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A hazai tokfélékről. (Folytatás.)
Irta: Vutskits György dr.

A román és a szerb halászati törvények életbelépése, 
melyek a kíméletlen régi rablógazdaságnak véget vetet
tek (? Szerk.), ismét reménynyel töltenek el minket is, hogy 
a Fekete- és Azovi-tengernek lakói és halóriásai nem 
fognak teljesen eltűnni a föld felszínéről; ha az alduna- 
menti-államok egyöntetűen kellő oltalmukba veszik a 
vándor tokféléket és nem fogdossák ki őket már mint 
apró halakat, nem üldözik és zaklatják olyan kímélet
lenül vándorlásaik közben és főivási idejük alatt, hazánk 
vizeiben is ismét sűrűbben fognak megjelenni.

Azon körülmény, hogy a tokféléknek hazai vizeink
ben megforduló minden egyes faja a kecsegét kivéve 
ma már olyan ritka vendég nálunk, figyelmeztet egy
úttal arra, hogy a magyar vizekben tartózkodó tokfélék 
állományát még jobban meg kellene óvnunk és nem 
volna szabad az ivarérett halakat kihalásznunk, míg 
utódaikról ivartermékeik lerakásával nem gondos
kodtak.

Különösen azon fajokat kellene elsősorban kímél
nünk és nagyobb, arra alkalmas édesvízi tavakban való 
meghonosításukat is megpróbálnunk, melyekről a leg
újabb biológiai vizsgálatok kimutatták, hogy sem az 
ívásukat elvégzett, kifejlődött halak, sem ivadékaik 
nein vándorolnak vissza a Fekete-tengerbe hazánk 
fölyóiból, minők a kecsege vágótok. E tokfajok tulaj
donképpen tehát nem is tengeri, hanem édesvízi halak, 
melyekről az ichthyológusok mostanáig azt hitték, hogy 
a többi tokféléhez hasonlóan szintén vándorhalak. Igaz 
ugyan, hogy a kecsegének meghonosítását megpróbálták 
az oroszok a Ladoga-tóban, de fáradságuk nem vezetett 
eredményre, a mi még nem zárja ki annak lehetőségét, 
hogy a sokkal délibb fekvésű, köves helyekben gazdag, 
buczkás alzatú, erős hullámzásai és bővizű forrásai 
miatt elevenvizű Balatonban ne sikerülne. Az eredmény 
sikerével biztathat azon tény, hogy a Weimar melletti 
hidegebb, részben kavicsos alzatú pontyos tavakban a

németek a kecsegét megtartani és nagyranövelni bírták.*) 
Igaz ugyan, hogy ezen német tavakban a kecsegék 
nem ívtak és így utódokat nem hoztak létre, de nem 
lehetetlen, hogy a más fizikai viszonyokkal bíró magyar 
tengerben ezen életfeladatokat is elvégeznék.

Hogy a részben iszapos, részben tiszta vizű Balaton
ban egyes tengeri eredetű halak megtudtak honosodni, 
erre például felhozhatnám a sugár kardost és a tarka 
gébet, melyek habár eredetre feketetengeri halak, tel
jesen meghonosultak nálunk és ívnak is a magyar 
tengerben.

A dr. Hirsch-iélt sárdi tógazdaságból menekült 
amerikai naphal és a pisztrángsügér, melyek a Bala
tonba kerültek, e szép nagy magyar tó vizében igen 
jól érzik magukat és csaknem minden hónapban, súly
ban gyarapodva és megnövekedve kerülnek két év múlva 
is életerősen a balatoni halászok hálóiba. A z amerikai 
törpe harcsa, melynek apróbb ivadékait már évek óta 
bocsájtották be a Balatonba, szintén életben maradt és 
növekszik nálunk.

De arra is van példánk, hogy maga a kecsege is a 
Dunából a Sió-csatornán át a Balatonba téved és annak 
eleven vizében életben marad.

Ezen utóbbi jelenség is azt mutatja, hogy a kecsege 
korántsem olyan kényes természetű hal, mint a bala
toni fogassülő.

Augusztus 18-ikán Szegeden egy bárkában elhelye
zett nagymennyiségű kecsegét láttam, melyeket azért 
gyűjtöttek össze, hogy november és deczember hóna
pokra legyen készletük ezen nemes halból, mikor kiló
ját 6—8 koronájával értékesíthetik. Azon kérdésemre, 
hogy életben maradnak-é ilyen szűk helyen annyi ideig 
a kecsegék, azt tudtam meg, hogy életben tarthatók, 
ha az időjárás nagyon fel nem melegszik és tiszta zöld 
víz nem kerül apadáskor a bárkába. Naponként meg

*) E tekintetben nálunk is akad példa, a mennyiben Tatán az 
ottani nagy tóba, halasítás alkalmával apró kecsegéket is szoktak 
adni. Közvetlen tapasztalásból tudom, hogy azok igen szépen fej
lődtek, de soha sem ívtak. Szerkesztő.
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vizsgálják, nem tejesedett-e el valamelyik halnak külseje, 
mert a kecsegének bőre, míg egészséges, üvegsíma és 
fényes. Eltávolítják a himlőben és fonálférges betegség
ben elhullott kecsegéket és a többiek az átlyuggatott 
bárka vizében hosszú ideig minden külön etetés nél
kül életben maradnak és nem soványodnak nagyon le 
ezen szűk helyiségben sem.

Azon tapasztalati tény, hogy a kecsegék bárkákban 
hosszabb ideig életben maradnak, arról tanúskodik, 
hogy a kecsege nem valami nagyon kényes hal, ezt 
bizonyítja különben a halászoknak azon megfigyelése 
is, hogy jégzajláskor egyes kecsegéknek a jégtáblák 
hosszú ormányuk hegyét levágják, mely sebhelyek elég 
hamar begyógyulnak.

Megfigyelték azt is a tiszai halászok, hogy a kecsege 
csakis az eleven folyású, zavaros, iszapos vizű folyóvíz
ben érzi jól magát. Pallavicini parancsára a halá
szok a méreten aluli kecsegéket mindig a nagyfai holt, 
szerintük »d ö g l ö t t “ vagy „büdös“ Tiszába helyezték el.
E kecsegék a holttiszában évekig is életben marad
tak, 50 czentiméter hosszúságra is megnőnek, de annyira 
lesoványodtak, hogy oly hosszúság mellett is alig íh  
kilogramm súlyúak; ívni természetesen, hogy nem 
ívtak. Mivel a téli hónapokban a Tiszából alig fognak 
ki 2—3 darab kecsegét naponként, azért gyűjtik össze 
őket nyár végével már a szegedi halászok. Télen a 
kecsegék szerintük nagy parti lyukakba, úgynevezett 
»halbányák“-ba húzódnak meg és az iszapba elássák 

magukat. Állításuk szerint a kecsege a Tiszában három
szor is ívik (mely megfigyelésük a különböző nagy
ságú és korú kecsegék külön időszakban való ívására 
vonatkozhatik), tavaszszal, nyáron és ősz elején és ikráit 
kavicsos szirtes, parti helyekre rakja. Áradáskor azon
ban a fiatal kecsegeivadékot, szerintük „szaporulatot“, 
mivel a folyónak elrejtőzésre alkalmas árterei nincsenek 
és az árvíz e folyamnak szabályozása óta csak rövidebb 
ideig tart, a Tisza vize magával sodorja és a gyenge 
halivadék a nagy vízben elpusztul, apadáskor pedig az 
apró kecsegeivadékot vízi madarak és ragadozó halak 
falják fel.

Tanulmányutam első közleményében ajánlottam, hogy 
a kecsegének és a sima toknak meghonosítását meg 
kellene próbálni nagyobb és mélyebb álló vizekben. 
Meghonosításukat meglehetne kísérelnünk elevenebb 
vizű, mélyebb tógazdaságainkban, sőt még olyan folyó
vizekben is, melyekbe a Dunából és Tiszából önkény- 
tesen fel nem hatoltak, de mely folyóknak a vize meg
élhetési viszonyaikra kedvezők volnának.

Ezen két egymáshoz nagyon hasonló életfeltételű 
Acipenseridá-ról az újabb biológia vizsgálatok kimu

tattak, hogy nem is vándorhalak, folyóvizeink mélyebb 
helyein ívnak, ivadékaik minden időszakban, mindenféle 
nagyságban foghatók és az évnek egyetlen szakában 
sem keresik fel jószándékukból a Fekete-tengert, tehát 
valóságos édesvízi halak.

A kecsege és a sima tok a Fekete-tengerbe tehát csak 
mintegy beletévednek, de még a Duna torkolatának 
ágaiból is csak kivételesen egyes példányokban halász
hatok ki. E két halfaj nem nélkülözheti egykönnyen a 
mély és kavicsos alzatú folyóvizeket és a román Duná
nak parti tavaiba is csak kivételesen, tavaszszal nagyobb 
és sebes árvizek alkalmával azon hiszemben hatolnak 
be oda, hogy folyóvízbe jutnak és csalódásukat csak 
később veszik észre, de állandóan azokban meg nem 
maradnak. Tavaszszal Romániában a Olt, Argis, 
Prut és Szeret folyók alsó folyásába is felhatolnak.

Újabb vizsgálatok azt is igazolják, hogy a tokfélék

egyáltalában a Dunának zavaros vizéhez sem tudnak 
hozzászokni, mert a finom iszap kopoltyúlemezeik közé 
lerakódik és lélekzési folyamatukat akadályozza meg. 
A Dunában és Tiszában élő tokfélék nagyobb esőzések 
után a zavaros vízzel szemben akként védekeznek, hogy 
e folyamok legmélyebb helyeire — a víz sodrába — 
húzódnak meg és itt maradnak mindaddig, míg e folyók 
vize meg nem tisztül.

Télen a kecsegék, valamint a sima tokok is, nagyobb 
csoportokba verődve, e folyók iszapos alzatú Jenekén 
mintegy élettelenül hevernek, a nélkül, hogy valamit 
ennének.

A kecsegék és a sima tokok is csaknem kizárólagosan 
apró rákocskákkal és rovarálczákkal táplálkoznak. Leg
kedvesebb eledelük két kérészfaj. (Palingenia-nak) és 
ezeknek álczái. Ezen kérészfajok petéiket a Dunába 
rakják le, álczáik egész éven át élnek és nemcsak a 
kecsegének és a sima toknak, hanem az igen sok más 
halfajnak is legfontosabb eledelét képezik.

A románul „Rusalia“-nak nevezett kérészfaj álczái min
dig a partok nagyobb, 6—8 méternyi mélységében tartóz
kodnak és a mennyivel a víz apad, annyival az álezák 
is a víz fenekéhez közelebb költözködnek és csak akkor 
találhatók a víz felszínétől számított IVa méternyi mély
ségben, ha a víz hirtelen apad le. A víz fenekén soha
sem találhatók, hanem csakis a partok alatt vagy a 
partokban.

A másik kérészfajt „ Vetrícea“nak hívják a románok. 
E Palingenia-ia.j kifejlődött állapotban csak addig él,
míg petéit lerakja a Duna vizébe. A petékből kibúvó 
álczái csak nagyon lassan fejlődnek, augusztus közepe 
felé mutatkoznak, de ilyen állapotban egész éven át 
találhatók. A kecsege élete annyira hozzá van kötve 
ezen kérészfajokhoz, hogy a romániai halászok azon 
parti lyukak és járatok után Ítélve, melyeket ezen kérész
fajok álczái készítenek maguknak, akadnak rá a kecsegék 
és sima tokok tartózkodási helyeire. Hogy még nagyobb 
bizonyossággal kipuhatolják a kecsege tartózkodási 
helyeit a román halászok, egy külön nevű készü
lékük is van, mely egy szonda vagy kutaszszerű eszköz, 
melylyel 8—10 méternyi mélységből hoznak föl nagyobb 
darab földet és megvizsgálják, van-e abban kérész álcza. 
Júniustól augusztusig, mely időben a „ Vétrecia“-m k  
nevezett kérészfajta álczái még nem fejlődtek ki, a kecsege 
rákféléket, illetőleg román halászok szerint „olyan férge
ket eszik, melyek tulajdonképpen mégis rákok“. E Tisza
virág-félék álczáit — mint jó csalit — rakják rá kecsege 
horgaikra is.

A kecsege a román halászok szerint nem ívik három
szor, mint azt a Tiszamenti halászok állítják, hanem 
egyszer. Ivási ideje április közepétől, május végéig tart, 
sőt Aniipa dr. szerint néha még június elején is ívik. 
Főívási ideje általánosságban véve május eleje. A síma 
tok, valamivel később kezdi ívását, mint a kecsege. 
Mindkét feketetengeri halnak tartott faj Romániában a 
Dunának a vízszínétől számított 6—8 méternyi mély
ségében ívik, homokos, pados vagy kavicsos helyek 
közelében, hol a víznek folyása olyan sebes, hogy 
ikráikra iszap nem rakodik le és a víz az esetleg rára
kodott iszapot lassan lemossa. Egyes halászok szerint a 
kecsege farkával helyet ás ikrái számára a kavicsok 
között.

A kecsege, valamint a sima tok is folyóvizeink „dévér- 
keszeg", azaz alsó színtájában érzik legjobban magukat. 
A kecsegét hazánk 20 folyójából és egy álló vizéből 
mutatták ki irodalmilag, melyek a következők. A Duná
ban Pozsonyig, a Tiszában Máramarosszigetíg hatol fel.
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ÉJ még a Murában, Drávában, Szávában, Marosban, 
Szamosban, Körösben, Zagyvában, Ipolyban, Vágban, 
Nyitrában, Bodrogban, Oltban, Bégában, Kulpában, 
Lonyában, Ferencz-csatornában, Rábában, sőt még a 
Balatonból is halásztak ki kecsegét.

A sima toknak irodalmilag kimutatott lelőhelyei 1. a 
Dunában Pozsonyig, 2. a Tiszában Szeged, Szolnok és 
Szentes vidékéig hatol fel, 3. a Körösben Kunszent- 
márton táján, 4. a Drávában és 5. a Szávában is fog
tak már sima tokot.

A sima tok hazánk vizeiben azonban nagyon meg
fogyott és a Tiszában és a • Dunában is csak elvétve 
fordul elő és kivételesen kerül a hálóba, csakis az Al- 
Dunából halászszák ki még ma is tömegesebben Orsóvá 
táján, hol Eckstein Emil állami halászati bérlő feljegy
zései szerint évenként körülbelül 250 darabot fognak 
ki. Súlya 7,14,24, 26 kilogramm, ha ikrás, akkor 30—40 
kilogramm súlyú. A szerb halászok nak hív
ják (és Jeszetra néven írják le). Átlagos súlyát 15—26 
kilogrammnyira becsülik, hossza pedig az Al-Dunában
1— T5 méter között váltakozik.

A kecsege a Tiszában (Szolnokon, Szentesen, Szege
den), a Körösben Kunszentmárton táján többnyire csak
2— 3 kilogrammnyira nő meg, az Al-Dunában azonban 
Zimonynál 4—6 kilogramm, Orsovánál 8—10 kilo- 
grammnyi súlyt is elér.

Részletesen foglalkoztam ezen két mélyebb, folyó
vizeket kedvelő tokfélének életmódjával és előfordulási 
helyeivel, mert olyan halfajoknak, melyeket megvédeni, 
meghonosítani, nagyranöveini, vagy egyáltalában szapo
rítani szándékozunk, biológiáját alaposan ismernünk kell.

(Folyt, köv.)

Mesterséges haltápszerfélék
előkészítéséről. (Folyt, és vége.)

A halak mesterséges tápszerféléinek különböző elő
készítési míveletei sorából azok, a melyek meleg utakon 
való míveletek segítségül vételével hivatottak rendel
tetésüknek megfelelni, már az előzőkben elmondottak
ból kiviláglóan is, kétségtelenül több hátrányt okozhat
nak a halak ellátásánál, semmint a csupán hideg utakon, 
tehát természetesebb módokon előkészítetteké. Bizonyos 
magasabb hőfok ugyanis csökkenti a haltápszerfélében 
jelenlevő s az emésztésre oly fontos proteinanyagok 
könnyebb és gyorsabb emészthetőségét; továbbá a 
haltápszerül szolgáló anyagokban található egyes becses 
enzymek és fermentumok is veszítenek eredeti termé
szetes mivoltukból, a mi a halak különleges emésztő
rendszerénél egészen más irányú elbírálásban részesül, 
semmint a  halnál felsőbbrendű lények emésztőszervei
nél. Végül pedig kétségtelen megállapítást nyert ma 
már az a körülmény is, hogy a főtt tápszerféle, tehát 
a magasabb hőfok igénybevételével készült eleség a 
halak emésztőszerveit előbb-utóbb elkényezteti, pety
hüdtté, renyhébbé teszi, a mi végeredményében a 
további gyarapodásnak is rovására szolgál.

A halgazdaságok állománya is az anyatermészettől 
kivétel nélkül olyan szervezettel van fölruházva, hogy 
főtápszerét a nyers és itt is elsősorban az állati eredetű 
tápanyag szolgáltatja. Belterjes üzemgazdálkodásokban 
tehát ugyancsak gondosan kell arra ügyelnünk, hogy 
a lehetőségig kerüljük az olyan tápszerféle alkalmazá
sát, a melynek előállítása és összetétele ellentétben áll 
a halak természetes emésztési, tehát normális táplálkozási 
folyamatával. £zt a szót a lehetőségig azért kellett itt

külön is hangsúlyoznunk, miután a meleg utakon való 
haltápelőkészítés azért, mert teljesen és véglegesen ki 
nem küszöbölhető a haletetés teréről. Ugyanis azok a 
többé-kevésbé igen jól bevált haltápIisztfélék, a melyek
nek segítségül vételével a halgazdaságok igazán szép 
eredményeket tudnak esetenként fölmutatni, előállításuk 
folyamatánál bizonyos fokig mégis csak a meleg uta
kon való előkészítés míveleteit igénylik.

A hő segítségül vételével készülő haltápszerfélék két
ségtelenül költséges és sok körültekintést előfeltételező 
előállítási míveleteket igényelnek, a mivel szemben a 
hideg utakon előállított mesterséges tápszerfélék alkal
mazása mindenkép gazdaságosabbnak s így üzemered
ményeiben jövedelmezőbbnek mutatkozik.

Vegyvizsgálatok eredményei igazolják, hogy az egyes 
tápszerfélékben jelenlevő nyers proteinanyag, a főzés, 
forralás, párolás s egyéb meleg úton végzett míveletek 
által lényeges elváltozásokat szenved, még pedig annál 
lényegesebben átalakítókat, minél magasabb hőfok erői
nek volt a tápszer kitéve. Az ily utakon vegyelváltozá- 
sokat szenvedő nyers proteinanyag a hő behatása 
következtében úgynevezett atmid-fehérje anyaggá ala
kul, a mi pedig ebben a formájában az emésztőszervek
nek hasznára egyátalán nem válik.

A haltápszernek meleg utakon való előkészítésénél 
aránylag még az egyszerű leforrázási mívelet okoz leg
csekélyebb anyagelváltozásokat, viszont a forró gőzök
kel, hőpárákkal való kezelés, mihelyt ezek behatásától 
a tápszerféle természetes eredeti színétől elütő, sötétebb, 
sőt égetett színű külsőt ölt, mindenkép intő jele annak, 
hogy a tápanyag elváltozása sokkalta nagyobb fokú, 
semhogy a halak természetes emésztési folyamatánál 
előnyösen érvényesülhessen. Akár nedves, akár száraz 
utakon történjen, tehát a hőerőnek igénybevétele, a táp
szerféle emészthetőségét, legalább a halak emésztő
rendszere szempontjából, semmikép nem képes az elő
nyösen előmozdítani, sőt esetenként még csökkenteni 
is fogja azt.

A hideg utakon, tehát kétségtelenül az egyedül termé
szetes utakat követő haltápszerelőkészítési míveletek 
sorában a szárítás, a felaprózás, az áztatás, a puhitás 
és duzzasztás míveletei azok, a melyek az egyes hal
tápszerfélék különféleségéhez képest a gyakorlatban fel
váltva nyernek mindenkép megfelelő alkalmazást, miért 
is ezekről befejező sorainkban röviden legalább meg kell 
emlékeznünk. Részletesebben mindezekről a „Halászat“ 
1908— 1909-ik évfolyamában már régebben is szólottunk.

A tápszerszárítás míveletével maga a tógazda általá
ban ritkábban foglalkozik, miután ez a mívelet inkább 
a különböző mesterséges haltápszerféléket előállító és 
forgalomba hozó vállalatok feladata. A közhasználatban 
ismertebb haltáplisztfélék és egyes ikrapreparátumok 
azok légióként, a melyek a szárítás míveletének igénybe
vételével kerülnek forgalomba. Kiváló gondot, sőt elő- 
vigyázatot igényel a szárítás ott, a hol gyors romlandó
ságra hajló állati eredetű táplisztek anyagának számí
tásáról van szó. Meg nem felelő kezelés által esetenként 
csak annyit, vagy még többet ronthatunk szárítás útján 
a mesterséges haltápszerfélén, mint a mennyit rontottunk 
volna akkor, ha azt a tápszerfélét a fentiekben kifogá
solt meleg utakon állítottuk és készítettük volna elő.

A szárítás míveletének a haltápszerféle előkészítésénél 
az a czélja, hogy a készleteket tartósabbakká, huzamosb 
időn át romlatlan állapotban megőrizhetőkké tegye. 
E tekintetben a szárítás mívelete, ha azt szakavatottan 
s a kiváló tisztaság szemmeltartásával végezzük, egy
aránt hasznos szolgálatokat tehet úgy az állati eredetű
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hal tápszernél, mint a növényi, tehát kétségtelenül kevésbé 
kényes eredetű tápszerfélék előkészítésénél.

Temérdek haltápszerféle készül szemeseleségből. Egyes 
üzemekben úgyszólván kizárólag házilag végzik ezek
nek előkészítését. Tagadhatlan, hogy a szemeseleség- 
neműből készülő haltápszerféle jó szolgálatokat tesz a 
mesterséges haletetés terén is, sőt kisebb üzemek kereté
ben, csekély költségkiadásai mellett, mindenkép jöve
delmezőbb is, mint nagyobb olyan üzemeknél, a hol 
pl. nagyobb mennyiségű anyagbeszerzésre ráutaltak. 
A szemes tápszerfélénél a szárítás mívelete, a melyet 
rendszerint egyszerű szárítókban vagy aszalókemenczék- 
ben eszközölnek, kétségtelenül tartósítja és raktár- 
készletben hosszabb időkön át megőrizhetővé alakítja 
a szemesterményekből előállított növényi eredetű hal- 
tápszárféléket.

A haltápszerféle felaprózásának az a czélja és rendel
tetése, hogy a tápszert a hal számára hozzáférhetőbbé, 
a felaprózottságnál fogva pedig a hal emésztőszervei 
részére is könnyebben feldolgozhatóvá alakítsa. Egyben 
ezúton a felaprózott tápszert tetszés szerint elegyítheti 
bárminő egyéb tápszerfélével is.

A tápszerféle felaprózásának különféle míveletei isme
retesek és közhasználatosak ma. Leggyakoribbak egyike 
a táp zerféle erőművi szétzúzása. Ennek az a czélja, hogy 
egyes tápszerfélék ezúton megszabaduljanak kemény, 
tehát nehezebben emészthető külső burkolatanyaguktól. 
Szemeseleségfélénél, a liszttéőrlés útját nem számítva, 
a kemény külburkolat akárhányszor el sem távolítható 
egyéb úton, mint a zúzás míveletének igénybevételével. 
A zúzás útján apróra oszló tápanyag aztán kisebb alka
tánál fogva mindenesetre hozzáférhetőbb és így emészt- 
hetőbb is, mint volt az zúzatlan, eredeti állapotában.

A tápszerek egyszerű erőművi zúzásánál kétségtelenül 
alaposabb felaprózási míveletet képez a darálás s a 
még ennél is finomabb alkatot eredményező őrlés.

A mezőgazdaság terén az állatetetés és ellátás oksze
rűsége egyenesen megszabja azt, hogy a különféle 
szemeseleségneműt, nevezetesen rozst, árpát, tengerit, 
hüvelyeseket stb. darált, avagy őrölt állapotban etessük-e 
föl a haszonállatállománynyal. Minél durvább alkatban 
kapja az állat a szemeseleségből való tápszerfélét, annál 
nagyobb mennyiségű emésztetlen részek fognak a bél
szervek útján az állat emésztőszerveiből kiürülni s így 
érthetően a tápszerféléből is annál több mennyiségek 
mennek felhasználatlanul veszendőbe. Ez az igazság 
külön bizonyítást nem igényel. Itt csakis arról lehet 
szó, hogy nagyobb üzemekben a tápszer darálás és 
liszttéőrölés míveletei nem igényelnek-e sokkalta nagyobb 
költségkiadásokat, a melyekkel szemben az elért haszon 
föl nem éri a várható eredményeket, a mely utóbbiak 
talán ugyanazok lettek volna akkor is, ha darálatlan 
és őröletlen állapotban levő tápszerekkel etetünk.

Kétségtelen, hogy a mezőgazdasági állattartás terén 
a gazda maga mint termelő sokkalta inkább megtalálja 
a maga számításait akkor, ha a lónál, a juhnál és a 
sertésnél mellőzi a darált és őrölt állapotban való táp
adagolást, viszont a szarvasmarhánál és a baromfinál a 
darált és őrölt készletek kellő hozzávételével rendszerint 
több eredményeket tud fölmutatni. A sertésetetés némi
leg rokonvonásokat mutat a pontyetetéssel s így a 
gyakorlatban bizonyos kiindulópontot szolgáltathat a 
haletetés terén az okszerű sertésetetés is. Anglia és 
Eszak-Amerika neves sertéstenyésztelepein a szemes táp- 
eleségfélének darált állapotban való felhasználásánál a 
sertések testsúly gyarapodása 10—25 százalékkal mutat
kozott kedvezőbbnek, mint az ilyen esetekben, a midőn

a sertés kizárólag a maga természetes, tehát föl • nem 
darabolt mivoltában kapta a szemeseleséget, leggyak
rabban a tengerit. Elméletben s általánosságban ennek 
helyességéhez szó sem férhet s így ráalkalmazható volna 
ez bizonyos tekintetben a haletetés míveletének miként
jére is; csakhogy a haletetés a gyakorlatban, jól tud
juk, sokkalta több gondot és körültekintést igényel, 
semmint a sertésetetés. A tógazdának igyekeznie kell tehát 
közvetlen megfigyelések és összehasonlító etetési kísér
letek alapján tisztázni esetenként azt a korántsem cse
kély jelentőségű kérdést, hogy a darált, avagy a dará- 
latlanul hagyott szemeseleségféle válik állományának 
inkább javára.

Az előkészítési míveletek sorából a beáztatás, a puhí- 
tás és a duzzasztás is arra hivatottak, hogy a tápszer
félét emészthetőség szempontjából hozzáférhetőbbé, al
kalmasabbá alakítsák.

A beáztatás és puhítás rendszerint csak rövid idő
tartamú s így csupán arra szolgál, hogy közvetlenül a 
tápadagolás megtörténte előtt nyerjen alkalmazást. A 
duzzasztás már huzamosb időt igényel s főként olyan 
tápanyagokkal szemben ajánlatos, a melyek a beáztatás 
és a puhítás által eléggé előkészíthetők még nem voltak.

Mindhárom eljárásnak, kivált a pontyetetés terén, 
elég gyakori az alkalmazása. A beáztatás és nem a 
duzzadás időpontjáig terjedő puhítás a tápszerartyag 
természetes mivoltán belső elváltozásokat alig ered
ményez, viszont a duzzasztás, a melyhez bizonyos idő 
múltán az erjesztés s utóbb már a romlást előidéző 
bakteriális tevékenység is hozzájárulhat, esetenként 
olyan elváltozásokat gyakorolhat a tápszerfélén, a mely 
elváltozások még a meleg utakon alkalmazottaknál ész
lelhető egyes káros elváltozások hatását is meghalad
hatják. A duzzasztás míveletével tehát rendkívüli elő
vigyázatosan kell eljárnunk. Rendeltetésében a duzzasz
tás folyamatának itt az a czélja, hogy a hal emésztő
szerveinek nedvei a duzzasztott anyagot gyorsabban 
s így haszonnal földolgozhassák. Mihelyt a duzzasztás 
túlhosszú tartamú s az anyag elnyálkásításával, fermen- 
tálódásával egybekötött, annak fogyasztásával zavarok 
támadhatnak a hal emésztőszerveiben, holott a czél az 
volt, hogy haszonnal és eredménynyel etessünk. A túlfolyé- 
konynyá duzzasztott tápszerféle a haletetés terén már csak 
azért sem jöhet számításba, mivel a vizeknek ilyen csöpp- 
folyósabbá való állapotában átadott haltápszer oly
annyira elveszítheti ezúton szükséges konczentráltságát, 
hogy fogyasztása, teljesen elázott állapotában a halakra 
nézve hasznot és eredményt alig jelenthet. A duzzasz
tás sűrűségi fokában tehát bizonyos határokat kell meg
tartani. Ez pedig a vastag, sűrű, pépnemű állapot, a 
mely körülbelül megfelel annak a pépszerű anyaghal
maznak, a melyet az állati és növényi eredetű plankton 
elegye a hal, legkivált a ponty bélszerveiben normális 
emésztési folyamatok során alkot. —i —

Uj Coregonus-alak.
Irta: Leidenfrost Gyula.

Azok a tulajdonságok, a melyek a halakon faji bélye
gekül szolgálnak, sok esetben oly variálásnak vannak 
alávetve, hogy egyes példányok meghatározása olykor 
a gyakorlott szakembert is kemény próbára teszi. Ez a 
variálódás legmagasabb fokát talán a Coregonus-félék- 
nél érte el.

A Coregonus-nem tagjai igen hasonlítanak a Cypri- 
noideákhoz, hovatartozásuk tekintetében azonban a zsír-
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úszó biztos útbaigazítást szolgáltat. Nálunk eddigelé nem 
ismeretesek- Ellenben északon igen elterjedt nem, a 
mely pl. Oroszország egyes vidékein, Szibériában valódi 
néptáplálékot képez. Ázsián és Észak-Amerikán kívül 
különböző fajokban előfordul az északnémet tóvidéken, 
a keleti Alpokban, a felsőausztriai és a bajor tavakban, 
továbbá nagy mennyiségben a svájczi tavakban.

Alig van két szomszédos tó, a melyben valamely 
Coregonus-fajnak egymással megegyező alakjai volná
nak, sőt magukban a nagyobb tavakban is egymás 
mellett két-három Coregonus-változat él, a melyek egy
mástól még a leglényegtelenebb bélyegekben s az élet
módjuk tekintetében is elütnek. Viszont gyakori az az 
eset, hogy két egymástól nagy távolságban fekvő tónak 
a Coregonusai egymással annyira megegyeznek, hogy 
eredetüket sem a szakember, sem a halászok megálla
pítani nem képesek.

Közép-Európa felszíni tagosultsága következtében az 
északi és déli Coregonus-fajok közt éles különbség 
mutatkozik. A Coregonus-nem eredetére nézve úgy
látszik északi. Eredeti helyén azonban épp annyi lokális 
változatát ismerünk, mint akár délen, az alpesi tavak
ban. Elterjedésük déli határát az Alpesek szabják meg 
s ezen alul csak betelepítés révén találhatók. így pl. a 
Lago maggioréban, továbbá a Comoi és a Luganói 
tavakban, a hová 1889-ben Pavesi telepítette be őket, 
miért is a halászok „Pesci Pavesi"-nak nevezik.

Északon több Coregonus-faj van, a melyek a többi 
Salmonidákhoz hasonlóan tengerben élnek s csak ívás- 
kor keresik fel az édesvizet. Ezeknek a tengereknek a 
vize azonban jóformán csak kevert víz s annál inkább 
elédesedik, minél közelebb esik valamely folyótorkolat. 
Tekintettel arra, hogy az északi fajok között sokkal 
élesebb különbségek vannak, mint a déli alakok közt, 
továbbá, hogy északon a lokális változatok száma jóval 
nagyobb, Vogt és Hofer'*) a közép-európai tavakban 
élő változatokat nem tekintik eudemikusoknak, hanem 
úgy magyarázzák, hogy ezek — ha nem is épp a jelen
legi formájukban — északról vándoroltak oda s minél 
inkább eltávolodtak a tengertől, annál jobban alkal
mazkodtak a helyi körülményekhez. így tartják érthető
nek, hogy ugyanazon formák távoli tavakban is elő
fordulnak s hogy egyazon tóban különböző változatok 
élnek együtt. A földrajzi elterjedés összefüggése — 
szerintük — a domborzati viszonyok megváltozásával 
következett be.

A Coregonus-nem, mint ezekből is kitűnik, igen 
plasztikus, úgy hogy az egyes fajok fajjogosultságának 
kérdésébe bocsátkozni, teljesen meddő dolog. Azok a 
hibák és tévedések, a melyek az egyes geográfiai fajok
nak egymástól való elhatárolásából keletkeztek, teljesen 
összekuszálták ennek a nemnek a szisztematikáját. A 
szinonimok tömkelegébe legelőször Niisslin igyekezett 
világot deríteni s ő volt az első, a ki — 1882-ben — 
megjelölte azokat a bélyegeket, a melyeket a Coregonus- 
félék osztályozásánál értékesíthetünk. Fatio, a Nüsslin- 
féle bélyegek közül a kopoltyúíveken levő tüskéket 
tekintette a legfontosabbnak s ezek alapján a svájczi 
tavakban élő Coregonusok közt két főtipust különböz
tetett meg. Csakhamar kitűnt azonban, hogy ezek a 
legállandóbbnak hitt bélyegek is nagy mértékben variál
nak. Niisslin egy újabb dolgozatában már a petéket 
tartja a legjobb faji bélyegnek, a melyek mellett még 
az ivadékok nagysága, szikhólyagjuk alakja és terje-

Grote— Vogt—tiojer: Süsswasserfische von Mitteleuropa, Leipzig.

delme, továbbá a fekete és sárga pigmentszemcsék 
eloszlása jöhet számításba.

Vogt és Hofer a szisztematikailag számbavehető bé
lyegek alapos mérlegelésével igyekeztek a középeurópai 
Coregonus-félék osztályozásában rendet teremteni, ez 
azonban nekik is csak részben sikerült. Az alakok egy- 
része — különösen a déli lokális formák közül — ellen
állott minden ilyen kísérletnek.

A déli tavakban élő helyi változatok száma újabban 
megint gyarapodott egygyel. Ezt az új Coregonus- 
formát Thienemann ismerteti rövid előzetes közlemény
keretében.*)

Ha csak egy új helyi változat leírásáról volna szó, 
Thienemann közleménye, a mely a münsteri (i. W.) 
Landwirtschaftliche Versuchsstation laboratóriumából 
került ki, nem számíthatna különösebb érdeklődésre. 
Az általa ismertetett új alak azonban a Coregonus fera- 
ból keletkezett s ez az átalakulás — úgyszólván a szem 
előtt — igen rövid idő alatt ment végbe s így annyival 
is inkább méltó a figyelemre, mivel valószínűleg Vogt— 
Hofer-ié\t felfogást is módosítani fogja.

Az új lokális Coregonus-alak keletkezésének a „törté
nete" a következő. A Maria-Laach-i jezsuiták a Lachersee 
nevű krátertóban 1866-ban Coregonus maraena Bloch.- 
ikrákat helyeztek ki. Ugyanakkor a Coregonus fera Jur. 
petéit is kihelyezték. Hat évvel később pedig a Bodeni 
tóból hoztak egy millió Coregonus fera-ikrát a tóba. 
A jezsuita kolostor aktáiból kitűnik, hogy Coregonus 
maraena petéknek a nagy része már tönkrement, mielőtt 
a Lachersee-be került volna. Thienemann kiderítette, 
hogy a -Coregonus maraena-ivadékok, a mik a be
helyezett petékből kikeltek, csakhamar tönkre mentek.

A krátertóban tehát csak a Coregonus fera maradt 
meg s ennek a nemnek az itt meghonosodott példányai 
az 1866. és 1872-iki ikraszállítmányból a Bódeni tóból 
erednek. A Lachérsee-nek Coregonusokkal való be
népesítése lassanként egészen feledésbe ment. Csak 
1900-ban fedezték fel őket újra, a mikor néhány példány 
véletlenül varsába került. A halászatot csak három év 
múlva indították meg hálókkal a tavon s ugyancsak 
1903-tól kezdve tenyésztik mesterségesen a Coregonus 
ferat az erre a célra épített költőházban.

Más természetű vizsgálatok alkalmával Thienemann 
a rendelkezésre álló irodalom alapján igyekezett a 
Lacherseeben talált Coregonusok faját megállapítani. 
Hosszas fáradozás s a Coregonus génusz bonyolult 
szisztematikájának alapos áttanulmányozása után arra a 
váratlan eredményre jutott, hogy a krátertó Corego
nusai nem azonosok sem a Coregonus maraenával, 
sem pedig a Bódén i-tó egyéb lokális alakjaival, vagyis, 
hogy a Bódeni-tó Coregonus ferája a Lacherseeben tel
jesen átalakult.

Ez az átalakulás teljesen karakterisztikus s nemcsak 
a kifejlett példányokon, hanem — s ezt különösen hang
súlyozzuk — a lárvákon is megvan és átöröklődik.

Áz átalakulás az ivadékhalon abban mutatkozik, hogy 
a míg — Niisslin adatai szerint — a Coregonus fera 
lárváin a szikzacskó és a kormányúszó (farok) nagy
sága közötti viszony 1:0 95, addig a Lacherseeben élő 
Coregonusok álczáin 1:0 85. Nagy különbség van ezen
kívül a lárvák színezetében s emlékezhetünk, hogy erre 
Niisslin szintén nagy súlyt helyez. A Coregonus fera 
farki régiója ugyanis sárga pigmentszemcsékkel van

*) Thienemann A., Die Enstehung einer neuen Coregonenform 
in einem Zeitraum von 40 Jahren. Zoologischer Anzeiger. 1911. 
Bd. XXXVIII., p. 301,
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színezve, a Lachersee-beli alakokon ellenben a sárga 
pigmept teljesen visszafejlődött. Ez a különbség, mint 
Niisslip kimutatta, megvan az északi Coregonus-válto- 
zatok és az Alpesek északi tavaiban levő lokális alakok 
egy része között is. Ebben a körülményben Niisslin 
alkalmazkodást lát a planktonban szegényebb, átlátszóbb 
vizű alpesi tavak viszonyaihoz. A Bódeni-tóban élő 
Coregonus fera lárváin ez a szín megmaradt ugyan, az 
ellenmondás azonban csak látszólagos, a mennyiben 
ezek a zavarosabb parti vizekben ívnak. Thienemann 
a krátertavi Coregonus-lárvákon mutatkozó pigment- 
redukcziót ennek a Nüsslin-féle theoriának a beigazo- 
lása gyanánt fogja föl, mivel a Lachersee vize még a 
Bódeni-tó vízénél is átlátszóbb s mert planktontartalma 
sokkal csekélyebb, mint amazé.

A külső testalak tekintetében a Bodeni-tó Corego- 
tius ferája és a Lachersee-beli Coregonus igen hasonlí
tanak egymáshoz. Ellenben igen jelentékeny eltérés mu
tatkozik a kopoltyúkosárban. A különbség nemcsak a 
kopoltyúívek fogazatában van, hanem a tengely hosszá
ban is. A Lachersee-beli alak kopoltyúszűrőjének a 
tengelye (a nyelvcsont) sokkal hosszabb, mint a Core
gonus feráé s így a kopoltyúkosár átmérője kisebb.

A kopoltyúíveken levő tüskék számában a következő 
összevetés adja a különbséget:

A Lachersee-beli Coregonus ferájának az
I. kopoltyúívén van (40—47) 44,

II. „ „ (40-49) 46,
III. . „ (34-42) 40,
IV. „ „ (28—34) 32. .

A Bodeni-tó Coregonus ferájának az
I. kopolytúívén van (21—26) 23,

II. „ „ (22—28) 25,
III. „ „ (20-25) 22,
IV. » » (16—20) 19 fog, vagyis

a kopoltyúívek tüskéinek a száma Lacherseeben csak
nem rpegkétszereződött. Ebben a tekintetben ez az új 
lokális változat felülmúlja az összes Coregonus-féléket, 
még a Coregonus Wartmanni-t is. Az egyes tüskéknek 
a relativ hosszúsága is növekedett. Relativ hossz alatt 
értjük valamelyik ív leghosszabb tüskéjének az ív hosszá
hoz való arányát. Ez az arány a Coregonus ferán 5:9, 
a Lachersee-formán 3:7 az első íven. Egy czentimé- 
ternyi hosszú ívdarabon levő tüskék száma adja a tüs
kék sűrűségét, a mely a C. fera első és második 
kopoltyúívén 5‘5, illetve 6, a Lachersee-beli változaton 
11, illetve 12.

A szűrőkészülék tehát, miként ezen adatokból is ki
tetszik, sokkal sűrűbb lett. Ez a morfológiai változás 
pedig a táplálkozásbeli viszonyok megváltozásával jött 
létre. A Bodeni-tóban a Coregonus fera a fenékiszap- 
ban élő lárvákból, tehát nagyobb állatokból táplál
kozott, a Lacherseeben levő alak pedig tipikus plankton
evő lett. Hogy a táplálékváltoztatás miért következett 
be, arra szerzőnk még nem tud határozott választ adni. 
Lehet, hogy kémiai tényezők, talán a mélyebb víz
rétegek szénsavtartalma okozták, de lehetséges, hogy 
a fenékfauna szegénysége volt a főok, a mi viszont 
a tó fiatal geológiai múltjával (Ancylus-időszak) van 
összefüggésben.

Ügylátszik, hogy Thienemann csupán a kopoltyúkosár 
szerkezetéből következtet a táplálkozási mód megválto
zására, holptt bennünket főleg a gyomortartalom vizsgá
latával győzne meg, mivel a Coregonus Wartmanni, 
a melynek a kopoltyúkosara a fogak sűrűsége, hossza

és száma tekintetében igen közel áll a Lachersee-beli 
alakéhoz, ugyancsak a Bódeni-tóban él, mint a Core
gonus fera. Ugyanazon életviszonyok mellett tehát az 
egyiknek igen sűrű, a másik fajnak igen ritka a 
kopoltyúkosár szűrőkészüléke.

Ez az eset is csak azt bizonyítja, hogy csak a tüskékre 
alapítani a megkülönböztetést nem lehet. Ezeknek az 
alakja, száma és nagysága nemcsak az egyének és az 
életkor szerint ingadozik, hanem ugyanazon példány 
kopoltyúkosarának jobb és balfelén is. Ezek a különb
ségek a jelen esetben is csak másodrendű fontosságú. 
A fundamentális különbségek, mint láttuk, a lárvákon 
találhatók meg. A kifejlett állatokon észlelhető különb
ségek eredetét pedig, mindaddig, a míg a megfelelő 
gyomortartalom-vizsgálatok hiányoznak, nem tartjuk 
a táplálékváltoztatással beigazoltnak.

Az ivarérés a kráter tóban igen későn következik be 
a többi Coregonus-félékéhez képest. Az ivarérett alakok 
ugyanis hatévesek. Ezt véve alapul, tehát körülbelül 
hét nemzedék elég volt ahhoz, hogy a Bódeni-tóból 
származó Coregonus ferán egyes morfológiai sajátsá
gok ilyen mélyreható változásokon menjenek keresztül. 
Ebben a krátertóban tehát, mondhatni a szemünk előtt 
játszódik le egy új halfajnak a kialakulása oly gyorsa
sággal és oly mélyreható változásokkal, a milyenekre 
még az annyira variáló Coregonidáknál sem fordult 
elő még példa. Hasonló érdekes esetet az állatvilág 
többi osztályaiból sem ismerünk eddigelé s így a leg
nagyobb érdeklődéssel várjuk Thienemann Ígért máso
dik dolgozatát, a melyben részletesebben fog vizsgá
latairól beszámolni.

A sporthorgászat. (Folytatás)
Irta: Zsarnovitzky Árpád.

Számolva az itt érintett körülményekkel, könnyen 
belátható, hogy a kezdő horgászra nézve nagyon is 
fontos, hogy mindenkor előre megválasztott halfajra és 
ennek megfelelő készséggel felszerelve induljon útjára. 
Addig, a míg az egyes halfajták életmódját és sajátos
ságát ki nem ismerte, eljárása tapogatódzás jellegével 
bír és az ennek nyomában járó sikertelenség könnyen 
kedvét szeghetné.

A folyóvízben való horgászásnál különös figyelmet 
érdemel az a körülmény is, hogy a hal fejjel az árral 
szembe van fordulva, vagyis azon irányba néz, a honnan 
az eledelt várhatja, viszont pedig ha menekül, ezt min
dig az ár irányába teszi. Ezért czélszerűbb a folyással 
szembe haladva horgászni, mivel a menekülő, avagy a 
megfogott halak így a már meghalászott területekre 
igyekezve, nem riasztják az előttünk levő halakat, holott 
az elkerülhetetlen, ha felülről lefelé haladnánk.

Jó tudni azt is, hogy némely halfajtát, így a márnát, 
pontyot, czompót stb. előzetes etetéssel cgyhelyre lehet 
szoktatni és ezen szoktatás felhasználásával őket köny- 
nyen zsákmányul ejteni. Az etetést mindennap vagy 
minden másodnap, bizonyos pontokon és meghatáro
zott időben végezzük, megfelelő eleségnek kiszórásával. 
Aztán az elszórást követő IV2—2 óra után kezdünk ott 
horgászni, az eleséggel egyező csali használata mellett. 
Táplálékul darabokra vágott gilisztát, kukaczféléket, főtt 
burgonyát, borsót, kukoriczát, áztatott kenyérdarabkákat, 
malátát stb. alkalmazhatunk. Fontos az, hogy ezen anya
gok pontosan a kiszemelt helyre jussanak és hogy tömeg 
szerint sohase kínáljunk a halaknak annyit, hogy tú l
ságosan jóllakjanak, mert különben nem igen kapnak



Czélszerű az etetést, illetve szoktatást több ponton vé
gezni s a midőn horgászni kezdünk, a helyeket foly
tonosan cserélgetni, azaz egy-egy helyen csak addig 
horgászni, a míg a halak pedzését észleljük. A mint a 
hal nem pedz, némi újabb táplálék széthintésével el
hagyjuk a helyet és más ponton teszünk kísérletet, 
hasonlóképpen járva el, mint az előbbinél. A horgászó
helyek eme váltogatásával a netán megzavart halak 
gyanúját leghamarabb sikerül eloszlatni.

MÁSODIK FEJEZET.
Felszínen való horgászás.

Számos ragadozóhalnak felette kedves az a táplálék, 
mely a levegőben élő rovarok, lepkék, kérészek, bogarak, 
szitakötők fajtákban végtelenül gazdag soraiból hull 
egy vagy más ok következtében a vízbe. Testük pa
rányi súlya, bolyhos szőrzetük, avagy zsírosságuk nem 
engedi őket alámerülni, hanem a víz sodra által ragadva 
úsznak tova. Eltekintve attól, hogy a ragadozóhalak 
éles látásukkal amúgy is könnyen észreveszik az így 
kínálkozó prédát, az állat, szabadulásáért küzdve, ugyan
csak vergődik is, mi szintén lényegesen hozzájárul, 
hogy az utána leselkedő, mindig éhes hal marta
lékul ejtse. A kik melegebb évszakban figyelik a 
vizeket, szinte lépten-nyomon észlelhetik, mily jelenté
keny mennyiségű táplálékban részesülnek így a halak. 
Ez utóbbiak falánksága akárhányszor arra készteti őket, 
hogy a levegőbe szökve, röptében kapják el zsák
mányukat.

Ám a horgászok régóta ismerik a halak eme tulaj
donságait és arra különböző fogásmódokat alapítottak. 
Lássuk őket egyenként.

I.
Horogkészség: Könnyű, egy kézzel kezelhető, tehát leg

feljebb 300—400 gr. súlyú, ruganyos és egyenes horog
nyél, a melyen az ínvezető-gyűrűk nem egyenes, hanem 
enyhén csavarodó vonalba esnek. 6. vagy 9. számú, 
tehát vékony, impregnált ín; 1—2 m. hosszú, közép
vastag selyemféregbél patony. Hasonló, de az előbbi
nél vékonyabb élőkén finom egyes horog.

A mint a helyszínére értünk, a 30—40 m. hosszú 
int tartó orsót a maga helyén a horognyélre erősítjük 
és pedio- úgy, hogy az orsó forgókereke a nyélen 
balra, az ín pedig a karikákba fűzve alul essen. Végig
vezetve az ín végét a vezető és a nyél végén levő 
gyűrűkön, a föntebb ismertetett csomózás alkalmazá
sával ahhoz kötjük a patonyt és ehhez az élőkét, illetve 
a horgot. Ezt követi a horog felcsalizása, minek több 
módja is van aszerint, hogy milyen a csali.

Légynél a horog hegyét a fejen és a toron átszúrva, 
ennek közelében, a potroh elején, a hasi oldalon vezet
jük ki. Azért így, mert a mikor a légy a vízbe esik, 
a horog súlya folytán annak a hegye lefelé fordul, 
mintha az is a légynek lába lenne; viszont ez háttal 
felfelé lévén fordulva, állása természetes, ugyanolyan, 
mint a víz tükrére szállt légyé.

Cserebogarat és sáskát ugyanígy csalizzuk, természe
tesen nagyobb, mintegy 10—15 mm. öblű horgot 
használva.

Kukaczokat (légykukacz, lisztféreg) 5—6 milliméter 
öblű, vékony és nem futtatott horogra fűzzük, úgy 
hogy az állat a vastagabb végén, valamivel a fej mö
gött vezetjük be a horgot és azután a test többi részét 
még a horogszárra is föltoljuk. Apró kukaczokból 
annyival csalizunk, a mennyi a horog teljes elfödésé-

hez szükséges. A kukacz aránylag nem súlyosan sérül 
meg, minélfogva hosszabb időn át élve marad, vergő
désével kapásra ingerelve a halakat.

Gilisztával történő csalizásnál a horgot a giliszta 
fejénél vezetjük be és az állatot felhúzzuk a horog
szárra. A horog hegyét a test vége előtt mintegy 
20—30 mm. vezetjük ki, úgy hogy az utóbb említett 
testrész szabadon csüngjön, mert ennek a mozgása 
szintén alkalmas a halat ingerelni. A hal rendszerint 
eme csüngő darabnál fogva ragadja meg a csalit, 
nehogy tehát azt a horogról egykönnyen lehúzhassa, 
czélszerű a horogszárra 1—2 disznósörtét úgy kötni, 
hogy a végek a horogtő felé hajoljanak, mert így a 
horogszakával egyezőleg megnehezítik a gilisztának a 
horogról való lecsúszását. Czélszerű továbbá a gilisztát 
barna színű, vagyis edzett horogra csalizni. Nagy gilisz
tát rendszerint két horogra fűzzük. Eme horgok egyen
ként 4—6 mm. öblűek és hegyeik egymástól mintegy 
20—30 mm. álljanak, lehetőleg nem azonos irányban. 
A csalizás érdekében a felső horoggal mintegy harmad 
hosszban szúrjuk keresztül a gilisztát, aztán az állát testét 
körülcsavarva az élőkén, a második horgot a giliszta 
feje alatt úgy szúrjuk át, hogy ugyancsak néhány 
czentiméternyi rész szabadon maradjon. Eme részek, az 
állat csekély sérülése folytán, élénken és aránylag soká 
mozognak.

Kövilégy, tiszavirág és hasonló puha- és hosszátesíű 
legyeket szintén két horogra szokás csalizni. Közülök 
az alsó 6—7 mm., míg a 15 mm.-re föléje, amazzal 
egyező síkba eső második 4—5 mm. öblű. Az alsó 
horgot a légy potrohának közepébe szúrjuk és kevéssel 
fölötte kivezetve a legyet feltoljuk a felső horogig, mely 
utóbbit a légy torába szúrjuk. Ugyanígy fűzzük fel a 
második, harmadik stb. legyet mindaddig, a míg mind
két horog megtellik, illetőleg a míg azokat a legyek 
elfödik.

A felcsalizással használhatóvá vált horogszerszám tény
leges alkalmazásánál a horogvetés művelete az, a mi a 
horgász ügyességét leginkább próbára teszi. Szem előtt 
tartva ugyanis, hogy a hal, mint éber, a mellett felette 
gyanakvó és félénk állat könnyen riad, minden csekély, 
neki szokatlan, avagy gyanús tárgy megpillantására, 
avagy zörejre: a horgász kénytelen magát a hallal szem
ben a leggondosabban födni, avagy a parttól, kivált 
tiszta víz esetén minél távolabb maradni. Födözetül 
főleg a vizek partján kínálkozó fákat, avagy bokrokat 
szokás felhasználni, a melyeknek ágai nem kis mérték
ben akadályozzák a horogvetést. Akár fák között, akár 
pedig 10—20 m. a parttól végezzük a horogvetést, a 
feladat mindig nehéz, mert előre kiszemelt helyre a 
halra nézve gyanút nem keltő módon kell a csalinak 
a víz színére hullania. Sőt a mennyiben a horgot gyak
ran az ín segítségével kell arra a helyre terelni, a hol 
halat sejtjük, fontos kellék az is, hogy az ín mindig 
kellő feszültségű legyen, mert csak így lehetséges a 
horognyél legcsekélyebb mozdításával irányítani a csalit 
és adott pillanatban a horgot a pedző halba bevágni.

Nyilvánvaló ezekből, hogy a horgász a horogvetést 
minél közelebbre igyekszik végezni, mert természet
szerűleg annál könnyebb és biztosabb úgy a horog
vetés, mint a horogvezetés és az ín kellő feszültségben 
való tartása, minél rövidebb a horogín.

A horogvetésnek több módja van; a legelterjedteb
bek ezek:

1. A horognyelet és az int az orsó alatt jobb kezünk
kel, a víz felé fordulva lehetőleg függélyes helyzetben 
tartjuk. Majd a balkézzel, a nyél közepére eső ínvezető
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gyűrűn át, a kiszemelt hely távolságának megfelelően 
az orsóról int gombolyítunk le, mely karikákba fágyva 
csüng, avagy pedig előttünk a földön fekszik, a meny
nyiben nem kell annak elakadásától tartani. Végül a 
nyél hegyén lévő gyűrűn át annyi int engedünk, hogy 
a horog mintegy 150—200 cm. csüngjön alá.

Ezek után az int kifelé lendítjük, majd a nyélvéggel 
fejünk fölött balról kezdve és jobbról végezve egy 
patkóalakot írunk le mérsékelt sebességgel, annak utána 
pedig a kiszemelt hely irányában a horognyelet lassan 
úgy sülyesztjük, hogy a vízszinéhez képest mintegy 45° 
szöggel hajoljon.

Az itt leírt mozgást kizárólag az alsókar és a kézfej 
használatával teljesítjük, csekély erő kifejtésével, míg a 
felső kar a testhez simulva mozdulattan marad. Hatása 
alatt az ín nagyobb lendülettel előbb hátrafelé, aztán 
ismét előre szalad, kellően kifeszül, a csalizott horog 
pedig könnyedén hull a vízre, úgy, a mint légy vagy 
másféle rovar esik a víz tükrére.

Ha ugyanezen helyről másodszor vetjük a horgot, 
akkor a vízből előbb egyszerűen kirántjuk Jés a dobást 
az imént leírt módon ismételjük.

2. Ha a patony a csalizott horoggal együtt elég súlyos 
az orsó mozgatására, akkor némi gyakorlattal közvet
lenül az orsóról lehet a horgot akár 25—30 m. távol
ságra is a kiszemelt helyre vetni.

Ilyenkor a horgász a víz folyásának irányába for
dulva áll fel és a horognyelet az orsó alatt jobb kézzel

úgy tartja, hogy hüvelykujjával az orsót kissé leszo
ríthassa. A horognyelet 45°-ra hajlítva úgy kell moz- 
gatnia, hogy hegye balról jobbra emelkedőleg kisebb 
ívet írva le, a róla alácsüngő IV2—2 m. hosszú ín függé
lyes síkban ide-oda lengjen. A mint ez a lengés meg
felelő mértéket öltött, hüvelykujját leemelve az orsó
ról, a horognyél hirtelen és erősebb meglendítésével a 
csalit balról jobbra és felfelé irányítva a kiszemelt helyre 
röpíti. Abban a pillanatban, a mikor az vizet ért, az 
orsót ismét fékezi ujjával, nehogy kelleténél több 
ín fusson le arról, Ezen horogvetés mellett a csali 
majdnem függélyesen hull a víz tükrére. Ennél is feles
leges nagyobb érőt kifejteni, mert különben nemcsak 
czélt téveszthetünk, hanem az is megesik, hogy a patony 
a horgász testére csavarodik.

Fontos az, hogy czélpontunk lehetőleg jobbra essen 
tőlünk és hogy a horgot minél kevesebb testmozgással 
dobjuk rendeltetési helyére.

Mondanunk sem kell, hogy a horogvetés ezen módja 
az orsókerék mentői könnyebb, azaz súrlódástól ment 
járását feltételezi. A horgász sohase mulaszsza tehát el 
erről előre meggyőződni és szükség esetén a tengely 
csapágyait gondosan megtisztítani. E mellett szükséges, 
hogy az orsóra minél hosszabb int csavarjunk, mert 
hiszen annál tovább és annál könnyebben repül a 
horog, minél hosszabb az arról legombolyítható ín.

(Folytatjuk.)
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