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§' i»

<sWA^H länder i Europa äw omaisne med widsträcktare
v^ ©fårgårb än Finland. I A_.« Läns ©få.gåri. fm-luft ned nu _#_if '98 l-ycten surstllt beoodda ffar ochYJ öjar, uppä hrcilfa öro uptagne wid patz denna tiden

1447 Hemman, och under hwilka lyda en nnckechet an-
dre mindre holmar, stär och grund, som än med ymnig gräs-
tt>dj;t, an med ssog aro ofwerwuxne; och gifwer detzutom denna
ibråpe.iga och härliga belägenhet inbyggarena i Landet mängfal-
lig anledning ej mindre til et indwgtigl fiärgärds. sist än den-
na widsträckta Skargärd ärligen blifxer och är en samm.lp.a.s
pr en myckenhet ©)_f.ge!. -Ht rätt klinna lämpa dcsia rika
Naturens höfwor til allmän ny.fa, sä är nödigt, at sä hafwa
em dem en redig kunffap, fom eck ai igenom försiktig husbåt--»
m,,Z ratt kunna w3rda dem. Hwad i anseende härtil orft ©jo*
foae. i Finffa Skärgär.en år at i akt taga, ätcige» jag mig
friheten, at nu något anföra, sann utbeder mig fot dcha Oe-
conomiffd anmärkningar den ©♦ $» benägna och Vwälduga
-Mdöme»

§.2,
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§" 2.

©en wiM och tama Sjofogel, som i $mfFa stargårdm
förekommer, förtjena hwardera sin särstilta upmarksamhet. Af
de förra aro en del 4sts migratoria, Flytt-foglar , en del
ock fii&ana, hwi'ka Öcfö hela sommaren ofwer eller ock altid
härstädes mistas, bygga bo, wärpa ägg, sch upfoda ungar til
sit siägtes fortplantning.

_^//i?^ 6')»F«?i_- Swan, Fenn. ffoutten Wisias som en
Flytt'ogel i början af wåren i Finffa Ska garden: men flyt-
tar sa snart isen stulit, ur siöar och floder straxt längre norr ut,
och wist.is måjk&et. i Lappsta ffobecne, som ock något i Savo-
lax och Carelen.

@om Swanorne mast soda sig af ftf. och siogräs, och
om wären af det senare ej är mycken tilgång, si funna de litt
fångas med krok,

e
om på den samma sitt.s en &ot> sist, eller

något hopiDiTlaf siögräs som flyter på n.afnet. Bv<?fn>en är bun-
den wid en i hafwet eller siön nibflagen påle, som icke är ho-
gre än wattubrynet ; mitt på rcfwen fastes en något stor och
tung sten, som lägges ofwerst på pålen. När nu ©manen
stukat betet med den dolda fröken, rycker \)an neder stenen af
pålen, hwilken nar den siunker åt botn.n , drager den ©ma-
nan af hufwudet ned i watnet, hwaraf den qvpåfmeö och
dranckes. (<_)

3 Savolax fångas Swanor med Rafsar, som gildras
pä det st .ne, där de aro mäst wane at'stiga up ifrån roatnef;
til bete wid detta fmge brukas brådd eller gräs, som bindes
roib et snöre i den opspända faren, s>wi!l'e!: flir of-we. Swa-
nens hals, så friar, den börjar äta af det där. Icgda betet.

Swandun är roil siönt och mjukt, och bo?walfas ei lått;
men går dock ej up emot Eiderd.m. $l . (groanans halsstxnn
göres de få kallade Swanssinns frågor; si-dram. afplåefas dä

A 2 först.
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först, men dunen qwarlcmnas, hwarpå stinnet sedan beredes.
Swankött kan åta. , men bör förut tokas l hö , då det ej sim-
kar tranigt.

(a) Hcrr Arch. l_>!.t.. Sl.nsia S.efa p_g. 187. 359.
§. 3<

Anas ttnfer Ulilbgäg, äro äfwen fatttyW af hwilk^
VM wåren ankommet: en

t
miHfe..h.. til Finska stören. De göra

ör-ligen el längre resa, an tll Hollendsta haftwikarne, hwarest
de wistas öfwer winteren, därifrån de i stora flockar anlända
hit, och efter hand begi<wa sig längst norr ut i Fmfonb, at
därstädes taga boningssaten under war fommarheta. ©kär-
bondcn påstår bef;a Wildgatz wara af trennc siag, r.o (Svär
«tttzen äro störst. L.oGr^fgäst hcfwa nda fötter, 06) ar An-

Jfer Helfmgieus i?/-//?/X 3:0 Snär.gåsi äro minst. Med -pe-
fat eller utlagd, upstoppade hafsfoglar läckas de i tränga sund
t'ch imuifar, hwareji bc ofta meb nät fånga, til myckenhet af
Finffa ©kdrbon.cn.- Fj.sbersamlingcn stcr wal med all lag*
Zranhet af betza Foglar: men stulle man hos _>§ blifrca wan
wid det hushållsgrep som i Holland sier, så med d.nna ©to*
fogel, som med _^/^ Bemicla, at be först r^got saltas, ochfeban torrkas, sä kunde köttet af dem anwandas med större
förmon til fpis, och afwen de nyllias til afsalu på torgen.

_H/?5 IJlandica aarta> 3i!lcr, Ah.fon.l, är af ben all-männast Fyttfeget i,Skärgarden; den anländer om wåren iflora stockar: men dröier icke öftver 14 dagar förr en den farsin ko;, os) stal icfe taga bonings sate förr än i hwita hofwethwarifrän emot hösten ben åter hit flyttat, och \x>ib tillagande
Ulb ställer sin kosa fil södra länder a).

I corpo Skärgård och i synnerv réjb /^/?^ Ä?/«>
fångas af 9lhff_>gel alisenligen hwart år meb nåt. ©lcke Fo-gelnät är. gjorda af blekt linnegarn 30 5 40 famnar langa til

5 a 6
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sa 6 famnars högb, mastens widd til 3a 4 tum. Deffa nät
uostälies och rxspänncs uppå watnet om nätterna, fwärt ofroer
små trånga funb, och far en karl meb båt i dagnmgen, som
strämmec up fogelen til ftygt, ds. miimt andra karlar hwar på
sin ända af nätet pasta up, och när Fogelcn kommer stocrtals
fiugande i nätet, mdfälia de nätet på bem, bå 4? a so par
Ah.fogei på en gång funna fångas. Fogelcn styr icke detza
tiåt, få wida de stma hwita emot dagen och fölen', utan fast
mera fi»g 'r &an åt dem. Köttet af denna fogel är få godt,
fom af Änder, asw.n fom des ftdber upgå i godhet emot flå'
ber af Wi!!gA

(2) LINN-41 _V!i<^l_lNl.nc« aviura j>_Z. a_f,

§- 4-

Storsia upmarksamhct sl sortjcna i SkaraMen Gdan,
o£ibevfO>a]iUn , Anat mollijjiiaa, Ainpan, Fenn. Hahka 3
-^?./^* <-*///*?/e7i/.?, som ock Anas t?/)*/^/??/? och /'/<?i)'^/^)//?^oH* t*
medan detza g fwa den masta och dasta bim och Mder. DeffaSMgl.w lefwa ock icke s.i nmckct af sist, fom icke mera af
hassgms, och h^fssnackor. De wistas hela sommarcn ofwer
i Finsta st ren, bygga 60, wcirppa agg och klacka frotti im-
gar. <Dka:,2 och desia soglars allmannaste hcmwist ar Nor-
den. I GrZnland och wid Spitsbergen pa 3£!au6 fiiinas
de i s.Mierhtt om wimrcn til den

c
myckenhtt, at hela hafswi-

kar, dar man ffal refa fram, aro med dem fifa MN oswcr-
tackte.(a) Kotttt af denna Fogel av fortriffcligt til mat' de
falifls ock hos ci? id!and lil nii'ckenhct p5 torgcn i Stockholrn.
3ls all stags F, 'der sa gar ingen i,p emot E derdun. ©fl myc<
ket man tramar ihop emellan handerna, ar nog til en dyna
eller kndde, och 4 markcr ar tiha sc!igt ti! en .dunbkdd. Ndr
Eidcrdnn cir renMckad, si kostar den ofta 283 Rilsdaler
marken, i sielfwa Danmmar?, hwarcst i anseende til handelenm 9&
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på Island och.Grönland, iifmt.l af benna wam fint stör-
sia forråbet. ilban eller fSiöcrbun, fom^fogelen plåckar af
sig «t lägga om sina dgg i nästet, ar ben bästa; men fom ben
bå altib mycket sinnes blandab meb måtza och qwistar, få dr
nödigt fat ben förut wdl ränfas, bctfa ster lättast när man ef-
ter brobbafning fortfar bem på et fåll i bakugnen, manglar
eller fastar bem, och bdruppå stakar ur dem smålf och orenlig-
het. Wil man hafma bem ännu renare, kan man meb en
fackstrdng, som Hattmakare bruka, fakta bem renare. I Tyst-
lanb ldgges iLideroun så orena fom be äro i en bakugn, se,
ban man grddbat bröb; bärpå torrkas de wdl, upmgeö, (dg*
ges ien stor mortel eller annat kärl at bultas , til detz all oreu-
ligh.t blifwit såsom bamm, hvoarpå dunen åter lägges på en
ritzel och meb en fäpp faktas, >til des Eiderdun är helt ren. At
göra Giderfe. gelén i wår stargårb til hemafwel, btt för-
tjente all upmuntran, och som hanan och honan af betza foglar
bygga bo, fldcka ungar och affib lefwa partals tilfammanä, säborbe b.t ej warrt lofgifwit at stjuta denna siöfog.l olla året
der, utan först emot hösten, bå ungetrne reban blifwit flora, at
de funna föda sig sielf.

C») EGEDE Nacural Hiftor, öswcr Grönland p. si.

§. 5-
Föruta« desie siags siöfoglar, få förekommer ock i Fmssastaren en myckenhet af wildänder, <?«^e_-, R.orf.gel, mer*

gus hwilka ej mindre for bet unberstöd be lemna inbyggaren*,
» föbah, dn for fidberfamlingen, fsrtjena ben allmanna hushåll-ningens n>årb.

Pelecanus Carbo, Hafstjäder sinnes hdrstabes/ och byg-
ger bo mtb hafsstrdnber i frän; wistas i Norrbotnista Hafswifen,
til bes Hafwet ftyfer, bå den fiytter til be södra ©menffa hafs-
kusterna.

Anas
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Anas Tadorna, lugäs ar ibland be fåtifpntåli si-fog-

lar harfidbéö-, har mast lika god ftåbcr som E-derd..,.. Anas
ftiligula w-ggen, dunar ock m.I boef, samt gi.wer gob fia*
btt. /'/-./_-/.'-7 Leucorodia Fcnn. Ruocon påriffåjå\ tt>.f?a£
ofmer sommaren i Lappmarkeit , och fins om wåren »bland i
hafwet af Norrbotn. Anas Bemicla wisias öfwer winteren i
Holland wib alla Hafsstrdnder. Fångas allmännast af all siö-
fogel, och fyller Därstädes alla torg i Staberna. Under sin re*sa beföfer denna fogei allenast fort (ib Fmsta stärgården, och
fiyttar öfwer sommaren up til Lappmarken; i anseende til de
»rdfneliga staror fom af denna siöfogel sins i haswef, har forn-
Ölberen trott, at ben an per generationem equivocant stulle
kommit til af förrutnade fr..n och gamla stepswraf, än at den
wore frukt af någon obekant trädart, dels ock hafma^be älbre
tiders Naturkunnige utgifwit denna siöfogel fpr haftsnackors af-
föba, säsom l)ot en Lobeuus, Gekardius. Aldrovandus,
härom åtstilliga bylifa fabler finnes anförda, (a) at ej för*
liga bet en _Vlic_i_/.ö__ Meijer strifwit en hel bof de volucre
ttrhorea.

Knipan-., Anas s/^^«//?, Fenn. Hahea wistas mdsthela winteren öfwer, hos ch; föder sig mast af conchylier,
hafsgräs och små sist; Ej mindre denna siöfogel, an N?riand,
»H.<?_- Penelope> W interand Anas byemafis, »Swåvtat,
>^«/7<' fafea y Brunmaken Anas Glaucion, fom ocf Anas
Crecca 2lvtan be funna alla wdrp.^a uti små för dem utsatte
burar, tradlårar och uti iholiga stockar, bå man feban bage-
ligen fan tq§a ägg ifrån dem, utan at de sdrbeles märka bet',
i Finsta ©färgårben bliswer man därlöre nog ofta marfe, at
stubbar af iholiga Alar 06) Tallar uphanges i höga trän , til
rasten för befm foglar. Alla stags Under äta sist och siffrsm,
hmarigenom de utoba mycket sist; men sedan be ätit Mom-
men, göra be ock det gagnet, at när be flyga ifrån en siö el-
ler et träff til et annat, få lemna be råmmen efter sig få hel,

lon,
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fom be ätit up ben, och på detta fåttet plankeras sist i tråff
och gölar, fom ligga affibes ifrån annat fristt tvätten.

(a) FR, >Vlt.l.lic;ttLE! Oniichoiog. Q!--. ill. p,z, 274.

§. 6.

Af afl ssags siöfogel så dr llrttan, Anas crccca ben anD
genamaste fil spis och mat, alla be andra kunna ock nyttjas al-
lenast be först förwdllas i äticka ellcr kokas meb höö,. som för-
mält ar, hwarpå be sedan funna insylttas stelas eller Soltore-
kas. Agg kan ock samlas med förmån af dndcr, emeban be
wärppa i fiere omgänger, och bet til 12 a 14 stocken i sanber;
be ägg som wdrppas törst om wåren borde bock ej borttagas,
utmffogelen lämnas frihet, at utkläcka bem til ungar. Eme-
ban i flutet af fommaren be bå blifwa full mipna. Den pris-
warda anstalt fom hos otz af höga Olwerheten bliswit gjorb at
wid laga plikt dr forbubit borttaga siöfogels ägg, ben -dt: högst
nyttig och n.bmänbig, emeban annors all siöfogel fom.wistas i
wår ffdrgårb öfwer f.mmaren, i hast på et oföififfigt skul-
le utödas.

(a)WILLUGHB. 9^«/^. Libr. 111. p. 290. _^«^ Querque-
dilla <_>!_! c_.c_!!s p__.'_.HNli,in 6c faporem Z__-llt-mum i an..tinc> gencre, jurc
nierito<jue primas fibi vindiar. (a)KvNgl. förerdnltlgtN flf dkN 2« Sept, 1762.

§. 7-
Slf siöfogel fom dyka bjupt i watnct och måst föba sig af

sist, få dro än markwdrbiga , Alca och i7o/l_^/, Lommarterna,
fom och mer fjor- eller fogelen.

Alca lorcla, Ssorömuf, ar stargårdensstabcligaste siö-
fogel; ben äter upp

t
strömmingen af stötorna, siiter och fonber*

rifwer nätet, ocb forforer sig oblygt på bem, fom oroar henne
i betz näste. ©f Lemarter är Fiornan sv/^/i^F auritus måst

fäll*
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sällfynter, sins ibland åt norrbotn i hafwet. bxgger af s.'f, ror
och aimat siögras sit nifte, som floter oa watnet, samt har Herr
AfleiToreti, och Ooäturen Rud. Hast. mX.rkt at denne fo*
gelen ligger pä boet i bet flytande nästet . och daruti utkläcker
ungar (s) Alca GrMo F.nn. Sdrki _?/-_'/.<., Svet. Grijla.
ben bygger bo 1 be.gSfefwzr, si^der sina ungar med sist, och
dro be milt full.vuxne för än de funna flyga; for hui.cken tjö
de och af ff-.rbonl.en til myckenhet upsökss och fångas : ta då
dr deras kött ei ännu si trau-gt och oangenämt, som bet blif*
iver, n°r be lielfwe kmma fi-iga til siös och di'ka efter sist.Mergtts Merganfer tiörf.gel, Fenn. 6'_>^e/c>, Ajolindu.
äfwen som Merg&s Senior, detze töljctö åt i stora stackar famt
lägga sig i form af en not på watnet och simma til änb n af
en siö eller siöwif, hwarunber en bel st.sndigt byfa i wat-
net sam: anbra åter flå med wingarna på watnet, då be göra
samma gagn fom man stu!ie bruka fårkar eller pulfar, och pä
detta s.ttet SafmeS af bem en stor myckenhet sist til lanbef.
Ntr denne fiffens notdragning mattat, utsatta siffarc i sada-
ne irnvifar tvib stränderna f.fjior, miärdor och andra siste brag*
der, då i bem ofta fie e ballaster fir fan fängi.s. (b)

A^la i bmna §. omnämnde fiöfoglar föda sig mocket af
F^st o b smaka be fit kötet m.ist oangenäma och tranige: men
deras siXtder or bock god och böast nefttg. I^udare åta ock
bestås kjötc. Lomstl.m.t meb påhittande si'der är ganste, starkt,
och brakas til wiat .rnws;or . då et stum utgör en bel nöfji; -;tt
anw ndes ock t'! muffar och bräm på m^sio,'. I Savolax ni):*

tiat detta ff.nn afbö»>der vå l)ästrankor»a, at så mo e» nå fal-
la och »mlta på hästnacken, fom ock at förwara häflen n.got
något bättre för köld.

a) ..>.,„ Bv<_. s,.^. 4^. N;o 123. (b) ©mettf-0 äCtttnj..J). A._<_.
Handungar for Sr 174) p. lya.

§. 8.
Sjöfogck som i Finsta gX.rden mycket ringa aktas, men

B hwi.-
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fiwitfa for siaderfamling bock borbe tvårbas och fångets, därför,
bör jag anmärka allahanba stag af /^«^ och Stema eller Fist*
mässr och Ornor, htvilla w-b alla sistelägen ti! anfenlig myc-
enhet finnas. ___-?-'--_' marinus fallas i Garpc» stdrgårb XFrut.

te; dr ej minbre än en tvilbgåé, och gisiver anfenligctt både
dun 06) fiäder: men fångas och nyttjas fällan; ja, nästan aldrig
i denne affiat

Larus Parafiticus labben, har ock god fiäder, samt dr
mdrkwarbig bärföre, at når för honom tryter mat ute i haftvet
få kommer han åt landet och twingar anbra Fiffmåsar at fo_a
sig meb ben sist be upslnkat; han fi^s med bem til des de må-
ste utspy eller på an^at fått gifwa ifr.^n sig den sist de ätit*
-Bfr&mmiwg. fiffare se ogärna t denna sissogel stjutes, emeban
De af hane. ankomst åt landet, kunna märka af be ej böra sista
långt ut på fiön, af ej förtiga, bet b.s ankomst til lcmbet alfid
utmärker fiskens näwaro.(a) Hematéptts oss_-olegus, Mar*
spitfn; Scofopax arquata Fenn. t7«/r_>^ Pharopus, fom meS>
fit strf och late utmärker rcgn och owåber, fom ock ' Triuga
vanellus samt ___ittorea; af alla be§a fan ock meb formen fiä-
der samlas; at ej fortiga bet igenom ökning af deras lott en
iranaffig olja fan fåt. 6*^^/»^ ap_-l.a_-_.us, 2fft»öre?rfn.
Imilken Herr Preses til myckenhet funnit om sommaren» yttre
sidrgården, som ock Tvinga l_W__>lenc:os, Beccasin, hafwa
«fwen et alt for wal smakunbe kött, och nyttjas i synnerhet ben-
3te senare i Geneve si.som en mycket läcker spis. 3>fje senaressags siofoglar föda sig mast af mast wib hafssiranberna, fomVck af små hafsfnäckor, bem be ndr saf.ftobm faller ut, p^
firdnberna upplåcka.

(») Sw. Wet. Acad„ Handlingar I7f>. p, 291,

§. 9»
Förutan Bef i wår Finsta Skärgård fåle. til myckenhet

sinnes af all fiags wild siöfogel, få ar hdr allmänt cfwen er»
dråpelig belägenhet, at af tam j.sfoZel upsöba Q)ås och Ankor.

Mis
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.sfö_3'&e&6ftotf ei btwifa nyttan af benna siags aftvel, halst en
vch hivar år öfwertygab barom, at af" alla hemtama foglat:,
GD och Ankor för deras stöna kött och fett, famt oumbärliga
fiäber meb ratta äga foivträbcf. På Slättbygden i ©kånc är
ej rart at finna Gase-flockar til 40,50, ja, 60 ©af?, en ensam
bon&e tilhvrige. Meb mycken befpenng i födan, kunde be, med
än större förmon i stärgårben upfödas, emcban Gäl' och An-
kor barstäbes masta f;bcu af året funna beié i öpna siön, beis
«ck i små tr^st föba sig sielf meb sist och siögräs.

Det förnämsta wib ©äfjens stotsel anfommer barpå, at
G Hen wal födas, cch det hdlst med något flagö fdb, ben ti-
den be fatta agqståcken, fom ar ifrån ben föfstn September
til början af November månad, som ock at man meb ungar*
ne i början har någon nöbig watb. I &i4he hålles ingen
GXs giltig fil aswd.., fom icke tvär, ,5 ägg. Den som få,
ledes öfwer tvinferen föder en läskar meb 3:ne stycken GäZ,
kan altib wara wisi om 30 a 4c, ©af?, och hwlket ,' Skåne
ej är oroanligf. ©af?cn friswas bast i Fähusen öfwer winteren,
hwarest be hafroa jämn tvårmet. Man gör bär fmå särstiltaafstängsel for hmar ©åö, hwaruti be insättas, och så startwär.etiben nalkas i flutet af Februarii månab. få lägges frlj?
halm in fit bem, hwarefter be lämnas i sin frihet ct bygga sinbal, och wärppa; under hwilken <id man ej bör röra wb bem
vch deras ägg, utan låta bem sielswa göra meb wärpning ochliggning ;om bem lyster. Denna Jafet wantriwes af alt twång.
Får ©åfen bå och bå litet Hafra, dr bet wäl, mmors aro för-w Ida (Kofroor, Kål och Potatoes, jämte Rof- eller Rapfats-
frön med litet blanbsddes möl för bem en gob f_ba. Potatoes
jämte Rapfat knnna mycket lätt i stargärden komma fort, pä
alla sanbiga haftstrdnber hwarest af Fucus hafstången ftg m\)U
la famlat, Om wårm måste Gaeimgarne hållas från 'watnet
så länge bet ännu dr falt. Igel.n som i sött matten gior dem
mycken staba , trifs aldeles intet i saltsiowat.en. När siadrei.på uaga.ne bölja ssjuta fram 06) be fatta blobpennor, böra be

V 2 ryc,
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Hcka. bort fom sitta i wingarne, emeban de el/est hela dagen
gå, och lyfta på bem, hwarigerom be utmattas och bö bort
den ena efter bett andra. At gifwa Gåsungarne ben tiben ti*
ttt blott Hosra eller annan fefab blandsäd» bet styrker bem
mycket och ofer beras frodiga wärt.

Anckor k?sta ännu mångfalf minbre at underhålla dn ©d§;
z Anckor kan man ttnberhålla med b.t som en ©ås, <_.ne Anc-
kor dro dock f. goda som Gåsen. Detze siäderfä, ffräda ingen
föda, de taga honom ur siön masterligen. Om winteren be<
höfwa be ej stort annat, dn mast och draf, och om fommareti
«nbast lifef l.ckmat , at be f.rblifwa tama , och wdnjas at kom*
tna hem fil gården. 3 Finsta stdrgården het* Herr P^^LVzz
»nber sina Skärgårbs resor mdrft på någre ställen wib sistelä-
gen och i hamnarne bär strömmingen Zdlas, af igenom utsatt
stängsel i watnet, Antgärdar wavit inrättade, i hmilfa en
myckenhet Anckor meb beqwdmlighet btifwit upfodbe. Wil
man haftva rätt gagn af Anckor, få bor för dem, åfiven som
för ©afjen förmalt dr, färjfifta små fiängsel inrättas, få athwar Ancka har ftrr egen bal , htvilfen hon får inrätta efter e-
sit tycke, til fit bo, och at hon ej på något fatt feban oroas
och wibröres. I början ndr be tvårppa, kan man taga ifrån
bem i 8 bagars tib et ägg hwar bag, allenast man lemnar et
par, och fedan låter man bem fom stola ligga, behålla sina ägg:
men bem man nyttjar til wdrpning, fortfar man bageligen at
något borttaga af äggen, fil def? be uphort meb wärpning och
wilja ligga, ba allaftmmans äggen af bem borttaga..- på en
gång. €fter 14 bågar wärpa be åter en ny kulla meb cgg/
hwarmed be fortfara hela ftmmaren öfwer, allenast be wdl fö-
das. Af 16 ägg fan en Ancka utkläcka ungar: men icke om
de dro flere. Hwarcken ©ås# eller Ankungar behofwa någon
mat fort* dn efter 24 timar; to naturen har fogat ben anstalt,
at förr an någon fogefunge bräcker stålet och utkläckes få förtär
den kort förut bet fsta af gulan i ägget, som warit bes föba.
©en lärde Reaumuä. har därfore ock myckel lätt, ndr han ld-

rer.
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re?, at Meb loskokabe sonberffurna dgg t>e första wgnen, alla
fogelungar böra föbas; sedermera upblanbaä deras mat med li*
tet mjölf, mjöl, gn;n, fokter eller upbiotfer fäd, hwaruti efter
hand inblandas allahanda sönderhackat grönt gräs och annat
(lift- Förutan betta är ock af Herr Ri^enu^ rön bekant,
ttt med metmastar och Emca Scarabei Stercorarii, hwaraf
alle gödselhögar öfwerfiöda, ej mindre StDCfiingar, än Qst* och
Ankungar, meb mycken förmon kunna födas (a). Han fager sig
märkt at på en någorlunda gödd åker, säkert sinnes til större
myckenhet Lumbrici Terreftres, dn sädesax W\b den bördiga-
ste årswdxt. Ndr ankungarne dro

f
syra weckor gamla, få fan

dem gifwas hafre-gröpa och sur mjölk, hwarefter de fedcwi wdn-
jas at äta allahanda. Ofwer tvinteren när ankorna äro full-wuxne, få funna de födas med fli och drafröra; få de ibland
för Jul någon hafra , få wätpa de des mera. För en hus*
hållare dr ock nog, om han öfwer tvinteren föder högst 12 styc-
ken Anckor, och 2:ne Ankbönder; 6 til at wärppa och fer til
at ligget och fläcka ungar; afhtvilfa, förutan en ansenlig mängd
af ägg-, han fåfert fan göra sig hopp om 90 Ankungar omsommaren (b) hwilkct om de rdtt stötas femna en wacker in-
komst och ranta for niblagö kostnad oel; möda.

(2) -.ll^.i!-- Ättttst, Federvieh hiusig zu zi.hen P2^. 116.
t. (b) c_-ki. QUär^v EOIjES föl forne $Ml)i\Utt c»l>. 36, §. 4.

§. 10.

Som i Skdrgårben på befta fatt ef mindre af tam ån
wilb siöfogel blifwer ymnig tilgång på agg, få bor fag ftufeli-»
gen något orba, om be medel konsten påfunnit at af ägg ut-
kläcka fogelungar. Af Diodorus Sicuius ock Pr.15.1u5 sinneg
reban härom förmält. I ./Egypten har från älbre fiber tilbata
Oopterne och ef wif?t flaat folk Bermeen kallade , warit lystre
för beras kunstap och hanbalag, at kunna i fårstilte lilredde
ugnar utkläcka kycklingar af hönstägg, och är därstädes ej otvantV3 at
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at i en enbd sådan egyptiernas mamal eller ugn tttfätfa pK
en gång 30000 Kycklingar, äfwen ftm för benna närings id-
kanbe til ben regerande Baflän därstädes erläggas årlig statt;
och stat årligen i Egypten på betta satt utkläckas åtminstone
til 92 millioner ungar. Pater Siccard, tyckes warit ben
första, fom lemnat of; Lnropeer nägon tybeug kunstap om b t-
ta /Egyptiernas l)ußf;å(l.grep, och banva wi sedermera at tac-
ka Thevenot, Moncony och <3k/_?.<_:_._-. fle.e uptofningar
hdruti. At ej förtiga tvår. egne Landsmän, f som Herr Ba-
ron Cederhielm, ocf) Herr Capitain L_.i_L?.i.<_. hmilfa i Swcn-
sta Wetenffaps Academiens Handlingar för år 1748 p. 251,-
--och år 1768 paz. -88 gifwit otz iiyttiga anmärfmngar härom.
I Italien, Polen och Fwifrife sa > t dfwen i Swerige, har
redan för nägon tid tilbafa tyck igen forfof blifwit gjorda, at
igenom en tvist afpatzab grad w.srma,af ägg utkläcka ungar; in-
gen har bock gsorbt betta meb mera framgång, upmarf amhetoch nytta för Oeconomien, än ben af Natural I-lifknrien fä
mycket och högt f.rijmte Reaumur i Frankrike; han har icke
aNcnast utrönt, at 32^ Zraäers w,srma uppå bes Thermo-
meter fom fmarar emot 42^ Zraclerz på ben Swensta , är
den naturliga bästa »cl; rätta wärman, hwarmeb alla fogtäfc
utkläcka ungar, utan ock upgifwit artiga fotsteg til desia ug-
nars inrättning, fom ocf sielf påfunnit, at igenom curer
af gödsel, funna åstadkomma en fåban dgakläckl ing. Wi w,l-
je med tillämpning fit wårt lanb och climat något fortelxgen
härom förmäla Ifrån dlbre fiber tilbafa har bet reban warit
'i synnerhet hos d!bemil.erna kunnigt at igenom göd>'el wärma
inrätta curer; benna eldgrab dr af de älbre Chemifterne
kallab digeftions elb; calor ventris equini; ealor incuban-
tis gallins -, och utgör första Chemista elbgraben, samt inbe-
griper uti sig efter FarenhegtsThermometer ifrån frysnings-
pttnkten til 100 graders tvårma, eller wib pa§ 41 Zrac_er på wår
Swensta Thermometer. Rr^uNu^. har warit ben första
hwilken meb beffeb gjort tillämpning häraf tit kycklingars utf<åes

fan-



15
fanbe. Han har Zjordt fiere förfel, förrän hon funnit pH
utwA af sålunba hålla en jämn afpatzab tvärnia, fåfem ock
söt.* du han funnat igenom nödigt och fntt wdderbrag, skin-
gra ochafieda stabeliga bunster ifrån äggen unber utkldck-
liings tiden.

Af obnmnen hastgödsel fom med litet strö dr blandad, in-
rättas en brif.cur, som med ett lö»i brädtaf tippa 4 stolpar
för rdgn ofwenäckes. I bnf.curen gräfwes en grop 2^ fot
wid, och 3^ fot d.mp, hmarufi sättev en ren tom funna, hwar-
på bägge bott;en «ro utflagne; ben ingräfwes på anda få djupt
i gödselhögen, at 3 a 4 tum d.raf endast ebliswer öfwer jorden,,
och txr under nedersta änban af tunnan ännu wara 1^ eller 2
fot göbfel. Dmfnng tunnan lagges gödsel til 2 fots fioflef, och
at hindra ifrån aggen fuktiga ängars igenom trängande, så be*
stås tunnan ofmanfil par tum med murbruk och katf eller lera,
»ck inuti fodras bef, sibor meb bubbla arf af grått papper.
Botnen af br,feuren i tunnan, fallet meb torr halm en par
tum. S.ban tager man ägg, jufriffare be§ bättre, och lägger
dem i 2 rtmba tvibe eller vart korgar; högst får man ej sättain mera ån 2.ne warf agg i hwarje forg, och funna 2 ne a z.n.
sådana dggforgar på en gång i tunnan til utftdfning infattat-*
334 dagar efter det bnfVcuren bfiftvif anlagd, få förfökes med
en Thermometer om warman dr lagom för äggen. Reau-
«Uß underrättar hushållare om inrättning af en OecGuomi^Thermometer härtil, fom består berufi, at man lägger få stort
stycke frfft fmör, fom en walnöt och upblandar bef meb hdlf-,
ten mycket fwål; meb denna ma§a fylles et litet glas som
kan ställas i br,f enre tunnan, Ar warman i brisicuren för-
stor få stöter detta ämnet i glaset som en olia; är bar för falt,
få hårdnar och stelnar dt- men nar bet förhållet, sig i enfirap
lik gestalt bf hystr ben altid r_rt wdrma för aggen, Öm äg-
get uttagit ifrån bnfcuren, och lagt på ögonlocket, har ej stö're»arma an dXr fan tålas, dr tvärman och lagom. I fa» det
.dggcs fiere hwarf dgg i korgarn, än et; få bom hwaran-

ngl.
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nan bag be .'r. äggen sättas nederst, och efter hand på der sätte,
ste ombyte, äsiven som meb dggforgarne i deras läge lifav-beö
tv..rtag om. Ofwerst täckes tunnan med ef bräbleck, som har
et stort hal mit uti, meb 10 eller 12 stycken mindre hal på si*
dorne, hwilcka tiltäppag meb proppar af forkfrä eller annat ,
och öpnas befja hit efter omständigheterna, at fa förminsta war-
man om bet b-hoftves, fom och at afieba fugtiga bunster, ur
tunnan. I fall man i brif.cnren fatta* hwart annat dygn l
Skål^. torr affa i etfård under äggforgarne, så drager det som
en magnet dftven all öfwerfiödig fuktighet fil sig. Et tomt
tort äggffa., lagt i curen tienar til en /I^c-Ml.te?- hwat-
af fan ses då bet dr mycket fuktigt , ock om brif curen beswd-ras af ssabel'ga öfwerfiodiga ångor eller icke? Sgenom tilsat m;
särst giöbning i kantteena af drif bäncken eller od) meb glödan-
de astmöria fan man efter behag oka od; underhålla eldgraden i
ensadan drifcure. Har man tilgang på garfwarebark at sät-
ta i botn på dnf bäncken warar warman bef; längre. Efter 19
eller 2. drgn är man i stå"b at utkläcka ungar ur dggen i ben_
na ''n.ättabe brif»cure. At nu b,'strifwa de utkldknings ugnar
fom eldas od; hwilcka brukas i Egypten och annorstädes, tillä*
ter ei tvår inskränkta tib ; den som behagar om bem haswa un*
derrättelse, han må lä.a och jämföra bet, fom bätöm sinnes an-
fort i Äongf. Swensta Wettenstaps Academiens hanblingac
I. Volum. p. 33, ocb 9. Volum. p. 251, famt i fonnevhet
hwab af Herr Capitain GARi. Quzi-AvEkeberg i 1763 års hand,
lingar p. 188. om Chinefarnes sätt, at utkläcka Ankungar,

sinnes meb sa mycken red-ghet och tilräckelig up«
lpsnmg anförbt»
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