
XIII. 

A vizek kincset rejtenek. 
(XXI. tábla.) 

V E R N E R F E R E N C Z T Ő L . 

Anyagi érdekeink szempontjából legsürgetőbb teendőink közé tartozik 
vizeink rendezése, mely nem csupán a folyók kártékony kicsapongásainak 
fékezését feltételezi, hanem kötelességünkké szabja azon kincs kiaknázását 
is, melyet a jótékony természet vizeinkben azért adományozott, hogy jóllé-
tünk megalapítására segédkezet nyújtson. 

Mindaddig, míg a vízerőt parlagon hevertetjük, egyoldalú leend a szabá-
lyozási téren végzett munkálatunk ; mert kizárva lesz nagy része azon hasz-
nos eredményeknek, melyeknek fáradozásainkat kisérni kellene. 

Több évi szomorú tapasztalatok intenek, hogy reménydús terméseinket 
évenkint a mostoha időjárás szeszélyeinek martalékául ki ne tegyük, hogy 
földeink termékenységét öntözések létesítése által fokozzuk. Gyapjú kereske-
désünknél az árak emelésére nagy hatással birna rendszeres usztatók felállí-
tása; a kenderiparnál közszükséget képez !a kenderáztatók hiánya; a malom-
ipar kifejlesztésénél a víz mozgató erejének felhasználása nagy szerepre van 
hivatva; folyóinkat összekötő hajózható csatornák belkereskedésünknek életet 
adnának ; a czélszerüen berendezett halastavak által a tápanyagok tetemes 
szaporodása volna elérhető. 

Nem említve fel a tengerek kiaknázhatlan kincseit, azon tekintélyes 
jövedelem, melyet csak ezelőtt pár évtizeddel hazánk némely folyam-vidéke 
a halászatból húzott, bizonyságot tesz arról, hogy a növényvilágon és állat-
tenyésztésen kívül, a természet a vizeknél sem szűnt meg az emberek táplálé-
káról gondoskodni s én — a vízhasznosítás sokféle módjának bővebb 
fejtegetését mellőzve - ezúttal egyedül a haltenyésztés nagy fontosságának 
létesítése könnyű és hasznos voltának ismertetését tűztem ki értekezésem 
tárgyául. 

Általában ismeretes dolog a halak rendkívüli szaporodása, mely lehe-
tetlenné tenné a halak fogyatkozását, ha az emberi kéz ápolása karöltve az 
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országos törvények jótékony hatásával a természet e bölcs rendelkezését elő-
mozdítani törekednék; ámde sajnosan kell tapasztalnunk, hogy az emberek 
nagy része mintha összeesküdött volna a halak ellen, mindent elkövet, hogy 
azokat lehetőleg pusztítsa; lehetetlen búsan nem szemlélnünk a je len tés ag-
gódva nem tekintenünk a jövőbe, mely azzal fenyeget, hogy hazánkban a halá-
szat jövedelmének évenkinti csökkenése, sőt végre tökéletes megsemmisülése 
fog bekövetkezni; minélfogva minden perczet fel kell használnunk, hogy ezen 
veszély elháríttassék. 

A főhiba őnhanyagságunkban rejlik, melyhez hozzájárul a halszaporo-
dás akadályozását előidéző okok egy nagy halmaza, míg ezek ellenében csak 
egy oly intézkedést sem mutathatunk fel a múltból, mely e jövedelmi águnk 
fenntartására, vagy annak védelmére irányoztatott volna. 

Az édesvizi halak fogyatkozása már e század elején tapasztaltatván 
Angol-, Frank-, Oroszhonban, Sveiczban, Belgiumban, Norvégiában a kor-
mányok felettébb sokat tettek a haltenyésztés érdekében, míg nálunk csakis az 
utóbbi időkben hozatott szőnyegre e fontos kérdés, s a mesterséges haltenyésztés 
előmozdítására az országgyűlés egy összeget meg is szavazott. A kitűzött czél 
elérése érdekében én nagyon kívánatosnak látom, hogy a vizek szabályozásá-
val foglalkozó mérnökeink figyelmüket ezen fontos tárgyra is kiterjeszszék; és a 
haltenyésztés ügyét az érdekeltek előtt népszerűvé tenni igyekezzenek. 

A haltenyésztés mesterséges üzése által lehet csupán a halak szaporítását 
eszközölni oly formán, hogy főczélul jó hal-mag, vagyis ikra termelése tűzetik 
ki, mely a haltenyészdékben kiköltetik, és bámulatos halszaporulatot nyújt. 

Mintegy egy századdal ezelőtt Jakobi hadnagy a lazacz és pisztrángok ívá-
sát (párzás) figyelemmel kisérte, és azon szerencsés gondolatra jutott, hogy a 
természet e példáját mesterségesen utánozza. Harmincz évi tapasztalatai után 
belátta eljárása czélszerüségét és 1763-ban. felfedezését közié a „Hannoveri 
Magazin" folyóiratban. Már e század elején sokan alkalmazták Jakobi eljárását. 

1837-ben Schan János Schottlandban a Nith folyóban a lazaczok mes-
terséges termékenyítését alkalmazá, melyek 110 napi költési idő után kibújtak 
az ikrából és 18 hó múlva a himek már a termékenyítésre alkalmassá lettek. 

1841-ben Bocciu Uxbrigde vidékén későbben Carsalsonban használta a 
mesterséges haltenyésztést. 

1842-ben Remy egy Bressei halász Gehin csapiárral egy elrejtett völgy-
ben űzték a haltenyésztést; miért is a regesi ipartársulat által érdemjellel ju-
talmaztattak meg. 

1848-ban a franczia kormány Remi halásznak 1500, Gehinnek 1299 frank 
évi dijat határozott. 

1852-ben a franczia kormány Hüningenben egy minta-intézet felállítá-
sát rendelte el, melynek működését fényes eredmény követé; mert sok magán 
intézetek keletkeztek és a haltenyésztés szerencsésen elterjedt az országban; 
ezenkívül a hüningeni tenyészde példája egész Európában élesztöleg hatott. 



csakhamar létrejöttek a müncheni és würzburgi Bajorhonban, monreposi 
Würtembergben, és több mások Sveiczban, melyek mind az állam költségén 
állíttattak. 

Az angolok a hüningeni intézet meglátogatása után Irlandban kísérle-
teket tettek s Lough Corriban 1854-ben 260,000 lazaczot neveltek, mely pél-
dát többen követték és még ez évben egy társaság Perth mellett egy tavat 
ásatott s belé 300,000 fiatal halat tétetett, melyek mesterséges etetés után 
rövid idő alatt 5—6 angol hüvelyk hosszúak lettek. 

Ezen rövid átnézet mutat ja , hogy minden kormány iparkodott a népes-
ség jövedelmét a haltenyésztéssel fokozni; míg ellenben nálunk folyóink sza-
bályozása által megsemmisültek azon nagy terjedelmű árterek, melyek a hal-
szaporodásra igen kedvező hatással voltak ; mert a halak különösen az ivás 
ideje alat t azokban nyugalmat és bő mennyiségű táplálékot találtak. 

E körülményeket figyelembe véve szükséges, hogy országos költségen 
egy haltenyésztési minta-intézet állíttassék, mely intézetben a haltenyésztés-
ben gyakorlati oktatás adassék és főczélul legyen kitűzve jó és egészséges 
hal-tojást nagy mennyiségben előállítani, melynok egy része a folyók benépe-
sítésére, más része egyes felállítandó tenyészdék szükségének fedezésére szol-
gálna. Szükséges, hogy több halastavak alakíttassanak, melyek a haltenyész-
dékből nyert apró ha lakka l benépesíttetvén, bennök a halak rendes etetés 
által hamar növekednének és fáradságunkat bőven megjutalmaznák. 

A tenyészdék és halastavak berendezésénél tekintetbe veendő, hogy 
ezek a szükségelt jó és elegendő vizzol elláthatók legyenek, valamint azon 
nyugalom is biztosítva legyen, melyet folyóinkban a gőzhajózás zavar a hal-
szaporodás hátrányára. 

Ha azon állapotot tekintjük, melybe hazánk folyói a szabályozások 
által jutot tak, több oly folyam-medreket találunk, melyeknek kigyódzásai 
egyes átmetszésekkel rövidíttettek és melyeknél az á t m e t s z é s a n y a - m e d e r r é 
képződvén, a kigyódzások elzárhatók; sőt vannak oly mellékágak is, melyek 
egész vidéket bekalandozva, több mértföldnyi út befolyásai után egyesülnek 
az anyamederrel. Lehetetlenség, hogy ezen holt medreket figyelmen kívül 
hagyjuk a haltenyésztés kiterjesztésénél; hisz ezek magától a természettől e 
czélra látszanak rendeltetve lenni és a sok költséget igénylő ily ásásokat fe-
leslegessé teszik; e mellett az anyamederből vízemelő-gépek által vízzel min-
dig könnyen elláthatók. 

Számtalan ily alkalmas hely akad hazánk folyómellékein, ezeket leg-
jobban ismerhetik azon szaktársaink, a kik a folyóvizek szabályozáza körül 
működnek, és a kik hivatásuknál fogva örömmel nyújtanának segédkezet 
ezen ú j jövedelmi forrás meghonosítására és a mesterséges haltenyésztés nép-
szerűsítésére. 

A felügyeletem alatt lévő Fekete-Körösnél a többi között egy halastó 
létesítésére különösen előnyös hely találtatik a talpasi határ azon táján, mely 
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az 51., 50. és 49. számú fekete-körösi átmetszések melleit bekanyargó és ott 
„Lunguluj," „Nótárius," „Diki" és „Veres" zugokat képező holt Körös-
medrekkel átszőve van, mely medrek a Lunguluj-tóval egyes átmetszések ál-
tal kapcsolatba hozatván, a legkedvezőbb helyet nyúj tanák egy haltenyészde 
alakítására következő modorban : 

A mellékelt térképen jelelt a pontnál egy Oetl-féle vízemelő-gép állí-
tandó, mely egy a Körös legkisebb vízszinc alá sülyesztett kútból egy lóerő-
vel óránkint 300 akó vizet szolgáltatna a tenyészde ellátására. 

a pont a Körös töltésétől 14 ölnyire beljebb esik, mely helyen a holt 
Körös medre egész magasságban foltöltendő; részint mert a vízemelő-gép 
felállítására és müködhetcsére ott tér szükséges, részint pedig azért, hogy 
magának a Körös töltésének biztonsága veszélyeztetve no legyen. 

Az a ponttól e g é s z / p o n t i g 1500 folyó öl hosszban vonuló tenyésztési 
tér 4 osztályra választatik el, és pedig : 

az I. osztály apró halak számára, a 2-dik ponttól 11-ig 225 folyó öl 
lioszszal b í r ; o vonalon a jelenlegi holt Körös-meder színe emelendő, a hossz-
szelvényben kijelölt új meder fenékvonalig, továbbá a 11. számú pontnál az 
I. és II . osztály elválasztására a meder elrekesztése — a mint a 11. ponthoz 
tartozó keresztszelvény-rajz mutatja — sodronynyal befont tiltó-rácscsal esz-
közlendő, hogy a víz akadálytalanul lefolyhasson, de a halak elillanása meg-
gátoltassák. 

A I I . osztály az 1 éves halak számára a 11. ponttól a 13-ig némi fel-
töltést kiván ; innen a Lunguluj-tóval összeköttetvén egész a c pontig egy át-
metszés kiásását igényli. Ezen átmetszésen a II. osztály 12. pontjánál ismét 
egy sodrony-tiltó állítandó azon tervezet szerint, mely a keresztszelvények 
közt a II. osztály 12. pontjához rajzoltatott és mely az ásandó átmetszés mé-
reteit mutat ja . 

A I I I . osztály a felnőtt azon'Jmlak számára van fentartva, melyek már 
eladásra kerülnek; ugyanazért ez. halász-tónak nevezhető, mert a halászat 
ebben gyakoroltatik; ezen halásztóul a „Nótárius zugi" holt Körös szolgál 
c — d pontig, mely vonalon a mederfenék színe a kijelelt fenék vonaláig 
emelendő. 

d—e pontig egy 85 öl hosszú] átmetszés ásandó, melylyel a két holt 
Körös összeköttetik; ezen átmetszésen a 34. számú pontnál ismét a kereszt-
szelvény szerinti sodrony-tiltó állítandó fel, mely a I I I . osztályt a IV-töl 
különíti el. 

A IV. osztály e—/ pontig 500 folyó ölön terjed, ezen osztály jelenleg a 
ráktenyésztés részére van felhagyva; azonban ha szükséges, mindig felhasz-
nálható leend ; f pontnál a Körös töltésének keresztmetszése van kitüntetve 
azon 2 cső alkalmazásával, melyek a töltésbe béton-öntvénynyel vannak be-
illesztve s a felsőnek rendeltetése — folytonos mérsékelt lefolyás eszközlése 
által -— a halastó vizét újítani és folyvást tisztán tartani, a másik cső a töltés 
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aljába lévén fektetve, ezen — a tófenék tisztíthatása czéljából — a halastó 
egész vize leereszthető. 

A Körös-töltés biztosítására azon vonalon, mely A B betűkkel jeleltetik 
a tervrajzon, szükséges, hogy a holt Körös-medrek a, I, k} l, e pontoknál 
egyes áttöltéseket nyerjenek azért , hogy a halastó vize a töltéseket hátulról 
ne áztassa és ne veszélyeztesse. A kivezető csőnek átmérője tetszés szerinti, 
azonban czélszerü leend, hogy a 2 csövön egy óra alatt 300 akó víz le-
folyhasson.*) 

Az itt leirt halastavak létesítésének költségei egyremásra a követ-
kezök : 

Egy Oetl-féle vízemelő-gép ára 450 frt. 
Egy k ú t hozzávaló anyaggal 400 n 
Egy ló a gép húzásához 100 V 
A holt Körösnek feltöltése a pontig 320 köb-öl 1 fr t jával (?) . 320 n 

Az a ponttól 11 pontig meder feltöltésre 600 köb-öl 1 fr t jával 600 V 

A l i . számú karónáli zúgó 300 » 
A Lunguluj-tó átmetszése 72 V 
A II. és IV. osztályokban az átmetszésekre 2 zúgó 80 frt tal . 160 » 
c—d-ig meder feltöltés 424 ölön 706 köb 1 frttal 706 •n 

d—e-ig „Diki" zugi átmetszés 75 köb-öl 75 V 

2 vízkieresztő cső 8 " átmérővel, csappantyúkkal együtt 19 
mázsa; lerakással együtt 250 11 

A holt Körösnek 4 áttöltése i, k, l, m pontoknál összesen 90 k. 90 n 

200,000 db. apró hal a Tiszából felszállítva 400 n 

Egy csősz bére évenként 200 n 

A halak táplálására ké t éven keresztül . . . . * . . . . 000 » 
Előre nem látható kiadásokra 500 n 

Összeg 5224 frt . 
Ha tehát 200,000 db. ha lnak 2 évig kitartása és az egész telepzet létre-

hozása 5224 f r tba kerülne, feltéve, hogy a halaknak fele kiveszne, a meg-
maradó 100,000 darab ér téke — darabját 50 krral számítva — 50,000 irtot 
tenne, mely összeg 5224 f r t befektetés után 2 év alatt nagyon háladatos kama-
tot képvisel s így a tervezet foganatosítása jó lélekkel ajánlható. 

*) Az összefüggő halas tavak vizének újí tása véget t leeresztendő vízmennyiségnek a 
tavak víztükrének terűjével kell helyes arányban lenni. Minél ^nagyobb ezen terű, annál na-
gyobb mértékben van a majdnem egészen álló tóvíz a forró nyári évszakban a tespedés és 
poshadás általi megromlásnak k i t é v e ; tehát — el tekintve attól, a mi az elpárolgás stb. ál tal i 
vízveszteség pót lására szükséges — annál több vizet szükséges felúj í tás véget t a t avakba be-
és leereszteni ; miné l fogva ha a v íznek újí tása egyedül a kérdéses két csövöni átfolyás által 
eszközölhető, ezen csövek átmérőinek a halastavak ter jedelmével kellő a rányban kell állaniok . 

A s z e r k 
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