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Musii salis yra prie Baltijos jaros. Kadangi jurose vanduo sums, 
jose gyvena zuvys, galincios tokiame vandenyje gyvuoti. Tai menkes, 
pleksnes, silkes, strimeles, kilkes ir kitos. Taciau prie upiij. ziociii, kur 
vanduo ne toks sums, gali gyventi ir geliyn vandenii zuvys, t.y. gyve-
nanciosios upese ir ezemose, bei tokios, kurios gyvena ir geluose, ir 
suriuose vandenyse, - lasisos, slakiai, unguriai. 

Vaikai labai megsta meskerioti, nes jiems idomu sugauti zuvytQ. 
Taciau ne visi moka su ja graziai elgtis. Daznai [meta i plastikin; mai-
seli, kuriame j i , kiek paspurdejusi, nugaista. Jei savo laimikio nenorite 
pamesti i namus, sugaut^ zuvytQ atsargiai nukabinkite nuo kabliuko ir 
pasigrozeJQ paleiskite atgal; vandeni. 

Zinokite, kad is mazii zuvyciii gali uzaugti labai dideles. 

Sugaut^ zuvyt? atsargiai paleiskite atgal j vandenj. 
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Ne visos zuvys uzauga tokios, kurias net sunku is vandens istraukti. 
Auksles, gruzliai, saulazuves, pugzliai, kad ir kiek begyventit, dideli 
neuzaugs. O sapaliukai, kuojytes, karsiukai, eseriukai, usoriukai, lyde-
kaites, salaciukai, upetakiukai, lasisaites, kirsliukai ir kitos gali uzaug
ti labai dideles. Jei tokias zuvytes paleisite atgal i vanden;, uzaug? ga-
lesite sugauti vaikysteje paleist^ vandens gyventoj^i, jau sverianci^ ke-
lis ar keliolika kilogramii, o gal net dar daugiau. Tad reikia pazinti zu-
vis, moketi jas atskirti, nes kai kurios labai panasios. 

Zuvys yra stuburiniai gyvunai, prisitaikQ gyventi vandenyje. Jos gali 
buti [vairiii dydziii - nuo 1 cm iki 15 m ilgio. Zuvys kvepuoja ziauno-
mis. Pusiausvyr^ vandenyje palaiko ir plaukia mojuodamos pelekais. Jos 
turi krutines, pilvo, analinius, nugaros ir uodegos pelekus. Daugelio zu-
vii isilgai kuno driekiasi sonine linija - vienii j i eina per vis^ kun^ ki tq-
trumpesne. Tai labai svarbus organas, nes juo zuvys jaucia tekancio van
dens slegi, vandenyje sklindancius virpesius. Zuvys kitaip mato nei zmo-
gus, vandenyje sugeba uzuosti kvapus, isgirsti sklindancius garsus. Ant 
kranto reikia vaikscioti tyliai, netrepseti, nes zemes virpesiai sklinda ir 
vandenyje, todel zuvis galite isg^sdinti. Netikite? Pabandykite. Tyliai 
prieikite prie kranto, kur plaukioja burelis auksliii ar gruzliii, ir patrepse-
kite - zuvys labai greitai spruks nuo kranto. 
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Zuvies kuno dalis vaikams reikia zinoti, nes pagal jas galima pazin
ti, kokia tai zuvis. 

Nugaros 

pelekai pjivo Sonine pelekas 
pelekai ' '"'J^ 

Kad lengviau biitii pazinti ziaunot^sias, suskirsciau jas {dvi grupes -
mazas ir dideles. Mazosioms priskyriau tas zuvis, kurios neuzauga dide
les ir suaugusios buna 5-20 cm ilgio. O tas, kurios gali uzaugti net iki 
keliii metni ilgio, - prie didziiyii. 

Zuvys, kurios daugiausiai minta [vairiais kirminais, vabzdziais, ju ler-
vomis, augaliniu maistu, vadinamos taikiosiomis. Tai auksles, kuojos, 
karsiai, plakiai ir kt. Tos, kurios minta kitomis zuvimis, vadinamos ples-
riosiomis. Tai lydekos, eseriai, starkiai, samai. Taciau yra ir taikiomis 
vadinamit zuvii, kurios kartais minta kitq zuvii mailiumi. 
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Mazosios zuvys 
Auksle - dazniausiai vaikii sugaunama zuvele. Plaukioja vandens 

pavirsiuje burials. Nugara tamsiai melsva ar zalsva, sonai sidabriski, 
akys dideles, zvynai ploni, lengvai iskrintantys. Gyvena upese ir 
ezeruose. Nersia geguzes-liepos men. Uzauga iki 20 cm, bet daz
niausiai pasitaiko 7-13 cm. 

/ 

Paprastoji auksle. 

Gaudomos lengvomis pludinemis meskeremis. Valas 0,10-0,12 mm, 
kabliukai Nr. 24-20. Masalai: musiii viksrai, teslos rutuliukai, sliekii 
gabaliukai, baltos duonos minkles. Srauniose upese gyvena srovines 
auksles, kurios savo isvaizda siek tick skiriasi nuo jau aprasytosios: 
nuo ziauni{_ isilgai sonii driekiasi tamsiai melyna juosta, apatiniai pele
kai gelsvi arba oranziniai, nugara ir uodega - pilkos. 

Gaudomos taip pat, kaip ir paprastosios auksles. 

Srovine auksle. 
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Gruzlys - svaraus vandens zuvele. Gyvena upese ir upeliuose, pa
sitaiko ezeruose, is kuriij isteka arba i juos [teka upeliai. Plaukioja prie 
dugno nedideliais bGreliais. leskodami maisto, rausiasi dugne, sukel-
dami drumzliii debeselius. Nugara rusva arba zalsva, sonai sviesus, 
ismarginti rusvomis ir zalsvomis demelemis. Uzauga iki 20 cm, daz
niausiai sugaunami 10-15 cm. 

Gruzliai gaudomi pludinemis meskeremis kuo arciau dugno, nes tai 
dugnines zuvys. Valas 0,10-0,12 mm, kabliukai Nr. 22-18. Masalai: 
sliekii gabaliukai, trukliai. 

Pugzlys - zalsva, dygiais pelekais, gleiveta zuvyte didelemis mely-
nomis akimis. Gyvena burials prie dugno ezeruose, tvenkiniuose, upiii 
uzutekiuose, kur nera sroves arba j i labai silpna. Uzauga iki 20 cm, bet 
dazniausiai sugaunami 10-15 cm. 
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Gaudomi pludinemis ir dugninemis meskeremis kuo arciau dugno. 
Valas 0,10-0,12 mm, kabliukai Nr. 20-16. Masalai: sliekai, trukliai. 
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