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A közvizek tisztántartásának eszközeiről.

A közvizek fertőzésének nyomán keletkező és mind 
gyakrabban panaszolt bajokat nem kis mértékben 
fokozzák a fertőzés tényének és mértékének meg

állapításával járó nehézségek is. Sokan tudvalevőleg, 
kizárólag a chemiát tartják hivatottnak az idevágó bizo
nyítékok szolgáltatására, mivel az számos olyan érzé
keny eszköznek és módszernek van birtokában, a 
melyekkel a víz valamennyi alkatrészét a legmesszebb
menő pontossággal megállapíthatja. Kétségtelen, hogy 
a chemia teljesen alkalmas a víz összetételének kimu
tatására; csakhogy a kérdés lényege nem a körül forog: 
mi fertőz, hanem abban csúcsosodik ki: mennyire 
fertőz.

A gyakorlatban ugyanis a fertőzést közvetlen hatása 
után mérlegelik és ahhoz alkalmazkodnak úgy a bün
tetések kiszabásánál, mint a netáni kártérítési igények 
elbírálásánál. Halászatilag csak olyan- vizsgálati eljárás 
lehet helytálló, mely kézzelfogható eredményekben 
tárja föl a fertőző anyagnak a vizek szerves életére 
gyakorolt hatását. E tekintetben nemcsak a halak tar
tandók szem előtt, hanem számolni kell azok természe
tes táplálékául szolgáló parányi szerves világgal is, 
mert senki sem vonhatja kétségbe, hogy a halászatot 
érő kár ott kezdődik, a hol a fertőzésnek az utóbbiakra 
gyakorolt hátrányossága kimutatható. Más szóval a 
chemia csupán okot állapít meg, holott okozat után 
kell kutatnunk. És mert ez az okozat szerves lények, 
legtöbbször állatok életén csattan, nyilvánvaló, hogy 
lényegileg nem is chemiai, hanem fiziológiai, tehát 
élettan körébe tartozó kérdésről van szó.

Ez lenne a dolog elvi része, mi mellett a gyakorlati 
is felette fontos. A fertőzési esetek legkritikusabbjai 
nem állandó, hanem időszakos hatásúak, a mennyiben 
a szennyező anyagokat felgyüjtve, időnkint igen gyak
ran az éjjeli sötétség leple alatt juttatják a folyókba. 
Eltekintve attól, hogy mig a chemikus egy halvész 
után a helyszínére ér, a fertőzés nyomai régen eltűntek,

a vizsgáló tehát olyan helyzetet talál, mely teljesen 
elütő a bajtokozótól, még az is megállapítható, hogy 
a szennyek mennyisége és oldhatósága, a befogadó víz 
tömegének ingadozásai, a keverődés milyensége és 
aránya stb. szerint a szennyezett víz összetételei any- 
nyira ingadozók, hogy még á tempó merített vízpróbák 
analíziséből nyert adatokat sem lehet szigorúan egyéb
nek elfogadni, mint a kimert vízrésznek a merítés 
pillanatában bírt állapota bizonyítékának.

Hiába dolgozik tehát a chemia mérhetetlen parányi
ságokkal, a vízszennyezés dolgában végzett vizsgálatai 
a legjobb esetben is olyan hibaforrásokkal terheltek, 
a melyek miatt beavatottaknak a jelzett nagy pontosság 
nem imponálhat. Annál furcsább, valósággal eső utáni 
köpönyeg értékével bír a vegyész azon eljárása, a mikor 
napok, sőt néha hetek múlva száll ki a helyszínére s 
rettenetes komolysággal gyűjti a szennyvízpróbákat, 
hogy ezek feldolgozása után rőfös szakvéleményekben 
tájékoztassa a kártszenvedőt arról, milyen a víz a vizs
gált időszakban. Ez afféle nagyképűsködés, melylyel 
sem az ügynek, sem a kártszenvedő félnek használni 
nem lehet s legfeljebb újabb bonyodalom támadhat 
abból, ki fizesse az eljáró vegyész úrnak szakvéleményénél 
is hosszabb, de mindig borsos számláját.

Ez a költségesség is nagy hátránya a chemiai vizs
gálati eljárásnak. Számos példa igazolja, hogy 3—4000 
K-ba került a vizsgálat akkor, a mikor a hatóság alig 
néhány száz korona értékű kárt talált és a mikor a 
legszigorúbb büntetés mértéke sem rúghat 400 K felül. 
Elvégre is az ütköző érdekeket nem kiélesíteni, hanem 
kiegyenlíteni kell, a mi szintén a mellett szól, hogy e 
drága, nem közvetlen, nem is föltétlenül megbízható 
vizsgálati módszert megfelelőbbel pótolják.

A tudomány és a gyakorlat ilyenül mind jobban 
előtérbe állítja a biológiai vizsgálati eljárást.

A biológia ítéletét a vízben élő állatokra és növé
nyekre alapítja. Nevezetesen tanulmányozza ezt az illető 
víz normális (fertőzetlen) részén, s aztán a közvetlen 
szomszédos fertőzött szakaszon s a mutatkozó jellemző
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jelenségekből vonja következtetéseit. Teheti annál na
gyobb bizonyossággal, mert minden vízre nézve egy
formán megállapítható, hogy azonos szennyezések azo
nos következményeket eredményeznek. Ha tehát kimu
tatható, hogy a természetes haltáplálékszámba menő 
parányi állatkák és növények egészen hiányoznak, 
avagy csak bizonyos kényesebb fajták nincsenek ott, 
nemkülönben, ha például arra utalhat, miszerint a fer
tőzött szakaszon tömegesen észlelhetők bizonyos pe
nészgombák s ezeket kísérő másfajta parányi állatkák, 
kétségtelenül kézzelfogható bizonyságát nyertük ama 
változásoknak, melyeket a fertőzés okozott. Mivel pedig 
az okozat sokkal maradandóbb, mint az ok, ennek az 
eljárásnak megvan az a nagy előnye, hogy a fertőzést 
későbben és térbeli kiterjedésére nézve teljes határo
zottsággal megállapítani lehet. Mind eme körülmények
nél fogva a laikus bíróságok előtt sokkal meggyőzőbben 
hatnak és mint ilyenek a gyakorlatban különösen 
beváltak.

Van azonban egyéb ok is, mely a biológiai eljárás
nak különös jelentőséget biztosít a szennyvíz kérdések
nél. Mint tudva van, a közvizeket nem annyira a szo
rosan vett chemiai ipar sújtja, mint inkább a mező- 
gazdasági eredetű nyersanyagokat feldolgozó vállalatok. 
Legtömegesebb és legveszedelmesebb szennyvizeket a 
czelluloze, a czukor, a keményítő-, sör- és szeszgyárak-, 
továbbá a városi csatornák hálózata szolgáltatják. Ezek 
szennyvizei nem mérgesek ugyan, hanem azzal válnak 
ártalmassá, hogy rothadásra hajló olyan anyagokkal 
telítik a vizeket, melyeket chemiai utón nem lehet el
távolítani s rothadásuk folyamán keletkeznek az állati 
életre veszedelmes vegyületek, nem is szólva arról, 
hogy fizikailag is alkalmatlanná teszik a vizet a szerves 
életre. A tudomány szerint a fehérnye, szénhydrát és 
zsírfélék tartoznak ebbe a csoportba, a melyeket egye
dül bizonyos állati szervezetek tudnak ártalmatlanná 
tenni azzal, hogy őket felélik.

Ennek felismerése oly tisztogatási módokhoz veze
tett, a melyek ez időszerint három különböző rend
szerben öltöttek alakot, ezek: 1. a csörgedeztetés vagy 
talajszűrés, 2. a csepegőtestekkel való tisztítás és 3. a 
tavakban való öntisztítás.

Csörgedeztető öntözések, avagy talajszűrés berende
zését rendszerint a szükséges területek hiánya, illetőleg 
azok megszerzésével járó nehézségek akadályozzák. E 
miatt már is általánosabb a csepegő testek , által való 
szennyvíztisztítás. Abból áll, hogy e czélra emelt kisebb 
épületben, állványokon felhalmozott olyan természetű 
anyagokra vezetik a tisztítandó vizet, mely tömegéhez 
mérten nagy felülettel bír, anyagában pedig nem egy 
könnyen változik. Ilyen például a koksz, a mely da
rabjainak felülete és hajszálrepedései a szennyes víz 
által megnedvesülve, hamarosan megtelnek a tisztítást 
végző állatokkal. Ha gondoskodnak róla, hogy a szenny
víz minél jobban elosztva, mintegy cseppekben jusson 
a szűrő közegre, akkor az állatoknak bőven van alkal
muk a szennyvíz fertőző anyagát elfogyasztani.

Igen nagy tisztító képessége van továbbá a sekély, 
jól átmelegedő vizű pontyos tavaknak is. Az öntisztulás 
ezen módja még gazdaságos is, mert a szennyeket a 
tóban élő parányi szervek ha elfogyasztják, ezek révén 
jó falathoz jutnak a vízben élő felsőbbrendű állatok, 
mint a giliszták, héjasok, rovarok stb. Mivel pedig az 
utóbbiak tömege állandó táplálékforrása a halaknak: 
az ekként tisztított szennyvizek ártalmas anyagjai vég
eredményben értékes halhússá formálódnak. Nem titok, 
hogy a tavak vize bír legnagyobb öntisztuló képes

séggel, nem pedig a folyóké, mint azt sokan hiszik. 
A vizek eme képessége a sebességgel fordított arány
ban áll, úgy hogy legintenzivebb a sekély, könnyen át
melegedő tavakban. Érdekes egyébként az is, hogy a 
víz öntisztító ereje jóval nagyobb, a mint a talajé.

Nemo.
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A csillagfürt mint ponty tápszer.
Irta: Gy. Gy.

A  pontyetetésnél szereplő növényi tápszerfélék közölt 
**■ általános jó hírnévnek örvend ma a csillagfürt, 
vagyis a lupin. Sok tekintetben meg is felel ez a növény 
ebbeli hírnevének; csupán arról nem szabad megfeled
keznünk, hogy tenyészhalaink világa, első sorban pedig 
a pontyféle, a természettől korántsem növényevőnek 
alkotott objektum; ha tehát föl is veszi táplálékul a 
növényi tápszerfélét, az, mielőtt mint haltápféle adago
lás, illetőleg fogyasztás alá kerülhetne, előbb bizonyos 
fokú előmívelet alá vonandó. Lupin-tápszerüket hirdet- 
gető czégek a csillagfürtöt egyenesen nélkülözhetlen, 
általános pontytápszernek minősítik. Az alábbiakban 
kissé kimerítőbben igyekszem rámutatni arra, vájjon 
megérdemli-e a csillagfürt azt a messzemenő magasz- 
talást s ha megérdemli, mily fokig illeti meg azt az 
általános póttápszerré emelés jogosultsága ? Ha csak a 
statisztika kétségtelenül komoly és megbízható adataiból 
indulunk ki elsőbben, úgy azt tapasztaljuk, hogy a csil
lagfürt, mint haltápszer, a legutóbbi években valósággal 
diadalutakat tett Középeurópa tógazdaságainál; legalább 
a csillagfürt kivitelét és behozatalát igazoló orosz- 
lengyel, német, bajor, osztrák és magyar statisztikai 
adatok arról tanúskodnak, hogy a nevezett államok 
haltenyészete rengeteg mennyiségű csillagfürtöt rendelt 
és használt fel haltápszerként. Azóta, hogy Creba- 
Kintze a csillagfürtnek a haltápszerek közt oly jelentős 
pozicziót tudott teremteni, alig akad növényi eredetű 
egyéb haltápszerféle, a mely a csillagfürt pozicziójával 
versenyre kelhetne; pedig a csillagfürttel való halete
tésnek kezdettől fogva akadtak azért a gyakorlati tudo
mány emberei körében is számottevő ellenfelei; ezek 
között különösen Nicklas az, a ki ugyancsak statisztikai 
adatok elősorolásával igyekszik kimutatni azt, hogy 
egyes haljárványok keletkezésénél és elharapódzásánál 
mekkora szerep jut a csillagfürttel való etetésnek.

Nemcsak a csillagfürt anyaga magában az, a mely 
itt kifogásolható, hanem a csillagfürt-tápszer helytelen 
előkészítése és czélszerűtlen adagolása is, a mely a 
csillagfürttel való takarmányozásnak több oldalról szer
zett ellenségeket. Hiba itt első sorban nem egy helyütt 
terhelte és terheli azokat, a kik a csillagfürt-tápanyag- 
ból romlott, dohos, penészes, így tehát, a priori, a 
halakra nézve káros anyagot szállítanak. A kisebb 
keretek közt mozgó haltenyészet nincs mindig abban 
a kedvező helyzetben, hogy a haltápszert előzetes vizs
gálatok alá vehesse; e mellett a penészes, romlott 
állapotot épen a csillagfürtnél nem oly könnyű első 
látszatra kétségtelenül megállapítani. Hibát követnek el 
tehát azok a tájékozatlanabb kisebb gazdaságok, a melyek 
csillagfürt készleteiket nedves, nyirkos, dohos, tehát a 
romlást mindenkép elősegítő helyeken tartják felraktá
rozva; sőt éppen nem egy helyütt tisztátalan olyan 
tartályfélékbe is helyezik azt készletül, a melyeknek 
falai, rései közt a tisztátalanság révén keletkezett 
különböző penészgombák, mikrobák hamarosan hatal
mukba ejthetik a csillagfürtöt, a mely aztán romlott
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állapotban kerül a halak szerveibe, hogy ott vészesen 
romboló munkát végezzen, holott rendeltetése és fela
data volna éppen a tenyészet esélyeit kedvezőbbekké 
tenni. Gondatlanul kezelt tófenekekben, nem termé
szetes, romlásban levő lerakodmányai is hozzájárul
hatnak esetenként ahhoz, hogy a romlásra magában is 
oly igen hajlandó csillagfürt-tápszer a vizekben gyors 
bomlásnak induljon, mielőtt még az rendeltetésének 
megfelelhetett volna.

A távol Keletázsia népei, nevezetesen a chinaiak, a 
japánok és a velük rokon egyéb sárgafajbeliek vala
mennyije ezer és ezer év óta űzi a haltenyésztést; így 
legkivált a pontytenyésztés a bővizű Keletázsiában min
denkor számottevő gazdasági ágként szerepel oly
annyira, hogy a haltenyésztés terén a műveltebb 
Nyugat, a távol Kelet őskulturát felmutatni tudó népei
től nem egy figyelemreméltó ösmeretet tudott elsajátí
tani. A mongol kulturszférához tartozó e népek sem a 
csillagfürtöt, sem pedig általában egyéb hüvelyesfélék 
termékét a háziállatok és a halak etetésénél fel nem 
használják, még főzött állapotban sem, mielőtt azt meg
felelően nem preparálták volna. E czélra a csillagfürtöt 
és egyéb hüvelyes veteményfélét a taot-yiung-gal 
vegyítik. A rengeteg kiterjedésű Keletázsiában egész 
kultúrtermeteket lekötő taot-yiung-ot pépnemű masz- 
szává főzik. E főzethez aztán különböző Aspergillus- 
félék forrazatát adják, a minek következtében e massza 
pepton- és saccharintartalma, tehát úgy emészthetősége, 
mint tápereje tetemesen növekszik. Valóságos gyártele
pek, az úgynevezett shoin-gyárak foglalkoznak Chinában, 
Japánban, Indiában, Koreában és Formosában az ilyes 
táptermékek erjesztés útján való előállításával. Mind
ezen táptermékek előállításának az a czélja, hogy azok 
hozzáadása által a póttápszerben részesítendő objektum, 
már akár halról, akár pedig háziállatról legyen szó, 
bizonyos előkészítő olyan táppótlékot kapjon, a mely 
egyébnemű főeledelének emészthetőségét közvetítse, 
elősegítse.

A csillagfürt is kétségtelenül az olyan tápszerek közé 
sorolható, a melyek az előkészítés folyamatát egyenesen 
megkövetelik. A tápelőkészítésre hivatott ilyen Asper- 
gillus-félék termelésével, a milyenek egyebek közt az 
Oryzal, ma már több európai czég foglalkozik; így 
nevezetesen: Altmann P. Berlinben (Luisenstr.) és 
Král Prágában (Kleiner Markt). Nevezett czégek az 
érdeklődő tenyésztőknek bizonyára készséges felvilá
gosításokat adnak.

A mint Oreen és Oppenheimer idevágó vizsgálódásai 
igazolják, az ilyen előkészítő tápszerben hathatós enzy- 
mok keletkeznek, a melyek az erjedés folyamatával 
együtt képesek arra, hogy az emésztésnek ellentálló 
anyagokat, a minők egyebek közt a csillagfürt rostos 
czellulozja is, feloldják vagy legalább is oly állapotba 
hozzák, a mely mellett az emésztést hátráltató anyagok, 
a minő például az emésztést gátló pektin, káros közre
hatásában ellensúlyozva legyen.

A csillagfürt alkatrészei közt káros, sőt veszedelmes 
hatásánál fogva kiválik egy különleges alkaloid: az 
úgynevezett ikterogén. Ez az alkaloid erősen mérgező 
hatásánál fogva ott, a hol a csillagfürt-etetéssel a juh
tenyésztés terén is megpróbálkoztak, valósággal tömeg- 
pusztítást vitt végbe a juhállománynál. Az ikteroid által 
előidézett e betegség külön nevet is kapott: mint 
ilyen, az állatgyógyászatban lupinozis néven szerepel. 
A lupinozis tünetei korántsem oly egységesek, mint 
bármely egyéb kórféléé s az a kisebb-nagyobb mér
tékben, rövidebb-hosszabb ideig adagolt csillagfürttel

való táplálás mikéntjétől függ. A lupinozis ilymódon 
föllépett a csillagfürttel élelmezett tógazdaságok hal
állományánál is. Egyrészt a csillagfürt nehezen emészt
hetősége, másrészt, úgy pusztán, elő nem készített álla
potban való adagolása diététikusan értéktelen tápter
mékké teszi azt. Az ilyesmi kétségtelenül nagyon is 
gondolkodóba ejthet akkor, a midőn a haltenyésztés
nél a csillagfürthöz fordulunk, mint haltápszeríéléhez. 
Az állati orgánumok vére, így tehát a halak vére is, 
bizonyos fermentativ erővel felruházott tulajdonságok 
fölött rendelkezik. A csillagfürtben levő méreganyag 
az ikterogén, a vérnek ezt a fermentativ erejét tetemesen 
csökkenti. Ha aztán maga a vér nem képes az iktero- 
génnel szemben megbirkózni, vagyis elegendő ellen
mérget hamarosan produkálni, úgy az ikterogén toxin- 
jának tág romboló tere nyílik s így az akadálytalanúl 
végezheti vészes munkáját a véredényekben, ami vég
eredményében a lupinozis kitörésére vezet. Ha a csillag
fürtöt az állatvilág számára élvezhetővé és haszna- 
vehetővé akarjuk tenni, mulhatlanúl olyan anyagokkal 
kell azt előbb preparálnunk, amelyek, míg egyrészt az 
ikterogén méreg hatását ellensúlyozni, sőt teljesen meg
szüntetni képesek, másrészt hivatottak a csillagfürt 
aránylag szerény táperejét fokozni, sőt nehezen meg- 
emészthetőségén is könnyíteni. Érthető ezek után, hogy 
a kellőleg elő nem készített állapotban adagolt csillag- 
fürttápszer a ponyttenyészetnek nem egy helyütt okozott 
végzetes veszedelmeket.

Creba-Kintze etetési kísérletei nyomán, a csillag
fürtben levő ikterogén mérgező hatásának ellensúlyo
zásául, Osztrák-Szilézia neves tógazdaságaiban a csillag- 
fürtterméssel elegyített pótlékokkal nem épen ered
ménytelenül próbálkoztak. Leginkább bevált ezek közül 
a vadberkenye termése. A berkenyében nagy meny- 
nyiségű organikus olyan savakat találunk, amelyek az 
emésztés folyamatát nagyban elősegítik s így a csillag
fürt nehéz emészthetőségét hatásosan előmozdíthatják.

Nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az összes 
hüvelyesféléket, a minőkhöz a csillagfürt termését is 
sorolnunk kell, az emberi szervezet csak úgy képes 
kellően megemészteni és feldolgozni, ha azok mellé 
ellensúlyozó hatásuknál fogva különböző főzelékféléket 
fogyasztunk, u. m. káposztát, répát, czéklát, hagymát, 
stb. Mindezek hozzátétele arra való, hogy a hüvelyesek 
nehezen emészthetőségét ellensúlyozza. A kisebb hal
gazdaságok európaszerte mindott, ahol halállományuknak 
csillagfürtterméket nyújtanak, régi idők óta egyszerű 
eljárásként a patakok, folyók, természetes, friss, üde 
vizében áztatják, puhítják bizonyos ideig a csillagfürtöt. 
Igaz, a vízben való áztatás, kivált huzamosabb időn át 
könnyen kilúgozza a tápszerféléből épen a legértékesebb 
alkatrészeket. Ennek következtében a 24—36 órát meg
haladó áztatás még a csillagfürtnél sem ajánlatos. 
Viszont aztán czélszerű az áztatás, puhítás műveletét 
mindenkor ugyanabban a vízben végezni, amely egyben 
a tenyészobjektumnak is otthont ad. Ezáltal a tápféléből 
netán kiázó, kilugzódó értékes alkatrészek ugyanabban 
a vízben maradnak s ott a legalacsonyabb rendű állat
világnak szolgálnak utóbb tápszeréül, amely egyben 
aztán megint a halnak szolgáltat természetes tápszert s 
így közvetve még is csak a hal szerveibe fog kerülni 
az a tápanyag is, amely az áztatás mívelete közben 
legalább egyelőre látszólag is veszendőbe ment.

Próbálkoztak azzal is; hogy a csillagfürtöt előzőleg 
tartályokban puhítsák. Épen az imént mondottakból ki
tűnik, hogy a külön tartályokban duzzasztott haltápszer- 
félének nem egy értékes tápanyaga veszendőbe megy
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így a halak számára. Gyakorlati kísérletek igazol
ják azt is, hogy a tenyésztavak természetes vízében 
duzzasztott csillagfürtből 4 kilogrammnyi táppótlék, 
legalább is annyi szolgálatot tehet, mint 6—7 kilo
grammnyi, a külön tartályokban duzzasztott, sőt forralt 
táppótlékféléből.

A berkenyén kívül itt-ott sikerrel alkalmazzák aztán 
hozzátételként a csillagfürthöz az egészen friss tehén- 
ganéjt, a sörélesztőt, egyszóval olyan fermentácziós 
anyagokat, amelyek a nehezen emészthető csillagfürt- 
tápszer feldolgozásánál jelentős szolgálatokat tehetnek. 
A kellően felduzzasztott csillagfürthöz adott korhadt 
föld, sőt agyag is, amint a kísérletezők közül 
írja, nem egy helyt megfelelő szolgálatokat tesz. Úgy 
a korhadt humus, mint az agyagföld, erősen fermen
tativ hatásánál fogva, a csillagfürt megemészthetőségét 
kétségtelenül csak elősegítheti. Ahol a tófenék maga 
elegendő mennyiségű korhadt anyagot tartalmaz, avagy 
agyagos réteget alkot, ott a Mahnkopf-féle ilyen fer
mentáló anyagok hozzátétele bizonyára mellőzhető lesz.

Hollandia magas fejlettségű haltenyészete is használja 
a csillagfürtöt pontypóttápszerként, ámde előbb korpa
liszttel avagy rozsdarával elegyes lepényféléket sütöget 
abból s csak ily állapotban adagolja azt a ponty
állománynak.

Ezek után talán fölösleges a csillagfürttel való hal
etetésnél külön is hangsúlyoznunk azt, hogy annak 
határozottan póttápszer jellege mellett, mégis csak 
egyéb természetes haltápszerfélékre kell mindenkor fő
gondot fordítani; úgy hogy ezek után a csillagfürttel 
való etetést, mindenkép csak másodrangú etetési ténye
zőnek kell tekintenünk. A csillagfürtben levő pektin- 
anyagok nagy mennyisége mellett, a hal csak elenyé
szően csekély mértékben képes a csillagfürtben el- 
vitázhatlanúl elég bőven jelenlevő értékes tápanya
gokat kellően feldolgozni és kihasználni, minélfogva 
bárminő fermentumban dúsabb egyéb anyag hozzá
tétele mellőzhetlen postulátumként szerepel nála.

Végűi figyelmet érdemel az a körülmény is, hogy a 
csillagfürtöt a halállomány, legkivált a ponty nem is 
oly mohó örömest fogyasztja tápszerként. Legalább 
ismételt adagolások daczára sem sikerült több helyütt 
a csillagfürttápot velük felvétetni. A csillagfürttápnak 
preparálatlan állapotában erősen kesernyés íze van; 
bizonyára ez a kesernyés íz az, amely a halat vissza
tartja attól, hogy a csillagfürtöt, kivált ha annál jobbízű 
egyéb tápféle áll rendelkezésére, figyelemre méltassa. 
Az édeskés ízű tápszerfélét a legtöbb halféle kész 
örömest fogyasztja; példaként szolgál itt a melasse- 
fogyasztás megfigyeléseinek egész sorozata. Hogy meny
nyiben megfelelő a melasse mint haltápszer és mik 
annak előnyei és hátrányai, az jelen közleményem 
keretén ezúttal kívül esik; bár adandó alkalommal, 
külön erről is megfogok emlékezni. Kétségtelen, hogy 
a kesernyés ízétől akár vegyi úton, akár pedig ellen
súlyozó egyéb megfelelő tápanyagféle hozzáadásával 
megszabadított csillagfürttáp, a halak előtt bizonyára 
kívánatosabb lesz, mint az eredeti kesernyés állapotában 
hagyott anyag. A keserűtlenítő eljárások közt legös- 
mertebb a Kellner-féle, amely megfelelő kilúgozásból 
s a kesernyés ízt szolgáltató sejtszövetek kiölési proczes- 
susából áll. A Kellner-féle eljárásnál az előzetes duz
zasztás mívelete 36 órát igényel; ennek utána a fel
duzzadt tápszert egy órán át felfőzik, esetleg párolog
tatják; befejezésül pedig az anyagot 48 órán át tartó 
ismételt kilúgozásnak vetik alája. A kilúgozás míveletét 
mindenkor abban a vízben kell végezni, amely egyben

a táplálandó halállomány tartózkodó helyét képezi. 
A csillagfürt organikus alkatrészeinek mintegy 20°/o-a 
ezzel az eljárással veszendőbe megy ugyan ; ám viszont 
a tápféle mérges alkatrészeinek káros hatása teljesen 
elenyészik; minek következtében e tápszer emészthető
sége határozottan fokozódik, emelkedik, ami végered
ményében megint csak a haltenyészetnek válik hasznára.

Mit tudtak a régiek a halakról 
és a halászatról.

Irta: Vutskits György dr.
VI.

Agassizra (születettt 1807-ben, meghalt 1873-ban) 
várt az a feladat, hogy a pikkelyek szerkezetének jelen
tőségét érvényre emelje és hogy a halak egy egészen 
új alosztályának, a Ganoidák ismeretének útját egyen
gesse. Azon tények behatása alatt, hogy a 
és Lepidosteus-vak sajátságos pikkely ei minden ásatag
halat jellemzik, a pikkelyek szerkezetét általában ichthyo- 
logiai rendszerének alapjául vette fel és négy rendet 
különböztetett meg.

1. Placoidákat. Tulajdonképpeni pikkelyek nélküli Ír 
lak, de zománczpikkelyeik vannak, melyek néha nagyok, 
néha kicsinyek és csupán kis hegyecskékké fejlődhet
nek vissza. (Ráják, czápák, körszájúak és ásatag Hybo- 
donták).

2. Oanoidák. Szögletes csontpikkelyü halak, melye
ket vastag zománczréteg von be; ezen rendhez tartoz
nak az ásatag Lepidoidák, Sanzidák, Pycnodonták és 
Coalacanthi-k; az élő Polyptem, , Sclcoro- 
dermi, Oymnodonták, Lophob Siluzoidák 
és a tokfélék.

3. Ctenoidák. Érdekes pikkelyü halak, pikkelyeik 
szabad széle fogazott: Chaetodontidae, Plenzonectidac, 
Pereidac. Polyacanthi, Sciaenidae, Sparidae, Aulostomi.

4. Cycloidák. Sima pikkelyü halak, melyeknél a pik
kelyeknek hátsó széle fogazottságot nem mutat: Lab- 
rldae, Mugilidae, Scombridae, , ,
Muraenldae, Lucloldel, Salm Clupeidae, Cyp- 
rinldae.

Nem kételkedünk abban, hogy ha Agassiznak meg
lett volna az alkalma, hogy az élő halakról kimerítőbb 
és pontosabb ismereteket szerzett volna magának, mi
előtt tevékenységét az ásatag halak maradványainak 
tanulmánya elnyelte volna, saját maga is észrevette 
volna rendszerének mesterséges voltát. A cycloid és 
ctenoid pikkelyek közötti különbségek a placoid és 
a ganoid halak között merészek és alig állják meg a 
helyüket. A mi az élő és a krétakorszak utáni alako
kat illeti, a Cuvier vitatta álláspontot cserben hagyta 
és azért rendszere soha sem szoríthatta ki elődeinek 
rendszerét és osztozott ennek következtében mindazon 
rendszerek sorsával, melyek egyetlen, szervnek módo
sulatain alapultak. Mindezek daczára Agassiznak meg 
van az az érdeme, hogy a véghetetlen sokaságu formá
kat kutatva tanulmányozása által a tudománynak egy 
megmérhetetlen új teret nyitott meg. Főmunkájában

„Recherchessur les Poissons " (Neufchatel,
1833—1843) ugyanezt methodikuson rendezve, kitűnő 
leírások és rajzok kíséretében a világnak is bemutatta. 
Megkülönböztető ereje és kitűnő megfigyelő képessége, 
melylyel még az ásatag töredék maradványokat is 
meghatározni képes volt, valóban bámulatosnak mond
ható és ha Ganoidainak rendje oly formáknak egye-
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sítéséből is jött létre, melyek a tudomány mai állás
pontja szerint egymástól nagyon is eltérnek, mégis ő 
volt az első, ki felismerte, hogy a halaknak egy ilyen 
rendje is létezik.

A Qanoidák felfedezője után a Oanoidák kutatója 
következett Müller J. személyében (ki 1801-ben szü
letett és meghalt 1858-ban). Klasszikus emlékiratában: 
„Über den Bau und die Grenzen der (Berlin,
1846) kimutatta, hogy a Oanoidák mindenféle más 
csontos haltól eltérnek és hogy szívük szerkezete alap
ján Plagiostomák. Ezen rendszer alapján minden idegen 
elemet, minők a Slluroidák, Osteoglossidák stb. kizárt 
ezen rendből, melyeket Agasslz idetartozóknak gon
dolt. Másrészt nem hagyta helybe a nek a
Ganoidák-kai való rokonságát sem, hanem azok ré

szére egy külön alosztályt a alkotta, melyet
rendszerének legvégére helyezett el. Az orsóhalnak és 
az Amphioxus boncztanának tanulmányozása által be
bizonyította a tipikus eltéréseket, melyek közöttük és 
a porczogós halak közt léteznek és alapul szolgáltak 
más két alosztálynak a Cyck és a Leptocar- 
diusok-nak.

Müller különböző lényeges változásokat hozott javas
latba, melyeket a Cuvier-féle rendszeren tenni kellene 
és habár ezek valamennyijét nem is lehetett ugyan a 
legtermészetesebb berendezéseknek nevezni, vizsgálatai 
mégis a csontoshalak szervezetének teljesebb ismeretére 
vezettek és későbbi kutatások meggyőztek minket arról, 
hogy tervezgetései egészben véve részletesebb változ
tatásokra és más meghatározásokra szorulnak, hogy 
teljesen természetesekké változzanak át.

Pharyngogmathl néven oly halakat egyesített egy
mással, melyeknek alsó garatcsontjai egy csonttá olvad
tak össze, t. i. a Labroidak-at, és Scomb- 
resoces-tktk A harmadik családnak a két elsővel való 

egyesítése előtte is önkényes eljárásnak tűnt fel, mely 
álláspontot azóta megvédeni nem lehetett, mióta meg
figyelték, hogy a halak nagy részénél, melyeket az 
Acantopterigiiktől elválasztani nem lehetett, ugyanilyen 
összenőtt garatcsontokkal bírnak.

Egy másik természetesebb tervezgetése a gadócz- 
féléknek a félszegúszókkal az Anacanthini-k rendjébe 
való egyesítése. A félszegúszók tényleg nem egyebek, 
mint asszimetrikus gadócz-félék. Müller elválasztja eze
ket a többi Malacopterygii-WA, mert hiányzik az össze
kötőjáratuk úszóhólyagjuk és evőcsőrük között. Meg 
kell azonban vallani, hogy a halak vizsgálata különösen 
fiatalkori állapotuké, nem volt eléggé tökéletes, hogy 
ezen kérdést minden kétséget kizárólag eldönteni lehe
tett volna, hogy ezen járatnak hiánya vagy jelenléte 
tényleg az Anacanthinok és ok közötti
megkülönböztető jegyül szolgálhat.

Müller Cuvier-nzk számos családját újból megvizs
gálta és élesebben körvonalozta, mint az rendszerének 
vázlatából látható:

Sub-Classis I. Dipnoi. 
Ordo I. Sirenoidei. 

Fám. 1. Sirenoidei.

Sub-Classis II. Telcostei.
Ordo I. Acanthopteri.

Farn. 1. Percoidei.
2. Cataphracti.

» 3. Sparoidci.
» 4. Sciaenoidei.
n 5. Labyrinthiformes.

Fám. 6. Mugiloidei.
„ 7. Notocanthini.
„ 8. Scomberoidei.
„ 9. Squammipennes.
„ 10. Tacnioidaei.

Fám. 11. Gobioidei. Fám. 14. Theutyes.
n 12. Blennioidei. „ 15. Fistulares.
u 13. Pediculati.

Ordo II. Anacanthini.
Sub-Ordo I. Anacanthini sub-brachii.

Farn. 1. Gadoidei. Fám. 2. Pleuronectides.
Sub-Ordo II. Anacanthini apodes.

Farn. 1. Ophidini.
Ordo III. Pharyngognathi.

Sub-Ordo I. Pharyngognathi acanthopterigii.
Farn. 1. Labroidei cycloidei. Fám. 2. Labroidei ctenoidei.

Fám. 3. Chromides.
Sub-Ordo II. Pharyngognathi malacopterygii.

Farn. 1. Scomberosoces.
Ordo IV. Physostomi.

Sub-Ordo I. Physostomi abdominales.
Farn. 1. Siluroidei. Fám. 5. Mormyri. Fám. 9. Scopelini.

„ 2. Cyprinoidei. „ 6. Esoces. „ 10. Clupeidae.
». 3. Characini. „ 7. Galariae. » 11. Heteropygii.
„ 4. Cyprinodontes. „ 8. Salmones.

Sub-Ordo II. Physostomi apodes 
s. anguillares.

Fám. 12. Muraenoidei. Fám. 13. Gymnotini. Fám. 14. Symbranchii. 
Ordo V. Plectognathi.

Farn. 1. Balistine. Fám. 2. Ostraciones. Fám. 3. Gymnodonteá. 
Ordo VI. Lophobranchii.

Farn. 1. Lophobranchii.
Sub-Classis III. Ganoidei.

Ordo I. Holostei.
Farn. 1. Lepidosteini. Fatn. 2. Polypterini.

Ordo II. Chondrostei.
Farn. 1. Acipenserini. Fám. 2. Spatulariae.

Sub-Classis IV. Elasmobranchi s. Selachii.
Ordo I. Plagiostomi.

Sub-Ordo I. Squalidae.
Farn. 1. Scyllia. Fám. 5. Cestraciones. Fám. 9. Scymnoídei.

« 2. Nycticantes. „ 6. Rhinodontes. „ 10. Squatinae.
„ 3. Lamnoidei. „ 7. Notidani.
n 4. Alopeciae. » 8. Spinaces.

Sub-Ordo II. Rajidae.
Fám. 11. Squatinorajae. Fám. 13. Rajac. Fám. 15. Myliobatides.

„ 12. Torpedines. „ 14. Trygones. „ 16. Cephaloptera.
Ordo II. Hyperoartii.

Farn. 1. Peiromyzomini.
Sub-Classis VI. Leptocardii.

Ordo I. Amphioxini.
Fám. 1. Amphioxini.

A Ceratodus-nak, egy régen kihaltnak gondolt nem
zetség képviselőjének az 1871-ik évben történt felfede
zése, új világításba helyezte a halak rokonságát. A szerző, 
ki azon szerencsében részesült, hogy ezen halat meg
vizsgálja, kimutathatta, hogy e faj egyrészt a Lepidosiren- 
nek nagyon közeli rokona, másrészt, hogy nem lehet 
a Ganoid halaktól sem elválasztani őt; e rokonságot 
már Huxley is a >,Devonian Fishes“ czímű korábban 
írt értekezésében is már sejtette. Ezen felfedezés a 
Müller-féle alosztályok viszonylagos jellegeinek részle
tesebb megvizsgálására vezetett és egyúttal azon rend
szerre is, mely szerint Günther a halakat tárgyalja.

Magyar ichthyologiai adatokat még a következő 
munkákban találunk.

Fitzinger L.J. 1832-ben,,Ueber Ausarbeitung einer 
Fauna~des Erzherzogtums Österreich nebst einer syste-
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matischen Aufzählung der in diesem Lande vorkom
menden Säugethiere, Reptilien u. Fische als Prodrom 
einer Fauna derselben" czímű munkájában 70 halfajt, 
illetőleg varietást sorol fel, melyek nagyobbára a Du
nából kerültek ki; a Lajtából 12, a Fertőből 3 fajt említ 
meg. Fitzinger nevez el egy magyar termőhelyü új
halfajt — a lápi póczot — Umbra Kramerinek, a Blicca 
argyroleuca-t (ezüstös balin) ő mutatja ki először hatá
rozott termőhelylyel hazánkból és e folyó halfaunáját 
még gazdagítja a Salmo fario-val (sebes pisztráng). 
A Fertőből még kimutatja a C carpio var. lacustris 
néven a mai nap Cyprinus carpio var. hungaricus-nak 
ismert halat. A lajtai Leuciscus argenteus nevén leírt 
faja nem más, mint a Squalius leuciscus, a Leuciscus 
idus pedig a mai Idus melanotus (ónosjász). 1835-ben 
Fitzinger és Heckel: »Monographische Darstellung der 
Gattung Acipenser" czímű munkájukban 7 faj Acipenser 
közül 5-nek a Duna magyar szakaszában való előfor
dulását konstatálják hazánkban; az Acipenser 
melyet a régibb írók egyike sem ismert hazánkból, ők 
mutatják ki először a magyar Dunából.

Heckel Jakab a fáradhatlan gyűjtő és korának leg
nagyobb osztrák ichthyologusa, 1836—1858-ig több 
rendbeli értekezésben és egy nagy monográfiában szá
mos új halfajjal gazdagította a tudományt. Petényi 
társaságában hazánkban a Duna, a Balaton és a Fertő 
vidéken is megfordult és új fajainak egy részét hazánk 
vizeiből írta le először, a mivel Magyarország faunájá
nak tanulmányozásában is elévülhetlen érdemeket szer
zett. 1836-ban leírja és lerajzolja » einige neue 
oder nicht gehörig unterschiedene stb. czímű
értekezésében a Fertőből új fajok gyanánt a Cyprinus 
KollariA, a Cyprinus carpio egyik varietását, Cyprinus 
hungaricus néven és az Abramis brama elcsenevésze- 
dett alakját, mint Abramis vetula-t 1840-ben_ „Ichthy- 
ologische Beiträge zu den Familién~3éT~ Cottoiden, 
Scorpaenoiden, Oobioiden und Cyprinoiden“ czímű köz
leményeiben Kárpátjaink vizeiből egy egészen új fajt, 
a Cottus poecilopus-t ír le, melyet Petényitől kapott.

1847- ben » Die Fische Ungarns“ stb. czímű érteke
zésében halaink rendszeres átnézetét közli.
ezen értekezése német nyelven nem jelent meg, de 
nyomtatásban Chyzer Kornél dr. magyar fordításában 
1863-ban látott napvilágot Sopronban tartott felolvasása. 
Dolgozatában konstatálja, hogy hazánk vizeiben 65 saját 
szemeivel látott halfaj él, melyek közül 19- vagy egé
szen vagy pedig Magyarországra nézve új. Az egyes 
fajokat leírja termőhelyeikkel együtt. Dolgozatában több 
téves adat van, melyet nagyrészt maga javított ki 
1858-ban. A Magyarországra vonatkozó fontosabb hazai 
és idegen irodalmi forrásokat nemcsak felsorolja, ha
nem fel is használja és saját kutatásainak eredményét 
is hozzávéve összeállítja a magyar halsynonimeket és 
közli az egyes fajoknak magyar és német neveit is.

1848- ban Magyarország halait írja le és itt a Bar- 
bus Petényi új faj leírását nyomtatásban is közzé teszi 
és a Brassóból származó hybrid et Abramis Leuckarti 
néven, mint új fajt írja le. 185p-ban a szomszédos fek
vésű krajnai Szávának 18 halfaját sorolja fel. Ugyan
ezen évben egy másik közleményében az osztrák-magyar 
monarchia dunai vízhálózatának 77 halfaját enumerálja. 
Kremli, írja, hogy tudta szerint ez Marsilius ideje óta az 
első értekezés, mely önálló vizsgálatok alapján a Duna 
biztosan meghatározott halfajait tárgyalja; 11 halfajnak 
magyar termőhelyét is feljegyzi.

1858-ban jelenik meg Heckel J. és »
Süsswasserfische Österreich-Ungarns“ czímű munkájuk.

E nagyszabású forrásmunkában megtaláljuk az édes
vizeinkben élő, eddig ismert halfajoknak pontos leírá
sát és hű rajzát, élettani viszonyaikra vonatkozó meg
figyeléseket, számos újabb, eddig nem ismert s megbíz
ható termőhelyüket, magyar, német, román elnevezésüket 
és hazánk ichthyologiai irodalmát. Szerzők e kitűnő 
munkájukban a halak nemi jellegét határozottan meg
állapították, a faji különbségeket találó rövid szavakban 
feltüntették és egyes fajokat oly hűen leírtak és leraj
zoltak, hogy joggal mondhatta Siebold e munkát klasz- 
szikusnak, melyben legtöbb édesvízi halnak először 
találjuk meg biztos leírását. Nagy érdemük még, hogy 
azt az óriási zavart, melyet a megelőző irodalomban a 
synonymek tömkelegé okozott, éleslátásukkal, alapos és 
fáradságos tanulmányaik alapján tisztázni tudták. Külö
nös érdeme Kner-ntk, hogy rá bírta venni munkatár
sát, hogy vonja vissza mindazon új fajokat, melyeket 
lényegtelen eltérésekre alapítva korábbi értekezéseiben 
közölt, mert ezáltal több kizárólagosan magyarországi 
speczialitásnak feltüntetett halfaj nagy munkájukban, 
mint igazi faj elő nem fordul. A Heckel és Kner-lt\t 
műben a magyarországi halfajok száma 60 fajra és 1 
varietásra redukálódott. Ezek közül a Salmo salvelinus 
és a Oasterosteus aculeatus hazánk vizeiben nem for
dul elő, az Ammocoetes branchialis pedig a Petromyzon 
Planeri-nek csak áleza állapota és így e munkában 
szerintünk 58 halfajunk és 1 varietásunk van ismertetve.

Egy nyomorék halról.

Minél alsóbbrendű valamely állat, annál nagyobb a 
visszaszerző (regeneráló) ereje, melylyel elvesztett 
testrészeit pótolni képes.

A tengeri csillagok levágott karja helyett például, 
olykor kettő is nő, sőt a levágott kar is kiegészíti magát. 
A tengeri ugorkák (Holothurioidea) izgatásra egész 
bélcsatornájukat s a lélekzőszervüket (tüdőfa) is ki
dobják testükből, ezek a fontos szervek azonban rege
nerálódnak. Sőt olyan, tengeri ugorkák is vannak 
(Synapta), a melyeket, ha kifogunk, testük több darabra 
hull szét, a mik ismét kiegészítődnek. A kiegészílődésre 
különböző mértékben példát a férgek, Ízeltlábúak, sőt 
a gerinczesek csoportjáéban is találunk. Utóbbiak közül 
csak a gyík farkára kell gondolnunk. A felsőbb gerin
czesek azonban testrészeiket regenerálni már nem ké
pesek, a visszaszerzőerő utolsó maradványa csak a se
bek forradásában nyilatkozik meg. Azonban az utóbbi 
tekintetében is különbözőkép viselkednek az alsóbb s 
a felsőbbrendű gerinczes állatok. Az alsóbbrendűek 
ugyanis aránylag sokkal nagyobb és súlyosabb sebe
süléseket képesek elviselni, mint a magasabb fejlettségi 
fokon álló gerinczes állatok.

Ennek a legjobb példáját éppen a halak szolgáltatják, 
melyek a vízben rendkívül sok ellenségnek vannak 
kitéve s a melyek közt éppen e miatt nagyon sok a 
béna s a nyomorék, a melyek élő tanúbizonyságai 
annak, hogy a halak igen kényes testtájakon levő s 
igen nagy sebeket kihevernek.

Ilyen halakat már többen ismertettek. A szószoros 
értelemben vett béna vagy nyomorék halaktól azonban 
élesen meg kell különböztetnünk az olyan halakat, a 
melyek testén nagymértékű átalakulásokat találunk, a 
nélkül azonban, hogy az illető testtájon bármiféle szöveti 
elváltozásnak, hegedésnek nyoma is volna s így ezen 
eltorzulások nem sebesülések következtében jöttek létre.
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Ilyen pontyot ír és rajzol le Vutskits ki
váló ichthyologusunk, a mely a keszthelyi gazdasági 
tanintézet gyűjteményébe került, s melyet a Balatonból 
fogtak. Ennek a pontynak a feje van eltorzulva, a 
mennyiben (a mint ez a rajzból kivehető, mert bővebb 
leírást t. i. nem közöl) az alsó és fölső állkapcsokon 
kívül a homlok-, orr- és szájpadlást alkotó csontok is 
hiányosan vagy egyáltalán nincsenek kifejlődve. A szó- 
banforgó hal egy kilónál súlyosabb volt és állkapcsai 
hiányának daczára is „elevenen és vidoran" fogták ki 
a vízből.

Vutskits ezen torzhal leírását a maga nemében első 
adatnak tekinti. Ez azonban tévedés, mivel ilyen torzult 
halak már régóta ismeretesek és 2) már
jóval előtte leírt ugyancsak ehhez hasonló torzfejjel bíró 
pontyot. Azóta hasonló jelenséget észleltek8) a piszt
rángon, csukán, sügéren és egyéb édesvízi halakon is.

Újabban a Mezőgazdasági Múzeum halászati gyűj
teménye számára is több ilyen halat (túlnyomóan pon

tyokat) szereztek be. A 
pontyokon ez a torz
képződés általában nem 
ritkaság.

Ezeket a torzfejű ha
lakat Hofer

knek nevezi el 
és szerinte képződé
süknek oka ezidősze- 
rint még ismeretlen.

A különböző sebe
sülések következtében 
létrejött eltorzulások 

szintén igen gyakoriak. 
Ilyeneket szintén töb

ben ismertettek már. Így Hofer (id. m. 312. 1.) egy 
pontyot ír le, a mely valószínűleg nád- vagy káka
vágáskor sérült meg s melynek a fejvége, a baloldalon 
a szeme is, hiányzik s a mely ezen óriási sérülést mégis 
kibírta. Hofer szerint ez a ponty a lélekzéshez szük
séges vízben levő 'anyagokkal táplálkozva volt képes 
életét föntartani.

Ugyancsak a szájon ejtett sérülések következtében a 
szájnyílás teljesen el is’zárulhat. Ilyen pontyokat Schie- 
menz, Steindachner és" Hofer írtak le s ezek pusztán 
csak a kopoltyunyilásukon beáramló vízből táplálkoztak.

Mivel a sebesülésokozta torzulások leginkább a szájon 
jelentkeznek, Hofer dzi következteti, hogy ezeket a horgok, 
esetleg egyéb halászeszközök okozták. Valószínűbb azon
ban, hogy ezek előidézésében ezek mellett még a raga
dozó halainknak (csuka, harcsa) is nagy szerepe van.

Tudomásom szerint ezekhez hasonló torzképződése
ket tengeri halakon eddigelé nem ismertettek. Mivel 
a tengerben élő halak még nagyobb számú és külön
bözőbb ellenségnek vannak kitéve, ilyen torzhalaknak 
gyakorinak kell lenniök. Ilyen halra a fiumei M. Kir. 
Halászati Biológiai Állomás aquáriumában akadtam, 
hol az egyik halmedenczében egy gyűrűs durbincsot 
(Sargus annularis L.) (sparo) találtam, melyet az intézet 
igazgatója Oarády Viktor leírás végett lekötelező szí
vességgel engedett át nekem.

1) Vutskits György d r .: Fénytelen és torzult halak a Balaton
ban. Természettudományi Közlöny. XI. III. pótfüzete. 39. 1.

2) Steindachner, Fr. d r .: Ueberdas Vorkommen monströser Kopf
bildungen bei den Karpfen. Verhdlg. d. k. k. Zool. Bot. Gesell
schaft in Wien. 1863.

8) Hofer, Br. dr.: Handbuch der Fischkrankheiten. München. 
J904. p. 308-310.

Ennek a 11 cm. hosszú halnak, a mint ezt a mellé
kelt rajz is mutatja, az alsó állkapcsa s a belső kopoltyú
fedőjének s a nyelvcsontnak egy része hiányzik, mivel 
a fogságban egy homár ollójával e részeket lecsípte. 
Az aquáriumban megfigyelhették a hal viselkedését a 
betegség tartama alatt, a mi az eddig leírt, szabadban 
fogott példányoknál nem volt lehetséges. A sparo kez
detben igen nyugtalan volt, nem táplálkozott s úgy 
látszott, hogy a súlyos sebet nem bírja elviselni. A 
hegedés lassan haladt előre s csaknem két teljes évig 
tartott. A gyógyulás felé közeledve a többi hal által 
elhullatott húsmorzsákból éldegélt úgy, hogy, bár be
tegsége miatt fejlődésében messze elmaradt, ezen idő 
alatt növekedett is valamit. A forradás alig észrevehető, 
de miatta a szájnyílása megszükült, miért is a föntebb 
említett táplálkozási módhoz valószínűleg a kopoltyu- 
résen keresztül a planktontáplálék is járul. Erre vall 
legalább az, hogy az állat a víz gyorsabb megújítása 
végett a többinél gyorsabban változtatta helyét.

Az itt felsorolt példák elegendők annak a megvilá
gítására, hogy a halak mekkora szívósággal képesek 
a sokszor igen veszélyes és fölötte kényes helyeken levő 
sebeket elviselni, jóllehet a sebesülésekkel járó torzu
lások következtében, mint láttuk, legtöbbször táplál
kozásuk is veszélyeztetve van.

„A sok invalidus — mondja dolgozata végén Vutskits 
— életszívósságukról, kisebbmértékű visszaszerző tehet
ségükről és a hideg víznek gyógyító hatásáról tanús
kodik, de tanúskodik továbbá arról is, hogy a vizek 
látszólagos csendje és békéje csak csalfa látszat, mert 
itt folyik az élethalálharcz a legelkeseredettebben." Édes 
és sós vízre egyaránt áll ez a mondás. A vizek mélyén 
folyó létérti küzdelem ezen eltorzult áldozatai pedig, 
bár az emberre gazdasági szempontból nagyobb jelen
tőséggel nem bírnak, a halak természetrajzának kiegé
szítésére figyelmet érdemelnek.

Leidenfrost

VEGYESEK.
Idegen eredetű magyar halnevek. Míg igen sok népies 

magyar eredetű halnév, minő a fogas süllő, sugár kardos, piros- 
szárnyú stb. az illető halfajnak feltűnő tedi tulajdonságára vonat
kozik, addig egyes elnevezések eredetével nem tudunk oly könnyen 
tisztába jönni, mert valószínűleg német nevük magyarra való for
dításából származnak. Ilyenek a vágó durbincsnak (Acerina cernua) 
„paptetűu és a szélhajtó küsznek (Alburnus lucidusnak) „szabó" és 
a sujtásos küsznek (Alburnus bipunctatus-nak) „ neve. A
paptetű elnevezés úgylátszik délnémetországi eredetű és valószínű
leg a vágó durbincs nyálkás testén látható fekete pontocskákra 
vonatkozik, melyeket a nép a tetvekkel hasonlított össze, a papok
kal pedig azért hozta kapcsolatba, mivel ezen halat régebben két
ségtelen nagy mennyiségben különösen zárdák halastavaiban tar
tották. Tény, hogy minden idők és népek papsága jól meg tudta 
ítélni mindazt, aminek különösen jóíze van és a vágó durbincsnak 
húsa tényleg úgy kirántva, valamint sütve oly kitűnő ízű és köny- 
nyen emészthető eledel, hogy hiábavaló dolog volna erről a további 
szószaporítás. Hogy Délnémetországban csakugyan sokat foglal
kozott a nép a vágó durbincscsal, kitűnik ezen strassburgi szó
járásból is, mely e halat testének aranyos fénye miatt „ 
míves"-ntY, míg a csapósügért (Perca fluviatilis) tüskés hátiúszó
szárnyait tekintve, melyeket a sarkantyúval hasonlított össze, „lovag“- 
nak mondja.

Az altmühlmelléki halászok a szélhajtó küszt, mivel a vízből 
oly ügyesen ugrik ki, azonkívül mert oly kicsiny, hogy csak nagyon
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Sok nyom együttesen egy fontot, „Schneider"-nek nevezték el. A 
német néphumor szerint 13V2 szabó 14l/2fontnyi súlyú,Jezen kívül a 
szelhajtó kiisznek két oldalvonalát czérnaszálakkal, a sujtásos kúsz
nék oldalvonalát a suszterdróttal hasonlította össze, ebből magya
rázható meg az, hogy a Ferencz-csatorna melléki német eredetű 
halászok e halakat német eredetit szabó, illetőleg suszter halaknak 
hívják. V. Gy.

A horgászat sikere nagyban fiigg a víztől s természetesen a 
vízállástól s a víz színétől is, valamint a széltől, annak irányától és 
erejétől, aszerint a mint a horgászás helyén kedvező vagy kedve
zőtlen. Magától értetődik, hogy a kedvezőnek jelzett horgászó idő 
sem vonatkozik minden fajta halra, valaminthogy viszont egyáltalá
ban kedvezőtlennek tekintett horgászó idő sem zárja ki mindenféle 
halfaj fogását. Vannak napok, a melyeken úgy ragadozó, mint 
békés természetű halak is mind mohón pedzenek és viszont vannak 
napok, mikor a ragadozó halak egész tartózkodóan viselkednek, 
míg a szelídek élénken kapnak Ilyen ellentétek néhány óra le
folyása alatt is előfordulnak. Némely időben csak a csuka kap, míg 
a süllő nem mozdul. Sőt sokszor a halak nagysága szerint is elő
fordul ez az ellentét a pedzésnél. Megesik például, hogy bizonyos 
időjárás mellett egyik helyen, a hol pedig nagy és kicsiny ragadozó 
halak váltakozva mutatkoznak, a kis halak élénken kapnak, míg 
a nagyok teljesen közömbösen viselkednek. Másnap pedig, a mint 
az időjárás egészen ellenkezőre fordul, csak a nagyok pedzenek. 
Rendkívül kedvező időjárású napon is, a mikor bizonyos évszak
ban csaknem minden halfaj jól kap, vannak különös időjárások 
egyes halfajokra nézve, a mikor azok a szokottnál is jobban pedzik 
a horgot. Állhat elő oly időjárás is, a mely felfogásunk szerint 
rossz és kedvezőtlen, bizonyos halfaj fogására azonban rendkívül 
kedvező. Vannak halászati írók és sporthalászok ehhez képest, a kik 
újabban minden időjárási theoriát elvetnek, mivel a nap kedve
zőtlen szakában, kedvezőtlen időjárás mellett is jó fogást csináltak.

V.
A lazacz-féle Anglia folyóvizeiben. Anglia egyébként nem 

nagyszámú folyóvizei, közel 100 esztendőn át, teljesen nélkülözték

a lazaczfélét. Az e téren utóbbi idők alatt folytatott meghonosítási 
kísérletek eredményei eléggé kedvezőek s legkivált a dunai lazacz- 
czal megindított kísérletek teljesen beváltaknak mondhatók. Leg
sikeresebb lazacztenyésztést ma a Themse folyó tud felmutatni, 
persze London perifériáin kívül. Bármennyit is költ a britt főváros 
egészségügyi hatósága arra, hogy a Themse vizébe vezetett 
városi szennyvizek lehetőleg ártalmatlanul kerüljenek a Themsébe, 
az ismételten folytatott lazacztelepítéseknek a Themse vize egy- 
átalán nem kedvezett azóta, hogy London oly óriásivá nőtt s a 
Themse partjait a gyáriparvállalatok százezrei kezdték lefoglalni. 
A tengeráradattal temérdek tengeri hal-féle kerül dagály idején a 
város szívén átfolyó Themse vizébe; ezeknek a sóselemmel elegyült 
Themse víz egyátalán nincs ártalmára; ám a kényesebb természetű 
lazacz a Themse ilyen vízvegyülékeit nem képes megszokni s rend
szerint elpusztul. Még a XIX. század első negyedében, a midőn a 
vasutak feltalálását s a gyáriparvállalatok nagyobb föllendülését 
megelőző időkben a Themse vize tisztább volt, a Themsének is 
megvolt a maga lazaczállománya, a mely aztán lassanként a kultúra 
s a forgalom tovaterjedésével a Themse vizéből teljesen kiveszett, 
mígnem aztán a legutóbbi évek lazacztenyésztési kísérletei kivált 
a Londonon felül eső Themse-részek vizében teljes sikerre ve
zettek.

Az első ilynemű lazaczivadék 1905-ben került a Duna vizéből 
a Themsébe; s azzal Londonon alul is, de főként Londonon felül 
próbálkoztak eredményt érni. Az első szállítmány Uxbridge mellett 
lett a Themse vizébe bocsátva. Az itt kikelt erőteljes és így élet
képes ivadék teljesen normális fejlődésnek indult, úgy hogy ma 
már a mellékvizekben, minő a Colon, valamint magában a Them- 
sében is, főként Boulters Lock mellett, 1/4 méter hosszúságot jóval 
meghaladó példányokat fognak. Sólyom.

Angliában legnagyobb a halfogyasztás az egész világon. 
Ott egy sokkal kisebb fogyasztási vidék, mint a milyen a német 
parté, tízszer akkora halászgőzös-flotta rakományát bírja elfogyasz
tani, mert Angliában a tengeri hal kitűnő néptáplálék és pedig 
főkép elkészítési módjáért. V.

A SÁBDI XOOA.ZDA.SAO
Levélczím: Tógazdaság Sárd. Sürgönyez'm : Tógazdaság Kiskorpád. Vasútállomás: Kiskorpád
őszi és tavaszi szállításra elad 1—2—3-nyaras javított wittingaui pontyot és anyapontyot, bajorországi 
aischgründi 1—3-nyaras és anyapontyot, japánpontyot (higoi), aranyorfát, na'phalat, amerikai törpehar
csát, 1—4-nyaras tavi czompót, fogassüllőt, megtermékenyített fogassüllőikrát és minden egyéb tenyészhalat.

© V *  A tógazdaság kizárólag csak tenyészhalat termel.
Árjegyzékkel szolgál a Tógazdasági Intézőség Sárd és dr. Hirsch Alfréd Budapest, Klotild-palota.

kiválóan szép 2—3-nyaras pontyok, igen szép l-nyaras pontyok, 
anyapontyok, süllők, harcsák, amerikai törpe harcsák, compók 
és naphalak kaphatók tenyésztés czéljaira. :: :: "

© gp** Árjegyzéket kívánatra szívesen küldünk-

állomás: Csurgó vagy Nagykanizsa, £1*1 Iharosberény,
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