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TOBISKUNG. ISOMPI TUULENKALA.
Tobislrangen är en hafsfisk, som uppehåller sig endast på så-

dana ställen, hvarest bottnen utgöres af sand. Här närmar den sig
vid vårens inträde de långgrunda stränderna, vid hvilka man fin-
ner den oftast samlad ismärre stim sökande sin föda. Denna
utgöres af knistaceer, mollusker och mindre fiskar. Redan dess
pil-lika kropp tyder på dess lifiiga och hastiga rörelser. Men denna
smala kroppsform, det spetsiga hufvudet och den stora muskel-
spänstigheten stå äfven isamband med en annan lefnadsvana. Dä
den hvilar sig, plägar den nämligen borra sig ned isanden på
bottnen, stundom till ett djup af en hel fot, för att på detta sätt

dölja sig för förföljande roffiskar, af hvilka torskfiskarna böra
nämnas ifrämsta rummet. På orter, där starkare ebb och flod
omväxla, kan man efter ebbens inträde ofta med spade uppgräfva
talrika exemplar af dessa fiskar. Tiden för tobiskungens lek är

icke närmare känd. Enligt Lilljeborg torde den inträffa under

THE SAND-EEL.

The Sand-Eel is a seafish, which is only to be met with on
sandy bottom. As spring approaches, the Sand-Eel finds its way
to the shallows, where whole shoals are most often seen in search
of food. This consists of crustaceans, molluscs and small fry.

Its arrow-like body gives at once an idea of its lively and
sudden movements; but its narrow shaped body, its pointed head
and its great muscular elasticity, are also connected with another
of its characteristics. When at rest, it is in the habit of burrow-
ing in the sand, sometimes to the depth of one foot, hiding in
this manner from pursuing fish, among which the Gadoid family

take the principal place. In places where amarked interchange of
ebb and flood occurs, these fish can be dug up in quantities with

a spade. The Sand-Eel's spawning time is not exactly known.
According to Lilljeborg, it occurs during summer. On the other
hand Francis Day is inclined to the supposition that this fish, like



sommaren. Francis Day däremot är böjd för det antagande att
denna fisk. likasom dess samsläkting blåtobisen, leker under höst
eller vintermånaderna. Iseptember och oktober söker den sig van-
ligen åter ut på djupare vatten. Dock har man hos oss älven ef-
ter vinterstormar funnit exemplar af denna fisk uppkastade på strän-
derna af Hangöudd.

Tobiskungen är utbredd längs Europas vestrakust: nordligast
såvidt man känner, upp till 64:de breddgraden eller till trakten
utanför Trondhjem, och sydligast ned till Biscaya-viken vid Frank-
rikes västkust. Här förekommer den ställvis talrik. Vid Sveriges
klister är den doremot iallmänhet sällsynt, ehuru den äfven längs
östra kusten anträffas ända till sydligaste delarna af Bottniska vi-
ken. Längs våra kuster förekommer den likaså endast sparsamt.
IBottniska viken är den funnen ännu utanför Björneborg och i
Finska viken ända vid Kronstadt. Dock är den ytterst sällsynt i
östra delarna af viken. Den längd, den hos oss uppnår, stiger van-
ligen endast till omkring 150 å 200 millimeter. Exemplar anträf-
fas emellertid af ända till HOO mm. längd.

Till följd af sin jämförelsevis ringa storlek och sin sällsynthet
är den ingenstädes hos oss föremal för särskildt fiske. Dock hän-
der stundom att exemplar, som någon gång istörre mängd fåtts i
strömmingsnot på hösten, föras till salu ivåra hamnar. Isynner-
het iEngland anses stekt tobiskung såsom en synnerlig läckerhet.
Också såsom kokt är den välsmaklig. Detta gäller särskildt den
ännu romstinna honan. Under vintermånaderna däremot är fisken
mager och tämligen tarflig som föda. Isödra Sverige, likasom i
England och Frankrike fångas denna art ställvis imängd. Fångsten
sker dels med särskilda finmaskade notar, som hafva ett lakan till
bröst, dels uppgräfves fisken, såsom vi redan förut omtalat, under
ebbtiden från strandbäddarna. Den är ett ypperligt agn, isynner-
het för torsk, och är särskildt i denna egenskap mångenstädes ef-
tersökt af fiskarena.

En närstående mindre art, som ofta förväxlas med tobiskun-
gen, med hvilkcn den icke sällan förekommer i samma stim och
tillsamman med hvilken den därför mången gång fångas, är lblå-
tobisen (Ammodytes tobianus L. eller lancea Cuv.) Också denna
art tillhör hufvudsakligon norra Europas kuster, men dess utbred-
ning är vidsträcktare, än tobiskungens. Sålunda kan man med
mycken sannolikhet antaga att den är circumpolär. Den är näm-
ligen funnen norrut vid Kyska Lappmarkens kust och västligt vid
Island, Grönland och nordöstra kusten af norra Amerika. Längs
Europas västkust är den på sina ställen så talrik, att den där dag-
ligen kan fångas i tusental. Den förekommer ända ned till södra
Spaniens kust och enstaka exemplar hafva fångats till och med i
Medelhafvets västligaste delar. Också vid Sveriges kuster är den
på do flesta ställen allmännare, än tobiskungen, och går istörre
stim än denna, med hvilken den för öfrigthelt och hållet öfverens-
stämmer ilefnadsvanor, likasom den har samma användning såsom
agn och iköket.

Malmgren kände ännu (år 1863) isin Öfversigt af Fin-
lands fiskfaunau intet om denna fisks förekomst vid våra Östersjö-
kuster, utan antog att den där ersattes af tobiskungen, och det var
först genom exemplar, fångade vid Hangö år 1876, som författa-
ren blef itillfälle att konstatera dess uppträdande äfven vid vara
stränder. Senare har den blifvit tagen på flere ställen i Åbo skär-
gård och vid Åland. Kring Högland, där den kallas tuulenkala,

är den enligt Mc la åtminstone lika vanlig som den störrearten.
Namnet tuulenkala" eller blåstfisk" torde den hafva erhållit däraf
att den, likasom föregående, efter starka stormar finnes uppkastad
på stränderna. Huru långt den går in iFinska viken är ännu
icke kändt, lika litet som dess nordgräns iBottniska viken. Vid
Sveriges kust är den emellertid enligt Lilljeborg funnen i Ros-
lagens skärgård norr om Ålands haf.

its smaller relative the Sand-Launce, spawns during the autumn
or winter months. It generally finds its way to deeper waters in
September and October, but specimens of this fish have some-

times been found after winter storms thrown upon the beach at

Hangö Point.
The Sand-Eel is distributed along the western coast of Eu-

rope: northwards, so far as is known, up to the 64:th degree of
latitude or the district outside Trondhjem, and southwards as far
as the Bay of Biscay on the west coast of France. It occurs here
sometimes in great numbers. On the coasts of Sweden it is on

the contrary rarely found as a rule, although it is met with on the
east coast as far as the most southern parts of the Gulf of Bothnia.
It occurs along our coasts but sparely also. Itis found in the Gulf
of Bothnia still outside Björneborg and in the Gulf of Finland
as far as Cronstadt. It is, however, exceedingly rare in the eastern
part of the gulf. The average length of the Sand-Eel in Finnish
waters is from 150 to 200 millimetres. Examples have, however,
been found of up to 300 m. m. in length.

As a consequence of its comparatively small size and its
rarity it is nowhere in Finland the object of special fishing.

Sometimes, however, it happens that Sand-Eels, when caught
in greater numbers in the autumn, are exposed for sale in our har-
bours.

Fried Sand-Eels are considered a great delicacy, especially
in England. It is also very palatable when boiled, especially the
female when full of roc. During the winter months however this
fish is loan and rather inferior as food. Sand-Eels are caught in
quantities in southern Sweden, as also in England and France.

The fishing is partly done by means of specially fine-meshed
nets, and partly by digging up the fish, as we have already men-
tioned, from the sands at low water.

It is an excellent bait, especially for cod. and in this respect
is much sought after by fishermen. Ä closely allied smaller species
which is often mistaken for the Sand-Eel, occurring as it often
does in the same shoals, and consequently caught with the Sand-
Eel, is the Sand-Launce, (Ammodytes tobianus L or lancea Cuv).
This species also belongs principally to the coasts of northern
Europe, but its distribution is more extensive than that of the
Sand-Eel.

The Sand-Launce may be considered a circumpolär species.
It is namely found northwards on the coast of Russian Lapland,
and westwards at Iceland, Greenland and the northeastern coast
of North America. It is so plentiful in places along the west
coast of Europe, as to bo caught daily there in thousands. It
occurs down to the south coast of Spain and solitary specimens
have been caught even in the most western part of the Mediter-
ranean. The Sand-Launce is also more general in most places
on the coasts of Sweden than the Sand-Eel, and found in greater
shoals, but otherwise their habits are precisely the same, and they
are both made use of as bait and for food.

Malmgren knew nought of the Sand-Launce, in his Öfvers-
igt af Finlands Fiskfauna" 1863, being found on our Baltic shores,
but supposed that the Sand-Eel here took its place, and it was
first by specimens of the Sand-Launce caught at Hangö in 1876
that the author had an opportunity of establishing the fact of its
presence on our shores also. Since then it has been caught at
several places on the Abo seaboard and also at Aland. Round
Högland, where it is called tuulenkala" it is, according toMela,
quite as common as the larger species. It has evidently got the
name of ..tuulenkala" or ..windfish", because, as in the case of
the Sand-Eel, it has been found after violent storms, thrown high
on the beach.

It is not yet known how far it extends in the Finnish Gulf,
yet its northern boundary in the Bothnian Gulf. According to
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Att äfven af denna art lämna en särskild figur torde vara
onödigt. Vi anmärka blott att den skiljer sig från tobiskungen
genom mindre storlek, framtill tydligen hoptryckt kropp, starkt
framskjutbar öfverkäk och genom längre bröstfenor,hvilka tillbaka-
lagda räcka mer eller mindre långt bakom ryggfenans början.

Lilljeborg, it is however found on the coast of Sweden at Roslag's
seaboard north of Aland's sea.

It seems scarcely necessary to give a separate illustration of
the Sand-Launce, and we may only remark that it is to be dis-
tinguished from the Sand-Eel by its smaller size, the forward part
of its body being evidently compressed, its strongly protractile
upper jaw. and by its longer pectoral fins, which when laid back
extend more or less beyond the commencement of the dorsal fin.
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ÅL. ANKERIAINEN.
Såsom af ofvanstående synonymik framgår, hafva flere för-

fattare uppstält och beskrifvit åtskilliga ålarter, hvilka genom se-

nare undersökningar uppvisats vara dels olika kön. dels olika
i hvarandra öfvergående former af en och samma art. Af dessa
växlingar är det lmfvudsakligen tvänne, nämligen en trubbnosad
och en spetsnosad (latirostris och acutirostris),hvilka isin typiskt
utbildade form lätt kunna särskiljas. Enligt Francis Day reprä-
senterar den förra, som har större ögon och längre bakat begyn-
nande ryggfena och hvilken hufvudsakligen anträffas i hafvet och
ibrackvatten, lianen, den senare, som är den ifloderna och in-
sjöarna vanliga, däremot honan. Också Lilljeborg beskrifver
trubbnosade hanar. Möbius och Heincke säga emellertid att
hanen har en smalare nos än honan. Detta beror antagligen
därpå att, såsom Lilljeborg äfven framhåller, nonan förekommer
i två former, såväl smalnosad, som stundom ihöggrad trubbnosad.
Denna senare form utgöres af ofta mycket stora honor, hos hvilka
fortplantningsdriften af en eller annan anledning under en längre
följd af år varit latent. De anträffas mestadels isött vatten. Tyd-
liga öfvergångar mellan de båda formerna kunna ofta iakttagas.

Den fullvuxna hanen är föröfrigtmycket mindre än honan.
Hans totallängd öfverstiger sällan 480 millim., under det honor af
1,200 millim, eller 4 fots längd och 2 till 2 1/2 kilograms vikt icke
äro altför sällsynta

Könen likna oftast hvarandra till färgen; dock är lianen van-
ligen ofvan något mörkare och saknar alltid på undre sidan den
gulaktiga färg, som icke sällan där utmärker honan. Stundom har
denna buksidan baktill rödaktig och varierar för öfrigt ej sällan
efter olika årstid eller olika lokaler. Möbius och Heincke upp-
gifva efter Leth att honans grå bukfärg skulle infinna sig till par-
ningstiden, da den går ned åt hafvet, Francis Day äter säger
att ålar med grå buk lefva på sandig och grusig botten och där-
för till smaken äro läckrare, än de med gul buk, hvilka uppehålla
sig på- dyig botten. Isött vatten är ålhonan emellertid oftast
mörkgrön,nedåt sidorna gulgrönaktigoch på buksidan gulaktig. Man
har äfven anträffat exemplar, som varit olivgröna med ett guldgult
streck längs ryggen och till och med sådana, som varit helt och
hållet gula. Ytterst sällsynta äro helhvita ålar.

Ålen lefver, såsom af ofvanstäonde framgått, såväl i hafvet,
vanligen i närheten af stränderna, som isött vatten, både stilla
stående och rinnande. Här håller den sig hälst pä ställen med
dyig och mjuk botten samt ymnig vegetation. Om dagen ligger
den mestadels stilla, dold bland algerna, eller i hal, hvilka den
med stor snabbhet och färdighet borrar åt sig i bottnen och ur
hvilka den endast med hufvudet lurar fram. Irinnande vatten
med stenbotten gömmer den sig vanligen under störrestenar, isyn-
nerhet pä sädana ställen, där vattnet är djupare och mindre stridt
samt bottnen lösare. Vid nattens inbrott lämnar den sina göm-
ställen och jagar ut på rof. Den slukar därvid nästan alla slags
djur, hufvudsakligen småfisk, fiskyngel och fiskrom samt kräftdjur,
men äfven blötdjur, maskar och insekter. Man har äfven sett den
krypa in i de hål, som vattensorkarna göra i tvärbranta stränder
och där angripa sorkarna. Likaså har man funnit att den slukar
grodor, ungar af sothöns och änder, ja till och med snokar och
mindre exemplar af egen art. Icke häller försmår den redan i
förruttnelse öfvergången föda.

Vid vinterns annalkande kryper ålen en å två fot ned ibot-
tendyn och tillbringar där den kalla tiden i dvala. För öfrigt för-
mår den tåla en höggrad af köld utan att taga någon skada. Alar,
hvilka varit stelfrusna niistän såsom ispiggar, hafva lagda ibrunns-
vatten i varmt rum åter upptinat och efter förloppet af en a par
timmar varit lika lifliga. som under sommaren.

THE EEL.
As may he seen from the above synonymes, several authors

have arranged and described various species of Eels, which have to
a certain extent by more recent research been proved to be diffe-
rent varieties of the same species.

Of these varieties it is principally two which in their typi-
cally developed form can easily be distinguished from each other,

namely a broad-nosed and a sharp-nosed variety (latirostris and
acutirostris). According to Francis Day, the former variety re-
presents the male, having larger eyes and the commencement of
the dorsal fin further back, and being for the most part found in

the sea and brackish water; whilst the latter is the female, and is
met within rivers and lakes. Lilljeborg also describes broad-nosed
males. Möbius and Heincke, however, say that the male has a

narrower nose than the female. This probably arises from the fact
which is also alluded to by Lilljeborg, that the female occurs in

two varieties, both sharpnosed, as well as sometimes very broad-
nosed. This latter variety is often composed of very large females
in whom the instinct of procreation has from one or another cause
remained latent during a considerable number of years. They are
mostly met with in fresh water. Manifest transitions between the
two varieties can often be observed. Besides, the fullgrown male
is much less than the female. His total length seldom exceeds
480 m. m., whilst females of 1,200 m. in. or four feet in length,
and weighing from 2to 2 1/2 kilograms, are not at all rare.

As to colour, both sexes most often resemble each other; al-
though the male is generally somewhat darker on the upper parts
and is always free from the yellowish colour on the lower parts
which almost always distinguishes the female. Sometimes the belly
sides are reddish backwards and, in fact, they vary a good deal,
according to the different seasons or various localities. Möbius
and Heincke state, according to Leth, that the grey colour of the
belly in the female occurs at spawning time, when it migrates to
the sea, whilst Francis Day says that Eels with grey bellies live
on sandy and gravelly bottom and are therefore more delicate to
the taste than those with yellow bellies, which live on muddy
bottoms. The female Eel is, however, most often, when in fresh
water, darkgreen, yellowgreenish down the sides, and the bellyside
yellowrish. Examples have,however,been observed, which were olive-
greenwith a golden yellow line along the back and some Eels arc ob-
served, which were altogether yellow. Pure white Eels are very rare.

As may be gathered from the foregoing, the Eel is found in
the sea, generally in the vicinity of the shores, and also in fresh
waters, both standing and running. Here he prefers remaining at
places with muddy and soft bottom and with plentiful vegetation.
During the day it generally lies still, concealed among the algae,
or in holes, which it bores for itself in the bottom with great speed
and facility, and out of which only its head peeps lurkingly. In
running water with stony bottom it generally hides itself under
large stones,especially at such places where the bottomis more loose.
At nightfall it leaves its hiding-places and pursues its prey. It
thereupon devours almost every kind of animal, specially small
fishes, the fry and spawn of fishes, also crabs, and even jellyfish,
worms, and insects. It has even been observed to creep into the
holes which the water-rats make in steep parts of the banks and
there attack the water-rats. It has likewise been noticed to swal-
low frogs, young duck and water-hens, yes even snakes and smal-
ler examples of its own kind. Xor does it despise food which is
already rotten.

At the approach of winter the Eel buries itself a foot or two
deep in the mud and remains there during the cold season in a
torpid state. It can besides endure the effects of a low tempera-
ture without being hurt thereby. Eels which have been frozen



På grand af sina respirationsorgans egendomliga byggnad
förmår ålen äfven längre än de flesta andra fiskar härda ut ofvan
vattnet. Man har till och med sett att den stundom, ehuru mera
sällan, går från vattnet upp på land, där stränderna äro laga och
marken fuktig, och att den då bland det våta gräset förmår röra
sig med mycken snabbhet. Å dylika ställen säges den någon gång,
om afständet icke är altför stort, vandra från en vattensamling till
en annan. På detta sätt förklaras dess förekomst ivatten, som
icke stå inågot synligt samband med andra, Ofta kan sambandet
dock vara underjordiskt och ålen har en stor förmåga att slingra
sig fram genom hål och rör. Sålunda anträffas den ibland ivatten-
ledningsrören isädana städer, hvilka icke filtrera sitt vatten, och
tränger stundom flere våningar högt upp ihusen. Men äfven upp-
går ålen såsom yngel ismå källdrag, till källor och småträsk, som
ligga några hundrade meter från hafvet eller närmaste större vat-
ten. Källdragen torka ut och ålen anträffas i de nämda vatten-
samlingarna, såsom det då förefaller dit anländ på oförklarligt vis.
INorge har man funnit ål iett fjällvatten ända till 1,600 fot öf-
ver hafvet. Det har förefallit nästan omöjligt att den kunnat krypa
så högt upp och man har därför trott att den blifvit dit transpor-
terad af fåglar antingen såsom ägg eller yngel (?). Emellertid kän-
ner man att ålen (såsom yngel) kryper upp för branta fuktiga
bärgsväggar och för sådana vattenfall, som Rhenfallet vid Sohaff-
hausen och Rhönefaliet.

Långa tider har man svälvat iokunnighet om ålens fort-
plantning. Idetta hänseende hafva tvänne förvillelser gjort sig
gällande, nämligen att den vore hermafrodit och att den skulle
föda lefvande ungar. Numera har man dock med visshet uppvi-
sat att ålen är skildkönad. Villfarelsen förorsakades däraf att ute-
slutande honan förekommer i sötvatten och att fettbildningarna
kring ovarierna tolkats såsom testiklar. Hanen lefver endast vid
hafskuster och ibräckt vatten och då den är mycket mindre än
honan ansågs den en lång tid för ännu icke fullvuxna exemplar.
Den upptäcktes först år 1874. Beträffande åter ålens viviparität,
är det redan klart att ett djur, hvilket likasom ålen isina ovarier
eger flere millioner mikroskopiska ägg1 icke kan föda lefvande un-
gar. Alen besväras ofta af spolmaskar (Ascaris labiata) isina
inelfvor och dessa hafva af okunnigt folk ansetts såsom ålyngel.

Emellertid är man ännu icke på det klara med ålens fort-
plantningshistoria. Man har icke funnit spermatozoer itestiklarna,
lika litet som mogna ägg iovarierna. Tiden för könsmognaden
och ålens lek är sålunda ännu obekant. Alt livad vi veta, är att
en stor mängd af do fullvuxna ålama om hösten,i norra Europa
från juli eller augusti till oktober, isydligare från oktober till de-
cember, vandra från träsken och insjöarna längs floderna ned till
hafvet. Då de gå ned för floderna händer det stundom att de
samla sig istora knippor, hopslingrade med hufvudet mot medel-
punkten och hvilka med hastiga rörelser rulla nedför strömmen
(Pr. Day)*). Men de noggrannaste undersökningarhafva emeller-
tid uppvisat att de då ännu icke äro beredda för någon fortplant-
ning. Likväl är det tydligt att denna sker under den kalla års-

tiden ute ihafvet. Ty om våren, i södra Europa redan ifebruari,
inorra först imaj, juni och juli månad begynner enåtervandring
af ålyngel uppför floderna. Detta yngel, som är nästan genom-
skinligt, är isödra Europa endast 6— B millim., inorra däremot
60— 100 millim, långt och utgöres sålunda enligt all sannolikhet
af de om hösten utvandrade alarnas afkomma. Om så är, torde
altså lektiden inträffa mellan december och februari. Huruvida
enskilda ålar möjligen leka isött vatten, såsom en del författare
antaga, eller om alla, hvilka blifva fortplantningsskickliga, utvandra
till hafvet, såsom ialla händelser det stora flertalet, äro frågor.

*) Äfven i maj och juni skallålen enligt Lilljeborgpådetta sätt »knippa
sig» i Skånes insjöar.

almost to icicles, when laid in water in a warm room have thawed
again and after the lapse of an hour or two, they have been as
lively as during summer.

By reason of the singular construction of their organs of
respiration, Eels are also enabled to exist longer out of water than
most other fishes. They have even been sometimes seen, although
rarely, to emerge from the water and ascend on the land, where
the shores are low and the ground damp, and have then been
observed to make their way through the wet grass with great
swiftness. They are said occasionally to migrate at such places,
where the distance is not too great, from one piece of water to
another. In this manner their presence is accounted for in ponds,
lakes, and rivers which are not directly united to any other waters.
The communication may, however, often be underground, and the
Eel has a great ability of wriggling itself forward through holes
and water pipes. It is thus often found in the waterpipes of such
towns as do not filter their water, and sometimes forces its way
several stories up in the houses. But as fry the Eel also ascends
small springs, to fountain heads or small marshes, lieing several
hundred metres from the sea or the nearest watershed. The spring-
dries up and the Eel is found in the waters mentioned, seemingly
there in an unexplicable manner. In Norway the Eel has been
found in a mountain water 1,600 feet above the level of the sea.
It seems almost impossible that it could have crept so high up,
and it has therefore been thought that it has been transported
thither by birds, either as spawn or fry (?). However, it is known
that the Eel (as fry) crawls up steep damp precipices and such
waterfalls, as the falls of the Rhine at Schaflhausen and the falls
of the Rhone.

Por a long time there has been but little known as to the pro-
pagation of the Eel. In this respect two errors have been dominant,
namely that Eels were hermaphrodites,and that they were viviparous.
Now, however, it has been clearly proved that Eels are of both
sexes. The mistake originated from the fact that only the female
occurs in fresh water, and that the fatty formations round the ova-
ries were supposed to be testicles. The male lives only on the
sea coasts and in brackish water, and as it is much smaller than
the female it was long considered as anot fullgrown specimen. The
mistake was discovered in 1874. As to the Eel being viviparous, it
is quite clear that an animal, which like the Eel has several mil-
lions of microscopical ova in its ovary, cannot bring forth young
alive. The Eel is often infested by worms (Ascaris labiata) in
its intestines, and these have been looked upon as Eel-fry by ig-
norant people. However, the Eel's propagation is not yet altogether
clear.

Spermatozoes have not been found in the testicles, nor ripe
eggs in the ovaries. The period of maturity and spawning of
the Eel is thus still unknown. All that we know is, that a great
many of the fullgrown Eels migrate in the autumn from marshes
and lakes by the rivers down to the sea; in northern Europe from
October to December. As they pass down the rivers it sometimes
happens that they gather together in great bundles, rolled up with
the heads towards the centre, and these roll down stream at a
great pace (Fr. Day)*). But the minutest examinations have
meanwhile shown that they are not yet fitted for purposes of pro-
pagation. It is, however1, quite clear that this occurs out at sea
during the cold season. For the Eel-fry commence their migration
up the rivers in spring, as early as February in southern Europe,
but not before May, June and July in northern Europe. The fry,
which are almost transparent measure only 6 to 8 m. m.in southern,
but 60 to 100 m. m. in northern Europe, and according to all pro-

*) According to Lilljeborg, the Eels bundle themselves in this way

also in the lakes of Scania during Hay and June.
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hvilka ännu stå obesvarade, lika som frågan huruvida lekfiskarna
efter äggläggningen återvända ifloderna från liafvet eller där bortdö.
En sådan återgång torde emellertid icke ske inågon nämnvärd
mängd, om än enskilda fakta någongång tala för att den stundom
eger rum. A andra sidan synas en del ålar aldrig lämna det söta
vattnet, men antagligen äro dessa sterila.

Intet annat fiskyngel är utrustadt med en så stark migrations-
drift som ålens. Denna drift är, såsom äfven Lilljeborg anmär-
ker, tydligen beräknad på att ersätta den brist iartens utbredning
ide söta vattnen, som kan uppkomma därigenom att den ynglar
endast ihafvet eller ibräckt vatten. Visserligen vandrar icke alt
yngel, utan en del stannar kvar i hafvet. Dock torde detta utgö-
ras nästan uteslutande af hanyngel, medan däremot honynglet of-
tast redan under sitt första, men någon gång först under andra
eller tredje lefnadsåret vandrar uppför floderna itäta tåg af myria-
der individer och stundom ända till en å två meters bredd och en

meters djup, hvilka tåg kunna oafbrutet fortfara några dagar. Upp-
stigningen sker med största ihärdighet, lodräta dambyggnader öf-
verskridas, äfven stora forsar förmå ofta, såsom tidigare anförts,
icke sätta hinder ivägen för tågets framskridande, utan kringgås
på den fuktiga marken längs stränderna, om andra utvägar icke
kunna anlitas. Inkomna i floderna dela sig tågen och söka sig in
ibifloder och bäckar, på detta sätt spridande ålens utbredning till
de flesta inlandsvattnen.

Bland våra fiskar utmärka sig endast laxarne genom en lik-
nande vandringsdrift. Men ålens yngel vandrar imotsats mot de-
ras från hafvet till sött vatten. Alen bör därför betraktas såsom
ursprungligen en hafsfisk, för hvilken existensförhållandenaisött
vatten emellertid befunnits lämpligare. Här uppnår den nämligen
altid betydligt större storlek och blir mycket fetare, än iliafvet.
Om dess ursprungliga natur såsom hafsfisk vitnar äfven det egen-
domliga förhållande att hanarne icke äro åtminstone inågon högre
grad migratoriska, utan anträffas endast vidkusterna af hafvet eller
iflodmynningarna.

Ålen är utbredd iså godt som hela norra hemisfären af
Gamla och Nya verlden. Inom den förra finnes den från Island
och Lappland (där den dock saknasihögre liggande fjällvatten)
till China, Japan, Formosa, Borneo och Nya Zeland och inom den
senare från Grönland och Kanada tillMexico och Vestindien. Den
är allmän iMedelhafvet och ialla Europas mot detta gränsande
länder, likasom den äfven förekommer inorra Afrika. Däremot
saknas den iSvarta och Kaspiska hafven samt ideidem utfallande
floderna *). Likaså är den ej anträffad i de med norra Ishafvet
förenade vattendrag**), således ej ihela Sibirien. Själffallet kan
den icke förekomma i de inre delar af Asien, dit den icke kun-
nat uppvandra från sin ursprungskälla, hafvet.

Hos oss är ålen ganska vanligiBottniska och Finska vikarna,
äfvensom ide hit utfallande vattensystemen. Dock blir den säll-
syntare ofvanom de stora forsarna. Sålunda är den sällsyntiUleå
träsk. Enligt Mela är den någorlunda talrik i Päijänne, men yt-
terst sällsynt iSaarijärvi, Rautalampi och Pielavesi. Ehuru den är
tämligen allmän iLadoga, tyckes det som om Imatra fall lade ett
oöfverstigiigt hinder för dess utbredning inåt Saimens vidsträckta
vattensystem. Emellertid är engång ål fångad iKuhajärvi iSul-
kava och par gånger vid Nyslott (Mela) samt uppgifves äfven från
Orivesi (Rein).

Den iBottniska viken lefvande ålens fortplantningsvandringar
hafva blifvit noga studerade af R.Lundberg. De fullvuxna ålama
vandra här under eftersommaren och hösten från norr åt söder

*) Den har dock numera planterats i nedre Donau. De ålar som någon
gång anträffats i Dnieper eller Volgahafva antagligen inkommit genom kanaler,
som leda till vattendrag med utlopp i Östersjön.

**) Den är dock funnen i Tenojoki, men har måhända kommit dit å an-

dra vägar, iin från Ishafvet.

bability they are the offspring of the Eels which emigrated in the
autumn. If this be so, the spawning very likely takes place
between December and February. Whether solitary Eels possibly
spawn in fresh water, as certain authors imagine, or if all which
have arrived at maturity migrate to the sea, which the great ma-

jority do at any rate, are questions which still remain unanswered,
as well as whether the parent fish return up the rivers after spawn-
ing or die in the sea. Their return does not occur in such num-

bers at all events, if even solitary facts occasionally go to prove
that it does happen. On the other hand it appears that certain
Eels never leave the still waters, but these are probably sterile.

No other fish-fry is endowed with so strong migration-instinct
as the Eel-fry. This instinct is doubtless, as Lilljeborg also re-
marks, calculated to compensate the want of their distribution in
fresh water, which would otherwise arise from the fact that they
only spawn in the sea or brackish water. All the fry do not cer-

tainly migrate, for some remain in the sea. These would, however,
appear to be almost exclusively male-fry, whilst the female-fry on
the other hand, generally during their first year, but sometimes in
their second or third year, migrate up the rivers in closely packed
myriads, sometimes one to two metres in width and one metre in
depth, which shoals continue to pass for several days in unbroken
succession. Their progress upwards is prosecuted with the greatest
perseverance;perpendicular dams arc surmounted, even great water-
falls fail, as we have already stated, to effect any hindrance to
their onward march, for if no other means is available, the fry
betake themselves to the damp ground along the banks of the
rivers; the shoals divide and find their way into the various tribu-
tary rivers and streams, spreading in this manner the Eels distri-
bution to most of the inland waters.

Among the fishes known to us, only the salmon displays a
similar migratory instinct. But the Eel-fry in contradistinction to
the salmon, migrate from the sea to fresh water. The Eel ought
therefore to be considered as being originally a marine fish, for
whose existence its surroundings in fresh water have been found
to be more suitable. Here the Eel always attains a much greater
size and gets much fatter than in the sea. As to its primary na-

ture as a marine fish, the singular fact that the males are not at
least to any great extent migratory bears also witness,for the}" are
only found on the sea shores or at the mouths of rivers.

The Eel is distributed in pretty nearly the whole of the nor-
thern hemisphere of the old and new world. Within the former
it is found from Iceland and Lapland (where, however, it does not
occur in the fiell waters of greater altitude) to China, Japan, For-
mosa, Borneo, and New Zealand, and within the latter, from Green-
land and Canada to Mexico, and the West Indies. It is common
in the Mediterranean and in all the European countries bounded
thereby, and it also occurs in northern Africa. But it is not met
with in the Black and Caspian Seas, nor in their tributaries*). It
is neither found in the rivers flowing into the northern Arctic
Ocean **), nor in the whole of Siberia. As a matter of course it
is not to bo found in the interior of Asia, wiiither it cannot wan-
der from its primary source, the sea.

With us the Eel is quite common in the Gulfs of Bothnia
and Finland, as also in the water systems falling into these Gulfs.
It gets, however, more rare above the great waterfalls. It is thus
rare in Uleå Lake. According to Mcl a, it is tolerably plentiful
in the Päijänne, but most rare inSaarijärvi, Rautalampi and Piela-
vesi Lakes. Although it is pretty common in Lake Ladoga, it

*) It is now, however, propagated in the lower Danube. The Eels which
have sometimes been met with in the Dnieper and Volga, have probably come
in through the canals which lead to waters flowing into the Baltic.

**) It is, however, found in Tenojoki, but has possibly arrived hither by
other ways than from the Arctic Ocean.
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ända till södra Skåne, gå sa vidare åt väster och fortsätta därpå
norrut genom Öresund till Kattegat. Vandringen sker hufvudsak-
ligen under stormiga orh mörka nätter. Utan tvifvel stannar dock
en del af ålama kvar iÖstersjön och till och med iBottniska vi-
ken, för att leka. Dock äro hanar sällsynta vid kusterna af
denna vik.

Det är hufvndsakligen under denna vandringstid ål fångas i
större mängd. Isödra Sverige sker denna fångst mest med ett
slags stora ryssjor, sa kallade »hornnior», iströmdragen äter huf-
vudsakligen med s. k. ålkistor eller vanliga ryssjor. Om vintern
tages den med ljuster. Hos oss fås den hufvudsakligen om sen-
sommaren på långref. Ålfisket skulle säkert förtjäna att uppdrif-
vas i vårt land och kunde mångenstädes bli en källa till hittils
okänd inkomst, då ålen altid betingar sig ett högt pris. Ytterst
lätt transporterad, kunde den planteras istörre mängder imånga
vatten, där den ännu saknas. För närvarande kan ålfisket icke
sägas spela någon särskildt betydelsefull rol hos oss. Allmogen
själf förtär pä de flesta ställen icke ålens kött, ej blott därför att
den skulle anse det för ett altför dyrt födoämne,men till följd af
en inrotad motvilja mot den ormlika fisken.
Iutlandet bedrifvas mycket stora ålfiskerier på vissa ställen i

Schlesvig-Holstein och vid Nordsjöns kuster, isynnerhet iHolland.
IIrland har nian engång på en enda natt fångat 70,000 ålar. I
Frankrike äro ålfiskena i Seinen, vid Narbonne och Montpellier
berömda. Det största ålfisket eger dock rum vid Comachio iIta-
lien vid Pos mynning, hvarest fångsten vissa år stigit till 780,000
kilogram.

Alen tillredes på många sätt och såväl färsk som rökt är den
en känd läckerhet på bordet.

would seem that Imatra rapids place an insurmountable barrier
against its distribution throughout the vast extent of the Saima
water system. Meanwhile one Eel has been caught at Kuhajärvi
in Sulkava and several at Nyslott (Mela) and. as stated, also at
Orihvesi (R e in).

The propagation migrations of the Eel found in the Gulf of
Bothnia have been very minutely studied by R. Lundberg. The
fullgrown males migrate during the later summer and autumn from
north to south as far as southern Scania, then further westwards,
and afterwards north through the sound to the Cattegat. The mi-
gration takes place chiefly during stormy and dark nights. With-
out doubt, however, part of the Eels remain in the Gulf of Both-
nia to spawn. But males are very rare on the coasts of this gulf.

It is chiefly during migration that the Eel is caught in im-
portant quantities. The Eel-fishery is carried on in southern
Sweden mostly with a sort of large wicker trap, and in the streams
principally by means of Eel-boxes or ordinary traps. In winter
it is speared. In Finland Eels are chiefly caught in the latter
part of summer on nightlines. The Eel-fishing certainly deserves
to be developed in our country and would be in many places a
source of hitherto unknown income, as Eel always fetches a high
price. Most easily transported, it might be cultivated in quantities
in many waters where as yet it is not met with. At present the
Eel-fishing cannot be said to be of any great importance to us.
As a rule the people do not eat Eels, not only because they con-
sider it too expensive food, but in consequence of a deeply rooted
aversion to the serpentlike fish.

Great Eel-fisheries are carried on at certain places in Sleswig-
Holstein and on the coasts of the North Sea, especially in Holland.
In Iceland there have been caught in one night 70,000 Eels. The
Eel-fisheries of the Seine, in France, are highly estimated at Nar-
bonne and Montpellier. But the greatest Eel fishery is at Coma-
chio in Italy at the mouth of the Po, where the take has certain
years reached 730,000 kilograms.

The Eel is prepared in many ways and whether fresh or
smoked is a well known delicacy for the table.
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NYARE ORIGINALARBETEN
utkomna på S. W. EDLUND's förlag:

nKunskqp om eget land och eget folk är ett vilkor förall insigtsfull medborgerlig verksamhet —
ja för individens sedliga bildning öfverhufvud. Om en menniska, som är okunnig om allt detta, kan med
skäl sägas, att hon icke vet hvar hon är hemma".

Finlands geografi. Handbok för medborgare, utarbetad af K. E. F. Ignatius. I. Allmän öfverblick af land och folk. Med kartor och
illustrationer. Pris haft. 14 mk. 50 p. inb. 16 mk.

Arbetet omfattar tretton kapitel, hvilka behandla: Öfversigt af den Finska geografins historia. — Namn, läge och storlek. —
■

Omgifvande haf. —
Landets konfiguration och utseende. — En blick på Finlands geologiska förhållanden.

— Bergen. —
De inre vattnen.—

Klimat. — Flora. — Fauna. — Finlands bebyggande. — Befolkning och dess vexlingar.
— Finlands naturliga förvärfskällor och

deraf betingade hufvudnäringar.
— Industri, handel och sjöfart.

Arbetet blef prisbelönt vid geografiska utställningen iBern 1891.
Ehuru detta arbete talar för sig sjelf, införa vi dock ett par uttalanden, det ena ur en iSverige utkommande tidning, det andra

af en finsk:
wEn förträfflig bok, värkligen ett mönsterisitt slag och som förtjänar en platsialla lärovärks och sockenbibliotek. Hon an-

gifver sig ej som lärobok och är det ej helleriordets vanliga bemärkelse, hvilket ej hindrar, att horj är mycket lärorik, enär förf; dels
betraktar landet och dess natur från flerfaldiga synpunkter, som hvar för sig erbjuda rätt mycket af intresse. Hon nöjer sig således
icke med blott en beskrifning af landets fysiska konformation och hvad dermed står inärmaste sammanhang; man får t. ex. ganska
upplysande öfversigteraf floran och faunan ideras väsentligaste företeelser. Framställningen är enkel och flärdfri. Kartorna äro goda,
träsnitten bidraga äfven att förhöjaarbetets värde."

Detta 3:e häfte, liksom dess tidigare föregångare, bjuder på en synnerlig sakrik utredningiämnen, som mer än de flesta för-
tjäna den bildade eller bildningssökande medborgarens uppmärksamhet. Det, liksom 'Finlands geografi' idess helhet, innesluter en
mängd klara, ofta nya, men alltid på ett träffande sätt utsagda tankar. Därtill kommer att författarens vårdade flytande och eleganta
stil öfver alt gör lektyren till ett nöje. Alt sammanlagdt skänker Ignatii 'Finlands geografi' en gedigenhet och ett bestående värde,
som garanterar densamma en plats bland vår litteraturs klassiska verk"
Finlands historia af M. G-. Schybergson. Pris haft. 16 mk. 50 p. inb. 22 mk.
Statistisk handbok förFinland af K.E. F. Ignatius. Andra upplagan, under förf. inseende delvis omarbet. af A. G. Fontell. Pris haft

6 mk. 50 p. Inb. 8 mk.
Finlands Universitet 1838

—
1890. Biografiska uppgifter öfver dess Lärare, Embets- och Tjenstemän af Robert A.Renvall. Andra upp-3

lagan. Pris 5 mk.
Vår styrelse och rara Landtdagar* Återblick på Finlands konstitutionella utveckling under de senaste tjugu åren af Edv. Bergh;

Ibndt fr. 1855—1867. IIbndt fr. 1867—1882. Inb. 50 ink. Haft. 44 mk.
Finlands statsrättsliga utveckling efter 1808, af Edv. Bergh. Pris 2 mk.
Finlands Bank- och penningeväsen. Ett bidrag till belysande af den ekonomiska utvecklingen åren 1809

—
1887 af FelixHeikel. Pris 3mk.

Calonius, Math., Svenska arbeten. Supplementband atgifvet af T. Sederholm. Innehåll: Underdånigt förslag till organisation af en re-
geringskonselj för nya Finland. — Bref, utlåtanden och betänkanden utgångna från Prokurators expeditioniKejserliga Rege-
ringskonseljen för Finland åren 1809— 1815. Pris 6 mk.

Politiska skrifter af A. Chydenius. Med en inledning om Chydenii plats iFinlands historia, ånyo utgifna afE. Gr.Palmen. Pris 10mk,
Oitt Riksdagar. Af W. Rosenberg. Pris sm.
Åttioåriga minnen. Deklarationer, Proklamationer, Kungörelser och andra officiella publikationer utfärdadeiFinland under kriget1808—

1809 och under de nästföljande åren. Pris 2 mk; 50 p.
Finska Statens embets- och tjcnstemanna aflöningar. Ett bihang till Statskalendern* Pris 1 mk. 75.
Castrén, R., Skildringar ur Finlands Nyare historia. Finska deputationen. — LandtdageniBorgå 1809:

—
Eobert Henrik Rehbinder.— Finlands förste prokurator. —

Landtdagsplaner under Alexander I.
— Bilaga (Underd. adress tillH.M.Kejsaren från Senaten).

Pris haft. 5 mk. inb. 6 mk.
JeinfÖrandc Befolknings-Statistik* Med särskildt afseende å förhållandenaiFinland. Af A. Boxström. Pris 8 mk.
Försöktill en framställning af Psykologin eller Vetenskapen om själen. II1. Af Th; Rein. Pris 7 mk.
Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg af J. E. Strömborg; Ibandet Runebergs barna- och skolår, student och första

magisterår samt vistelse vid universitetet iHelsingfors. Pris 10 mk.
Fredr. Cygnaeus samlade arbeten. BandI— X. Innehåll: 1 & 2 b. Historiska arbeten; 3

—
6. Litteraturhistoriska och blandade arbeten;

7— lo b. Poetiska och dramatiska arbeten. Ett supplementband hvilket kommer att innehålla Cygnsei biografi utkommer snarli-
gast, hvarmed detta digra fosterländska arbete afslutas. Pris för band I— X 62 mk.

Skalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen tecknade af Wih. Lagus. Pris 5 mk. 50 p.
Hippolyte Flandrin. Lefnad och rerk af C. GK Estlander. Pris S mk. 50 p. Illustrationerna, uppgående till tjugu, äro utfördailjus-

tryck, fotogravyr och stentryck.
Naturalismen enligt Zola framställd af C. Gr. Estlander. Pris 1mk. 50 p.
Studier och föredrag af Wilh. Bolin; I—6 haft. å 1: 25, tills,kosta dessa häften é: 50. Innehåll h. 1: D:r K. Sederholm. Hasardspel;

h. 2: Calderons sekularminne, Dödsstraffet, Instrumentalmusiken; h. 3 & 4: Voltaire och Rousseau. Den eviga freden, Don Juan
på tiljan, Gamla sanningar; h. 5: Likbränningen, En mode filosof; h. 6 Vår styrka,' Benedikt Spinoza, Erik XIV.

Biografiskt album med 13 porträtter iljustryck, utgifvet af Finsk Qvinnoförening. Biografierna äro författadeaf Z. Topelius, EllenKey,
Elna Tenow, Margr. Fibiger, Alexandra Gripenberg m. fl. Pris 4 mk. 60.

Finlands Ridderskaps och Mels Kalender för 1890 utgifven af M. Stackelberg. Pris inb. 9 mk.
HandbokiFinlands allmänna privaträtt af Robert Montgomery. Förstadelen. Inledande läror. I. Om rättssatserna. Pris 6 mk.
Grunddrag till Skolpedagogik af Z. Cleve 10 mk.
Folkskolans handbok. Sammanställning af författningar och! öfverhetliga föreskrifter rörandeFinlands folkskoleväsende jemtemetodiska

anvisningar. Af G. F. Lönnbeck. OPris 3 mk., inb. 3 mk. 50 p.
HandledningiFinsk Kommunalkunskap. Med några inlägg från särskilda anora rättsområden. Af J. Kr. Svanljung. Inb. 1 mk. 75 p.
Praktisk handledningiPerspektivlära af Julie Nikkanen. Pris 3 mk. Iarbetet ingår omkring 70 figurer»
Lärobok iallmän musiklära och analys af M. Wegelius. Pris 12 mk.
€K A. Åberg, Svensk ordlista för rättskrifning. Tredje upplagan med omkr. 40 tusen ord tillökad och omarbetad af J. Klockafs och

I.Smeds. Upptagande jämväl ordens skrifning1 enligt Svenska akademins Ordlista. Sjette upplagan. Pris inb. 4 mk. 50 p.
Juridiskt biträde för hvar man af Edv. Bergh. Tredje reviderade upplagan. Inb. 15 mk.
Naturskönanejder och sevärda ställeniFinland. I—3 med planscher och kartor. Pris 4 mk. 75 p.

Ofvanstående arbeten saljasihvarje bokhandel till angifna pris, ingående rekvisitioner från orter som sakna
bokhandel) befordrasportofritt genom

G. W. EDLUND's bokhandel
iHelsingfors.

(9. $?i!ograji»la P}sl«in|f»rs (892.
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