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Mõnes paigas saksamaal (Lüneburger Heide)
kõneldakse, et sääl talupoeg praegu nit palju euesekaswatatud talu aastas ära sööb, tui tema isa, wanaisa
ja waua-wauaisa kolme põlwe eluajal näinudgi ei olnud.
Kalalaswatamine lahtise wee sees ei tule tüll liig
tallid maksma, kalapüüdmine läheb aga sarnases wees
talliks, teme asi, tui seda himu pärast tehtakse. Aga
suure nooda muretsemine, töörahwa palkamine, ehk jälle
ajawiitmine mõrraga, eht õugega püüdes tulewad uiipalju maksma, et meie kalakaswatannst suurtes järwedea
kõige tululikumaks pidada ei nuu. Järwest eht jõest
on talli raske tätte saada, eht paremal korra! õnnekaup, sellepärast peab kalakaswatajal niisuguue järw
eht riit olema, tust tarbekohal tõik wett maha lasta
wõib, mis tarwis wesi tasase maa pääle üles sulutakse. Mui sarnase madala tiigi wett läbi truubi maha
lastakse, siis pale talade kättesaamiseks muud waja
teha, tui truubi õtsa alla üks kõrw pcnma. Wesi
jookseb läbi korwi ja talad jääwad korwi sisse. Kui

üfe fono tall! täis, pandakse teine konv \tt., Unu
tõik kalad kätte saadakse.
Nüüd aga kõneleme kalakaswatamisest korda mööoa :
Köiae niue tuleb j ä r w e a s y t a m i u e käsile
wõtta. Loodud järweft ci saa pea tuuagi kraawidc
läbi tõite wclt muljel lasta. Iärwede põhja ou ta
ajajooksul sagedasti niipalju lima kogunnd, et seda
kergesti kuiwaks teha ei saa ja selle lima sisse jääb
alati hulk talu taotsile. Sellepäraft on palju parem
kalaiärwe otsekohe kuinm maa paole teha, kus ennegi
hallikae eht oja uiipalju wett annab, et sulgude lodi
õhukest lausikut jänoe teha saad. Sawise maa pööl
ou wõimalit isegi lumeweest kõigeks suweks tiik üles
sulguda. Wäikest oja wõib üleni finni sulguda, tui aga
oja wähegi suureni ou, siis peab sulgusid wäga kõwasti
tegema, sest jõe põhjas ou maa mesine ja mesi hakkab
wiimaks tammi alt läbi tikkuma.
Kewadel suure wee ajal peab suuremas ojas
lüüsi wärawad lahti nuuma, et wesi tammist üle ei
woõlaks. Selleläbi läheb aga ta palju kalu kaotsi,
sest sarnase lüüsi ees, tust tõik kewadine mesi läbi
pääsete, ei ole mõimalit sõelu ees pidada. Sellepärast
on odamam ja igapidi kergem ojakesest wett kraamiga
tõrivale taanda jo nõnda mesi kõrgemalt alla miia,
Nõuda selle traami ja oja mahe! järw nwimalit as»tada ou. Zelkombel ou loõimalit ta mitut järme
üksteise järele teha, sest talakaswatamise juures on
palju odaioam ja parem, sest kalakaswatamise juures
on palju odawam ja parem mitut wäikest sulgu teho,
tui üht suurt. Alamalseisaw joonistus näitab sarnase
järwe plaani:

0. 0. 0. ÜII wana üja. S. S. on taks lüüsi.
K. K. K. üii suur kraaw, mille kaudu janude wett

juurde toodakse. k. k. k. on wäikesed kraawid, unda
mööda üilad alla otsa tolku tulewat), tui wett maha
lastakse. A. ou haud, kuhil kalad wiimati kokku
tulewad. 1". T. ou kaks truupi, üfc wee järwe sisse- .
laskmise, teine wee wälja laskmise tarwis. Wärawatega
lüüsisid, nagu need weskitauuuidel tehtakse, unub ainult
sääl teha, tu5 waja ou mõnikord palju loett läbi lasta
ja kus talil ei pruugi tagasi hoida. Tääl, kus wett,
ehk kalu järwe sisse, eht wälja laetakse, tudib seda
kõige paremini ja odawamiui laud truum' läbi teha.
Pool truupi läheb risti tammi alt läbi, teme pool
rauseb wäljaspool tammi püsti ülesse. Püstiseiswa
truubi wälimiue külg au mi peenikese traatwõrguga
tinui löödud, et kalad säält läbi ei pääse, tüll aga
loesi wälja joakvta wõib. Selle trmibi keskpaigas ou

wäikesed lauast lüüsid nõuda üksteise pääle sisse seatud,
et wesi neist üle peab jooksma. Kui wett madalamale
tahetakse lasta, siis wõetakse ueid lüüsitesi otsast wälja,
lui jälle wett kõrgemale sulguda tahetakse, siis pandakse
neid enam sisse. Selkombel on järwe wett wäga kerge
uiipalju kui tarwis sulguda, ehk wälja lasta.
Minul on üts wäikene mudel, mis seda paremini
seletab, kui joonistus.
Kala sugutamiue ja marjast kaswatamine on asi,
mis palju õppimist ja mitmesuguseid järwi tarwitab,
mispärast urina siin sellest pikemalt kõnelema ei hakka.
Saksamaal teewad seda asjatundjad, päris põllumees,
olgu suur mõisnik, ehk wäike talupoeg, seda ei tee,
tema ostab ühe-, ehk weel parem kaheaastaseid talu,
laseb need enda jänoe ja sügiseks ou need nõnda
suureks kaswanud, et müüa ja süüa kõlbawad, iga
kala L1/»'—8 naela raske.
Kui järwe wee sees hääd toitu ou, eht neid weel
käest söödetakse, siis unub 4—5 naelalist kalu saada.
>tõige paremad sarwed, ehk tiigid ou põldude
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wahel olewad lombid, el)f need, kuhu maja ees olewa
muru päält wesi sisse iiwffeb, hää on weel, tui ka
weidi wirtsawett lauda tagani nuua sisse sattud,
uiisugusesse tiiti ehk järwe kaswad niipalju loomalest,
et taladel alati palju süüa cm.' Üleliia palju wirtsa
ei tohi aga ta järwe jootsta, sest siis wõid wesi
halwaks wiuua, mille tagajärjel talad ära surewad.
Mina ise ostaks ta toa aasta noori karbikalu,
aga siin ei ole neid niipalju saada, nagu mul ueid
tarwis läheks, sellepärast pidin omale wann taln
Knramaalt tooma ja ueid kudema panema. Külma
ilma pärast jäi mul kudemine hiljaks, juuli- ja augustikuuks, ja minu täuawused karbikesed jäiwad sellepärast
wäikesets, ehk ueid mul kii II üle 60,000 tüki ou. Kui
uad hästi üle talwe tulewad, siis wõin ueid õige
odawa hinna eest müüa. Ühe suwe wanune ja sõrmepitknne karbi poeg mnüdatse lUieeri mõisas 5 kop.
tükk. Mina arwan suuremaid I kop. tükk ja wähemaid Va kop. tükk müüa wõima. Aga praega ei
maksa sest kõnelda, enne kni näha saab, kni palju waikesi kala üle talwe alale jääb.
Kni teil todn ligi mõni lomp on, kus teie tarbi
kaswatamist proowida tahate, siis küsige uliuu käest,
palju teie ueid selle lombi sees tvõits kaswatada.
Karmiata ou wali sooja ja rnttn kaswasa, tui ennegi
hääd toitu rohkesti saada ou, sellepärast ei wõi ueid
mitte paljn ühte järwe lasta, kni snnri talu tahetakse
saada. Iärwed ou ka wäga mitmesugused, kõige halwemad ou leete-liiwase põhjaga tiigid, millel rooste
sees ou, uiisilguue maa ei anna aastas ivalamaa maa
päält enam kni mõni 10 naela taln. Kõige parem
karbi söödamaa on päns tniw, hästi landasõnniknga
Wäetatnd, põlllimaa, millele ristitheina, eht wikli
pääle on külwatnd.
.Siiri ristikhein aegsasti enne
Iaallipiiewa ära niidetakse, ja siis iucfi sinna noore
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ristikheina, ehi wili hädalc» sisse lastakse, ja niimoodi
üte nädal ilina tatabcta wee all hoitakse, siis sigineb
sinna sooja wee sisse niipalju wäikesi loomakesi, et
taladel wita tallalt on. Niisugune wäetatub maa
pääl olew järw wõid 1 (><> naela, ehk weel enam talu
ühe wakamaa päält anda. Kolme, eht nelja nädali
pärast on taladel toit see toit tüll pea ära söödud ja
tni talata^wataja tahab ühe suwega oige suuri taln
kaswatada, siis peab temal sel ajal teine järw walmis
olema, tnhn tema neid taln sisse laseb, ehk peab neid

käest söötma.
Kalade söötmine on sellepärast itta palju kergem
tui niunde toduelajate söötmine, et nemad wee seest
weidi toitu leiawad. Km neil aga toitu wähe on,
siis kaswawad nad ka wähe, eht ei sugugi, on toitu
küllalt, kaswawat» ruttu.
Karbikalu wõib mitmesuguse hää toiduga sööta,
nagu kõiksugu keedetud, eht hautatud jahudega, palju
parem on tüll, tui jahudele natukene liha, jõuu-, eht
wägitoiduts juurde lisatakse. Saksamaal, seelmoabl itntes,
eht kus hobuseid tapetakse, kuiwatatakse liha ära ja
jahwatamise peeneks. Kui seda lihajahu wiljajahule
juurde lisatakse, siis teeb see kalade toitu palju paremats. Mina proowifin werd jahule juurde lisada ja
küpsetasin sellest päris weietättisid. Minu tarbid sõiload seda wäga hästi.
©Öitf pandakse taladele järgmiselt ette: Uks laud,
paar jalga lai ja ligi kaheworra pikem, millel 4 tuui
5 tolli kõrged ääred ümber on, et talad toitu maha
ei ajals, pandakse nii sügawale wee alla, ei laua ääre
pääl weel LO ehk enam tolli wett on. Lech, puder,
keedetud jahu ehk kätt lõigatakse õige peeueks ja puistatakse selle laua pääle. Kalad harinewad siuna ruttu
sööma käima. Koguni noored tarbid sööwad inimese
juuresolekul, aga suuremad on nniga nskmatad. Esi-
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teks pcmbakfe toitu weidihaawal laua pääle, tui see
teisel päewal kõik ära tni söödud, siis pandakse rohkem,
tolgi ärgu antagu aga niipalju, et palju üle jääd.
See lähed hapnenm, wiimaks _ mädanema ja talad
wõiwad' haigeks jääda.
Kui wesi 15—20 araabi soe on, see on uii soe,
et enesel hää supelda on, siis ou karbilalad wäga
tulised ja sööwad ueliwövd euaiu tui külma ilmaga.
>tui wesi alla lo graadi juhtub, siis sööwad nad wäga
wähe ja 6—4 grandi wee sees jääwad juba uniseks
ja tütiwad sügawasse lotita magama, kus nad loit
tatwe otsa ilma söömata nagu tõhud magawad.
Et Saksamaal ilmad soojemad ou, tui meie maal
ja suwi ta hästi pikem ou, siis laswawad sääl tartutalad ühe suwega suurmaks tui siin. Seda tähele
pannes peame selle eest hästi hoolitsema, et sooja
ilmaga taladel alati täiesti süüa on. Arwata 4—5
naela jahn tarwis ära sööta, et üht naela kalaliha
jnurde saada; tui liha toidu juurde pandakse, siis
wõiö juba 2—8 naelast üks nael kalaliha saada.
Weri on aga lõige odawam wägitoit siin maal, malmistehtud weiikätt tuleb umbes 2 kop. nael matima.
Kui meie kahe naela käkiga nael kalaliha saame, siis tuleb
see kalaliha 4 kop. nael matsma. Orge arwake aga, et
see rehuuug puuttipäält õige on, aga ta näitab siisgi,
et ütsi toitjaga, eht leiwaga söötes, mis omale ta
2 lop. nael matsab, nael kalaliha omal s— 10 kop.
maksma tuleb. Sellepärast ou lull lõige tulusani
jäi toe Põhjas wäetada ja ta tu selle toiduga sööta, mi*
ise wee sees tasioab, aga siisgi on wõimalit toitjaga
appi tuÜa, kus toitu wee sees puudub. See ou pea
niisama Nagu elajasöötmiscga, kus ristikheina nurmel
tüllatt toitu on, siis on itta kõige tulusam elajaid selle
toiduga kaswatada, kus aga hääd kurjamaad ei ole,
siis wõib itta nutja abiga härga rammusaks ajada.

Meie ütlesime, et lõige parem on mitut kaswu
järwe walmistada ja kalu kordapidi kaks ehk tolm
korda suwe jootslil teise järwe wiia. seda ei ale aga
kõigil mitte toaimalit teha, köige wähem wäiksel põllupidajal, lellel sarnast järweasemet ei ole, eaa ka niipalju wett. Pääle selle peab ka iueie maa lühem ja
jahedani suwi kala taswaulist kiuni, mi et ühe suwega
ühekorraga uii suuri kalu kaswatada ei saa, kus tarwis
aleks, sellepärast waatame uüüd, kuidaa la wähema
januga wõiumlit ou talaka^watamist sisse seada.
Nlesuwcue karp kaswab kõige paremini sooja wee
sees, sellepärast pead suwine kaswujärw koguni õhukene,
lausik olema, et wesi päewa käes soojaks läheks. Üts
jalg, eht mõnes paigas kats jalga wett kraamide see5
on kõige kohasem.
Aga talwel külmal' sarnane järw põhjaui finni ja
ta kala külmaks ära, sellepärast pead talataswatajal
teme, sügawam jänv olema, kus wesi 5—6 jalga
sügaw ou, ja pääle selle weel weidi wett läbi jookseb.
See järw ei prunai sugugi suur olla, 2 eht 3 sülda
pikuti, nagu harilik liualeatus. Sarnases järwes wõib
juba paarsada tala ületalwe pidada, nemad magawad
ja ei ärka enne üles, tui wesi saajaks läheb.
Õhule suwine järw peab ületalwe tuita hoitama,
muidu läheb järwe põhi liig pärised. Kellel aga
wõimalik ei ale sarnaseid kahesuguseid järwi teha, see
wõib suwise järwe alamale uurta ühe suurema haua
laewada, nagu meie joonistuse pääl tala haud A.
tähendatud ait. Sarnase järwe jnnres lastakse oktobri
algul enese suwine järw aegapidi tühjaks, et tõik kalad
selle haua sisse kokku tulewad, kuhu uad kõigeks talweto jääwad, kewadel sulutakse wesi jälle aegapidi
kõrgeks ja talad ujuwad ise wälja õhukese loee sisse.
Trükitud ^Postimehe" triififoja*, Tartus.

