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Hazai piszirángienYésziésünk 
irányelvei és kilátásai.

írták: I)r. Mika Ferenc és vitéz Dr. Varga Lajos (Sopron).
(Folytatás és vége.)

Különleges eszközök szükségesek a nagyon fiatal ivadék 
és az ikra szállításához.

Ezek közül talán a von der Borne által szerkesztett a leg 
gyakoribb. Bőnyakú, kettős fenekű kanna. A drótszövetből 
készült felső fenekét 3 cm. választja el az alsótól. A szűrő 
alatti térből függőleges cső vezet felfelé, amelyen keresz
tül az edény megbillentésévél a szűrő alatt meggyülemlett 
szennyezett víz kiönthető. Ugyanezen a csövön keresztül, 
szállítás közben, gumilabdával levegőt is lehet benyomni 
Az edény nyakában átlyuggatott betét van elhelyezve, 
amelyet jégdarabokkal töltenek meg. Az olvadó jég állandó
an hűli az edényben levő vizet. Szállítás közben a kan
nát jégdarabokkal es mohával töltött ládába, vagy kosár
ba helyezzük. Az edényeket csak háromnegyed részig sza
bad vízzel megtölteni, hogy a víz megfelelően hullámoz
hasson.

A szállításhoz szükséges víz mennyisége több ténye
zőtől függ: a szállítás idejétől, a víz hőmérsékletétől, a le
vegővel val keveredés lehetőségétől és az időjárási viszo
nyoktól. I Ia a víz állandó mozgásban, hullámzásban van 
és hőmérséklete -)-8 C° fölé nem emelkedik, 16 1. vízben 
kb. 5000 drb. zsenge ivadékot 6 órás távolságra lehet 
elszállítani.

Külföldön sűrített oxigénnel működő szállító beren
dezések is vannak forgalomban. Ezeknek kezelése nagy 
gyakorlatot igényel, mert a túladagolt oxigén káros hatással 
van a zsenge ivadékra: lepörköli az uszonyokat (Scháper- 
claus).

Ha a pisztrángikra már annyira fejlődött, hogy a 
szemfoltok jól kivehetők rajta, hosszabb ideig tartó ráz- 
kódtatást is elbír; így nagyobb távolságra is szállítható. 
Nem kell hozzá víz; elegendő ha alacsony hőmérséklet 
mellett tartva kissé nedves marad. Kisebb mennyiség szál
lítására legegyszerűbb hő- (thermosz) palackot használni. 
De a sebes folyású patakokban gyakori forrásmoha (Fon - 
tinalis iantipyretica) is jól bevált. íz  ikrát az előzetesen 
jegesvízbe mártott mohapamatok közé kisebb tüllzácskók- 
ba téve rétegesen helyezzük el. A forrásmohával szemben 
a csalán (Buschkiel szerint) nem jó hőszigetelő és teljesen, 
alaptalan az a hiedelem, hogy csomagoló anyagnak hasz
nálva nem fejleszt meleget. Buschkiel a csalánnal a jeges 
vattát is megfelelőbb anyagnak tartja.

Nagyobb szállítmányok továbbítására alacsony fake
reteket használnak, amelyeknek fenekére ritkás-szövésű szö
vetanyag (géz, muH) van kifeszítve. A piszLrángikra gyakran 
5 mm-nél is vastagabb, ezért a keretek magassága semmi 
esetre se lehet 6 mm-nél kevesebb. A kifeszített szövetet 
jól benedvesítjük s reá egy sorban helyezzük el az ikrákat. 
Szorosan egymás mellé kell helyezni, nehogy szállítás közben 
elmozduljanak. Az ikrával megtöltött öt darab keret fölé 
egy üres, csak mohával töltött keretet kell tenni. Ilyen keret 
kerül legfelülre és legalulra is. Az így elkészített csomag 
tetejére egy magasabb oldalú keretet helyezünk el, amelynek
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feneke kilyuggatott deszkalapból áll. Ezt jégdarabokkal 
löHjük meg. Az egész csomag vízhatlan ládába kerül, ame
lyet köröskörül 7-8 cm.nes rétegben rugalmas és rossz 
hővezető anyaggal (Scháperclaus szerint erre a célra
legjobban a szecska felel meg) bélelünk ki.

A pisztráng, ha élve szállítása nehézségbe ütközik, 
leölt állapéiban is forgalomba kerül. A halat a kopo
nyájára mért botüíéssel megölik. Nagyobb távolságra csak 
télen küldhető, de ilyenkor is nagyon gondosan kelt csoma
golni. Csomagolásra lapos ládákat használjunk. A ládák 
fenekére kb. 15 cm. vastag finom faforgácsot szórjunk, 
föléje vízhatlan papírosból készült és jégdarabokkal töl
tött vánkosalakú tömlőt helyezzünk el. A tömlőre egy ré
teg pisztrángot teszünk. Minden egyes darabot az oldalára 
kell fektetni (semmi esetre se a hátára, vagy hasára) válta
kozó irányban, hogy az egyiknek feje a másiknak farka 
mellé kerüljön. A halakat a fent leírt jégtömlővel takar
juk. Legfeljebb még egy sor, halat helyezhetünk egy ugyan
így. A csomag oldalát faforgáccsal szigeteljük. A csoma
golás alacsony hőmérsékletű helyiségben történjék.

Nyáron a leölt pisztráng szállítása csak kis távolságra 
lehetséges. A halakat le kell fejezni és kizsigerelni. Csalánt 
a szállításnál ne használjunk. Fűrészpor, faforgács, szalma, 
papíros sokkal megfelelőbb anyag.

A pisztráng értékesítésénél sohasem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a piacon csak élő állapotában fizetik 
meg jól. Leölt állapotban nagyon sokat veszít értékéből. 
Ezért mindenkinek, aki a piac számára is termel, érdeké 
ben áll az élveszállításra alkalmas szállítóeszközök be
szerzése.

Régebben, amikor még sok volt a pisztráng, besózva 
ecetbe rakva és füstölve is forgalomba került. Tudomásunk 
szerint ilyen konzerválással üzletszerűen ma már keve
sen foglalkoznak.

13. A jövő feladatai.

A pisztrángésvíz az idegenforgalom fellendítésének igen 
hathatós eszköze. Tervszerű propagandára és szervezkedés
re van szükség, mert enélküi számottevő jövedelemtöbblet 
nem érhető el. Ha a most folyó háborút megelőző években 
valaki útbaigazításért fordult pl. a stájerországi idegenfor
galmi központhoz, több oldalas tájékoztatót kapott a tarto
mány területén gyakorolható horgászati lehetőségekről. A 
tájékoztatóban meg voltak adva a jogtulajdonos neve, a víz 
fekvése, kiterjedése, a fogható halfajok, az engedélyjegyért 
kért összeg, a csali és a méretek tekintetében kikötött eset
leges korlátozások.

Nagyon üdvös volna a külföldi példa követése. Sokkal 
több horgász keresné fel a pisztrángos vizeket, ha meg- 
megfelelően tájékozottak volnának arról, hogy hol és minő 
feltételek mellett hódolhatnak kedvtelésüknek. Ezért azok 
a jogtulajdonosok, akik engedélyjegyek kiadásával óhajt
ják pisztrángos vizüket értékesíteni, jelentsék be elhatáro
zásukat, a fetlételek megadása mellett, az illetékes idegen- 
forgalmi szervezetéi.

Külföldön, pl. a szomszédos régi Ausztriában, gyakran 
fordult elő, hogy a kincstári, stb. tulajdonban lévő vizek 
halászatát szállodások vették bérbe. A horgászás gyakor
lását rendszerint díjtalanul vendégeiknek engedték át. Hir
detéseikben a horgászás lehetőége hangsúlyozottan szere
pelt. Ezáltal nagyban emelték sokszor igazán félreeső üze
mük forgalmát. A leadott halak révén a konyhai fogyasztás 
is biztosítva volt. t

Természetes, hogy a propaganda, a hirdetések csak 
akkor valóban célravezetők, ha a víz gazdag nemeshalak
ban és így elegendő alkalmat nyújt a horgászás gyakorlá
sára. A horgászok nem sajnálják a fáradságos utazást, 
sokszor elnézik az egyes kényelmi berendezések hiányait,— 
de természetesen elvárják, hogy testük pihenése, lelkűk 
felüdülése mellett siker kísérje horgászó, nemes kedvtelé
süket.

Az idebenforgalmi szempontokon kívül a pisztráng 
piaci termelésének is nagy jelentősége volna nemrég vissza
lépi hegyvidékeink közgazdasági helyzetének fejles tése s. em- 
pontjából. Pisztrángot, eltekintve a termőhelyétől, ma alig 
lehet valahol kapni. Rendkívül ízletes, magasra értékelt

hús a v ál, nyaralók, fürdőhelyek vendéglőinek étlapján kívül 
alig találkozunk. A hal kereskedelem megfelelő megszerve
zésével gondoskodni kellene a pisztrángos vizektől messzebb 
fekvő piacok ellátásáról is. A pisztráng fogyasztása külföl
dön is, ahol jelentősen nagyobb a termelés, némileg fény
űzésszámba megy. Nagyobb városaink jobbmódú rétege 
azonban szívesen fogyasztaná.

A piaci anyagról ugyan elsősorban a mesterséges halte
nyésztők vannak hivatva gondoskodni, de a természetes vi
zek jelentőségét sem szabad lebecsülni. Annak igazolására, 
hogy a természetes vizek helyes gazdálkodás és kellő véde
lem mellett milyen értékel képviselnek, közöljük több kül
földi szerző erre vonatkozó megállapítását.

Walter E . szerint keskeny hegyi patakok km-ként 10—20 
kg., közepes hegyi patakok km-kénl 50 kg., a termékeny 
dombvidéken átfolyó közepes nagyságú vizek km-ként 250 
kg., kisebb folyók pedig km-ként 500 kg. pisztrángot ter
melnek.

Lowartz Hessen-Nassau pisztrángos vizeinek termelő 
képességét felídvizsgállva arra az eredményre jutott, hogy 
kisebb, 1 2 m. széles patakok évi hozama hektárra átszá
mítva évente 250 500 kg ol ér el.

Neresheimer a Traun folyóra vonatkozólag hasonlóan 
kedvező adatokat közöl. Szerinte a folyónak azon a részén,, 
amely a hasonnevű tó mögött következik, az évi nemeshal 
(pisztráng és pénzes pér) termelése hektáronként 2000 kgol 
eredményez. A közölt adatok szerint teljesen indokolt Schic- 
menz megállapítása: a pisztrángosvíz (németországi viszony
latban) termelőképesség tekintetében felülmúlja a legjobb 
tavakat.

A közöli adatokból, ha azok a mi viszonyainkra teljesen 
nem is vonatkoztathatók, pisztrángos vizeink termelőképes
ségének fejlesztésére hasznos követkéz te tésekeL vonhatunk le.

Pisztrángos vizeiiűt termelőképességét természetesen csak 
évekig tartó céltudatos és szívós munkával emelhetjük fel a 
kellő színvonalra. Aprólékosan tanulmányoznunk kell a piszt
rángos vizek életét, mert a helyes gazdálkodás megfelelő ala
pos ismer Lek nélkül el sem képzelhető. A tudományos kuta- 
tusokkal párhuzamban áldozatos befektetésekre is szükség 
van. Nem elégedhetünk meg a lermészeLadla viszonyokkal, 
hanem a bennük rejlő termelő erőt célkitűzésünk szolgála
tába kell állítani.

Nagymértékű halasítás segítségével fel kell fokozni az 
állományt az optimum határáig. Be kell népesíteni minden 
alkalmas vizet, mert a pisztránggal még a legkisebbek is 
értékesekké válnak. A hegyi tavakról sem szabad megfeled
kezni. Amennyiben azok vize a sebes pisztráng számára túl 
hideg, külföldi mintára a szivárványos pisztránggal népesít
sük be. Kísérletet tehetünk a vizeinkből eddig hiányzó tavi 
szaibÜng ( Salmo salvelinus) meghonosításával is. Ez az 
életteréhez ragaszkodó, nem vándorló halfaj esetleg nem 
válthatja be a hozzá fű ott reményekei, de semmi esetre sem 
válik veszedelmes gyomhallá, mint pl. a törpe harcsa, naphal.

Hogy a szabad vizek behalasílásához elegendő anyag áll
jon rendelkezésre, megfelelően szaporítani kell a költő tele
peket. Alkalmas munkálatokkal ki kell bővíteni a pisztráng 
életterét, fokozni annak tápláléktermelőképességét és védeni, 
elősegíteni természetes szaporodását. Külföldi és belföldi pél
dák beigazolták, hogy még a költségesebb befektetések is 
hasznosak (pl. a nagyobb földmunkát igénylő tósorok létesí
tése).

A természetes pisztrángos vizek termelésének fokozása 
tervszerű állami intézkedések és támogatás nélkül keresztül- 
vihetetlen. Az ivadéknevelő telepek létesítésére elsősorban 
a kincstár hivatott. A Lenyészanyag díjtalanul kerüljön ki
osztásra. Ezzel szemben kötelezni kell a víztulajdonosokat a 
halasitásra. Az államnak beavatkozási jogot kell biztosítani 
a halászat helyes és okszerű gyakorlásának ellenőrzésében. 
A tulajdonosok és bérlők működésének felülvizsgálására 
megfelelő irányítására. A természeti kincseket nem szabad

A halászati törvény büntető rendelkezéseinek revízió alá 
vétele is sürgős feladat. Külföldi példára jelentékenyen sú
lyosbítani kell az orvhalászok terhére kiszabható büntetése
ket. Az állam hivatott a vízépítkezések és vízhasználatok 
megfleelő irányítására. A természeti kincseket nem szabad 
kizárólag a technika szolgálatába állítani. A sürgős intézke-
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déí*ek annál is indokoltabbak, meri a piszlrángos vizek nagy- 
része állami Lulajdon és a in. kir. erdőkincstár kezelésében 
van.

A pisztrángos vizek helyes gondozása, gazdaságos keze
lése kellő szakérlelem nélkül elképzelhetetlen. Nagy jeleu- 
lősége van ezért a íöldmí vetésű gyi minisztérium halászati 
ügyosztályának az Országos Halászati F el ügyelő ség és a 
m. kir. Halétel tani és Szenny vizsgáló Intézet közreműködésé
vel ismételten megrendezett tanfolyamainak. A tanfolyam

ingyenes és bárki hallgatója lehet. Nagyon örvendetes, hogy 
éppen a felvidéki erdőőrök, gazdászok jelentkeznek nagy 
számban ezekre a tanfolyamokra.

Hegyvidéki vizeink egy részén szabályozást és ipari 
használattal kapcsolatban különböző építkezéseket terveznek, 
s ilyenek már folyamatban is vannak. Ezek az átalakítások, 
ha nem végzik helyes belátással, nagy veszélyt jelenthetnek 
pisztrángos vizeinkre.

.. 2 . : 3 ' ,.a  i£ j L  ^

' A  bolharákok élete. 2
Irta : ifj. dr. Szabó Zoltán.

(Folytatás.)

2. ábra.
A  közönséges bolharák (Gammarus pulex L.) különböző testhelyzetei. (A természetes nagyság kb. háromszorosa).

1. A vízben sebesen előre úszó bolharák. (A törzs majdnem nyújtott, a csápok erősen görbültek). 2. A párzó, nőstényét 
a két első pereiopodáival megragadó hím előre úszva. 3. A  bolharák kiássa táplálékát. (A gnathopodák és a pereipodák 
segélyével elkotorja, elhányja az elfödött táplálékáról a homokot v. detritust). 4. Táplálkozó bolharák. (A táplálékot a 
gnathopodák között szorongatva). 5. Egy bolharák részletes rajza Steinmann után. (ai és a2: első és második csáp v. an
tenna; m: a csáp mellékága; f. flagellum, ostorka; g (1, 2): gnathopodák (állkapocs lábak); to. kopoltyú zsákocskák; pr (1,
2, 3, 4, 5): a mászkáló lábak v. a pereipodák; pl. (1, 2, 3): a pleopodák (mellső potrohlábak); u (1, 2, 3): uropodák (hátsó 
potrohlábak): Sz.: a szem; se.: a thorax második szelvénye; i.: az agy és az idegrendszer; gy: az emésztő szervek, ezt há

lózza be a vérrendszer). Ifj. dr. Szabó Zoltán rajza.

Kolkwitz (14) a bolharákot a különösen -oxigén dús víz
ijén élők közé sorolja és kizárólag oligotroph (tisztaviz 
kedvelő) lénynek tartja. Kolkwitz nézetét osztja ham pert, 
valamint Hesse is. Míg Wundsch. mint láttuk, csak a nor
mális előfordulás lehetősége esetében ismerteti • a Gam
in árust a tisztavíz állatvilága körében, evvel feltételezi 
azt, hogy az előfordulhat szennyezett vízben is, ha a víz 
elszennyeződése utóbb következett be azon a helyen, mint 
a Gammarus letelepülése.

Az akváriumi vizi élet Schüperclaiis alapján a stagno- 
nofii lények számára kedvező. A bolharák pedig elsősorban 
reoíil és hidegvízkedvelő lény, és mégis akváriumom

ban a kísérleti állataim élete zavartalannak és kiegyen
súlyozottnak látszott, noha állandó vízcseréről szó se volt, 
csupán a természetes elpárolgás időleges utánpótlásáról. 
Eme kiegyensúlyozott, de talán mégsem túl természetes 
élet magyarázata abban rejlett, hogy egyrészt a bolharákok 
oxigén igénj'e mindig kielégítést nyer természetes utón 
apró vizi növényzet és algák útján annak ellenére, hogy 
a napsugár hatására az akvárium hőmérséklete a nyári 
hónapokban a 20ü-ot is meghaladta. Másrészt a táplá
lékban hiány nem mutatkozott.

Rothadó iszapban és felette oxigén mentes teljesen el
szennyezett polysaprob jellegű vízben (ugyancsak az akvá
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riumomban) a fiatal állatok tartósan, napokon át élénkek 
és fürgék voltak. A nagyobb példányok már valamivel igé
nyesebbek voltak, ugyanis a teljesen polysaprob szenny
vizet csupán 4-5 óra hosszat tűrték. A részben elszennye
zett (azaz a mesosaprob-polysaprob) vizet pedig csupán 
48 óra hosszat bírták el, mikor is a nappali órákban min
denütt (az akvárium valamennyi helyén) vígan éltek, azon
ban az esti órákban a fény intenzitása csökkenésének meg
felelően fokozatosan felsőbb régiókba húzódtak fel olyany- 
nyira, hogy a teljes sötétedés beálltakor valamennyi ál
lat a vízfelszín közelébe, vagy közvetlen az alatt hanyatt 
fekve, az aquarium oldalához tapadva lélegzett, valósággal 
(mint a halaknál szokás mondani) «pipált». A kora reggeli 
óráktól kezdve pedig a fény intenzitásának fokozatos nö
vekedésével arányosan a mélyebb vízrétegekbe húzódtak 
le. Ugyanis az aquáriumomban levő növényzet a fény in
tenzitásának megfelelően fejlesztette és így biztosította 
számukra az oxigént, azaz este felé fokozatosan csökkent 
és reggel pedig nőtt az oxigén tartalom az egyes vízrétegek
ben.

A tartós oxigén hiány megállapításom szerint nem 
okoz közvetlen és gyors halált, hanem inkább a rothadó 
víz ammónia tartalmának növekedése.

Számos helyen találtam szabad, de gyári vagy fekáliás 
szennyvizekkel erősen fertőzött — a mesosaprob és poly
saprob jellegű — élővízfolyásban virágzó Tubifex és Chiro- 
nomus telepek mellett sok vígan élő bolharákot. Ugyanak
kor halat nem lehetett ott találni; a víz pedig egyébként
— közhasznú halászati és közegészségügyi szempontból
— hasznavehetetlen volt. Az egyik ilyen jellegű patak 
Gammarus lelőhelyén az oldott oxygén mennyisége 1,1 
ing/1 volt csupán. Természetesen a megfigyelésemkor poly
saprob jellegűnek talált patakok egykor teljesen tiszták 
és egyébként kifogástalanok voltak. De ezen észlelésemnél 
nem lehetetlen az, hogy élő vízfolyásokat, elég sebesfolyású 
patakokat vizsgáltam át s a polysaprobnak talált vízben 
megfigyelt Gammarusok a felsőbb — teljesen tiszta sza
kaszról — sodródtak le.

(Folyt, köv.)

A Lctdoga-ió nevezetesebb halai 
és halászata.

(A januári számban közölt cikk folytatása és vége.)

A déli sekély részen a hullámzás felkavarja az isza
pját s így ezért a víz nem olyan tiszta, mint az északi, mély 
részen. A délről beléje ömlő kisebb folyók is sok iszapot 
Szállítanak a tóba és fokozzák vizének zavarosságát. Külö
nösen a Swir és a Volhow folyók finom iszapja az, mely 
messzire szétterül a víz felszínén és sokszor a tó közepéig 
is barnás színűre festi a tó vízét. A Fimiország felől be
léje futó folyók és patakok nagyon kevés törmeléket szál
lítanak s az is hamar alásüllyed a mélyebb tó fenékre. 
Finnország területéről 40 olyan folyó fut beléje, melynek 
hosszúsága 5 km-nél nagyobb.

A Ladoga-tó fölösleges vizét a jólismert Néva vezeti 
le a Finn-öbölbe. Ott. ahol a tóból kifolyik, épült Schlüs- 
selburg, varosa, torkolati vidékén pedig Szentpétervár 
(Leningrád).

A tó különböző mélységi viszonyainak megfelelően a 
víz hőmérsékleti viszonyai nagyon változatosak. Északon 
még nyáron is állandóan hidtetg s még a kisebb mélységek
ben is 4° körül van. A délibb részeken a víz hőmérséklete 
évszakok szerint változik, nyáron a 15°-ot is eléri.

A Ladoga tavának gazdag hajóközlekedése fejlődött 
ki. Évente több száz teherhajó úszik rajta különböző irá
nyokban. Nagyon sok a kisebb-nagyobb halászhajó is. 
Az aránylag gyér lakosság személyszálító hajóforgalma 
meglehetősen csekély.

Környékén, főleg a finn területen, nagyon szép erdősé
gek terülnek el. Az erdőkbe itt-ott lombosfák vegyülnek, 
.de túlnyomó részben magasra növő tűlevelűek alkotják . 
az erdőket. Itt-ott gyönyörű, hatalmas Larix decidua (lomb- 
hullató vörösíenyő-faj) vén példányait csodálhatja meg

az ember. A finnek nagyon kímélik ezeket a szélvészekkel 
dacoló ritka faóriásokat.

A Ladoga-tó vizében élő szervezeteket csak az utób
bi időben ismertük meg nagy vonásokban. Felkutatásukban 
a finnek és az oroszok tevékenykedtek. Egy ritka fóka is 
él benne, amely a gyűrűs fókának egyik alfaja: a Pusa his- 
pida ladogensis Nordquist, mely még csak az Onegában ta
lálható.1 Alsóbbrendű növény- és állatvilága nagyon jel
legzetes és mind fajokban, mind egyedekben igen gazdag, 
aminek a szintén gazdag hal állat világra van nagy jelentő
sége. Nagyon ritka alsóbbrendű rákok élnek a tóban, kö
zöttük a sekélyebb vizeknen a Pontoporeia affinis, a 
Pallasiella quadrispimosa, a mélyebb részeken a szép és 
nagytestű Gammaracanthus és a fllysis, továbbá Limnaea 
ovata nevű csiga és a zöldszínű árvaszúnyog álcák (Chiro- 
nomidae)  nagy tömegei, melyek az állatevő halak táplál
kozásában jelentős szerepet visznek. De a tó nemcsak en- 
démikus, hanem reliktum-fajairól is nevezetes.

Gazdasági szempontból természetesen a tó halállomá
nyának van a legnagyobb jelentősége. Nagyon sok halász 
él a Ladoga-tó igen ritka fajokból is álló gazdag halállo
mányából. Eddig 41 halfaj jelenlétét állapítótták meg, me
lyek között igen nagy ritkaságok, másutt elő nem forduló 
endémikus fajok vannak. A halfajokban való gazdagságot 
a finnek azzal magyarázzák, hogy a tó egyrészt a karéliai 
földszoroson keresztül a legfiatalabb geológiai időkig ösz- 
szeköttetésben volt a Finn-öböllel, minek következtében 
tengeri fajokkal gazdagodhatott, másrészt a finn-skandiná
viai tábla és Kelet-Európa közötti fekvése miatt a keleti 
halfajok is gazdagíthatták halfaunáját.

Tengeri eredetű halfajoknak tekintik az évalialat, más
nevén szlivaorrú keszeget ( Ambramis vimba), a ladogai 
lazacpisztrángot ( Salmo salar relicta), egy sajátos kölönte- 
fajt (Cottus quadricornis), a tokot (Acipenser sturio) és 
a vakingolát (Petromyzon fluviatilis). A Kelet-Európa-i 
fajokhoz sorolják a harcsát (Silunis glanis) és a sugár 
kardost (Pelecus cultratusJ. Ezeken kívül nevezetes hal
fajai a ragadozó őn (Aspius rapax), a lapos keszeg (Ábra- 
mis ballerus), a nyálkáscompó (Tinoa vulgaris). Nagyon 
jellemző fajok a szemling ( Salmo salvelinus), tavipisztráng 
(Salmo trutta Idcustris), pénzespér (Thymallus vul- 
garis), az eperlánlazac (Osmerus eperlanus), süllő ( Lucio- 
perca sandra), továbbá több marénafaj (Coregonus lava- 
retus, C. Widegreni, stb.).2

Ezek a gazdasági szempontból is jelentős halfajok a 
tóban nem oszolnak el egyformán. Egyes fajok: az évahal 
a tok és a harcsa csak a sekélyebb déli részeken élnek. 
Utóbbi fajok a finn részeken csupán nyáron és nagyon rit
kán kerülnek hálóba. Néha 20-24 kg-os tokokat is fognak, 
de a harcsa csak 10-12 kg-nyira fejlődik. A mélyebb, 
hidegebb és tisztább finn tórészeken él a Cottus quadri
cornis, a szemling és a valantkamaréna (Cottus Widegreni). 
Itt kerülnek hálóba a tó nagyon keresett és értékes lazac
féléi, melyek az év legnagyobb részében az északi Ladogá- 
ban tanyáznak. Itt nagyon szapora s így nagy tömegekben 
él a kisebb testű eperlánlazac (stint), mely a többi lazac
faj fő tápláléka. ívásra vándorló nagy tömegei után vetik 
magukat a lazacpisztrángok, szemlingek, marénák és süllők 
s ilyenkor — főleg tavasszal — a serény finn halászok 
gazdag zsákmánnyal térnek otthonukba. Nyáron azonban a 
stintek dél felé vándorolnak s maguk után csalják a többi 
ragadozó halat is. Ilyenkor az orosz halászok tizedelik 
meg a haltömegeket. De szeptember elején újból vissza
térnek az északi partok felé és az utánuk eredő lazacfélé
ket a finn halászok késő ősszel zsákmányolják a legnagyobb 
tömegekben.

A finn halászok a mélyvízi halakat is szorgalmasan 
kerítik hálójukba. Különösen a kékmarénát fogják sike
resen, úgyhogy nyáron szinte napi táplálékuk.

!) Anghi Csaba Geyza: A ladogai fóka. — Természet- 
tudományi Közlöny, 1940. é. 72. köt., 28-28. 1.

>  2)  Jääskeläinen, Viljo: Über die Fische und Fischerei
im Ladogasee. — Alti del Gongr. Internaz. die Limnol. 

v leor. ed appl. — Roma, 1929, 391-100. 1.



A finn halászat szempontjából legértékesebbek a lado- 
gatavi lazacok és pisztrángok, a morénák és a süllők.

A ladogai lazac (reliktum) azonban nem nő nagyra; át
lagosan a 3 kg-os példányokat tekintik kifejletteknek, ami 
erősen megkülönbözteti ősétől a tengeri lazactól. A Néva 
folyón a tengeri lazac is felhatol, de a Ladogába nem ván
dorol. így fogása a legnagyobb ritkaság. Legutóbb 1926 
őszén Walamo-szigetek közelében fogtak egy- nászruhában 
pompázó tengeri lazacot, melynek súlya 19 kg. volt.

A ladogai lazacot főleg hálókkal fogják, melyek 50-60 
in. hosszúak és 3 5 m. magasak. Mintegy 10-15 hálót kötnek 
össze hosszú sorokban. Több csónak keríti a hálókat. De 
fenékzsinórokon elhelyezett horgokkal is eredményes 
a fogás. 2—3000 horog van a zsinórokon, me
lyeknek hosszúsága néha 30 km is lehet, de legalább 10 
km hosszúak. Vitorlás csónakokkal helyezik a vízbe s ez az 
elhelyezés egy egész nap munkájába kerül. így átlag 60-70 
lazac kerül horogra.

A lazac mellett a halászat fontos tárgya a maréna, 
melynek több faja él a mély finn tórészeken. A valantka- 
maréna (Coregonus Widegreni MalmgO a 100 m-es mély
ségeket kedveli és innen kerítik hálóba a finn halászok, 
akik zsíros húsa miatt nagyon kedvelik. Amikor a fel
színre kerül, az úszóhólyagjában lévő nagy gáznyomás kö
vetkeztében a hólyag a mellkast kidomborítja, sokszor 
szét is repeszti. A finn halász a feldagadt testű hal száj
nyílásán keresztül átszúrja az úszóhólyagot, melynek gáza 
sípolva tör a szabadba, de a hal visszanyeri rendes alak
ját. Átlagos testsúlya 650-700 gr.

Jelentékeny a taviszemling halászata is. Nyáron az 
egész tóban szétszóródnak, de ősszel a sziklás partok és 
apróbb szigetek közelében nagy csapatokba verődnek és 
ívóhelyet keresnek maguknak.

A Ladoga-tó tavipisztrángja állag 2.5 kg-ra nő, de 
az 5-6 kg. súlyúak sem ritkák. Halászatuk nem jelentékeny. 
Ez az értékes hal azért nem tud elszaporodni, mert kevés 
az olyan folyó, meyben alkalmas ívóhelyet találhatna.

A Ladoga-tavi finn halászat évi értéke átlag 5,000.000 
finn márka. A halászó eszközök értéke pedig mintegy 
3.5 millió finn márka. A halászat oly erős, hogy a lazac 
száma erősen csökkenőben van s a finn halászati veze
tőséget védekező intézkedésekre késztette és friss lazaciva
dék betelepítésének gondolatával foglalkozik. Ez természe
tesen csak a háború után lesz megvalósítható.

Dr. vitéz Varga Lajos.

T ársulatok—Egyesületek.
Az Országos Halászati Egyesület közgyűléséről csak ké

sőbb közölhetünk tudósítást. A szerkesztő.

Jegyzőkönyv.
felvétetett az Országos Halászati Egyesület 19 i2. évi február 

hó 184 választmányi üléséről.
Jelen voltak:
Répáss}7 Miklós alelnök, H ein ez Pál igazgató, vi.éz 

Barcza Imre, Corchus Dezső, Corchus Zoltán, vitéz Ig- 
rnándy Aladár, Illésy Zoltán, Illik Viktor, Dr. Maucha 
Rezső, Dr. vitéz Paluzsay László, Dr. Raskó Pál, Dr. 
Schulmann Emil, Dr. Unger Emil, ifj. Zimmer Ferenc vá
lasztmányi tagok és Kontur György titkár.

Kimentették mag lkat:
báró Szurmay Sándor alelnök és Báldy Bálint, Köh

ler Géza és Nyári János választmányi tagok.
Répássy Miklós alelnök megnyitja az ülést és felkéri 

az Igazgatót a tárgysorozat ismertetésére és a Titkárt a 
jegyzőkönyv vezetésére.

Az utolsó választmányi ülés óta tagul jelentkezett: 
Dr. Ágoston László kórházi főorvos Győr.

A választmány a bejelentést tudomásul veszi és a leg- 
kö: elebbi közgyűlésnek megerősítés végett javaslaloL tesz.

Répássy Miklós a jelölő bizottság nevében annak egy. 
hangú javaslatát közli. Az eg3̂ esület elnökévé dr. Lukács

Béla belső titkos tanácsost, ny. földmívelésügyi állam
titkárt, alelnölmek pedig Corchus Zoltánt és dr. vitéz 
Paluzsay Lászlót jelöli.

Zimmer Ftrenc az elnöki bejelentés után egy é v i 
kijelentést kíván tenni. Szerencsésebbnek tartaná, ha a 
második elnöki tisztségre a kereskedelem vagy a szabal- 
vizi halászat egy képviselőjét jelölnék. Kéri kijelentésének 
jegyzőkönyvbe vételét.

A választmány a jelölő bizottság javaslatát tudomásul 
veszi és a közgyűlésnek egyhangú javaslatot tesz az elnök 
és a két alelnök megválasztására.

A jelölő bizottság további javaslatára a választmány 
választmányi tagokul egyhangúlag jelöli: Antalffy György, 
vitéz Baskay Imre, Báldy Bálint, vitéz Barcza Imre, Cor
chus Dezső, Répássy Miklós, gróf Fesietich Sándor, Gosz- 
thony Mihály, Illésy Zoltán, vitéz Igmándy Aladár, Iklódy 
Szabó János, Illik Viktor, Kovács Vilmos, Köhler Géza. 
Heincz Pál, Dr. Maucha Rezső, gróf Jankovich Bésán 
József, Nyáry János, Tóth Kálmán, Uzoni László, Purgly 
Sándor, Raskó Pál, Ribiánszky József, Dr. Schulmann 
Emil, vitéz Szendressy Imre, Dr. Unger Emil, id. Zim
mer Ferenc, ifj. Zimmer Ferenc, Kovács Miklós és 
Somssich Miklós egyesületi tagokat, továbbá az alapsza
bály módosítás jóváhagyása esetén Földes Tibor, Né
meth Sándor, Oeconomo György, Erdély egy képviselője 
Kárpátalja egy képviselője, Délvidék egy képviselője, Da
rányi Béla, Csernyus László, Zimmer Károly és grót 
Jankovich Bésán Elemér egyesületi tagokat.

Tiszteletbeli tagok:
A választmány a jelölő bizottság javaslata alapján a 

közgyűlésnek javaslatot Lesz öt tiszteletbeli tag jelölé
sére. A választmány egyhangúlag tiszteletbeli tagnak ajánl 
ja: 1. Tomcsányi Vilmos Pált, aki egyesületünk elnöki 
tisztségét a legnehezebb időkben hosszú éveken át oda
adással és szeretettel vezette. 2. vitéz báró Szurmay Sán
dort, egyesületünk alelnökét, aki a sporthorgászaL fejlesz
tése terén és irodalmi munkásságával a horgászai terén 
kimagasló érdemelhet szerzett. 3. Répássy Miklóst, aki 
hosszú éveken át iigyv. alelnöke volt egyesületünknek, 
és aki mint a magyar halászat volt irányítója és veze
tője, annak fejlesztése terén kimagasló érdemeket szerzett 
4. Gosz thony Mihályt, a gyakorlati tógazdát, áld a ha
zai tógazdaságok fejlesztése terén sok évtizedes munká
jával őszinte elismerést vívott ki. 5. id. Zimmer Ferencet, 
aki a nyíltvízi halászat és a magyar halkereskedelem bel
földi és külföldi hírnevét sok évtizedes munkájával meg
alapozta.

2. Országos Magyar Gazdasági Egyesület átirata.
Az O.M.G.E, az idei tavaszi mezőgazdasági kiállítás 

keretében tartandó tenyészállat díjazás céljaira felszólít 
ja az Egyesületet tiszteletdíjak adományozására, hogy a 
tenyésztők munkakedvét, a nemes versenyét és ezáltal a.: 
állattenyésztés fejlesztését fokozzuk.

A válaszúnánj^ tudomásul veszi az átiratot és megbízza 
az Igazgatót, hogy saját hatáskörében a díjak megvételét 
eszközölje.

3. Gróf Zichy Rafael beadványa csillag fürt ügyben
Titkár felolvassa gróf Zichy Rafael beadványát, mely

ben előadja, hogy a Magyar Hüvelyes és Olajosmag Kivi 
teli Egyesülésnél valamint a Mezőgazdák Szövetkezeténél 
azt az információi kapta, hogy csillagfürt vásárlási ügy
ben forduljon a Magyar Tógazdaságok rt.-hoz. Tekintettel 
arra, hogy ezen kijelentés valószínűleg tévedésen alapul, 
kéréssel fordul az Országos Halászati Egyesülethez begyen 
lépéseket a fenti két vállalatnál, hogy a szükséges csillag
fürt mennyiséget megkaphassa, mivel tudomása szerint 
a Magyar Tógazdaságok R T . 30 vagon csillagfürtöt már 
biztosított magának.

Vitéz Dr. Paluzsay László előadja, hogy annak idején 
a Részvénytársaság részéről felterjesztéssel fordult a Föld
mívelésügyi Miniszter Úrhoz és felajánlotta, hogy az ország 
egész c sillagfürltermését hajlandó felvásárolni és a tógaz 
das ágok részére a szükséges mennyiségben szétosztani és 
a fennmaradó mennyiség kivitelére stb. szintén javaslatot
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lett. Erre a beadványra azonban választ nem kapóit. A 
Magyar Hüvelyes- és Óla losmag Kiviteli Egyesítés az általa 
bejelenleLt 1500 vagon állítólagos termésből 500 vagont 
exportált és mivel az export árak a belföldi eladási árak
nál magasabbak voltak, ennek folytán a tógazdaságok ré
szére csillagfáid hálósáéi áron alig volt beszerezhető. Vál
lalata nevében lépéseket lelt. hogy az 5f)í) vagonból még 
kiszállításra váró mintegy 50 vagon csillagfürt kivitele 
megakadályozlassék és a tógazdaságai részére 2 0 vagon 
bizlosílassék. Ezelőtt kb. 3 héttel 30 vagon csillagfürtöl 
sikerült szereznie, azonban ebből csak egv kisebb részt 
szállító Llak le. A hiba az, hogy a lapos fehér-virágú csil
lagfürt nagy része ma már nem kapható, bár ennek kivi
telét megtiltották. Azonkívül tógazdaságaink részére drága 
a csillagfürt, mivel a 28. P alapárhoz tetemes fuvarkölt
ség, tárolási, beszáradási és kereskedői részesedés járul, 
úgyhogy a Dunántúlon a tógazdaság cca. 40 P-ért kapja 
a csillagfürtöt.

Vitéz Barcza Imre rámutat arra, hogy a csillagfürt 
keserleleníiésének bevezetése folytán tógazdaságainkat a 
beszerzésnél újabb nehézség fenyegeti. Javasolja, hogy az 
Egyesület forduljon az illetékes kormány hatóságokhoz, hogy 
az egyesület útján történő szé'osztás részére megfelelő kon
tingens álljon tógazdáink rendelkezésére a régi áron.

Vitéz Dr. Pahizsay László az Egyesület útján történő 
szétosztással bizonyos nehézséget lát, mivel az Egyesület
nek ehhez tőkéje nincsen.

Vitéz Barcza Imre rámutat arra, hogy az Egyesület 
bekapcsolása hasonlóképen történhet, mint a tengeri vá
sárlási igazolvány kiadásánál.

A választmány elfogadja vitéz Barcza Imre javasla
tát és megbízza az Igazgatót, hogy a csillagfürt beszer. 
zése ügyében a szükséges lépésékel sürgősen tegye meg.

4. Dr. Unger Em il lemondása a szerkesztői állásról.
A szerkesztő levelet intézeti a választmányhoz, amely

ben lemond a szerkesztői állásról és maga helyett ifj. Dr. 
Szabó Zoltánt javasolja. Alelnök kijelenti, hogy a kér
désről csak az új választások után lehet szó.

A választmány a szerkesztő iránt a legteljesebb és 
osztatlan bizalommal viseltetik és ezért a lemondást nem 
fogadja el.

Dr. Unger Emil a választmány egyhangú határozatát 
tudomásul veszi.

5. A vendéglői halár szabályozása.
A Titkár jelenti, hogy a Közellátási Miniszter Ur 

52.000/1942. sz. rendeletében (megjelent a Budapesti Köz
löny február 14-i számában) újólag szabályozta az ételára- 
kát, amelyeket legfeljebb 15%-al lehet felemelni. A 3. §. 
szerint a szárnyas és a halételek legmagasabb eladási 
árát oly módon kell megállapítani, hogy a készítéséhez 
felhasznált anyagok ára,-}- munkabér, és általános üzlet
viteli költségek után számítható bruttó haszonkulcs ven
déglői kategóriánként legfeljebb 50-75o/0 lehet.

Zimmer Ferenc rámutat arra, hogy amidőn a ven
déglőipar újabb és újabb emeléseket ka]), ugyanakkor az 
élőponty áránál havonta megállapított 5 filléres emelés 
nem fedezi a rendkívüli időjárás követkéz lében előállott 
költségeket és kockázatot.

A választmány felkéri Corchus Zoltánt, hogy ez ügyben 
a kérvényt szerkessze meg.

6. A Pénzügy miniszter V r / 2.000/194-2. V III. sz. kör- 
körrendelet e az általános kereseti adó és a halászatból 
származó jövedelem megállapítás i tekintetében.

Titkár előadja, hogy az 1910. évi 160.000/VII. sz. 
rendeletben foglaltakat újabb körrendeletben adta közre 
a Budapesti Közlöny 1912. évi február 10 i száma, amely 
röviden kitér a halastó, valamint a nyíltvizek és a halá
szati társulat kezelésében leró vizek adózására.

Répássy Miklós megemlíti, hogy a kereseti adó ki
vetését az előző rendelet parthossz arányban állapította 
meg, ami pl. a Balatonnál sok nehézséget okoz.

A választmány felkéri az Igazgató t, hogy a rendielet tel 
kapcsolatban felmerülő kívánságokat illetékes helyen tár- 
gyalja meg.

7. Tengeri hultakurmány igéngbevé'el alól va-
ló mentesítése.

30

A Titkár jelenti, hogy az előző választmányi ülés 
alapján eljárt. A Honvédelmi Miniszter Ur az Egyesület 
kérelmét magáévá tette és az ügy a mai napon a Közellátási 
Minisztériumban Roszlov igazgató úrhoz került, aki meg
ígérte támogatását, hogy a tógazdaságoknak legalább je
lenleg rendelkezésére álló mennyiséget mentesítik az igény- 
bevétel alól. Ez ügyben a közeljövőben döntés történik.

A választmány a titkár jelentéséi tudomásul veszi.
8. Illik  Viktor beadványa, a halászati t i1 almi idő eny

hítése tárgyában.
Titkár felolvassa Illik Viktornak a választmányhoz 

intézett beadványát, melyben kéri, hogy 1942. évben, 
ha a halászati tilalom nem is függeszlettne fel, — lega
lább enyhítessék, illetve rövidítessék meg.

Indokolásul előadja, hogy a hosszú és kemény tél a 
nyillvizi halászok anyagi erőforrásait teljesen kimerítette 
A tavaszi halászat megkezdése után törvényeink szerint 
beáll a tilalmi idő, amely a hosszú téli kényszerpihenést 
további 30-40 nappal hosszabbítaná meg.

Igazgató válaszában előadja, hogy a jelenlegi tilalmi 
rendele Lek kétségtelenül nem védik a halfajok ívását, viszont 
a fajlagos tilalom bevezetése az ellenőrzés nehézsége miatt 
körülményes. A korszerű tilalmi rendelet kiadása érdeké
ben a szükséges lépések folyamatban vannak.

Elnök megemlíti, hogy rendszeres üzem esetén a ti
lalmi idő csupán a bérleti idő lejária elolt néhány éven át 
szükséges, mert a bérlő saját érdekében is védeni fogja a 
halak ívását. A piac fokozottabb ellenőrzését javasolja, hogy 
az ivadék árusítása meggátolható legyen. Rámutat arra, 
hogy kedvező idő és vízjárási feltételek esetén a halak ívása 
megfelelő lesz, míg rossz előfeltételek mellett a tilalmi 
idő sem segit. Megemlíti, hogy annakidején a háború 
előtt voltak hangok, pl. a Balatonon az Rt. kifogja a törzs- 
állományt is. Pedig mindössze 7500 mázsa halat termelt, 
vagyis a mai halfogás felét. A Balaton nem kimondottan 
pontyos víz, a süllő védelmén van a hangsúly.

Vitéz Dr. Paluzsay László indokoltnak tartja a köz
élelmezésre tekintettel a tilalom megrövidítését, illetve tel
jes felfüggesztését.

A választmány felkéri az Igazgatót, hogy a halászok 
jogos kérelmét a rendelet kiadásánál vegje figyelembe.

Több tárgy nem lévén az Elnök az ülést berekeszti.
Kontúr György sk. 

titkár.

Újdonságok—Vegyesek
\  csillagfürt magvakkal való haletetésről.
Elég sok tógazdaság van hazánkban, ahol csillagfürt

tel még nem etettek, mert normális viszonyok között ezen 
egyébként legkiválóbb haltakarmány helyett inkább saját
termésű, vagy olcsó gabonát etetni célszerűbbnek tartották. 
Mivel ezidén gabona magvak halé le lésre aligha állanak ren
delkezésre, nem lesz hiábavaló a csillagfürtről, mint halta
karmányról a legfontosabb tudnivalókat közrebocsátani.

A csillagfürtöt (lupinus) a ponty jobban értékesíti, 
mint bármely más hal takarmányt. Halak részére keserte- 
lenííése szükségtelen, igen fontos azonban előzetes heázta- 
tása, hogy jól megpuhuljon.

Egyik nagy és kiváló tógazdaságunk, mely hosszú évek 
óla majdnem kizárólag csillagfürttel eteti halait, etetés 
előtt gőzöli ezt a takarmányL kazánokban. Darálni nehéz. 
Különösen a lapos magvű fajtát (fehér virágút, melyet leg
több helyen termesztenek nálunk hal takarmánynak, mész- 
szegény homokos talajon), darálóval inkább csak megrepesz- 
tik, s azután áztatják.

Bármiül legyen is a csillagfürt haleletésre előkészítve, a 
j)onty csak a megpuhult magvakat eszi meg, ezeknek is 
csak a belső, tápiáló részét, a héját mindig kiköpi és az 
etető helyen hagyja. Az e etőhelyek ellenőrző vizsgálatánál, 
mikor megnézzük, hogy halaink a takarmányt elfogyasztot
ták-e már, ne feledjük el ezt, s ne tévesszenek meg az ott 
talált mag-héjak. A csillagfürtöl csak akkor nem eszik meg 
halaink szívesen, ha előzőleg más takarmányt kaplak. 
Ezért kezdjük az etetést csillagfürttel és etessünk csak



kétnaponként, högy a természetes lial lápln lék jó kihaszná
lására ezzel is rákény szeri lsük a pontyokat. Az e'elés ered 
menye így még jobb lesz.

A csillagfáid lel elejeit pontyoknak kitűnő ízű húsuk van, 
s nem lesznek túlkö vérek mint a tengeri'őt. A keserű anya
gok részben kioldó Inak az áz látásnál, vagv méginkibb a gő
zölésnél. Az erre használt vizet kiöntjük.

Igen ritkán (mindössze két tógazdasági e e rői tudok 
csak több éviized alatt,) előfordulhat, hogv a tisztán csil- 
dagfürttel elejeit pontyok némelyikének ikrája keserít lesz 
(húsa sohaseml).

Julius — augusztusban ezért ajánlatos néhány darab 
ponty ikráját a húsától elkülönítve megfőzni és megiz- 
Jelni, s ha valahol keserűségét észlelnék, erről az Orsz. 
m. kir. Halélei tani és Szennyvízvizsgáló Intézetet értesíteni 
szíveskedjenek. Dr. Unger E m il.

A Balatoni Halászati Társulat báró Inkey Pál elnökleté- 
vel március hó 21-én Budapesten tartotta évi rendes köz
gyűlését.

A közgyűlésen egy életrevaló indítvány hangzott el az 
orvhalászat meggátlása érdekél)en. Hellebrontné Bariss Pál
ma kitűnő igazgalói jelentésének orvhal ászairól szóló feje
zetéhez hozzászólva Gelencsér Péler javasolta, hogy a tár
sulat kérje fel a leven lék országos katonai parancsnokságát, 
hogy szigorúan tiltsa meg az ívó halak orsdialászatát, a 
leventék lapjában és a rádió levente félóra kerekében oktas
sa ki a levente ifjúságot az ívó halak tömeges pusztításának 
nagy nemzetgazdasági kárára, valamint arra, hogy az ívó 
halak pusztítása a magyar leventéhez méltatlan, szégyen
letes cselekedet. Ha ennek ellenére is tetten érnének leven
téket orvhalászaton, akkor azokat alárendelt közegei útján 
szigorú és elrettentő büntetéssel sújtsa.

Indokolásául előadta, hogy úgy a saját megfigyelése, 
mint a Balaton több pontjáról beszerzett értesülése azt 
bizonyítják, hogy a Balaton partján oly nagy mértékben 
burjánzó orvhalásza tol 60-80 o/o-bán levenlekö teles fiatal
korúak követik el. Miután valószínűleg az ország más ré
szein is ez a helyzet, a javasolt intézkedések végrehajtása 
a nemzetgazdaságunkat is károsan befolyásoló nagymérvű 
halpusztítás meggátlására alkalmasnak Iáiszik. Erre an
nál is inkább szükség volna, mert a leventékre fiatalko
rúak lévén —  a bíróságok büntetést neiü szabnak ki, leg
feljebb megdorgálják őket.

Rá kell még mutatni arra a sajnálatos tényre, hogy a 
nagymérvű halpuszlítás nagyrészét azok az ifjak követik 
el, akik a magyarság életében, de méginkább jövőjében oly 
l'ontos feladatot betöltő levente intézmény tagjai, mind
nyájunk szemefényei és reményei.

Tűrhetetlen, hogy amíg a honvédsorba került leventék 
távol az ország határától az emberiség, a kultúra és a ma
gyarság legszörnyűbb ellenségével, az 'orosz bolsevizmus- 
sal hősiesen hadakozva, nem harácsolva, hanem hazátvédő, 
ellenséget megsemmisítő vitézség aranybetűivel írják be 
nevüket a történelem arany könyvébe, addig bent az or
szágban megengedtessék az, hogy levenlekö leles ifjú, 
sokszor a fejénlévő levente jelvénnyel bűnt kövessen el 
a nemzetgazdaság ellen. K. Gg.

Előadások a szennyvízügy köréből.
A Magyar Mérnök és Építész Egylet vízépítési szak

osztálya f. é. január-március hónapokban igen tartalmas 
előadás-sorozatot rendezett a csatornázás és a szennyvíz- 
kezelés köréből, a legkitűnőbb szakemberek közreműkö- 

• désével. A kérdés minket csakis halászati szempontból ér
dekel, amennyiben a városi és ipari szennyvizek a befoga
dó halasvizekre káros hatást gyakorolnak, s ilyen ártalmak 
megfelelő szennyvíztisztító berendezések lé lesi lésével mini
mumra csökkenthetők vagy megszüntethet ők.

Természetesen ebben az előadás-sorozatban nemcsak a 
halászati, hanem méginkább igen fontos egyéb szemjxm- 
lok (közegészségügy, ipari érdekek, szennyvizek öntözésre, 
növények trágyázására való felhasználása, hasznos hulla
dékanyagoknak — pl. zsiradéknak — a szennyvizekből való 
Visszanyerése, stb.) is érvényesültek, s mindezekkel mi 
nem foglalkozhatunk.
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Az elhangzott Í5 előadás közül legközelebbi érdeklő
désünkre számíthatott «A  szennyvíz és a vízfolyások» 
című, amelyet Dr. Mancim Rezső kísérlet ügyi főigazgató 
és egyetemi magántanár, az Országos m. kir. ílalélettani és 
Szennyvízvizsgáló Intézet vezetője március hó 17-én tartott 
meg az előadás-sorozat keretében.

Előadó nagy súlyt helyezett azoknak a biológiai 
ökológiai folyamatoknak az ismertelésére, melyeknek 
szennyvizek megtisztulása köszönhető, s amelyek lehetővé 
teszik, hógy bizonyos vizsgálatokkal megállapítható fel
tételek mellett a szerves, rothadó anyagokat tartalmazó 
szennyvizek megfelelő előkészítés (ülepilés, kirothasztás) 
után, nagy vízhozam esetén enélkül is a halasvizekbe árLa- 
lom nélkül levezethelők legyenek. Színes vetített képeken 
mutatta be az előadó a szennyes, a üsztulóban levő és a 
megtisztult vizekre jellemző növényi és állati szervezeleket.

Maucha Rezső ezt megelőzőleg, március hó 5.-én is 
tarlóit előadást a Magyar Kémikusok Egyesületében mely
nek címe «Újabb szempontok a víz kémiai vizsgálatánál» 
Ebben főképpen arra hívta fel a természetes (élő) vize
ké L vizsgáló vegyészek ügyeiméi, hogy az élő vizek nemcsak 
kémiai alkatrészeket tartalmaznak, hanem többnyire mik
roszkopikus élőlényeket is, sokszor igen nagy mennyiség
ben. Már pedig ezeket a vízmintákban a vegyész magával 
viszi a laboratóriumba, s e szervezetek a vízmintákban 
tovább folytatják életműködésüket, s eközben, megváltóz* 
tátják annak kémiai összetételét is.

Ezért is igen nagy fontossága van tudományos és gya
korlati szempontból az olyan helyszíni víz-elemző mód
szereknek, melyek igen egyszerű és kevés eszközzel, kevés 
vízből már a helyszínin alkalmazhatók, gyorsan elvégez
hetők és mégis olyan pontos mennyileges elemzési ada
tokat szolgáltatnak, melyek a laboratóriumi vizsgálati mód
szerek pontosságát elérik. Előadó sok ilyen módszert dol
gozó tt ki, melyeket külföldön is használnak már.

Az előadások általánosan nagy tetszést arattak.

Árjegyzés. A Halértékesítő és Halbizományi R.T. és 
Zimmer Térénc Halkereskedelmi R.T.-Lől értesülés sze
rint 1942. évi március hó folyamán a nagybani halárak
kg.-ként a következők voltak:
Élőponty:

2 kg. feleLt — — —  3.10
1.50 2. kg-os — — —  2.90
1. 1.50 kg-os — 2.70
1.— kg alaLt 2.50

Jegeltponty
nagy — — — — —  2.60—2.90
közép — — — 2.30—2.50
kicsi _ _ _ _ _ _  1.80-2.20

Balatoni fogas:
I. oszt. — — — — —  5.10
II. oszt. _  _  — — 4.30
I I I .  ? oszt. _ _ _ _ _  3.50
TV ins/l — _ __ __ __ a 40

Süllő 0.30 0.50 kg-ig -  — — —  — 4. -5.20
0.50 — 1. kg-ig —  — —  4.50—5.50

Fogas 1. 1.50 kg-ig — — —  — —  5. 6 .-
» 1.50 kg felett - — — — —  -  6 —  7.—

Harcsa élő — — — — —  - 5. 6.50
» jegelt — 3.60— 6.—

Csuka jegelt 2. 2.80
Élő kárász —  — —  1.40—1.60
Jegelt kárász ■ — — —  — 1. 1.40
Fehér hal 0.60 1.60
Balatoni keszeg 0 75—
Kecsege — — — —  3. 5.
Pisztrángsügér — — —  — 4.

K. Gy.

HIRDETMÉNY. Keresek Somogybán több évre kibé- 
helő, intenzíven kezelhető, nagyobb tógazdaságot. A* bért 
kívánságra, 5 évre előre is kifizetem. Sürgős megkeresést 
kér: isseni Iszer Károly, Kaposvár 44-es ezred u. 8.
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Bérbeadási hirdetmény és fettételek.
A Vásárosnamény Csapi Tiszai Halászati Társulat ha

szonbérbeadja a Társul a l kötelékébe tartozó Tisza folyó ha
lászati jogát 194-2. évi június hó 1-én kezdődő hal egy
másután következő évre vagyis 1948. május hó Sl-ig.

A bérbeadás szakaszonként történik, de egy ajánlattevő 
több szakaszra is tehet ajánlatot.

I. szakasz: Vásáronamény község déli határától — 
Tiszavid község északi haláráig.

II. szakasz: Tiszavid község északi halárától — Benk 
község déli határáig.

III. szakasz: Benk község déli halárától — Szalóka 
község déli határáig.

IV. szakasz: Szalóka község déli halárától — Zsurk 
és Csap községek nyugati haláráig.

A bérbeadás zárt írásbeli ajánlatok útján történik; 
amelyek a Vásárasnamény—Csapi Tiszai Halászati Tár
sulat Elnökségéhez címezve 1942. május hó 10-én déli 
12 óráig Hahn Imre társulati titkárnál Mándokon adan
dók be. Ajánlási feltételek is ott kaphatok.

&trói‘ «Bankóvielt Itésán Elemér 
H A L M i l n l K E R E K K E D É S E .

Iroda:
Budapest, Ferenc József rakpart 17. Tel.: 186-2a9

Üzlet: 185-484
Budapest, IX. Központi Vásárcsarnok. Tel.: 185-273

V eszek  4 0  m ázsa
5— 10 dehás átlagsúlyu

őszi vagy tavaszi szállításra. Ajánlatot
H a l g a z d a s á g  V e l e n c e

címre kérek.

§119101111 T Ó O A Z D A I liO  
Tóth Józse f és tá rsa i

HAL K E RE S K E DÉ S E
Folyóvízi és tavi halak 

vétele és eladása nagyban és kicsinyben.

TELEFON : 185—740, B U D A P E S T
IX., Központi Vásárcsarnok

T Ó f i A Z D A S Á «
berendezésére alkalmas területet keres, eset

leg meglévők kibővítésére vállalkozik

Z I l f f l E R  FER ENC
H A L K E B E § K E D E L M E R .-T . 

B U D A P E S T .
Telefon: 133-539, 185-448, 185-338, 181-679.

V E S Z Ü N K !
7—10 dekás egynyaras, vagy 25—40 dekás 
kétnyaras gyorsnövésű nemes pikkelyes 

P O N T Y I V A D É K O T ,
ab Balaton. Mennyiségi és minőségi át
vétel bizottság által Siófok vagy Fonyód 
kikötőben. Ajánlatok a

B A L A T O N  H A L Á S Z A T I  R.-T. S I Ó F O K
címére.

Halászháló
puha inslég és kötél, hálófonal, parafa-alattság, 
rebzsinór minden mennyiségben kapható

Ádám Miksa Rt-nál, Bpest.
Főüzlet: IV., Ferenc József rakpart 6—7. A Ferenc 
József híd és Erzsébet híd között. Telefon: 18-59-65.

Fióküzlet: VII., Thököly-út 16. szám. A  Keleti pá
lyaudvar ind. oldalával szemközt. Telefon: 13-98-61.

Ili

BARTA LIPÓTNÉ
HAL K E R E S K E DÖ

I T E L E F O N :
Iroda: 185-0-71. 
Üzlet: 185-5-84.

BUDAPEST, IX., KÖZP. VÁSÁRCSARNOK
A  lap kiadásáért felelős: Dr. Unger Emil.

Halbizományi és Halértékesítő Rt.
A Magyar Tógazdaságok Rt. kizárólagos bizományosa
Igazgatóság: Budapest, V., Józseí-tér 8. Telefon: 18-09-21, 18-09-22.
Levélcím: Budapest 4, postafiók 271. Távirati cím: Tógazdaságok.
Telep és iroda : Budapest, IX., Csarnok-tér 5. Telefon: 18-56-36.
Elárusítóhely: Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Telefon : 18-56-36.
Szállítási iroda : Budapest, I., Budaőrsi-út 87. Telefon: 26-87-16.
Megvesszük tógazdaságok egész haltermését, szállítunk a Magyar Tógazdaságok Rt. kezelésében 

levő tógazdaságokból elsőrendű, gyorsnövésű egy- és kétnyaras tenyészpontyot, 
• anyapontyot, minden más tenyészhalat s megtermékenyített fogassülőikrát.

líapisztrán-Nyomda, Vác. Művezető: Farkass Károly.


