dolog, hogy hazánkban éppen e két irányú 
tevékenység támogatására fekteti a földmívelésügyi kor
mány a legfőbb súlyt. Még örvendetesebb, hogy a köz
vélemény megnyilatkozásakép már a parlamenti tárgya
lásoknál is, a mint az az idei pénzügyi bizottságban 
történt, kérik az ezirányú tevékenység fokozására szük
séges eszközök fejlesztését.

Az e tekintetben való haladás jellemzésére egyéb
ként elég legyen rámutatnunk arra, hogy a földmívelés
ügyi minisztériumban legújabban külön osztályt szervez
tek a halászati igazgatás ügyeinek ellátására s annak 
vezetésével szakembert bíztak meg. Az innét eredő in
tézkedések foganatosítása aztán az országos halászati 
felügyelőség feladata, a mely ellátja egyrészről a halá
szati törvény végrehajtására vonatkozólag hatáskörébe 
utalt ügyeket; másrészt műszaki szervezete révén iva
déknevelő telepek, mesterséges halasgazdaságok létesí
tésénél végzi a műszaki felvételeket, tervezéseket, vezeti 
a munkálatok végrehajtását s az okszerű üzemre vonat
kozólag tanácscsal és útmutatással szolgál. Mindezt az 
érdekeltekre nézve teljesen díjtalanul.

Ugvanesak a halászat érdekeit van hivatva szolgálni 
a csak most szervezett halélettani s szennyvíztisztító 
kísérleti állomás is, a melyre vonatkozólag bővebb ada



tokát e lap f. évi augusztus havi 22. és 23. számában 
talál a szives olvasó.

De nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatásban is 
részesíti a kormányhatóság az érdekelteket. Nevezete
sen a magántenyésztőket tenyészanyag adományozásá
val, a társulatokat pedig ezenkívül beruházási s rész
ben üzemköltségeik bizonyos hányadának megtérítésével 
is. Az 1907. évi költségelőirányzatban e czímen 70,000 
korona van felvéve.

Az eredményekre, a melyek mind e gondoskodás 
következményei, már többször rámutattunk. Ez alkalom
mal főbb vonásokban kivánjuk azokat összefoglalni 
s vázolni egyúttal e téren a jövőre vonatkozólag észlel
hető mozgalmakat.

Közvizeinkről szólva legelőször, nem lehet többé 
véleménykülönbség az illetékes érdekelt tényezők között 
az azok halászata érdekében kifejtendő legczélraveze- 
tőbb munka módozatai s eszközei tekintetében. E vizek 
régi állapotukhoz képest a kultúra térfoglalásáva), az 
ármentesítések, szabályozások, ipari vízhasználatok kö
vetkeztében óriási változáson mentek át. Ennek a vál
tozásnak következményekép a balgyarapodását előmoz
dító feltételekből bizony nagyon kevés maradt meg. 
Ezt a keveset aztán ki kell használnunk, ha egyáltalán 
halat akarunk látni vizeinkben ! A vizek halászatilag egy- 
természetü szakaszán valamennyinélc lehelő érvényesü
lését biztosítani, a legfőbb feladatunk. Éhez az állam, 
a hatóságok s a halászati jogtulajdonosoknak feltétlenül 
együttes munkája szükséges. Az állam adja a törvényt, 
a hatóság végrehajtja azt s a joglulajdnosok társula
tokba szervezkednek, hogy így tegyék lehetővé a minden 
egyes érdekében való közös munkát.

Hogy az ebben az irányban való czéltudatos mun
kával, igyekezette], kitartással mit lehet elérni, arra 
már megvannak a példáink.

Csak 15—20 évvel ezelőtt is mi volt a Balaton 
hálászata! És bizony ma sem volna semmi jelentő
sége, legfeljebb néhány bérlőnek adna még módot, 
hogy a régi zsaroló gazdálkodással siettesse a vég
romlást, ha nem akadtak volna fáradhatlan, csüg

jKare^oIaíok a lazacz éleiéből.
— A »Halászat« eredeti tárezája. —

Irta : Jurtán Vidor. (Befejezés.)

lazacz jellemző tulajdonságai közé tartozott a kénye' 
lem végtelen szeretete. Míg a Visztulából a Dunajeczen 

át a Poprádba evezett, vándorűtján ezer baj s veszedelem 
fenyegette. A lengyel halászok szigonyai lépten-nyomon 
környékezték, ölnyi magas vízduzzasztó gátak elzárták 
az útját s hálók által bekerítve nem egyszer kelepczébe 
került. Ä lengyelek szigonyait szerencsésen kikerülte, a 
gátakon szédítő iramodással átvetette testét s néhány 
tuczat hálót szétszaggatva lankadatlanúl csak előbbre s 
feljebb tört, míg el nem érte végez élj á t : a kristály vizű 
Poprád magyarországi szakaszát. A tengernyi zaklatás 
után itt végül megpihenhetett. Palotájából csak ritkán 
zavarták ki, nyaigalmas életéhez tehát szinte odanőtt a 
végtelen kényelem is. Ez a megmagyarázója jellemző 
vadászatainak, melyeket olykor egy kis furfang vagy 
csalafintaság még érdekesebbé tett.

Furfang és cselvetés dolgában kevés vízi ragadozó 
vetekedett vele, e kis inegligyelésemet is végtelen lele
ményességének illusztrálására írom le.

Tavaszszal szabad napjaimat horgászattal töltöttem. 
Akkor a víz fölött mindig kérészek rajzanak s így a 
halak is jól kapkodnak a műlegyek után.

gedni nem tudó, tisztán látó emberek a kik az egységes 
kezelés egyedül helyes elvét felismerve, nem nyugodtak, 
míg annak az elvnek érvényt nem szereztek. Es ennek 
a munkának köszönhető, hogy a Balaton halászatának 
üzeme, közgazdasági jelentősége nem csak hazánkban, 
de Európában páratlanul áll.

A munka, a melynek ez lett az eredménye, nem volt 
könnyű. Hisz a jogtulajdonosok szervezkedését jelző 
első alapszabálytervezeten „A Balatoni Halászszövet
kezet Alapszabályai“ czimű nyomtatványon az „1884“ 
évszámot olvassuk. A társulat törvény szerinti alapon 
tényleg 1890-ben alakult meg és csak 1900-ban került 
a Balaton egész területe — 108,100 kát. holdnyi v íz— 
„A Balatoni Halászati Bészvénytársaság“ bérletében egy
séges kezelésbe. A dolognak jelentőségét a száraz 
számadatok mutatják. A társulatba szervezkedett halá
szati jogtulajdonosok mindenekelőtt nagyobb bérössze
get kapnak az eddiginél. Nem sokkal többet ugyan, de 
az első öt évre megállapított 44,000 korona évi bér 
öt-öt évenként 10— 10°/o-kal emelkedik úgy, hogy a 
bérlet lejártakor 25 év múltán 61,600 koronát fog 
kitenni, kát. holdanként tehát 16 fillérrel többet. Ter
mészetes, hogy a dolog fontosságát nem ebben az 
átmeneti haszonban, hanem a 25. év múltán beálló 
értéknövekedésben kell keresnünk. Ha a vállalat csupán 
csak csekély polgári haszonnal is, de boldogul, akkor 
is a Balaton halászatának értéke 25 év múlva a mai
hoz képest 40%-kal növekedik.

De a vállalat eddigi működéséből nem csak ennyit 
remélhetünk; a minthogy sokkal többet is kell vár
nunk, mert a Balatonon kát. holdanként 56 fillér jöve
delem igazán csekélység. Á részvénytársaság nyilvános 
számadásaiból kivehető egyrészt az évi fogások meny- 
nyisége s annak értéke, másrészt a vállalat tiszta nyere
sége. Ezek adnak igazán tájékozást a bértárgy értékéről.

(Folytatjuk.)

W W W

Egy verőfényes májusi délelőttön, mikor a nap már 
fölhágott az ég tetőpontjára, a horgászást félbeszakítva, 
a poprádmelléki tüzesben szalonnát pirítottam. Tőlem 
rövidke kődobásnyira egy patak torkollott a folyóba, a 
víz e helyen több méter mély volt.

A patak legalsó szakaszán egyszerre csak különös 
kavarodás keletkezett, közvetlenül a part mellett fel
bukkant egv hatalmas hal feje s a fövényen ide s oda
ugráló halacskákat bekapdosta.

E szokatlan jelenséget nem értettem meg s azért a 
parthoz közelebb húzódtam. A kavicsos fövényre le
feküdtem s vártam.

Jó negyedóra múlva látom, hogy közvetlenül a víz 
szélén apró halacskák gyülekeznek össze, hogy az ide 
tűző napsugarakon sütkérezzenek. Eleinte félénken össze
vissza úszkáltak, későbben azonban teljesen megnyugodva 
a part szegélyénél lelapultak s boldogan élvezték a nap 
sugarainak enyhe melegét.

Alig telt el már perez, a folyó mély fenekéről fölve
tődött egy lazacz óriás teste. A vén zsivány lassan föl
evezett a patak vizébe. Mikor a kis halacskák közelébe 
jutott, hirteleni iramodással mellettük termett, hatalmas 
farkát begörbítette, úgy, hogy a keletkezett nagy hullám 
partra vetette a sütkérező halacskák egy részét. A fö
vényre locscsant víz lassan visszafolydogAlt a patakba, 
a halacskák pedig szárazföldön ide s oda ugráltak. A 
lazacz erre kidugta a vízből hatalmas fejét s a hányko-
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Písztrángos patakjaink okszerű
hasznosításáról. (Befejezés.)

T eljes üzemű halgazdaságot csakis olyan patakok
ban folytathatunk, a melyekben bizonyos korú 
és fejlettségű állatok élhetnek. Leggyakrabban az 

előhegységbeli patakok kínálkoznak erre, a mikor az 
illető patakban vagy két éves ivadékot, vagy ha a tíz 
mély, piaczra való árút, esetleg tenyészanyagot termel
hetünk tehát. Kiváltképpen ezeknél fontos a megfelelő 
kor szerinti tenyésztés irányának megválasztása, mert 
sok okunk van tartani attól, hogy a magát nem jól 
érző anyag a patakban föl vagy lefelé elmenekül. Igaz, 
ez ellen bizonyos fokig lehet védekezni, rácsos elzá
rások alkalmazása által, ámde az ilyen elzárásnak sok 
akadálya van a gyakorlatban úgy technikai, mint víz- 
műtani szempontból. Ha ezen akadályok elháríthatok, 
jól teszszük, ha rendszeres kihasználás alá vont patak- 
szakaszunkat rácsos elzárással kellőleg határoljuk, mert 
mint fentebb kimutattuk, a pisztrángok igen jól fejlőd
nek az olyan helyeken is, a hol önszántukból nem szí
vesen tartózkodnak. Hiszen, ha valamely patak által 
táplált tóban tartjuk őket, bizonyára hamar kiürülne a 
tó, ha a halak akadálytalanul elérhetik a patakot. Eme 
példa nyomán indulva azt mondhatjuk, hogy a teljes 
üzemmel hasznosított patakokban épp úgy járunk el, 
mint a tavaknál. Nevezetesen ősszel igyekszünk a 
patakot, illetve patakszakaszt lehetőleg kiszárítani, avagy 
legalább a vizet benne annyira sülyeszteni, hogy vala
mennyi halunkat birtokba vehessük. Annak utána pedig, 
vagy rögtön, vagy pedig tavasszal újból halasítunk, 
annyi és olyan korú ivadékkal, minőt és mennyit köny
velésünk alapján megállapítottunk.

Gazdasági szempontból nagy jelentősége van a patakba 
épített kisebb gátaknak, úgyannyira, hogy a hol lehet
séges ne mulasszuk el fenékesés mérséklőkkel a patak 
nagy esését csökkenteni. Általuk a szakaszokra osztott 
patakban a halak inkább megoszolhatnak fejlettség 
szerint, továbbá a lépcsőbukás folytán a víz nagyobb

lódó apróságokat egyenként bekapdosta. Aztán kényel
mesen visszaevezett a mélységbe.

Gondtalan életmódját olykor azonban megzavarta az 
időjárás szeszélye.

Tartós esőzések alkalmával, mikor a folyó vadul ro
hanó zavaros hullámokat hömpölygetett, a csöndes vizet 
szerető halak s az apróság az árterületekre vándorolt. 
Ilyenkor a lazacz is elhagyta a mély örvény fenekét s 
odahúzódott a sekély álló vizekbe, hol az apróság ta
nyákba verődött össze. E helyeken mindig megtalálta a 
biztos zsákmányát. Mivel azonban a halászok merítő
hálóikkal is előszeretettel fölkeresték e helyeket, nem 
egyszer történt, hogy a lazacz a hálóba is elvetődött, 
melyből olykor sikerül kimenekülnie, legtöbbször azon
ban őt is utolérte a kérlelhetetlen végzet: a halál.

A lazacz egy másik jellemző tulajdonsága a prédában 
való válogatás volt. A Poprád ezelőtt bővelkedett a ki
tűnő ívó helyekben, az apróság* évről-évre pompásan fej
lődött s talán e körülmény is elkényeztette a lazaczot. 
Saját fajrokonán, a pisztrángon kívül csak a pérhalat s 
a márnát kedvelte, a többi halra rá sem hederített.

Különös előszeretettel fölkereste az ívóhelyeket. Ta- 
vaszszal, mikor az ivarérett pérhal s a vésetajkú padúcz 
csapatokba verődött össze, a lazacz lépten-nyomon kö
vette őket. Az ikra a halak kedvencz csemegéje, ilyenkor 
nemcsak a nagyja, hanem az apraja is az ívó helyeken 
sereglett össze, hol a lazacz aztán bőven válogathatott a

mennyiségű levegővel vegyül, végül pedig az esés a 
pisztrángokra nézve bizonyos mértékben nagyobbodik. 
Természetesen ebbe a halászati szempontokon kívül 
még a mezőgazdasági érdekek, sőt egyéb a patakok víz- 
vezető képességének szempontjából támasztható köve
telmények is beleszólnak.

Tudvalevőleg a pisztrángok, kivált tavakban, jól hiz
lalhatok. Ez a tény könnyen rávezeti a gazdát arra a 
gondolatra, hogy a hozam fokozása végett ugyanezt 
egyik-másik patakban is megtegye. Nos, példák bőven 
akadnak arra, hogy ló vagy másféle állatok húsával, 
légypondróval eszközölt hizlalás révén szép eredmé
nyeket értek el. Nem szabad azonban elfelednünk, 
hogy az így takarmányozott pisztrángok bizonyos fokig 
az emberrel megbarátkoznak, jelenlétét megszokják, 
más szóval megszelídülnek. Ám ez a milyen hasznos 
a tekintetben, hogy etetés alkalmával a gazda halainak 
állományát könnyebben szemmel tarthatja, épp oly hát
rányos azért, mert szelídségüket az orvok is könnyen 
hasznukra fordítják. Éppen ezért jó lesz számolni azzal, 
hogy patakjaink mennyire vannak az orvhalászok garáz
dálkodásának kitéve s ott, a hol ezek ellenében sike
resen védekezni nem tudunk, eleve ejtsük el a mes
terséges takarmányozás, illetve hizlalás eszméjét. Ugyan
ebből a szempontból erősen vitatható az ú, n. dög
ládák alkalmazásának hasznossága is. A ki ilyent 
megpillant valamely patakban, kiváncsivá lesz s meg
vizsgálja, a láda tartalmát is. Ha tudja ennek a ren
deltetését, a láda valósággal rá tereli az illető figyelmét 
a patakban levő pisztrángokra, ha pedig nem tudja 
mire jő., akkor meg legtöbbször elpusztítja a ládát. 
Mindezekből kifolyólag jobban teszszük, ha a patakok
ban való takarmányozást mellőzzük, annál is inkább, 
mert távol eső patakban az etetés költséges is.

A ki halat tenyészt, kiváltképpen pedig pisztrángot, 
annak természetesen az értékesítésről is gondoskodnia 
kell, mert hiszen munkája csak akkor gyümölcsözik, 
ha anyagját illő áron el is adhatja. Vevőket kereske
dők, nagyobb és előkelőbb szádók, fürdőtelepek tulaj
donosai közt kell elsősorban keresnünk, továbbá a

zsákmányban. Hatalmas teste az apróság között mindig 
rémületet keltett, a legtöbbje menekült is a helyekről, 
mert az életét többre becsülte a finom csemegénél. A 
lazacz tehát az ívóhelyeken az őrszem fontos feladatát 
teljesítette, megjelenésével elriasztotta az ikrára éhezőket 
s így biztosította az ívás zavartalan lefolyását. Magát az 
ikrát nem bántotta. Minek is bajlódott volna a 4—5 milli
méter átmérőjű kis testecskékkel, melyekkel nem is lak
hatott jól, mikor a folyó bőven termelte az eleven prédát ?

És mert csak az eleven halat kedvelte, a halász is 
csak furfanggál csalhatta kirakott fenékzsinórjaihoz. A 
folyás felső részébe, hol éjjelenkint a lazacz vadászgatott, 
erős karót vert le s ahhoz erősítette a fenékzsinor egyik 
végét. A zsinórra mindenütt köveket rakott, nehogy a víz 
összebolygassa. Az erős hármas horog elébe forgókapcso
kat kötött, aztán feltűzte csalinak a márnát vagy pisztrángot 
s ha a forgókapcsok jól működtek, a víz által gyorsan 
forgatott préda az élő halhoz hasonló mozgásokat végzett.

Nyár végén, mikor a búgó lengyel felszél át- meg át
járja a hervadásnak indult füzesek bokrait s mikor a 
xolyó vize is erősen lehűlt, a lazacz testén szokatlan 
változások állnak be. Testének ezüstös alapszíne kékes 
palaszürkébe sötétedik, a hátán s oldalán kocsonyás réteg 
verődik ki, mely az apró. kerek pénzeket egészen be
fedi. Az oldalvonal fölötti félhold alakú sötét szeplők 
megszaporodnak és zigzugos csíkokban folynak össze, 
a tejesek hasa pedig .gyönyörű bíborvörössé válik.
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jóbbmódú városi lakosság között. A mi a szállodásokat, 
valamint általában a fogyasztó közönséget illeti, a ter
melők igyekezzenek őket annak megnyerni, hogy a nem 
eleven pisztrángot is szívesen fogadják. Hiszen a nem élő 
hal is lehet egészen friss, fogyasztásra teljesen alkal
mas. Jól tudjuk, hogy a nagyközönség kivált a pisz
trángot illetőleg követeli azt, miszerint élve kerüljön a 
konyhára s evégből külföldön egyes szállókban aqua- 
riumokban, avagy egyéb alkalmas tartókban tömegesen 
tartják a pisztrángot csak azért, hogy mentői kívána
tosabbá tegyék őt a vendégek részére. Kétségkívül szép 
és kedves látvány is az, a mikor ki-ki maga választ
hatja ki pisztrángját s élve juttathatja a konyhára, 
ámde ne feledjük, hogy az elevenen való szállítás felette 
drága mulatság. Ha csak azt az árkülönbséget sikerül 
elenyésztetni, mely az élő és nem élő pisztráng szál
lítása között fönforog, vagyis ha teljes polgárjogot 
szerezhetünk a friss pisztrángszáilításnak, akkor a 
pisztrángfogyasztás megszűnik a gazdagok kiváltsága 
lenni, hanem a kevésbbé vagyonosok is beilleszthetik 
majd rendes étrendjükbe. Az a tenyésztő, ki erre komo
lyan törekszik, tényleg csak kifogástalan, mindenekfelett 
egészen friss halakat szállíthat s azokat is úgy kell 
csomagolnia, hogy étvágygerjesztő állapotban jussanak 
rendeltetésük helyére. Eme czél érdekében, a szállí
tandó halakat előbb leöljük, aztán pedig gondosan 
kizsigereljük. Az utóbbit oly módon hajtjuk végre, hogy 
a hasürt két helyen feltörjük, nevezetesen a torok 
mögött és a huggyó előtt egy-egy kis nyílást vágunk s 
ezeken át a beleket elől és hátul megszabadítjuk az 
egyéb testrészektől, aztán pedig a nyílások egyikén 
vagy másikán át eltávolítjuk. Ha az ennek folytán kelet
kezett vérzés megszűnt, a halakat egyenként tiszta víz
ben jól megöblítjük, majd pedig fejüknél fogva vala
mennyit fölakasztjuk, hogy a hason vágott és kipöcz- 
költ nyíláson át a nedvesség kiszivároghasson. Külö
nösen ügyelni kell azonban arra, hogy az egyes halak 
egymást ne érintsék, vagy hogy egymásra ne fektettes- 
senek. Szükséges ez azért, mert ha a halak élettelenek 
is, a bőrükön levő színsejtek még élnek s nyomás alatt

A tejes lazaczon még* egy másik érdekes és jellemző 
átalakulás is történik. Az alsó állkapocs csúcsán kemény 
porczogóból való kampó támad, a felső állkapocs meg
nyúlik, a vendégállkapocson pedig egy mélyedés támad, 
melybe az alsó állkapocs kampója félig beilleszkedik.

A kampósszerű nyúlvány a tejes lalaczon nem minden 
évben fejlődik ki egy időben. Láttam olyan példányokat, 
melyeknél e nyúlvány már augusztus elején teljesen ki 
volt fejlődve s viszont más években szeptemben végén 
láttam olyanokat is, melyeknél a kampó csak félig nőtt 
meg. Miután pedig a tejes lazaczoknál ívás után a ki
növés visszafejlődik, a poprádmelléki halászok a kam- 
pós nyúlvány korábbi vagy későbbi megjelenéséből is 
korábbi vagy későbbi ívást jósoltak.

Hogy miért fejlődik ki a lazacz állkapcsán a kampós 
nyúlvány, annak magyarázatát halászati irodalmunkban 
eddig nem találtam meg, a külföldi irodalmat — őszintén 
bevallva — nem ösmerem, hogy positiv adattal állhatnék 
elő s így kénytelen vagyok azt a magyarázatot elfogadni, 
melyet a halászoktól hallottam s melyre a lazacz ívásánál 
hivatkozni fogok

E változásokhoz hozzájárult még az is, hogy a lazaczon 
bizonyos ideges nyugtalanság vett erőt. A mély vizek 
fenekét elhagyta s a sebes folyásokon keresztül a folyó
ban mindaddig fölfelé vándorolt, mig valamelyik pajtá
sára nem bukkant. A tejes hal az ikrással azonnal össze
barátkozott, az ívásig többet nem is váltak el egymástól.

összehúzódnak, ennek folytán elhalványulnak. A nyo
mott testrészeken keletkezett ezen színváltozás - való
sággal tarkáivá változtatja a pisztrángot, a mi leg
kevésbé sem tetszetős, avagy étvágygerjesztő. Ellenben, 
ha szabadon csünghetnek, akkor színsejtjeik egyéhletes 
kiterjedtséggel pusztulnak, vagyis az állat megtartja ter
mészetes színét. Midőn a halak eléggé megszikkadták, 
akkor mindegyiket külön-külön fehér pergamenppapirba 
göngyöljük. Kiemeljük, hogy ezen műveletnél se igyek
szünk úgy takarékoskodni, hogy a drágább hólyágp.apir 
helyett olcsóbb újságpapírt alkalmazunk, mert áz utóbbi 
gyakran a betűkkel együtt annyira rátapad a halakra, 
hogy mesterség őket onnan, eltávolítani. Pedig hát az 
sem emeli a hal értékét és tetszetősségét. Csomagolásra 
mohát, szecskát, szalmát, tőzegport stb. lehet hasz
nálni. Melegebb időjárás esetén jeget is kell csoma
golni. A csomagolás olyan legyen, hogy a belső tar
talmat alkotó halat és jeget a külső lég hatása ellen 
mentői jobban megvédje. Ám ezen nagyon ajánlható 
szállítási mód terjesztése és megkedveltetése érdekében 
czélszerü az eféle alkalmi halajándékainkat kizárólag a 
leírt módon csomagolni.

A ki sok pisztrángot termel, magától értetőleg keres
kedői közvetítéssel él. Természetesen a reális termelő, 
a kereskedőt is épp oly lelkiismeretesen és pontosan 
szolgálja ki, mint bárki mást. Fontos azonban az, 
hogy nagybani értékesítésnél nem nélkülözhetjük a 
a halaknak huzamosabb időn át való eltartására alkal
mas raktárakat sem. Számolni kell ugyanis azzal, hogy 
árútorlódás esetén nagyon is ki vagyunk szolgáltatva a 
kereskedőnek s így érdekünk az árút addig eltartani, 
a míg az értékesítésre jobb alkalom kínálkozik. Erre, 
tekintettel a, patakban tenyésztő sem lehet el a jelzett 
tavak nélkül. Az értékesítésre legjobb évszak február 
és márczius, a mikor a társasélet leginkább lüktet. 
Ilyenkor kilónkint 2—4 K.-val nagyobb árt kaphatunk 
a pisztrángért, mint őszszel.

Szólnunk kell még a pisztrángok fogásáról, mint ama 
műveletről, melylyel a gazda állatjait birtokba veszi. 
Többféle módot alkalmaznak. Általában azt mondhat-

Október közepe táján az ivarérett nászruhás pár föl
evezett valamelyik sekély folyásba. Az ívás verőfényes 
napokon rendesen reggel 8—9 óra tájban kezdődött s 
alkonyaikor ismét véget ért, mire a párocska vissza
evezett a mély vizek fenekére.

A rendkívül érdekes ívás — öreg halászok nyomán 
— következően folyik le.

A iazaczpár a mély vízből reggel fölvonul a sekély 
folyásba. A tejes hal kampós állkapcsával a kövecses 
mederben gödröket ás s míg ezt a munkáját végzi, 
farkával nagyot lódit a testén. Minden lökés alkalmával 
1—2 méter magas vékony sugárban fölvágja a vizet; 
a halász erről az egyenletesen szökdécselő vízsugárról 
ösmerte fül a lazacz ívóhelyét. Az ikrás e gödrökbe 
rakja a 6 milliméter átmérőjű 8 — 10,000 ikráját, előbb 
azonban féloldalt fekszik, a tejes melléjé furakopik s 
azon van, hogy hugygyójával megérintse a nőstényét, 
mialatt az ikrákat megtermékenyíti. Az írásban kisebb 
szünetek is állnak be, ilyenkor a hatalmas halak mozdu- 
latlanúl vesztegelnek a víz fenekén.

Régebben, mikor még a Poprádban sok lazacz ívott, 
ősz végén íváskor került a legtöbb példány szigony
végre vagy a farkashálóba. A „biborlazacz“'Ot (a tejes 
hal) a kúriákon kedvelték, bár a húsa ilyenkor nem olyan 
finom, mint június-július hónapokban.

ívás után az ikrás lazacz ismét fölkereste a mély vizek 
magányát, a tejes még egy ideig az ikrás gödröket őrizte,
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juk, mindegyik jó, mely a halat sértetlenül juttatja 
szárazra Valamennyi közt legérdekesebb a horgászat, 
de mert a halat erősen sérti, a mellett nem kiadós, a 
tenyésztő czéljaira legkevésbé alkalmas. Megfelelőbb a 
hajtóhalászatnak a pisztrángra szokásos valamennyi 
módja, úgy a mint az a nép kezén szokásos. Köztük 
első helyen áll a farkasháló vagy far szak a hozzátar
tozó zurbuló vagy göbülö rúddal. A háló alapjában nem 
egyéb/ mint egy félabroncsra, illetve ennek végeit össze
kötő vastagabb ínre erősített csúcsban végződő zsák
szerű háló. A zurboló rúd néhol fatalpas, néhol, sőt 
leggyakrabban azonban ócska bőrdarab van annak 
végére erősítve. Rendszerint két ember kell hozzá, 
a kik a patakba gázolnak. Jó helyen, a hol pisz
trángot sejtenek, a hálót víz ellen állítják be,
mindig oda, hol sodra legerősebb. A zurboló 20—30 
lépéssel feljebb megy a parton, aztán szintén begázol 
a vízbe s hozzálát a halak riasztásához oly módon, 
hogy követ gyökerek alá döföget. A vizet is felzavarja, 
mi arra való, hogy a hal ne lássa a vízbe állított far
kashálót. A menekülő s rendszerint a víz sodrát kereső 
hal így teljes erővel rohan a hálóba s megszorul annak 
csücskébe. Mivel az egyik ember ezen hálót többnyire 
lábai között tartja, érzi a hal odaütődését s mielőtt az 
megfordulhatna, már ki is emeli. Az eszköz rendkívül 
egyszerű, s használatát sem a víz fenekének minősége, 
sem a víz sodra nem zavarja.

Ezenkívül nagyon alkalmas a pisztrángfogásra a 
varsa is. Többnyire egyhagyású varsákat alkalmaznak, 
a melyeket délután szokás berakni nyílásával a víz
folyás iránya után fordítva. Ugyanis estefelé a pisz
trángok elhagyják rejtekjeiket és a folyás ellen halad
nak, de reggel, szürkület előtt, ismét visszatérnek. Nos 
leginkább ilyenkor tévednek aztán a pisztrángok a var
sába s “többnyire az olyan példányok, melyeket mint 
adaghalat leginkább kedvelik a vendéglőkben, t. i. azokat, 
melyek közül 6— 10 drb nyom 1 kgr.-t. A varsákat 
korán reggel feljárják, hogy mentői előbb kikerüljenek 
a halak onnan s ezzel eleje vétessék esetleg törődé
süknek.

aztán Ő is elvonult téli tanyájára, hogy a násznapok 
mámorát kipihenje. Rendesen valamelyik parti gát tuskója 
vagy valamelyik híd pillérje mellé húzódott s ott töltötte 
a telet. Olykor ellátogatott a halak közeli tanyájára, hol 
mindig megtalálta a zsákmányát. Hideg teleken azonban, 
mikor a folyót vastag jégpánczél borította, a lazacz 
sohasem hagyta el a tanyáját, mozdulatlanad s koplalva 
egy helyen vesztegelt, míg a tavasz enyhe sugarai ki 
nem szabadították jégbörtönéből.

Február végén, mikor a meleg déli szelek le
olvasztották a hegyek hótakaróit, megroppant az a 
vastag jégpánczél is, melylyel a zord télapó elzárta a vízi 
lakóktól a napfényt. Tompa rianás darabokra tördelte a 
Poprádnak hóvíztől megpuhított jegét, a folyó megdagadt 
árja aztán magával ragadta a hatalmas táblákat.

A jégzajlás a halak réme volt.
Jaj volt annak a szerencsétlennek, amely az össze

csapódó táblák közé került.
A pusztulás elől a lazacz a többi hallal a szélek felé, 

a kiöntésekbe menekült.
Es mikor itt már biztonságban érezte magát, akkor 

ismét csak megjelenjek azok a vászonzekés férfiak, akik 
mindenféle szerszámmal következetesen üldözték, hogy 
hálóikkal kelepczebe csalják.

Mert a halászok hajdanában kora tavasztól késő őszig 
csak a folyó királyát: a lazaczot lesték, aki kristályos- 
vizű palotájában ott lakott a mély ár fenekén,

Általánosan elterjedt még az öblös gyalom haszná
lata is, a melyeknél az a fő, hogy a háló a patakot 
egész szélességében átérje és jó öblös legyen, mert 
különben a feléje tévedt, hal hamarosan visszafordul. 
Rendesen két ember kezeli a hálót, míg a harmadik a 
föntebb leírt módon zurbulással igyekszik a halat a 
hálóba terelni. Egészben véve szintén egyszerű, könnyen 
alkalmazható és biztosan fogószerszám, mely kivált a 
tenyésztőnek melegen ajánlható.

Befejezésül egy olyan dologról kívánok még meg
emlékezni, mely nem ritkán igen nagy akadálya a 
pisztrángos patakok okszerű kihasználásának. Köztudo
más szerint nálunk a halászat mint tulajdon, a parti 
birtok tartozéka. A hány a parti birtokos, annyi a halá
szati jogtulajdonos. Csak ritka esetben egy tulajdonosé 
a patak egész hosszában, a legtöbbször több, sőt néha 
nagyon sok tulajdonos érdeke van érintve a fentiekben 
leírt okszerű és intenzív kihasználással. Ám az ilyen 
patakoknál a legelső teendő az érdekelt tulajdonosok 
között oly szervezetet létrehozni, mely az egyöntetű 
kezelést az egész vonalon biztosíthatja. Legegyszerűbben 
elérhető ez olyan módon, hogy az érdekelt tulajdono
sokat rá bírjuk vízterületüknek bizonyos időre való 
bérbeadására, miáltal a bérlő mint kizárólagos hasz
nálója a területnek, szabadon gazdálkodhat az így meg
szerzett patakon avagy patakrészen. De hát vajmi gya
kori az az eset, hogy egyik vagy másik tulajdonos nem 
hajlandó a maga részét bérbe adni. Ilyen esetben nincs 
más mód, mint az érdekelteket a halászatról szóló tör
vény alapján társulattá szervezni, mi ha megtörtént, 
a vízterület szerinti többség a kisebbséggel szemben 
végérvényesen határoz a helyes és intenzív kihasználás 
dolgában. Bármi úton-módon lehessen ehhez a meg
kívánta tó alapot megteremteni, a magunk részéről azt 
a legmelegebben ajánlhatjuk, mert bőven vannak már 
példák arra, hogy az így kezelt patakok jövedelme 
megötszöröződött, sőt megtízszereződött. fs.

Eleven halak szállítása.
ég mindenekelőtte a kereskedelem és a közle- 
kedés a jelenlegi fejlett mérveket öltötte, a na
gyobb városok tetemes halszükségletét is kizá

rólag a környékbeli vizek állomából lehetett fedezni. A 
halászoknak egyesegyedül a bárkákra kellett szorítkoz- 
niok, ezek állandóan a vízben állottak s belőle vették 
a piaczi szükségletet. Ily módon azonban csak a szom
szédos vizek halállományát lehetett piaczra vinni. E 
mellett még az eladásra kerülő halak ára is nagy inga
dozásnak volt kitéve, a szerint, a mint kisebb vagy 
nagyobb volt a kérésiét, sőt gyakorta megtörtént, hogy 
a halászok egyes nagyobb városok halszükségletét külö
nösen böjti napokon egyáltalán nem birták fedezni.

Ezért már régtől fogva mozgalmat indítottak a na
gyobb világvárosok, főleg, hogy a lakosság kielégíthet- 
len halszükségletét a távol eső tenger az utóbbi idő
ben, midőn halgazdaságából pótolják. Különösen a hús
árak már-már elviseihetlen mérveket öltenek, van napi
renden a kérdés, hogy miként lehetne a tengeri halak 
fogyasztását a nélkülözéssel küzdő lakossággal meg
kedvelteim és a fokozódó igényeket legjobban kielégíteni.

A tengeri halak élveszállításáról a halismerő közön
ség már régtől fogva lemondott, mert tapasztalatból 
— esetleg biztos kézből vett értesülésből — tudta, hogy
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a tengeri halakat kihalászásuk után, mihelyest a szá
razra kerülnek, nyomban megölik, azokat tehát nem 
oly szemmel kell néznie, mint a frissnek nevezett élet
telen édesvízi halat. Mindazonáltal sok nehézséggel jár, 
inig a tengerektől messzebb eső helyeken a tengeri 
halnak piaczot lehet biztosítani. A vásárló közönség 
legnagyobb részét már maga a tengeri hal kinézése is 
visszariasztja a vételtől; mert bármily nagy elővigyá- 
zattal lesznek is azok a tengerparton jég közé csoma- 
goltan feladva, mégis mire rendeltetési helyükre érkez
nek, a jég már elolvadt, a hol tehát piszkosan, nyál- 
kásan érkezvén meg, nem valami Ízletesen néz ki. 
Ehhez járul még az is, hogy az így piaezra érkező 
tengeri halat nem szabad megmosni, mivel az által 
húsának ízletességéből és frisseségéből sokat veszik Ez 
az oka, hogy a közvetítő kereskedő rendszerint ugyan
abban a piszkos kosárban veszi kézhez a tengeri halat, 
melyben az a tengerparton elcsomagoltatott, a mi azután 
a fogyasztó közönségnek természetes, hogy nem igen 
van ínyére. Ezt mondják fő oknak, hogy helyenként a 
tengeri hal kereskedelme és fogyasztása hanyatlik; 
különösen július és augusztus hónapokban, a mikor 
pedig a tengeri halak legízletesebbek és legolcsóbbak. 
Szükséges tehát, hogy az intéző körök mielőbb gondos
kodjanak arról, hogy a tengeri halak szállítása lehető
leg akként történjék, hogy egészen friss állapotban és 
jó karban jussanak a fogyasztó közönség kezeibe, csakis 
így remélhető a tengeri hal fogyasztásának nagy fellen
dülése. Egyedüli módnak kínálkozik erre a gyors cso
magolás és a külön e czélra épített vasúti halszállító 
kocsik igénybevétele, melyek a lehető legrövidebb 
útvonalon, megállás nélkül futnak rendeltetési helyükre. 
Amerikában az ily „refrigerator cars“ hűtőkészülékkel 
ellátott vasúti kocsik már több, mint egy évtized óta 
alkalmazásban vannak, manap pedig már az európai 
nagyobb vasúti hálózatok forgalmában is gyakran 
találhatók. Ezen vasúti kocsik igen jól beváltak, 
bennük u. i. a halak napokon át, sőt heteken keresztül 
elállnak romlatlanul, mivel berendezésük által a szállítás 
alá kerülő halakat úgyszólván megfagyasztják s ily 
állapotban juttatják el a távol eső európai világvárosok 
piaczaira, de sőt még az őezeánon túlról is haj nélkül 
érkezik meg halszállítmányával. Ily eljárásnak tulajdo
nítható, hogy pl. egyes nagyobb városok halpiaczain 
időnként még friss kaliforniai lazaczot is lehet kapni. 
E halszállító vasúti kocsik külsőleg a vonalainkon is 
már sűrűn látható sörszáliító kocsikhoz hasonlítanak, 
belső berendezésüket illetőleg azonban ezeknél sokkal 
tökéletesebbek és czéljuknak megfelelő beosztással bír
nak. Útvonalukat illetőleg pedig: eltekintve attól, hogy 
vannak oly direkt szállításra berendezett kocsik, melyek 
az egész út alatt egyszer sem nyittatván ki, az érintett 
közbeeső állomásokon a szállítmányhoz nem tódul be 
minduntalan a meleg levegő, mindazonáltal a legelő
nyösebbek azok, melyek az útvonal mentén fekvő min
den állomás halszükségletének kielégítésére rendelvék. 
Csakhogy az ily kocsik berendezése még nagyobb gom 
dosságot és körültekintést igényel: mindenekelőtt fő 
feltétel, hogy a különböző helyekre szánt küldemények 
egymástól teljesen el legyenek választva, hogy a hal
szállítmányokat váró állomásokon a csomagok a lehető 
leggyorsabban kivehetők legyenek s hogy az ily leadás 
által a főküldeményt a meleg légáramlat ne érje s a 
továbbvitel fennakadást ne szenvedjen.

Egyes világvárosok — különösen a szegényebb nép
osztály hússzükségletének kielégítése körül tapasztalt

bajok enyhítésére — az ily vasúti kocsik forgalomba 
hozatala útján már jó régen megoldották a tengeri 
halak piaczra-hozatalának kérdését. Ott, a hol a vasúti 
igazgatóságokban nem volt meg a hajlandóság az ily 
halszállító kocsik megépítésére, ott az érdekeltek rend
szerint szövetkezés útján állítottak forgalomba ilyeneket, 
melyek a megvalósított czélon kívül, rendszerint jó 
reklámoknak is bizonyultak. Ám nálunk, mint általá
ban minden téren, az érdekeltek úgylátszik itt is ölbe 
tett kezekkel várják a kormány segítségét s számítanak 
rá, hogy a földmívelési miniszter gondoskodásából előbb- 
utóbb ez is meg lesz. Holott manap már minden érde
kelt belátja, hogy az ily hütőkocsik üzembe helyezése, 
különösen a meleg nyári hónapokban nálunk is kiszá- 
míthatlan haszonnal járna; mert nem is említve, hogy 
a tengeri halászat ekként nagy lendületet nyerne, de e 
mellett a fogyasztó közönség állandóan friss tengeri 
halhoz jutván, azt egyre jobban megkedvelné s ezáltal 
a már nálunk is mindinkább elviselhetetlenebbé váló 
húsdrágaságon is enyhítene. Halkereskedelem tekinteté
ben tehát minél előbb kellene gondoskodni ily hal
szállító kocsikról, sőt azután kötelezővé is kellene tenni 
azok igénybevételét, ép úgy, mint a sörszállításnál a 
sörhűtő kocsikat.

így állván a dolog a tengeri halak szállításánál, 
mennyivel inkább kell tehát kiterjeszteni gondoskodá
sunkat az édesvízi halakra nézve. A tengeri halak u. i. 
eltekintve attól, hogy leölt állapotban is mindég talál
nak vevőkre, de e mellett még esetleges élve való szállí
tásuk is könnyebben keresztülvihető, mint az édes
vízieké, mivel ezeknél sokkal szívősabb életűek, ügy- 
annyira, hogy pl. míg a frissen fogott, ütéstől ment 
tengeri hal hűvös helyre téve 12—18, sőt nem ritkán 
24 óráig is elél, addig az édesvízi halat a fogás után 
azonnal halászbárkába kell tenni, hogy életben maradjon.

A „Vadászlap“ egyik 1884. számában érdekes közle
mény látott napvilágot e czím alatt: „Élőhalak szállí
tása Dél-Németországba“. A folyton gyarapodó szük
séglet élőhalak iránt arra késztetett több müncheni 
kereskedőt, hogy halak beszerzése iránt új termelő 
helyeket foglaljanak kereskedelmi keretükbe. Magyar- 
országban a Tisza és Körös folyók vidékén tettek kí
sérletet, melyek még mindég igen halgazdagok; próba- 
megrendeléseket eszközöltek Gyomáról és Mezőtúrról s 
a megrendelés úgy a szállítmány minősége, mint be
szerzési árára nézve teljesen kielégítő volt. Természetes, 
hogy a halak piaezi árára nagy befolyással van azok 
szállítási költsége. A halakat u. i. vízzel telt hordókban 
a lehető legrövidebb idő alatt kell szállítani, rövid kése
delem a szállítás teljes megromlását idézi elő. Olcsó 
vasúti tarifa a szállító waggonok czélszerű berendezése 
sikert nyújthatna e vállatnak s mi csak örvendeni fogunk, 
ha elérkezettnek látjuk azt az időt, midőn nem Cseh
ország halai fogják dominálni fővárosunk piaczát, ha
nem Németország városai nyitnak tért a Tiszavidék dús 
halászatának. Fölösleges mondanunk, hogy a Tiszavidék 
dúsnak nevezett halászata csak úgy fog nézetünk sze
rint biztos jövedelmi forrást képezni az érdekeltek szá
mára, ha ezek halászatukat nem akként fogják gyako
rolni, mint a hogy annyiszor tapasztaltuk, midőn kon
statálnunk kellett, hogy nemes és nem nemes halak 
fejletlen nagyságban ezrekre menő számban hasíttat- 
nak szét, sózatnak hordókba, hogy nagy városok utolsó 
zugkorcsmáiban tálaltassanak fel s akkor, midőn halaink 
exportjára gondolunk, csak azon őszinte óhaj érlelődik 
lelkűnkben: bár elérkezett lett légyen az a boldog idő,
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hogy Magyarország halászatában ne kapzsi, haszonleső 
polgártársaink legalsóbb rétegében vegetáló bérlők, ha
nem ész és okszerű gazdaságot űző vállalkozókat s még 
inkább társulatokat üdvözölhessünk, a kik képesek lesz
nek arra, hogy az ország halászatát oda fejlesszék köz
gazdaságunk terén, a hova érdeme szerint helyezendő
volna.“

Mihelyest egyes nagyvárosok kereskedői arra a gon
dolatra jöttek, hogy a messze vidékek édesvízi halaival 
is fedezzék piaczuk balszükségletét, egyszeribe akuttá 
vált a halak élőállapotban való szállításának kérdése. 
Ám az első kísérletezések idején még azt gondolták, 
hogy a vonatokon s hajókon egyszerű hordókat, tartá
lyokat kell elhelyezni, s a szállítás alatt ezekbe kell a 
halakat tartani. Tapasztalat szerint azonban bármily 
gondos volt is az ily szállítás, sohasem bizonyult jónak, 
mivel a halaknak nemcsak akármilyen vízre, hanem 
olyanra van szüksége, melynek állandóan meg van a 
kellő élenytartalma; mert a halak ép úgy, mint pl. a 
magasabbrendű emlősállatok is, inkább képesek el
viselni az éhséget s ezzel együtt minden más nélkü
lözést, mint megélhetésük fő feltételét azt, a mit ber 
lélegzésükre megkívánnak. Az tehát a halaknak az éleny- 
dús víz, a mi az embernek a jó levegő. Miért is a ha
laknak élő állapotban való s z á l l í t á s á h o z h a  vízben 
akarjuk azt eszközölni — a szállítónak igen sok vizet 
kell magával vinnie, hogy rendeltetési helyükre élve 
érkezzenek meg a halak. Ez természetesen a szállítást 
felette komplikálttá teszi és meg is drágája; amennyi
ben pl. a pisztráng-szállításnál 4—-7% halsúly mellett 
96—93% vizet kellene beraktározni, vagyis egy méter
mázsa pisztráng mellé legalább 14 métermázsa víz- 
szállítási. költséget is meg kellene fizetnie. Ily túlsúly 
egy oly magas árért is kelendő inyencz ételnél, a mi
lyen a pisztráng még valahogyan csak megjárja, .az 
egyéb csak olcsó ár mellett kelendő s különösen pedig 
a nép olcsóbb élelmezésére szánt közönséges piaczi 
halaknál azonban már teljesen kivihetetlen. A halszál
lításra nézve tehát oly módot kell keresnünk, mely a 
víz és halsúly között elfogadhatóbb arányt létesít. 
Tehát legalább is azt kell lehetővé tenni, hogy 50% 
vízre 50% halat, esetleg Vb rész vízre % rész halat 
számíthassunk E czél megvalósításánál igen jó szolgála
tot tesz az aquáriumi halak szállításának és az ezen 
halakkal való megfelelő bánásmódnak ismerete. Kezdet
ben az aranyhalakat és egyes díszhalakat is csak akár
hogyan, esetleg egyszerűen a hajó fürdőhelyiségébe 
levő kádakba is szállították, az ily szállítmányok azon
ban igen sokat szenvedtek; tengeri vihar esetén pedig 
rendszerint elpusztultak. E végből a japánok kezde
ményezésére később a következő eljárás vétetett gya
korlatba: homokkal, csigákkal s egy kevés vízi növény
nyel ellátott tágasöblü, nagyszájú, körülbelül öt literes, 
vízzel telt üvegpalaczkba 4 drb 5 cm. hosszú aranyhal 
kerül s a palaczkot egy kilyukasztott bádogfedővel zár
ják le s a küldeményt feladás előtt egy heti megfigyelés 
alá veszik, hogy lássák vájjon az utrakész díszhalak 
egészségesek-e s csak akkor kezdették meg a hosszú 
tengeri útat, ha e zárlat ideje alatt kifogástalanoknak 
bizonyultak. Az útra azután a palaczkot egy foggantyú- 
val ellátott erős bádogvödörbe helyezve, az edényt a 
hajó valamely szellős helyén a foggantyuoál fogva fel
akasztják, hogy ekként a hajó ingadozását a halakra 
nézve elviselhetővé tegyék. Az utazás alatt se friss 
vizet, se eleséget nem kapnak a halak, a világosságból 
és levegőből azonban jut egy kevés az üveg lakóinak

s a növények is fejlődnek s gazdagítják a víz éleny- 
lárialmát. Sarkalatos szabály a szállításnál, hogy: 
„Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál kedvezőbb az 
idő a halszállításra“, s hogy „a hideg víz több élenyt 
tartalmaz, mint a langyos“ valamint, hogy „minél mele
gebb a víz, annál több élenyt fogyasztanak a halak, 
(ez okból kell meleg időjáráskor a vizet jéggel hűteni). 
Szabály továbbá az is, hogy: „annál nagyobb a hal- 
szállítmányéíeny, minél kisebbek a halak“, (10 kgr. kis 
halnak tehát több vízre van szüksége, mint 10 kgr. 
nagy halnak). K . F,

(Folytatása következik.)

Halaink Halászati és tenyésztési szempontból.
Irta : Lakatos Károly. (Folytatás.)

A pér- vagy lepényhal igazi szintája ott kezdődik, 
a hol a hegyi patakok az előhegység (lombos vidé
kére jutottak már s több ily patak egyesülése foly
tán azok vízhozama gyarapodott, ennek folytán, a 
meder is tágult, de az áramlás még mindig elég erős 
az esés csökkenés daczára is ; a víz is még tiszta, de már 
melegebb, mint volt föntebb, a meder pedig kavicsos 
helyekkel kezd váltakozni a mellett, hogy még mindig 
köves jellegű, a padmalyos helyek is, mind gyako- 
riabbakká kezdenek válni, bár a mélyebb zubogok sem 
hiányzanak egészen. A márna-szintáj karaktere már 
határozottabban kidomborodik a felső és alsóbb hab 
színtájak összefolyó régióiból. Nincs rohanó ár, a 
víz tele van hordalékkal s az alj nagyon is bizonyta
lanul tűnik fel a szemnek, átlátszóságából sokat veszít, 
a mederben pedig túlnyomó lesz az apró szemcséjű 
homok, sőt iszap is mutatkozik a mélyebb vájásokban. 
Ezt a szakaszát folyónak a dévér-színtáj köveli, vagyis a 
legalsó folyószakasz, mely mindig síkvidékre esik, tehát 
itt a víz folyása teljesen csendes, lomha, miért is a víz 
itt legmelegebb, a meder pedig lágy, iszapos, mélyvizű 
és zavaros, mert lebegő alkatrészekben bővelkedik s 
míg a márna-szintáj partjain bőven nő a nyílfü, a víz- 
hídőr, a sás, a kálmos és a káka, — addig itt már a 
partokon úszónövónyeket, tavirózsát, nádat, békafüvet 
stb. is találunk. — A legtöbb halfaj, mely a márna- 
színtájban honos, a dévér-színtáj-bán is feltalálható. 
Hiányzik ugyan a márna, a domolykó és paducz, annál 
jobban fejlődik azonban a dévér, harcsa, sügér, süllő, 
ponty, aompő és Mrász. Vizeinknek a márna-régióhoz 
tartozó részén a halak életfeltételeit, illetőleg, a viszo
nyok sokkal változatosabbak, mint a felsőbb szintájon, 
minélfogva ott jóval több halfaj is él, mint a pisztráng- 
színtájban. Á víz sodrában, a hol a folyás sebessége 
legnagyobb, él maga a márna, a domolykó, a paducz, 
az évakeszeg, a küllő és a durbmes. Ugyancsak itt rej
tőzködik a fenéken a menyhal, mig az önhal és küsz 
többnyire a víz felső rétegeiben les zsákmány után. 
A folyamsodrán kívül eső csendesebb vízben található 
a sügér, süllő, csuka és vörösszárnyúkeszeg s gyérebben 
már a dévér is.

11. A lazacz (Trutta salar). Ez a hal az Északi
tenger lakója, mely csupán ívását végzi folyókban és 
hazánkban egyedül Dunajeczen át a Poprádot keresi 
fel. Egyébiránt a Poprád e fejedelmi hala oly ritkává 
vált, hogy sportszempontból se igen jöhet már tekin
tetbe nálunk, legkevésbé pedig halgazdasági szempont
ból. A szakleírások sok mindent tudnak e halról elme



sélni, a mik azonban minket, minthogy a lazacz nálunk 
unikumszámba menő állat inkább, mintsem tulajdon- 
képeni hazás — kevésbbé érdekelnek — azért csak 
röviden fogok vele foglalkozni. Megnő-állítólag 1*5 m. 
hosszúra és súlya a 45 kilogrammot is elérheti, való
színűleg csak a tengerben, mert az európai folyamokban 
fogott legnagyobbak se igen érik el az 1 m. hossza- 
Ságot s a 15— 16 kilogrammnyi súlyt. Húsa kiváló jó, 
de a pisztrángéval nem vetekedhetik. Az inyenczek 
csak addig becsülik különben, míg rózsaszínű, ellenben 
ha már egyszer fehérszínűvé vált, az inyenczek is és az 
igazi szakértőkis értéktelennek, sőt az egészségrekártékony- 
nak tartják. Azonban vannak, a kik meg azt erősítik, 
hogy csak ívás idején élvezhetetlen a lazacz húsa, 
máskor pedig kitűnő „delícae regum, prima inter glória 
pisces“ . . . „A wesermenti halászok, a mint ezt tietsch 
megírta Brehm-neky legkevésbbé sem átalják az elhalt 
vagy elhaló félben levő halakat, ha azok csak némileg 
is frisseknek látszanak, kifogni és eladni. Innen van 
az, hogy éppen január, február és márcziusban kerül 
a legtöbb lazacz a Weser alsó folyásából a halpiaezra, 
a hal hozzá nem értők meg is veszik. De a ki egyszer 
megízlelt ily halat, másodszor nem méri megJcoczJcáztatni! 
annál kevésbbé, mivel az ily döghalakért fizetett ár a 
hús értékével semmiféle arányban sincsen“ *) A lazaez, 
hogy az ívásra alkalmas partvizeket elérhesse, roppant 
utat végez; hihetetlen akadályokon és veszedelmeken 
keresztül tör, 2—3 méter magasságú és 4—6 méter 
hosszú ívet ugrik. Az édesvízű folyamok kevertvízű 
torkolatához érve, egy ideig, míg hozzászokik, megma
rad és csak azután halad lassankint felfelé. Azt mond
ják, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy más czéljából 
vándorútra kel ez a hal, teljesen abbanhagyja az evést 
és sem az ívás alatt, sem az ívás után mindaddig nem 
eszik, míg ismét a tengerbe vissza nem tér. Számosán 
közülük e hosszú (3—4 hónap) böjt alatt annyira eb 
erőtlenednek, hogy éhen pusztulnak. Az édesvízbe érve, 
az ikráshal homokos vagy kavicsos fenekű, nem mély 
gödrös helyeket keres fel, melyeket farkúszójával még 
jobban kivájva, oda rakja le ikráit, melyeket a tejeshal 
azonnal megtermékenyít és farkúszójával homokkal be
fedi, azután pedig őrtáll meüette s elveri a közelébe 
tolakodó fajabeli halakat. Állítólag az ívást oly fiatal 
hímhalak is nézik, melyek még nem voltak soha ten
gerben, sőt a megtermékenyítés munkájában is segéd
keznének az öreg tejeshalaknak. Helyettesíteni azonban 
az öreg tejeshalak fontos szerepének betöltésében nem 
tudják, mert ha ez bármiképen elpusztul, az élelmes öz
vegy mindaddig nem folytatja ikráinak lerakását, míg egy 
öreg hímet nem kerít magának. Megesik néha egy ívás 
alkalmával 8—9-szer is az ily eset, sőt — a mint meg- 
figyeltetett — ha fajabeli hímet nem talál, megelégszik 
egy sebes pisztránggal is . . .  Az ifjú lazaczok rende
sen 1 vagy 2 évig maradnak születési helyükön, mire 
a tengerbe vonulnak, hol a mint mondják, mesés gyor
sasággal nőnek. Ikrájuk lerakására azonban mindig azon 
folyóba vagy patakba térnek vissza, a hol születtek.

___________ (Folytatjuk.)

*) Brehm-Kohaut.

V E G Y E SE K
Mesterséges ívó helyeket a pisztránjgoknak. Ismeretes, hogy 

a pisztráng elköltözködik az olyan patakokból, a melyek 
bár megélhetésére egyébként alkalmasak, de híjával 
vannak a megfelelő ívóhelyeknek, Ilyenül a patak felső 
részén levő ama helyeket választja, melyek iszapmentes 
kavicsosai vannak borítva. Az ilyen helyeken 10—20 cm. 
mély gödröt váj magának s abba hullatja ikráit. A hol 
ilyen helyek nincsenek, onnan a pisztráng elköltözik, s 
többe vissza sem tér a patakba. Ennek, elejét veendő, 
czélszerű mesterséges ívóhelyeket készíteni, oly módon, 
hogy gerebje segítségével az eliszapolt .kavicsot alaposan 
megtisztítjuk és föllazítjuk, avagy pedig ha kavicsos 
helyek nem akadnának, mesterségesen készítünk oda
fuvarozott kavicsból ágyat, olyan helyeken, hol a patak 
40 cm. mély s a víz egyenletesen és nem túlságos sebesen 
folyik, közelben pedig bőven vannak rejtekhelyek a 
pisztrángok részére. A kavics mogyoró- és diónagyságú 
legyen és szétteregetendő. Tapasztalás szerint a piszt
rángok szívesen felhasználják az ilyen ívóhelyeket.

Kistógazdaságolc emelése. Szászországban az ottani ha
lászati egyesület elhatározta, hogy olyan tógazdáknak, 
kik tavaik népesítésére halanyagot vásárolnak, a szük
séges vételár 40—5i% segélyképpen engedélyezi, feltéve, 
hogy tavaik üzemét az egyesület ellenőrzése alá helyezik 
folyó év őszétől fogva a jövő évi halászásig, és az egye
sület által kiadott kérdőíveken foglalt kérdésekre lelki- 
ismeretes választ adni magokat kötelezik. Eme segélyekre 
azonban csakis az egyesületnek tényleges tagjai tarthat
nak igényt, a mennyiben tavaik kiterjedése Oh—I/O ha. 
Mint Írják, a segélyekért máris szép számmal folyamod
nak, kivált olyanok, a kik csupán azért léptek az egye
sület tagjai közé.

A szennyvizeknek a halasvizekre gyakorolt ártalmairól 
érdekes és mindvégig feszült figyelemmel hallgatott elő
adást tartott nemrégiben Schiemenz tanár egyik német 
halászati egyesületben. A szennyvizeknek szállítói igen 
jól ismerik eme vizeknek a halasvizekre vonatkozó káros 
hatását, ám de elvi okokból igyekeznek azt eltagadni. 
Ilyen eljárással szemben mit sem használ a halászati 
jogosultak panasza, azt megdönteni egyedül bizonyíté
kokkal lehet, minél fogva elengedhetlen az ilyenek össze
gyűjtése. Vajmi gyakran állítják, hogy a halak között 
fertőző betegség pusztított, ám de az ilyen állítást könnyű 
megdönteni azzal a ténynyel, hogy a fertőző betegség 
kizárólag egyazon fajtabéli, nagyságú, korú stb. halak 
közül szedi áldozatait. Mint emberi epidémiáknál lenni 
szokott, a halak között is egyesek élve maradnak. Ha 
tehát mindenféle hal nagyság és fejlettségre való tekin
tett nélkül pusztul, az kétségtelen jele annak, hogy a 
halak vízfertőzés folytán mentek tönkre. Igen gyakran 
azzal igyekeznek a szennyvíz-szállítók vizeik ártalmat
lanságát kimutatni, hogy állítják, miszerint a halpusz
tulást minden évben és ugyanoly anyaggal szennyezett 
más vizeknél is tapasztalni kellene. Ám de ennek ellene 
szól az, hogy a mérges anyagok nem egyformán hatnak 
és lényegesen függ az azt befogadó folyóvíz mennyisé
gétől, tehát a vízállástól, sőt még a víz hőfokától is. 
Egyes példák ismertetésével kimutatta a bizonyíték
gyűjtés jelentőségét, hangsúlyozván, hogy a szenny
vizek vizsgálata tekintetében a chemiai eljárás mit sem 
ér a biológiaival szemben.
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