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A nyári halpusztulások és a Velenczei tó.
Irta: Répássy Miklós.

Tógazdaságokban, de természetes álló vizekben is, 
igen sokszor kellemetlen meglepetéseknek vagyunk 
részesei a nyári nagy melegekben. A halállomány 
kisebb-nagyobb része hirtelen elpusztul. Illetőleg egy
szerre csak halhullát veszünk észre a vizen, anélkül, 
hogy előbb valami rendellenességet megfigyelhettünk 
volna. Az efféle halpusztulás évről-évről ismétlődhet 
kisebb-nagyobb mértékben; egyes tavakban fellép, 
másokban nyoma sincs. Sőt nagyobb természtes tavak
nál megtörténik az is, hogy a tó egyes részeiben 
pusztulnak a halak, más részeiben ellenben semmi bajuk.

E halpusztulások okául eddig általában azt tartották, 
hogy az oxygén a vízben a nagy melegben nagyon 
megfogyott és a halak megfulladtak. Újabban pedig 
összekötésbe vélték hozhatni a dolgot a nyári zivatarok
kal. Bár a kielégítő magyarázat e tekintetben eddigelé 
még hiányzott.

Most aztán Schikora Fr. derít a dologra egy alapos 
tanulmányában (Korrespondenzblatt für Fischzüchter 
1916. Nr. 18 : Karpfensterben bei Gewittern) világot.

Schikora szerint is a nyári halpusztulás jelenségét 
gyakran észlelték nagy zivatarok után, dé beállott az 
akárhányszor anélkül is. Hogy a dolgot tisztába hozza, 
szükségesnek látja mindenekelőtt azokat a különös 
jelenségeket helyesen megállapítani, a melyek az ilyen 
halpusztulásnál megfigyelhetők. Ezek a következők: 
a pontyok — legfőkép azokról szól — a veszély ide
jén a víz felszínére jönnek, levegő után kapkodnak, de 
nemsokára lesülyednek a fenékre, ott elpusztulnak, 
aztán körülbelől 10 nap múlva ismét felbukkannak; 
úszóhólyagjuk ilyenkor, a mint azt egyes esetekben 
megállapították, meg van repedve. Schikora mindjárt 
hozzáteszi, hogy mit nem észlelnek soha ezeknél a

pusztulásoknál: a halak nyugtalan ide-oda vonulását a 
levegőhiány beállta esetén, a halaknak közvetlenül a 
beálló halál előtti időig tartó reagálását a megtámadásra, 
üldözésre s a szájnak és szilványfedőknek széttátását a 
beállott halál után, a mi megfulladt-halaknál tudvalevő
leg még akkor is feltűnő, amikor testük már oszlásnak 
indul.

Tévesnek jelzi Schikora, ha a halak felszínre kerülé
sét a meleg időszakban a levegő hiányának tudjuk be. 
Igaz, hogy a meleg víz kevesebb levegőt old fel, mint 
a hideg. De észlelhetjük, hogy tavaink szélein, a hol 
a víz valósággal langyossá válik, még igen vígan úsz
kálnak a pontyok. Van abban a meleg vízben még 
elég oxygén a halak számára. A vízi növényzet külön
ben is bőven gondoskodik a víznek oxygénnel való 
ellátásáról. Ezt már sokszor megállapították s meg
győződhet róla bárki maga is. Juf ebből az oxygénből 
még az elhaló, korhadó növényzet szükségletére is; 
rendes körülmények között mindez nem csökkentheti 
a halakra nézve veszedelmes mértékben a víz oxygénjét 
még zivataros idővel, szélcsenddel és hőséggel kapcso
latban sem.

Ha igazi levegőhiány áll be a vízben, akkor ugyan 
szintén felszínre kerülnek a halak; levegő után való 
kapkodásuk azonban sokkal gyorsabb, jobbra-balra 
történő. Amellett egyáltalán nem akár
min ő veszedelmet gyanítva, rögtönösen, villámgyorsan 
eltűnnek; persze csakhamar ismét a víz felszínén van
nak. Levegő hiánya miatt tavakban halak nem szoktak 
elpusztulni, hanem igen is pocsolyákban, ártéri kiönté
sekben, túlzsúfolt haltartókban. Ilyenkor a halak görcsös 
rángatődzások között múlnak ki. Szájuk, 
jü k  szét van tátv a ; kisebb halak gerincze oldalt görbül. 
Sok hal, különösen a kisebbek, a víz felszínén  pusztul 
el s a víz úsztatja őket.

Mind ebből semmi sem észlelhető a szokott nyári
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halpusztulásoknál. Olyankor a halak feljönnek ugyan a 
víz felszínére, de oly lethargikusak, hogy kézzel vagy 
valami edénynyel könnyen kifoghatók. Egy bizonyos 
idő múlva a fenékre szállnak, ott még egy ideig élnek, 
féloldalukra fordulva; végre csendesen kimúlnak s csak 
azután hajtja fel tetemüket a víz hirtelen, mikor már 
bomlásnak indulnak s a bennük fejlődő gázok terje
delmesebbé teszik testüket.

Ezeket a halakat nem a levegő hiánya öli meg.
De nem pusztítja el azokat a villám csapása  sem, 

a mint azt némelyek vélik. Teljesen valószínűtlen, hogy 
a villámcsapás hatása egy több hektár nagyságú tó 
minden részében érvényesüljön. Nincs is különben 
egyáltalán megbízható adat arra eddig, hogy villám
csapás következtében halak pusztultak volna el. Érthető 
azonban az a feltevés, hogy miután a halak úszóhólyagja 
mind meg volt repedve, talán azt idézte elő valamikép 
a villamos kisülés, a minek következtében aztán a halak 
elpusztultak. Csakhogy ebben az esetben is a villámnak 
valamennyi halat érnie kellett volna, a mi ismét teljesen 
valószínűtlen, azonkívül boncztanilag is lehetetlen, hogy 
az úszóhólyag egészséges testben megrepedjen.

Az úszóhólyag megrepedése a halál után, a test bom
lása következtében áll be. Ezt Schikora kísérletileg iga
zolja.

A halból kivett úszóhólyagot egy pohár vízbe teszi 
úgy, hogy a víz éppen elfedje. Vízben a bomlás hama 
rabb megindul. Egy-két nap múlva a szövet lazulása 
beáll. A hólyag falai síkosakká válnak, a víz rothadó 
szagú s baktériumok teszik zavarossá. Ha a hólyagot 
ezután 30 fokos vízbe teszszük, ilyenforma hőmérsék 
van a bomladozni kezdő haltetemben is, a benne levő 
gázok kiterjednek, a rég betapadt légjáraton át nem 
juthatnak ki, hanem a hólyagot megrepesztik.

Ez a repedt úszóhólyagok magyarázata.
Mindezek után a halak pusztulásának okát máshol 

kell keresni. Schikora szerint a tó fenekén végbemenő 
folyamatokban. .

Ezek a folyamatok elsősorban nem azért érdekelhet
nek bennünket, mert a tó vizének oxygénjét fogyaszt
ják, hanem mert gázokat fejlesztenek. E gázok egy

Tudományos orvhalászat.
— Újkori halásztörténet. —

A főbíró nyugodtan, de komolyan néz a vén bűnösre. 
Rongyos alak áll előtte. Az öreg Toppancs Gyurka, az 
őszhajú orvhalász. Sokszor megfordult már a törvény 
előtt, hol szerencsésen, hol ragadósan. Amennyiben 
rábizonyítottak és ülni kellett érette.

— Orvhalászattal van vádolva, Gyurka bá’ ! — szó
lítja meg a főbíró szigorú hangon s közbe az iratok 
között keresgél.

Az őszülő góbé megsímogatja fehér hajszálait a 
fején, innen is, túl is. Csak vontatva, lassan beszél:

— Vádoltak eleget máskor is, ártatlanul...
A főbíró hirtelen felemeli a fejét.
— A mikor ártatlan volt kend, sohasem ítéltem el. 

De most itt az írás, a magyar királyi fővegyész úr 
írása. Megvizsgálta kendnek a dolgát kémiailag.

A főbíró az írást nézegeti. Toppancs Gyurka azalatt 
mormogva ejtegeti egymásután a szavakat:

— Az az ő baja. Talán halat sem látott életében. 
Engem sem látott soha. Aztán mégis megvizsgál...

A főbíró szinte elkaczagta magát a vén góbé okos
kodásán, a vegyvizsgáló tudomány lebecsmérlésén; de

része, az ú. n. mocsárgáz pl. az állati életre ártalmatlan 
és a vízben nem oldható. De másfajta gázok viszont, 
pl. a kénhydrogén,a vízben oldhatók; az utóbbi aztán
egyike a legerősebb mérgeknek is, a mely a halakat el
pusztíthatja.

A kénhydrogén az igazi oka a nyári halpusztulásoknak.
A kénhydrogén fejlődhet állati eredetű fehérjékből. 

Mindenféle állati eredetű hulladék, a mi a vízbe jut: 
hús, vér, szőr özet, szaru, csontok, ürülék stb. fehérjét 
tartalmaznak, illetőleg ként s az igen gyakran elegendő 
a kénhydrogén oly mértékű fejlődésére, hogy a halakat 
elpusztítsa.

Különösen meg van a lehetőség e mérges gáz ily 
módon való fejlődésére az oly tavakban, a melyekben 
etetik  a halat. Az ily vizekben természetesen nagyon 
sok az olyan anyag, a mely fehérjét tartalmaz.

De Schikora tapasztalta a kénhydrogén okozta mér
gezést pl. zsenge pisztrángivadék szállításánál is, mikor 
tiszta víz helyett az etetőasztal közeléből töltötték meg 
a szállító kannát s a vízbe a halacskák eleségeül szol
gált reszelt léppelyhek kerültek. Tapasztalta továbbá 
homokos fenekű akváriumokban is, a hol a nyújtott 
haleleség apró morzsái beágyazódtak a homok közé s 
ott rothadó, bomló réteget alkotlak, a melyből ismét 
csak kénhydrogén fejlődött s a halakat megölte, bár az 
akvárium levegőzése ellen nem lehetett kifogás.

De nemcsak állati eredelű anyagokból származhat 
kénhydrogén, hanem növényiekből is. A növényekben 
is van kén. A növények közül éppen az alsóbbrendűek 
jönnek e tekintetben figyelembe, a melyek sejttartalma 
legfőkép protoplazma s aránylag kevés bennök a czellu- 
lóze, ilyenek az algák.

Természetes vizekben a véglények is bőven adhatnak 
anyagot a kénhydrogén képződésére. Az algák, vég
lények stb. elhalnak, leülepednek a fenékre s ott az 
ú. n. rothadó iszapot alkotják.

A fenék iszapjában, a hová a levegő nem igen fér, 
beáll a bomlás s különböző gázok fejlődnek: mocsár
gáz (methan), szénsav, kénhydrogén stb. Ha ilyen tó 
fenekén az iszapot felkotorjuk, buborékok szállanak fel 
a víz színére. Az iszapban fejlődő gázok a fenéken

mégis csak elfojtotta nevető vágyát, megtartotta a hiva
talos tekintélyt. A papirosát előbb megforgatta, néze
gette ; aztán köhintett az olvasásba kezdés előtt. Az elő
készülés után szigorú hangon felolvasta a vádiratot, 
mely szerint Toppancs Gyurka napszámos úgy követte 
el az orvhalászati kihágást, hogy » és 
szilikátból készült palaczkba (C aO )
helyezett, ezt H %0 -v a l vegyítve, térzárlat közben kál- 
czlumhydroxiddá változtatta, halak á lta l népesített terü
leten . . . "

Az öreg góbé oly tudományéhesen hallgatta a főbíró 
szavait, hogy kínjában minden szó után nyelt egyet- 
egyet. Pedig éppen semmi sem vala a szájában; a fel- 
sőbbség iránt való tiszteletből még a bagót is ember
ségesen levette a zápfogáról a főbírói hivatal előtt.

A vádirat csendesen eltagolt szavai után a főbíró, 
törvényes szokás szerint, megkérdezi a vádlott Toppancs 
Gyurkától:

—  Érti-e kend ? 1 ...
A vén ravasz bajuszának minden fehér szála reszke

tett, a mint hebegte:
— Már hogy érteném instálom! Hiszen én csak 

napszámos vagyok. Nem is leszek soha szolgabíró. Ha 
még legalább magyarul volna írva, de ezt a fityegős,
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bizonyos nyomás alatt állanak: az iszapréteg, a víz és 
légköri nyomás. Ha ezek közül valamelyik csökken, 
előállhat a gázok kiszabadulása. Zivatarok előtt, tudjuk, 
a barométer rendszerint erősen leszáll, jelezvén a lég
köri nyomás csökkenését. Érthető tehát, hogy ilyenkor 
leginkább kiszabadulhatnak a tófenék gázai. Ez a ma
gyarázata a nyári halpusztulásoknak.

Ismerve már most az okot, az orvoslás
módjára is rátér.

A mesterséges lecsapolható halastavaknál minden
esetre elejét vehetjük a bajnak. Elsősorban a lehető 
leggondosabban kell az etetés körül eljárnunk s vigyáz
nunk, hogyHelesleges ételmaradék ne kerüljön a tófenék 
iszapjába. Óvatosan kell a tó trágyázásnál is eljárnunk; 
a szerves trágyának mértéktelen vízbe vitele igen 
könnyen károssá válik. Végül pedig művelnünk kell a 
tó fenekét. Ha a fenék iszapját nyugodtan hagyjuk, az 
magába raktározza a rothadó anyagokat, a melyekből, 
a levegő elzárása következtében, kénhyárogén fejlődik. 
Ezt az iszapot tehát időszakonként meg kell bolygat
nunk, a tó fenekét fel kell szántanunk; szellőztetnünk 
kell azt! A téliszárazontartás e tekintetben régi 
jogaiba lép.

Az ilykép gondozott tavakban aztán nem is igen 
fog a nyári halpusztulás beállani.

A természetes, le nem csapolható, vagy nagyobb 
tavaknál persze nem igen alkalmazhatjuk ezeket az 
eszközöket. Azokban még leginkább az használhat, ha 
meg van rá a mód, hogy bő vizbeeresztéssel, vagy a 
víz hirtelen apasztásával a tó megmozdítjuk. Ekkor 
a különböző rétegek keverednek, az egészséges felsők 
a mérgezett alsókkal s talán felhígul a méreg az egész 
tó vizében annyira, hogy már nem árt a halaknak.

*

Schikora tanulmányának van még egy feltűnő meg
jegyzése, nevezetesen, hogy a kénhydrogén mennyire 
árt a vízi növényzetnek. Különösen a vízalatti felsőbb
rendű növényzet sínylődése figyelmeztethet a bajra. 
Igaz, hogy Schikora csak a víz alá merülő növénye
ket hangsúlyozza, de mégis ez a körülmény juttatja

eszünkbe leginkább e tanulmány kapcsán a mi Velen- 
czei tavunkat.

Nagyon sok szó esett az utóbbi időben arról, hogy 
a nád  érthetetlen módon pusztul benne. 
írt bővebben a dologról a „Budapesti Hírlap" 1913. 
évi karácsonyi számában. („Halászat" 1914. július 1.
Répássy M .: A Velenczei tóról.) A nádveszés okául 

többek között felhozza, hogy a tó iszapja, talán a tó 
fenekén lévő meleg források következtében nagyon gaz
dag a növényzetre ártalmas kénvegyületekben.

Az 1916. évben aztán alkalmunk volt nyári halhullást 
is tapasztalnunk a tavon. Az uralkodott nagy melegek 
után teljesen a Schikora által megadott jelenségek 
között észlelték a tavon a halak pusztulását. Több ízben 
is. Anélkül, hogy előzőleg bármit is észrevették volna, 
egyszerre csak már oszlásnak induló halhullák jelentek 
meg a víz felszínén s a szél nagy mennyiségben haj
totta azokat a partra.

A pusztulás után alaposabb vizsgálatot is végzett az 
Országos Halászati Felügyelőség. Unger Em il dr. 
asszisztens méréseiből kitűnt, hogy a vízben az oxygén 
nem fogyott meg oly mértékben, hogy az a halak el
hullását megokolhatta volna. A tó iszapja  ellenben 
határozottan kénhydrogén szagú volt.

Megjegyzendő, hogy a pusztulás nem terjedt ki a tó 
egész területére, hanem csak egyes részeire.

Ilyen fajta halhullásról különben a régebbi évekből 
is maradt hír. Sőt a tavon közismert dolog és jellemző, 
hogy a vidék halásznépe a m egbuggyanásá“-va\ 
kapcsolatosan említi.

Mindez szinte klasszikus példája a Schikora-iéle ma
gyarázatnak. Ez a tó is gazdag növényzetben (algák
ban), tespedő vize van, az iszapjába kerülő rothadó 
szerves anyagok, többek között a temérdek vízi szár
nyas ürüléke, a levegőtől meglehetősen el vannak zárva 
s így a kénhydrogén fejlődésére minden feltétel meg 
van. Valószínűleg fejlődnek az iszapban egyéb gázok is. 
Ha már most ezek valami módon kiszabadulnak, pl. a 
nyári zivatarok előtt beálló légnyomáscsökkenésnél, —  
vagyis, ha a tó „megbuggyan"! —  akkor aztán be
áll a víznek a kénhydrogén által való fertőzése, a

ropogós kácciumos külföldi beszédet az egész nemzet
ségemben se érti egy emberfia se 1 ... Senki! . . .

A főbíró rámeresztette szemét a vádlottra. Majd az 
írások közé pillant. Hiszen a vádat meg kellenék magya
rázni a vén góbénak. Újra csak a vegyész hivatalos 
véleményiratára néz. Az bizony furcsa. Ott a rengeteg
H20 ,  meg a kálcziumhydroxid, meg a ___ tudja az
Isten! micsoda képletes képtelenségek, vegyi jelek, 
a miket régen, nagyon régen tanult a főbíró úr. Előbb 
a „kvárt ász, bella, kassza, kontrádnál. De hát mégis 
csak meg kell a vén vádlottnak magyarázni, hogy mi
képpen követte el a hibát. Régi bűnös, sokszor meg
mondták már neki, hogy azokat a hasznos édesvízi 
halakat nem az orvhalászok kényelmes pusztítása czél- 
jaira oltalmazta meg a törvény. Ösmerte a kőszén
bányából elcsent dinamittal való mesterkedést; csak
hogy e robbanószer hangja elárulta a tilosban járó 
garázdákat. Azután a maszlagolást, de azon is rajta 
lehet veszíteni, a csendőrök is nagyon ismerték a hal
tenyésztésre irányuló e nemes működés anyagát: a masz
lagot. Toppancs Gyurka mindezeket végigtapasztalta már. 
Most az évtizedes gyakorlat után aztán olyan orvhalászási 
fogást talált ki, hogy azt csak a m. kir. vegyészek tud
ták megfejteni a felküldött anyag vegyelemzése után.

A csendőrőrmester csípte meg, ő gyűjtötte össze az 
anyagot, a miket a vén csont az orvhalászásnál legutóbb 
használt. A vegyvizsgálatot is talán ő tudná népies 
nyelven megmagyarázni. Éppen ezeket gondolta át a fő
bíró. A ravasz góbé azonban észrevette a hivatalos úr 
zavarát, tudta, hogy megakadt a tudománya, mert 
különben ropogós-recsegős káromkodás közben fejte
getné a dolog velejét. És az öreg biztatásképp még 
mormogta is:

— Ártatlanul vádolják a szegény em bert. . .
A főbíró a telefonkagylóhoz nyúlt. Számot mondott 

bele. Aztán beszélgetést „látott" a góbé a dróton 
keresztül, de a főbíró mindössze csak annyit mondott 
bele — azt már hallotta — , hogy: jöjjön azonnal!

Hej, de szerette volna most már Toppancs Gyurka 
tudni, hogy kit hívott segítségül a főbíró úr? És gon
dolkozott a vén ravasz: ha az orvost, vagy a patyikust 
hívja, akkor nincs nagy baj. Azoknak már vitt halat, 
azok az ő emberei; csak éppen a patyikus szigorúbb, 
mint az orvos. No, de egy-két jó szóval kedvre han
golja, megkaczagtatja és átesik a bajon. Még javában 
tűnődött ezek felett, a mikor teljesen fegyverben be
lépett —  a csendőrőrmester! A főbíró előtt feszesen 
tisztelgett és katonásan jelentkezett,
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halak megmérgezése s annak következtében a hal- 
pusztulás.

Határozott véleményt természetesen még sem akarunk 
egyelőre mondani. De mindenesetre czéls7erű lesz a 
jövőben történő esetleges vizsgálatokat a 
magyarázatra figyelemmel végezni. Több mint bizonyos, 
hogy a vizsgálatok igazolni fogják azt.

Segíteni a dolgon persze ilyen nagyterjedelmű ter
mészetes, le nem csapolható tónál bajos. Talán még 
mindig legtöbbet használna az, a mit előbb idézett 
czikkemben javasoltam („Halászat" 1914. július 1.). 
Hosszanti gát beépítésével kellene az egész tespedő tó 
vizét megmozdítani. A víz időszakos felújítására talán 
majd jobb lehetőséget biztosít az is, ha a Dinnyés-kajtori 
tó lecsapoló-társulat levezető csatornája, szivattyútelepe 
s azzal kapcsolatban a Velenczei tó táblás elzáró, ille
tőleg lebocsátó zsilipé is elkészül.

Halászatilag egyébként ma már az ilyen időszakos 
halritkulás nem bír olyan jelentőséggel, mint valaha. 
Könnyű jó  ivadékkal pótolni a kiveszett anyagot.

Sőt éppen a Velenczei tónál halászat szempontjából 
—  bármily különösen hangozzék is — egy igen nagy 
előnyét is látjuk ennek a halveszedelemnek. A mi azon
ban csak azon a szerencsés körülményen alapszik, hogy 
a vész a tónak csak egyes részeire terjed ki. A tó leg
főbb hala a ponty; azt pedig kifogni, tudjuk, a leg
nehezebb dolgok egyike, különösen az olyan zsombé- 
kos, nádtorzsos vízből, mint a Velenczei tó. Már most, 
ha a víz kezd megromlani, ha a kénhydrogén kezd 
egyes helyeken az iszapból szabaddá válni, a halak, a 
pontyok, ösztönszerűleg igyekeznek el a veszedelmes 
helyről az egészséges részekbe. Ezeken a helyeken ilyen
kor aztán sűrűn, nagy tömegekben vannak együtt, fogá
suk tehát könnyű.

Az idei nyáron éppen a halhullások idejében s köz
vetlenül azután, a tó egyes részeiben valóban bámula
tos bőségű pontyfogások is voltak!

Toppancs Gyurka első pillanatban ravaszul, befelé 
mosolygott örömében azon, hogy a nehéz vegytani 
tudományhoz a csendőrőrmestert hívták; a következő 
pillanatban mégis megilletődött; csendőrrel általában 
nem szeretett szemben állani. Kívülről azonban olyan 
ártatlan, együgyű arczot vágott, mint a bámuló gyermek.

A főbíró átadta a vádiratot, meg a vegyész jelentését 
az őrmesternek. Száraz, parancsoló hangon szólt hozzá:

—  Magyarázza meg a vádlottnak népies szavakkal 
mindazt, a mit a vádirat és vegyi jelentés magában 
foglal!

Az őrmester tisztelgett. Átvette az iratokat. A papir- 
oldalakon csak átszaladt a tekintete. A vádirat gyorsan 
ment; a vegytani képleteknél kissé lassabban haladt. 
De azért nem akadott meg. Aztán csak ránézett a régi 
ismerősre, az öreg góbéra. Az meg várta, hogy, no 
most mi lesz?! Az őrmester megpödörte a bajuszát, 
hozzálépett. Az öreg máris értelmesebb arczot vágott. 
Szólt pedig a csendőr a népnyelven, a főbíró és Top
pancs Gyurka el nem rejthető csodálkozására a követ
kezőképpen :

—  Maga Toppancs Gyurka, le volt már csukva 
dinamittal való orvhalászásért. Maszlagolásért nem
különben. Most, vén betyár, túl akart járni a törvény

A ponty kifogása etetőtavak segítségével.
Le nem csapolható tavakból a pontyot kifogni tudva

levőleg a legnehezebb feladatok egyike. Különösen, ha 
a tó még növényzettel is be van részben vagy egész
ben nőve, ugyancsak próbára teszi a halász ügyességét 
és türelmét. Sőt ez utóbbit sokszor teljesen is el
fogyasztja az az egyébként jámbor potyka, a melybe 
azonban a ravaszságnak, talán valamennyi hal között, 
legnagyobb adagja szorult.

Se szeri, se száma persze azoknak a hatásos módok
nak, a melyeket „gyakorlott" halászok a ponty fogására 
ajánlanak. Igen szokásos a „nádas" szigeteknek körül- 
állítása tükrös (kecsege) hálóval. A nádasból aztán ki
zavarják, kihajtják a halat, a mely nekimenve a furfan
gos hálónak, belegabalyodik annak középső, finom 
léhésébe. De a kihajtás is csak eleinte sikerül; később 
már, úgyszólván, egyenként kell kiverni. Még legjobb 
nappal jól megzavarni a nádast; a megriadt halak az
tán az éj csöndjében maguktól kivonulnak s ha a háló 
ki van feszítve, beleakadnak abba.

A tapogatóval, borítóval való halászás is szokásos; 
különösen a hideg idő beálltával, mikor már a ponty 
elült téli fészkébe. Ilyen tanyahelyeket rőzsekötegek, vagy 
bokrok elsül/esztésével mesterségesen is készítenek. 
A potykák azok alá húzódnak. Itt terítik rájuk aztán a 
borítókat; a melyek között csigán járó óriások is lehet
nek pendelhálószerű felszereléssel.

De hát bizony mindez elég szaporátlan munka.
Azt is ajánlották már, hogy etetéssel bizonyos helyek

hez szoktassa az ember a halakat, a hol aztán húzó
hálóval tömegesebb fogások lehetségesek.

Ezt a módszert ajánlja most javított kiadásban B err M. 
német halász (Alig. Fischerei-Zeitung. Nr. 1.). Nyáron 
fogja ki tavából a pontyokat etetőtavak segítségével. 
Mintegy 20 hektárnyi tava körül 6 kis etetőtavat léte
sített. A part leglaposabb helyein, legalacsonyabb víz
állás idején, a part megfelelő leásásával kiöblösödő, 
kemény fenekű mélyedéseket létesített, a melyet kes
keny töltés választ el magától a halastótól. A töltésben 
megfelelő helyen 1 méter széles nyílás maradt, a me-

csináló urak eszén és a kálcziumoxidnak zárt helyen 
való kálcziumhydroxiddá változtatása által űzte titokban 
az orvhalászást. Tudja-e kend, hogy mi az a kálczium- 
hydroxid ?1

— Nem én 1 — hebeg az erélyes hangra a vén ravasz — 
bizony Isten 1 sohasem találkoztam vele, soha. . .

— A kálcziumhydroxid az — magyarázza nekivörö
södve a csendőrőrmester —, a mikor kend az „Arany 
liliom “ vendéglőben megvesz egy üveg földvári sört. 
Zsebredugja és elviszi kend az Olt-folyó partjára. Ott 
a „kicsi p a p " gátjánál leül s a tarisznyájából kiveszi a 
kenyeret és szalonnát. No, meg a sót és a vörös
hagymát. Mikor jól falatozott, utána megiszsza az 
üveg sört. De az üveg dugóját nem dobja el, hanem 
akkor kezd i kend készíteni a kálczium hydroxidot! 
A ködmön zsebéből égetett meszet rak kend a sörös
üvegbe, azután vizet bocsát rá, de nem tele. A dugó
val meg bedugja, erős rongydarabbal leköti jó  szorosan, 
mint a befőttes üvegeket szokás. A mint készen van, 
hirtelen a vízbe bocsátja az üveget a gát alá, le a folyó 
fenekére. A gát alatt a halak oda sietnek, bámulni a 
különös valamit! Azt hiszik, hogy jó falás; ehetnek 
belőle. De a sörösüveg nemsokára szétrobban s a 
közelében őgyelgő halakat megüti, hogy felfordulnak a



Iyen a két víz közlekedhet. A nyílásba azonkívül egy 
zsilipkeret is beillesztendő, a melybe felhúzható halrács 
illik. Ha a halrács le van bocsátva, egyik vízből a 
másikba nem mehetnek át a halak. A halrácsnak leg
alább 50 centiméterrel túl kell érni a víz színén, mert 
különben a pontyok átugrálnak rajta.

Az etetést először magában a halastóban, a mester
séges etetőtó előtt kezdi fő tt
Meleg időben már áprilisban hozzáfog a ponty és a 
czompó, különösen estefelé, az evéshez. Ha e helyen 
már tisztára feleszik a nyújtott eledelt, akkor tovább 
szórjuk ki azt az etetőhely nyílása előtt közvetlenül, 
végül magában az etetőtóban. Májusban, júniusban, ívás 
idején, nem eszik a nagy ponty. Ilyenkor legjobb őket 
békében hagyni, mert ívás után annál mohóbban esnek 
neki az eleségnek. Ebben az időben szemes tengerit is 
lehet nekik szórni. A tengerit előző nap hideg vízbe 
áztatja s azt már csak az összekötő csatornába és az 
etetőtóba szórja. Nem szabad nagyon bőven adni; 
csak annyit, hogy minden reggelre tisztára felegyék. 
Egész szemeket azért kell adni, hogy csak a nagy 
példányok járjanak rá s a kisebb halak ne fogyaszt
hassák.

Ha ragadozó halak is tévednek az etetőtóba, azokat 
varsával könnyű kifogni.

Június végén, júliusban, meleg időben, a legtömege
sebb a pontyok gyülekezése. Ilyenkor aztán szép csen
des estén, alkonyat idején lezárja a halrácsot. Az 
összekötő csatornában aztán másnap egy jól beleillesz
tett varsával, vagy kisebb húróhálóval valamennyi ponty 
könnyen kifogható. A dolgot egynéhányszor megismé
telve, a piaczra érett pontyok javarészét könnyű szerrel 
kiszedi tavából.

Fontos dolog, hogy az etetőtavacskákban semmiféle 
vízmozgás ne legyen; ne legyen se hozzáfolyásuk, se 
lefolyásuk, hanem csak álló, meleg, tespedő szélvizet 
tartalmazzanak. Ha az összekötő csatornában a legkisebb 
áramlás érezhető, a ponty már nem megy be a csapdába.

víz színére. Kend aztán kihalászsza, belerakja a tarisz
nyájába meg a ködmön üres zsebeibe. . .  Hát ez a 
kálcziumhydroxid! . . .

— Ez az! —  mondja rá a főbíró úr is nyomatékosan, 
mintha valami nehéz dologtól szabadult volna meg 
egyszerre.

— Érti-e már m ost?! — kérdi szelíden a csendőr
őrmester, de a kezét jelentősen emelgeti.

Toppancs Oyurka vakarja a fületövét, simogatja sok 
hunczutságban megőszült hajszálait és úgy gondolja 
ezekután, hogy ő nagy zsivány, de a m. kir. vegyész 
urak még nagyobb zsiványok lehetnek, mert íme ki
találják a furfangját! Gondolatainak a kivonata han
gosan is kifakad a vén ravaszból:

— Nem lehet ezektől a tudós uraktól már a szegény 
embernek becsületesen éln i!. . .

A főbíró mosolygott.
A csendőrőrmester köhintett.
Azután bedugták nyolcz napra a vén góbét — orv

halászatért.
Nyolcz nap alatt Gyurka bá’ majd csak kifundál 

megint valami okos dolgot, hogy legyen az uraknak 
min törni a fejüket.

Péterfy Tamás.

Czélszerű postai halcsomagolás.
Eoyik olvasónk a postán szállítandó halak csoma

golásának igen egyszerű s czélszerű mintáját küldte be 
hozzánk. A csomagolási mód általában is figyelmet 
érdemel, de különösen a mostani, zsákvászonban nem 
igen bővelkedő világban ajánlható.

Az 1. kép szemlélteti különben a dolgot. A szokásos 
5 kg.-ig terjedő súly számára 15— 17 db 5— 8 milli
méter vastag 6 0 —70 cm. hosszú fűzfavesszőt vágunk.

1. kép. Halcsomagolás fűzfavesszővel.

A vesszőket nyalábba fogva, egyik végükön egymástól 
15 cm. távolságban dróttal (zsineggel) jó erősen össze
kötjük. Az a 15 cm.-es rész lesz a csomag nyele, a 
melynél fogva könnyen kezelhető. A vesszők szabad, 
hosszú végeit czukorsüvegszerűen szétnyitjuk s közéjük 
csúsztatjuk az egyszerűen vastag papirosba burkolt 
halat vagy halakat. A veszők másik végét aztán ismét 
nyalábba fogjuk össze s erős dróttal (zsineggel) körül
kötjük. Hogy a vesszők egyenletesen fogják körül a 
csomagot, a csomag derekán zsineget fűzünk közöttük 
át a rajzban látható módon.

A czímzést tartalmazó falapocskát vagy kartont akár- 
hová odaerősíthetjük a vesszőkhöz.

Az elmés dolog egyébként B acsák B éla, a Haltenyésztő 
Részvénytársaság uljaniki főintézőjének találmánya.

Az édesvízi rákról. (Folyta'ás.)
Irta: Simonffy Gyula.

A kifejlett rák napközben rendszerint a meredek vagy 
alámosott partban, a maga által kivájt, vízszintes, henger
alakú üregek és lyukakban tartózkodik, a melyet csak 
olyan méretűre készít, hogy abban szorosan elférjen. 
A rák hátuljával mászik rejtekhelyébe, bajusza*) és 
ollója a vízbe kinyúlik. A hol a talaj a búvólyukak 
készítésére nem alkalmas, ott a rák szívesen tartózkodik 
a partmenti fák vízbenyúló gyökerei vagy gyökérrostjai 
által alkotott üregek közt, vagy a nagyobb kövek alatt. 
A kövek alatt főképp a kisebb, kevésbbé fejlett rákok 
tartózkodnak.

A rák szereti a széltől védett, árnyékos partokat, a 
melyek a déli napsütés és az erősebb hullámzás, illetve 
a víz erős sodrától mentesek.

A vizek legmélyebb részeit az idősebbek, a sekélyeb
beket az 1— 2 évesek lakják.

Eledele után a rák az estéli szürkület beálltakor kezd 
járni és megemlítendő, hogy a hím hamarabb elindul, 
mozgékonyabb s barangolóbb természetű, mint a búvó
helyét jobban meglakó nőstény.

A rák főképp állati eledellel, csigával, kagylóval, fér
gekkel, álczákkal, alsóbbrendű rákfélékkel stb. táplál
kozik, de szívesen eszi a halat, a békát élő, vagy döglött 
állapotban is. Az állati eredetű táplálék mellett szükség
ből, vagy talán változatosságból növényi eledellél —  
a minők a partmenti és vízi növények leveleinek, 
rügyeinek, gyökérzetének zsenge hajtásai —  is táplál

*) Bajuszával az arra haladó gyanútlan férgeket, rovarokat s 
halacskákat csalogatja.
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kozik, különösen, ha azok meszet tartalmaznak. így pl. 
egy édesvízi alga (Chara) nagy mésztartalmánál fogva 
a rák legkedvesebb eledelei közé tartozik.

Miután a rák pánczélja aránylag sok meszet tartalmaz, 
meglehetősen igényes az elfogyasztott eledel s a víz 
mésztartalma iránt. A vedlés után nyert új pánczél 
felépítéséhez szükséges és a táplálkozás anyagcseréje 
folytán (a csigákból és kagylókból) nyert mész, a gyo
mor oldalrészeiben, kis lencsealakú testek alakjában 
található ú. n. »rákszemekben" halmozódik fel. Ezt a 
rákszemet régen híres házi gyógyszernek (csillapító 
szer) tekintették és igen sokan a rák valóságos (látó) 
szemeivel tévesztették össze.

Még mindig vita tárgya az a felfogás, hogy a rák 
előszeretettel fogyasztja az oszlásnak indult húsféléket 
(dögöt). Mostanság több képviselője van annak a 
felfogásnak, hogy a rák csak szükségből, elegendő 
táplálék híján fogyasztja a döghúst, mert abból a 
megfigyelésből, hogy a vízben lévő állati tetemek belső 
üregeiben rendszerint sok rák tartózkodik, nem lehet 
a döghús fogyasztására következtetni. Ennek oka az 
elrejtőzködés s az is lehet, hogy a rák a dögre össze
gyűlő sokféle rovar és féregfélékre vadászik.

A rák falánk állat; étvágya tavaszszal, mikor téli 
búvóhelyét elhagyja, továbbá nyáron, vedlés után a 
legnagyobb; ilyenkor elegendő táplálék híján, szükség
ből *) saját fajtáját is megtámadja és felfalja. Ezt nevezik 
kannibalizmusnak és erre vall némely vízből származó 
rákoknál az a tapasztalható jelenség, hogy aránylag sok 
a megcsonkított, félollójú rák. Megemlíthetjük itt, hogy 
á rák szervezete visszaszerző képességgel bír, a letört 
ollók újra nőnek, fejlődésükben azonban sohase érik 
utói az épét. A kannibalizmusnak legjobban ki vannak 
téve a zsenge ivadék és az anyák vedléskor és páro- 
sodás után, az erősebb (nagyobb) hímek részéről. Jó, 
ha ilyenkor védjük a gyengébbeket az által, hogy az 
állományt takarmányozzuk és a búvóhelyeket szaporít
juk. Tél felé a rák étvágya csökken, a fagyos idők 
beálltával pedig, a nélkül, hogy álomba merülne, meg
szűnik.

A vedlés.
A rák folytonos növekvésének a kemény pánczél 

áll útjában. Pánczéljában a rák csak súlyban gyara- 
podhatik.
' A térfogatbeli növekvés a  vedlés időszakára esik, ez 

pedig aránylag rövid ideig tart. Kikelés után a rákivadék 
az anya lábszáraiba kapaszkodva, annak védelme alatt 
marad a gyorsan, egymásután (15—20 nap) következő 
második vedlés befejezéséig. E lső  a rák július
tól, illetve a kikeléstől kezdve vedlik és pedig
július-szeptember hónapok alatt 5-ször (október-április 
hónapok alatt szünetel) azután júliusig ismét 3-szor.

A m ásodik évben 5 ször; a 3-ik és 4-ik évben keve
sebbszer, míg az 5-ik évben a  hím rák kétszer**) és 
pedig június-augusztus hónapok között először párosodás 
és a téli pihenő előtt másodszor. Az idősebb hímek 
évenként csak egyszer (nyáron) vedlenek, igen idősek 
némelyek szerint pedig már egyszer sem. A nőstény 
az 5-ik évtől kezdve csak egyszer vedlik, a keltés befe
jezése, illetve az ivadék felszabadulása után. Újabb 
m egfigyelések szerint kétséges, hogy az ivarérett nőstény 
évente egyszer vedlik-e? állítólag  csak minden m ásodik 
évben, a midőn az anya- petéket nem termel. (Tehát 
nem szaporít.)

*) Némelyek szerint nemcsak szükségből.
**) Némelyek szerint már a 3-ik évben is csak kétszer vedlik,

A vedlés, a vele járó nagy megerőltetés miatt igen 
megviseli a rákot, ennélfogva ilyenkor van az állati 
ellenségeinek is legjobban kitéve.

A vedlés azzal kezdődik, hogy a rák színét változtatja, 
a pánczéljában lévő mész feloldódik, pánczélja puhává, 
hajlékonynyá válik. Közvetlen a vedlés alkalmával a 
rák .hátára dobja magát, erősen csapkod s lábait egy
máshoz dörzsöli. E közben először a törzs, majd a fej- 
pánczél a hasi részszel együtt, azután a farok, az ollók 
és a lábak szabadulnak ki hüvelyeikből.

Hogy a kemény és merev pánczél levethető legyen, 
a szervezet nyálkás nedvet választ ki. A vedlés körül
belül 10 perczig, esetleg néhány óráig tart. Vedlés 
után a rák (vajráknak is nevezik) mozdulatlan és rejtőz
ködő s mert rágószervei is puhák, nem táplálkozik, 
hanem a test felhalmozott tartaléktápanyagait fogyasztja.

Az új pánczél megkeményedéséig rövid idő, körülbelül 
8 —10 nap telik el. Az ehhez szükséges meszet a levetett 
pánczél azonnali elfogyasztásával pótolja és a gyomor 
oldalfalában lévő lencsealakú »rákszemek" oldódásából 
nyeri az által, hogy az oldódott anyag a vérkeringésbe jut.

A vedlésen először a fiatalabb évjárat, utoljára pedig 
az idősebb, nagyobb hímek és nőstények esnek át. 
Általában véve a hímek vedlése július végével befejeződik.

Meg kell azonban jegyezni, hogy úgy ez az időpont, 
mint már az eddigiekben és a következőkben említen
dők is, igen természetesen a helyi viszonyok szerint 
változnak, illetőleg eltolódhatnak.

Ezekre nézve egyéb tényezők mellett főképp  az idő
já rá s  és a  víz hőviszonyai bírnak befolyással. Egyenlő 
körülmények között a folyóvíz rákjai 2— 3 héttel előbb 
vedlenek, mint az álló vízben élők.

A növekvés.
A hím rák általában véve sokkal jobban növekszik 

mint a nőstény. A nőstények ritkán haladják túl a 
12— 13 cm.-t, míg a hímek a 15— 16 cm.-t, sőt egyes 
példányok*) a 20—25 cm.-t is elérik.

Kifejlett nőstények 80—85 gr., hímek 150 gr. súlyt 
is elérhetnek. Egyenlő nagyság mellett súlyosabb a 
hím, mert ollói fejlettebbek.

A rákok növekedésének módja és mikéntje mai napig 
sincs egészen tisztázva. Azok, akik a növekvés viszonyai
nak tanulmányozásával foglalkoztak (külföldi nagyobb 
rákkereskedők és természetmegfigyelők), igen eltérő 
adatokat szolgáltattak, nálunk pedig tudomásunk szerint 
ezzel senkisem foglalkozott.

Dr. W. Dröscher önálló kutatásai átlageredményét, 
»Der Krebs und seine Zucht" czímű művében az alábbi 
táblázatban adja közre.

Abszolút megbízhatóságra ez adatok sem tarthatnak 
számot, hanem csak tájékozásul szolgálhatnak.

Évfolyam

Hím Nőstény

á t l a g o s

hosszúság
cm.

súly
kg.

hosszúság
cm.

súly
kg.

1. évfolyam ............. 3*96 1*87 3*8 1*87
2. „ ________ 6*38 * 8*28 6*1 7*30
3. „ ............. . 8*5 22*3 8*0 13*5
4. 10*3 40*80 9*3 26*1
5. „ _____ 11*6 63*35 10*4 37*0
6. „ ................ 12*3 84*90 — —

7. . „ .......... ... 13*1 103*4 — —

*) Állítólag Horvátországban a Lika-Krbava megyében lévő kincs
tári erdők vizeiben is.
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E táblázat szerint a rákok a 3-ik év után érik el a 
mi törvényünkben megállapított minimális hosszúságot, 
szólórákokra azonban csak 7—8 év ulán lehet számítani.

E táblázat szerint a rák súlygyarapodásának maxi
mumát — az adott viszonyok között — az 5-ik év 
körül éri el.*) (Folyt, köv.)

Sporthalászat — életveszedelemmel.
A sporthorgászatot csöndes, veszélytelen mulatságnak 

szokták tartani. Pedig nem mindig az. Néha bizony 
nagyon is izgalmas, sőt életveszélyes. Már egyszer írtam 
a kaliforniai és floridai sporthorgászatról.

Ott bizony a halászat egyáltalán nem nélkülözi 
az idegizgató izgalmat.

Én magam sem hittem volna, hogy az egyszerű 
horgászat az életébe kerülhet az embernek, eltekintve 
véletlen vízbefullás eshetőségétől, kizáróan az elfogott 
hal menekülési vágyából és támadó kedvéből kifolyólag. 
Most egy tragikus eset leírása az ellenkezőről győ
zött meg. A dolgot a következőleg adja elő egyik 
szemtanú:

A «Tunna Club" floridai horoghalász verseny én tör
tént az eset, a hol egyaránt kivetik a horgot ragadozó 
halakra, a tömegesen előforduló tonnhalra, óriás szal- 
monra, óriás naphalra, vagy a legveszedelmesebb pél
dányra, az óriás swordfishre, a kardhalra.

1911. szeptember 16-án reggel indultak útnak a bárkák, 
számszerint 9008, motorral, a San-Caterina öbölben, 
hogy elfoglalják jelzőbójákkal kijelölt helyeiket a kép
zelt határvonal mentén, aztán fölrepült a horogkivetést 
követő zászlójelzés az árboczokra és egy óra lefolyása 
alatt a kis hivatalos gőzösök gyors iramban száguldoz
tak Össze-vissza a kívánt helyre, hogy a szerencsés 
motorcsolnakból, egy-egy kifogott óriás példányt át
vegyenek a kellő elismervény és lebélyegzés ellenében. 
Én egy isméit angol sportsmann, Bonnár Hill Waat úr 
motornaszádján voltam künn a vizen, mint kísérő és 
tőlünk, a kijelölt 50 méteres határon túl halászott 
J. Henricksen Dixie norvég sportember, a ki 1910-ben 
a második díjat vitte el „nehézsúlyú" fogásával (22 drb 
1000 kg.). A mi motorunk szerencsésen működött, 
három óra alatt 17 drb óriás salmont és egy kisebb 
„sunfish«-t emeltünk ki és így a versenyben 3 ponttal 
előre jutottunk. Henricksen úr elsőrangú eredménynyel 
vonogatta föl a horgot és a minduntalan melléje sikló 
hivatalos gőzös valósággal szörnyetegeket vett át a sze
rencsés kezű halásztól.

Pedig nagyon nehéz munkánk volt az óriásokkal, 
a melyeket alig bírtunk néha a csolnak széléhez vonni, 
hogy a kétvégű csákánynyal a szükséges fejbeverést 
elintézzük.

Waat úr és Henricksen többször átkiabáltak egy
másnak fogás közben és kedélyes nevetgélés és disputa 
közben dolgoztak. Henricksen úr segédje Brown és én, 
az „asszistensek" alaposan izzadtunk a segédkezésnél.

Waat úr egyszer csak érdeklődéssel fordult Henricksen 
motorja felé:

—  Nézze csak! az lesá ám a „Clou"-ja az öregnek. 
Ez vagy óriás naphal, vagy valami kardhalóriás. Meg
látja, ezzel sok baj lesz!

Henricksen úr bárkáján nagy „fogás" történt. Szörnyű 
mozgalmas jelenet kezdődött. A még láthatatlan szörny-

*) Schikora F r. újabb adatgyűjtése szerint a rák gyorsabban nő, 
megfelelő viszonyok között 2 —21/» éves korában elérheti már a 
10 .cm, hosszat és 30 gr. súlyt. Szerk,

hal, úgy rángatta az erős zsinórnál fogva a könnyű 
motoros naszádot, hogy az tánczolt, mint valami dühös 
bakkecske a réten és a bent ülők mindhármát (motor
kezelő) a kipotyogás veszedelme fenyegette a le-lebukó 
csolnakszélen át a vadul hullámzó vízbe.

Mondhatom, „izgalmas sport" volt, a mit láttam és 
bár a többi bárkában is mindenki a saját kifutott horog
zsinórjával volt elfoglalva, mégis önkéntelenül odafigyelt 
az alig 50 méterre lejátszódó „heccz"-re.

A dolog sokkal komolyabb volt, mint hittük. Hen
ricksen úr érezte, hogy valami ördögi példányt kapott 
meg a horog, de bár veszélyes volt a dolog ő, a hírés 
horgász, nem akarta feladni a versenyt a horog 
elvesztésével, inkább küzködött két társával tovább. 
A hivatalos gőzös is odaérkezett hozzánk egy újonnan 
fogott „sea bars"-ért, aztán bár érdeklődéssel figyelt pár 
pillanatig Henricksen úr fogására, az előírás szerint 
gyorsan tovasietett, más bárkához.

Ezalatt a küzdelem ott a bárkán elérte a tetőfokát. 
A hal őrült erővel húzta a csolnakot balfelől a kormány
lapát alá rántott zsinórral és Henricksenék rettenetesen 
erőlködve igyekeztek, hogy a csolnakot a felfordulástól 
megóvják. De még mindig nem kértek segítséget; az 
előírt versenyszabályok értelmében pedig nem szabad 
azt kéretlenül felajánlani, mivel a segítségkérés a ver
seny feladását vonja maga után.

Henricksen úr csolnakjának a pereme egészen a vízbe 
ért már, többször belocscsant a víz, mikor végre meg
pillantotta a hatalmas ellenfelet.

—  Oigant swordfish! ordította felénk, félig a veszély 
tudatában, félig a diadal reményében. Szinte rikácsolva 
hagyta el a szó a jorkát. De egyszerre hirtelenül tak
tikát változtatva, az óriás kardhal fölrohant a felszínre, 
őrült iramban neki a csolnaknak, aztán más irányban 
rántott nagyot a zsinóron, össze-vissza rángatva, majd 
megtámadva a lassan mifelénk húzott csolnakot, úgy 
hogy az alig volt már 15 méternyire a mi határunkat 
jelző sárga bójától.

Henricksenék a közel negyven perczes küzdelemtől 
már tökéletesen ki voltak merülve és szinte paprika
vörösen az izgalomtól és erős küzdelemtől lihegve, 
szívták a levegőt, folyton dolgozva, a nélkül, hogy az 
óriást csak egyszer is az aczélcsákány ütéstávolába kap
hatták volna.

Most láttuk meg egyszer mi is a „szörnyet"...
Vakító fehér hasa villant fönt a felszínen, majd 

kékes-zöld háta és óriási „sword"-ja (kardja) látszott a 
levegőben. A halóriás lehetett három méter hosszú!

A többi bárkákon is észrevették a „zsákmányt" és 
őszinte „hurrá“-zás tört ki a fiúkból. Egy pillanatra, 
az idegizgató veszély közelében, szinte önfeledt bámu- 
latlal nézték a gigászi, minden bizonynyal „sportszerű" 
küzdelmet.

Most a végső kimerüléssel közelebb húzott hal végre 
megkapta az első csákányütést.,, de rossz helyen talált 
a kimerült kéz által irányzott aczél és a dühös bestia 
felfokozott méreggel támadta újólag a csolnakot; ez
úttal, sajnos, sikerrel!...

Oly hirtelen történt, mintha a mozgófénykép szalagja 
peregne le e lő ttem .... Hirtelen öt-hat rángató lökés 
érte gyors egymásután Henricksen úr b árk á já t.... az
óriás újólag nekifutolt a csolnaknak___ Henricksen úr
a jelzőárbocz kötelékébe kapaszkodva, messze kihajolt 
utána, hogy végre halálosan fejbeüsse —  a mikor az 
ugyanarra az oldalra billentett csolnak széle a vízbe 
merült és Henricksen eleresztve a csolnakkötelet és el
ejtve a csákányt, a vízbe esett. A csolnak visszanyerve
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az egyensúlyt, újra felállt, Henricksen pedig a szélébe 
kapaszkodva tartotta fönn magát, mikor a bestia újra 
támadva rontott neki a csolnaknak; nem fordították el 
a bárkát és az egész lökés a hegyes, erős „sworddal" 
az oldalát érte a kapaszkodó Henricksennel együtt.

Borzasztó volt! Mire mi a nehezen megindult motor
ral odaértünk, a rettenetes dög már ismét taszított 
egyet a félig felfordult csolnakon. Szegény Henricksen 
igazán állati hangon ordított, mikor kiemeltük. Össze
tépett belei a vizen úsztak.

Még a csolnakon meghalt, mielőtt a hivatalos gőzös 
odaért volna. Nem láthatta már az agyonvert gyilkosát!

Henricksent a »Tunna Club" előcsarnokából temették. 
Kék-fehér bója jelzi halálának helyét a Catherina chanel 
északi részén.

A három méter hosszú óriás kardhal a »Tunna Club" 
múzeumában van elhelyezve Henricksen felszerelésével 
együtt. Mondhatom, sokan nézik meg a relikviákat. 
(F. Bulletin of the Bureau of Fisheries. V. XIX. II.)

És a kik látták, elhiszik, hogy a halászat, a horgász
sport is nyújthat idegizgalmat. Csak helyes mód kell 
hozzá és a horgászat is helyet foglalhat a veszélyes 
sportok lisztáján___

A mi tengerünk is módot nyújt erre. Nálunk is lehetne 
idegizgalommal, életveszedelemmel halászni, kizáróan a 
sportért, a mi hullámfodros Adriánk szélén, a dalmát 
szigetek közölt. Erről is lehet majd még beszélni.

F - y .

A magyar halászat szakirodalma.
Összeállította: Vutskits György dr.

(Folytatás.)
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1383. AJ. E.: A halvándorlás akadályai. Vízügyi és 
Hajózási Közlöny. 1897. 39. sz. p. 282—283.

1384. — A tengerek nemzetközi kutatása. I. 1. 1902. 
18. sz. p. 1 4 0 -1 4 1 .

1385. — Halászati társulatok a folyók holtágain. 1.1. 
1902. 45. sz. p. 374—375.; 46. sz. p. 383—384.

1386. AJ. O y.: Óriási harcsa. Halászat. XIV. évf.
1913. 16. sz. p. 182.

1387. AJ. I.: Nem volna-e ajánlatos angolnát tenyész
teni tógazdaságokban? Németországban nagy jelentő
sége van a közélelmezésben. 1 .1. XVI. évf. 1915. Felelet 
rá névtelenül. I. 1. ugyanezen évfolyam 13. sz. p. 134.

1388. AJ. S .: Lazaczhalászat a Puget-Sundba. Víz
ügyi és Hajózási Közlöny. 1908. 28. sz. p. 220.

1389. AI. Y. :Halászó macskák. „Erdészeti Lapok". 
X X X . évf. 1891. p. 369.

1390. O. A .: Orosz hadifoglyok és a halászat. Halá
szat. XVI. évf. 1915. 18. sz. p. 182— 183.

1391. O. B .:„Ferksvandfiskeribladet" nyomán. A 
halak petéi és azok megtermékenyülése. I. 1. XII. évf. 
1910/911. 10. sz. p. 75—76.

1392. P. / . :  Lázas hal. Természettud. Közlöny. 
XXXVII. k. 1905. p. 530.

1393. P. AJ.: Szennyvizek és halászat. Vízügyi és 
Hajózási Közlöny. 1916. XVI. k. 1. sz. p. 4 —5.

1394. P. O.: Ritka szerencse. Halászat. II. évf. 1900/01.
13. sz. p. 85.

1395. R. F . : Halélettani és szennyvíztisztító kísérleti 
állomás. I. 1. VII. évf. 1905/906. 23. sz. p. 176— 178.

1396. R. — H .: Új halfaj. A Salmo fontinalis nevű 
amerikai hal tenyésztését ismerteti Európában az Ost 
Forst-Zeitung nyomán. Erdészeti Lapok. X X X . k. 1891. 
p. 289—290.

1397. R. I. dr.: Haltenyésztési tanfolyam. Halászat.
III. évf. 1901/902. 19. sz. p. 144.

1398. — Halbiológiai tanszékek az állatorvosi fő
iskolán. I. 1. V. évf. 1903/904. 18. sz. p. 154.

1399. — A halak életkorának felismeréséről. 1 .1. IX. 
évf. 1907/908. 4. sz. p. 28—29.

1400. — Szívóférgek okozta bőrbetegség. 1 .1. X. évf. 
1908/909. p. 48.

1401. — Járványos betegség a Luganoi-tó halai közt. 
I. 1. XI. évf. 1907/908. 4. sz, p. 32.

1402. R. L . :  Románia halászata hanyatlik. I. 1. VIII. 
évf. 1906/907. 9. sz. p. 70—71.

1403. R. N .:  Terméketlenség a pisztrángnál. I. 1. II. 
évf. 1900. p. 32.

1404. Schw. F  Z /g .: Halbetegségek. I. I. IV. évf. 
1902/903. 15. sz. p. 1 1 3 -1 1 4 .

1405. — Vak halak. I. VII. évf. 1905/906. 4. sz. p. 32.
1406. Sz. B .: A balatoni halászat kérdéséhez. I. 1. 

VI. évf. 1904/905. 12. sz. p. 9 0 - 9 2 . ;  13. sz. p. 9 7 - 9 9 . ;
14. sz. p. 114— 115.

1407. Sz. I . :Az új halászati törvényhez. Vízügyi és 
Hajózási Közlöny. 1904. 14. sz. p. 107— 108.

1408. —  A menyhal. Halászat. XIV. évf. 1913/914. 
5. sz. p. 54—55.

1409. — Nagy viza. I. 1. XIV. évf. 1913/914. 8. sz. 
p. 103.

1410. St.A.: Ivadék és csuka. I. I. XV. évf. 1914. 
6. sz. p. 170.

1411. —  Megfigyelések. I. 1. XV. évf. 1914. 15. sz. 
p. 175.

1412. —  Béka- és rákpusztulás. I. 1. XV. évf. 1914. 
15. sz. p. 175.

1413. —  A tiszavirág. I. 1. XV. évf. 1914. 16. sz. 
p. 183.

1414. —  A róka és a halászat. I. 1. XV. évf. 16. sz. 
p. 183.

1415. St. St. A .: Apróságok. I.l.XV.évf. 8. sz. p. 95.
1416. T. O y.: Halászatunkról. Vízügyi és Hajózási 

Közlöny. 1908. 11. sz. p. 84—86.
1417. T. R .: A pézsmapoczok Magyarországon. 

Halászat. XVI. évf. 18. sz. p. 177— 179.
1418. T. T .: A halak földrajzi elterjedéséről. I. 1. II. 

évf. 1900. 1. sz. p. 9 - 1 0 .
1419. T. V .: A halak korának meghatározása. I. I. 

III. évf. 1900/901. 11. sz. p. 72.
1420. — Ä halápolás diadala. I 1. III. évf. 1900/901.

11. sz. p. 72 . (Folyt, köv.)

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.
Kérdések.

1. Hogyan távolíthatom el legbiztosabban tavamból 
az erősebb vizinövényzetet: nádat, kákát, gyékényt stb. ?

U. P.
Feleletek.

1. Az erősebb vizinövényzet kipusztításának kipróbált 
s egyedül czélravezető módja az, hogy a növényzetet 
víz a la tt  vágjuk. Minden attól függ azonban, hogy ezt 
milyen időben s minő módon csináljuk.

Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy a víz 
alatt csak a gyenge hajtásokkal birkózhatunk meg. 
A mikor tehát tavunk megtisztítását elhatározzuk, az első 
dolgunk legyen, hogy az elvénült, száraz kórójú növény
zetet a tó lecsapolása után őszszel, télen át letakaríttatjuk. 
A mint a tavat tavaszra ismét vízzel borítjuk, a növényzet 
persze ki fog hajtani. Ekkor következik el a vízalatti 
kaszálás ideje. Minél korábban, annál jobb; már m ájus
ban, június elején hozzáfoghatunk, a mint a növényzet 
feje a víz felszíne fölé ütközik.

A vágás ne a növényzet tövében történjék, hanem 
úgy, hogy a szárából egy darab megmaradjon. Abba 
a víz felülről behatol, elrothasztja s a növény kivész.

A vágást,különösen azelső esztendőben, esetleg kétszer- 
háromszor is meg kell ismételni. A következő évben 
aztán már igen könnyű munkánk lesz.

Kis tavaknál egyszerű kaszával dolgozhatunk. Nagyobb 
víznél már szaporátlan volna ez a munka, de meg nem 
is szívesen gázolnak a munkások a vízben, különösen 
kora tavaszszal. Ilyen helyen legjobban bevált a csuklós 
kasza, a mely Roessing német haltenyésztő szabadalma 
s nála is kapható (Uhyst a. d. Spree, Bärwalde). A csuk
lósán összekötött kaszapengéket két, egymással csatló- 
rudakkal összekötött csónakról húzzák végig a tavon. 
A húzáshoz két ember kell s kettő a csónak hajtására. 
Egy kis próbálgatással hamar belejönnek az emberek 
a munkába s akkor aztán nagyon jó eredménynyel 
működik a szerszám.

A legnagyobb baj, hogy most aligha lehet beszerezni 
ilyen kaszákat. Esetleg kölcsön kérhet valamelyik tó
gazdaságtól.
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TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
A Privigyei halászati tá rsu la t évi rendes közgyű

lését január 4-én Privigyén tartotta meg, Lulyák Antal 
kir. közjegyző elnöklete alatt. Az igazgatói jelentés szerint 
a vízterület 11 szakaszra osztva 1916. január 1-től kezdődő 
10 esztendőre bérbeadatott s az évi bérösszeg 966 koro
nára rúg; a pisztrángikraköltetés a kovácspalotai költő
házban kitűnően sikerült s az ivadék közvetlenül a 
patakok mellékágaiba helyeztetett ki; 3 kihágási eset 
jelentetett fel és az eljárás marasztaló ítélettel befejezte
tett; a Handlovka-patak vizének megfertőzése cs ennek 
folytán a halállomány pusztulása miatt indított peres 
eljárás egyezséggel végződött, de a további bajok meg
előzésére a gyár megfelelő berendezéseket fog létesíteni. 
Az igazgatói jelentés tudomásul vétele után a múlt évi 
zárszámadást 86600 K bevétellel és 11962 korona 
kiadással jóváhagyták és a 746'38 korona maradvány- 
összeget takarékpénztárban gyümölcsözőleg helyezik e l ; 
ezzel összefüggésben elhatározták, hogy a társulati 
tiszta jövedelmeket a bérlet lejártakor egyszerre osztják 
szét az érdekeltek között. Az 1917. évi költségvetést 
600 K kiadással irányozták elő, a miből 200 koronát, 
a halállomány, fejlesztésére és költőberendezések létesíté
sére, 300 koronát pedig a halászterület őrzésére szántak; 
A halállomány óvása és fokozása czéljából elhatározták, 
hogy 1 állandó halőrön kívül minden bérleti szakaszon 
1— 1 megbízható egyént alkalmaznak jutalmazási rend
szer mellett, továbbá, hogy Bajmóczlazán tájékán és a 
Czigel-patak mentén 1— 1 újabb pisztrángköltőházat 
létesítenek az Országos Halászati Felügyelőség útmu
tatása szerint. (—g h )

A T rencsénvidéki vágvízi halászati tá rsu la t i 
f. hó 5-én tartotta rendes évi közgyűlését Trencsénben, 
Ucsnay Ernő elnökletével. Az elnökség újra bérbeadván 
6 évre az öt bérleti szakaszra osztott társulati vízterü
letet, nyilvános árverésen az eddigi 1450 K évi bér
összeggel szemben 1680 koronát értek el. A lefolyt 
évi számadások szerint 4509-66 K bevétellel szemben 
4256 26 K kiadás merült fel. Az 1916. évi költségeket 
1743-60 K-val, az 1917. évieket pedig 2057-00 K-val 
irányozták elő; a tagok évi járulékát kát. holdanként 
5 fillérben állapítottuk meg. Af.

VEGYESEK.
Állam i tám o g atás. A háborús viszonyok követ

keztében mind inkább nehezebbé válik az ikratermékek 
beszerzése is. Ez az oka, hogy a földmívelésügyi minisz
térium az 1916/17. évi köttetési évadra csak 100,000 drb 
sebespisztrángikrát osztatott szét csaknem kizárólag 
kincstári erdőgondnokságok vizeinek népesítésére.

N épszerű előad ás. A „Szabad Lyceum" által a 
magyar kir. államvasutak északi főműhelye munkásai 
és családtagjaik részére rendezett vetített képekkel kísért 
ismeretterjesztő előadások egyike január 19 én „ ha
lak élete11 czímmel szerepelt a műsoron. A „Szabad 
Lyceum" vezetősége lapunk egyik munkatársát,
Em il dr. kir. asszisztenst kérte föl az előadás megtar
tására. A nagyszámú tanulni vágyó hallgatóság — túl
nyomóan a munkásság köréből — a főműhely díszter
mében tetszéssel és figyelmesen hallgatta az előadó 
nagyon népszerű modorban tartott magyarázatait, melyek
kel igyekezett az alaposabb természettudományos elő
képzettséggel nem rendelkező közönségben is az érdek
lődést fölkelteni és folyton • ébren tartani. Ily módon 
sikerült is megértetnie a halak lélekzésének módját,

vérkeringését, táplálkozását, szaporodását s a létért való 
küzdelmét a víz alatt. A bemutatott vetített képek leg
nagyobb részét a természetes haltáplálékra szolgáló 
apró vízi szervezetek sorából válogatta s megmagyarázta 
a legfontosabbak életmódját. Ugyanezen előadást már- 
czius 11-én Erzsébetfalván megismétli.

H alászkirály. Méltán illethette a mostan divatos 
üzleti szokás szerint ez a czím a nem rég elhunyt M atics 
Ján os  ópávai lakost, a ki a Temes és a Duna szögé
ben óriási terjedelmű halászati üzemekkel bírt.

M atics Ján os  ifjú korában dragonyos főhadnagy volt. 
A halászat kedvéért otthagyta a fényes s előkelő életet; 
visszatért a békés „ősfoglalkozáshoz", a melyet oly 
hatalmas erővel űzött, hogy egész legendás híre kelt.

Torontál vármegye árvaszéke most adja bérbe a kis
korú örökös javára ezeket a halászatokat; a nyilvános 
árverést Ópáva községházánál 1917. február 15-én tartják 
meg. A bérleti idő 1917. márczius 1-től kezdődőleg 
6 év. A bérlethez a Temes folyónak 3 község határába 
eső szakasza, aztán a Duna folyóhoz tartozólag a „Duna- 
vácz" és „Beszni" fok tartoznak, kereken 600 kat.-hold. 
A kikiáltási ár 60,000 korona évi bér. Egy üzembe 
veendők ezekkel a bérletekkel a kincstártól bérbe bírt 
vizek is, Duna folyam, hullámterek, rétségek, több mint 
6000 kát. hold, a melyekért évi 15,153 K fizetendő.

P isztrán g o s h algazd aságok  term ék ein ek  á r 
m egállap ítása A usztriában. Az osztrák halászati 
egyesület kezdeményezésére az osztrák pisztrángtenyész
tők múlt év deczember 15 én értekezletet tartottak a 
háborús állapotokkal összefüggő kérdések megvitatása 
czéljából. Többek között, tekintettel a rendkívüli mér
tékben megnövekedett üzemi költségekre, tógazdaságaik 
termékeinek árát az 1917. évre a következőkép állapí
tották meg, mindig 1000 darabot értve:

I. I k r a :
a) sebes és szivárványos pisztrángnál:

20.000 d rb -ig _______________  10 K
2 0 .0 0 0 -  50,000 „ ..................................... 9 „
5 0 .0 0 0 -  100,000 „ ................... . ...........  8 „

b) pataki saiblingnál:
20.000 drb i g _______________  8 K

20.000— 50,000 „ ____________.. .  ...-  7 „
50.000—  100,000 „ ......... .................. . . . .  6 „

II. Ivadék-zsen ge .............. . ...........................  20 K
III. Egyéves i v a d é k :
a) sebes pisztrángnál 6— 8 cm.-ig ........... 180 K

9 - 1 2  „ _____  200 „
b) szivárványos pisztrángnál 6— 8 cm .-ig .. . 160 „

9 - 1 2  „ . ..  180 „
IV. Kétéves ivadék___ ______________  alku szerint.
A fogyasztásra való anyag árát a haltartónál kilo

grammonként 10 K-ban vélik méltányosnak. Az élő, 
vagy pedig a frissen leölt és gondosan csomagolva 
küldött árú értéke között nincs különbség.

A halak állító lag os h allóérzék én ek  tanulmányo
zása czéljából Körner tanár végzett újabban kísérleteket, 
melyekhez különösen az amerikai törpeharcsát (Amiuru-s 
nebalosus) és más halfajokat — összesen 25 fajt — 
használt. Eredményeit a Zeitschrift für Ohrenheilkunde 
ez. fülorvostani folyóiratban tette közzé. E kísérletek is 
arra engednek következtetni, mint a régebbiek, hogy 
t. i. a halak süketek. Nem sikesült ugyanis kimutatnia, 
hogy a halak a hanghullámok ingerére reagáltak, ha
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a kísérletek során minden zavaró körülményt kiküszö
bölt. Az ilyen kísérleteknél ugyanis nagyon óvatosan 
kerülni kell mindent, ami a hangadó eszközök: sípok, 
csengők stb. effélék megszólaltatásával egyidejűleg a 
vizet valamelyes mozgásba, rázkódásba hozhatná, mert 
a halak az ilyen mechanikai ingerekre természetesen 
akkor is reagálnak, ha süketek. A kísérleteket különben 
azon kérdés eldöntése czéljából végezte Körner, hogy 
az emberi fül utriculusának, sacculusának és az ú. n. 
félkörös ívjáratoknak, melyek a test egyensúlyának, 
helyzetének milyenségéről tájékoztatják az embert és 
hasonló szervek a többi gerinczes állatokat is, van-e 
valami szerepük a hallás közvetítésében is? Az ered
mény negatív. A hallást az emlősöknél tudvalevőleg a 
fül csigája, az ú. n. Corti- féle szerv közvetíti az agynak.
Ezt a berendezést a kétéltűeknél, hüllőknél és madarak
nál az egyszerűbb szerkezetű lagena helyettesíti, mely
nek a halaknál még éppen csak nyomai mutathatók ki. 
Hiányoznak a halaknál a fentebb jelzett magasabb- 
rendű állatok fülében kimutatható hangvezető berende
zések is. Dr. E.

P o n ty  és sas. A „Fisch.-Zeitung" múlt évi deczem- 
beri száma hozza azt az áprilisi ízű hírt, hogy Svájczban 
múlt őszszel egy tavon egy hatalmas potykát fogtak, 
a mely hátán hordozta egy sasnak a teljes csontvázát (!); 
a csontváz karmai mélyen be voltak vágódva a ponty 
hátába. Bizonyos, hogy a sas megtámadta a halat s 
megragadta karmaival, hogy magával vigye. A hal 
azonban erősebb volt s az vitte magával a sast, a vízbe 
fojtva a szárnyas rablót, a mely ijedtében csak még 
jobban belekapaszkodott a hal testébe.

Egy kissé ugyan nehéz elképzelni a dolgot s gyanús 
az is, hogy a ritka fogásnak sem a pontos ideje meg
adva, sem a pontos helye megnevezve nincs.

Melász, mint konzerváló anyag. A már elhunyt ero ti
kám  kísérletezett a berlini mezőgazdasági főiskolán, miképp lehet 
állatok belső részeit huzamosabb ideig frissen tartani haltakarmányo
zás czéljaira. Bevált a következő eljárás: egy kádba egyharmadáig 
melászt töltünk s abba dobjuk a leölt állatok belső részeit (gyomor, 
máj, lép stb.). A melász befödi ezeket a részeket s hosszú ideig 
frissen tartja azokat, úgy hogy huzamosabb időn át lehet, felaprózva 
azokat, azokkal mint egészen friss anyaggal, a pisztrángot etetni.

B udapesti halpiacz. Minden e szakmával foglal
kozó s hozzáértő előtt ismeretes, hogy a budapesti 
piacz halfogyasztásának 80°/o-a tenyésztett ponty. Ennek 
ára a múlt év őszi lehalászásától mai napig alig vál
tozott. Ma is, midőn ez a raktártavakban tartott árú 
már sokat vesztett önsúlyából, még mindig a kezdet
ben jegyzett árakon kapható.

A többi 20%  halfaj egyrésze, mint keresett fény
űzési árú, azelőtt is mindig, még a békében is, drága 
volt, más része, mint silány árú, ma sem ért el magas 
árakat. Összehasonlítva a ponty mai árát más élelmi- 
czikk mai árával, azt látjuk — úgy a termelő, mint a 
kereskedő dicséretére mondva, — hogy itt csak a hábo
rús termelés többköltsége jött tekintetbe s egyiknél 
sern kívánta a rendes polgári hasznot túllépni. így 
történt, hogy a ponty, mely békében mindig drágább 
volt a többi húsféléknél, ma azokhoz képest féláron 
kapható. Ennek a következménye az, hogy ma a kato
naság a ponty főfogyasztója.

Mi történt mégis?
A hatóság jónak látta a halak árát maximálni!*)

) A Budapest székesfőváros vásár- és vásárcsarnokainak igaz
gatósága áltál kiadott „Hivatalos Árjegyzésiben néni'' találtunk 
erre vonatkozólag eddig semmi közzétételt. Szerk.

Tette ezt akkor, midőn pl. az alma, mely szintén fontos 
élelmiczikk, a szedéskor volt 120 koronás ár után, 
ma már, silány fajtában is, 700 koronás alul nem 
kapható.

És, úgy látszik, a hatósági árak megállapításánál 
ismét elmulasztották az erre hivatott szakközegeknek 
véleményét kikérni; mintha a hatóságnak tudomása 
sem volna az országos halászati felügyelőség, vagy a 
Budapesten székelő halászati egyesület létezéséről. (Avagy 
arról a 102,028/915. sz. m. kir. belügyminiszteri ren
deletről, mely e szervezeteket az árszabályozásoknál 
a városok és vármegyék figyelmébe ajánlja. Szerk) 
De, úgy látszik, más szakértők tanácsát sem kérték ki. 
így történhetett meg, hogy az élőhalak között az „apró 
kevert halak" árát L60— 2‘00 koronában állapították 
meg; a kárász árát pedig, mely aránylag mindig apró, 
3 5 0 —4-50 koronában, a csukáét 6— 7 koronában. Ha 
már most, pl. az apró csukát valaki összekeveri kárász- 
szál, abból „apró kevert hal" lesz, ára tehát L60—2‘00 
korona volna! A mi képtelenség. Továbbá a jegelt és 
élő kárász egy árban van jegyezve. Legeredetibb azon
ban, hogy a jegelt halak között a „keszeg" L60— L80 
koronán van jegyezve. Már pedig tudjuk, hogy a 
keszeg sokféle hal gyűjtőneve; azok között van olyan 
fajta is, melynél a két kilós példányok nem ritkák, de 
van olyan is, melynek legnagyja sem növi túl az öt 
dekát. Mindkettő keszeg, tehát egy az ára??

Ilyen megállapításból, előreláthatólag, minden oldalon 
kellemetlenségek fognak származni.

Mindent maximálni kellő időben és méltányos ala
pon, ez lett volna, szerintem, a legczélravezetőbb. Akkor 
nem állottak volna elő a halgazdaságokra nézve olyan 
képtelen állapotok, hogy míg például a búza mai ára 
44 korona, addig a nem maximált csillagfürt (jó hal
takarmány) ma métermázsánként 150 korona!

Ha tenyésztőink ezzel akarják pontyaikat etetni, akkor 
a termelőnek legalább 600 koronába fogna kerülni 
egy métermázsa ponty, melyet ma még 4—500 korona 
között bocsát árúba. Ilyen viszonyok között ki van 
zárva, hogy a pontyokat ezidén etessék; annak meg 
viszont az lesz következménye, hogy ezévben fele ter
mésünk sem lesz majd.

Utóbbi időben a hígvizi halászatból, egy kevés 
balatoni halon kívül, majdnem semmi árú sem jut a 
piaczra.

A tógazdaságokból származó készletek is erősen 
apadnak; számításom szerint már felerészük fogyasz
tóra talált.

M egállapított (?) árak nagybani eladásnál.
Faj Élő Jegelt

k o r o n a
Ponty ___    5 ‘-------- 6 — 4-------- 5'20
Harcsa _______ ________ 8‘------ 10-— 8 -— -1 0 '—
Csuka ._____  6--------- 7-— 5’------- 6 50
Czompó________ ...    4------- 5*— — •---------- •—
Kárász ...............................  3 ‘5 0 -  4'50 3 50— 4’50
Apró kevert . . . _____  L60— 2* - — -----------•—
K esz e g ____ _____   — •------------•— 1---------120
Fogassüllő ........................  — •--------- •— 12------- 14 —
K ecsege.._____ _______  —*------------•— 16’------18'—

C.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
M. L. Hrubieszow. Tókezelőnek vagy halásznak való ajánl- 

kozását tudomásul vettük. Ha alkalom nyílik, szívesen közöljük 
czímét azokkal, a kik ilyen szolgálatra embert keresnek.
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H ivatalos árjeg yzés B u d ap est szék esfő v áro s v ásárcsarn o k aib an  és nyilt piaczain .
Áringadozások kilogrammonként fillérben.

1917. január 11—17. között. 1917. január 18—24. között.

A vásárcsar- A nyilt A vásárcsar A nyilt
Az árú neme Nagyban nokokban piaczokon Nagyban nokokban piaczokon

k i c s i n y b e n k i c s i n y b e n

a) É desvízi élő  h al.
Ponty, nagy ---------------------- 5 5 0 -  580 700— 700 } 5 6 0 -  700 5 5 0 -  600 700— 700 j  540— 720„ kicsiny._____ _______ 5 0 0 -  540 5 4 0 -  660 500— 540 540— 660
Harcsa, nagy ________ 1000-1000 1200—1700 } 1000-1100 1000-1000 1200—1700 j  640— 1200„ kicsiny... — . . . _____ 800— 900 1100—1100 800— 900 1000—1100
Csuka, nagy _ _ ________ 700— 700 800— 820 j- 700— 700 700— 700 8 0 0 -  820 | 700— 820„ kicsiny---------------------- 600— 600 700— 700 600— 600 7 0 0 -  700
Fogassüllő, dunai___________ — 1900-1900 ,— — 1900-1900 __
Kárász _ _________________ 2 5 0 -  320 400— 440 250— 3Ű0 2 5 0 -  450 4 0 0 -  460 300— 440
Czompó . _... 400— 500 560— 600 6 4 0 -  640 4 0 0 -  500 5 6 0 -  600 

660— 660
5 0 0 -  620

Márna _____ ... 6 0 0 -  600
K eszeg___________ _________ — — — — — —
Pisztráng ________ ______ ___ — 2000-2000 — — — —
Kecsege, nagy_____________ — — — — 2000—2000 _

„ k icsin y__________ — — — — — __
Apró kevert hal ___________ 1 60-200 3 0 0 -3 0 0 — 160-200 . 250— 250 —

b) É desvízi jeg elt (nem élő).
Ponty, nagy . . . ___________

„ kicsiny______________
5 0 0 -  520 
4 0 0 -  450

6 0 0 -  640 
500— 540 j  3 6 0 -  640 5 0 0 -  520 

400— 450
600— 640 
500— 540 | 4 0 0 -  660

Harcsa, nagy ... _ ... 940—1000 1200-1700 | 800— 800 940 -1000  
8 0 0 -  900

1200— 1700
1100-1100kicsiny________ ______ 800— 900 1100— 1100 } -

Csuka, nagy ... . . . . ________
„ kicsiny______________

6 0 0 -  650 
5 0 0 -  560

700— 740 
6 0 0 -  640 } 3 5 0 -  600 600— 650 

500— 560
700— 740 
600— 640 j  4 0 0 -  700

Fogassüllő, dunai___________ 1200-1400 1500-1600 ) 1200-1400 1400—1600 1
n balatoni nagy ... — — j 1000— 1000 — — jlOOO—2000
„ „ kicsiny... — 1C60 —1300 J — 1060-1300 j

Keszeg, balatoni ____  _____ — — — __
Garda, balatoni ________  . _ _ _ _ _
K árász_____... ______  _ . ... 250— 320 400— 440 2 0 0 -  360 2 5 0 -  450 4 0 0 -  400 _
Czompó ................................... _ _ _ _ _
Márna ______ ... _________ — 5 8 0 -  580 — — 5 8 0 -  580 —

K eszeg____ _____ __________ 100— 120 200— 220 200— 240 1 0 0 -  120 200— 220 200— 240
Pisztráng _________________ — — — — — —

Lazacz, rajnai _ 1600-1800 — — — — —

Kecsege, nagy______________ — 1900—2000 — 1600— 1800 1900-2000 —

„ kicsiny ___________
T o k ________ _____ __________
Viza_______ ______ ________

— 1400— 1840 — — 1400— 1840 —

_ z z
Apró, kevert hal . . . ________ — 2 2 0 -  250 160— 160 — 220— 240 160— 230

c) R ák.
Folyami rák, nagy 1 darab — — — — — —

/> kicsiny 1 „

Ü W "  T ó g a z d a s á g o k  f i g y e l m é b e !

Veszek t ö b b  e z e r  m é t o r m á z s d  élő pontyot, czompót, kárászt s tb .

ZIHHEIFEKEI02 íiltoitsKi, k. é s  f t  ilmi a i l i  B8BAPEST, Bäziwu lisiicsniL lelem: H— a.

A 8 Á B D I T Ó G A Z D A S Á G
Levélczím: Tógazdaság Sárd. Sürgönyczfm: Tógazdaság Kiskorpád. Vasútállomás: Kiskorpád.

őszi és tavaszi szállításra elad 1— 2— 3-nyaras javított w ittingaui pontyot és anyapontyot, bajorországi 
aischgrfindi 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 tó g a z d a sá g  k izáró lag  csa k  ten y é sz h a la t term el.
Árjegyzékkel szolgál a T ógazd asági In téző ség  Sárd és dr. H irsch Alfréd B u d ap est, K lotild -p alota.

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


