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Śowiórżętu tóy klassy, Amphibia, u nóspłazami w. ogólności nazwanć, różnią się
od źwićrząt ssących i ptastwa krwią zi-mną (a), czerwoną, od ryb zaś płucami,którómi oddychaią. Sercć maią iedno—
komórkowć, a tóm samćm oddychanić
ich nie iest tak ciągłć jak u źwićrząt

| A 2
 

(a) Przez wyrdz: kyew zimna, rozumić sięstopień ciepła krwi prawie równy tem-peraturze powietrza lub wody, w któ-rey źwićrz iaki zostaie.
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krwią ciepłą, sercem dwukomorkowćm;
opatrzonych. Stąd płazy długo bez od-
dechn obchodzić się, i w atmosferze do

oddychania innym źwićrzętóm mało zda=
tnóy, dosyć długo zostawać mogą. Obe-
cność płuć daie płazóm, niektórym przy-

_naymnićy, sposobność. wydąwaniń gło-
su; i to iest ieszcze co ić od ryb rozró-
Źniś,

Płazy ze składu swoićgo dzielą się
wygodnie na dwa bardzo różnć rzędy;

iednć, iak żołwie, żaby, iaszczurki, ma-

ią po cztóry nogi; innć, iak węże, nóg
i wszelkich zewnętrznych członków zu-
pełnie są pozbawionć, Pokrywy zę-
wnętrznć różnć tćż są niż u innych źwić-
rząt. Jednć sąkościstątarczą, drugić rogo-
wómi obrączkami, lub drobnómi skoru-
pkami iłuszczkamisą pokrytć, innć nagą
skórąsąprzyodzianć; a ogółóm, w całćy
tóy klassie, mimo prżeśąd względćm
szpetności i boińżń szkodliwości, 'wie=
łć iest równie pięknych dak niewin-
nych i bynńymnićy nieszkodliwych ga=

—. Mięszkanićpłazówiestrozmaitć; wielć
jest gatunków, którć w wodzie ina
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a zarównie przebywać mogą:

ą iednak między nićmi. którć, albo pe-
wną porę roku, albo pewny przeciąg
Życia w wodzie tylko lub: na zićmi prze
pedzaią; są innć, co iedynie tylko w wo-
dzie lub na powietrzu żyć mogą. Po-
kirm płazów iest rozmaity: roślinny;
owadzi , źwićrzęcy ; a wszystkim pra -
wie to, iest wspólną, że głód niezmier=
nie długo wytrzymać mogą. Są przy-
kłady, że iaszczurki wodnć przez ośm
iniesięcy, a żołwie do półtora prawie
roku beż żadnego widoczńnćgo pokarmu
wytrzymały. Jakoż i pożywność ich;
nutritio , nie tak iest dzielnś i skute—
czną iak w ciepłokrwistych źwićrzę=
t.ch. Śluminbach po długich doświad=
czóniach nić mógł w żadnym płazie
marzanną farbierską, Rubia tinctorum, tak
kości zafarbować, iak w ptakach i ssą—
cych źwićrzętach od tegoż pokarmu
farbować się żwykły. Lecz tóćm wię-
ksza iest trwałość życia i moc odradza-
niń. postradanych członków. Zaby po
wydarciu serca przez znaczny czas ska-
ać ieszcże nie przestaią; Żołwie, któ-
tym móżg wyięto, nie zdychaią natych-
miśst, lecz przez kiika miesięcy w ży
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ciu się Utrzymnią : iaszczurkóm-wo-
dnym uciętć nogi i ogóny po nieiakim
czasie na nowo ódrastaią. W powsze-
chnośći, mała czułość ma ból: i innć
cierpićniś wspólnym 1 wrodzonym przy-
miotóm wszystkich ich bydź się zdale.

Tępość zmysłów wpłazach iest sku-
tkićm słabćy ich czułości; dla tego ru-
chy ich, w porównaniu ż janćmi żwić-
rzętami, są bardzo leniwe, wzrost po-
wolny, żżycić długowiecznć, Wszystkić
prawie płazy , , iłć u nas w zimnych
kraiach, zimę całą w zdrętwiałómuśpie-
niu. przepędzaią , iuż to w zićmi, iak
iaszczurki zićmnć i węże, iuż pod wo-
dą, iak żołwie i żaby. Stan tóćn iednak
zimowćgo usypianiń nie iest im konie-
czny: chowanć bowiem w ogrzanych
mieszkaniach całą zimę wybornie bez
uśpićnićprzepędzaią.Zwyczaynieyszć iest
i koniecznieyszćm bydź się zdaie pery-
„odycznć zmićnianić+skóry, którć, mia-
mowiciena płażach łuskąpokrytych, co-
rocznie widzićć się daie. i
Sposób mnożćnia się płazów różny

iestw różnych rodzajach, a popęd płcio-
„wy, we, wszystkich gatunikach silnć swć
"okaznie SKAŁKI: Pe prawie pła-



zy„są,iaiorodać; nięktóre. iednak  ga-
tunki wtedy dopićro,iiaia swć„niosą,gdy
iuż pisklęta w.nichzupełnie się„rozwi
nęły,iwróz zwyyścićm iaią łuskę otwić-
raią,. tak,iż żywo rodzić,się. zdają: Stąd
powstało „mnićmapićjj. że,Źmiie młodćze
wnętrzności. matki,sięwygryzają,.r

Pożytki bezśrzednić z płaz v.ędlń
rodzaiu ludzkićgo bardzo. są. szczupłć ii
ograniczouć. Zołwie. iednak morskići
ich jaią karmią w.wielu kooiackhbar
dzowielć nadmorskich narodów,żoł-
wie błotnć i żaby, w. Europie.maweęt
dobry, daią pokarm; szyłdkretw rzó-
miesłach się zażywą. Szkodliwć, sąkkro-
kodyle „i węże mianowicie. iadćm, swo-
im, który rychło;i bardzo gwałtownó
w. ciałach źwićrzęcych zwykł czynićsku-
tki. Oswaianiń iagekeni tych.źwić-
rząt iako. nić. masz .. PERIpo-
trzeby,;, tak tóż bardzo.RARE Ś przyłkła-
dy. widzićć się daią.. „Historycy.„kraiowi
wspominaią . wprawdzie.; 0,„wężach,u
nas niegdyś oswoionych„d,.,za. bóstwa
„domowe...„poczytanych , o,„podobnómże
ubóstwióniu.dziśijeszcze w._wielunieo-
sświśconych kraiach niewątpliwe.czytó-
my.świódectwa; lecz; oswojćnić. iąkowć

go
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dalekić są od ngłaskaniń, iakićmu innć
poddały się źwićrzęta, i całć na tem
tylko zależy, iż nawykłć do ludzkićgo
widoku przed człowiekićm się nie kry-
ią, lub głodóm przymuszonć z rąk ie=
go wygladaią pokarmu.

Cała ta klassa, iak się rzekło, dzieli
się wygodnie na dwa rzędy:
1 Płazy czworonożnć, Reptilia; iakoz

żołwie, żaby, iaszczurki. |
JI. Płazy beznógić, Serpentes; iako; wę-

że, gadziny.

DOME SE PECZER"WETERAN
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Płazy czworonożnć (Reptilia),

 

R, 1. Zotw. Testudo, Ciało z wierzchy
i spodu tarczą pokrytć; ogon, u wie-
lu, krótki; pysk bezzęby.

| Większą część żołwiów twardą, ko=
ścistą tarczą są pokrytć.Tarcza ta z dwóch
skorup.się składa; górną, czyli grzbie=
towa, mnićy lub więcćy wypukłó, kość
pócićrzową na wnętrznćy śwćy stronie
zawićraiącą, za rozszerzonć i zrosłć że=
bra poczytaną bydź może; dolnń zaś;
płaska, rozszerzoną kością piersiową nie-
iakóś bydź się zdaie. Obie brzegami
swómi tak imocho są zrosłć, iż całć cia=
ło zamykaią. próczdwóch otworów, ź któż
rych przedni do pomieszczóniź nóg prze<
dnich i głowy, tylny zaś. nóg tylnych
i ogoną służy. Górną powićrzchniń tar=
czy na wielć foremnych części iest po-
dzielona, w niektórych gatunkach bło<
ną rogową pokrytd; tćto błony rogowć
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znaiomćśą U nas: pod nazwiskićmSzyłd>,
kretńysczyli Tartarugi, których rzómie-
ślnicy! do;różnych robót zażywaią. Gło-
wa żołwia, w miarę eałkowitćgociała,
iest ibardzo małą„imało ma. móżgu
w ośobie.+Dziąsła: są bez zębów;. ięzyk
pospolicie:krótki,gruby,tępy, pysk anie-
którychi dziobowato zakrzywiony. SŁ
«Zwłwie inńć Żyjąw morzu, innć sta-

tecznie ona lądzie, innć w bagnach i
rzekach; stąd: podziśł ich na: morskić,
zićmnćirzecznć, a każdy gatunek skład
nóg «do przyzwoitćgo+sobieżyciń. m4
stósowny. > Nogi żołwiów morskich są
płaskić; płetwóm rybim. podobnć, palce
wszystkić |:;błoną. płetwową są obwie-
dziouć;nogiżołwiów.lądowych. są. gru-
bć, palgesona: nich zwpęłnie. są: rozdzie-
dbiaós„negi, 1iakoyiecsżołwiów. rzecznych
-są' palczastć; <a> palce tó! błonką płetwo-
"wą są:przerosłć:+ Nadto,tarcze ich po-
-dobnieżsąrozmaitć.«'Tarcza:żołwilą-
«dowych sest bardzo afypiókłćobaa kość
,pićrsiowóc z przodii( w, górę zagiętó.
-Zołwiemżecznótarczę maią; cięższą Li
-płaższąj,: asikość: piersiowa „prawie /'pra-
"stąż7:"Tarcza:żołwaów;morskich jest pła-
ska, i „miereałkićm kościstó.;w: »tjehióne



mieyścana nićy są giętkić, ścięgnowa*
tą skórą pokrytć.. Błońa' powićrzchniń
różowa nić ma w'sobieżadnych krwi-
stych naczyń,lecz'bezśrzednie: pod nią
naczynia tć licznie są rozłożonć, idkrew
w sobie  zawićraią;* iakoto w małew
rańićniu łatwo widzićć.się /daies'lo"

Zycić żółwiów nie' wymowniey-eh
wytrzymałć; pó wcięciu głowy; otwar-
ciu pićrsi, wyięciu serca, i"po innych
równie gwałtownych operacyach;żołw
ieszcze przez kilka*dni żyć: nie prze=
staje. " Pokarraćm ich są: ryby, ówady,
robactwo; rośliny, 1 t. d; lecz riako ból
i męczćństwo, podobnież głód niewymo+
wnić długo wytrzymać „mogą. -/Zołwie
parzą się na wiosnę, ą daia' rozmaitćy
według: gatunku, wielkości, pargamino-
ową skórką gowłetzonóy: składąiją w. zić”
mi, gdzie po nieiakimczasiesamóm cie-
płóm atmosfery: żołwięta znichisię wy-
lęgaią i stósowńie do swćgo przyrodzć-
niń, do rzćk dub onorza dążą,'albo na
jądzies zostają.” Młodych tych *żołwiąt,
dla słabości sił ismiękkości”tarczy, pta- |
ki drapieżnć i'imnćźwiórzęta: niezmier-
nó mnóstwo'porywaiąizjadaiązowszćm
-całćplemiężniszczyćby"mogły, gdyby
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osobliwsza płodność ich od tóy zguby -
nie chroniła. Są bowićm gatunki, któż
rych samice po 1200iay przez lato nio-
są ,, i w różnych mieyscach  składaią.
Mięso większćy części żołwiów iest sma-
cznć, posilnć i łatwo trawnć; iaia po-

 dobnież wybornym są pókarmóm, lubo
białek ich,w gotowaniu się nie zsiadź.
Mięso i jala żołwiów, iak się wyżćy
rzękło, głównym są pokarmóm wichi
nadmorskich narodów.

1; Z. olbrzymi. T. Mydas. /Vogipłetwo+
we; brzegi szczęk ząbkowanę, tara

cza idiowatd. 'Vortue franche. fr.

Zolw tón mieszki we wszystkich mo=
rżach, żwłaszcza między zwrótnikami;
słiwnć są tym żalwia gatunkióm brze-
gi wyspKaymań naprzeciw Mexyku,
Ascensyń ta morżu atlantyckićm, i wyspy
w Jndyach wschodnich żołwićmi żwanć,
Zieglarze w tych stronach często nie- -
źliczóńć kupy tych żołwiów pływaią-
cych i uśpionych napotykają, Mieszkań-
ce brzegów Jndyyskich woynyż sobą
częstć o połów tych żołwi toczą, któ=
ry dI4 nich równie iest ważnym iak po-
łów stokfiszu i śledzi dlaEuropeyczy+
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kow. Gatunek tón ze wszystkich:Żoł=
wiów jest nńywięksży i naysilnieyszy;
wąży niekiedy do 800 funtów, a 600 na
sobie ciężaru unićść może; ludzi zaś tylć
dzwigą, ilćstanąwszy ną tarczy wygodnie
pómieścić się mogą. Spi ipływa nątar
czy grzbietowćy na mo'zu,lecz nazić-
mi na, grzbiet wywrócony, ała płasko-
ści tarczy, „mimo naywiększć usiłowa-
nią, powstźć i ratować się nić: może.

Jaia swć składń, na. brzegach, morskich
piasku w różnych ,czesąch i,wwó-

dagch A tak.iędnak. iżby, wyn
lew mosski. ich. nie zalewół,. 1 ić. ciepła
słońca i atmosfery zostawniej liczba idy.

wjednym roku do 1000i 1200 wyno-,
si. Popięciu lub sześciu tygodniachpi=
sklęta. wylęgłć z piasku się wykopuią
i do morza się udaią. Mięso tych Żoł-
wiów iest grubć, lecz doiedzćniń zda-
tnć.  Mieszkańce"wielu. wysp Amery-
kańskich i Jndyyskich mięsćin tómiuż
świeżćm inż 'solonćm. znaczny 'handel

prowadzą; iaia ówszóm i samatłustość,
Którź mó. smak masła a kolorzielona-
wy. i do użycić naksztółt masła,jest. przy-
datn, zwyczaynym iest handlu, mate--
ryałóm. ztarczgrzbietowych: Jndyanie



robią ksyóoniikiekonomiczne narzędzi,
ża;„większómi mieszkania swć nakrywają.
„Łowiąidć sieciami,*aibo' harpunani, iak
ywieloryby. zabiiaią.  luecz nayzwyczay—
„nieyszy 1 nóyłatwieyszy łowićnia. ich
sposób, iest, gdyw:nocy na ląd dla skłó-
dania ióy wychodzą; wtedy dopilno-
wanć i drągami na grzbiet wywróco-
nó':wszystkić.wygodnić zabiianć bywa-
ią.” Na' morzu: pódobnieżśpiącć dostrze-
Żonć i'liną' zagłówę uiętć doszalup

- się winduią.Karmiąsię 'samómi tylko
„morskićmi porostami, i dla tego mięso
ich nić maDA odzsźkiwóji tra-
niastóy woni. 33

2. Z. Śrzedni..w. Caretla. Ma przednich
Fitylnych nogach. 8 dwa Paki
Caouane. Ee mj

zołzobyei tón od. ordaldeć nieco
„mnieyszy, mieszkąokoło wysp Antyl-
- skich, i:wśrzodzićmnóm morzu Riekie-
"dy widzióć się dale. (Tarcza  górnń pię-
.knómi-rogowómi:błonarhisiest:poz
błonyt6iednak;, dlźs*watdościswćy1

;ehropowatości: na pięknyszyłdkret wy-
rabiaćsię: niedaią,-;Kórmi się wszel--
kićmi porostami morskiórni, stądgnieso
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_iegorównie iakpoprzedzaiącćgo gatnn--
ku;dojiedzćniś ''iest zdatać,tłustość*1
 daia podobnieżsązażywalnć;Jedz w'wy-
wracaniu i łowićhiu na łądziewiększćy
potrzeba ostrożności,śmiały iest bowićim,
ow: bronie:bwanitnej'niebezpiecznie
doecatsscSdii BRGORDYW YBi AO

5.Z tartarugowy..Ę iwiiinóta: wya
_płetwowć: tarczagrzbietowaseptowa—
„td, brzeg ząbkowóny; JAM rg:
dachówkowato ułożonć,

<Zołw tón mieszka w6bu'dnia i i
'w morzu czerwonćm, a błony iego tate
czowć, równć, gładkić, sprężystć, whan-
dlu pod nazwiskićm szyldkretu, czyli
Tartarugi «są znajome. Zołw.tego ga-

" tunku, aby dobrą"Fartarugę mógł dó-
wać, miusi sam przynóymninóg Tax150 fuu-
tów. ważyć,dnatarczy 15 iest tylko
-błon, którć wiazćmiósłch sąprzyda-
-"tnć.Błony tć pospoliciesąpłaskić,czió-
ry: znich atak,zrodloDONA długość
"ich 'zwyczaynó*na stopę; a"szerokość
do 7 całówbywó;innćsą'nieco *grub-
"szć igarbatć. Farba”zwyczaynć jest
- blado żółta;"czarno-i-kasztanówatou-
| pstrzonó, jednofarbuć są-rzadkić,7ez%-
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$to zaś bładożółtć są nóydroższć. "Stro:
"na zewnętrzną gładszą esti piękniey=
szń, wnętrzną zaś nieco chropawa. Bło-
ny wszystkić tartarugowć z jednćgo
Żołwia wśżą trzy lub cżtóry funty; nie>
zmiernie wielkim żołw: bydź musi, aby
sićdm lub ośm wóżyły. Zołw złowio=
ny zabity. z tarczy się swćy odzierą,
ata narozłarzonć węgle wnętrzną stro=
ną się kładzie, przez co Tartaruga od ko--
ści odstaieinożóm łatwo zbićrać się daie.

Handel Tartarugą wielce iest zysko-
wny; Holendrzy wielć ióy na wyspach
Moluckich dostaią, więcćy: ićy eszcze
z Gwiany, wysp Antylskich, Bahamskich
i Cap vert dó Marsylii przychodzi. Ce-
ha towaru tego, welług zóęe 1 do=
broci stopnia, bardzo iest różna; w. wiel=
kich sztukach drożćóy nierównie. się
płaci niż w drobnych.*Użycić -głównć
Fartarugi iest w różnych robotach dro=
bnych, iakoto: w tabakierkach, futera=
łach, trzonkach, wykłądaniachi t. d. a
polerowanić ićy i dńwanić pewnych: gu-.
stownych i przyiómnychkształtów, oraz
lutowanić kawśłkow drobnych, tak, iż-
by spoićni4 wcale nieznaczaćbyły;za=
trudnią udzielną professyąrzómieślniczą,

| Ą
A



= 17 m

którą sztukę swą w tóy mierze do wiel-
kićgo doskonałości przywiodła stopnia.

4. Z. pospolity, T. lutaria. Tarcża mier=
nie wypukła, okrągława, gładka.

Zołw tóćn mieszka w umiarkowanóg
Europie około wód stoiących i na bło-
tach, u nas w Pińszczyźnie iest bardzo
pospolity. Karmi się owadami wodnć-
mi, robactwćm,i roślinami, na zimę
pod wodą w mule drętwieie. Głos iego
iest delikatnć gwizdanić , którć latóm
wieczorami mianowicie na łąkach oko-
ło wód słyszćć daie. Jóy niesie prze-
szło sto, i ić w zićmi blizko wody za=
grzebńwszy ciepłu atmosfery zostawuie,
Zołwięta nowo wylęgłć do wody natych=
mińst się udaią, lecz w tóy podróży
wiele ich od. ptakówy szczurów, i in-
nych źwićrząt ginie. Mięso iiaia są
iadalnć. „ | 4

5. Z. ziómny. T. graeca.? Tarcza% tyłu
garbatć , brzeg poboczny tępy. na
nogach palce mało znacznć; powićrz-
chnić podziały tarczy płaskić. !

Mały tón żołwi zićmnych gatunek mie=
szką w Afryce, Sardynii i Grecyi; we!

B
o HOSy > BX

i "Bi Rikli=- „*A
ADI) sh, |Gw1%. |

R R W

Ńdiędoni/
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wszystkich"swych ruchach''1dbrótach
łemiwy d6st"i: ociężały, Ówczasie jednak
arzónia się nietylko”"wielce rucha>

wym sięstaie, alenawet samce o: $az
mice ofjawsiićm z”sobą 'sfodze”wależąj
Na' zimęweżeśniesię*w.zićmi' żako-
puie, wiosną iuż* w”bmtymna wićrzch
wychódzi;| asamicaw Czerweu iajaśwć
pó *cżtóry”lub pięćow "różnych"miey=
ścach. w''piasku kładzie, zktórych po
piórważych słopiśradakieńnych deszczach
piskłęta”się wyłęgaią,Którć zpoczątku
łedwe”'/żołędzi wielkością *wyrównywa*
ię! aż miiómeią, iż tóntó*" gatu-
nek” ićgo' żołwia"stałsię narzę-
dów|Bscliyła Poety; będąc

uniesiony w górę -ad' drapieżnego pta-
ka;: lecz upuszczońy” w:głowę tego 'sę-

e aGmiertelnie">:imsę
2UTYW „Y AST

R. R<Zaba.„Rana. Ciałamagi „sezwo
s fonożnć ;- „BęBi „= paz„pozedańoą

4;irdłuższe. „b awg

*Rodzdy * tóń dolrieniki w dwie:„BKS
fopichy,którć wieląmiędzyscbąróżnią
SĘ CERAmi”Ropiichy ówcałymswym
SKKAZiAŚ rddią*UAT'6drażającćgo:głowa
krótkk, "ciało: griibe, postaćociężałń,ży=



 

cić. wiciómnych i wilgotnych 'kryiów-
kach;żaby, preeciwnie, głowę maiądłuż
szą, „ciało  cięższći, lżeyszć,. ruchy. ra+'
źnć „ życićw.wodach lub: mieyscach
otwartych. „Głos; ż4b , według,postrze-
ŻÓń ,K ampera,mić „mocą, pluc się,formue
ie,slecz mocą: „dwóch szczególnych „pę-
sherzy, <którć: zobu stron . pysków są
umieszczonć, . Na tychto.  pęcherzach-zby=
wd samicóm. żabini ropuchowym,:i
przeto. iednć, i. drugić, próca xykaniń ,
innćgo nie wydaią /głosu. -To ieszcze
żabóm iropuchóm /iest szczególna, co
Arystoteles iuż postrzegł, a. Camper nie
dówno. sprawdził, „że: ięzyk /do;.przodu
szczęki dolnćy ie$tprzyrosły,,a w:ty=
le'wolnyi ruchawy. Swoikżkka
- Zaby pavzą się, wiosną; a wtedy gdy
samicasiaia zsiebie„.które «my.żąbim
skrzekićm zowićmy, wypuszczą, samiec
ić* zapładniń. Skrzek ten iest to materyń
galaretowata, wktórćy' czarnćlub żół-
tawć drobnć iaia tysiącami * są umie-
szczonć...W „kilka lub w, kilkanśście
dni.,, według mnieyszćgo lub większćgo
atmosfery ciepła, „z jay,tych, żabki się
wylęgaić

51

wylęgaią, luecz pićrwszć, tó, żób. wym
lążki nóymnieyszćgo nićznali ;zŻaba”| SJM
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śni podobieństwa, rybkóm raczćy droa
bnym, czśrnym, niż żabóm są podobne;

ogony maią długić, spłaszczonć, a pod

głową skrzele, którćmi oddychaią. W tym-

to sianie żaby głowaczami i kiiankami,

Gyrinus, zowićmy. Po dziewięciu lub

trzynastu dopićro tygodniach, naprzód

tylnć a poźnićy przednić nogi ukazy=

wać się poczynaią, a gdy tć należycie

się rozwiną, ogon opad, skrzele nikną,

ą młoda żaba w doskonałym swym

ksztółcie z wody na ląd wychodzi. Za-

by przed tą przemianą kśrmią się ro-

ślinami wodnómi, potómzaś owadami

i robactwóm. Zycić żab, w ogólności

jest bardzo trwałć; w różnych szkodli-

wych innym żźwićrzętóm gazach dosyć

długo Żyią, a między nićmi ropuchy

dłużćy niż żaby doświśdczćniń tć wy-
trzymać mogą. aż

1. Z. Pipa. R. Pipa. Ciało płaskić, pysk
| rozszerzony, spłaszczony; palce nóg

| przednich bezpazurowć, cżitrozębć,
„, dylnych pazurami opatrzonć.

o'Ropucha ta' mieszka w Ameryce po-
ładniowćy a mianowicie w Gwianie,
na mieyscach bagnistych, lasami ocienio-
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nych. Wczasie półrocznych peryody-
cznych deszczów kryie. się na bagnach
w zićmi, i póty. się nie pokaznie, pó-
kipogody nie nastąpią, i bagna się nieco
nieosuszą; wtedy wychodzi, i na słoń-
cu chętnie się grzeie. Sposób mnożć-
niń się, który tę ropuchę, od czasów
ićy odkryciń, bardzo słówną uczynił, dłu=
go niedościgłą dla naturalistów był ta
ićmnicą, póki dokładnć postrzeżćniź cić-
mności tych nie oświćciły. Grzbiet sam
ca równie iąk samicy cały brodawkami
iest pokryty, którć iednak w kształcie
swym i przeżnaczćniu u: oboićy: płci
są różnć, Brodawki samca są pełić,sa-
micze zaś dziurkowatć. Drobnć tć ko-

mórki czyli dziurki grzbietoówć delika-.
tnąskóreczką, nakształt woskowych ko-
mórek są poprzedzielanć. Wczasie pa-
rzćnia się samieazwyczaynym spóso-
bćm iaia czyli skrzek z siebie wypus
szczą, a samiec ić na grzbiet ićy.skła
dA, toż grzbietćóm swym po ićygrzbie=
cie się tarza, brodawkami swćmi iaia
w pomienionć: komórki wciska i za-
pładniń. Jaia tć więc w grzbietowych
komórkach się zamykaią, a każdy” za”
lążek w,oddziełnćy komórce się znóy-



dnie. Komórek takowych1 zalążków
na iednóy Żabie Fermier naliczył 220.
Po trzech dopićro miesiącach zalążkitć
żjay i komórek swychzupełnie uksztół-
coć wychodzą, grzbietmatki ZUA
ią, do wódy dążą 'i pływają, 'DQ1$8

'Płód tón jednak przedwyyścićm zk:
mórek zwykić swć w nich odbywó prze-
miany, iakoto nawielu 'exemplarzach
między zbiorami naturalećómi chowa-
nych wyrażnie widzićć się daie, gdzie
4 iaia całó w komórkach, i kiiankiinż
rożwińionć, ogóniasić,iŻabki zupełnć
zkomórek:wyćhódząćć wróż2 matka-
mi nieńaruszonć sięchowaią:Byłomnić-
manićm: niektórych,żesamce 'płód swóy
na grzbietach swych' noszą, poźnieyszć
iednak* Postrzeżćniź mkdzały, że samce
rzeczonychkomóreknić maią, atóm
samćm /dóprzyymowaniś ińyniesąspo-
sobnć. Samica liczióm 'tóm obładowa-
na potomstwóm grubą iest niezmiernie
i cięż:4,stąd we' wszystkich swychru-
chach bardzo powolną; lecz po wylę-
-gnićniusię piskląt, w sookęsyć prawie
Da. saiica nie iest iesjęeyih AE

R u <F |) t f ę

p: dych SIę « «śxoBśrw20b
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«c brodawkowatd,cićmno sinid.,, ©.
U IaSBISW" PIOGŹBIAJLFE. GTOLTOb rloawi GW

«Ropucha mieszka „wszędzie,w mieyz
scach «: niskich, wilgotnychy, cienistych,

smrodliwych.., Parzy, się wiosną; , iaia
swó. skłńda. w.wodąch. stojących, ,z któ-
rych wylęgły. płód, „odbywszy,, zwykłe
przemiany; po, „ziómi, - się „rozchodzi,
Karmi. się. owadami i, robactwóm;.ną
zimę w błocie lub <ziómi,  pod.ścianami,
kamieniami, i t.d..się, zakopuie, ,Żyie
długo, i niekiedy do. ogromney. wielko:
ści wyrósią.„ „Z brodawek „po całóm cie-

le wilgoć: mleczną. się. sączy, „obfiriey
Wtedy, gdy. się. czćm. drażni; dawni
mnićmali, i pospólstwo dziś ;toieszczę
twićrdzi, że wilgoćtaszkodliwym iestia>

dóm, czego. iednak, .dokładnieyszć „nię
sprawdziły, doświadczóniń;. i, gdyby, odz

miały bydź dla ludzi. iźwićrząt truciz
zną, pożywaiący surowo sałśt,, pozior
mek, truskawek, „między którómi ropie
<hy. pospolicie. kryć się,zwykły, „częz
stym i okropnym:+podlegaliby, „przy par
dkóm, co iednak prawie nigdy się nie
doświadcza. ZycićRopuchy iest bar -.
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dzo trwałć; wytrzymałość na głód nad
innć dziwnieyszńą, a znaydowanić Ży-
wych w drzewach, skałach i innych na
pozór mieprzystępnychmieyscach, któ-
rć różni, godni wiary pisarze poświad=
czaią, poięcić przechodzi. Kamienie,
u gminu żabińcami zwanć, Bufonites,
nie są płodóm, ani mózgićm, ani zęba=
mi ropuchy, lecz skamieniałościami ro-
zmaitych zoofitów, mianowicie Madre-
pory gatunków. Stworzćnić to każdć-
mu obmierzłć i nieprzyićmnć, Kanióm,
Preplóm, i Jeżóm rapok, służy.

5. Z. potwora. R. portentoga. Brodaż
wkowatd,na grzbiecie liniia żóbó,
poboczne czerwonawe. |

Ropucha ta Kiestką w norach. add
brzegami wódiw wilgotnych piwnicach;
wieczorćm i w nocy niemy i niby pod=
zićmny * głos wydaie, który między nie-
oświćconym gminćm wielu baieki ge
wieści "przyczyną e,
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4, Z. pospolita. R. temporaria. Światła
kasztanowatd, grzbiet oóntka, nieco
kątowaty.

Zaba ta jeskka w całóy Europie,
wiosnę w wodzie, luto zaś na lądzie
przepędzń; młodć mianowicie w tra-
wach i cienistych mieyscach się kryią,
po deszczu kupami z kryjówek swych
wychodzą, tak,iż częstokroć ża spadłć
z chmur wraz z deszczempoczytanć by-
waią. Kóarmią się wszelkićmi owadami,
kantarydy nawet bez szkody połykaią;
lecz nayulubieńszym ich' pokarmóm są
ślimaki zićmnć, od których roślinyi 0--
grody czyszczą. liecz i samć wkrótce,
dla niezmićrnćy śwóy płodności, nie-

" znosną stałybysię klęską, gdyby ich
bociany, czaple, kączki i innć ptaki nie
ką

. Z. iadalnś. R. esculenta. =wadzcA
| grzbiet poprzecznie garbaty, kafat
| waty.

Żaba ta, u nóg pod zaowickiój idlow
nćy znaiomś, mieszkń we wszystkich
stojących, lub spokoynie płynących wo-
dach: wzrók i słach m4 wyborny, za.
nóymnieyszym AA da wody. się
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kryie.«Smiała iest przy tóm, i.„większć
odsiebie: ryby napastuię, a w, mniey=
szych rybkach » ich: ikrzerznacznć: czy=
ni szkody, Zwyczaynymićy iednak.po=
karmóm iest robactwo; a mianowicie Śli>
maki wodnć, z których drobnieyszć ze
skorupami nawet połyka, Latóm. nocą
i wieczorami, w wodąch i bagniskach
donosnć iuż kwokanić,„iuż. skrzektanić
słyszćć, daic. dJeyto. udka ze skóry odar-
ić. 11rozmaicie//przygotowanć ulubio-
Pm wwielu kraiach:SĄ pokarmćm. ,

6. Z, drzewna. R. atborea.. Gładka, że
m .„,spadu. drobno. brodawkowatd:; palce

u nóg, nieżrosłć, wierzchołki S0czó-
„wkowatć. ooażai

idzaba drzewnś,z Żób Furopeyskich
M akt w całeyciepłóy i umiar-
kowanćy: Europie iest pospolitś. Farba
ićy, w ogólności, iest pięknie zielonś, ta
iednak niekiedysię odmićniń, i iużlo
szarą ióżczdrniawą"się staie. © Parzy

się,zwyczajćm innych „żab, wiosną; lecz
szłożywszy. skrzek swóy.) w. wodzie,. sama

-na ląd: wychodzi, i na drzewa.włazi, a
Jipką wilgocią tak siędo liści i gład-
<kićy,koryprzykleiń, iż od.„upadku. Zar

»
wii .

p
+
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-wsze” jest bezpieczna. DIAzielonóy 'ie-
"dnak i wedle potrzeby odmićnnćy far
-by, trudno na drzewie dostrzedz się da+
ej owszćm ciężko nawet" bytności ićy
na drzewie domyślićby się było, gdyby
głos ićy donośny i mianowicie" przed
"deszczem często słyszalny obecności ićy
nie wydawał; głos tón od niewiadomych
za głos ptaka iakićgo poczytany bywa.
Na zimę kryie się 'w zićmię, gdzie

zdrętwioną usypia, "W obcych kraiach
mnóstwo żab tych wdomach'w'naczy=
niach  szklannych, chowaią, iużto dla
piękności ich. i raźności, jużdla mete-
orologicznych obserwacyy; tobówićm
w nićy postrzćgaią, iż przed pogódą na
dnie naczynia spokoyniesiedzi, przed
deszczóm 2a$ nawićrzchu: się trzym4,
'W tym stanić niewoli karmi się mucha<
mi, a zimę prawie bez pokarmu 'prze+
pędzą. 'prq 3298 20£0M0R0 Tr „TSG

R. 5. Smok. Draco.. „Ciałaczworonożne,
skrzydlastć, ogonem zakończone. .-,

_ Samo wspomńićnić Smoka, powiadź
laCeptde, przywodzi 'każdćmuna: pa
mięć nadzwyczaynć Fw ZE
łnacyi uroionć przymioty i ksztśłty, ia-



kićgo stworzćnią, którćgo, według szcze=
gólnych potrzeb i interessów, pod. rós
Żnćmi wystawiano postaciami. Co ory-
entalnć narody. początkowie, zapewrić
w allegorycznóm  znączćniu i w zwy-

czaynym «sobie. przesadnym tłumaczćniń
się sposobie; o istocie tóy podały; to
poźnieysi pisarzew fizycznymi literal-
nym sćnsie po większćy częściprzyięli
i stósownómi do wieku i okoliczności
nowómi.. /pomnożyli. dodatkami. Smok
więc, byłoto straszydło skrzydlastć, iuż
z głową ludzką, dziobćm.ptaszym, a o-
czami pałaiącómi; iuż ptak w połowie
zorła'a w połowiez węża złożony: iuż
wąż  lataiący, wielogłowy, '©oddechóm
swym powietrzć zarażający, ludzie po-
żeraiący, płomievićm ziewaiący; a co do
przymiotów: strażskarbów, obrońca luh
Sa niewimnbści, mściciel zbrodni

„d. Cóż nam przyrodzónić.lepićy
zdań na „mieyscu tego „olbrzymić-
go.Straszydłaukaznie? oto, iaszczurkę
Sin: aa 'boiaźliwą, niewinną, błon-
kowatćmi, tylko”do,podlotu skrzydełka-
mi; opatrzoną;dwoż' iest"€0 - Linneusz
ipinni, Naturaliścii Draco volans. ńiaży+
walą | Qyczyznątey.Jaszczurki:Zajdne
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dyś iAfryka. Całe ciało drobnómi łu-
skami iest pokrytć, pod gardłćm wo=
rek błoniasty od szczęki do piersi się
rózciąga. Między tylnćmi a przednićmi
nogami błona skrzydłowa 'na szczegól-
nych ściach iest rozpostartą, którą;
według woli i potrzeby, złożyć i roz
winąć imoże. Błony tć iednak czyli
skrzydła nie daią ićy ciągłćgo i bystrć-
go lotu, lecz tylko do podlotu i do prze-
noszćniń się zdrzewa na drzewo służą,
Zyie prawie zawsze na drfwsih, kar=
mi się owadami. ,

R. 4; aka Lacerta. Ciało  dlugić,

czworonożnć,ogoniastć. |) 5

1. J. Krokodyl. L. Crocodilus. Głowa
|, tarczami pancerzowald, kark ostro

wypukły; wierzch ogona dwoma rzę= ©
dami stoiących łusk naiężony. 7

, Qyczyzną Krokodyła iest Egipt,
mieszkaniem Nil rzeka; wielkość Żegó:
zwyczaynó 18-25 stóp przechodzi, nad-
zwyczayna zaś do 5o się rozciągź. Pos
stać tego źwićrzęciń straszna„jest i 0-
kropnó: głowa w miarę całkowity wiel

kości iest bardzo dług, otwór pyska



szeroki; a;każda szczęka 50-60 zębami
iest' osadzona... Oczy „wielkić; zdaleka
1bystró- widnó; powieki pomarszczonńć;
styrczącć. « Głowa. wielkićmi-i grubómi
ezworobocznómi tarczami, grzbiet |zaś
twardómi. łuskami iak, pancerzćm. są po-
krytć, na: brzuchu tylko iest skóra mięk<
kó, a Krokodyl: w tćm tylko mieyscu ,
ranionymbydź może. -Silny iest, dra-
pieżny; ludzióm „i, źwićrzętóm,  którć
pokonać może,nie przepuszcza, Kroko=
dyl równiewwodzie, iak; na zićmi żyć
może; :w wodzieiednak częścićy prze<
bywą «iichyżćy. się: obraca; -po zićnii,
zwłaszcza | ma równinie, dosyć - prędko

-_ ehódzi,lecz»dla ciężkości swćy trudno
" na.boksię zwrócó,.stąd<od-napaści ie-
go magłóm: uchyłćnićm się: łatwo uni-
knąć « możnś,. Jaia' swó. ma «brzegach
w. piaskuskłada „i ić ciepłu atmosferydo
wyłęgnićniń zostawuie. „Jaiatć wwiel-

kości: gęsim « Są: równć:.pisklęta we25
lubr5odni wylęgłć do:wodysię udaią;
gdzie pókórm:i.bczpieczóństwo 'znóy=
duią. Zwićrzątko, Piverra Jchnzumon,©:
którćm na swoićm mieyscu w pićrwszćy
„części się mówiło, na składy iay tako=
wych czatuje i zjadą, owszóm młodć
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krokadłytki©do' wody dążącó: porywć:
Fdusi.  Mieszkańce tćż nadbrzeżab Nilu
pilną na składy takowych ińy daią /ba<
czność, iużto dlazmnieyszónią *1,wytęs
pićnia” RGG szkodliwego gatunku, iużto
że ińy' samych'na pokarm ' zażywaiąż
Murzyni śmiało Krokodyłów: ścigalą,na
karkim się rzucają i zabiiałą, mięsćnf
i daiami' ich się karmią."Dawni" Egi=
pcyanie iako' wielu innym stworzeniómy
taki Krokodyłónm cześć bozką"oddówaz
lig ze szczególnómi” obrządkamieiekaro
mili; zdechłych balsamowali,” 1" zwłoki
iełrw udzielnych” grobach: składali.Cd
się tycze łóż, którć'/Krokody|=nad'* za:
bitym człowiekićmmówylewać, todziś
powszechnie "za: baykę się +poczyłuiez
Dwa są ieszcze oddzielnć Krokodyłów:;
gatankio”"Krokodyf Indyyski,Z."gange=
tica;i Amerykański,> czyliKayman, Ze
Alligator, którć!w sposobieżycińioby=
czaiach 2Krokodylćm nilowym”wieł=
kić:maią podobićństwo,.lęcz >
trznych woziewndcka uacią ską
84. wóżnój: Svr eraawX. „giub
łyse VVT HG w a: Y3 RAHOWA ra at*rożjł

Oh YBI łk SiSE” soft pre 102532

Sbolm ząższwo „Abais1 4iuista ddsTW
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2. J. "Iguana L. Jguana. Ogon długi,
'_. okrągły; na grzbiecie i podgardlu

szew ząbkowańy.

OQOyczyzną tóy pięknóy Jaszczurki są
fndye wschodnić i Ameryka południc=
wa. Łuski ciało pokrywaiącć naypię-
knieyszychi nayżywszych są kolorów,
którć iednak na zabitćóy wkrótce nikną
i zupełnie niszczeią. W ruchach swych
iest żywa i obrotna, w obyczaiach nie-
winna i łagodnó; lubo bowićm rozdra-
Żnioną niekiedy sroży się i kąsź, kąsa-
nićto iednak iest nieszkodliwć i nie-
iadowitć. Karmi się głównie owadami,
m4 iednak iadać riiektórć delikatnć ro-
śliny i kwiaty. Mięso i iaia wybornć-
go i bardzo delikatnćgo są smaku; stąd
Hiszpani wPeru tak Jaszczurki tć wy=
niszczyli,iż teraz rzadko bardzo widzićć
się daią. Jaia składą w piasku lub mięk-
kićyzićmi na brzegach morskich około
cztćrdziestuż tćwielkością prawie gołę-
bim wyrównywaią, białka w sobie nić
maią, w gotowaniu nie twardnieią, lecz
smak niaią nóńyprzyićmnieyszy, i we
wszelkićm kuchennóm użycin delikatną
są przyprawą: Zycić mą słabć, ude-
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rzonń po nosie natychmińst martwą
pada. PR
5. J. Chameleon. L. Chameleon. Ogon

chwytny; na nogach dwa lub trzy
palce zrosłć. „| EE 2

Chameleon mieszka w JndyachiMe=
xyku na drzewach i krzewiach.  Płuce
mą niezmiernie wielkić, tak, iż całć pra-
wie ciało wypełniaią, a tó wedługwoli.
nadymać i wypróżniać może; a żepra=
Wie zawsze z otwartym pyskióm na0-0
wady czatuje, stąd dawni 'mnićmali,iż
samćm tylko żyie powietrzem.*Pięknć"
złocistć oczy iego' łak są osadzonć, Że.
każdć w jednym: czasie na różnć strony
kierowanć bydź może,” a ruchy tć tak
są chyżć, iż Chameleon błyskać oczami
zdaie się.  Farba' zwyczayna” Chame--
leona iest stalisto popielata, odmićniś ią
niekiedy, zwłaszcza gdy iest rozgniewa=
ny, lub inną namiętnością 'poruszońy. -
Nadto, farba. obcych ciałnałśniących
łuskachiego się odbiiń; atodało oka=
Zyą powieścióm, iż: Chameleon - według
upodobaniń coraz innć i*odmićnnć far--
by przyymować może. Wielkośćiego
sześciu .calów nie przechodzi.©
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4, J. Stynka. Ł. Stincus. Ogon mićr-
ny. okrągły, na końcu spłaszczony;
palce bez pazurów, łuskowąato kla—
pkówaie.

Jaszczurka ta niieszką w Arabii ska-
Istóy i Kyipcie. Tato iest sławna w ma-
teryi lókarskićy mnićmanćmi wźma-
gaiącómi włśsnościami Jaszczurka, któ-
rai dziś ieszcze w oyczyźnie swoićy
w tym cólu się zażywa. Rozsądna me-
dycyna odrzucńą sprawiedliwie tć na
przesądach zafundowanć, lubo wiekami
nawet upoważnionć śrzodki.

5. J. Salamandra. L. Salamandra. Ogon
krótki, okrągły, nogi bez pazurów;
ciało nagić, żółto i czarno upstrzo-
ńć, dziórkowóti.

Słówna ta nietylko wstarożytności
lecz i poźnieyszych wiekach Jaszczurka,
mieszka na zićmi w południowych Euro-
py kraiach. Sposobność życia pośrzód
ognia i płomićni, nieprzyińźń i śmier-
telna nienawiść z ropuchą, iad szkodli-
wy, trawy, łąki i powietrzćjnawet za-
rażaiący, sławną równie iak straszną
dlś wielu czynły Salamandrę. Cóż iest
rzeczą samą ta tak zawołanń Salaman-
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dra? Oto: Taszczurka około sześciu ca=
lbw długa, na cal prawie grubą, gła-
dką skórą, bez żadnych łusk, pokryta.
Lecź co ią od wszystkich innych tego
rodzaiu gatanków różni, iest wilgoć mle=
czna, pod skórą zawarta, aklórą, roz=
drażnioną, obficie z siebie leie, i całą
się nią pokrywą. Tato obfita wilgoć,do
ugaszónia małćgo płomićnia sposobną,
dała początek powieścióm, iż i wielkić
pożary gasić może. Pożnieyszć iednak
doświadczćnią ukazały, iż Salamandra
w większy  ogićń wrzuconą równie
prędkoi doskonale pali się, iak wszel-
kić innć gatunki, a sposobność przy-
tłamianiń małćzo płomićnia z żabami
iinnóćmi wilgotnómi płazami, owsżćm ze
wszelkćm mokrćm ciałóm iest wspól-
na, Wilgoć ta biała z dziurkowatości
ićy ciała płynącą, mą w sobie wprawdzie
cierpką ostrość, trucizny iednak iado=
witćy nie posiada. Salamandra iaia w so-
bie aż do doyźrzałości pisk/ąt nosi, i gdy
ić z siebie wydaie, pisklęta też wraz
z jąy się wywiiaią. Karmi się mucha-
mi i drobnemi owadami; na zimę zdrę*

twionń w zićmi usypid.
C 2



6. J. pospolita. I. agilis. Ogon długi,
podgardle łuskami zaciśnionć.

Dwie są pospolitćy Jaszczurki odmia-
ny, od niektórych za dwa oddzielnć
gatunki poczytane: szara, nieco mniey-
szą, w ogrodach iokoło domów często
przebywaiąca, i zielona, większą, która
w lasach się trzymą. . Obie lubią nie-
wymownie ciepło i słoncć, i gdy mogą
na otwartych mieyscach zawsze się
grzeją. Niewinnć to stworzćnić czę-
ścićy przerazi nagłym swym po suchych
liściach szmerćm, do szkodzónia zaś
nić ma nąymnieyszćy ani skłonności, ani
sposobności; iako tóż, nawzaićm, przy-
iaźń szczególną dla człowieka i ostrze-
ganić go o blizkości węża daremno się
ićy przypisuie. Jaia swć białć, wielko-
ści buynćgo grochu, w zićmi lub mię-
dzy kupy kamieni składa, iićciepłu a-
tmosfery zostawuie. Na zimę w zićmi
się kryie, i uśpiona do powrótu wiosny
zostale.

Są ieszcze trzy gatunki Jaszczurek wo-
dnych, w stawach naszych i sadzawkach
pospolitć: Z. palustris, lacustris, aqua-
tica. 'T6 karmią się wodnómi owada-
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mi, ikrą rybią i młodćmi rybkami, stąd
w zarybku wszelkim bardzo wielkić czy—
nią szkody; i iedynym śrzodkićm uwol-
nićnią rybnych sadzawek od tćy klęski,
iest lekkić zasolćnić w nich wody. To
bowićm iest pewna, iż iakąkolwiek do-
tknionć solą, natychmińst zdychaią. Po-
pioły nieodłużanć podobnyż sprawić mo-
gą skutek. Mnożą się na wiosnę; sa-
mica iaia z siebie nakształt ikry wydaie,
a samiec mleczćm ić zapładniń. Wła-
sność odradzania postradanych członków,
Wszystkić w naywyższym posiadają sto-
pniu, nie tylko bowióm nogi i ogony
im uciętć łatwo odrastaią' ale nawet
oczy zupełnie wydartć ze wszystkićmi
swćmi cieczami, błonami, nerwćm i t.d.
zupełnie na nowo powracaią: iakoświe-
ŹĆ doświadczóniś uczonćgo Blumenbacha
Oczywiście pokózały.
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RZĄW' IE

Płazy beznogić. ( Serpentes.)

 

Pząd tón zawićrń w sobie źwićrzęta
pod ogolnćm nazwiskićm gadów znato=

mó, a którć wszczególności wężami,
Zmiiami, gadzinami it. d. nazywamy.
Cisło ich po większćy części iest walco-
watć, nieznacznie w ogon przechodzi;
cześć niżćy odchodowćgo otworu będą-
ca ogonćm się zowić. Głowa, w mia-
rę całkowitćy wielkości, iest mała, oczy
bystrć, wzrok żywy, przenikający; szczę-
ki nić maią zwyczaynych innym źwić-
rzętóm stawów czyli artykulacyy, lecz
ctrząstkowatćómi muszkułami z so'ą są
połączonć; sąd wszelkie węże pysk nie
wyinownie rozszerzyć, i grubszć od sie-
bie źwićrzęta połykać mogą. Zęby ich

są ostrć, szpilkowatć, a tć którć iadćm
są opatrzonć, maią w szczęce górnćy
dwa udzielnć, ostrć ruchawć, wydrą-
żonć zęby, którć, według woli, wysu-
walą i nazad wciągaią; pod tćmito zę-
baiui ukrytć są gruczoły iad oddzielaią=



cć; któró, za pociśnićnićm, materyą ia-
du przez ząb do rany wpuszczaią. Są
przykłady, że ranićnić takowym zębćm
w rok po zabiciu węża szkodliwć ie-
szcze było. Jadtćn iednak wtedy tyl-
ko wywierń swć skutki, gdy w ranie
bezśrzednie ze krwią zmieszany będzie;
dotknićnić zaś zewnątrz powierzchni
ciała, owszem połykanić samo takowć-
go iadu,iako nie dawno sławny Fontana
niezłiczonćmi ukazał doświadczćniami,
bynaymnićy nie szkodzi. W Indyach od-
dzielna iest professyń ludzi, Psylli, któ-
rzy świćżć po ukąszćniu iadowitych wę-
żów rany rychło wysysaiąc, ukąszonych
od wsze:kich przypadków zachownią,
a sami na żadnć niebezpieczćństwo się
nie narażaią; ale na to gęba i usta od
wszelkićgo zranićniń zupełnie wolnć
bydź muszą, inaczćy iad z rany wyssa—
ny do gęby ssących przeyśdź i szko-
dliwym stać się może.

Nie wszystkić iednak wężów gatunki
tym srogim iadćm od przyrodzóniń SĄ -
obdarzonć, większą ich część owszćm
między niewinnć liczy się stworzćniA,
a iedynym do rozróżnićnia szkod.iwych
od niewinnych znakićm są dwa pomie-
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nionć w górnćy szczęce osadzonć, wy—
suwalnć zęby; a nadto, węże nieszko=
dliwć prócz zębów dziąsłowych maią
ieszcze dwa innć rzędy zębów w szczę-
ce górnćy na podniebićniu osadzonć, któ-
rych iadowitym nie dostaie. Jad tón,
iak się rzekło, w samych tylko pomić-
nionych gruczołach m4 swoić siedlisko;
stąd mięso iadowitych nawet wężów
bez szkody iadanć bywa. Jad wężów
różny iest w różnych gatunkach co do
rychłości, gwałtowności i okropności
skutków swoich; lecz naczóm ta rożni-
ca zależy, owszóm iakić iest przyro-
dzćnić wszelkićgo wężowćego iadu, nie
wiadomo. 'To tylko pewną, że tćnże
gatunek węża w różnym wieku, w ró-
żnych porach roku, i w różnych klima—
tach słabszć lub gwółtownieyszć wy
wiórą skutki, i że nawet częstóćm uży-
cićm onćgo wąż tak go -zmnieyszyć
i wyniszczyć może, iż poślednić kąsa—
nia wcale nieszkodliwćmi się staią. Do-
wodóćm tego iest nayiadowitszy wąż
Indyyski, Coluber IVaia, którómu Szar-
latani przez drażnićnić i podawanić ró-
Żnych rzeczy do kąsaniń tak wszystek
iad odćymowaćumieią, iż potóm, zwiel-



kióm podziwićnićm patrzących, iak z nay=
hniewinnieyszćm źwićrzęcićm igraią.

Język węża iest ostry, gładki, roz-
dwoiony, który zwłdszcza rozgniewany,
często i gwałtownie z pyska wysuwś;
dawnićy sądzono, i teraz ieszcze po-
spólstwo mnićmń, Że ięzyk tćn do kłó-
cia służy, skąd żądłóm nazywany bywa.
Ciało wszystkich prawie wężów z wićrz-
chu iest łaskami dachówkowato od gło-
wy do końca ogona, ze spodu półkoli-
siómi tarczami czyli szerokićmi obrą--
czkami pokrytć. "To różnych kształtów
i różnych farb pokrycić węże corocznie
zmićniaią, i niekiedy nowych farb naby-
waią; a to iest przyczyną wielkićy w o-
znaczóniu gatunków trudności i tego
zamićszania, którć w przyrodzonćy ich
historyi dotąd widzićć się daie. Tar-
cze pomićnionć i pićrścienie na delika-
tnćy skórce są osadzonć, daią się iednć
na drugić wsuwać, iinaią twardć, ostrć
brzegi, którómi węże o ziómię się za-
cinaią, a tak iuż naprzód się pomy-
kać, już tył za sobą ciągnąć mogą. Tym
sposobćm wąż nietylko po płaskićyzić -
mi się czołga, ale i nadrzewa piąć się
noże, (o ieszcze ruchyte niezmiernie
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ułatwia, to są kości pacićrzowć nie bez-
śrzednie z sobą slykaiącć się, lecz błoną
podwóynie złożoną połączonć, tak, iż
według woli ściskać się i rozszórzać się
daią.
Wąż nić ma poprzecznćy piersiowćy

błony, Diaphrazma, a sercć wraz z wą”
trobą leży na prawóy stronie pod płu-
cami, niżóy zaś pęchórz żółciowyiest u-
anieszczony. (Głos węża iest mało do-
nośnć xykanić, Większą część wężów
obrzydle śmierdzi, a smród tón w 'wil-
goci, która się w szczególnych podbrzu-
chćm grucząłach oditielń; ma swoić
siedlisko, Stąd lochy, nory i innć wę-
żowć kryiówki z włąściwćgo im smro-
du poznać można. Węże ŻYJĄ niektórć
w wodzie, innć na lądzie, innć tu iów-
dzie na przemiany; w zimnych kraiach
wszystkić na zimę usypiaią, Węże pa-
rzą się wiosną, a wszystkić, właściwie

mówiąc, są iaiorodnć, lecz iednć iaia
swć wzićmię, inne w gnoie składaią,
innć póty ić w sobie noszą, póki pisklę-
ta wewnątrz wylęgłszy się samć nie

wyydą. Naywiększć i nóyiadowitszć
węże w gorących kraiach się znayduią.
Kśrmią się żabami, ropuchami, iaszczur-



kami, owadami, ptastwóm drobnćni iia-
iami, owszóm większć gatunki mniey-
szych bez braku zj daią: a wszystkim
to iest wspólna, iż głód niezmiernie
długo wytrzymać mogą. Liczbę ich
zmnievszaią i wygubiaią Bociany, Cza-
ple, świnie, owszćm ludzie sami, któ-
rzy, mianowicie w Indyach, bardzo wie=;
łć ich na pokarm używaią.

R. 5. Klekotacz, Crotalus. Va brzuchu
tarcze; pod ogonćm tąrcze i łuski:
na końcu ogona klekotka. ch

1. K. okropny. C. horridus. Tarcz wię-
kszych 167, mnieyszych 23.
Serpent A sonnettes. fr.

Wąż tón nayiadowitszy mieszka w A-
meryce umiarkowanćy, około trzech ło=
kci długi, a na kilka calów iest gruby,
Grzechotka na końcu ogona składa się
z twardych i niby pargaminowych,sze=
rokich pęcherzy, którćmi wąż tćn ru-
szając grzechoce i zdaleka słyszćć się
daie. Liczba tych pęcherzy w grze-
chotce jest rozmaita, niektórzy twićr-
dzą, iż liczbie lat czyli wiekowi wężą
samógo wyrównywa. Węże tć na zi-
mę kupami w podzićmnć lochy się kry=
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ią, a wtedy, gdy zdrętwieią, bez Ż4-
dnćgo niebezpieczćństwa zabiianć by-
waią. Kóarmią się zaiącami, myszami,
ptastwćm i wszelkićmi drobnómi źwić=
rzętami, którć tak się tego nieprzyia-
ciela lękaią, iz napotkawszy go zupeł-
nie przytomność tracą, durzeią, i samć
prawie w otwartą paszczęwpódaią. Czło-
wiek lub źwićrz od węża tego ukąsza-
ny, ieśli natychmińst ratowanyniebę-
dzie, gwałtownie i bardzo prędko cały
puchnie, i w nayokropnieyszych bolach
umierać musi. Korzeń rośliny, Poly-
gala Senega zwanćy rychło użyty sku+
tecznóm i gatunkowóm na to ukąszćnić
m4 bydź lókarstwćm. Przyrodzónić opa-
trzywszy węża tym okropnym iadćm,
na szczęścić innych źwićrząt dało mu
pomićnioną grzechotkę, któraby o blizko-
ści tego nieprzyińciela ostrzegała. Świ-
nić iednak śmiało go porywaią, kąsania
nie boią się i bez szkody zjadaią. Ame-
rykanie, podobnież, głowę odciąwszy,
mięso iego iedzą.



 

R. 6. Dusiciel. Boa. Tarcze pod brzu+
chem i pod ogonem.

1, D. ogromny. B. constrictor. 7arcz
większych 240, mnieyszych 60.

Wąż tćn mieszkaw Jndyach wscho-
dnich i Afryce; długością 14 łokci ńie—
kiedy przechodzi, a w grubości do pół-
torćy stopy mićw4 śrzednicy. « Nazwi-
sko łacińskić, Constrictor, bierze od spo-
sobu łowićnia swćy zdobyczy; opasuiąc
bowićm wszelkić , naąywiększć nawet
źwićrzęta, iakoto bawoły, ielenie, anty-
lopy,i t. d, kości w nich łamie, dusi, a
potćm pożera. 'Tego węża zapewnć sta-
rożytność nam w sławnym Laokoonie
wyobrazić chciała. Człowieka, póki nie
iest rozdrażniony„nigdy dobrowolnie nie
napastnie. Czołgą się powoli, a na miał-
kićy ziómi ślad za sobą iakby drewna wle-
czonóćgo zostawnie. Na zdobycz maiąc
napadać zwiiń się w koło, a potóm na
grzbiet upatrzonćgo źwićrzęcią rzucą się
1 opasuie, Wąż ten u wielu Afrykańskich
narodów, przez zbytek upodlśniń i poniżć-
niń rozumu ludzkićgo, cześć bozką odbić-
ró. Na brzegachGwineyskich,a zwłaszcza
w kraju Juida, kościoły, ofiarniki, ofia-
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ry 4 sobie poświęconć, a óbrżądki tych
ofiśr tak są haniebnć iprzystoyności
obyczaiów naszych przec wnć, iź nale-
śnć czytelników mych poważanić opi-
sywać ich mi nie dozwalś. Samóć świ-
nie w tych kraiach niepohamowanćmi
są tych wężów nicprzyiaciołami, zbyt
łapczywć bowiem na wszelkiś wężów
gatunki, faworytnć tych narodów bó-
stwa bez braku zjadaią. Rodzńy tćn
kilka innych ieszcze zawićrń gatunków,
iakoto: B. canina, Hypnale, Scytale i t. d.
z których zaądlćn ww sobie nić ma iadu.
Podróżopisarze; szukaiąc częstokroć pró-
żnćy chlaby w opisywaniu dziwnychi
do wiary tradnych rzeczy, węże te-
go rodzaiu osobliwszćmi, tak co do wiel-
kości, iak co do piękności i przymio-
tów, okryli baśniami.

R. 7. Wąż. Coluber. Tarcze pod brzu=
chem, łuski pod ogonćm.

i. W. Zmiia. C. Betus. 7Tarcz 146, łusk
59.

Wąż tón w całey Europie iest pospo-
lity, w farbach swych iednak wielce,
edmićnny, co od różnicy wieku, płci,



pory roku i klimatu pochodzić może,
Ukąszónić iego nić ma wprawdzie tak
okropnych skutków iak innych iadowi-
tych wężów, zawsze iednak nagłą i gwał-
towną puchlinę i zapalćnić  sprawuie.
Długość naywiększćgo pięć ćwierci ło-
kcia nie przechodzi. Karmi się mysza-
mi, kretami, żabami, iaszczurkami, i t. d.
Gatunek tćn, gdyby dawnćy medycynie
wierzyć możną było, dla nieźliczonych
a wszystkich niewymownie dzielnych,
którć dawał, lekarstw, nie wstrętu i
strachn, lecz szczególnćgo pielęgnowaniń
chowania i mnożćniń godzićn byłby, iako
naypożytecznieyszć rodzaiowi ludzkić—
mu stworzćnić. Otwórzmy tylko iaką-
kolwiek, nie mówię dawną ale i z now-
szych nawet, mianowicie Francuzką ma-
teryi lćkarskićy xięge, a obaczymy. że
według ich nauki, maiąc samę Źmiię,
można wybornie wszystkić pozamykać
apteki, lub z nich wszelkić innć po-
wyrzucać lekarstwa. Zmiia, Vipera, true
ciznę uśmićrza, krew czyści, trąd, par=
chy, wole leczy; cyrkulacyą krwi uła-
twiś, limfatycznć skrzepłości i gruczo-
ły rozpędza; gorączki, ospy, epilepsyą,
paraliże, apoplexyą, suchoty, puchlinę ,
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szkorbut, histeryą,  słowóm, wszystkole-
czy; ranygoi, narośle i marszczki„gła-
dzi, twarz DO, słuch, wzrok a
małonie samoŻ(CH przywrócą.(a). A
śe.a ,tycze Jeki rstw,, iakże długi „ich

znayduią.atkreiestra „i.sposobyiich ro-
b;ióniś! M bulionu . rostćógo ażdo za-
mWSłAREJ:.dryakwi, /eneckićy! Syropy,

galarety, „ovina, wody,sole,tłustość,oley,
WSZYSIKO*„est „zdrowćm, wszystko, nie
zawyo nć j. lókarstwę ! Szkoda, że nie-

Giii

dowiern4„mędrcy, lzisjcysza, rrąadząc
się więcóy rozumu niżupoważnionych
dawnością przesądów, wszystkićtć wiel-
'kić skutki samym tylko szarlatanóm do
wielbićniś: zostawiła.

W. rolny. ć. "Nafrik. ;Tarcz.170,
tusio160. ca, W

rI22

A4ćn. wałędzie, pospolity; w na-

szym„kraiu, mianowiciew. niektórych

okolicachbardzoobficiesięaydainejać,
iż Brodi£: 2brzegi: rowów nićmi.
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bywają. Zębów iadowitych ani iadu
w sobie nić ma. Stąd nikomu bynay-
innićy nie szkodzi, i nikogo to dziwić
nie powinno, ieśli kuglarze nićmi się
opasuią, w zanadrze kładą, i t. d. Jaia
śwć składa ogromnómi kupami w gno-
iach przy stayniach i oborach, którć
kleistą materyąpokrywa: Na zimę w no-
ry podzićmiić się kryić i uśpiony ca=
łą zimę przepędza. Pływa. wybornie;
kórmi się owadami i roślinami; głód
nadzwyczay długo wytrzymuie.

$ W. okularowy. C. Naia. Tarcz 195,
łusk 60.

Wąż tón, nayiadowitszy w swym ro-
dzajn, mieszkń w Jndyach wschoduich
i na wyspach '[ernateyskich, długość
1eg0 do łokci trzech dochodzi, kark zaś
na tyle głowy okularową figurą iest
oznaczony. Ukąszenić iego morzy wkil-
ku minutach ludzie i źwićrzęta, ieśli
prędki ratunek nie nastąpi. Korzćń ro-
śliny Ophiorrhiza Mungo, mą bydź ie-
ynóćm i nieomylnćm w tćm zdarzćniu

lókarstwem. Zwićrzątko, Viverra Jchneu-
mon bez żadnćy szkody zabiiń go i po-

D
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Żera. Knglarze Jndyyscy, przemyślnieysi
od naszych, umieią wielokrotnóćm dra-
żnićnićm i podawanićm różnych rze-
czy do kąsania tak w nim materyą iadu
wyczerpnąć, iż bez żadnćgo nicbezpie-
czeństwawolnie przez czas znaczny z nim
jigraląnzsj nici d za 8

-Jnnć. wężow Europeyskich gatuvki,

iakoto; (0. „Ammodytes, C. Chersia, C.
Prester, C. Aspis, pod iakićmi u nśs

imionami są znaiomć? i do iakićgo ga*
tunku należy ów słńwny połoz Ukra-
inski? „mnie nie wiadomo.

R. 8. gadzina. Anguis. Łuski pod brzu*
chem i pod ogonem

Rodzóy tćn pospolicie mnieyszć i wca-
le nieiadowitć zawićrą w sobie wężów
gatunki, których oczy są drobnć aogo*
ny przytępionć. Kórmią się owadami
i robactwóm, zimę uśpionć przepędzaią.
W naszym kraju iedćn jest tylko znaio*
my mi gatunek, 4. fragilis, iużto że-
laźnicą iuż ślepuchą zwany, którómu po”
spólstwo 'naszć mylnie iad przypiśuie;
dla tego.iż lekkióm nawetuderzónićm do”
tknionń w kawałki się rozsypuie, a sztuki
tć długo się rnszaią i podskaknią; ruch tón
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ich zezbytecznćy ii długo trwałey draaliz
wości muszkułów pochodzący za skutek
iadu poczytany bywś. Mieszką w su-
chych wąwozach, około dróg,kup ka-
mieni; a oczy drobnć, na słońcu bar-
dzićy ieszcze, uszczupłonć; dałyićy śle-
puchy nazwisko. Dwa ostatnić tego rżędu
rodzaie, Amphisbeana i Ceacilia ze wszy=
stkiómi śwómi gatunkami samćy. tylko
Ameryce są szczególnć. Gatunki ro-
dzaiu Amphisbaena 'tóm naybardzićy są
znakomitć, iż wstecz ina przód równie
wygodnie czołgać się mogą,a żadćn żnich
nie iest iadowitym. |



 "KLASSA MV.
Ryby. Pisces”

i w śrĘ b.

 

Ryby snaią krew zimną, czerwoną,
skrzełami oddychają.  Śkrzele u ryb
micyścć płuc. zastępuią ; skrzele leżą
z obu stron głowy, pod iedną luh kil-
ką pokrywami,  Opercula branchialia,
błoną skrzelową, Membrana branchioste*
ga połączonćmi; składaią się zaśz nie-
źliczonćgo mnóstwa kosmków, między
którćmi, uńydelikatnieyszć krwistć na-
czyniąsięrozchodzą, a są na czićrech
łąkowatych kosteczkach osadzonć. Od-
dech więc ryb, bez którćgo równie iak
wszelkićinnć. źwierzęta obeyśdź się nić

mogą, zależy na wciąganiu wody gębą, i
Wypuszczaniu ićy przezotwór skrzelo-
wy. W.tóm przepuszczaniu wodyprzez
skrzele, krew w naczyniach skrzelowych
zawartą odświeżą się cząstką powie-  
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trza w wodzie będącćógo, poczćm wo=
da, iako inż: więcććy do: tóy czynności
niezdatuń, przez otwór błony skrzelo=
wóy wychodzi, a świćża gębąrna nowo
się wciąga. Poniewóż więc ryby pra-
wdziwych płac nić maią, idzie stąd, że
głosu tćż priwdziwćgo wydawać nić
mog

Ciało wielu ryb-iest'z obu stron spła-
szczonć, iako u śledzia, sielawy; innć
są spłaszczonć z.dołuiz góry, anabo-
ki rozszerzónć, iak Alądry; innć,sąwal
cowato okrągłć, iak_węgorze; u„Wszy-
stkich zaś głowa. ź ciałćm. ezśrzednie
i bez szyi iest. „złączona, „Wszystkie
prawie ryby Tuskami są pokrytć, „nię-
którć „rogowćmi,tarczami albo„kości-
stym pancerzóm są przyodzianć. Ciało
rybyskłada się z pićrsi, brzucha 10g0=
na. Pićrsisąkrófkić gdyż skrzelemiey-
scćpłuc zastępuiącć,,pod głową są umie-
szczonć. * Część ciała międzypićrsiam
a otworóm odchodowym: brzuchóma.
zowić ,za_reszta klinowato ściśniońź«03
nóm* est nazwana. "Na bokach E'Gbiż
sk |WIĘtkszóyM tod „gł:

kaka A
za hee że!
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chów rybich gażżkdiidć Z drobnych de-
likatną błoną pokrytych ości złożonć,
od micysca, na któróm są osadzonć, bio-
rą swć nazwiska. Stąd są płetwy grzbie-
towć Pinnae dorsales, pićrsiowć, pecto-
rales, brzuchowć, ventrałes podogonowć
anales, ogonawć caudales. Płetwa grzbie-
towa albo iest poiedynczś, iak u szczu-
paka, albo podwóynś, iak u okunia, albo
potróyn, iak w stokfiszu; aw tych zda-
rzćniach grzbiet zowić się iednopłetwo-
wy, dwupłetwowy, trzypłetwowy, Dor-
sum tęgko 60» dipterigium,  tripteri-
gium, i t. d. WWniektórych rodzaiach,
iak naprzyykłóa w łososim, płetwa grzbie-
towa nad ogónćm iest skórkowat, bez
ościstych promieni, a takową płetwa
zowić się tłustą, Pinna adiposa. Płetwy
pićrsiowć, blizka skrzelowćgo otworu
osadzonć, u niektórych ryb tak są dłu-
gić, iż ich .zamiśst skrzydeł używać i
ża ich pomocą dosyć znącznie nad wo-
dę wylatywać mogą. Niektórym ry-

i bóm, płelw brzuchowych nie dostaie, iak
u węgorza; u innych Zaś tćóż płetwy
czasćm pod gardłóm, czasćm na pićr-
siach, czasćm na brzuchu osadzonć by-
waią, W pićrwszćmzzdarzóniu ryby 20-
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wią się nagobrzuchowć, Pisces apodes,
iak węgórz; w drugićm gardło płetwo-

wć, Pisces iugulares, iak miętuz; w trze-
cićóm pićrsiopłetwowć, Pisces thoracici,
iak okuń; w czwartóm brzuchopłetwo-
we, Pisces abdominales , iak szczupak.
Osada płetw i rozmaitń liczba ościstych
w nich. promieni służą do oznaczaniń
rodzaiów i gatunków ryb.
Co się tycze zmysłów rybich, zmysł

węchu w wielu gatunkach bardzo de-

likatnym bydź się zdaie, gdyż przync-
tę wprzód nawet zdalekażwietrzyć mo-
gą. Słuch. podobnież, „doskonałym iest

zmysłem „rybim, a narzędziń iego, we-
dług. postrzeżćń , Kampera „, narzędzióm
słuchowym ciepłokrwistych źwićrząt są
podobnć. Oko rybić różni się od oczu
innych źwićrząt tćm naybardzićy, iż s0-

czewkę m4, zupełnie, okrągłą, mocąktó-
róy wśrzód wody doskonale widzićć mo-
ga. Niektórym rodzaióm ryb szczegól-

ny ięst pęcherzyk powietrzny,w ró-
nych gatunkach różnómi gazami napeł-
niony, którywedług napełnićnią się swć-
go lub wypróżnienia, rybie do podno-
szćnińsię «w. górę lub opadaniń na dół

służy. Gdy pęcherzyk takowy w ry-
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bie, Żyjącćy. przekłótym będzie,ryba”ta
moc podnoszćnia SiĘ w. górę zupełnie
traci, „Pokarm rybiiest: nóypospolicićy
źwiórzęny«jtoiest,zowadów, robactwa,

a nódyczęścićy „z. samychże. wybzłożony,
tak, iż większą część, iednych-dragim
ną pokarm jśdź zwykła. |-- «bo +6

Nayzwyczaynieyszóm iprzyrodzonóm.
ryb. mieszkanićm jest woda;lecz iednych
same tylko morza, „innym. wody _sło=*

dkićsą włśściwóm. siędliskićm, innć: zaś
w.jednych a drugichzarówno przeby -

któr6..W. pewnych: cząsach w odległć i

słównć. są. tómi, przechodami Łososie;
Pstrągi ,. ka nóybardzićy Śiądeię;ikka |
w szczególaćyhistoryiobźczymy, Wszy=

iaiorodnć: lecz. rzetelnć.parzćnićsięmię-
dzy nićmi nić ma, mieyscą. Samica po-
spolicie iala czyli ikrę 2 siebie. wypu-

—

szczń, a samiec ić mleczóm swym za-
pładniś, Płodność ryb 'iest niewypo=
więdzianź, a wielością i4y swoich czyli
ikrą. przechodzą wszystkić innć. znaio=-
mć źwićrzęta. Tak Ślódź m4 kilkadzie-

lęcy.,karf, kilkakroć set tysięcy
<
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a Flądra przeszło miliion iśy wsobie;
Płodnośćta niewymownś rybóm0d przy-
rodzćniń udziełońń potrzebna iest do za-
pobieżóniń wszelkim przypadkóm, któ-
rym iaia iużto w śwćm zapłodnićniu,
iużw różnych niepomyślaych atmo-
slery odmianach, iuż 6dżarłocznościryb,
owadów, ptakówiludzi podłegaią.
Jkrawychodząc*z samic w Czasie

tarciś się czyli ńierestuMie„wszystkń
dló.roziproskónia" swego wwodzie,mle-
czóm: samczyjn żapłodwióna bydźmoże;
stąd, daęed wia =rybich”Śipró
no”anisżczóć musi. wtóre! ryby ftrą,
się”nóyczęścióy” niabrzegichm ich

czasić wylewów wód; Sari”tóż,za.
opialiźeieke *wody. ikra pożostałausy-
chśi gmie:Potrzecić, niedostatekprzy-
awoitćgo cie i stó anagłć wy-
jozónim się A się” obw |
16 podobnież ikry1 wylęgłych z nićy
rybek"gubić zwykły. A cóżdopićra
mówić” 0 rybkcł wadach , pdkach, i
źwi h i ludziachbezustannie i
wszelkićmisposobami na SpOBEŻANY:
ikry 4 zarybkaczatuiących?Możnapó-
wiedzićć śmiało. że gdybyryby we=
długswćypłodnościbeż przeszkodymno-  
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żyć się mogły, wszystkić wody świata
egarnąćby ich nie. potrafiły; a przeci-
wnie, uważaiąc mnóstwo i rozmaitość
przyczyn. niszczących ich plemię, mo-
żną twićrdzić, iż bez tóy nadzwyczay-
nćy: płodności wszystkić ryby zniszczóć-
by musiały. Mądrai przezorna opa-
trzność trzyma szalę w. rękach swoich,
mierząc liczbę iednych stósownie do po-
trzób drugich, aby ustanowioną przez
nię równowagamiędzy stworzćniami, żó
ze pozypedtwcaAkOARok, nie bye
a | 111 Zi;

Ryby przy.dobrym poksczzie KOSNĄ
prędko . 1 'w miarę:.- wielkości  swo-
ićy poźnćy dosięgaią; starości. Są.przy-
kłady . karpiów,„.: szczupaków, i t. d.
iż/przez. półtora wieku żyły; niektórć
iednak drobnć, rybki, jak koluszczka po-
spolitń, Gasterosteus. aculeatus,w dru-
gim roku kończą SWĆ,. ŻYCIÓ+: 13] SRoto7

„ Głównć i«bezśrzednić użycić ryb
dłś-Jłudzi iest.- na pokarm: i z tegoto
włąśnie względu, ryby są dlą człowieka
bardzo ważnym przyrodzćnia tworóm ,
a dl wielu narodów jedyną prawię: po”
żywnością. Narody, naymnićy: oświć-
coać,iak Kamczadale, .Brazyliianie i
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rozmaici wyśpiarze maią dosyć prze+*
mysłu do łowićnia rybrozmaitćmispo=
sobami i do obracąniń złowionych ną
rozimaitć użytki. Lecz i dla wielu i'u-
ropeyskich kraiów połów śledzi, stok-
fiszu, iesiotrów, toniny, i t. d4 ważnym

i z wielu miar zyskownymiestprzemy«
słu przedmiotćm. Rzymianie i dunć
starożytnć narody: ną wielkości,rzad
kości i delikatności ryb część stołowych
swych zbytków zakładali, Bez węgo-
rzy morskich, Muraena, Jesiotrów, 'i t:de

nie obeszły się żadnć prywatnć ni pu-
bliczne uczty. SławnćichGarum, z ryb
robionć było. Szkody, ieśli z ryb ia-
kić wynikaią, żarłoczności niektórych
rodzajów przypisać trzeba, iakić, mię-
dzy wielą innćmi, * szezupaki w wo-
dach naszych czynić zwykły. Są iednak
niektórć gatunki, iako "w rodzaiń 7e-
trodon, których użycić szkodliwć i nie-
beżpiecznć sprawuieskutki. |

,

Rybopisarze, dl: iasności i porządku,
całą ryb klassę na sześć następuiących
dEŚCZĘGÓWY O NSIĄ MEYNSEW OSC 156

- Ryby nagobrzuchowć, «4podes;płetw
pbrzuchowych nić maią. 0%.

IL. Ryby  gardłopłetwowć, Jugulares ;



płetwy brzuchowć mzpićrsiowó-
mi osadzonć.

IL Kvby pićrsiopłetwowć , Thoracici;
płetwy. brzachowć.„pod:pićrsiowómi
osadzonć.

TV. Ryby brzuchopłctwowć, Abdomina-
les; płetwy brzuchówć na brzuchu
osadzone.
W'Rybynagoskrzelowe, Branchiostegi;
-"* którym pokrywy: AR och a
"dowóysnie dostał:

Yl- Ryby” bdakośtnś Ołandroptwry gii
zamiśst kościRR tylkówmiącć.
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** Ryby nagobrzichówe. Ap

 

R. 1. Węgórz. Mureena. Głowa gładkć;

„nozdize rurkowatć; «w. błonie:skrze-lowćy promieni a0,płetwa.ogono-
wd z grzbietową :ipodogonowązłą

16; ciało„okrągtć, śliskić.o. : ;. „POZ £

1. W. pospolity. M. Anguilla. Szczęka
dolnó dłuższó;ciało iednofarbnć.

Bloch. t: 7a.

Węgórz mieszka w jeziorach.i rże-

kach całćy Europy, Jndyi iJRE
niekiedy do trzech łokci miew%8łUgo-

ści, a wśży do 20 funtów. Ksśztałtćm
zewnętrznym, chodćm. czołgaijącym się,

śliskością ciała, usypianióm na zimę,
wielkić m4 z wężami podobićństwo;
stąd niektórć narody nigdy go nieiada—
ią. Rzymianie nawet, za świśdectwóm
JuwenalisaWęgorzćm pogardzali. Kar-

misięrobactwćm, owadami, a miano-



ż. 05

wicie ikrą rybią, któróy niezmiernie
wielóć zjada; sam, nawzaićm, od szczu=
paków, rybołownych ptaków i od wy-
der żjadany bywa: Zycić m4 bardzo
wytrzymałć: bez wody nawet w mokróm
tylko zielsku długo żyie idaleko prze-
wozić się daie. Na zimę w szlamie na
„dnie ieziór kupami się zakopuie, i ca-
łą zimę wvśpiony przepedzd. Wiosrią
2 jeziór do rzek wychodzi, i zwodą
płynie Mnożysię; bardzo obficie; że
zaśw Węegorzach ani mleczu aniikry nikt
ostrzódz nić mógł, stąd sposób mno-

<żćnia ich dał początek wielu rozmai-
tym  poczęści dpącznym mnićmanióm:
Starożytni naturaliści, począwszy od Ary-
stotelesa, różnicy płeiw Węgorzach za-
p a przeto mnożćnić się ich i
początęk żgniliźniebłót i innych ma-
teryy przypisywał. Poźnieysi gotsżćie-
szcze i tyndnieyszć do wiarypodali do-
«mysły. Ostatecżnć, a tć nie dńwnć po-
strzeżónia ukńzały; że węgórz-płód
swóyżywo ria świat wydaie, a.co za
temidzie, iż zarodki tego płodu przez
rzetelnć:parzćwić śię we wnętrznościach
samicy zapładnianć bydź muszą;-a-toi
waszych nawetrózsądnieyszychorybaków |
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swińdćctwa stwićrdzaią. Mięso wegorzś
wybornćgo iest smaku; lecz dlą zbytem=-
cznćy tłustości, słabym żołądkóm  nie*
strawnć: wędzonći marynowanć w wie-
łu kraiach znacznćgo handlu iest ma-
teryałóm. Jak zaś w niektórych kra-
iach obfity połów węgorzy bywś, do-
syć wspomnićć, iż, ża Świądćctwóm
Silberschlaga, w. Danii niekiedy razćm
po 2060 sztuk się łowi, a we F'rancyi,
w Garumnie, dawnićy iednćgo „dnia
160,000 sztuk węgorzy złowiono.

2. W. morski. M. Helena. Płetw pidr=
siowych braknie.”

Blach. t 1 53.

Węgórz tón mieścić w Jndyyskióm,
Amerykańskićm i śrzodzićmnóm'mo-
rzw, około Sardynii zwłśszcza” obficie
się poławiń, lecz: i do wódsłodkich prze=
sadzony: wybornie” się/ trzymą.. "Stąd
Rzymiańie, dl4wybornćgo i delikatnć-
go "smaku, wudzielnych sadżawkach
ić trzymali.  Hirtus, za świadćctwóm
Pliniiusza; pićrwszy takowć sadzawki
założył „1w* czasie tryumfu"Cezara
Godotizkaki ma ziczóżdndść!do stołu. Po-
Źnićy: zbytek tón donaywyższćgo sto-
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pnia. był .pomkniony,takiż Polliowsk4-
zanych na śmierć niewolnikówdo sa-
dzawek na pożarcić morskim. węgo-

kśzdł, aby,karmiąc się
ich. ciałóm delikatnieyszćgo.nabierały
smaku. Sadzawkibogoiógo.Krassa nie-
mnićy tómiż węgorzami napełnionć by-
ły, gdzie. trzymanć.dorąk:karmicielów

] H mag par | oWęgórz::morski,
Rt pospoditćgo,.nazimęwszla-

gów się yie,więsną dopióre dobrze-
+Kśumi: się: ikrą rybią

ami, „ażwłószczaraka-
mi, gdyskorupy, zmićniaią,tak zaś i
Żarłoczny, iżwłóshómu.gatunkowi”nie
przepuszczó, lecz,nawzaićm idednć dru-
gim.JAP kojekidy dgryzaią: <Zycić
mó trwałć, w. chłodpóg awilgotnóm
mieysct kleiiza trwać mo-
Że Osporezosadócikkę wielćby-
łosprzecznychmnićwóńipowićści;nóy-
podobnieyszą.iest, iż, nąakształtpospo+
ZAAN480FR, sżywo. ad -Pe

łe. dasziiożo EIY teks: W WOFIRY

pa nóżsio do psbord Ś©>abow oq Śfito
mnot.Gysanotus,Wagłowiepo-

*Abywypobocznćuwargigórnóycdwa
+ RARE pci

  

  

  

 



) ciało śpikedskowij:zespa płetwą
 opasanć. | © >

1. G. elcktry'yczny. > WGrabezpłetwowy;„płetwa, "Be pd.„* jeepazka
Bloch,t..156. tiradł Y SIAK

Sławna ta elekt ellieswą siłą ryba
mieszka: w atymiędzy żwrótnika-
a mianowicienasbtzegiich Kaienńy1
Surynam; do rzók mawet ipółączońych
żnićmi ieżiór chętnie" wp ływó; dh got:
ściąniekiedy:półtrzecia”: okciaprźecho- *
dzi, a wóżydo15.funtów. 'eMięsó* mó
tłuste, sriacznćj 'delikatnć, *a włdshość
udzielania  gwałtowuógo* *WsfRZĄŚNIGŃIA 2ą
tym, co się do nióy*żbliżą "lub"iękaite
ściąga: sprawiedliwą wagę Fiżyków 1
naturalistów,  Wstrząśnićnić,e
dnićm lab bezśrzednićm- doddikm;*3
hi ludziach iźwićrzętachwszystkić człónegł
kij boleśnie'/drętwi,'a.ryby:*6*Śmierć |
Przyprawuie. Humboldt ; świadczy, iż
Gymnoty w bagnistych okolicach Bera*
onie po wodach brodzącćelektrycznóm .i
śwćm* uderzćnićm*"'zabiikią. Richter,”Franenz, będąc* w * Kaiennie, «w 1641.
Piórwszy.skutków"tychdoświkdozył i
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 sybę samę widziśł Wiek prawie cały

upłynął, niż postrzóżćnić to sprawdzonć
zostało.  Dopićro około śrzodka 18 wie-

ku Condamiine w podróży swćy do Ame-
ryki, o rybie tóy iako rzece Amażoń-

skićy właściwćy wspomina, a' Ingram

%w''1750 dokładnie ią opisał. dóicznć
poźnieyszych naturalistów. a nśynowszć
przez Klumboldta na' mieyscu czynionć
„doświadczćnia, oczywiście przekonały,
Że wstrząśnićnia te i uderzćniń Gimno-

tów i kilku innych ryb gatunków. źwić-
rzęcćy elektryczności są skutkićm.

R. 5. Wstęgowiec.  "Trichinrus. «Głowa
wystawni, pokrywy pobocznć; zęby

„. obosiecznę ,.. wierzchołki  haczystć;
|wbłonie skrzelgwty promieni 7. cid-
"ło obosiecznć, płaskić; ogon ostry

_ bez. płetwy. I 2: dość

HW;Tśmiący."T"lepturus,  Sżczęka dol-
9 PEAnÓ dłuższć. (BB "OWĄ -SŁEI NY

u 251 J BX YYY $ y 3%x ŁY OP 15715 Y4

Oriżę Bloch. ć t.. 158. ODOW: OdSRIY -1

»«lWstęgowiec tóń mieszka wAmeryce

gości do"trzechstóp: miew4; ©szeroko:

"ścią zaśdwóch:,calów:nie przechodzi;  



pływś bardzo: prędko, i wszelkić drobnić.
rybki ściga, a co raz w ostrć zęby ie-
go wpadnie, dlń haczystćgo' ich ksztół-
tu; wyrwać się nie. potrafi. « Nad; wodę
tak "wysoko: wyskakuie,. iż „często. do-
browolnie «rybakóm do. czółna wpźdś.
łowi się sieciami i wędami; mięso m4
smacznć, a kolor powićrzchni «tak świe-
tny, iakby srebróm był powleczony.,.

ASPI PREKREPAGR AGLNA, Gp"
nć, konicznć, trzonowł, zaś dolnć
i górnć na podniebićniu okrągłć;

" w błonić skrzeloweypromiehi6;płe-'
-twa ogonowóoddzielnó-;«

1. Z.Wilkmorski,A. Lupus. „.Płetwy
„piersiowe, obszernie, okrągłatwe.

Bloch. t, 74. Loupmarini«fr, =*

Wilk. morski. mieszka w. Oceanie pół-
hocnym, imić swć bierzę..od obszćrnć-
80 pyska, którym do  zwyczaynćgo
Wilka jest nieco podobny, którćgotwo-
byczaiach, zwłaszcza: w drapieżności,
nieiąkoś. j naśladuie. ż«Kórmisięń rybami,
muszlamii rakami ..morskićmi,, których ©
skorupy. silnómi zębami „swómi łatwe

E2 |

Ą
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kruszy.  Kryie się pospolicie w głębi»
nach, wiosną tylko dl tarciń się do brze=
gów się zbliżą, Rośnie do trzech lub
«ztórech stóp długości; łowi się siecia=
mi i sznurami, mięso iednak u pospół-
stwa tylko iest* iadalnć.  Teyto ryby
zęby  skamieniałć, po większćy części,
*pod nazwiskićm Zabinców, Bufonites, są
znaiomć. " Niewiadomość w. mózgu Ro-
puch kładzie ich początek, a łatwowier-
ność mnadzwyczaynć  lekarskić przypi*
suie im'własności, dla-których w pier-
ścienie oprawionć na rękach, iak drogić

kleynoty, tć kawałki zwapniałćy kości
noszonćbyły.
e ) 135192  3INOXC US Z(Y0SSZZIU ACY8

R. 5. Tobiak. Ammodytes.Głowa: spła-
„|. szęzond, warga górnó sfałdowand,
|= żęby *zpilkowatć, w błonie skrzelo-

wóy promieni 4; ogon od innych
płetw oddzielony: 05 5 00

4.T. piaskowy. A. Tobianus,  $zczęka
opMUŻYZÓ, O. GR»
Bloch.t. 75. f. s.PAmmodyte.fr.

-Mieszkł:w północnych: Europy mo*

rzach, na brzegach piaszczystych, gdzie
na stopę głęboko się zakopuie. /W eza*



sie pogody, wężykowato zwinąwszy się
w piasku leży, głowę w górę podniesio-
ną trzyma. Kórmi się wszelkióm ro
bactwóm, włńsnómu natvet. młodómu ga-
tunkowi nie przepuszcza. Trze się w. ma
lu, 'a ikrę swą ma.dnie: blizko brzegów
w.piasku składa. /Łowi:się rękami,gdy
morze w. zwycząynym swym: ustępie
brzegi opuści. "Mięso mś- chudó,. ubog:
ludić tyłko iadó; leczgłównó: użycić
ua; przynętę,: którasię dló:;łowićpić, in
nych ryb na: hąkii wędy-'osadzó, © -
SOI 19545150 ZITOTFWBTĄO 91151502

R. 6. Ostropysk. „Xiphias.,, Maszczęce
górney  dziob długi 4,PRCSAEJE SE

Ypysk bezzęby; w błonie skrzelow
Slaz promieni Bz'ciałobeźłuskićdo" © ©

nó, Miecz. XŚlędiu,. SZZE2k4doln
4 u05trb, trÓykątnA. 4 ą

IGOTĄ KSU

Bloch. t. 76. PEspadon. fr. arietą

„ Qsropyskmieszkź, w baltyckićm ipół-
nocnćm, obficiey w. srzodzićmnóćm mo-
Tzu, anayobficićóy w Oceanie południo=

wym.Wiosną udaie się ńa brzegiSy-
cyłii i Kalabrgi,gdzie w Maiu.iCzer-
wenikrę swą>na dnieskłada, , Wiel-
kość iego. niekiedy 10 łokci przecho”-.



dzi, a waży 400 do 590 funtów. Miecz
pyskowy u tćy piórwszćy wielkości Ostro-
pysków„do.5 łokci długości miewa. Na
brzegach Sycylii corocznie formalne na
nić czynią się łowy, gdzie ić harpuna-
mi, iąk indzićy wielorybów, zabiiaią.
Mięso: iestwybornćgo smaku, mianowi-
cie od:ogonai podbrznsza; płetwy na-
wetsię: solą, ipod'nazwiskićm Colla
przedawanć bywaią.' Ostropysk karmi
się roślinami i rybami , od. żarłocznych
nieprzyińciół silnym” śśwym m.
dzielniesię bronZonoobŃóq +

Inne"tego: rzędu rodzaiesą: "Opnidó:

 

apOWZINEenuś: BIWW CY
bysd Ś1doż w Bu WG t

3; 1dym >tao Sad Łoś
h =

dsnp « PAST

| 28)J1wa Ia „BIDÓRJ ką

564 w '33 Ja £* ++

u: +2.) 5

4D921 4) If Die 33534
s ; s

t . b ; 5: 1EJ O"
t ; 11 » k + £ Ę Y ę

ia zd z) 5 4 Tą” , "JJ

cał *q

  



APE
Giratepłetwowa Pod łatek:

PALĘ) yk Yb $RirGs

R: 4, Smoczek.Trachinus.Główa rzad
stkń, spłaszczonó, w błonie skrzelo= ©

-wćy promieni©6; oódr.h ochoty:

Klizko piersi. "ugi sę

1. 8,ciernisty. 41 Dra cÓ,.Blokt.'61. sę

* Mieszką w półabóddidąjć baltyckićm i
śrzodziómnemanorzu, „Mięsom4;wybor-
ne, w Hollandyi wielce. „poważanć,
Płetwa” grzbietowa mą w sobie bardzo
ostrć kolce, którć” nieostrożnych łatwo
ranią. Ranićnić to Piiniiasż iadowitćnt
bydź twićrdził, poźnieyszć iednak: pó-
strzeżćnia, fjrócz zwyczaynych skutków
wsżelkićgo zakłóciń, nic iadowitćgo nie
ukśzały: Rybatażychć ,ma bardzo trwa-
łć; a żebędąc uiętą zwyczaynie śię na-

ieżą, stąd: łatwo; wtedy, nawet gdy nie

żywą bydźsię źdaie, ukłóć.może. Była
WięcweFrancyi niegdyśpoliicyynć u
rządzćnić, aby. tey ryby 4der nie
przedawyańo. 19 me > Em gal
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R.8, Stokfisz.  Gadus. « Głowa gładkó;

-„, „w błonie skrzelowdy promieni7; płe-
_.;.łwy skórą powszechną. pokrytć, pićr-
byy siowę. koficzaląęy zin UAG ah

a: 8. Eglefin. Grzbiet *trzypłefiwowy,
- - „pysk- mackamii, osadzony, szezęka
- o .górnćdłuższó; ogon dwudzielny. |

Bloch t 62: 00,
„ Gatunekab; mieszka, w. Oceanie pół-nocnym, gdzie, mianowicie” w jesieni;

blizkoHoligelandwniezmiernóm. mnó*
stwie się łowi,i do Hamburga się spro-
wadzó; nayobficiey, zaś. na brzegach An-gielskich, gdzie z kolei niezliczonómi or<
szakami rozmajtć mieyśce zwiedza, Or-
szaki tć na£ trzy ćwierci szerokości a
1sześć tubwięcey. mil długości zay«
rauią, „tałk dalece, iżrybacy rzucając swć
sznury za pewnym nieiakim obrębćm
żadnóy iuż sztuki nie złowią; gdy prze-

ciwnie, trafiwszyna mieyscć „dogodnć,po dwarazy ną dzień siatki swć napel-
nią,a za,KAŻdĄZo „po. pół. łasztaryb-eh dostaną. Tak zaś wtedy są tan--
ne iż, za świadćctwóm Pennanta,.30sztuk wielkich za5 lub8 groszy.Nić-.LĄ z rę AF % 3 k .mieckich,mnieyszych za 8.feningów, a.

xa
R

   



 

niekiedyiedriych idriigich zapółcenyi
dóstaćmożn4. Zwyczaynawielkość te=
go stokfiszu: stopy iednty nie rzecho-
dzi, a taki wśży półtorafunta; bywaią
jednak do.% stópdługościy a'stakić do,
14 funtów wśżyćzwykły, Trze sięw Lu-
tym; kórimi się«rakami- i:inńómimor<
skićmi owadami, przez lato śledzie.chwy=
14 i od nich bardzo tyie. Mięso biśłć,
kruchó,łupkić, wył ornego"smaku, łatwa
rawnć, Ło a* ia sznury,na którę

za przynętę idrobnórybki'sięnasadzaią,
W czasie pomyślnego łowuz. Zarząco=
td wieczorćm śr ej żaden PACĄ>
bak próżny nie zostanie, | ki

2. $. Aowckika(ć Ecellaciewi Grzbiet.
.. trzypłetwowy, pysk. anackami osae:

dzony; „AaEApęoe=
BSAle | mYrmig: ss Y

Bloch 14,637

Gatunek tónkdR Balłyckićnij
morzazdaje się bydź 4 śściwym; łówrL.
Się obficie przez rok. nabrzegach
Pomerąnii, Pruss, Tnflant, 4
Oełand, Gothłand, OE,
wpółnocnych zaś st
gachFPinlandskichiP
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le'destonieznany. W zatokimorskići
nyścią rzók póty tylko zachodzi,póki
z morską wodą są zmieszanć,owisię
nietylko: na Sżnury; dak poprzedzający
gatunek; ałe' i sieciamińawet. «Długość
iegopółtorćy: stopy, iwagałr"zaś dwóch
funtównieprzechodzi.Mięsobiałć, bar
dżo' delikatnć. ze wszystkich tego rodza-
iunaysmacźnieyszć: iynńyzdrowszć, tak,
iżsłabymnawet : żołądkóm wybornie
służy. "Drze się: 1 u. miesiącach Styczniw
i Batymy. karmi się;wpwsh Lzwa
morskićmi, © PNOłOt? oulnresÓę s

5.5."Kafliion.G.dwrdpłniić”: Gizbiet tey
;ja ai pysk"mackami osadzony ;;
| wpłetwie .podogonowćóy promićń pićr=
wszy  eiernisty;Agi akaf

©Blocht64,M loru adówaób

*Kabliion mieszką wdockEuro-
peyskim!i AmerykańskimOceanie, mię-
dzy44a '66 stopnićmszerokości:upół-
noćney,'a.łubo' idalóy na*północonie"
k1eC / się anśyduie, /to' iednak w<bardzo

"liczbie"4pospolicie : nędznymby*
ićy trzynią sięw Ameryce

k ferre-neuve;Cap-breton;,Neu”
Schotland,:'Neu-Duglaud, naIślandskiek

 

  

    

  

 



me HBr me
i Norwegskich brzegach: iwyspach'/Or=..
kadskich.* Słównó:ta rybaiest dilWie
lu narodów obfitym: pokarmy, haadiu:«
i bogactw: materyałóm, + Wielkość zwy*:.
czayną* Kabliionu dwóch lub trżechstóp;
a waga 14 lub 20funtów.nie przecho=:.
dzi, 'frzymó się ciągle: głębinymorza, ;
w cząsie tarcia się: tylko "namiąłczyzny:
wychodzą: i do.brzegów. się zbliża; karmą
się rakami, śledziaiiinną rybą, włó+.,
snómn nawet gatunkowinieprzepuszcza
Czas tarciś: się różny:iest-według wie>
ku iego, i różnógo położćnić <kraiówe'

Na. brzegach Angiejskich „wielkić kabli-.
wny, trą się iuż. wStyczniu,poBichmó-
Ić nasiępnią, i aż do „końca. Kwietnia
wSR die RTZENtOJAĘGPAao „ĘBAA
(W Lutym się pokaznią, a przy Terre-
_ neuye. Aira w Kidtnió , trzóć! "się
| Poczynąażąw u00! w ŻA SeDZIT moiplds 2h.

_ Nayzwyczaynieyszy.sposób ich łowićniń,
test qasznuryi haki;bolubo wczasietare,
cisię „sieciami łowićsię mogą, łowićnić.
to iednak,zwłaszcza.w jczasie<huraliwymy

iesttradnć,irybytć zulubionych: mieysc
na zawsze oddaló, tak, iż gdzie: przic
uśyobfitszy był połów, dziś 1 AdD ze U

miesząnce!dl4 niedostatku. wyżywićnią

   



izarobku ' oyczystć swć muszą opu-
szczać siedliska, * Sznur zwyczayny skłó-
dą się z liny o 200 sążni długości, na
którym około 100 wąd czyli haków na
cićńszych, -półsążniowych sznurach wisi.
Dina /pomienionń, za pomocą * uwiąza-
qćgo do końca ciężaru, na dno się spu-
<szczą, drugizaś koniec do tratwy łub be-
<zki *przywiązany © .po' morzu: pływó.
Albo tóż samćwędy* spuszczaią: się ze
statku "ha" 7-lub'8=<sążniowych / sznu-
rach.<Za przynętęna'hakach służą śle-
dzie,oniakrele, stynki  morskić, sztuki
cynydub ołowiu naksztółt ryb wyrobio*

nó,'i;ta d. Statek dobrą przynętą „dostar
tecznie opatrzony i cztórma*rybakami
osadzonywe/'240godzinach: do. 400 lub
60o' sztuk: Kabliionuzłowić; a:przy po”
myślaćm'powietrzu *w-przeciągu dwóch
lub trzech tygodni cały ładunek okrętu
od 5,000 do 6000 sztuk dopełnić może.
3 Nabrzegach Anglii,NorwegiiiAme"
ryki połów tón przez cały prawie «rok
nie. ustaie. « Głównysiednak czas: tego
połowu iest; nabrzegachIślandskich i

Norwebskichodpoczątku lutćgo- do $i26-
<dku «Kwietnia, wAmeryce/zaś w:Maiu
+ Czerycu; włipcu Kabliion; tam ni-



nia 97 sęika

knie, a dopićro we Wrześniu znówusię
pokazuie, lecz łody:wtedy iuż: tam: gę=

 tć łowić go'nie dopusźczaią, « Okręta
1 statki na tón połów rozma:tćysą wiele
kości. Rybacy ńadbrzeżńi sainych tyl<
ko batów  zażywaią; ci! zaś którzy<zda=
leka przybywaią, maią statki: od;40do
150 łasztów, na których «po 15 do'50
ludzi 'się znźyduie, a madto, kiłkomiesię-
czną żywnością, sólą do solćnik iro-
zmaitćómi  potrzebnemi: narzędziantii do
pakowania© i- suszćniń: są opatrzonć.
W czasie połowunamorżach północnych

4-5,000' ludzi *z* rozmaitych raródówsię
zgromadzą, Hollendrzy iednak  naywię*
cćyodnoszą korzyści:  Kabliigń ich 'bó>
wićm;:dló szczególnćgo: sposobu so!ćniń.
i pakowaniń, przed: wszystkićmi innó-
mi pićrwszćństwo trzymą i naydrożćy się
przedaie. ' | yiao inbozyj dossu duń

Kabliion na długićż chowanić albo: się
suszy. na powietrzu, albo się: soli; ałbo

razćm, soli sięisuszy; wpićrwszymstanie
Stokfiszem,. wdrugim Laberdantm': czyli

nazwany. "We wszelkićm zdarzćniu gło=
wa się pospolicie edcinń, wnętrzności
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*kBię *yymuią, płetwy odbieraią; a satno
" tylko mięso do przechowu się: sposobi.
-Zwątroby wielć wybornego wytapią śię
"tranu, który nad tran wielorybi się
-'przekłada: Ikra udzielnie się. paknie,
- solisię; i na przynętę do połowu: sar-
osdleli" się” przedaie, sieci bowiómwcza-
-'sie'połowu sardeli ikrą tą za przynę-
"tę  potrząsanć bywaią. Samo Bergen
-w Norwegii wysyłśńcorocznie do2,000
€barył: ikrą: tą pakowanych, którć: Fran-
o cuzist Hollendrzy zakupuią. © © ©.

4Połów * Kabliionu' na Norwegskich 1.
-Hślandskich brzegach od 'naydawniey-
szych -utrzymuie 'się (czasów: Anglicy,

-Hollendrzy i Francuzi,wczasie-pókoiu
*wielóć w tć strony wysyłaią 'statków, *
—sami /'Norwegowiei Islandówie większe
Sczęść: bytu swógo i maiątków tóy rybie
"są wimtii” Ale zyski tć niczóm są pra”
wie w porównaniu z korzyścią, które
* pozmiaitć narodyz'tegoźpołowiiw.Arne"
-oryce ,północnćy,około ' 'Terreneuve,407
„rocznie «odnoszą: Blochwyrachowół,ź
jsami Anglicy, przed rozpoczęciem ni-
nieyszćy woyny; +do—5,000,000 talarów
zpołowu Stokfiszu w samćy .Ameryc*
'Bażdćego roku mieli zysku, prawie ty!ć?
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Francuzi, i w miarę wysyłanychstatków
inne handlownć nadbrzeżnć narody. Tu
każdy sprawiedliwóm zdięty 'bydź” mu-
si podziwićnićm nadniepoiętą liczbą tóy
ryby, którć się od tylu wieków: nieprzer=
wanie niszczy, dotąd iednak uszczuplć=
nić ićy. gaiunku bynaymnićy. postrzegać
się miedaie! Płodnośćnadzwyczayną Ka-
bliionu zabezpieczą , nazawsze obfitość
iego, i nie każe nigdy; lękać. się niedo -.
statku.  Leuwenhoeckw. jedney. miernćy
samicy 9,3544,000. ziaren ikry: naliczył;
aieśli Bradley '4,000;000 ich stylkukła—
dzie; tć aż madto ssą «dostatecznć'dóu-
trzymania niewygasłości =gatunknio <=

Kabliion życić m4.słabć, i równiepręd-
ko zdycha, czyna powietrzć wydobyty,
czy. z morskićy' wodyi „do5słonćy i prze

sadzony + będzie. . Swićżyswybornć-
g0 dest smaku, i-w nadmorskich mia=
stach wysoce:się ceni; pod:-postacią: zaś
Laberdanuczyli Kabliionu,« $tokfiszu i

ipfiszu, rozmaicie przygotowany zdro-
Wym i przyićmnym iest-pokarmóm o.

i MYYS: Ż0GZOT bas ię »ilbm PE .Ż
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-4,-5. -Merlan.. G.. Merlangus;|Grzbiit
.trzypłetwowy;/ pysk beż mdcków ,
szczęka: górnawodę. od

„Blóch't, 65: |

Gatunek tón"AsolowOBA jet
nocnym,a rdFranciiżkich, Angielskich,
Hollenderskich brzegach, w Glasta" tłrć
cia się obficie widżićć się daie. Kór-
mi się rakami imorskićmi, owadami i
dróbnemi tma łowi się ' obficie na
szmity i wę dy, fak poprzedzaiącć ga-
tunki. Połów nóyóbfitszy na brzegach
Frarctizkichod Grudiiia do Intćgo, na
Hollenderskich  latóm, naAńgielskie zaś
przychodzi niezlicżońćmiorszakami, któ-
rć-na trzy mile dłagóści: a fa półmili
szerokości zaymiiią, Wtedy łowi się
w tak wielkićy obfitości, iż ŚWieżó wy-
potrzebowanym bydź nić może: suszy się
więc,lecz "w tym stanie wielćtraci
z swóy delikatności, a przeto suszony
samych tylko maytków iest. pokarmóm.

5. $. Czarny. G. Carbonarius. Grzbiet
trzypłetwowy, mysk bez. macków»
okdzśka dolnćdłuższó; liniić Pake”
wó prostó. -GGÓGO | '

Bloch t.. 66. otddcHk bat
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- GafiinektćwmieszkwOcewńie prółź
nocuymimorzu. Baityckićm;nayobfi-
ciey około wysp” Obkidskich "2 Ół0-
cnych brzegów Anglii, wielkością”pół-
uzęcićy, „stopy przechodzi, a wóży:nie-

kiedy, „do 50 funtów...Mięsoznłodćgos
 iednorocznćgoy suęacznć,iestidelikatoć;!
Po.rku„zaś chudóm „i„łykowatćm, się
"ae,lakiż ledwonóyuboższydudzićśdź::
ić mo hdgo RoC)
ży do,„iedzóni o jest Pr datnys:sn=::

sa ŚŚ. zam ikóBYSie) qstokfi<:*
„A S$, przędaje; lecz.ządiący „się!natćm |
pABA60,.i między,brak odrzucają |
odobn e mysz:
Ło) jb między stokfiszćm „przy +:
chg hi ych Niop
lę s st azywany.i por»
8 2 PWó 410 Śbęd IM TAGÓOŚOSTOĄ

2 Bodlolkwisr Ge Mólvai ala iw
(płetwow sk: mackamć'0%
kaccawć dłuższe006 wę

Bloch ot.r" śł ©) „TAGBO|
Miż wEÓcd ólnocsry

ra; Wały,datykeeh jie:
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bywś: wątroba tłastó,i oleyna, Ze wszy-
stkich prawie ryb, po śledziu i Kabliio+
nie, ndywięcćy się łowi tego gatunku,

inaywiększy nim prowadzi się. handel.
„Samo miasto: Bergen w Norwegii /prze-
daie ' cotocznie 45,000 * Lisfuntów, ka-
ddy od 20 funtów. ' Robi się z niego,
iak z Kablii nu, Laberdan, Klippfisz 1
Stokfisz, a z wątroby tran się wylapić.
Czas. zwyczaynćgo połowu iest wiosna;
naylepszy: z tego gatunku. Stokfisz iest
Norwegski,  podleyszy Amerykański,
dślandski. zaś, Grónlandski i luapoński
naypodleyszy.

7. Mientuz. G. Lota. Grzbiet dwupłe”
twowy; pysk mackami osadzony, szczę'
ki równe.

Bloch. t. 70. Lote. fr.

W całym tym licznym rodzaiu Mien-
tuz iest iedynym gatankićm, który w sło”
dkich wodach, toiest w rzekach i ie-

'ziorach żyie. Wody czystć szczególnićy
mu są ulubionć, gdzie ukrywszy się p9
kamieniami lub w norach na drobnć ry"
bki i owady czatuie.  Nieprzyińciołam:

iego są Sum i Szczupak, w których cze”

sto pożartćgo Mientuza znaleśdź można:



Rośnie prędko dodwóch lubtrzech
stóp,*i wńży 10 do '12 funtów.  "Drze
się nakońcu Grudnia lnbw Styczniu,
wtedy z głębiny”na: miałczyznywycho-
dzi, Mięsom4 białć,smaczne,delikatnć,
nie ościstć;- | wąteafia szczególnićy „est

- smakowit4, tłustości tóy: wątrobysdawni
medycy wielć inz zyk Wah
własności. SAWA YdOTJGW X 5 „saiłać

Innć tego tmido:Kodi:są:Galliony=
MUS,.Uranoscopusę aBięanigoj zaoait i

3 izboslnó15 «255 Blax I
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AE rowy

Pa z Ą» II.

» Piersiopłetw owć Thoracici.

R. dY:PORA, "Echeneis. "Mitrzch
„„głowy. płaski, poprzecznie karbo-
wany: w błonie skrzelowty Prornię-
ni 10.

1.<P.opospolitya ERejhefa: Ogon dwu-
, sdzielnys na głowie karbów. 18.

" Bloch.'t. 172: Sucet. fr.

Ryba ta mieszkń w Oceanie £ morzu
śrzodzićmnćm,długościąpółtorćy. stopy
nieprzechodzi, mięso m4. chudć, pra-
wie nieiadalać, rzadko się więc poławió,
i ułowioną do naturalnych tylko zbio-
rów się zachowuieś  "Trzymonawza że-
glwiącómi.okrętami rad pływa,a. kar-
bowabą.tarczą głowy swóy tak. „mocno
dna' okrętów, się. chwyta, iż z,trudnością
oderwać ,się.adóie.- Stąd.Ww starożytno”

, Ści-nawet iuż- znaiomy, - i „dziś „jeszcze
między okrętowym.ingócii„pospolilć jest
mnićmanić,„że Trzymonaw okręt wbie-



 

gu zatrzymać może.  Czepia się po-
dobnież skóry imiych ryb, mianowicie
z rodzaiu Sqgualus, na których ułowionych

_ po kilka „sztuk widzićć się daie; wszak-
że wolnych ruchów pomićnionych ryb
iak i płynićniś okrętów bynńymnićy
nietamuie. Większy iest nieco drugi
tego rodzaiu gatunęk E. /Veucrates, któ-
'y podobnież tarczą swćy głowy tozma-
tych ryb się chwyta i znićmi wróz
TIYWACEONZ O CAS

R. 10, Złotołusk: /'Coryphaenn. Główa
pochyłd; 'w błonie skrzelowdypro
mieni 5: płetwa„grzbietowa ;długo-
ścią grzbietowi wyrównywą, o.

1, Z. okazały. IG. Hippurus. "Ogon'dwu=

dzielny; w płetwie” grzbietowty pro=

Hużeni 6o. : 3 sziksccże? | SbBtarit iWy

Bloch, t. 174. Dorade. fr... .

Gatunek tón mieszką 'w morzu śrzod +"
ićmnóm i wciepłych Oceanu stronach,

| póki w wodzie zostaie, złocistć ićgo łu--

ski bardżo pięknie się świćcą, stąd:
w wielu ięzykach rybą złotą iest na=
*wany; z wody iednak wyiętywkrót='

<) + (10540) 4161 63



ee traci swą świćtność i prędko zdy=
chąń. Pięknś ta ze wszech miar ryba mię*
so m4wybornć i delikatńć:wielkością
do 4cstóp/dochodzi; żarłocznć iest, i
wszelkić' ryb gatunki, mianowicie wy=
lotki;"Kzocaetus, cbezustnnie ścigó; tć

| dhitgę:'uwiknąć:ićy Żarłoczności nadwo-
'dę wylatająy'a Że 'w wylocie swym ty-
16tylko trzymać: się. mogą, póki płetwy
„nie oschnąy stąd wkrótce znowu dowo-
dy<prosto w”'paszczę''złotołuskawpó-
daią.' Głotołusk=tón= zaokrętami podo-
bnież łicznćmi kupańii sięuganińiwsze|-
kićwnich:wyrzutychciwie połykó, tak
dalece, iż wżołądkuzłowionych żela-
znć gwożdzięczęstokroć widziećsię dar
ią. Łowi się obficie w jesieni blizko
Przegów, wjniych zaś czasach pośrzód
"morza OCHtrzymać©'Jnnć tego. rodzaju
„gatunki są:0. caerulea, ©. pentadactyla:
o rupeśtris, i1Ją.”m Jod |estżui

230 a |kóz

R.z Głowacz, Cottus, Glowaood cia-
" ła szerszi, Ciern istó;wbłókie skrze”

lowty prómienia. e

1. -G.pospolity. Ja „obie. Glad w
głowie cierni gz": SA.k 10h

cięwęPyza
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Głowacz pospolity mieszką w rzekach
1 strumieniach całćy Euroby,' miańo=
wicie w wodach: czystych,po kamieni-
stym gruncie płynących. - Wielkość ie-
80 zwyczayną pięciu calów: nie prze=
chodzi, a ruchy-w wodzie niewymownie
są żywe, gdzie iak strzała na wszystkić
strony się rzucń. 'Pokarmćm iego są
owady wodnć, ikra innych rybi młodć
ryby, iako tóż nawzaićm sńm okuniów,
szczupaków. i pstrągów zwyczaynym iest
pokarmóm. - Wrze się wKwietńiu; mię-
so mą 'smacznć;delikatnć, zdrowć, któ-
re w gotowaninsię;nieco czerwienieie.
Jnnć tego rodaaiu 'giitunki"są:: Ccata=
phractus, scaber, grunniens, itd; 0:

R. 19, Flądra. Pleuronectes, Oczy "obie
"2, jedney. strony,głowy:: wbłonie
„ skrzelowey, promieni 4-7. Ciąłospła-

szczonć, bok iedęn grzbietu, drugi
brzucha mieyscć zastępuie. ś

1 PF.pospolitą, P. Platessa. Oczy na
prawey stronie. głowy: ciało gła-

„dkie, na głowie guzików 0.

Bloch, 1. 4a..Plie fe. 0.
NaypospolitszytćnFlądry gatunek mie-



szką w Baltyckićmi pólnoonóm imo-
Tzu, gdziezimą na.głębinach 44na dnie
się trzyma, w ciepłązaśporę nabrzegi,
w zatoki, rzeki i strumienie „wchod zi.
Kórmi się młodćmi rybami , a zwłó-
szeza płódómmuszlów i ślinaków.Ro-
śnie do znacznóywielkości. awógó'ićy
niekiedy;16' lab' 165 fun'ów przechodzi.
Prze się:*w Listym 'i Marcu,ikrę swą
między”skały i rośliny morskić składa.
Łowisię ua: sznury,” iak wielć inńych
wśrh morskich, anamiałczyznach wcza-

pogody >ościami: się biie.  Flądra ta
zirięsymó smacznć i powszechnie”ułu-
bionć,nie zawsze iednak rówićydo-
broci:oDrobnć 'i' cienkić: małosąpiźy-
dattńć, gdyż:amięso' ichwgotowanii ra
galaretę prawie sięrozpływó;'/wielkich
zaś iestkruchć, tłustć,delikatne. a$tąd
flądry<tó drobnć*osolont" i na”powie-
trzu(uswszonć ,"w wiązkipowiązanć,.
zwyczaynym:sąw handlu materyałóm;
większć*za$ i'lepszć: matynuiąsię:izojł
ZOB pokórm iadanć AE„sód

go0 zmzolgoqqpił„4
=DIY4 1013 sios. AINOMZ FAB

 



25>. szorstka, P. Flesns. Oczy na pra=
owty stronie, liniiń bokowó ate
przy.mwciernieaST

Bloch. t 44, i MAZAN

Gatunek, ten Flądry aiaiećn.półco:
cnómy, równie iak  Baltyckićm: morzu,
wiosną.podobnie iak poprzedzaiącą, wzą-.
toki i.rzeki wchodzi. Wielkościąswąpoź
przedzaiącóynie wyrównywa,nóywiększą.
nawet6 funtów nie wąży,Zycić matwardć
I wytrzymałć;. w.słodkićywodzie+wy=:
boraję„się utrzymuie;.;a.wbeężkach da=
leko przesyłać„się„daiecW. Hollandyi:
w stawach i, sadzawkach siąs utrzy muiąs
Dobroć.tóy„flądryjzależy >odomieysca,
gdzie się dowi.Tó;sktórć się: okołoMe+
mla łowią, za.naydelikatnieyszć zscałó*
80 Baltyckićgo. norza sąpoczytanć, lu=
0 ogółóm mówiąc;mięsv: ich zawsze:od:

Poprzędzaiącćgo.gatunku jest. pod'eyszć.
reszcie suszą się, używają idonós:

się. przywożą „wróz'-z.póki sz
przedzającym. dsbai -erhadoa j
3. F. nóywiększą. P. Hippogłossus. Ocz

na prawćy stronie; całe ciało gła-
dkić.

Bloch. t, 47, Fletan. fr.



„Flądra ta, w rodzain swym iest nay-
większa, dorosła albowićm przeszło. 400
funtów niekiedy ważyć, zwykła, Mieszkś
w północnymOceanie, gdzie Norwegowie
i Grónlandowie mnóstwo ich poławiaią,
Anglicy, zaś i, Francuzi około. Terre-
neuve.w Ameryce, ią. łowią. Kórmi się
rakami: morskaćmi, stokfiszćm i iunćmi
rybami; . ścigać iednak swóy zdobyczy,
zwyczaićm, innych żarłocznychryb, nie
umić, leczleżąc na,dnie. morskićmz 0-
twartąpaszczą na,przemiiaiącć ryby cza”

tuie,; Łowi „sięzwyczaynie na. sznury,
a za przynętę. różnć gatunki. stokfiszu
służą., Sznury tć mocnómi.hakamiosa-
dzonć do długićy liny'są uwiązanć,któ-
róy.koniec ;do. tratwy „ przytwićrdzony
rzeczonym, SZNUFĆN; całkowicie na: dno

opadać nie „.dozwalń, Rybacy, postrzegł-
szy iż się wiglką. Flądrachwyciła,niecią-

gną ićy„natychmiśst w górę,abysnadź
batu mię rozbiłalub. niewywróciłą, lecz
póty ićy, pod wodą dająsię mordować,
póki nie. osłabieie, awtedyna wićrzć

wyciągnionąkiymi zabiiaią. „poękier

dy iednaFlądra cały. bat. wypełnić, a
mięso dwiebeczki morskićwynosi.Czas

tego połowu. na brzegach, Norwegskich
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iest' ód! Maia aż do końca Czerwca;
mięso bowićm Fląder w tym czasie nić
ma traniastógo smaku. Niekiedy Flą*
dry tć, mianowicie starć, nazbyt tyią,
wtedy dła zbytecznćy tłustości staąwszy
się nadzwyczay  tłustszóćmi, ńa dhie wo-
dy trzymać się nićmiogąć po Wićrżchtu
pływają, 'a' rybóm innym ''i orło-
wi morskićmmw, Falco dbicilla, na łup
częstokroć / idąg* lecz” ieśli niesą zbyt.
osłabionć, poczuwszyw grzbiecie swym

orle szpony, gdy' się 'riurzaią, orła z só-
bą, mimo gwałtowuć skrzydłami bici ,
na dno ciągną niirzaiąż 0571 5 ©

- Gromłandowie Flądrę tę świeżą 'i sui-
szoną jadaią; skórę owszemiwątrobę
iagódami rośliny ' Empetrum 'nigrutt ,
przyprawiwsży , surowo 'iedzą. *Błonę
brzachową « ustszywsży zamińst szyb do
okien zażywaią, W:Szwecji, Jślandyt,

A zwłńszcza 'w Norwegii robią .ż ni
dwa gatunki marynaty Raff" iRóckeł;
pićrwszą' są płetwy z tłustą przy nich
skórą,drugą zaśsąwdłuź kraianć Sztń-
ki tłustego mięsa. Tóusołóńć'iw be-
czkiupakowańć nad' śledzie 'maią bydź
smacznieyszć, Albo też suszą Się napo
wietrza; awtedy <Skare-Flog są nazwą+
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nć. Naylepszć Raffi Róckel robią się
blizko Bergen, a to w zimie, mięso bo-
wićm od zimna kruszeie i wybornćgo
smakuma nabierać. Pospólstwo. w Hol-
łandyi i Hamburgu marynatę tę tanno
kripuie, głowy zaś, iako szczególiyprzy-
smak, drogo się płacą. Flądra ta trze
sięwiosną, ikrę swą na brzegach mię*
dzy kamienie składą, Delfin głównym
ićy jest nieprzyiścielćm; zębami bo-
wióm żywćy ż grzbietu ogromnć sztuki
mięsa wydziera, iż częstokroć świćżo
tak  pokaleczona rybakóm się dosłaie.

4. F. 'śrzedniś. P. maximus. Oczy na
„lewdy. stronie; ciało szorstkie.

"Bloch. t.49, Turbot. fr. |

_Flądra.ta Pakesskć wBaltyckićm, pół

nocnóćm i. śrzodzióćmńćm morzu, rośnie

do znaczney wiolkości, poprzedzałącćy

jednak nie wyrównywaś. łowi się na
sznury, za przynętę na hakach śliżą
świóżć śledzie . i drobno: kraianć mięso

stokfiszu.uecz w tćm Flądra ta iest
szczególną, iż na: żadnę.przynętę się nie

chwytś, która nad dwanśście godzin iest
staręzę - ZWIA, więc. dla ŚL:0a.



 

eż
ryby Sdyeka: stąd pospolicie *piskorze,
których Życić iest nader trwałć, ząży —
wanć bywaią; a na tćn koniec Anglicy.
zą 7oo funtów sterlingów coroczniepi=.
skorzy zakupuią. W czasie polowa.xa—
żywaią mićrnych batów, któr,rych
po trzech rybaków waudź.Liny, WESA
zażywaią, na trzy mile Angielskić sądłu-
Bić, a na nich po 2520,włosianychsznu<
rów z hakami iest „osadzonych, Koń-
ce takowćy liny ciężarami są obciążo-
nć, aby na dnie leżćć mogły, a; sztuki,
kory korkowćyna innych sznurach na-
wiązanć wskazuią rybakóm ;„mieysca 3
gdzie się liny sni EE tamię-
so ma kruchć, wyborrićgo smaku,, którć
do użyciń podobnie; iak poprzedzaiącć
śię przys osabid. Na samych rynkach
Lońdyfskich: do79000. sztuk. tych Flą--

der corocznie się przedaie. ine |tegga
rodzaju gatunki są: P. Limanda, Rhom-_
bus, Solea, Passtr, Argus,at„d. A

FogtifĘ 4
Aż

R. 15. Okuń. Perca. Pokrywy RekSżojacź
| wć łuskowatć, ząbkowane: w błorie*

akipromieni 7, Z
niste,-

r 0.pożpotyć PB fltviatilis" Piekóyby



|**grzbietowć rozdzielonć, w drugićty
promieni 16. BX śzyd x20l

- Bloch. t, 52. Perche, fr.

'Okuń pospolity mieszką w całóy Eu-

topie w stoiących i płynących wodach,

wielkością do dwóch stóp niekiedy do-

chodzi; © Trze sięw miałkich wodach

w Kwietniu, a w głębokich w Maiu

dopićro, o twardć i ostró w wodzie
leżące ciała; ikra /trzyfuntowćgo oku-

nia do 268806 ziaren w sobie zawićra.

pływa bardzo chyżo, lecz w wodzie

trzyma się pewnćy głębokości, tak iż

ani wyżćy ani niżćy nie zwykł pływać.

Zarłóczny iest i drapieżny; wszelkić ryby

drobnćbez braku porywa, i własnómu

nawet gatunkowi nie przepuszczą, Cier-

nika, czyli koluszezkę; Gasterosteus'acu=

łeatus; podobnież: chwytój lecz łapczy”

wość tę częstokroć własnćm życićmprzy”

płaca.  Cieruik bowićm złowiony nąie-

ŻA sięji oba swć pobocznć ciernie oku-

niówi w pysk: wrażś; wtedy okuń,nić

mogąc pyskazamknąć z pokamnóćm

_w-gębie zdychaćmusi. Rybacy wtym

stanie złowiwszy okunia, Ciernikaz py”

ska dobywaią, a samego,dlachudości!



i «

wynędznićnią nazad do wody odpuszczaż
ią; lecz pysk zamknąć się iuż"nić może
1 zawsze otwarty zostaie. Okuń łowi
się wszelkićmi rybackićmi narzędziami;
mięso iego iest bińłć, kruchć, smacznć
i delikatne. _ Liapończykowie „ze skór
okuniowych 2 łusk oczyszczonych kley
gotuią, który w mocy swóy wszystkić
innć kleiów gatunki, ma przechodzić...

2. 0. Sędacz. P..*Lucioperca.. Płetwy j
grzbietowe  rozdzielonć, +w. drugićy
promieni 52.35 sbrad: Kosai

Sędacz mieszką szczególnićyw głębo=
kich jeziorach, których dno iest piaszczy=
Ste: lub: margłowatć, a zrzekami są po-'
łączonć.-Wielkości miewó niekiedydo
Półtora łokcia, wógi zaśdo'20, funtów.
armisię sielawą 1 stynką. a przy ob-

fitym pokarmie prędko rośnie. Trzesię
na końcuKwietniai początku Maia na
brzegach 1 miałczyznach;  Sędak tzy-

funtowyzawierń: w sobie - około 580640
Ziaren ikry.** fyeić..mó: słabć; nietyl-
9. mapowietrzu: lecz i wnaczyniu na-
wet trzymany, skoro się woda. dieco9-



grzeie, prędko zdy,chń, stąd.
leko przewozić się niedaie, .
ół, smacznć, delikatnć.

1.0 s Kai

5. > Jezgarz. P.cernua. Płetwy grzbie-
*" toióć  połączonć, wiliękcpobni,
** Gternisq63 ogon dwudzielny.«
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Piesi Wat 'wPL AR| wicie
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prze agki śraui3ę oda młodói
rybie: skm.zaśof AREAwi |
śpyzdpwadnyby lany bywó,
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eikra jo 7875690
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"wada WA 50.„maczać„Al ati

aa, Jom:a trawnć; pieęBY KFWzEE c
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grzbietówć 5.

Bloch. t. 55. f. 5.

Ciernik pospolity , m" rybaków. , na-
szych Koluszezką zwany, mieszk w ca-
łóy Europie w płynących i stoiących wo-

dach, długością trzech calów nie prze-

chodzi; trze się w Kwietniu i Czerwcu,
i tak się mnoży, że gdy się rAz Ww wóo-

dzie jakićy zapleni, niepodobnym iest

do wgibićniś. KarmiPeinnychryb
pała ta byłaby
dach, gdyby do

t drobnómi owadami. |
nieżąośną prawie W wo

ma
”

bezpieczćństwa swćgo od napaści ryb Żar=
łocziych płodność „i dłagowieczność łą *
Czyłź;lecz ikry pospolicie bardzo. ma=*

1€. pospolity, G. aculeatus. Ciernie

ło wydaie, a Życić do trzech Tót się

nie rozciąga. Nasi rybicy sieciami gę-
stómi niekiedy zagatniońą precź wy-
rzucają, indzićy z4$ na pola dł4 uprawy:
gruntów jvywożąalbo na tłustość'prze<
tapiąią,
a 7*

w reszcie świnie karmią i tu.

R. 15. Wszeciennica. Scomher. Głowa

z obi stroń "_ „gładkć;

w
a
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"ŁAŁMBZ
mA:„W, głębinach aię osodonoraiyzeć
by czyzny„A brzegi, wychodzi: Po”

elisstanowi, wielką część ry”
dółwc„Wielu,„nadmorskichnarodów:
Na brzegach Hollenderskich łowią ić od
Czerwca„do''Sierpnia, na* Angielskichi
zaś przez rok cały; na' Duńskich'i Nor-
wegskich wiosną dopićro się azuią ;
a wtedy rybakóm meYa 8miłe,

przygcyŻsł 080 którć zas. 3
roz rasza Wielkość MakreliSAD

AEKiśrzodzić*maier „morzuSWEJń
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GEnś, poryyźwNaystkę, co, się,madre,
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ciała ludzkienadAinć rażą."bydź ićy
ulubione. "Prze sięw*Czerwcumaso
gach iałczyznach, życićmA słąbć .,
tak iżzh powiejrzu , natychmińgt., zdy-
chń. Łowi się sieciami i wszelkićmi.
rybuckićmi marzędzianii; mięso iwybor-
nć, stąd świa obficie się zażywó,
rytówani czigi Gbśzćrtiegó hatidht* fes
watetyałómi? 0% t6j10 Tyby Rz
sówneswe<Gartim róbik; byłZaś toga.
tunek"jakowógoś" sdn,t"który,„łk
świadćctwa pisarżów, Ard$50,Był> ad
nym„nietylko" w”óktr/ba lecz.i
wlekarstwach:norórda |oł:

si siwofdńdewbbnusllofi dośgosąd s
* Wiotuwczyk SsifEhyrtmusvPierw flo
REŻuźlobu stfon 4o1 sosią BS

[c >ł SUŁOLW doblegsw

MF 55. Thon.OD fr. iBdYT zza 8

he kuSeŚ

Tine eeSzkA Wira1dk
sneta SA gAR:

lewicych; Z03Ejóżaynńniwie
przech
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awk Ryb idajełniey;,OŚSAR taMię a
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aw" 308 2

się: szczególnićy śledziami i Makrelami,
ma którć uciekaiącć z rybackich sieci

ł iudjNA ZrszdLi + ja 125.112 j 1.  ofkifi 9 R

tód czątuie. Trze się w, Maiu iĆzer-
1GĆFŁZ

weu,a wtedy tysiące ichuszykowawszy
sięwpodłużny czworokąt zwielkim
szelestóm ku brzegóm ciągną. To sku-

pianićsię,Tunczykóww_ czasie tarciń
się dównóy starożytności znajomć było;
Pliniusz,9 ilocie Alexandra W.pisze,
taWOOPS ACR OR GEY,o
Tunczyków napotkała, iż mićmogąc się

przebić,zastanowićsię i iak dobitwy
znieprzyiścielćm uszykowaćsię musia-
ła. Pływś bardzorączo;ażegluiących
okrętów,dlń wyrzutóMECiest chci-GADY: BA D RLLTYDBJM BOI + SALI

wy,s się trzyma, iż niekiedy kupa-
mi. z Brezyfii aż dó c'aśniny Gibraltar-
skićy..zą nićmipłynie, 1żadnym.szli”
stóm nawet z armat odstraszyćsię nic

daie: -Hówi się na/mocnć sznuryczyji
wędy' iwiełkićmi:Avorowatómi sieciami,
którć się we Francyi"Madragues na-
zywaią. Rybacy gdy postrzega, że prze”
wodnik na czele płynący'"wszedł do
siecijpewni sąiżcały następuiącyor-
szak ićy: nie chybi. «Nasbrze ach Sy”

cylii połów: Tunczyków każdćgo, lata
ańyprzednicyszą iest rozrywką,aprze-

k  



"> O mw..

daż „"Toniny znacznym: i zyskowDym
handluprzedmiotóm, |
Tonina iest mięso czerwonć,krifchć;

zdrowć i posilnć, cielęcinie bardzo póź
dobnć; używa się świćżoimarynówaną.
Obszćrny handel po całych. Włochach
nią, się prowadzi; Stambuł mianowicie
naywięcćy ićy zakupnie. Przed tćmie<
dnąk niżHollenderskić AO Fran-

-cnzkić sardele a Rośsy.yski viat'po-
wszechnómisię śtały,, handetanie róś
wnie był „zyskowńieyszym. WEP
szóch dziś ieszczć, iak Się rzekło, nóy
zwyczaynieyszą ads na wś: ystkiój, r;
kach morszczyznąŻż aróżn ióyy, części
Tozmąjtć maią nazwisko, Tile chude,
wdłążJraianć Pasy, zowią się aren

telją, Ałnstszć :zaś z podbrziżza sztuki
GŁIŁY b4

entreseg i Surra mazywanć bywaią.
R. 16,"Barwena.. Mallas.. Głowa.zobi

"stron, spłaszczona,pochyłó,łuska
- pokrytózw błonie płtzalopiy: romie<
"onż:3;, na ciele .HERE wielkie ee

opadaiącć.
1. B. Czerwona. Mbarbatus: U; ke

dwą:macki;ciało czerwoni, sza

kodatoo. toba jl,



polkatunók tónBarweny-mieszkąowy mo-
rzu półnócaćm, © Bałtyckićm oi śrzódzićy

mnóm;'wielkość;in4dy'ods6 do: 14:calów,
a'wąża 6faniów nieprzechodzi,uRaba
tavprzy 0piękńćy: śwóy ezerwonćy:-far+
bie'lmięsos ma biśłćy:kruche, delikatać',
łatwó sferwnó;,! którć ivRzymiani Grer
ków niezmiernie cenionć byłos:: Stąd
przysłowić sstarożytności m Seneki Sza+

chowanćaż do maszych ; doszło czasów:
MWonredit  Mudlum;quięumtcapit:co Wio-
si.bardzodobrze iłumacząc«do-dziś dnia
powtarzają:nonimangia + łasTriglia,qu
la pigliaz oqDeo'Siakiógo” stopnia: zbytek
n>Rzymińn był wygórowół,z tego sĄ-
dzić móżnś;/co duwenalis: twiórdziyżery"
bę: tę:narwagę. srebra-:płacono.Pytśł
razGalenspównógo, «dl4 'czegoby. rybę
tę takdrogoprzepłacśł2 dldwóch, rze”
€ze,przysmakówę:głowy i wątroby: Stąd
tónże Juwenalissprawiedłiwie wyrzuch

wolników "za 1900:sestercyów; pienią*
dzetówCzasieiednóy wieczerzyna cztć-
rech'Barwenach 'spożył.=« Seneka"pisze,
że"Tyberyusz.Cesarz:<darowaną'-sobie
cztórofiintową” Barwenę przedać skśzół
a Oktawiiusz«po 5000;'"
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% t 7 amm %:05 |metek

ler pot 8000:sestercyów|sztikę svićdrię
płóciłi:>Tę -mieżmiertiie wysokąitćy ry+
byvicenę: nie śainćy' «tyłko| delikatńości
smałtu;sdecz is powiórzchowhćj ićypięs
knaści przypisać trzebaydló: kióróy,rweż
długWapronś;zaimodny Arszczególnić$
Przyjćmiwy: widok'służyła: "Stąd ©ycet
ton. żiomkómswym wyrzicś;sdż nóyż
Wyższy "swóy przepych:na posiadaniu
powado gliczby iBąrwen otw isadzawkaćch
zakładali.Niedosyćvna:tóżn,dwszómwd
dgniewątpliwóyui powieśći osSeneki+
zywć. Bańtwehy sdoustołwprzynoszonoj
aby_yy. rękachbiesiadńików: powoli:obuź
„ueraiąc odńiianytarb, wrśz ziustąiąććmżyciem-foskoszników rtych bawiły: Jh
cubili natanć -piscesj>et sub ipsaanensu caż
Pitu ;'oqub*statim „otransferatur|do mens
sau -Parum:%idetur irecens JMullusjcnisi
quiin convivae : mami moritur.:+Fitrejsol»
lisinelusi offeruntur„et |abservatur moż
"entium,coloryquem in: multas'emutótioż
250-mgrsluctante=spiritu vertit.ćXriecy
rybę tę Dyanie -poświęcili,=« VWereszcie
Barweną. ste jest; wielcć>«drapieźnś(;si
szystko:«co może"pożerź;mięso źdwłó+
Szezą gniiącć 'iest ićyulibionć. "Trze się
WIOSNĄ: wanyściachorzók dd;strumieni;łó+
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Mokaików SĄRŻ!pw "byredie sy

"WOTYBA Pa MABTOŚ
3 tątrr(d BISS zo j

sowie, łedamijnąlege r
218fR ańsianbo ;488W% zóblimił
rez e sbygd

wogwdcygasissboT wkzpisogoj Bnnk
Rv'17..Sliż: Cobitiśz1 Oczy na:sawidrzekie

głowy; w błonie skrzelowćypr.
4-6,liniiń bokowó ledwo widzialnd.

. $ Pos ólity. cz Barbatula. U yską
acid ©6, głowa bez cierni, spła

szczonń. |

Bloch. t. 51. $$, Loche. fr.

'Sliż pospolity mieszkawszędzie w czy-
stych, po kamienistym gruncie płyną-
cych strumieniach i rzekach. Zycić mą
słąbć, a nietylko na powietrzu lecz i
w naczyniu nawet wodą nalanćm pręd-
ko obumierd. Mięso sliża smacznć i
zdrowó, słabym nawet żołądkóm' nie
szkodzi, leczilć możności świćżć uży-
wane bydź musi. Łowi się gęstą sie-
Cią, podrybkićm i. różnómi rybackićmi
tarzędziami. ;

a 8,Piskorz. C.fossilis, Upyska maa

„



„bo Siangwyssiaw ob iiomńiowsd dabiax
oj] mołiaf_  „gismysnł: svilaiwog uBint
+ Bloc tut Azbban "sródziąA 09101
—sBiskorz 0mieszkaboprawie| wszędźie
wobagnistychi stojących: wodąch,'a-mia-
nowidie unas wPinszozyźnie podimić-
nićm „idiuna, 'iestwóypospolitszy: "Aycić
mó bamizos wytrzysmałć:. stąd „anispod

legóń pnicwbłocie się;niedusi; póki „mit
cokolwiek pozostaie wilgoci. " "Długość
iego lx całówonie.»przechodzi;ha imę
jak cwęgórz.wsbłowiesię kryie;wiosną
dłopićro ze tszlamte wychodzi, trze się i
ikręśwą:nąróżnó wodnć roślinyskłada.
Kśrmi się owadamj;*:robactwómsi ikrą
.

aa RYSnitó 8 y Eg ch
okuniów, „płaków wodnych,.i lak Bio
łoirdzie od. rado AN adaag by-

wś. Łowi się wszelkićmi rybackićmi na-
rzędziami; mięso mą miękkie; słódkić,

u -póspólstwa 'tjdkorzażywalnć,oWieśnia-
cy Pińscy rozmaitym spósobóm «na-po"
kśtmyjićs używaią;a suszónómi <ńawet
handel swój opfowadząs » Deświńdońćnić
naudzyłoyże «piskorze przed:następuiśs?
niepogodą--<że dna podwićrzeh wody
wychodzą,,k bardzo <-niespokoynćmi.si$
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staystąd ich wowielu”"miejscach za-
mińst Barometru dowskazywamiń 'od-
miśn powietrza trzymaią. at
niec, ipiakóa wsadzą ' bę: askał
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chóm, Atlantyckićm:'i" śrzodzićmnóm,
ww-Baltyckićm rzódko'widziććsię: dale:
Zwycźzaićm innychswegorodzaju gatun-
ków"prawie" zawsze 'głębiny się trzy-
niń"©tylko”:dl tarciś*sięna brzegi i
miałczyay”«wychodzi ,»'a' wtedy około
Prowśńcyi iKatalonii,!aprzytćniwcia-
śninie Gibraltarskićytw)-odnodzę+We-
neckiey, około Genui "isBaiony w nie-
zmiefńóm muóstwie poławianń bywó.
Główiić* użycić 'solonćy.Sardeli:iestza
pfzyprawę dosożinaitych sosówd;po*
trów:Rżymianie'ióy'podobnieżdo ra"
bićnią sł4wnćgo: Garamzażywałi. 'Sat-
dela,Brabantskó.nąd,innćsięprzękladć.
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R. 25. Karp. Cyprinus.  Pysk'bezżę-
by: w błonie skrzelowóy promieni 8,0
ciało gładkić, białawć; płetwy brzu+>
chowć częstokroć dziewięciopromieńistć,

bą . +BRSOSM125iŃ 4 J88E śbuńia

1; K« Brzana. ©. «Barbus. U.pyskaimą-
cków 7; w. płetwie; podogonowóy pro-4

„mieni q; płetwy grzbietowey promićń
drugi zobu stron ząbkowańy.: IaQG

Bloch. t. 18 le Barbeau.fr.

Ryba ta, u Piśarzównaszych -Brza-
ną ©Barweną nazywana, mieszkawrze-
kach  Enropy «1 Persyi.północnć . U adóś-

w Dniestrze 4 'wpadaiących,, 0, niego,
rzekach «obficie się ,zaayduie.., Wody:
bystró, grantóm Żwirowatym i kamie-/
stym: płynącć, są ićy ulubioyć; , rośnie.
Prędko do półtorałokcia długości, awór.
zy 6-8 funtówe Trze sięw Maiu» ow!

ieś]V'wiośnaiest+zimna, wCzerwcu do-

pićro; wtedyprzeciwwodzie.płynąc ikrę:
Śwą w maybystrzeysżych mieyseach na.
kamieniach ł składa.udŁowi:się Ęwszęlkić<)

MŁrybackiemi /narzędziami; mięso, mó;
sł.» wybornćgo amaku, <życić, trwałója:

alekoprzewozić się..daie. SY/Ś le klażid

a.Klwłźściwy.©.Órpio,Upyska móc

A
R,

  

  

4



srorcków,4;wpłetwie pódogonowóyjwra>.
* „mieni. 9;płewyoo >

„mień:: m. Pyka SEA a
BIĄTEYME ACSI 4 i

pjęclugla Cupefe09
ziKafnwe:iwśżystkich „Biel
ięzykach|pod iednóm*prawie ci. tómże
$amótn/dmiónióm, znaiomy w.południo-
wóćylKuropie zdaie się mićć początkó*
wą „swąloyczyznę, -skąd' zrczasćn: „do-
piero «w:połnoenć:ukraieć owa
zostół.*Mieszkanićm iegosą sia
żióra: obi rzeki; <żygić: mótrwałć: RE:
śrzymałć,(a przy:dogodnych okoliczno-
ściach>1 sobfityni: pokarmie:rośnie;pre-
dka: ideźnakomitćy/wielkości. Bloch
powiada 5ż*bhaka Arqberg wPetz
karpie >:0d (56 do"ko fudtów się połó-  

 

  

  

kcia długości:a:wSier
aRPZ"|trzonkiedópozio,„e:Węgrzech
glagarpie ei ićad cztórechestóp

gościj abczu Łr a ztółt pa
niny.add się dając Karp e_iws 5
aynz. pódobnó: 00"

mięgś słataści..
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zdckich* stawach; znaydnią ssięć Karpić
dwuichsetnoietai6.; «Buffon ftwićrdzi, iż
w fossach zamku*Pontchartrimiwidziśł
Karpie, ksórć zapewnć .po.150 lat ię
W. Charlotenbórg.; blizko* Belina ,
według |,świadćctwiu-Blocha; : sę)|<Kar-
pierogromnćy-;wielkóści,*asdlństaroż

śck +rachóm vhnibyt: pokrytóbydź "się
adażązo>+ ró Bie ZSDSZSYWIAWA YW
— Karp karmi się roślinamiwodnómi, ros
buttwómi<owadahi;rwostawach i sat
dzawkach. schowany:rośnie»©tyie”od
owczćgo*gnoju,*który::przypźdkićradub
umyślnie do staewnzvżucany bywź.'Przó
sięw>Czerwenyrw-ieśliowiosna £iesbcież
Pł4wMain;wtedjyrzecznćcKarpićgró
madami|w zatokizi inhćiwody:istoiąćć
wchodzą:, *'a/ieśliowdych 'ptzechodach
na-żabity. Jaż matwófią «nakszfk „łososi
Przeskakuią: có:podobnież: 1inazad po
Wracaiąćczynią: PłodnośćKarpia siestBardzo wiełkó; :tó0bowićmewiełoktotnićistozwyliczdńo, iżasKarkotrżyfuntówy

ziam |-wisjkrze.swćy;żawićrtó: Howiśię
wszetkićmi'rybackićinimarzędżiami,decz

- JĄcĄwiętią,. takriprżeżnięprzeskakżwać
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„umić, Mięso karpićprzednić iesti de-
a Ba atyó: smak iegoiednakodwody.wk'6-
+ćysię, łowi.bardzoróżny<bywś..Wogól-
„ności,.„Karpie, rzecznć,;od ieziornych i
„sławowychsąlepszć,ieziornć iednak.1sta
WOWó sądelikatnieyszć, ieśliprzez iezio-
rolub stów,wktórymsię chowaią; żywć
„woda;przechodzi, jnącaty zawsze błotem
„pieco, Wpnielą: „nsoratónods suyniutkdw

Zmakomitą gatunku tego odmianą jest
Karb u. Nićmieckich. isarzów „i o.
RWSpiegelkarpfeń. aaszychAu oróń
Ulak zwany;tón.wskładzie swym po
spolitómu Karpidwi jdać”iest. po-
dobny,tóm się zaś!szczególwie:różfii, ii
rubć,i;szerokićłuski iego całćgocia-
e „ie pokrywaią,lecz: w.wielunężęg
80; ek skóry magą,zostawuią;I

tć zwyczayniedwomarzędami2.każe
daystrony sąuszykowanć, z.którychie-
ćn „przy wierzchu, grzbietu,.drugi.przy

Mini,bokowćysię:rozciągó;anadto, Żur
iytć„mie;sąmocno:osadzonć, lecz łar

Świecki.Odmianę.tęniektórzy Krór
dómKarpiów,Rex cyprinorum, nazyWaią+
|ugź„odmiana Kazpi.„z pomieszaniś

ikvy imleczu;,karpićgozjkrąlub,mie” |
czem sKawasiów dub:„Pabiejów.powstaić

  

 



 

 

a WAG we
a tę w u sraszym oKarpkarasićm

i Kirabiadaw ii H owedłu
tego, (iak kształ tych wiecedd4po-
wićrzchiiym składzie Karpiónhub Ka-
rasiómbardzićy iest' podobny.Obszćr-
ną 6 mmóżćniu, utrzymywaniui łowić-
miu: Karyiów oiaukę, tadzićż *6 Yakła-
daniu "rozmaitych'na.!Karpie stawów,
udzieknyni”EMzłóknoSOB u:
stawaię, Ć ułLai:img giróf1o1 Ra:

3, K.Lin. tg "TińcaźJap,iskadw nia
w

3 , pt twie, poddogghocij, AE

ł 255 04 ać2UJtFis uru:ythdłeqas

Bloch oki agla 'Tanche.fr. 1 - „Yridob

ś"Litmieszkć w zzSE
łego" przwie” świata; życie mia 'ba
tęałć, stąd oniedytkó? wmałkich” A
łożach pr jeż lcałćlato;łecz*iżimą|
lodami"bez” żńdnych przerębów' bezpie-
cztiie <zostaie, ' Przy”dóbrym pokańm
rośnie(prędkoido*znacznóywićl
tak 5% niekiedy 7-8-funtów wóży rze

się wW*Czerwca, ikręswą”osi +GAR.
NACH składa. Piekna Tanaodmiana 1
Nićmieckich"pisarżów*pod'śmićnićm
Goldsckłet znaiomśw*stawach"ii
rich Sjąskichdóżyćczęsto AriRŻiGE wię

 

  

   



ae;*j skąd go,«dl osobliwości, żywo
w. różnć.okaEedio
Zezedawowi kanałach trzymająś«Mięso
Lina nie wszędzierówno i iednostay-
nie iestcenionć. URzymińń. było wzgar-
dzonć:i samómu lstwn zostawio-
nóćę. przeciwnie:yaA yce;"w Króle=  

 

stwie:Konga,"za;szc "przysmak
się poczytuie.WNićmczćchwcale go
mało brodęi w mataiz pogardą

  tworach ezyiupatriiąc lókar
skutków, iedni'twiórdzijięże 'wżywanić
Lina.febry. odzi, «załaie
myidopodeszew--przyłożony ką:
trzć i gorączki *odald, "naczele.
manyból głowy”uśmierzć, -na'ka
noszonyzapalenić oczu lecaiiybeka-

   
   
ru oai manię Wr:Ai:zę ok

 

c; aięjonohiwią ia żgk|tey

OH te! -rk:f.złocis

Wedi oogdsk APo--
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4; R.;Karaś,©Carassius.- WF płetwie
zręłąpodogoowły:promieni©270; ogon'nif*

„ ldzielnyliniia: bukowa o"ma
p”z 1,leEor.sia sią

> żę/34 GSud 4%: wys    

+4 niepratozęwwg oC
ku, „Życić.„mót h o dalaka:żywą

przewozić. ię, dzieażew aśyńiniey=
szóy„wadzie,wygodnie>trzymaćaz
AygiyOj akon 7, aa
b, drrzók(itieżiówd6 w

u Ślańże gd ykeczańodeóh ty

wkach Katpiowych;wielć kas
NE RO Paikórmiąc się
bowiómiednym| wóz >xkarpiamipo<
karme,-pożywność rith: odbiórdiąiKa
1aś.rośnie. powoki;trze-się: w Maid,a
sly wiosna jestciepłówwczesnó,.y Kewićz
tniu trzeć się poczynó«będ MEŁŻCKCE|

5. K. Dubiel. ©. Gibelio. Wpłetwie
_grzbietowey promieni 20; ogon ię
życowaty, **=="= +

Bloch. t. 12.
K
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„Dubiel w powićrzchnym swym kształ:
tie karasiowi iest wielce podobny, i
częstokroć mylnie za tćnże sam po-
czytnie się gatunek; Mieszka wr4z z ka*
rasićm w miałkich i błonistych wo-
dach; mnoży się niewymownie obficie;
trze się 'w Maiu, Czerwcu i Lipću,
a wóga iego zwyczaynń półfunta nie
przechodzi. Zycić ma bardzo wytrzy-
małć, a iako łatóm w każdćy prawie
kałaży łatwo się utrzymuie, tak żimą
pod lodami nawet nie wymierń, byle-
by błoto zupełnie nie wymarzło. Mie-
so ma dosyć smacznć, karasićniu pó-
dobnć, błotną wonią nieprzeiętć, Du-
biele młodć z karpiami maią pódo-
bićeństwo, stąd w kupnie młodych Kar-
piów, na zarybek stawów i sadzawek,
pilną baczność dadż potrzeba,aby za-
miąst Karpi Dubielami sadzawek nie na-
pełnić. Nadto, Dabiele, równieżakKa-
rasie, trą się z Karpiami, aznichpó-
wstaią mieszańcę zawsze od Karpipo-
dłeyszć, im iednak wielce podobhć: w ku-
pnie przeto zarybkowych-Karpi,mie-
szańcć takowć od rzetelnych Karpiów
rozróżniać należy, 50000

+ K
ł if

  



 

+ ? Ł

% 4 PZOR: +- ikj! 2a-

6. K. chiński, C, auratus. Płetwa podo-
gonówópodwóyńd, ogohowń póprze-
czną dwudzielnć. | 34

Bloch. t.'g5,94. la dorśe fr: ;
Qyczyzną tóy piękrićy, pousowo-czer<

wonćy i złocistćy. ryby: są Chiny; świe-
tuń ićy farba z wiekićm się odimićnia,
w pićrwszych latach pospolicie całą
czarną bywś, żczasćm dopićro i powoli
Tebrzystą się śtaie, a nakoniec zupeł-
ne'czerwienicie. Nie kiedy pierwóy zło-
cistą potem czerwoną się staie, a gdzie
się wiele ich, chowś, rozmaicie tipstrżo=
uć widżiećsić daią. W Chinach nie
tylko wwogrodowych kanałach i stru
mieniąch, lecz i w domach w szklannych
' porceflanowych naczyniach wielć ry
beg tych karmią i chowają,co iwwie-
lu 'Eatopeyskich kraiach naśladuią, a
W takowćm pielęgnowaniu świćżćy przy-
Laymniey dwa raży w tydzićń odmićnianey
Wody potrzebuią, a kśrmią się białym
chlebómiopłatkami. Ryba ta nieżbyt dAu
wno do Europy przeniesiona znacznie
SIĘ Tozmnoóżyła, tak, iż dziś w Hollan-
Ji, Danii, Anglii, Austryi i wielu mia-

Śtach Niemieckich zwyczayną kanałów
K 2



done „kricZrfoh 4 ist Tes jebdu si

ogrodowych iest"ożdobą: w tychkana-

łach wolnie chowanażadnegoszczegó|-

nćgo karmienia nie potrzebuie,: *przy

zwyczdynych ostrożńościach żimy nas4ć

pod lodami wybornie wytrzymuńe.

7.Ki Ukley. €. Alburnus. 27płetwie

-siesspodogonowtypromieni 20 0.
-0 Blochot 8 f, 4PAblette (R 5

"Ryba tawe wszystkich prawie na-
i£ SDGV aSLEDAKAQ AID 161 Ja 4

_szycl ZAi rzekach pospolita, u nie-

Klórychogeżystych pistrzów.Gutżczora
*zwaną,zwyczayną swądługością pięciu

„calów_ nie. przechodzi, lubo €żasćm

„w. niektórych wódach do 10 dorósi,
wtedynieżnającyńisię zamińst Sielawy
„przedawaną bywa; mięso iednak miękkić

iościami prżerosłć daleko w dobroci
„sięlawóm austępuie. (Mnoży się bardzo

„odcie, „a drapieżńym tybóm 1 «wodny m

ptakóm wybornym iest pokarmem: Stąd

rybącyw,połowie ryb większych uklei na

wędę zaprzynętę zażywaią, Z jkryU-
Skłei a*mleczu <Płoci, . lub. przeciwnie:
"pówsfaią tmieszaóce, które między obu
gatuńkami są pośrzednić, a których Sy”
stematycznć rożeżnanić żatrudnia.Czę”

stokroć początkowych Naturalistów. Łu*
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ska uklei iest bardzo delikatna, srebrzy-
stoslśniąca, łatwo opadająca, którćy we
Francyi: do daniń,Bisiurómperłowógo
glansu zażywaiją.-, Na. tćn. koniec otarić

zuklei,łuski,do. czystćy. wody,A

a po długióm tarciu.wodę tę zllewaią,
Świćżćy.nalewaią, trą na nowo, i tak
często zlewanić t84 tarcić pówtśrzaią,

póki łaski wody AOdoyąe ńie'przesta-
ną. Gdy wzłewańych tych pokilkakro=
tnie wodach srebrzystą ADA, RZA „PR

stącią . mętów.nadnie. osiądzie;So a tk

powoliź nicy.„zlewó, a,a, pozostał mate-
ryń.essencyąoryenia Shi OTAP

zwanś, kleićm rybi zaprawiońć, e10-
wąsię do;użyci ssencyl

do.ciónkićy.. ena yPkt

wprowadzonź, i.ba yyszystkić.stronyró-
ARGOSY PORANEK daje ÓW,„znaiomy
-glans; Bisiuróm, ;gzyli.fałsłszywyym.idę

tów,którć.potóm„dlamocy i R
skićm,,białym. nalewaią. Fabeżki” ŻE
Wó-W;;Paryżui innych: miastach. Fr<a

euzkichsmnóstwo„ludzi,„zatrudniają,
Mr "Ko Bieszcź.©. Brańia. Płetwy:ciemno

pop ZPPwa

   

  

 

0 Bloki 1. 18. wiBróme ifs
feil Gai



= (150 —

_ Leszcz liczy się sprawiedliwie w rzęź
dzie nóycelnieyszych ryb . ieziornych
i rzecznych, mieszka w wielkich iezio*
rach igłębokich a spokoynie  płyną-
cych rzekach, których dno marglowatć
lub gliniastć wodnómi roślinami iest
pokrytć. Rośnie 'doznaczućy wielkości,
miówaczęstokroć przeszło łokcia dła-
gości,a waży 12-14 funtów. Rzączyń-
ski wspomina o iednym złowionym bli-

zko Suraża na. Wołynin tćy wielkości,
iż przywieziony do Ostroga cztćrdzie-
ści kilkaosób.wKollegiium Jezuickićm
nasycił.aj Karmi się hokactiońć mi wo”
dnómi roślinami, trze się w Maiu,albo
w Kwietniu nawet, . ieśli wiosną jest

wczesną, Nagłć zimno,w czasienerestu
zdarzonć wielce leszczóm  iest szkodli-
wej powrścaiąbowićm. na głębinę, anić
mogąc pozbydź się ikry, i mleczu, clo-
ruią, puchną i zdychaią. Szelestpodo-
bnież i wszelki -huk gwałtowny płoszy
ichi niedozwalś wśżnćgo tego przyro*
dzónia dokonać dzieła. Stąd wSzwe-
cyi we wsiach nad. leszczowómi ięzior

* M ah radi łrayżd ry mj 9180

a) Rzączyński: Auctuariam Historie. natie
ralis. p, AA9y51 u) 10 BORAGU

* iż : że; wa 4BZ

 



rami leżących, w czasie ich nerestu w dni
nawet świętć dzwonić iest zabroniono;
wiedzą albowióm tam z długićgo do-.

świad :zóniń, iż tysiące zgromadzonych
Lesz zów na głos dzwonów natychmińst
się * rógyiEbźERai4! "Ikra leszcza iest
Wobną, czerwoniawa, a ikrżak sześć—
futowy około 157,000 ziarn Zzawićrś.
Nie dziw więc, Że Leszeż przy tey pło--
dności,mimo ustawiczńć czuwanić li-
czdych: nieprzyiściół, Szzeziipaków, Oku-_-
nów, Sędików, Mięfiżów, pfastwa wo-
dnógo i rybaków, obficie się mnoży1u-.
trzymuić.. Ptaki wodnć, mianowicie Nu-
ry i kaczki wielć niłodych Leszczy zja-
daią; Jastrząb«Myszołów: Falco" Buteo,
wiele ich podobnićż łowi, lecz i sam
w tyinpołowie niekiedy ginie. Natra-
fiwszybowióm na wielkićgo „Leszcza,
sły go silnie szponami-swćmi za grzbiet.
uymić, częstokroć na dno, mimo ochro-,

= rozpostartych BE swoich, pa--
ciągniony iutopionyb Zycić Le-
szczą żyyłószcza przy chł SBE powietrzu,
twardć icst i wytrzyrmałć; stąd łatwo
i-daleko|przewozić'się daie; mięso wy-'

'ornć,i jeśli iest tłusty, smacznć i des
atnó, - | ł sŁody



(Połów Leszczy,mińnowicić zimowy;
niekiedy, nadzwyczaynie© obfity bywśz
Są przykłady,żewHolsztynie, za świń=
dóctwćm"Schonevelda, iednym pociągićm
sieci:'r,500;awMeklenburskim '5;000'
sztukołueszczyzłowione. Richterpowia=:
dagiże woSzwecyi R.” 174g na końcu
Marca;w jeziorze”Browiek,blizko-Nord='
ktqimg, iednóm założćhićm:sieci. Bozo00-
Leszczy tzągątmiońo, 'którć'ogółóm 14500.
Lasfantów„ważyły.  Fischerow.Historyi:
nabualnćyoInflant'pawiadźz iż/w jeziorze:
P-ipus tak wielkió«mnóstwoLeszczy się:
poławić, iżcczęstokroć 100 "sztuk wiel-
kićhsi tłustych: po>40lab 60rubli- *
dawanć bywają. <Na;naszychsieziorachy:
wPawiecieBrasławskim, nierządkićsą'
przykłady, iż.'z.jednćy tonąi iednćmsie**
ci* żałożćnićm200 ssóń:iednokonnych'
Lieszczami się.owopinójh A .doylismsot W

giK.Podles GETtuść płeć

©upada pralni
*Bląchw.da 104„lą „Bopdeliere; fr aboi24-550

Gatunsktóń zpowićrzchownógoksztśłe*
tnwieskić z Liesżczćm podobieństwo ma= |
jący»Gdpićwiadomych *hawet|zai nłódćć
g0-Lićszcza -**poczytany, weodl
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ieziorach'. 1zwolna=„płynących zaakócii
_ naszych iest:pospolity; trze się poż
nieco od leszcza«na brzegach: hiizpe
trawami, awtedy:tak(iest. oślepiony, iż
rękami "łowić. się |daie::z„aPołłiesze
mimomuoóstwa: g ę
zjadają, mnoży” siębardzo:obficićysikróżki
ośmiołotowy: w. jkrze:swóy do 108,000/
ziarn zawierą.: - DoZmacznóy wielkości .
mgdy niedorśsta,i'nad:funt dedón nie|
waży; mięso'chudć,miękkić,vościami
przerosłć "w niedostatku::tylko: innych«
rybużywanć bydź:mażdioty Ast euqgR

Jest ieszcze-w tymiorodzaiu bardżo;
wiełć: „gatunków , którćcu nas; pod ogół |
lóm"nazwiskióm(biały ryby:znaiomć
dłą miękkićgo ii-ośbistego(mięsaswćgo”
i«sąpoważanć, /szczególne ich: rys:
bakówymiaszych /'ńazwaniź /oódmićnnć są
zórozmaitych Prowincyach 'i okolicach.

ie miśłćm ądzręcznćy s osobności..
waajadich.teh do Skladoa ódnieść
1 zastósować *Nomenkla tury; pewnie -

SZć jednak:i lepićymiwiadomć są: Kra-
śnopióra,Cyprirus- rutilus; Vrfa, C. Or-
Jus;Podusta,©. Buggenkagii; Płoć, C.:
Erythropktalmus; Rap,C. 4spius; Certa,
G Ki a Koza, C;. culiratus;. Blaia, Ce:
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szą? sty 7543 „griyji I 2St

„Guskosói A D sid.

Wesa Patel ś
"drgp: +20 rę
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tag. 5) M PY ć s

R.185. Kirysnik. Ostracion.. :+ Całć całą
*|kościstym pancerzćm papa,e

brzuchowych nie dostaię.::
14K. trzyboczny.O.tąueter, Z T.„Je

boczny, : bęzrogi.

Bloch. t. 1509. Cofre Lięsp"fr. w

Gatunek tćn. ryby mieszkó Ww Indy
ach wschodnich: karmi się rakami i i mus
szlam, „mięso mó. tak smącznć, iż zda=nieną wieln:„podróżopisarzów nąd wszystź
kie ;innć ryby. iest przekładanć, Stąd na,
bogątych. tylko i sbrikowięe”„stołach
MEREE, się daie.

* K. rogaty. O. Ryrióónih | Caworobo=
* czyy, na czele i pod PE '2 clerę
nie.

Bloch, t. 155. Cofre a quatre_cornts, ś
Ę Ryba 1a mieszką w Indyach. wichóżj

nich i na brzegach wysp Molackish, dlą
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ostrych: i twardych swych cierni od na-

paści. wszelkich ryb, żarłocznych jest

bezpieczna,,MięsomA,Świikdd iPic

waić;im.Sąmćgo tdko1pospólstwa Chiń-
skićgo rkądalnć,lecz.Śwątróbę tak tfustą,

iż prawie całś,w ley.się. zamieniś. |
)jii

R.24. „Brzuchoież, «Tpętródom Ciałozł

-. spodu koleami riaieżonć; nzz.

„„ghowychnniedostaie,

1.eg ALB "TrXodokkkkia, naka
„zęMEprzepaska oczkowałd..

Bloch. 4z 145. Fiettison cenna fe:

Ryba”:tab mieszkó,wr Ghitach.. i„Japo-
niiowomorzu-i wodach słodkich,gdzie
powszechnie.za. iadowitąiest„YCH

OO ozCe,we. Pt dzi
nyśmierćzadówaćmło i Chtzyk,
powiadś:Bloch, który „Osbeck(owi, to 0
powiadźł,:radził natychmiśst Ba.„ięciu
tóy wybyiręce obmyć;aby. nie «doś:wiad-
czył. szkodliwych. od „sąmógo pow SZT.
PowoezcAdotknićniń A tego 5aBW
rzędaż więc tć w Chinach

si śmi,Kaj! xakdżanó.
tym *rodzaiu: gatunki, a' oo

Tedrodo łegocephalus, „pełne są”poda”
330 1  
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bnegoż, iadu. Tu zdaią się hależććry-

by,wJaponii Sutumebuka, mabuka iKi=,
tomgkum, przez Kimpferaopisańć: Je
dnaz nich mięso m4 naydelikathieyszć
| nńysmacznieyszć ze wszystkich *ryb

_ lamecznych; aby zaś iedzónić ićy'szko--

dliwych nie.sprawiało. skutków głowa.
się ugina, oście „wszystkić i Wwnętaiości

się wyymuią, amięso.samo Wićlokro-
tnie że ie Take mini” 40”mycić
ludzie od iedzóniń ićy niekiedy; umiera-

ią, to jednak drugich nie powściąga; są-
dzą bowiem, iż, zdarzćnia takówć od
niedoskonąłćgo t lko. wymyciź bócho- !
dzić mogą.WJdponii"iedzćnić „tey.
ryby żołnierzóm śtirówie iest: zakazanej:
a ieśli który mimo”tóm zakaz'od>takost
wego jedzónia'umitze;synowię dego!
woyskowych hónórów "są  pozbawićni,!

Jest tam ieszcże iedótt tego”rodzaiw ga='
tanek'tak iadowity,iż iadsten./żadnóm;

mycićm z mięsdodiętybydź niżómożej:
a rybę fe ci tylkoiadaią,*któryne ży=”

2.B, bryłowaty. T.Mola.  Gładki, spła--
| osszczony:ogon ucięty, płetwaOgotówć
4,2 grzbietową i podogonową żróżła.„.
Bloch © 2a8. Lunę. 0005.03

bz
=



4 Śzezególny ten gatiiiek ryby, który,
w całkowitości swoity, uciętą główą
inućy'ryby bydź się zdaie, niićszka w pół
nocnćm'i śrzodzieminóm„morżu, róśnio
do8lub g' stóp.dłagości, a waży 400
do'5o6*"funtów. Mięso m4 iakśnieg
białójleeżw gotowaniu w gęstą i kleiśta
matóryąsięzafnićhiń; 4 dł4 traniastćgo
smakuprawie LiG3Y"nid używalnć nia ólej
nawet:„przetopionć tak" śmierdzący. tran
daie; AE? Ww lampach używać nie po-
dobnń; Sama tyłkówątrobaw tey z
bie iest iadałnó,którś:zwinnynii ko-
rzennuym sosćm ugotowanśCEA
mą„bydź. pokarmem. lał 06

R. 25. ftętionż:Diddon?*"Trulot *bstremi
soruchawemi cierntami ZEWSZad kry”

te płetw brzuchowych niedostaie.

2R.Kolczaty. D.  Fystrix.  Pódlugo-
gat wotyy: ciernie tróykątne. (św

-Bloch.t.126:

Gatunek tćn miesżkź w MOrZA,„czer-
wonćin i okołoPrzygórka dóbićy na-
dżiei, mięso mó nieużywalnć,niieszkai-
ce iednak -nadmorścy łowią go 'niekie-
dy na wędę; ogoń takowy zaprzy tę

%



 

wk E ib 2.

cądziwszy, atoqiń szezególicy zabawić
którą, w'tym, połowiemia4. ” Skotóbo=
wićm wędę wraz z przynętą. , połkrionąj
poczuje, całasię nadymóa; ciernie. na=
ieżą, i coko/wiek, dosięgnie ranićuśiłuieś
Widząc jednak że ternie 'pomdga,spue
szczą ; ciernie, a ściskając:„się gwałtownie:
Wodą ź, powietrzem. nawszystkić;stro-
ny tryska; gdy i to nie pomagź, 'zno=
wu się nadymó, naiężć „4,koleami gro+:2. Wyciągnionź nakowieci na powietrzćj.
roni się mężnie i długo; a.wkilka'go+:
dzią dopićro wrśż „z/Życićm, męztwo
Icy: ustale. "grał R p MYUNAS t

: Mi] śoęjdkkj sbrd” Em
R. 26. Iglica, Syngnathus. Dysk dłco: i

waty, szczęką dolną pokryty; Ściałó
tarczami odzianć;płetwbrzuchowych
nie dostaje. W WODNA © WŚ TĄ: 3% ł

1. I. Konik. morski. $. Hipporampus:
Ogoń czworoboczny, bezpłeżwowy;
ciało siedmiobocznć, brodawkowate.

Bloch. t. 119 f. SET NEPRME"
Rybka ia mieszka w morzu śrzódzićć

mnem; ną pokńrni, dla szcżupłości mięż
-« nie zażywa się, niekiedy tylko dia
Połowu annych ryb ma: wędy: osadzohź



wś; - Śtęrożytńckć i „dbymicyśzć. me=*;

na. wiefSE„lókanskskich zphętkómi
zypisyw (p „Pewnieyszą iest,, że, ant

przy „ani.lękarstwa.żódnógow: sobienić.

ma,jłecz.jako. bezmiąsna prawie2 ry<.
bąckich. sięci PEĘCE „414, wyrzuch, o,

R.37, "Pasza.otopłówoaci "Głowa tępd;
„płetwy brzuchowć po żrosłć.

1. T. Zaiąc morski. c. Lifipiis. Ciało
+ *Huskami" kościstemi toż wyd czidh
Pwótó: da Uma ena Ga

Aalocch 19Ogo.le ievre "de mer fm |

Ryba ta' ahiesrkó! w.północnóm. i Bal--

tyckióćmmorzu; długość ićy dwóch stóp:
nie przechodzi, lecz:gruba iest pospo-
lieie i bardzo szerokń. "Trzymósięsta=
tecznie za pagórkićm' iakowym dub ska=

łą utajonń, skąd na przemiiaiącć:. ryby,
czatuje, „Na.pićrsiachmó chropawą mu=
szkułowatą tarczę,którąsię tak. mo-
cno skał. i oktetów. chwyłś,„dżoder-
wać nie podobnś; a gdy sięruchawych
ciśł chwyci, -tć.choćby kilkad „ies.

funtów ważyły,.wróz znią się podno-
SZĄŁ Mięso ma miękkić, Kożeć nie

smacznć, i tylko W O niedosta-
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tku Taddlnć; rybacy gozaprzynętę na
innć ryby, zwłśszcza na_Flądry wielkić;
zażywaią, Wzślandyi; gdzie mieźmiece;
nie wiele tey 'ryby się póławiś, 'suszą
ią 4: solą 1 do imtych'kraiów”przedaiąwo

: T. mierzliwź. C.Łiparis. odepłeś
ostwy.„grzbietowa z. ogonowó. aT'podo<;

*gonowó;połączonej.--4 guwistą
„Bloch. t. 125,15,4%, 0, Exstom ogisf "TA
-Gatunek.tón, mieszków Oceanie.pół-
nocnym, skąd do. przyległych rąćk.,czę-
sło webodzi. Mięso m „mi kkić, tł 6,
galaretowałż(” tak 0a. wół u się Póze
płyseń ; zwie Otelidwpińwki. obrży-
dłógo smakia kwonieejż psy: <kamezackić*
nawet, którćżadnym pokarinóm:cnig"
gardzą od'niego uciekaią. oStąd mies.
szkajce tameczni*rybę łutrzsą iadowitą*
Poczytuiąj*3MMtOWTQ GE będe „bocreia gł

"3 Kcgakódań.Typ:Płetwoki
:„giowi naramion pnaa gE=

oddechotwi„ potu żazaFamióć
rami

8MękiPŚ toi pzy
zły„fi,7,„głouowaz gławó. uzdwoż„o :

akatęgi =
=
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ofOgromnó. „głowa, która większąleżęść

„óy „ryby. stanowi, iesł ndypewnieysżym
wozeznawczym,ićycharakterów, a pysk
<'niezmierpy,zawszeotwarty, zębatni ia-
stroszony, mięsistćmi wp StastóRy,
iest podobno „Br: czyn rówńiie s -

samych” w nóżnych ięcykichifyna-
zwisk, Mieszk wpołudniowymipół-

nocnym Oceanie i w morzu śrzodzić-

mnóm, długość.ićyniekiedy trzy ło-

kcie przechodzi. Jakeżkolwiek postać

tóy ryby iest okropna, szkody iednak,
którć w jnmnych gatunkach sprawnie, są

mało znacznć, dla ociężałości swćy bo-

wióm żadnóy doścignąć nić może. Stąd

nkrywszy się w zielsku morskićm lub

za skałami na przemiiaiącć zdradzie-
cko tyłko czatować musi. Ryba ta

przy swćy niezgrabności z głodu prawie |

zdychaćby musiała, gdyby przyrodzónić

na ićy zachowanić nie dało ićy u py”

ska długich robakowatych wąsów, któ-
rómi gdy rusząć pocznie, ryby rzetel-
nómi robakami ić bydź minićmaiąc, ich
się chwytaią, lecz tómiż wąsami do py”
ska przyciągnionć w otwartą paszczę ży”
wć się dostaią, Zyie samotnie wmiey”
scach nieprzystępnych, i dlń tego łatwo
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daog daiwiodiodal. Asborooszą god
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sie„s£ont din”>pngiożob żóbóś maiw
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tefnęogłSb i „doyuqsteyegygia ilosog

   

    

    



— 166—

SE t Ę DYŁACKĘ

 

R.(39: Jesiott. i ożbańdkem, Otwóry śdó
dechówć pobocznć, poiedynczć;wą

" "'zkić, pysk pod gładą, paiz prze
|*pyskićm wąsy 63% 5.

Ł Jewłaściwy. A.Śluśić. Wa grebiaci
 łusk. 11. OM

ze Bloch. bi 88, ;„Fsturgeon.fr.

|= ajesiotr="mieszka w Oceanie; *w śrzod-
zićmnćh, Baltyckićm, 'czarnóm i Ka-
spiyskiem morzu; z których 'w pewnych
stałych czasach”lać przyległych rzek
wchodzi. "W masżych stronach łowi! się
dosyć często w Wiśle; Dnieprże. 'anie-
kiedy mawetw Niemaie i"WiliiJe-
siotr przed” kilkanastą latyw "Wilii
wśrzód lata blizko Wilńa złowiony, wa-
żył przeszłó 240 funtów. "W Prusićch,
mianowicie około Pilawy, z:na zy
."byńó psy,

1OBHeś Fa ilo

"AŻałŁ A
X10-ZY».

, rodzaiu
uiorzdk

   

  
  

 

'a) Pięć rzędów duodezi
GR Jesiotra_ od RLAte
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- Lubo Jesiotr właściwie morskim iest
mieszkańcóm, rżadko iednak$ pośrzód
morza się łowi, ale albo na brzegach,
gdy za mnieyszćmi rybami się uga-
niń, ałbo /w rzekach, /do których, trzeć
się. wchodzi. Naywiększy iednaki nay-
obfitszy połów „Jesiotrów iest w Woł-
dze i innychw Kaspiyskić morzć.wpa-
daiących rzekach,a to,wiosną, gdy. dlś
tarcią się wchodzić Poczynaią, albo w po-
źnćy jesieni, gdy na powrót do morzą
dążą, lub w głębokich tychże rzók ia-
mach na zimę kryć się «poczynaią. Wio-
senny jędnak. połów, dla mastępuiących
© płych, czasów, na .mieyscu iw przy*
lezłych; okolicach całkowicie. strawio=
nysa „bydź, musi, iesienuy zaś w ndy=
adlegleyszć,rozwozi się; swony. z wielką
dló nadbrzeżnych tych kra'n.korzyścią.
Liczać Lrozmaitć sposoby łowienia Pal-

las, Gmelin, i inni Akademicy. Peterz-
burscy w dziełąch swych opisali. Ja=
ży; „zaboykami, zwanć, sieci. i ości, są
Niyzwyczaynieyszć ; liczba „w, samych
okolicach Astrachanu corocznie złowio-
nych Jesiotrów kilkanaście tysięcysztuk
EADENEN0 a au) i
«Jesiotr trze się na końcu Kwietniai
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wMniń. Płódńośćiego iest niewymo-
wna. Richter powiadź, iżw rzece Ob,

w Syberyi, łowią się niekiedy.Jesio-

try,których ikra 200 a mlecz, 150 fun-

tów, JAY. „Mięso Jesiotra tłustć iest i

smacżnćA jelęcinie SĘ: podobnć, zi-

mowćgth | potoołówu iednak nierównie. le-

pszć.i wiosennego.UGreków iRzy-

miśn ryba, ła wiśywyższóm była po-
ważaniu, SBIRSY a u Rzymiśń na

nadywięks lnay rzedniey-
szym „|REpilakZi:aelta Pii-
miinsza,słudzy wieńcamiigirlandami
RER, przyOPodkicc” muzyki, podo-
bnież.„gieficzonógeoJesiotra nastół przy+
nosili. Cena tóżJesiotra w a_€żą-

sach Miemałą bydź, musiała. |kg dynsż
rybe AAzówić: Tuqiućuepere-
grinuś cipenser nobilisundis. aen
ron między żw 'czaynćwiek(tu śwćgo
zbytki iczy. _późnieyszych nawet
czasach, weddług śwaśdóctwa historyków

i naturalistów, Śosdote weWłoszech bar-
dzo wysoce' był ceniony. Z jkry Je-
siotra robi się Kawior,aaRossyńto-
«waróm tym, iako- niżćy- obac: amy,bar*
dżo żyskowny prowadzihandel<

pałżę <łal
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mię Sterlet. A. RAKIWMgrzbie-
aGłertuskABzkbwoq "A35 - „Baw.

ska t.89. gie giwót „tyrsdyd w

„Sterięt „mieszki wr Pdotizh
z tyc] dj: sasza:4 6ch,

nRh,sj iR; ak. w ski 5-

Eżw Wołdze| Juka.Gaz
dj "td ię dzaiu iesiot iest

LO TEJRYRY +AHLciąkask
o cztóry, stopy, SAM$ę lodzi,M c:

so ną Módoigcediei zł, ; l

S5Gb: iw4%śsyiw„W,wysoćas S2frigitw RUZe:I ię * pła

a, ąsztukM R Aj doł

    

togatych, po” z

ył„A!biżupa
dobni Z jest mi siataiży.pt
tem / 14samćwg TGA deny

ru był przeznac WW trze s„był przeznacza
w Maju i|gna aw Siet|ająna-
zad domorza| REAR»_ Mnóży s >

dzo. obiic 59% u 0ańtmZET BTUJEC :

sfOSD

  
  

87326 H 2St2 maziot,
A okkżytpóówoo ód głowydó ©g6-
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kach wielu m4 drapieżnych nieprzyla=
ciół. > Królowie, ' Pruski ” Fryderyk IL
doMarchii Brańdeburskićy, a Szwedzki,
Fryderyk 1. do ieziora Moller,rybę te
zaprowadzili. Bloch powiądą, iż z50

sztuk, .którć dla Króla: Pruskićgo pro”
wadzonć były, około. .20 w przewozie
zginęło; reszia częścią do foss Forte-
cy Kiistryńskity, częścią do wielkićgo
ieziora bliżko Szczecinawpuszczonć: by-
dy.| Pićrwszć w czasienadzwyczajny
powodzi: prećżuszły;drugić nietylko siĘ
trzymają, ale się iawet i mnożą; z ty”
„Królowie w nadzwyczaynych okoliczno”
ściach po kilka na stół swóy łowić ka
żą. Ztegoto: iezióra ' Bloch miśł sobie
'darowanćgo" Sterleta ,/ którego figurę
w: dziele (iego zrysowaną: i odmalowe”
"ną widzimy. b Ss Xi TLBLAYKYG p

1 Zasświńdćctwóm nietylko Rzączy?”
„skićgo! alei wielu innych godnych wia-
ry i światłych obywatelów, Sterlet, pod
imićnićm Czeczugi, "w Dniestrzeiwp%”
„daiących dą niego rzekach,a zwła-

gławiś. «Jnnć |zaś. z tego rodzaju rybV >
'w tychże rzekach pod nazwiskamiSie”
wruha, Pistruha, Bieluhą, -poławiaiąc?

z



się, czyli oddzielnómi sągatunkami, czy+
li tóż tylko odmianami Wyża,Sterleta,
Jesiotra? dalszómu, czasowi i miegśco-
wym naturalistóm. do sądzónia, +zostą<
wuię.:: bb Wwoq iG :

3, 3, Wyż: A. Husóć Wa grzbiecie hisk
EERON
bleck, 1.239, Aiaka,oś,

£ £.iaż vaisojęk SbRWOTGE

Ilau/. Fa

- Wyż: mieszką.wKaspiyskićm, 'czar=
nóm "i /śrzodzićmaćm morzu; skąd do
rzek Padu, Dunaiu,:i Wołgi: dić tar
cią się: wchodzio+ W Dundiu«pospoli-
cie łowi się wsamóm nyściu, dubo| wie-
kiedyraż ;do- Węgier «ildalóy zacho-
dzi*'Pakoprzed: niedśwaym czasóm zło-
wiono wyżćy: Wiednia ogromnógo ód
trzechset oprawiefuntów o Wyżdz:są na
wet przykłady, iż aż do Lintzibww Au-
stryj wyższćyzachodzi ''FrzesięwMar-
©' i Kwietniiu, a to|w uyściach;rzók

, ao AM red: 3 i prcysualr. „wołalswydo ałoylisiwa

erniar" „nas3 fi nstni

(©)Pięćrzędów tarczy, żktórych iedźn(fa wierzchu grzbietu, dwana bokach,
„ dwana brzuchu są rozłożone, różnią
"Wyża od innych wtym rodzaiu ga-
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bystrych, twardy grunt" maiących, „ale

bo wmorżu nawet'na brzegach, gdzie
wody”morskić rzecznómi. są osłodzonć ;
do"samych "zaś rzókza rybami tylko

się/zapędzń.; Wyż ist: bardzo żatło-

e€znym;dłówi; cwedług -P.allasa,nietylko

rybyj” 'ale nawet młóde „Foki czylipsy

morskić, <dzikić: kaczki" i innć: wodnć
ptastwg,j owszćm <kaważki drewna, ko-
rzenie!roślin, it. d. połyka.» Po nere*

ście do morzapowiacń,awjesieni na
zimowy <śpoczynek żnowu do rzók/'wcho-
dzi. Długośćiegoedg;do'12 łokci do-

chodzi; Marsigli -«wspominń o iednym;
który: -goo funtów ważył;innć, według

Pliniiusza: 1,000 wedłńg Lepechińa1,200

awedłag <Pallasa ©a,800 funtów= wó”
żyły ć gidot dotnw a ;gimmysź 14557

-+Wyżróżnóy wiełkości różnćw Rossy:

nadWełgą miew4.nazwiska:odsześciu do

$śmiupiędzidługościzowiesięsapkowaia
Bietuha;oddziewięciw/ dodziesięciu Po-
łumiernait; od dwniiństu  Miernaia; 94
trzymastą”i scztórnóstu  Gorbusza, dlś
miernógona grzbiecie .garbu;/ ad <pit"
tnóstir' Połumateraia;::od szesnóstu ida”
tóy sMateralao 030500 sie Hmałógre Tut

-*Połów Wyżówiestnieskończeniewó-
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żnymdl4wielu Europeyskich narodów,
a dlą4 Monarchii" 'Rossyyskićysama rys
ba, ićy ikra, podnazwiskiem kawiórw;
i kley nie wymownie pożytecznymi
zyskownym 'hańndłu materyałóm Wyż
w Dunaiu łowisię sieciami:lib zabiiń
się harpunami, iedhym lubdrugim zło=
wiony sposobćm*prowadżi się dojińst
przyległych i* sztukami się © przedaie;
W "Wołdze zai w daiku %wielorakić
1, ile w tych krajach; dowcipnć nia póż
łów Wyża i irmych tego: rodzaju /ga=
tunków zażywają sięsposoby:Głównicy»
szć i pospolitszćsą:'iazy;siećł. isźnite
ry. Jazy, Gorodba,są dwóiakićgogatuii
ku; Zaboyka*i Pereboyka,według. tes
80, ieśli część "tylko lubcałą szerokość
Tzeki zaymuią, a wnich robią się koż
mory,: Jzby, do których wszedłśzy/ry-

koniecznie 'złowioną bydź: misi;Po-
łów "sieciami: w jesieni szcżególnićy iest
Zwyczayny; wtedy Wyżwyszedłszy: ż.m0+
Tza, szukąwrzeceińm głębokich;wktó+
tych na'zimówy spoczynek kupami sięś
kładzie: W dzićń więcod dyrekcyiwy=
backićy przeznaczonywszystkić:takowó
lamy sięcjami się otaczaią, wyże:ógro*
Mnyrm a:powszechnymrybdków Wiza
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skićm„nagle ze snu ebudzonć iodurzo+
nó. na waćrzch. wodywychodzą, iuies
dnćgoż.nia ,w;całóy. okolicy „w, bie”
zmiernćm, mnóstyje, wyłowionć bywar
ią. Sposób łowićniana sznury czyli
haki „mało:jest różnyod takowychźe
indkid 'zażywanych. sposobów. , -sa, ną
RakIętę „rozmaitś, „bia. ryba SiĘ): zat

tj Podee
, Wyże złowione, ma, aót się wycią-

gaią,4A sięzegtlny sat na to mostach
się rozkładają X ażdómu na-
przó głowa.„oi ażsię „płató,
podobnież,„brzuch, az „do płetwy, „poslo-
gonowcy.SIĘ 4 rise poczóm. wnętrzno”

ści, „ikra, „pechćrz powietrzny, ana.ko”
- niec ścięgno grzbietowóć, poiędynczoSię
NA„Zale 2kiszkami,preczsię

rzucą gard zaś samę anięsistć,A tłu-
stó, soli a iplgelaja się. przędaie.
Nakonieć „dobywa, się chrząstkagrzbie-
GDA.mieyscć kości, Macięrkawey BR"
stępniąc „szpik. PACKA y SE

wyymuie,na, żerdziachsię,zawićszć,i
napowiietrzu się suszy,Po wyięciuwaf”

I5HN

trzności t(Osię, oddzielń4,którą, mia”
wie

cie w mleczakkach, okala

Mie iest oblitk, „Ia,oczyszczonA 8
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przetopiona, świćżś, hibo m4 sinak'traż E
niasty, zamińst masła luboleju zaży
wanś bywó, Wiadro tóy tłustości tv Astra+
chanie kosztuie / około 40-50 kopie+iełą= LANKI BLADIAIĄ DEO, 4

Wyż tym sposobóm rozebranyi na.
leżycie '©myty prowadzi się do lodo--
wni,gdzie, naprzód,przezlwanńście go-
dzin w tęgim solnym rosole moknie Po
czem w beczki” «warstatnisić pakwie, 1.ktsto solą się przesypuie: Mięso Wyża;”czyli "Wyzina, żest: białe, ćwieżć” Smak.ma cielęciny, s6łóti6" żąś łososinieiestnie'66 'pddóba, tecźw tymstańie,dlś*Zbytecźney słónóścij przed gotówanićm,-wodzie ptżeż Kilka dniwpfzód moż.czonóm 'bydź tusj,” ©0373 gw 2
Wyż prócz mięsa, „daje ieszczedwainne bardzo wśżńć whandła* i użyciamateryały, toiest kdwiar i kl ey. rybi.

Kawiar troiakiego est,gatunku: żerni- :dia, mesżesznaia ipdidsz nadia” ikra: Ka.
Wiarzidrnisty następuiącym robi się spa-sobćrh. | Jkra '$yiżżo$) W;żą wyięńikadzie! się dó kadzi solnym rosołćmna- |lanćy, mieszś:się” móćno rękami i przez”
śruby "przetak: się (przepuszcza , a tak.a4ibe 3 znięsnych <€ząstek się oczyż



eżi.Poezćmznowudo nowćgo 50l-

nćgo rosołu przesypanńmiesza się.mo”

cho łopatką,meszałka; awymieszanć

xrrdż ż rosołómdo beczęk: się pakuie;

i” tofo "iest pospolity:kawiar ziarnisty.

Kówiar"245: workówy, suchy, czyli ie”

szeszńiaia ikra, robisię leiącaczyszczo”

wią 1 osóloną ikrędo długich, wązkich
«śnt lib dziesięćfuntów trzymających

«*órkówj1 w których "tak długo rękami

Gięwęgniśta; póki:rosół 'solny zupełnie

ssh dyópo atolu pakuie

"Pón gatunek” a Wiaruiestnaylepszy,nśy”

droższy,1 ze świeżćy tylko ikry się o"

Ki Trzeci, 4 tónmdypodleyszy kawiaru

-ganiń6K;'pdusznaia! Jkta, zabi sięzjky
7fibr *1mięsnych tczęści,mie oczyszcz0”

aieyjta batkórze drewnćy, Zubki; ro?

óstórtk: suszyię”haogłońca, skilkakro”
tnie się” przewraca, a'gdy należycieWy”

-schnie,'sółą=iecó'posypanńsprostaz.ko-

i ry.R6?Hecżek>się "pakuiei>"Póń ostat
"gatónek fkawiarwwewnątrz krain il

bóższey- glkoludu klaśsysię przedaie:

wz R dry (zewszystkichie
a eieca gatunków,rob

osiedpistygwięty aposoaóm=ec
wi sy (wydobyty;zaeskawiesilwsael-

 



kich brudów swioiwÓŃkiaa
płata :i. powierzchniń „błoma ;zniego„Się
zdzierś:: Poczómi +-w. „płótno:„się żar
wiińąsj póty się-w rękąch gnięcie, Pr
iakciasto,niezmięknie;wtedy W,14-
bliczki slub inać.Araipla
i nasznury: <anizany osuszy, SiĘ DWaz
wołnómodajdedi Albo-tóż pęcherzę tć,
bez” poprzedzającćgogniecćniś,rązćm,pokilka złożońć 1. wwilgotnó,,Pióksa=ś0>
winionć masłońcu: się.„kładą,sąwasciepło; słonecznić'dostatecznie,ić, mię
kczą,;=Kleyiednym„lab drugim, sposą-
bóm :zrobiony wałkuie się wGiókuśoJ8-
ski wjrozwieszony;na sznurąch.w cie
ud sięsuszy,«Kley:śćn:zSięwyngi,ro-
biony: est >naylepszy;-zjesiotra„niecopodleysży., z; wyża:|zaśnóypodleyszy,;
stąd: -jidena-"iego«bardzo  różnó.
awykła; Użycićiegow.mozmąityc!miesłachirękodziełąchbardzo, jEstofBR:
stó,a hańdel>nim ów tsfi
zuakomity. sNYn„Astrachanię spyd„kle

   

wyżowógo.mę.olesia PR2
52 rubli; wdistkachzaś po 10lub7
„edo.'iest zna imponadiAzs 4tyb wośtiecie, =wyiąwszy „może „tPrzy”"Terreenenve „W.<ABYGWYCEARKBP"
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łów kaspiyski i wołgski razćmwziętć:
Pallas: w”nowych*śwych' postrzeżć-
niach powiadą,iż wsAstrachanie czę>
stokroć w jednym dhiu przy iażie w po-
przek rżeki zabitym 15,600 sztuk 'z je-
siotrzego” rodzaiu siępoławiś;* a ieślisię
któregodnidnie łowi, tedyryby przy ia-
zie w rzecena14 'arszynów głębokićy
a6o sążni szerokićy tak się iednć na
drugić 'sktpiaią' i tłoczą, iż od dna sa-
inćgo "aż" nawiórzch wody grubąwar-
stę:staiowią. Jak''żaśpołów * tóniest
żyskowny znastępniącógo tegoż Pal-
łasa rachunkuoczywiście się pokażnie.
*  Połów wyżów*wynosi corocznie

540555: Rubli; połów Jesietrów5243155,
połów'Siewrugi'g83,810 Rubli; a cóż
mówić o innych ryb gatunkach,Su-
mach,Łososiach, Sędaczach, it. d? zdzi-
wić się "potrzeba nadniezmiernie ma*
łą ceną, którąsię "tamgłównetćryb

* przedaiąt* Sto Wyżówniekosztużą nad
50-1o6 Rubli; sto Jesiotrów -65-70Ru-
bli; tysiąc Siewrug140-176Rabli. Świć.
Ży Wyż zimą kosztuie 120, Jesiotr 2?
kopiciek. * Pud” nźyłepszego”kawior :

" meszesznaia, półtorafubla, ziarnistćgo *
Rubel. - Tysiąc; Karpi30:40 Rubli"

,  



siącSędaczów 16-17Rubli.Cena zai--
ste.tak mała, aogólną summa zysku,
wędług. Pallasa,tak; dy osóikoahitokówhsko
taniość wyb wskazuie. sh AR żorntbie
Wywóz <kleiu.stybiógoj hipo oliEtk0an:

_ burskićgo-w 1786 na samych"okrętach -
Augielskich'wytosił6850-pudów; ioine"
nychkraiów .okeło15000pudówe „Tóź:
okręta  Angielskić 'w.1a7g2 iwywiożły«
kawioru 5781pudów;: doWłoch'wy=*
wieziono:tegoż.rokuprzeszło 6,0004:A:
doinnych <kraiów"„okółó 5.9000pudówz
podły<do - i wżną kraiową:

ty Św lotobi tak
datay niewymowaie/iestWwielkń, a
wtedy. należytć..wyobrażćnić// imno+
gości rybiobfitości:we wemczynić 50% ;,
bie Poki,ż 61 iovo UseGię

di „ilsssyab9ć -d „nięaaaih alorta

R.Bo.Gitatni:Chimaera, Otwory .od-.;
| dechowć:poiedynczć, cztćrodzieluć ,,

aw warga;górnó. pięćdżiel-..
; zębów jpoólsk aw.Sadć

sliiRazęgto dwa: Per: tey:
d „Oś Bot X zg

1. Czę x PNA...Gi. mofstrosa. Mjć

- pyskiem Jeldyprzedziurawionć. 0Ee

  

Bloch.t, 424.Chimóte.-Re Po dosk
i



- "$zczególna ta z ksztółtuiskłądu'swego
ryba mieszką w północnym i atlantyckim
Oceanie, długość ićy stóp trzech: a gru-

"'bość iednćy stopy nie przechodzi, Kór-
mi się głównie robactwćm Medusa zwa-
móm i wszelkićmi raków gatunkami. Ło-
wi się' przypadkowie w czasie poło-
wii stókfiszu; łykowatć ićy mięso iest
nieiadalnć. 'Norwegowie ikręićy z mą-
ką mięsżają 1 kołacze pieką, wątro-
bę żaś wpłatek zawinąwszy w.cieple
zawieszaią, a płynący ż mićy oley na
ocznć choroby4zamiśst bałsamuna ra-
ny zażywaią. Ryba ta diś: szczególnć-
go ksztółtu / wielorakić u różńych» na-
rodów ma nazwiska, którć „wszystkić
prawie straszydło ożnaczaią: stąd Ain-
neusz układowć: nawet dół ićy imić
Chimery. Bi li pot F

R. 31. Zarłok. Squalus. Otwory odde-
„chowć po pięćz boków szył, ciało
podłużnć , wałcowatć ; otwór pyskć

-na przodzie głowy, ©...
14 Z. Cietnisty. S., Acantias,Płetwy po”
iBUł dogonowey "niedostaie „.grzdietew

giernistó ogóiow ożógygi stał

Bloch. t. 85. PAiguillat. fęć""
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 Zarłok tón mieszka w.Oceaniepółe

noenym'i morzu Baltyckićm, wielkości
w swym rodzaiu miernćyi*rządkokie-
dy więcóy: nad 20 funtów 'wąży, lecz
żarłacznością wszystkim, wspólrydząio-

wym gatunkóm wyrównywą. Stąd wszy-
stko, eamoże; porywai zjada, mianowi-
cie zaśStokfisz, Słedzie i Stynka mor-
ską. są”mwuluhionć, VTrzymósięgro-
madnie towarzystwa,ą nabąk rybą osa-
dzony atwo: się chwyta.Mięso, nd. ły-
kowatć, +mnićy -iednak.iak „iunych. ga-
tunków: traniastóż <nadbrzeżni, Włoch
mieśzkańce świćżć sić, iadaią, Grónlando-
Wie zaś nadgniłć. ża: przysmak. poczy-
tuią,Szkociżaśi-Jślandowie suszą i
zamiźst: Stakfiszit zażywają;  Norwógo-
Vieikrę jego, czyli. iaia, podobnież „jie-
dzą, a wątrobę, na iran przetapiaią.

Błódswóy żywo rodzi, zarodek w jaiu
zawarty białkiem iestokryty, a sznurćm
Pępowym żółtkasię trzyma, póki go
całkowicie nie strawi, zadkkiąe aż
do strawićniń żółika we wnętrznościach
matki zostaie, agdy aś ną świat wy-
chodzić ma stopę prawie. mąiuż długo-
ŚCI, Jają tęgo równićgo iak wszystkich
współrodzajowych gatunków są podła-M. zęż

a
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Żno czworobocznć, iaióm płaszćzek fpo-
dobnć, poduszkowatć, na cztórech ro-
gach / cićnkićmi, mięsistómi « włoknami
osadzonć. ; ŚŚIGW

2. Z. upstrzony. S. Canicula,  Centko-
wato upstrzony. OSR

Bloch t. 112. Roussette fr.

Gatunek tón we wszystkich ' morzach,
gorących równie iak zimnych części
świata, iest pospolity. /Wielkość zwy”
czayna sześcia stópnie przechodzi, lecz
tak jestŻarłoczny, iż ludziómnawet czę-
stokroć niebezpieczny bywa. Płynie za
żegluiącómi okrętami, i chwyta łapczy”
wie cosię znich wyrzuca, Osbóck w brzu-
chu iego znalazł ryby Scomber Pelamis
zwanć,i kury z piórami, którć zdechłć
z okrętu wyrzucońć były. łowi się na
wielkić na grubych sznurach spuszcżo-
nć haki, na których kawał słoniny lub
innć jakie mięso się osadzź.* Zycić mó
bardzotrwałć; stąd ciało i ogon,w go”
dzinę po odcięcia głowy i wyięciuwnę-
trzności, ruszać się ieszcze nie przestają.
Mięso m4twardć, łykowatć,  traniastć,
w ostatnićy tylko potrzebie, ito mło”
"dćgo, iadalnć; wtedy pokraianć w sziu-
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ki póty sięw wodzie myie, póki tranu
nie pozbędzie.

3. Z, Jaszczur. 8. Squatina. Płetwy pod-
ogonowey nie dostaie, _ pićrsiowć
bardzo wielkićznozdrzę mackami 07
sadzonć.

Bloch, t. 116. Avgelot de mer fre

Jaszczur mieszka w Oceanie „półno-
cnym i morzu śrzodziemnóm, rośnie do
4 łokci długości, a waży przeszło , 100
fantów; karmi się, głównie. rozmaitómi
Fląder gatunkami, którć w złowionym
pospolicie znaąydowanć bywaią, Smia-
ły iest aż do zuchwałości, i na ludzissię
rzucń, ,Peniant świadczy, iż rybakie-
den Angielski złowiwszy go przypadkićm
Wsiecęj i nie ostrożnie, postępując, nie—

bezpiecznie:był poszarpany i pokaleczo-
ny. Łowi się zwyczaynie na hakmię--
sćm nasadzony; lecz; mięso mó mikcze-
mnó: i prawie nieiadalnć: Starożytni
Naturaliści wielć o nim bajecznych po-
dali wiadomości, Arystoteles twićrdzi,

iż płódswóy w niebezpieczeństyyiepo-
łykó,aapotóm zwyczayną drogą wypu-
Szczń, Pliniusz powiadó, iż białćgłowy
nosząę sztuki tćy ryby na piersiach,
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zbyteczny ichwzrost hamnią; A piórsi

wnależytóy proporcyi utrzymiuią.Mi-

nąwszy te bayki, 'to iest pewnó, iż że

skóry tego giłanku w Tureczyźnieiwe

Francyi bardzo piękny Jaszczur sięrobi,

który na koperty do zegarków, , fute-

rały do perspektyw, sztucce, itym po-

dobnć oprawy zażywany bywó; użycić

j robićnić tego mate yału, ani wewszy”,

stkichkraiach ani we wszystkich war-

statach* iest znmaiotńć, Robotę. tę rzó-

riiesnicy” Francizey * szczególnym sobie

wyrazómi *€onvrir eh galluchatnazywaią.

a. Z.Kysm, 8,Zygena. Głowa bardzo
'..szerokd, poprzecznie młółowatd.

| Bloch.t. avg le'Mateau fr. „|

Szczególny,młotówaty kształt głowy
tegogatunku różnigood wszelkich in-
nychw tym redzaiu gafunków.  Mieszkć
wmorzu śrzodziómnóm, zwłószcza 0ko-
łoSmitńy, a w Oceanie: około wysp
Antylskich iJamaiki, Rośniedoogta*
miićy wielkości i wśży 400-500fuatów:
pornojest niewymownie, 3samć*
muczłowie
rzym Ńirerykańscy nad! motzóńi" około
wodyprźcować |przymaszóćni ws ne

»

kowi nieprzepusżczó:Mu-
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misiłami go attakuijąi zręcznie dusić
umieią; rybacy zaś hakićm na, wszelką
mięsną przynętę łatwo łowią. , „Mięso
m4 twardć, łykowątć, traniastć, do ie-
dzónią niezdatńć, . Ero Iki

5. Z. l,udoiad, S. Carcharias. * Grzbiet
płaski, zęby ząbkówanę. ""

Bloch. t. 119.le Requin RA:

„ Sławny tón żarłocznością,drapieztwóm

I zuchwałością'swą gatunek mieszka we
wsżystkich. częściach , Oceanu ; wielkićgo
i śrzodzićmnóm morzu. Paszcza iego iest
ogiromuń, a każda szczęka w dorosłym
sześcią rzędami ostrych troykątnó kli+
nowatych zębów iest osadzońa. Rząd
każdy mó w sobie ńaymnićy trzydzie-
seitąkowych zębów, tak iź liczba wszyst
kich około, 500, wynosi. Zęby, te, któż.
rych niezmiernć mnóstwo na wyspach
Malcie. i Sycylii się znóydnie, mylnie od.
dawnych  Naturalistów za skamieniałć

zęby wężów, Glossopetrae,pocżytanć by-
« Pakzaś są twardć, iż lubo od wież.

lu tysięcy lat w ziómi są zagrzebanć,
Nie jednak z ksztółtu swćgo nie straci=
ły. Mnóstwo i wielkość tych zębów do-
Wodzi, iż ryby tę niegdyś i obficie się

228
wan



«Mik wa

znńydowały; i ogromnóy: wielkości bydź
musiały. 5000 Attoq  mS4diso. „SOM

Gatunek  tón« statecznie głębiny,!5I€
trżymś,1 głodćm tylko: przymuszonyku
brzegóm się "zbliża. łowi, i, połykś
owszelkić gatunki ryb iowodnychŹWR-
frząt, żywć i zdechlć równie mu sąmu”
łe; Flądry iednak; Kabliion, psy morskie
6 Tonina są mu śzczególnićy ; ulubionć:
Samćgo tylko wieloryba, Physeter ma”

; erocephalus,  lękś się iszdechłćgo. nawet
omiiń. W.ściganiucnyb: na „ brzegi 1a”
wet niekiedy 'z zdpęda wyskaknie, ido
"rybackich sieci wpadźń. > Na człowieka,
"gdy może, zuchwale.się rzucą, aopisy
* zeglavskich +podróży pełnć są: tych.tra”
"icznych *zdarzóń. > Firmin;powiada, 1%
zojego *,okrętu! kąpiącógo się, maytka
'w* porcieporwśłi. nogę 'z.„golenią od- |
teiął, "Feuillć byłoczywistym świadkiem
dako*iednómm: znczniów iegokąpiącómu

- się Ludoiad podobnież nogę odciął, lubo
- pdrt okrętami 'i statkami był napełnio"
„nycderzy Forster: był:' również ob
-€nym; gdy maytkasieć wyciągaiącćgo 4%
rękaw pórwśł, lecz: szczyścićmiopie 5ka”
„deczył. „/ Zębydego docięcia ichwyta”
eniśtylko są,<sposobnć, 'dlń tego 'cokol-
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wiek tylko przez paszczę iego przeyśdź
może, całkićm połyka.  Licznć są przy-
kłady ludzi całych wraz z, odzićnićm
w /brzuchu: 'iego' znalezionych. Stąd
w. gorących kraiach ryba ta dla ludzi
okrętowych zawsze iest okropna. Skora
bowićm który: iakimkolwiek. sposobćm
do wody «wpadnie, pewnie, niżeli. ratu-
nek przyydzie, znaydzie się. w paszczy
ićy « pochłonńionymio'oowv odlyj ogbiysć
" Łudoiad rośnie do: 20:łokci długości,
a wśży: niekiedy;do'5;090 funtów. Mil
ler wspominś obiednym bliżko wyspy
S$. Marguerite „złowionym,- wo. którćgo
wiiętrznościach konia: pożartćgo zna-
leziono. Obszórność; paszczy tćyryby by-
ła pobudką niektórym: naturalistóm. do
mniómaniń, iż tćnto był ludoiad,który nie-
$dyś miśł połknąć: Jonasza, zwłąszcza Że
wieloryb nić matak obszćrnegogatdła,aby
człowiekprzez ono się przesunął, i w śrzo-
dzićginóm morzu; gdzie:się: tón przy-
padek zdarzył, nie. znayduie:się, /Lu-
doiąd zaśw: tóm morzu iest /pospolity,
a dawnipisarze  wszystkić. wielkić ry-
by wielorybami nazywali. * Zarłoczność
Ludoiadą tak iest. wielkó, iż: włisnónu
Bawet gatunkowi nie przepuszcza. Lecms



powiada, iż pewny Lapończyk złowi=
wszy młodego, dó batu swógo przy*
wiązół, lecz wkrótce postrzegł,' iż mu

połów iego zniknął. Po nieiakim cza*
sieszłowił większógo, aw nim i pićr=

wszą swą zńalizł zgubę. Ta tóż zar-

łoczność sprawuie, iż Ludoiad bardzo
łatwo łowić: się daie. "Hak mocny na

dwułokciowym łańcucha i kawał gniią-
cćgo mięsa dostatecznóm SĄ narzędzićm

do złowićniń: iego.* Jślandowie wór

2mięsem zgniłóm lab nadgniłą głowę
pax miorskiógo ze statków rzucaią, aLu-

oiad węchóm swym «z daleka ponę!ę
tę zwietrzywszy, nie chybńie nanićy się
łódki. buszywiiecą: teo costęła Wi
**Przy połowie; a mianowicie przy pła*
taniu.Wielorybów,Liidoiad zawsze Si£

znayduie, dogdy rybacy część górną

Wieloryba rozbieraią, isłoninę odzie”
raią, Łudoiad' tym czasćm że spodu dló

siebie sztuki onćgo szarpie. Ludoiad na
hakzłowiony: naprzód straszliwie rzucś
się i targó, "wkrótce jednak, widząc
usiłowania! swe bezskutecznć, mspokaiź
się; i żołądek 'swóy nawet,w którym
się hak utkwił, przez gardło wywraca:
W tym stanie dopićro rybacy"W 66r%
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go winduią, liną: w pół opasnią,abiiąe
szlagami w głowę, na śmierć © zabiiaią.
A. że: niekiedy; miotaiąc" gwałtownie:
ogonćm, bić ieszćze, kaleczyćidomorza.
wtrącać może, tćn „mu iak' uńyprędzćy
odęjąć iasiłuią,, gduzs tsójsux BWA. ASAY
—Dwie są ieszcze w history1  t6y ryby
godnć wspomnićnią okoliczności. /N4+'
Przód. iż: do skóry „iego lguą" szczególe"
nićy  Trzymonawy, :>Echentis: Remora;"
powtórć, iż w kraiach gorących tybka.
Gasterosteus Ductor z%wanó: zawsżeprzed
him w pewnćy odległości płyhąć zwy="
kła. Zdarzónić to nieiest przypadkowć,
lecz od wszystkich. żegluiących: natura=
listów statecznie iest postrzóganć i pos
świńdczanć.  lbecz «00 iest. pobudką tóy
małćy rybie towarzyszćnia; tómuogra:
nnómu żarłokowi, (niewiadomo.,ub Yś AS

Ludoiąd: między wszystkićmi rodzaiu”
Śwćgo, gatunkami. mięso ' m4 doużyciś *
Lóyzdątnieyszć,a to. w smaku.Fłądróm -
'est podobnć: -: Mięso to. 'z dwóch owarśt.|
aę skłąda, ż których /piórwszń; zewnę= «
tznó, jest czerwonń. idelikatną,:druga «

zaś wnętrznó, biała i twarda. | Hślan=-
dowie iedzą ić świćżć i ususzónć, śa4dlś
Iepszógo smaku nadgnićmu nieco. daiąć/
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Norwegowie robią z niego swą mary
natę Raf i Róckel zwaną, podobnym

* sposóbćm iak się o Flądrze naywiększćy
powiedziało. Skóra w Irlandyina 'szo-
ry końskić a w Iślandyi na obuwie się
zażywś. "Z, wątroby tran się topi, a tćn
zjednćy sztuki dwie  lub* trzy beczki
napełniń, A |

6. Z. Piła,S. Pristis. Pysk płaski, mie-
czowaty, z obu stron zębami o0sa-

i dzony:. DEM siWisYSaW i 5h.

-Blech. t, 120. Da scie de mer fr.

Miecz płaski, szeroki .z obu stron0*
strómi zębami osadzony, który ryba ta
przed pyskićm swym nosi, różniią nie
tylko odwszelkich innych tego rodza-
iu gatunków, lecz iod wszystkichzna-

iomych ryb w świecie, Piła ta, nakló”
rćy liczba zębów nie iest statecznie ie"
dnostaynń, służy ićy zapewne za zaczo”
pny.i odporny oręż. Jakoż w, zbiorach
naturalnych wielć iest takowych pib

w. których zęby po' części wyłamanć
widzieć się daią. Mieszka równie w ci*”
płych iak zimnychmorzach; stąd ro"
wnie nabrzegach Brezylii jak około
Śpilzbergu się poławiń, Rośnie do zn”
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cznóy wielkości,i dl4 tego. od Arysto-
telesa iinnych starożytnych naturali-
stóry między wieloryby policzoną była.
Sama piła niekiedy pięć stop. miówa
długości. 'W»reszcie przyrodzćnićispo-
sób życia z jnnómi tego redzaiu . Batnnr:
kami są wspólnć. -.

R. 52. Płaszczka. Raia. Otwoków adw
dechowych 5 uspodu szyi ciało
spłaszczonć; pysk pod. głową.

Płaszczki wszystkić mieszkają w mo-
rzu,. gdzie dna„staiecznie się|/trzymaią,
a na zimę w mule lub w piasku sięza-
opuią. Kórmią „SiĘ rakami, /muszlami,
Tlądrami i innómi. na "dnie „morskićm
żyjącemi źwiórzętami;  Jludzióm "nawet
niekiedy są niaREAKiCŁE? który ch zło-
Wiwszy pod siebie. garną, 1 ciężarem
Śwym duszą, a potóm My” wd
do ogromnóy wielkości, i odsfu a
dwóchset funtów.nie kiedy wóżą. 084
śwóy wydaiąwCzarnych podłażno-czwot
robocznyh iaiach, cztćróma Togami po
końcach opatrzonych, którć iużto my-
szami już poduszkami „morskićmi -dawni
nazywali, *MusSarapilyinar mari
num,aktórym, dia szczególnego ich skła:
"u,szczególnćprzypisywano włśności.
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w3: głodka. R. Batis. * Srzodekgrzbietu

; © gładki, na „PRON ciernie „fednym
rzędem osadzoni.

- Bloch. t. gg.Raye fissefr.

niwzozióga”ta mieszka W oceaniepół-

ac zwyczajna”*6y wielkość pieć

stóps rokóści, astópęiednę' długości
Azaś do. 200 funtówwynosi,

ia za Swiadóctwćm Willug-„wśż „ta
R sta Się” 120 ludzi nasycić. siębę iedną sz
ż SGM nek ter6.4 rodzaiu swym

akjBA szy,mięso mAbiałć

wićżć, wybotnó.*do” fedzenii. |

Aokije'Steświgi sĘG Holsztynu Ę

dzie ići "bardzo wielć śdie „poławiź, 'sU=
BOY
szą ją na wietrzó prowadżą:doHam

adj8 TĄ otóm dałćydo (Nićmieć
popis bywśń. Slandowieryby ty

świóżo niej%, lecz NEA ją

Ada Stokfisżu, a'z ken ! białćy

Paddnay „óleywytap „(5Mięsa to

ropąaeg:haylepsze, A Wo s4

Nażć „jesieni zaś.chudó iłykowatć.

Jaia„wytdy Tzeczonć *są wielkić, Żółtko

m4kształt kuli spłaszczony,białko zaś

No WIA,dakSłopycwe"
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A4R, oieraistó. Ru;„Aguila, Gładkd;
„w ogonie płetwiastym. cierń,długi,
piłkowato ząbkowany:BŁ,

Bloch. t.81. Aigle mavin. fr..

Gatunek tón mieszką w północnćm
iśrzodziómnóm morzu; rybacy „północni
mięso tóy.ryby za: szkodliwć „poczytują,
i dlĄ tego tylko łowią, aby z „Mad
ióy na; słońcu zawieszonóy O.
mogli, który na; patatijceh bole zale-
naj w. Rzymie,Pa na.rynkach,ty-
ba ta idest day bo wsze twar-
dźj PONDjtylkorpotrzes
bie używalnś: wątroba:b5,a, ttasić
i delikatna, na mdyprzec nicyszć sto !
się. zaku nie, Rybac "
ak ZA Ra'a-

źnib iadowicie AP: raniónitieByli.pr
ZONA:

%, P.Pod tekt. R.Pastinacy: Gładk

„grzbiet bezpłetwowy;w„PEPE
; ma przód„pilkowata.ząbk AMIE sA

aś
"Blad t 83, LaPastenaqućfe."p 2

Gsdióń ródwiowwkk we oekah
Earopyskich:morzach; wielkośćmiernó,
+ wagazwyczayna 10 funtów nie prze-
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5. Ciermiowi tóyrybyw ogonie
osadzonómu staróżytni naturaliściokro-
pne skutki przypisywali. „Elian i Pliniusz
twićrdzą,że rana nimzadanó iestnie
uleczona. Mitologiścisyna Circyina za-
bicić oyca swćgo Ulissesa tymciernićm
uzbroili, O rana'tóm niechy-

zaa, BANERA: Ba;mnić-
BK vnćm,,bydź, sądził, iż
Roal„KAP tym

nie SAW ERO a według
ża. , się. zpje

ć 8 cyciernia a

nie Jękaią, a, Japończyko”
dej Rice dókarstwooduką-
EL DDR a.poczytuią, „i dl

A l. „BORA,noszą, A

AWAREśąetde„ty po”

an „sprawNA l, iFrya zr
gić,£ powalnota PRAgi

PIZSPESZY: Q
dycy,dKone Aira
mechadSR

ją. Cierńtć „każ „4eC7
izaczeiRAK.Mia Płaszczki
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a ryby nim rańionć z=za
zjadanć bywaią. +3 aaa

4. P. Drętwik.R. Torpedo. Całąi
dkd, na zbie 8. a!a 9-
WIĘK 5 azozkidtk aoi kiogt

Bląch. t.122-laTorpille=. od=
Drętwik mieszkńw Oceanić_łyślić:

mym 4:morzu śrżodzićmmómsigAi
Wiciena* zachodnich” RA |
i Iślandyt i na wszyststkich*WakePa
brzegach Sardynii ; ty»do znaczim
wielkości,az śczajiik waga 18 12
ai rw, *©ot 4skięż
dzy jynómikaj e by yi, ięstbole-
snie wstrząśnićnić którć  dotykńiącćmu
siebie”żądaie, akHitodiń; i całć ramić
"a cząs mieiaki „diętwii askiiiek tón
im iest imóchieyszy,,imDrętwik iest
większy53 klżpwizy! ńaymoónicyszy zaś
Póki w(morzu zostaie. Angielscy ryba-
kJ twiórdzą, IECJUoli. syta EIAą-Pią'z węgGAWEŁ spadki edług do
iddężć ńRediPaid wrśżżżyć

cićję słabieńć, 4nakoniećżuppełnieustą+
R Według”mitykowszych jeadatchtór, ć yiąc.©Gimmocieel tryćźnymi,

i, egeki"b elektryce
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świerzęcóy wiynć.są swóy początek, a co
o tamtym na swoićm mieyscu Się po- ,

wiedziało,to i do. Drętwika stósować
należy. Wstrząsń bowićm nie tylko za

bezśrzednićm dotknićnićm, lecz i przez

wszelkić drewnianći metallowć narzę-
dziń, owwszćmprzeź wędę nawet, na któ-

rą się chwytś. Moc iednak tego wstrzą-
śniómiń, w ogonie zdaić się, bydź niy-

śilnieyszA: w głowie słabszą, a po bo-

kach nśysłabszą. "Tak uiąwszy silnie za

ogon, aby poruszyć się nić mógł, ża”

dnć iunćczęści bolesnego nie sprawią

drętwióma: |) 00-000)
- Drętwik kśrmi się rybami,którć, we-

dług Arystotelesa, leżąc na dnie, p!y”

waiącć nad sobądrętwi, i tak osłabio-

nć łowi i zjadó. « DIA, obszćrności, bo”
wićm ciała swoićgo a szczupłości płetw

bardzo powoli pływś, a przeto imnym

sposobćm zdobywać pokórm iest me

prawie niepodobna. Teyto siły nie tyl”
ko do zabiianić ryb ta pokarm, gle |

na obronę swą żażywó. Jnnć.bowićm

płaszczki chrópawą i cięrnistąskórą5?
„.pokrytć, a ogon ostrym i rnchawy!.

ciernióm. maią 'uzbroiony,  Drętwikoc”
zaś zbywś nątym orężu, leczsi a drę”



iwiąca sowicie tćn niedostatek nagra»
dzą, Drętwik żŻycić, m4  wytrzymałć;
w chłodnym czasie ledwo we dwudzie-
stu cztórech nodzinach- na, powietrzu
zdycha. „Mięso miękkie, kleistć, lęlwo
w ostatnim niedostatku używalnć. Ga-
len ić na Epilepsyą, Dyoskorydes ną
reumatycznć bole zachwalali; dzisiey-
szą medycyna ni pićrwszćmu ni drugić-
mu nie wierzy,

R. 35, Minog, Petromyzon. Otworów od-
-„dechowych 7, z boków. szyi; płetw

- albo brzuchowych albo piersiowych
„nie dostaje. EGGRY Sw 147

1M, morski. P. marinis. Płetwa grzbię-
towótylnć od ogona oddzielnó,

- Bloch. A>77. Lamproye'fr. '* 2
 Minog morski, u naspospolicićy lam-
Predćm zwany, mieszka. w morzupół-
Nocućm „skąd wiosną dowpadających
1zćk wchodzi, Rośnie.niekiedydotrzech -stopdługości, i.do trzechfuntów.wam*Ićmoże.„Mnoży się. obficie„.anie-dy Sżciolami iego.w rzekach są: Sumy;
Wydpy, Szczupaki. . W,Marcu,KwieżLobi fb aty do szknchos

ę sk 5 y

 



dzi; tłusty: ićstidelikatny, poźnićy chu
dnie i tłykówatym się” stare. WAn*
glii dśwny ićst zwyczńy, iż miastó Głou-
Cóśtór Krółowiśwemtu żazwykły: dat
na Bożćtairódzenić pasztet z łampres
dów  posyłś; a że 6tymczasie Ham
predy są bardzo rzadkić, sztuka iedna
póGwinei częstokroć "płacić się -mmisi.
Minog świeży używa się naksztółt węgo*
rza”pióczóty i gotowany; w€zasie zaś
obfitógo „wiósennegopołówi piecze się
ia PORE iw"Bedzki | %'o6lćm 'upi-

pi całey Euiopiesię rozwozi,
i jest. żyskownyjń dla wielu krajów
hahdla' 'meteryałem: 'Mutynatata ie-
Er Mag ko żołądków estnieam
wnś3 AMZIY. wę„Gg pł, ;go:

2. M. rzeczny. P. Aluviatilis, Płetwa tyl-
Menschyni m.   



ksztaltmonskieh, Minogów marynowąę
ny micyscć.ich zupełoie zastępuie. Świćr
ł0,doiedztnić użyty zimą,wybornymi
delikatnym iestpokarmóm,ląlćmzaś łyr

„ kowaty i niesmączny.... Anglicy, goro:
cznie: przeszło: ,500,000. sztuk,„Mino-
gów, rzecznych /Flollendróm na pełów
Kabliionu i Flądry , przedaią , a„prze-
szło '100,000 sztuk do Harwich,natón=
Żć koniec , posyłaią,, . Minog„rzęcznykńrmi się owadćm,,robactwóm „idro-
bąćmi rybkami., „Trze.się wMarcu,a
ikrę swą na brzegach między.kamienie
składa, Zycić mó, trwałć,ina powie-
tzu . chłodnćm:/a wilgotnóm „kilka, dni
wytrzymać .możę,(|Główny, połów,na
Minogi u nas w Niemnie iest w Grudniu
tStyczniu, fs n"<G sh HMIDytst i ufsrusikH „ynsogzą JĄ „2
5. M. strumieniowy. P. branchialis. Płe-

twa tylna grzbietowa wąska, A

Bloch. t, 78. f. 2. zę
4 Osordtrori BO. „VSDOSI „BOMIM.

Gatunek tćn mieszka.wwielu rze-
kach Europy, i u nóswWilenceoko-
*botanicznógo ogrodu, iest. pospolity,

„ Sycićna. pokarm, dl4 drobności iego,.
„ot bardzo rzadkić, lęcz rybacyza przy-
"ięnawędach w połowie ryb.ianych
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std © O
bardzo często gozażj Ta Zycću al-
bowićóm ma wytrzyimałć, k osa-
dzony długo ruszać się sie oddaje: a
to iest, codrapieżnć ryby bardzo nęci.
Stąd na wędę czyli hók zasadzony ni-
gdy prawie posgaect nie.9 SIybi:zdo-
byczy, © 7 a
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