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A pontyostavak termőképességének 
fokozásáról.

írta: dr. Unger Emil, kir. asszistens.

Az intenzív pontytenyésztés ma még úgyszólván ki
zárólagosan a mesterséges etetés útján történik, de 
tavaszszal — mint azt a „Halászat" annak idején rövi
den már hírül adta — kísérletezés indult meg több 
helyen annak a kérdésnek tanulmányozása végett, hogy 
műtrágyázással milyen módon és minő haszonnal le
hetne a pontyostavak természetes haltáplálék termő- 
képességét is fokozni.

E kísérletekről jelenleg még korai lenne bármit is 
közzétenni, ellenben annál inkább helyénvaló lesz, ha 
a „Halászat" olvasóközönségével általánosságban meg
ismertetjük ama kísérleti módszert, mely némiképpen 
feletetet ad arra az érdekes kérdésre, hogy mily anya
gok, mikor és mekkora mennyiségben adagolandók 
valamely halastóba, ha annak természetes haltáplálékát 
megfelelően szaporítani akarjuk?

A tó vizében jelenlevő oldott táplálóanyagokat elő
ször is alsórendű, többnyire csak mikroszkóppal lát
ható növényi szervezeteknek kell testük felépítésére föl
használni. Ezeknek az ú. n. algáknak, vagy zöld mo- 
szatoknak jelenléte a halastóban több okból nélkülöz
hetetlen. Ezek az állati életnek a fenntartói és ezek ter
melik az állatvilágnak a lélekzésre szükséges vízben 
oldott oxigént is. Az algáknak, az egysejtű álllati vég
lényeknek, a kerekes férgeknek és az alsóbbrendű 
rákocskáknak, rovarálczáknak stb. meg a halaknak élete, 
mint a lánczszemek függenek egymással össze. Szóval 
minden állati életnek végeredményben a klorofilltartalmú 
zöldnövényi élet a feltétele és fenntartója. Belátható 
tehát, hogy elsősorban az alsórendű zöldnövényzetnek: 
az algák életfeltételeinek előmozdítása lesz az, a min a

dolgot kezdeni kell, ha a természetes haltáplálék sza
porítása a czélunk.

A kérdés tehát most már az lesz, hogy minő anya
gokat és mily mennyiségben kell valamely halastóba 
adagolnunk, hogy az algák erőteljes fejlődését biztosít
suk? Zuntz berlini tanár egy aránylag egyszerű, bárki 
által elsajátítható kísérleti módszert ajánlott, a mely 
helyesen alkalmazva fentebbi kérdésünkre elég meg
bízható feleletet ad. Ámde mielőtt ennek a módszer
nek részletes tárgyalásába bocsátkoznánk, sietünk meg
jegyezni, hogy egyszerű alkalmazása csak abban a 
— tapasztalatom szerint ritka — esetben vezet határo
zott eredményre, ha a kérdéses tó vizében az algák 
fejlődésére szükséges anyagok közül csak hiányzik, 
vagy gátolja azok erőteljes fejlődését a minimum tör
vénye értelmében.*) Kihasznált, régóta üzemben levő, 
túlnépesített tavakban nem egy, hanem gyakran két- 
három, vagy még ennél is több szükséges tápláló
anyag hiányozhatik, vagy van csak minimális mennyiség
ben jelen. Ilyenkor az alább ismertetendő módosítással 
használhatjuk csak Zuntz módszerét, melynek eredeti 
leírását a következőkben adjuk: «... A megvizsgálandó 
vízből nagyobb mennyiséget szűrőpapirosan megszű
rünk és jól kitisztított, körülbelül 3A 1. űrtartalmú lombi
kokba fél-fél liternyi mennyiséget öntünk belőle. Míg 
néhány ellenőrzés czéljából félreteendő lombikba a fél
liter vizen s az alább említett Protococcusokon kívül 
mást nem teszünk, a többiekbe a hatásukra nézve meg
vizsgálandó trágyázóanyagokból pontosan ismert mennyi
ségek adagolandók. Ily módon minden, a gyakorlati 
czélnak megfelelő szükségletet kimeríthetünk, ha a savak 
közül a kénfoszfor-salétromsavat és klórt, a bázisok közül 
a nátront, kálit, ammoniumot, meszet, magneziát és

*) V. ö. dr. Utiger: A minimum törvénye a halélettanban és a 
gyakorlati halászatban. Halászat. 1910. 22., 23. és 24. sz.
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vasoxidult vesszük tekintetbe. Czéljainkra egy megbíz
ható gyógyszertárban a következő oldatokat készíttetjük,a 
melyeket legmegfelelőbben körülbelül 50 grammos cse
pegtető üvegekben tartunk:

1. 5°/o-os nátriumszulfátoldat (glaubersó);
2. 5°/o-os dinátriumhidrofoszfátoldat;
3. 5%-os nátriumnitrátoldat (chilisalétrom);
4. 5%-os klórnátriumoldat (konyhasó);
5. 5%-os káliumszulfátoldat ;
6. 5%-os ammoniumszulfátoldat;
7. 5%-os klórkalcziumoldat;
8. 5%-os magnéziumszulíátoldat;
9. 1%-os ferroszulfátoldat (vasgálicz, zöldgálicz);

10. 2%-os mésztej.
Ezekhez vehetünk még
11. egy üveg kirothadt állati viz: letet és
12. egy üveg szalma-infúziót,

melyet úgy készíthetünk, hogy 10 gr. szalmát 100 gr. 
forróvízzel leöntünk, egy napig állani hagyjuk, s aztán 
a folyadékot megszűrjük. Ha egyéb növényi és állati 
hulladék hatását is meg akarjuk vizsgálni, hasonló módon 
készíthetünk azokból is kivonatot."

»Már most 12 darab lóvízzel megtöltött lombikba a 
fentebbi 1—12 számokkal jelzett oldatokból 4—4 cseppet 
teszünk, mindegyikbe adva még egy csepp Protococcust 
vagy más’ egysejtű zöld moszatot éű'mz tartalmazó vizet. 
Ezeket a moszatokat a tóból planktonhálóval könnyen 
gyüjthetjük. Erre gyapottal bedugaszoljuk lombikjainkat, 
melyeket meleg, világos helyen akként állítunk fel, hogy 
valamennyi egyforma megvilágítást és meleget kapjon."

»Ha valamely anyag a tó vizéből hiányzik, akkor már 
két-Jiárom nap múlva erőteljesebb zöldülést lehet abban 
vagy azokban az edényekben észlelni, amelyek a hiányzó 
anyagokat tartalmazzák." (?) »Most a palaczkok mind
egyikébe néhány Daphniát (bolharák) helyezünk, hogy 
így az alkalmazott anyagoknak ezek fejlődésére gya
korolt hatását is megfigyelhessük. 8—10 nap múlva a 
különbségek itt is szembetűnőek szoktak lenni, mert 
ennyi idő a Daphniák több nemzedékének kifejlődé
sére elegendő. (Czélszerű a Daphniákat csak akkor 
elhelyezni, ha a moszatok bizonyos fejlettséget már 
elértek, minthogy utóbbiakat az előbb említettek meg
eszik s így nem szaporodhatnak el kellően, ha valamely 
edényben több daphniával csak kevés moszat van jelen.)"

»Ha már most körülbelül 10 nap múltán azt tapasz
taljuk, hogy moszatjaink és állatkáink fejlődése az 1., 2., 
4., 5., 7., 8., 10. sz. oldatokkal ellátott próbákban nem 
lényegesen jobb, mint az ellenőrző mintákban; ellen
ben ugyanakkor a 3., 6., 9., 11. és 12. sz. oldatokban 
erőteljesebb fejlődés mutatkozik: úgy arra következtet
hetünk, hogy a tó vizében nitrogéntartalmú anyagok 
és a vas hiányzanak, mert utóbbi a 9. sz. oldatban, 
előbbiek pedig a 3. számúban salétromsav, a 6-osban 
ammónia, a 11. és 12-esben pedig bonyolódott szerves 
vegyületek alakjában vannak jelen. Miután ez megálla
píttatott, másodsorban azt kellene kideríteni, hogy a 
nitrogéntartalmú anyagok közül melyik és minő kon- 
czentráczió mellett hat a legelőnyösebben, továbbá, hogy 
milyen mennyiségű vassó idézi elő a legkedvezőbb 
eredményt.

»E czélból lombikjainkat újra megtöltjük frissen szűrt 
tóvízzel. Majd körülbelül 6 darabot 4—4 csepp 9. számú 
vasszulfátoldattal és 2, 4, 6, 8, 12, 16 csepp nitrátoldat
tal látunk el. Más 6 darab lombik ugyanolyan mennyi
ségű vasszulfátoldatot kap és a 6. sz. ammonium-szul- 
fátból 2—16 cseppig növekvő adagokat. Végül további

6 lombik a vas legmegfelelőbb mennyiségének kipu- 
hatolására szolgál, a mennyiben ezek mindegyikébe 
bizonyos mennyiségű (pl. 6 csepp) ammoniumszulfát- 
vagy nitrátoldatot teszünk és ehhez még 1, 2, 4, 6, 10, 
15 csepp vasszulfátoldatot."

„Ha már most ez utóbbi edények közül a — mond
juk — két csepp vasszulfátoldatot nyert lombikban 
mutatkozik a legerősebb fejlődés, ebből az következik, 
hogy e sóból nagyobb adag felesleges, sőt káros is 
lehet. Hasonlóképpen tegyük fel, hogy a nitrátsorozat
ban hat cseppnyi mennyiség eredményezte a legdúsabb 
fejlődést, míg az ennél nagyobb adagokkal a hatás már 
nem lett jobb. Ebben az esetben pazarlás lenne, ha a 
hat cseppnek megfelelő mennyiségnél több chilisalétro
mot adnánk.

„Ezekután könnyű dolog a lombikok számadataiból 
az egész tó trágyaszükségletére következtetni. Tegyük 
fel, hogy a kérdéses tó átlagos vízállása 0-75 m., akkor 
egy hektárnyi terület 0'75 X 10,000 =  7500 köbméter 
vízzel van borítva."

„Mi azt találtuk, hogy Va liter vízre 2 csepp vas- 
szulfátoldat és 6 csepp chilisalétromoldat szükséges. Egy 
csepp körülbelül 0-05 grammnak felel meg. Szükségünk 
van tehát 2 X 0 -05 =  0T gr. 1%-os vasszulfátoldatra és 
6 X  0'05 =  0-3 gr. 5%-os salétromoldatra, fél liter vízre 
számítva. Fél köbméterre mindennek ezerszerese, tehát 
ugyanannyi kilogramm szükséges és az egy hektár terü
letet borító 7500 köbméterre szükséges mennyiségeket 
úgy kapjuk meg, ha fentebbi számokat 2 X 7500 =  
=  15,000-el szorozzuk. Az eredmény tehát 15,000 X  0 T =  
— 1500 kgr. 1%-os vasszulfátoldat = 1 5  kgr. vasszul- 
fátsó és 1500 X  0 3 =  4500 kgn 5%-os chilisalétrom
oldat, a mely 225 kgr. chilisalétromnak felel meg."

„Ez a* példa eléggé mutatja, hogy miképpen gondol
juk a tóvízpróbákkal végezendő trágyázási kísérletek 
gyakorlati értékesítését."

Ehhez az eredeti leíráshoz Knauthe még hozzáfűzi 
a következőket:

„Megemlítendőnek tartjuk még azt, hogy a nitrogén- 
tartalmú, vagy szerves anyagokban gazdag trágyák ada
golásánál ugyanúgy járjunk el, mint a mezőgazdaság
ban, t. i. kisebb adagokat gyakrabban alkalmazzunk. 
Tekintélyes mennyiségek egyszerre való alkalmazása 
esetén ugyanis, mint a szántóföldön, úgy a tóban is 
veszteségre számíthatunk, továbbá — mint azt Knörrích 
tapasztalta — káros hatások sincsenek kizárva."

Egész terjedelmében, hű fordításban igyekeztem kö
zölni Zuntz módszerének eredeti leírását, úgy a mint 
az annak idején a „Fischerei Zeitungéban megjelent 
s a mint azt Knauthe is átvette onnan „Die Karpfen
zucht" czímű művébe. Fentiekhez nem volna mit hozzá
tenni, a módszer bárki által elsajátítható és alkalmazása 
rendkívül egyszerű. Ámde — mint említém — ha a tó 
vizéből nem egy, hanem több szükséges oldott tápláló
anyag hiányzik, mondjuk pl. foszforsav, vas és nitro
gén, akkor természetes, hogy a 10—12-féle kultúra 
egyikében sem mutatkozhatik erőteljesebb algafejlődés, 
mint a nem trágyázott ellenőrző mintákban, mert ez 
esetben háromféle anyag hiánya gátolja a fejlődést, 
a melyet, a minimum törvénye szerint, egynek a hiánya 
is megakaszthat. A foszforsavat tartalmazó lombikban 
ugyanis még mindig vas- és nitrogénhiány, a nitrogén- 
tartalmúban pedig foszfor- és vashiány lesz stb. Könnyen 
belátható ebből a példából, a mely különben éppen a 
leggyakoribb eset, hogy ilyen, vagy hasonló körülmé
nyek között a Zuntz-íéle módszer eredeti alkalmazásá
val nem boldogulhatunk, mert a hiányzó szükséges
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táplálóanyagokat vele kipuhatolnunk nem sikerülhet. 
Knauthe is tapasztalta már ezt s ilyenkor az úgyneve
zett Molisch-iéle oldattal való próbálkozást ajánlja. Ez
az oldat ugyanis az algák fejlődésére szükséges tápláló
anyagokat tartalmazza. Gondolatait azonban ő nem fűzi 
tovább. Már pedig természetes, hogy a 
tal trágyázott próbáinkban jól fognak fejlődni az algák, 
de ebből még nem következik az, hogy a tó vizében 
minden szükséges anyag hiányzik s hogy melyek hiányoz
nak valóban, azt még mindig nem tudhatjuk.

Szerény véleményem és tapasztalataim szerint az 
egyedül czélravezető eljárás ilyenkor az lesz, a minőt 
a növényélettanban az ú. n. vizes kultúrákkal való kísér
leteknél Sachs és mások is alkalmaztak. Ez abban áll, 
hogy az első mintába valamennyi szükséges anyagot 
adagoljuk, a többiekbe pedig váltakozva egygyel keve
sebbet, mindaddig, míg a sorozat teljes nem lesz. Pl.
1. Összes. 2. Összes. — foszfor. 3. Összes — nitrogén. 
4. Összes — vas stb. így azokban a mintákban, a melyek
ben az algafejlődés gyengén fog mutatkozni, azonnal 
tudni fogjuk, hogy melyik anyag hiánya akasztotta meg 
a fejlődést. Ha pl. a 4. sz. mintában nem fejlődnek jól 
algáink, akkor vashiányra következtetünk, mert ebbe a 
mintába vasat nem adagoltunk, s ha magában a tó 
vizében lenne ebből az anyagból elegendő, akkor a 
fejlődés nem maradhatott volna el, mert hiszen az egy 
vason kívül minden szükséges anyagot beletettünk. Ha 
pedig egy másik tóból való, ugyancsak 4. sz. mintában 
azt vesszük észre, hogy jól fejlődnek a moszatok, 
akkor biztosak lehetünk benne, hogy a tóban elegendő 
vas van jelen, mert mi vasat nem adagoltunk ebbe a 
mintába, s ha ez az anyag a tóban magában nem volna, 
akkor az algák nem fejlődhetnének ebben a mintában, 
mert a vas jelenléte ehhez okvetetlenül szükséges.

Ilyen módon tehát valamely hiányzó táplálóanyag 
egyszerre kipuhatolható. Ha pedig ezeket már ismerjük, 
akkor hozzáfoghatunk a második kísérletsorozathoz: a 
pótolandó anyagok legkedvezőbb mennyiségének meg
állapításához.

A Zuntz-ié\t módszer előzetes alkalmazása nélkül
trágyázási kísérletet magában a halastóban ne kezdjünk 
sohasem. Biztos sikert azonnal ne reméljünk azonban 
evvel a módszerrel sem, mert más az elmélet és más 
a gyakorlat, csakúgy, mint a mezőgazdaságban. Egyet 
azonban feltétlenül elérünk: Zuntz módszere megóv a 
trágyaanyagok haszontalan elpazarolásától, kísérleteinket 
megbízhatóbbakká és a mi a fő : olcsóbbá fogja tenni.

Az élőhalak szállítása és a vasutak.
III.

A nemzetgazdasági szempontból oly fontos halgazda
ságok sikeres fejlődéséhez elsősorban a vasutak nyújt
hatnak tenyészhalak szállításánál segédkezet. Hogy e 
tekintetben mily sok a kívánni való, arra nézve, kap
csolatban a „Halászat" múlt számában e czímen köz
lőitekkel, én is szolgálhatok néhány adattal. Bizony nagy
részben kárbavész az Országos Halászati Felügyelőség
nek és a létező sok magyarországi tógazdaságnak a 
közélelmezés javítására irányuló fáradozása, ha az élő 
halakat tartalmazó vagonokat bármi egyébféle gyors
árú kedvéért akármely állomáson a vasúti személyzet 
leakasztatja és azok fél, sőt egész napokon át mozdu
latlanul állva maradnak; természetesen a vasúti személy
zetnek nem lehet arról tudomása, hogy 4—5 órai késés 
és veszteglés folytán az egész halszállítmány elpusztul!

Már évek óta tapasztalom, hogy a vasutakon az élő 
halszállítmányokkal mostohán bánnak, de az utóbbi 
években, daczára minden elővigyázat alkalmazásának, 
immár lehetetlenné vált, hogy oly tenyészhalszállítá- 
sokat elfogadjak, a melyek Kelenföldön más vonatok
hoz csatlakoznak. íme az alább felsorolt egyes adatok, 
a melyeket okmányszerűleg igazolni tudok:

1. 1898. márczius hó 31-én reggel 4 óra 38 p.-kor a 
bánhidai állomáson gyorsárúképen feladott szállítmány
nak már aznap délelőtt 9 órakor Székesfehérvárra kellett 
volna érkeznie, de az csak délután 5 órakor érkezett s 
így az M. F. uradalmi kasznár czímére küldött 8000 
darab pontyivadék eldöglött; ebből czímzettnek 3000 K 
kára támadt.

2. Ugyancsak 1898. április hó 4-én délután 4 óra 
16 perczkor a bánhidai állomáson gyorsárúként adattak 
fel tenyészhalak a bozjakovinai orsz. gazdasági igaz
gatóság czímére Dugoselo' a, azoknak április 5-én délelőtt 
9 órakor a dugoseloi állomásra kellett volna érkezniök; 
azonban a szállítmány egyrésze 12 órai késéssel, egy 
hordó pedig csak más- vagy harmadnap érkezett, ter
mészetesen a legrosszabb állapotban, minek következté
ben a fentnevezett igazgatóságnak több mint 500 kor. 
kára volt.

3. 1899. április hó 27-én a délután 4 óra 35 percz
kor induló vonathoz a tatai állomáson adatott fel 9 
hordó 1260 kg. élő ponty mint gyorsárú, M. J. buda
pesti halkereskedő czímére, mivel azonban fenti időben 
a Tata-Tóváros állomásra érkező vonat 3 kocsi lovat 
vitt, a halaknak a vagonba berakva vissza
radniok és a 6 óra 45 perczes vonatot bevárni. E késés 
következtében az 1260 kg. hal eldöglött és a halkeres
kedőnek 1800 korona kára lett.

4. 1906. április 17-én a délután 4 óra 35 perczkor 
induló vonathoz a tatai állomáson adatott fel 2 hordó 
élő tenyészponty, külön kocsiba mint gyorsárú a m ...i  
uradalmi intézőség czímére Jákó állomásra. A külde
ménynek április 18-án reggel 4 órakor a jelzett állo
másra kellett volna érkeznie; a halak azonban több mint 
48 órai késéssel 20-án érkeztek, természetesen már fel
oszlásnak indult állapotban, a miből megint csak jelen
tékeny kár származott.

5. 1907 márczius 29-én érkezett czímemre Wittingau- 
ból Pozsony-Hegyeshalmon át a tatatóvárosi állomásra 
5000 drb maréna-ivadék; Pozsony és Hegyeshalom 40 
órai késést okozott a szállítmánynak, minek következté
ben az egész szállítmány elpusztult.

6. Ugyanez az eset 1908. évben ismétlődött s így 
kénytelen voltam ezen halakkal való kísérletezésről le
mondani.

7. 1911 márczius hó 24-én Nagyszombat állomáson 
feladott és 26-án délután 3 órakor Devecser állomásra 
érkezett pisztrángivadék szállítmánynál a szállítási idő 
nem eshet ugyan kifogás alá, de a hydrobionok, a 
melyek a feladáskor 92 1. vizet tartalmaztak, a Pozsony, 
Hegyeshalom, Győr és Czelldömölk állomásokon tör
tént átrakodásoknál feldöntettek és a devecseri állo
másra történt megérkezésük alkalmával bennök alig volt 
15 1. víz; természetesen az összes 5000 drb ivadék el
pusztult a vízhiány miatt.

8. Hasonló eset ismétlődött ugyancsak 1911. évben 
április hó 10-én Nagyszombat állomáson feladott és 
április 12-én Devecser állomásra érkezett szintén hydro- 
bionban szállított pisztrángivadékkal s ennek következ
tében a további kísérletezésről le kellett mindenkorra 
mondanom.

1 9- 1912 márczius 19-én reggel 9 órakor a tatai álló
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máson gyorsárúképen 15 hordóban feladott 3000 drb 
kétnyaras pontyszállítmánynak ugyanaznap délután 3 
órakor kellett volna Devecser állomásra érkeznie, de a 
szállítmány 4 órai késéssel este 7 órakor érkezett; ebből 
kifolyólag a devecseri uradalomnak ismét nagyobb 
kára lett.

A fent említett több esetnél a károsult felek a Máv. 
igazgatóságánál kártérítés iránt felszólamlással éltek, de 
mindannyiszor elutasíttattak, hivatkozva a törvényerejű 
vasúti üzletszabályzat 77. §. (!) 4. pontjára és póthatároz- 
mányaira.

10. A múlt és folyó évben több esetben történt, hogy 
Devecser állomáson a délután 1 órai vonattal Győrbe 
H. L. halkereskedőnek küldött élőhal szállítmány Czell- 
dömölkön az első csatlakozásról Győr felé lemaradt s 
így á következő vonattal továbbíttatott, tehát délutáni 
4 óra helyett esti 9 órakor érkezett. Meglehet, hogyha 
a győri állomás a halakat érkezésük után a tulajdonos
nak kiadja, legalább egy része életben marad, de a hal
szállítmánynak reggelig a vasúton kellett maradnia és 
a czímzett csak a hivatalos órák kezdete után vehette 
azokat át; természetesen már mind döglött állapotban. 
A kereskedők ilyen nehézségektől tartva, nem merik a 
Devecserből szállításra kerülő halakat megvenni s így 
az uradalom kénytelen a halakat értékükön alól eladni.

11. Ez év május hó 18-án d. u. 3 óra 39 perczkor 
a tatai állomáson gyorsárúként feladatott Z. F. czímére 
Budapst-Ferenczváros állomásra egy vaggon élő hal, 
a mely szállítmány az állatkerti akváriumok népesítésére 
volt szánva, de mivel a fenti vonathoz egy szalonkocsi 
volt csatolva, a halszállítmánynak vissza kellett ma
radnia a következő vonathoz. Igaz, hogy a halak nem 
pusztultak el, de ez csakis_az állomásfőnök szívességé
nek köszönhető, mert a halak visszamaradását azonnal 
tudatta, s így a következő vonat megérkezésig a halak 
életbenmaradásáról módunkban volt gondoskodni.

Azt hiszem, hogy a helyzet jellemzésére elegendő 
számúak ezek az esetek, egy tógazdaság üzemében!

Ezeken a bajokon csak az segíthetne, ha a máv. 
igazgatósága a helyzet magaslatára emelkedve a hal
szállításnál halászatunk fejlődése érdekében ugyanazokat 
az előnyöket nyújtaná, a melyeket az ausztriai és német 
birodalmi haltenyésztők és halkereskedők az ottani vas
utakon már rég élveznek.

Tata, 1912 június hó 18-án.
Valasek Ferencz, 

urad. tógazdasági intéző.

IV.
Az Országos Halászati Egyesület f. évi június hó 12-én 

tartott választmányi ülésen szóbakerült vasúti szállítási 
mizériák ügyére való vonatkozással magam, részéről a 
következő adatokkal szolgálhatok:

1. Folyó évi április hó 11.-én egy tenyészponty- 
szállítmányt adtam fel Csurgón Paks állomásra O. M. 
czímére. A szállítmánynak a Csurgóról 10 óra 48 percz
kor délelőtt induló 1009. számú személyvonattal kellett 
volna mennie, mely este 6 óra 2 perczkor érkezik 
Adony—Pusztaszabolcs állomásra, a hol a czímzett várta 
is a szállítmányt, hogy a szükséges vízfelfrissítésről gon
doskodjék.

A fuvarok jókor^ beérkeztek Csurgó állomásra, a be- 
vaggonirozás baj nélkül megtörténhetett volna, azonban 
az állomásfőnök ezt nem engedte meg, hivatkozva egy 
rendeletre, mely szerint az élő tenyészhalnak személy- 
vonatokkal való továbbítása tilos. — A szállítmány ennek 
folytán délután 4 óra 48 perczig Csurgó állomáson

vesztegelt, késő éjjel érkezett Pusztaszabolcsra és daczára 
a veszteglés idején eszközölt vízfelfrissítésnek, nagy rész
ben elpusztulva.

A rendelet, a melyre a csurgói állomásfőnök hivat
kozott, nem lehetett régi keletű, mert még márczius 18, 
23, 24 és 26-án személyvonatokkal adtunk fel Csurgón 
tenyészhalakat, s így nem is lehettem arra elkészülve, 
hogy a Paksra indított szállítmány az 1009. számú vonattal 
nem mehet el.

A ki tudja azt, hogy mily kényes dolog — főként 
melegebb időben — az élő tenyészhal szállítása, s mennyi 
esélynek van kitéve az ilyen szállítmány a vegyes vona
tokon, az tisztában van azzal is, hogy mit jelent a 
tenyészhalnak a személyvonatokról való letiltása a tó
gazdaságokra nézve.

2. Ha pedig olyan helyre kell tenyészhalat küldeni, 
a hol helyiérdekű vasutat kell igénybe venni, akkor 
az ilyen szállítmány sorsa több, mint kétséges. — A rossz 
csatlakozás, a kiszámíthatatlan menetrend a szegény 
halak sorsát megpecsételi.

1911 tavaszán Vaszarra kellett tenyészhalat küldenem. 
A szállítmány a Csurgóról 7 ó. 07 p.-kor reggel induló 
vonattal ment el, este 8 óra 15 perczkor Vaszaron volt. 
A halak élve és jó állapotban érkeztek meg. Ezidén 
ugyanoda kellett pontyivadékot küldenem. A tavalyi 
sikeren felbuzdulva, ugyanazon vonattal indítottam el 
a halat, mint tavaly. Ezek a halak változatosság kedvéért 
már elpusztulva érkeztek meg, mert a szállítmány nem 
este 8 órakor, hanem csak másnap délelőtt érkezett meg.

3. Ugyancsak elpusztult ezidén a Somlyóvárra fel
adott pontyszállítmány is, mert ez a szállítmány is Czell- 
dömölkön egész éjjel egy helyben vesztegelt.

4. Volt olyan szállítmány is, a mely Kelenföldre lett 
feladva, oda a rendes időben meg is érkezett, de a 
vaggont kitolták egy olyan vágányra, a hol a vevő 
nem rakodhatott le, ott kellett a halnak elpusztulnia a 
megérkezés helyén.

Van még több ilyen eset is, de azt hiszem ennyi is 
elég annak a megvilágítására, hogy ha a vasút így 
bánik el az élőhal szállítmányokkal, akkor nem lehet 
tenyészhalat szállítani. Metzli

A Tisza vizének közgazdasági jelentősége.
E czímen laptársunk a „Vízügyi és Hajózási Közlöny" 

f. évi 13. számában érdekes tanulmányt közölt Balogh 
Bertalan tollából a Tisza vizének kihasználási mód
jairól. Czikkíró megemlékezik többek között a halászat
ról is. „Sok a panasz — írja — hogy kevés a hal a 
Tiszában. Ez, sajnos, igaz is. A hozzáértő emberek tud
ják jól, hogy mi az oka a halszegénységnek. Nincs a 
halaknak csendes vizük, a hol ívhatnának. A Tiszának 
ma már nincsenek mocsarai, hol az ívás proczesszusát 
elvégezhetnék s a halporontyok egy bizonyos nagyságig 
megnőhetnének magában a folyóban. A Tisza folyó 
átmetszések és gátak közé szorítva gyorsabb lefolyású 
lett, még áradás esetén is, a mikor a víz rendes me
derből kilép, sem találhat a hal olyan csendes vizet, 
a mely az ívás feltételeinek teljesen megfelelne. Ha az 
úgynevezett kubikgödrökben az apadás után vissza
maradó víz ideig-óráig alkalmas is az ívásra, az abban 
visszamaradó nagyobb halak meg az ott kikelő hal
porontyok ott pusztulnak el, mert a víz a szárazság 
alkalmával kiszárad, így a halak a folyó medrébe vissza
jutni nem tudnak. Gondoskodni kellene arról törvé
nyes intézkedésekkel, hogy a kubikgödrökben vissza
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maradó halak csatornák elkészítésével megmenekülhes
senek az elpusztulástól s visszatereltessenek a folyó 
medrébe."

Hát ezzel a fejtegetéssel csak részben érthetünk egyet, 
azért is teszszük szóvá.

Az ívás bárminő jelentős életmozzanata is a halsza
porulatnak s bármennyire elengedhetlen feltétele is a 
halbőségnek, hogy alkalmas ívóhelyek álljanak a halak 
rendelkezésére, de egymagában még, sajnos, korántsem 
elegendő feltétele. Semmiesetre sincs tehát igazuk a 
«hozzáértő" embereknek, ha a Tisza halszegénységét 
csak az ívóhelyek hiányából magyarázzák. Azon elég 
könnyű volna segíteni s tényleg sokat segítettek is már. 
Hiszen a Tisza medrének összes vízterületéhez, a mi 
40,000 kát. holdnál többre nem tehető, bőven elég 
volna 100 kát. hold ívóhely; ennyi pedig talán még 
akad is. De hát, a mint mondjuk, ez: nem elég. Gon
doljuk csak meg, hogy az aránylag sokkal bővebb hal
termő, sűrű népességű tógazdaságokban az egész víz
területnek alig Vioo-ad részén végzik az ivatást, még 
az ivadéknak őszig való felnevelésére is legfeljebb Vio-ed 
rész jut az egész területből. Az igazi halnevelő aztán 
a többi 9/io-ed rész. És ez az, a mi a Tiszánál ma már 
nincs meg! Igaza van czikkírónak: «elvettük birodalma 
határait" — s ezzel aztán véget is vetettünk egyszer s 
mindenkorra a régi halbőségének. Mert nem a folyó 
medre nevelte nagyra azt az esetleg szerencsésen kikelt 
ivadékot a múltban sem, hanem az az 1—2 millió 
holdnyi ártér, a melyet a víz tavaszszal elborított s 
rajta maradt sokszor késő őszig. A leapadó vízzel be
jutottak aztán a kint, a rétségen meghízott halak a 
folyóba s «több lett benne a hal mint a víz"! Ennek 
ma már vége.

Természetes, hogy ezzel nem azt akarjuk -mondani, 
hogy a Tisza halászata érdekében most már semmit 
sem érdemes cselekedni. Sőt éppen most kell nagyon 
is résen lenni, mert ha az adott kedvezőtlen viszonyok 
között nem avatkozunk segítőleg a természet munká
jába, akkor aztán csakugyan végkép kipusztul a hal 
belőle. Azonban tisztában kell lennünk azzal is, hogy 
munkánkkal mit érhetünk el, nehogy a felkeltett vérmes 
remények be nem teljesülése káros csüggedésnek ad
jon helyet.

A kecsege tenyésztéséről.
Tagadhatatlan, hogy hazánk halfaunájának egyik leg

kiválóbb képviselője a kecsege. Azzá teszik húsának 
pompás íze, szálka nélkül valósága. Elterjedési köre 
elég nagy, mert előfordul a Dunában, a Tiszában és 
csaknem minden mellékfolyójuk alsóbb színtáján. Ellen
tétben a többi tokfélékkel, nem tengerjáró, hanem 
állandóan az édesvizekben tartózkodik, ha azokban 
ide-oda vándorol — vonul — is. A kecsege nagy 
keresettségének és ennek folytán a kecsegefogás rend
kívüli jövedelmezőségének természetes következménye, 
hogy ha ugyan ma még szembeötlően nincs is fogyó
ban, mégis ki van téve a ritkulás veszélyének; ennek 
megakadályozása czéljából önkéntelenül is a kecsege 
mesterséges tenyésztésének kérdése nyomul előtérbe.

A legtöbbet Oroszországban foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel, mert a déloroszországi vizeknek szintén egyik 
legbecsesebb hala.
w Dr. Wh. Clerc (Ismail, Bessarabia) szíves adatai alap
ján az ottani tapasztalatokról az alábbiakat adhatjuk elő.

A kecsege ikráinak mesterséges megtermékenyítésé
vel már 1860 óta foglalkoznak a Volga mentén. S ha

még talán a kívánt eredményt nem is érték el, kétség
telen, hogy értékes megfigyeléseknek jutottak birtokába, 
melyek a további kutatások és kísérletek fejlesztésénél 
kiindulási pontul szolgálhatnak. A kísérletek folyamán 
megállapították, hogy a kecsege minimális mennyiségű 
élenynyel elégszik meg; megél aránylag hidegebb, 
pisztrángos tavakban is, épp úgy, mint a melegebb vizű, 
pontyos tavakban. Vértezete és gyors mozgása jól meg
védik és így még nagyobb ragadozó halfajtáktól sem 
kell tartania.

A kecsege középmélységű, kavicsos talajú, erős 
folyásokban ívik meg és pedig május, június hóna
pokban.

Egyesek nézete szerint az ívás magas vízállás mellett 
történik, míg mások szerint a víz bizonyos hőfoka 
játszik döntő szerepet; az ikrákból 7—9 napra az ivadék 
bújik ki. Általában azt tapasztalják, hogy a kecsege a 
Volga és mellékágainak aránylag kevés s csak külön
leges sajátságokkal bíró helyein ívik.

Az ikrák mesterséges megtermékenyítése és az ivadék 
felnevelése tekintetében legnagyobb eredményt értek 
el a saratowi biológiai állomáson, a hol a dologgal 
már 1907 óta foglalkoznak. A tapasztalat szerint sem 
a mesterséges megtermékenyítés, sem az ivadék felneve
lése különleges nehézségekkel nem jár. Az 1909. év 
őszén már néhány ezer darab kecsegeivadékot tudtak 
a Pétervárott rendezett killításon bemutatni. (Österr. 
Fischerei Zeitung 1912. január 1.) Minthogy a kecsege 
ikrája nagyon ragadós, azokat a megtermékenyítés után 
azonnal feltétlenül szét kell teregetni vékony rétegben 
és pedig vagy porczellántányérokra, vagy üveglapokra, 
melyeket azután oxidált zink keretekre helyeznek el. 
Előnyösebb lenne talán az ikrák szétteregetésére üveg- 
rudakat használni, melyek oly módon volnának elhelye- 
zendők, hogy azok az ikrázás után könnyű szerrel szét- 
választhatók legyenek. A készülék szerkezete egyébként 
változhat, a fődolog az, hogy lehetőleg minden egyes 
ikraszem erős áramlatú, friss vízfolyásban legyen s hogy 
a beteg szemek idejekorán eltávolíttassanak.

Az ivadék kikelése után, lapos, kismélységű aqua- 
riumokba helyezendő, melyben igen gyenge a víz 
folyása. Az ivadék eleinte planktonnal, majd apró 
férgekkel és egyéb állatkákkal táplálkozik.

Az ikrák legnagyobb ellensége a sárgaszélű csíkbogár 
(Dysticidae) lárvája és más ragadozó rovarok. Az ivadék 
5—6 cm.-nél rövidebb és 2 hónapnál fiatalabb korában 
nehezen, később aránylag könnyű szerrel szállítható.

A kecsege tóba telepítve a tapasztalat szerint súlyban 
elég gyorsan gyarapszik, tehát érdemes véle foglalkozni. 
Tóbeli fogságában külsejét illetőleg is lényeges válto
zásokon megy keresztül. Nevezetesen: testének vastag
sága, mely a harmadik hátvért tájára esik s közel a 
fél fej hosszának felel meg, lényegesen megnagyobbo
dik, míg keskeny, kissé lapított orra, mely átlag három
szor oly hosszú, mint a száj szélessége, számottevően 
megrövidül. E sajátságok kereskedelmi értékét minden 
kétséget kizárólag nagyban növelik.

Sajnos azonban a kecsege a tavakban sem termé
szetes, sem mesterséges úton nem szaporítható. Zawod 
Nikolskinak (Newgorod melletti haltenyésztés) 25 éves 
megfigyelése azt igazolja, hogy a tóba kihelyezett kecsege 
nemi termékei, mielőtt érettségüket elérnék, felszívód
nak s így meddővé lesz. Ez viszont, mint mondják, 
húsának ízére velő tekintettel előnynyel bír. Innen van, 
hogy az északi Dwinaban élő kecsege, mely ott szintén 
meddő, kitűnő ízénél fogva nagy keresettségnek örvend.

A meddőség azonban csak látszólagos hiba, amennyi-
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ben ez viszont fiziológikus oka a fogoly kecsege nagyra 
való növésének. Ezt különben mintegy természetes 
herélésfélének tekinthetjük, melynek hatása azonos a 
mesterséges kiheréléssel s melynek bizonyos tekintet
ben való előnyét állattenyésztésünknél már régtől fogva 
ismerjük.

Az oroszországi földmívelési kormány a jelenben nagy 
anyagi áldozatokkal támogatja ezen, különösen a sara- 
towi biológiai állomáson folyó kísérleteket és remél
hető, hogy az e téren kifejtett ernyedetlen munka a 
kívánt czélra fog vezetni.

De mi se hagyjuk figyelmen kívül az eddigi kísér
leteket és tapasztalatokat, hanem kíséreljék meg tó
gazdáink pontyos tavaikba a kecsegét is betelepíteni 
és azt ott hizlalni. Hogy pedig, ha ideje elérkezik, 
Magyarországon is kísérleteket tehessünk a kecsege 
ikráinak mesterséges megtermékenyítésével, igen üdvös 
s ajánlatos volna, ha vízmentén lakó halászati jogtulaj
donosaink és halászaink a kecsege ívásának idejét meg
figyelni és ama helyeket kikutatni igyekeznének, ahol 
érett ikrájú kecsegék találhatók. Ez alapon lehetne aztán 
elindulni s a hazai halászatunk emelése szempontjából 
is oly nagy horderejű munkában részünket szintén ki
venni. K

A m. kir. kincstári erdőségek halasvizei.
(1910. évi állapot.) (Folytatás.)

Irta: Simonffy Gyula.

Az orvhalászat nem nagymérvű, ezzel szemben a 
Maros folyó halászati jogbérlői még mindig kíméletlen, 
zsaroló gazdálkodást folytatnak. A halnépesség meg- 
honosulásának és kellő elszaporodásának a főerdőhivatal 
magasabban fekvő erdőgondnokságaiban az ezen vidé
ken úgyszólván évről-évre uralkodó nagy szárazság az 
oka, a mi miatt több erdőgondnokságban a patakok 
már tavasz vége felé kiszáradnak. Mindamellett remény 
lehet reá, hogy a solymosmilovai (radnai) és különösen 
a tótváradi erdőgondnokság vizeiben, a jövőben a szi
várványa pisztrángot, a felsőbb szakaszokban esetleg 
a sebes pisztrángot is meg lehet honosítani.

Halászati berendezések ezidőszerint nincsenek. A 
főerdőhivatal pécskai és csálai erdőgondnokságainak 
vizei, nevezetesen a Maros folyó és az azzal rendes 
vízállás mellett összefüggő holtágak és medrek az 1904. 
évi 10,698. és az 1907. évi 6143. sz. fm. miniszteri ren
delet alapján a marosvízi halászati társulat*) kezelésébe 
adatták át és pedig az összes jogok és kötelezettségek
kel együtt az 1911. év végéig terjedő hatálylyal.

Tekintettel arra, hogy a halászati társulat az elmúlt 
évtized leforgása alatt a kötelékéhez tartozó vízterület 
után befolyt bérjövedelmet, a társulati tagok között fel 
nem osztotta, illetőleg abból egyrészt a vizek jobb népe- 
sítése, óvása és kihasználása érdekében szükséges kiadá
sait fedezte, másrészt vagyonának gyarapítására fordí
totta, a főerdőhivatal tulajdonában levő halasvizek jöve
delme ezidőszerint ki nem mutatható.

XII. A lúgost m. kir. erdőigazgatóság vizei Krassó- 
Szörény, Temes és Torontál vármegyék határában 
68- 644 méter t. sz. f. magasságok között terülnek el 
és részben a Tisza, részben közvetlenül a Duna folyam 
vízrendszeréhez tartoznak.

A kerület nevezetesebb folyóvizei a Béga és a Temes, 
patakjai: a Riu, a Száraz, a Pareu Stipuluj, Valea Oladni.

*) Alapszabályait jóváhagyta az 1901. évi 31700. sz. F. M. R,

Az összesen 370 kát. hold 1087 D-ölet kitevő, állan
dóan vízzel borított terület erdőgondnokságok szerint 
a következőképp oszlik meg:

Kát. hold
1. Bálinczi erdőgondnokság.-............  112

□-öl
132

2. Padurányi » _______  47 1350
3. Facseti „ _______  40 200
4. Kossovai „ ............... 15 638
5. Lunkányi » ............... 17 1420
6. Németgladnai » _______  5 1326
7. Lugosi » ............ . 110 181
8. Pancsovai » ............ . 21 640
A temeskubini erdőgondnokság kerületében állandóan

vízzel borított terület nincs; de magas vízállás mellett 
vízzel van borítva és így halászatilag hasznosítható 
34 k. hold, a pancsovai erdőgondnokság kerületében 
pedig 173 k. hold 960 D-öl terület.

A halfauna — tekintettel arra, hogy az erdőigazgató
ság vízbirtokához a Duna mentén elterülő mocsaraktól 
kezdve a hegyi patak vizéig, a halak mindhárom szín
tájába sorozható vizek tartoznak — igen változatos. 
Főhalfajok: a dévérkeszeg, a ponty, a süllő, a márna, 
a harcsa és a csuka, a sebes és szivárványos pisztráng.

A halnépesség általában véve ritka.
Az átlagos állapotnál kedvezőbbek a viszonyok a 

lunkányi erdőgondnokság Pareu Stipuluj nevű pataká
ban, továbbá a Duna magasabb vízállása s kedvező 
ivás esetén a pancsovai és a temeskubini erdőgond
nokságok mocsaraiban és baráiban a magas víz apadá
sának tartama alatt; csakhogy ezek az utóbb említett 
vizek 1—2 mélyedéstől eltekintve kis vízállás és száraz
ság idején teljesen kiszáradnak.

A halnépesség a múlthoz képest ritkul, kivéve a lun
kányi halasvizeket, a melyekben a halnépesség gyara
podása észlelhető. Ezen gyarapodásban mindenesetre 
jelentékeny szerepet játszik az itt épített költőháznak 
helyesen vezetett üzeme.

Rák gyérszámba található még a padurányi, a facseti, 
a kossovai, a lunkányi és a németgladnai erdőgond
nokságok egyes vizeiben; a többi helyeken az 1890-es 
években fellépett rákbetegség az állományt megsemmi
sítette.

Az orvhalászat meglehetősen nagy mérben elterjedt 
s annak minden módját űzik, szigonyozást is. A bálinczi 
erdőgondnok: ág, mint a halakra nézve ártalmas kábító 
szert a „Oallus aleppa" és a »Séma coculus" nevű 
szálas növény magját — a melyet halászat közben a 
vízbe dobnak — jelöli meg. A facseti erdőgondnokság 
megfigyelése szerint az ottani vizekben a vidra is érzé
keny károkat okoz.

A haléletet olykor árvizek, továbbá vízimalmok, a 
lunkányi erdőgondnokságban egy nagyobb vízesés is 
befolyásolják.

Költőház a lunkányi erdőgondnokságban, épült és 
6 drb kaliforniai költőedénynyel van felszerelve. Éven
ként 30,000 drb sebes és szivárványos pisztrángikrát 
köttetnek. (Folyt, köv.)

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.

Feleletek.
Ad. 8 . Kereskedői körökből kapjuk azt a véleményt, hogy a 

fagyasztás a pontynál azért bajos, mert a nagy hideg az epéjét 
repeszti fel s így elrontja húsának ízét, a harcsa pedig rendszerint 
nagyon zsíros lévén, könnyen avasodik a hosszabb állásban a kecsege
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húsának minősége szintén jelentékenyen rosszabbodik a fagyasztó- 
kamrákban való állás után.

Lehet, hogy ezek a hátrányok esetleg csak a hibás kezelés követ
kezményei. Nagyon kérjük azért olvasóink közül azokat, a kiknek 
e tekintetben tapasztalataik vannak, hogy a kérdéshez felvilágosító- 
lag hozzászóljanak.

Ad. 9. A kényes pisztrángnak postai csomagokban való szállítá
sánál marhahólyagba, vagy bélbe rakjuk a jeget s azt jó szorosan, 
vízmentesen kössük be s úgy tegyük a halak közé és azok körül. 
Ennek a módszernek előnye az, hogy a jég később olvad s a víz 
is sokáig tartja a hideget. Aztán a víz nem csurog ki a csomagból. 
Az én gyakorlatomban a legnagyobb kánikulában is jól érkeztek 
az ilyen csomagok s soha panasz nem merült fel.

Garda János, 
m. kir. főerdő mérnök.

TÁ RSU LATO K .

Az Országos Halászati Egyesület választmánya f. évi június 
hó 12-én tartott ülésében határozott a tagok gyűjtésére nézve is. 
E határozat alapján a taggyüjtő ívek, illetőleg belépési nyilatkoza
tok most küldetnek szét. '

Talán nem szükséges külön kiemelnünk, hogy bármely társa
dalmi egyesülés eredményes tevékenységének alapfeltétele az egye
sülés czélja iránt érdeklődőknek minél nagyobb számban való 
együttműködése. Az Országos Halászati Egyesület alapszabályszerű 
czélja halászatunknak minden irányban való fejlesztése. Rendkívül 
tág tere nyílik ma már e téren az érdeklődők közreműködésének. 
A halászat a közélelmezés elismert tényezőjeként jelentkezik, ebből 
kifolyólag az érdekközösség hatalmas köre támad a termelők, érté
kesítők s fogyasztók között. De tudjuk aztán azt is, hogy manapság 
a mesterséges viszonyok között létesített halászat mennyire közel
ről érinti a mezőgazdasági míveléssel foglalkozókat, újabb eszközt 
nyújtván számukra egyes, eddig csaknem meddő földterületeknek 
nemcsak jobb, de a többi mezőgazdasági használatban levő jó 
talajok jövedelmezőségével egyenlő rangú kihasználására. Közvizeink 
számos használata mellett a halászat mindig jelentékeny jövedelmi 
forrás lehet; nagy érdeke tehát a vizet másként használóknak s 
egyáltalán a vízibirtokosoknak, hogy más vízhasználatok a halászat 
lehető kíméletével gyakoroltassanak. Mindinkább tért hódít a halá
szatnak sportszerű űzése is, a mi ismét rendkívül széleskörű társa
dalmi érdekeltséget állapít meg.

Külön kiemelendők e téren az egyes kisebb érdekeltségi körök 
szerint akár a törvény alapján szervezett társulatok, akár más ala
pon a halászat művelése, űzése czéljából alakult társadalmi szer
vezetek. Ezeknek is van valamennyinek közös czélja, közös érdeke, 
a melyet az Országos Halászati Egyesület működésével kapcsolat
ban szolgálhatnak legeredményesebben.

Az Országos Halászati Egyesület hivatása, hogy a halászat érde
keit minden irányban s teljes mértékben képviselje s előmozdítsa. 
Ebbéli feladatának annál hathatósabban, nyomatékosabban felelhet 
meg, mentői több a közreműködő tagja.

Mindezek alapján ezúton is kéri az O. H. E. vezetősége e lapok 
t. olvasó közönségét, hogy az egyesületbe való belépéssel s az 
ismerősei körében eszközlendö taggyüjtéssel az egyesületet nagygyá 
s erőssé tegyék.

Az egyesület szaklapja a „Halászat“ van hivatva az egyesület 
tagjai között állandó kapcsolatot alkotni és őket a halászat terén 
történő minden mozzanatról tájékoztatni. E szaklapot, a mely 
havonként kétszer jelenik meg, az egyesület tagjai tagilletményképp 
díjtalanul kapják.

Az egyesület rendes tagjai lehetnek oly egyének, (társulatok, egye
sületek vagy más testületek, jogiszemélyek), a kik három éven át 
hat korona tagsági díj fizetésére kötelezik magukat.

Az egyesület alapító tagjai lehetnek azok az egyének (társulatok,

egyesületek vagy más testületek), jogiszemélyek), a kik egyszerre leg
alább egyszáz koronát fizetnek az egyesület pénztárába.

A kitöltött .aláírási íveket kérjük a mellékelt boríték felhasználá
sával Cs. Végh János kir. mérnök, egyesületi másodtitkár-jegyző 
czíniére (Budapest, V., Ügynök-u. 19. sz. IV.) mielőbb beküldeni.

A tagdíjak Kattner Kálmán kir. főmérnök, egyesületi pénztáros 
nevére (Budapest, V., Ügynök-u. 19. sz. IV.) adandók fel.

Az egyesület titkársága (Budapest, V., Ügynök-u. 19. sz.) egyéb
ként a legkészségesebben szolgái ez ügyben bárminő felvilágosítással.

VEGYESEK.
Korai lehalászások. A piaczokon augusztus hó végével, szep

tember elejével fellépő halszűke arra indít egyes tógazdaságokat, 
hogy részben már ebben a korai időben is végezzenek lehalászást; a 
halak még várható növekedésének elmaradásáért természetesen az 
ebben az időszakban fizetni szokott jóval nagyobb ár kárpótolja őket.

Tudomásunk szerint így került már hal a budapesti piaczra még 
augusztus hónapban a czikolai tógazdaságból; szeptember elején 
pedig halásztak már az üzemét ez idén megkezdett vrászlói tó
gazdaságban, valamint lehalászták a nagyigmándi tavat is; ez utóbbi
nak üzeme egyébként ilyen korai lehalászásra van alapítva az ászári 
keményítőgyár felől fenyegető szennyvizek miatt, a melyek szeptem
ber végével, a gyári kampány kezdetével holtbizonyosan megjönnek. 
Olyankor aztán már nem tanácsos halnak lenni a tóban !

A Ferenczcsatorna mentéről panaszos híradást kaptunk:
A verbászi kendergyár szennyvize augusztus vége felé ismét nagy 

kárt tett a halakban. Ha ez így megy, úgy az alsó tartányokból 
5—6 év alatt a hal végkép kivesz. Az újverbászi zsiliptől Kuláig 
pedig a csatorna víztükrének körülbelül fele része súlyommal (Trapa 
natans) van benőve. Ha ezt sem irtják, egy pár év múlva már még 
hajózni se lehet.

A halállomány fogyását mutatja, hogy 10— 12 év előtt a süllő
horgászat nagyon szép eredménynyel járt, ma már alig kerül belőle 
a horogra.

Hűvös, kellemetlen idő uralkodott az idei nyár második felé
ben. Tógazdáink panaszkodnak is a kedvezőtlen időjárás miatt, hiszen 
a halak növekedésére máskor legkedvezőbb hónap: az augusztus 
szinte az április nívójára sülyedt s a hideg napokon bizony meg
felelően csökkent a pontyok étvágya is. Az erre az időszakra számí
tott súlyszaporodásban való elmaradást az ősz, még ha melegebb 
volna is, már ki nem pótolhatja s így a lehalászások se igen fogják 
a várt eredményt muta'ni. Az, hogy a drága eleség nem fogyott 
el teljesen, persze nem kárpótlás ez elmaradt üzemi haszonért.

A starnbergi egyesületi halgazdaság 1911. évi működéséről 
a »Bayerischer Landesfischereiverein“ évi jelentésében az alábbi 
adatokat közli:

A telep saját termelése volt 310,300 drb ikra, 634,050 drb zsenge 
ivadék, 93,600 drb éves ivadék, 1791 */2 kg. (ponty- és pisztrángféle) 
és 9448 drb (czompó) nagyobb hal. Közvetített e telep, a mely a 
bajor lenyésztőkkel igen élénk összeköttetést tart fenn, 2.522,000 drb 
ikrát, 808,100 drb zsenge ivadékot, 260,666 drb éves ivadékot, 
4428 kg. (ponty s pisztráng féle) és 23,530 drb (czompó) nagyobb 
halat, végül 39,026 drb rákot. A szükségelt anyagot a bajor tenyész
tők a legkifogástalanabb minőségben szállíthatták úgy, hogy a 
telepnek saját termelését felesleges lett volna fokozni. Nagy volt a 
kereslet csuka ivadékban, mert több, csukának igen alkalmas víz 
művelésére társulatok alakultak.

A telep fő feladatának tekinti, hogy a csekély mennyiségű anya
got igénylő tenyésztőket kielégítse. A kis tavak Bajorországban 
igen számosak. Azok közül egynek-egynek a benépesítésére sokszor 
igazán oly kevés ivadékra van.szükség, hogyannak kiszolgáltatásá
val magántenyésztő alig vesződhet. Ezeket a szükségleteket elégíti 
ki a telep, mint egyesületi halgazdaság. A fokozódó igények kielégít- 
hetésére nemcsak a belső felszerelést szaporították, hanem a szom
szédos Mühlthalban lévő halgazdaságot is bérbe vették. Múlt évben 
kaptak Amerikából közvetlenül inportált szivárványos pisztrángikrát 
is, a melyekből 2400 ivadékot neveltek. A galócza ivatás, illetőleg 
a kifogott galóczák lefejése sem volt kedvezőtlen, de a kikelt zsengé
nek mégis csak kis részét tudták felnevelni úgy, hogy csak 3000 drb 
éves ivadékot helyezhettek ki a szabad vizekbe.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
H. Gy. Budapest. A felvetett kérdésre némi tájékoztatást lapunk 

előző s mai száma is ad. A dolognak bővebb megvilágítását azonban 
annak fontossága nagyon is megérdemli s nagyon kérjük minél 
előbb az Ígért munkát.

G. J. Szászrégen. A megreklamált számot megküldtük. Új

czímszalagokat, tekintettel arra, hogy a lap ügye még mindig át
meneti állapotban van, még nem nyomathatunk. A halcsomagolás 
kérdéséhez való hozzászólást nagyon köszönjük; kérjük a jövőre is 
szíves közreműködését.

Sz. J. Űjberbász. Köszönjük a küldött írásokat; kérjük minél 
változatosabb folytatását!

|  I f i f  w  Mindenféle díszes rnggyanta-(gummi-)bélyegzőt festékezőpárnával, számozógépet iparosok, köres-I« Ifi I Afl 1 f  AH I kedők. ügyvédek, pénzintézetek, egyletek, hivatalok, községek részére legolcsóbban készít az ÍV I I r® ^  I I I Első Czeglédi Ruggyantabélyegzőgyár Czegléden. — 10 koronán felüli rendelésnél a rendelő
U \ J  IA  U \ J 0  I darab pergamentnévjegyet kap tetszés szerinti betűvel. Ugyancsak különféle reklámtárgy

kapható. Utazók és helyi képviselők magas jutalék mellett felvétetnek. Tessék árjegyzéket kérni.

Mindennem ű halászati hálóban, halászkötélben, halászzsinegben
legolcsóbb bevásárlási forrás A D A M  MIKSA B U D A P ES T , IV., Ferencz József-rakpart 6.

Halász acetylenlémpák
Esti használatnál nélkülözhetetlen. Óriási világító erő. Hosszú égési tartam.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve kü ld :

BÁRDI JÓZSEF automobil r.-t., Budapest, VI., Liszt Ferencz-tér 15.

H A L G A Z D A S Á O I I O Z  V A L Ó  E S Z K Ö Z Ö K :  P I S Z T R Á N G I K R A -

K O L T Ö E D É N Y E K ,  halivadékszállitóedények, A Q U A R I U Ü O K
stb. készítésében s p e c ia lis ta , ■ + • A z  országos halászati felügyelőség szállítója.

LAMMEL FERENCZ, szerelőmester, Budapest, VIII., József-utcza 17. sz.

Halászati RelléheK
angol, ameriKai és saját gyártmány 

nagyban  és k icsinyben e helyen t

Joseph Oszvalds N a c h t, W ien , I ., W olfzeile I I .
Á rjegyzék  k ívánatra Ingyen.

200 mm. 1 és 2 éves, gyorsnövésii
tógazdaságaimban nagyobb tételekben __________

^ C O R C H U i  B É L A  haltenyésztő, Budapest, 9X., Boráros-tér 3. $ z .^

A 8ÁRDI TÓGAZDASÁG
Levélczíra : Tógazdaság Sárd. Sürgönyczím: Tógazdaság Kiskorpád. Vasútállomás: Kiskorpád.
ős?i és tavaszi szállításra elad 1—2—3-nyaras javított wittingaui pontyot és anyapontyot, bajorországi 
aischgründi 1—3-nyaras és anyapontyot, japánpontyot (higoi), aranyorfát, naphalat, amerikai törpehar
csát, 1—4-nyaras tavi czompót, fogassüllőt, megtermékenyített fogassüllőikrát és minden egyéb tenyészhalat.

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

"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest, Üllői-út 25.


