',Г'~ 1lриродњачки музеј

1, ,1 1;ИБЛИОТЕКА

1

11

1sr1gь)

МУ3"ЕЈ

ОРПО:КЕ

О ГРЕГОРЦИМА У СРБИЈИ

У ра ен рави евој ој Рибо у Ср
1101,. IIJ)OФ .

.,i,-p

.ЈОСИФ ll11.нчи]1

Gaslc1·ostcus-a: Gast. aculeatus
rщјој јо дао иыо зет,
име 11 опне, јол11у
љу одноеи.

6 иј

и,

Вlосћ и Ош,t.

ннјо ви,1.ео, али је

111аљиву

Ii,oja.

јо и:Јащ.111, 181:Ю.

ноыиљо (на О'ГЈЈ.

111ншово•1•н:у,

70-72) ДВО
pmц;itius L. Прву

го,1,.,
Bl)O'J'O

врссrу,

но нщ10,1,у слушао, у:Ј њено
1щја ео по евој

нри.шци на

ТЈюгорщ~

((3ast. pппgitiнs. 1,.) јо аоо.,10111~;,ом 1ш61н1оту Ве.1.
Ш1;0.1е ноел ао 1101;.. kP II. 11 ер нн и:з Но1•от1111еко1• В.1ата. Дуго 1•0,џша
провлачи.~а еу ео ова лвн. иыо1~а. Ji.poa 1111111у етручну и JJJ!i0.iJCI{)' дИТ(Ј
JJn'l'YPY и обо"1ожавала оно вр<:то ро,\а Oastemsetus-a шщо јо то јо111
но1;. lI ан 11и ]1 нпвоо у својој шшонутој 1;љн:зи.
Tori 189б. J'0,,1,ИIIC ]'. ЩЈОФесор Jl!ojo Мо,1,иt, н:)l!ОСИ ]!(J/!,:t'l'IЩ нп
оенови 1,ојнх ш1е.ш да 1южо 11ретнос·1·шзн·гн да I'/HJГ0]ЩiL има !i у дру1•ој

об.t1аети дунавс1щј

оси.м оне у

01щлн11и

вароши

Но1·оти1~:t.

У Ч.iшш;у

свш,е

lblioloskc !1iljoske (126. шь. НаЉt jнgoslaY. аk:нlош. zoaпosti 1
шпjot,нosti. с·гр. 105) 1'. М ед и Ј1 :за.бсдожио јо, да су риuари аеыунсrш
- 'l'JJaiitol1и чш,ове на л1шарс1(011 мос'l'У, нош·го јо о ноп.~ави Ј 895.
го,\. во,1,а 01та,1а. нашли и дво рибице, од којих ни једна није до
спела. у љегове

рун:о. Он јо, носдо

!(а.:1ива.ља. њихова, паюн\

донео 11рол њих и пае.i!ЈшашЈ риuо и I(ад еу нидеди

atus

Liн., rншдн

су

да

еу

ба.m 'г1ше

и ·ге

еу било,

G-aste1·osteus

н,ино 1шбицо

aculв

ШЈ1'де 1 џ1,д().

Чни је то г. Ј\'10,1,иЈ1 еа.ана.о, отишао јо ла. их нотра.аш, ади јо всl1 юtс110

бидо: воле јо нес'1·аљо а б.ilато со лоб1н> етщЈЛН)'.ilО би.ао.

() l'реГО]ЩИЬli), и:з Србијо II0C.il0 'Ј'(ЈЈ'а пиеа.н~ су :))tl']JOua•1101 ЩЈОФ.
г. Сн и ЈЈ а Вр у с ин а и чувРни uо;ши их·гио . 101· и ла.наш љи упра.виш;,
јес·гае•1•не111Ј1шог )1уаоја у Во 1 1у

1·.

Ф.

111 ·гај II л .i. х 11 ор - 11рви у Х. ю1,.
1898. 1·0;1,. а ,1,ру1·и у Sitzшщ,

Glasнilш l1пatskog 1ш1·ayoslo\'l1kog clпi;t.\'a О,\
1Joгiel1te Л1щ1,еыијо llayiш у Вочу. 1

1894.

године ЩЈОФ. С. Вр уе нн а нуто вао јо но еовщшо-иеточно )I

1;ра.ју Срuијо, :щ;1,р;1(:tвајуЈ1и ео више лана у :Јајочару н Но1·01·ин)·. Њега

i,1, S1·Ьijc (Шasнik J11·v. нaгavosl. tlп,;tYa,
209-212) Zag1·cl1 liJ98 ·- ЈЈг. l<' 1· а 11 z S t с i н cl а с 11 нс г, Ube1· clas У 01·kошшсн vоп Uaste1·osteпs platygasteг ЈС о s s l iш Stгoшgebictc t!ег Ј)опан. (Sit;1,1шg"Sb.
<l. kais. Akacl. cl. \Vissoнscll. :ыаtћ. -- наtш,v. СЈ. C\'Ill Btl. р. 539-5,12) \Vieп 1899.
1

g·od. Х.

S.

В1·нsiнњ Uгog·o1·ci (Uastc1·ostuнs)

C'I'JJ.

2
је ин'rересовало, са .своје бога'ге и занимљиве Фауне, Неrо'гинсr,о Б.iшто
и наравно да је врло веЈшъ:у пажњу обра'l'ИО на грегорца. Распи'гивао
је на сво С'l'ранс

:щ њега, поручивао најискуснијим

рибарюrа

ухва'l'С и обеt1авао лобре награде, али све .чу је остаљо ysa.;iyд

,\а га
гре

-

горца 'гада није мо1Ћо до61гги. При од.;щску ев(шо иа Ноготина уыодио

је I!ЈЮФОСОра г.
у

Ћ

Али, и а,1,O јо

sa

() р ly а

с. с '1' ој!{ ов и 11 а,

,\УГОГО,ЏIШЊег 1шставшша

мес'ГУ, ла му, на свrши начин, набави ср11с1,ог гасторос·геуса.

'roir

ову ивар,

1·.

С

'1' ој 1, ов и 11

нретуривши

преrш

удо.жио пуно вол,е и :шу:шмљивостн
својих

ру1,у

нрен:о

1,гр.

150

в1но

раsллчпих вриа ри6а из Него'гинсr,ог Dлата, њс1'ов 'ГРУ,\ није уродио
успехом. Није

поиог.ilО ни 'ГО што

јс он

рибариыа

1101,а.:ншнл

'Гражено рибице из Фицингерова а'гласа. Нш,о од њих

смш,~

ниј о по·ш рд ио

да је· 'raiшy иди сличну рибу видео у Него·1Ћнском В"ш·гу. То је сю1O1·
С •1' ој ков и Ъ а нав едо на мисао ла се грсгора,ц не на.ша и баш у са,шн1
Него'l'инс1,оы Dљ.а·гу или да ЈЋ није можда и нос·га.ilо?

података, щ1OФ. Брусина аа,кључује

·1· ин ск ом

ла

l' ро l' ор

ца

IIn

основи ових

но )I а

у

он их је саы видео у 300.i1оншо11 Кабинету Ве.1. lllr,oлc јон~
Ilанчиl1ово1· а, и допнијо нри.i1ш,оы о·гщнннш,а

-

По

П.;1а·гу. Аљи ношто их јо Л-Р Черни посдао llанчиЈ1у,

sa

L' 0-

1t

н

живота

llанчиl1овог сномоюша

пема ЈЈаз.,1ога сушьа·ги, да ПО}1ену'1'е рибо но бн потtщал е 1{:з пего

тинс1{е O1,одине, н. пр. из Дунава
обдижњс

per,e

1,од

Радујевца

иди по·1·ою1,. 3а, •го је ову

јуt1и нажњу српсюrы

и.1.и на

,1,ру1'O

1t0jo

Gодешку и нашiсао, обраi1а

приро 11 љациыа, шщо би се једном Ш\111.ilO

нребивадиш·ге 1•ре1•орца.

На щщју 11оыону•1•е

пра.во

пубдш,:щије, Щ)()Ф. Вр у

с ин а иан оси пре•1·нос'rавку да, рибица о којој је роч није Gaste1·osteus
pungitius (L.), rшја иначо 11ри11ада Фауни Сев. Европо II Сев. Аыерш,о
- јер је Средња Европа нема, а 1шмо ли јужна -- веl1 Аа јо 'l'O Gastм·osteus platygastcr Kesslш· - обдиi, Југоис•1•очне Европе и Средње Ааије.
Д-р Ф. ПI

'l' а,ј

нд ах нер,

по.миње да је, годинu

1868.

у

иди

цитираној

18&9.,

расправи,

на

МО.,

c·rp.

ЩЮФ. Ilaнчиli из Београ.,\а шtшао

ве.1111ш број грегораца у АУIIавс1,им

бараыа rид Пе1'О'l'ИЈШ, а нрс

I{омшо .месо1щ 1 и

у

l!]ЈОФ.

Брусина

је ,\обио са поменутих мес•1•а,

Jll'l'O

Сави

егаошrдаре

!{ОД

Беогрr~да.

на нрегдод и

је ]J()li, НеШ'l'О раније, учинио ЈI])ОФ. вр у с ин а

-

ос\

држи

-

пе
њих
1шо

,\а су ови гр о

Grtsterosteus platygaste1·, коју је 1860 године 2 ус'ЈЋПОвио
l{еедер, -· а не Gaste1·ostcus pungitius L., 1що Jll'l'O је ранијо

го рци врс·га
проФосор

.мисдио угдuдајуl1и ео на Норлиапа. Ilpoиa Itесдеровим повијш1

ИСПИ'l'Ивањима

Gasterost_cus puiigitius-a нещt пи1{.а1,о
со Oustci·osteus acuteatus, по

насписrиј обда,сти, доr,

1 Ш•гај11дахнер је ово uпсао, наљh имати
2

Aпsziige апs

zeп ~Ieeгes шн!

на уму,

1899.

у

нон·гис~tој

ие·гоме

11

ау,гору,

године.

(lem Be1·ichte iiliei· еiпе an die пoгd,vestlicheп Kiisteп lles Sch,vaidшcl! die ,vestJicl!en Кгiш uпtешошшепе Reise. Моsсап 18GO р. 17-2:3.

3
појављује у Црноыс Мору (у

с.сшноы језеру 1-~:араџп,

ноје јс од ыора

одвојено само јслнюr усюнr псс1,ови'1'ШI енрудо)r) а 1rоаца
шш

Gasterosteus platygastey

на HC'l'Oity

оп ес наљлзи у Црнюr

Itoc.1cpy

вед1шо

l\Iopy,

у Дњепру.

11

распрострањењо,

llo

Дњепру, у I{асписн:ом .Мору,

у I3одги, Ураду и Арпдс1им Језеру. Сада је конс'га'гомн и у дунавсн:ој
обдя,сти, а. тишЈ јс бnр де.;~юrично

тгврiЈешt Itосдеровя,

дп, га иыа у евюrа р<ша11ш Ш'Ј'О утичу у Црно :Морс.'
н Ср јо, осни
н а.

'l'O!'a,

пре'гнос'га1ша,
Штајн А nх

-

ИЗдОЖИО ра3.1Нl{С IЏЈ_јс IIOC'l'Oje шшсђу

G. J)lf;1lgitiits-a

platygastcr-a.
Нај:Ј:1,\ шш ваља !IaIIOJJell)"l'И, да јс Д!IЈ)С!И'ОР HCJ'O'l'ИHCI{O l'/ШШt-

3Иј о г. 'Б. С 'Гој 1, ов а

l1,

од нри.ншс пре

11:з Србова у 6.1изюш Нсготинn 1·1югорца
011 н ре<1>орисао

у био.iошrџш

4-5

го,џша, усно о да добије

О

(c+ast. platygastci').

друш'шу, Том

шдожио је како јо за грегорцсм дуго трагао,

щн1.11шом

I'.

јо

'l'O)I

Стојковиt~

адн га апсодггно нијо

,rогао наl~и у Ного'гинсr,оы ]5.,tа'гу. Оп јо у пс-го врюrо шшr:ьоња да

г1ю1·ор:щ · ыо1'ао 11,оћи
нридюш~r

веди1;их

у србовсtiе водо нз

дунавсюrх

Управу Муаоја СрпсЈiО

jQ

в.1аuших во,1,а нр(шо нута,

налива.

:1омљо, 'IШI јс от1ючод~t

радитн на

при

нунљању рнбп, но Србпјн, вео)IН- је ШI'l'ерссова.ао н шпањо о гас'rоро

с·гоусюrа у Србији те је е то1•а нароч11ту наа,њу обрпт11.,1а својим
веропицнма.

Први нримерrш

(Gast. platygastcг Kessl.), из:
7. јуна 1904. ГОА, од г. :Мих ан л ri

Србовсr;ог Б.1а'га, добио јо :Му:юј

Раш

Ii ов

и Ъ а, порсзюша из Ного'Ј'ИНа. Ието годшrе осо6љс јс Музејс1iо

прави.10 издет по Тимоч1щј I{рајини п TO)I ЩЈИдИI,О)!
г.

II ор

а

по

1•рсгорца

,Јов а II ов и 11

учн'гељ из

(23.

Неготина по1,донио јо

но11r::1 11,а грегораца, 1щјо јо он уловио :месоца јуна

1903.

из Србова, старац 0 11

65

Музеју

14

године. у· исто

нрюrо г. Јова.нови!~, више-1·0,џш1њи учи'l'ОЉ у <:еду Србову,
базан саопшти'ГИ ово пода'1Ћо

соп·rеыбра),

био јо љу

о 1•рогорцу: ,,ЋорlЈс 1/енић, зомљодсдац_

годин:t. назива.о мн јс, .~а те рибе пиа увек

од кад он rшьrти у Дупљапе1н\ј Роци пли 1;а1и они кажу у Сюrариновачrщј
Реци. ВЈЈаси је на;;ивају гиirнуш а 1ш..1а:1н со у пиру (гЈ1'ду)". Сдушао
јо о начину њо1·ова ш1-rвота. Траашо јо гпецо, а.111 га није ио1'1tо 1шt1и.
Ошш је

J)GII!OI!O

ПИ'Ј'ШЬС

О

HH.iШ31Illl'I')'

ГЈ)Оl'Орца

у

НОГО'Ј'ИНСI{()ј

ОКОМI!Ш.

Други

GasteYosteus,

преыа досадашњиы пол:щн.на у :му:щју, иора

се и:збацити и:~ ихтио.ilошr,о Фаупо Itраљевин.с

Србије, а име

и.оје јс

rrort. Il а ич и l1 са реэервоi1 дао в pc'J'!I Gastei·ostcus aculcatus Blocl1
ва.ъа прено't'и на са свим други риб.iЬИ род.

1

Пода·1·а1, о наласку гЈнЈгорца

у Сrшп 1,011 Веогра,џ1, па

11зведон о воl,ој раенроссl'рањеноr~·1·11 ·грегорца
,·ад

\ropa

отш1с1•11; јер, uрю1а н:Јuештају кој

С. Нrуспна, прпмерак z~ослат 1ш

Оlлед

z.

(G. plat)·gastel')

11 је

и зш,ључак

113

њег~t

31t
I'. upo 1,.
околи11е :i

у дунавском с.шву,

ю1ао .1оброту :\Iузеју пома·rа

!Ilтaj11дa.r11epy пз иеготииске је

добио га је од г. проФ ..i!,пв. Ћорlјевиliа и3 Па11У:и!,еве аб11рке.

4
3ахваљујуt1и во.ншој рсвнос'ги 1шогих својих пријатеља
рони~щ, 1\lу;зеј шrа сада прибраних риба иs
рею~ и њихових ЩJИ'l'Oita п 1ы
многе

од

pcrta

ових

G

3,1,стун,,1,сно

су

горњих, средн,их

и доњих тоr,ова

једног

гnс'rеростсуса

прюrорю1

Србовn. Сеы 'Гога НЩЈОЧИ'IЋ

којо већих ноје ~rањих

89

воЬих бара

у Србији. У исто време,

ЩЈОДС'гnвниювш са

својих,

више

мос'га: и:Ј

али Ыуsсј није

изузюrајуt1и

јс ш1;1,1ы1

и пово

ню11щ1,

добно. на

п,щентrо1·

обраl1юш на сљив

сола

:Јааадпо :Мо

рnве, где ПОС'l'оји споција.ша прича за л1рсаf{с1сог зета.

Г. Ар и с 'l' ид Јов ан ов и

иэ Чач1ш,

l1, ano'l'er,ap

1,ој и је

bly;3oj

.зtџ,ужио ЫНОГЮI дОПЮ[ и ретюш ЩЈОДЫО'ГЮiа и:з евога ЩЈајп, 26. \TIIJ.
год., пише: "Доиста овде се шrого 1rрича щш пшдюш о л~рсi~Н

1903.

l1y

с1ил1 зету и ј11

со вео.ма

ar,.o

радоватн,

шr

IIOIJC :щ руко.,1

да

0,1,

рибара набавю1 .трnжопу врс'ГУ према Љшrоы опису. На.ношш,оы са110,

да шr овде често

rtупујсыо једну врсту р11бс,

3ст," чија твжн на ,1,оетижо и

3Hfl'l'n
20.

из раннјс ПIЦ Ш!ВНЮI

новоыбра

1903.

гол.

шrепоы мрсаl1сног ЗС'l'а;

'°11

ИСТ() рибе, а

17

~щја

3

110, 1

1шс11о)I

"ирсаl1сюr

r,ГЈЈ. Всол1а јо укуснn а 1rени

/ 1

"вpe'l'OШt]J:i", лnr,.ile 'l'O веl10

:Музеју јс 11ос.1ао
дана

4

нтrа, 1 а.

носдо

4

1904.

l'ОД. г, Јовановиl1,

:испратио јо један пр1шсрак Аs1Јго

јс

пo-

ОИ'ГИ први."

Asp1·0 aspcr 11ол
још 3 r,о'1:џа

М~·звј јс АО6ио

Zingcl CuY.

!10,Ј, ИС'l'Шl

Ю!СПО.11,

Му:зојсн.у је збщн,у, као

и ихтодоншу тсршшо.;101Ћју, ыного обога'I'ИО г. Миљош В. Мнхаи.1оваl1

правшш, родо,1
тоы крају,

из Чачr,а, пр1шупивши све врио риба из

пород обиља

ю1crra

sa

рибо

.Моране

и рибо.аоп. Он је

у

nпгажовао

од пет тюrошњих лица, rtојюш јс рибодов Г.ilлвно :щюшање, пајиеку
снијег, па шrе Перу
Тица је иар

радно осш1

51

Тицу родоы из l'opaчиl:ia у сро:зу
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