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teckning, som D:r Schagerström lemnat, skiljer
sig visserligen något från vår; dock torde dels
åldern, dels det tillstånd, hvaruti exemplaret
kom författarenibanden, förklara de flesta om
ej alla olikheterna.

Af egen erfarenhet känna vi ännu icke
honan till denna art, och våga ej att afgöra
huruvida det exemplar, som tjenat såsom ori-
ginal till den figur D:r Schagerström lemnat
på cit. ställe öfver honan till sin Dracunculus,
är densamma. Att dömma af beskrifningen

måste det liafva varit den vanliga honan till
C. Lyra.

Att lilla Sjökocken till sitt lefnadssätt nä-
ra, om icke fullkomligt, öfverensstämmer med
den vanliga, kan man gerna antaga; ännu sak-
na vi likväl derom någon kännedom. Vårt
exemplar blef fångad t uti en stor sill-vad, jem-
te flera af den vanliga arten och en stor myc-
kenhet små sill. Sedermera har det ej lyckats
anträffa något exemplar, oaktadt samma vad
flitigt besöktes under hela hösten det följan-
de året.

Slägtena Centronotus och Clinus Cuv.

De till dessa båda hörande arter innefat-
tas under Linnés stora slägte Blennius, från
hvilket först Schneider afskilde dem under en
gemensam generisk benämning, Centronotus.
Cuvier har sedermera med mycket skäl vidare
delat Schneiders Centronotus uti de 2:ne slä?-

BLENNIUS Linn.

ten, som vi öfverskrifvit odh med honom an*
taga. Ilikhet med hvad förutblifvit iakttaget,
lemna vi här en synoptisk öfyersigt afde smärre
slägten, uti hvilka Blennius Linn. enligt nyare
åsigter blifvit upplöst; NB. blott sådane, som
räkna Skandinaviska arter.

* Ryggfenans strålar enkla, ej ledade, med antingen stickande eller böjliga spetsar; stjertfenan
afskild.

>J>, Bukfenornas strålat4 ispetsen åtskilda; en enda regulicr tandrad ihvardera käken.
I. Slagtet BLENNIUS Cuv. (i egentlig mening).

"JwJ, Bukfenornas strålar förenade ända till spetsen; flera tandrader i käkarne, den yttre
störst och regulicr.

11. Slagtet CLINUS Cuv. Bukfenorna långa, smala, jembreda, af underkäkens längd
111. Slagtet CENTRONOTUS Scaw. Bukfenorna mycket små, rudimentära, betydligt kortare än under-

käken.** Ryggfenans strålar mjuka och ledade; Stjcrt-, Rygg- och Anal-fena fullkomligt samman-
löpande.

IV. Slagtet ZOARCiEUS Cuv. (se förut sid. 36).

Med öfriga Blennier äga slägtena Centro-
notus och Clinus de ilesta karakterer gemen-
samma: en sammantryckt^ långdragen kropps-
form; mycket slemafsöndrande hud'„ betäckt af

små fjäll; bukfenorna _, sammansatta af ett
färre antal strålar\, som äro nära förenadej
sitta framföre bröstfenorna; en endalängs ef-
ter ryggen löpande ryggfena; ingen simblåsa.
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De skilja sig båda från närbeslägtade genera
dels genom de iöfversigten lemnade kännetec-
ken, dels genom ett mera tillspetsadt hufvud,
som har antingen en nästan rak eller blott
svagt kullrad panna, och som hos de flesta
(hos alla Skandinaviska arter) saknar de öfver
ögonen stående hudflikar, hvilka man träffar
med få undantag hos de egentliga Blennierna.
Sinsemellan visa de flera skiljaktigheter: Cen-
tronotus har knapt mer än spår till Bukfenor,
som nemligen reducera sig till ett par små ut-
stående taggar, omklädda af huden; en mycket
låg, efter hela sin längd jemnhög ryggfena;
ett litet hoptryckt hufvud, med nästan rak
panna och mycket uppstigandemun; gälhinnan
har blott 5 strålar; magen, som saknar den

säckformiga afdelningen, utgör med tarmen ett
fortlöpande rör, utan spär af blindsiickar om-
kring nedre magmunnen. Clinus åter har ian-
ga ehuru mycket smala bukfenor, sammansatta
af flera, mycket tätt förenade strålar; en något
högre, svagt rundad ryggfena; större fenor i
allmänhet; större hufvudiförhållandetillkrop-
pen och mera trindt; pannan nedlöper något
kullrig och munnen är nästan horisontel; gäl-
hinnan har 6 strålar; magen säckformig; om-
krin" nedre ma°;munnen finnas helt korta blind-
säckar till ett ringa antal.

Af Ccntronotus äger vår Faunablott en en-
da art, som länge varit känd; af Clinus der-
emot 2:ne, enligt hvad vi nyligen upptäckt.

Pl. 25. Fig. 1.

Tistefisk, Centronotus Gunellus Linn.

Artni. Längs efter ryggfenan omkring io svarta ögonfläckar, som tillika något
utbreda sig öfver ryggkanten.

Synonymt. Blennius Gunellus Linn. Fn. Sv. N:o 3iB; — Syst. Nat. I. 445- Arted. Syn. sid. 4^. N:o 5; —
Gen. sid. 27. N:o 5. Tangbrosme N:o 3. Ström Söndm. sid. 3x5. Retz. Fn. Sv. 324. N:o 44- Nilss.Synops. sid.
io3. Bloch Fische D. 11. sid. 186. Tab. 71. fig. 1. Yarr.Brit. Fish. F. sid. a3t>

Anm. Bland denna artens synonymer måste afven uppföras den både i Skandinaviens och Englands Faunor
upptagna namnarlen Ophidium imberhe. Att Linké iFn. Sv. N:o 3 ig. under detta namn icke beskrifvit någon
annan än C. Gunellus,bevisar hans beskrifning ovedersägligen, blott man antager att han öfversett

—
hvad på ett

mindre exemplar lätt kan öfverses —de små bnkfenorna. Schosevei.de och Montagu, de enda författare utom
Likné", som på autopsi lemnat beskrifning öfver en i norden förekommande Ophidium imberbe, hafva begått sam-
ma misstag, åtminstone vinner detta påstående all sannolikhet, då man noga granskar deras ofullständiga beskrif-
ningar. Äfven Pennajmt trodde sig hafva funnit ett exemplar till O. imberbe och lemnade deröfver en figur i
append. till Brit. Zool. Tom. IV.; denna kan likväl svårligen föreställa något annat än en Ålunge; beskrifningen
uteblef. Den verklige Oph. imberbej som Rondelet först bekantgjort, lärer ännu icke vara funnen utom Medel-
hafvet.

Rf. 11 a 79; Af. 42 a 44; Brf. 11 a 12, Bf. 2. Stf. 18 a 20.
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Tistejisken hinner vid Skandinavien en
längd af 6 till 9 tum; höjden utgör omkring
~ af längden och bredden knapt hälften af
höjden. Kroppen är mycket hoptryckt åt si-
dorna, långsträckt, nästan jemnhög till öfver
halfva sin längd, hvarefter den svagt afsmalnar
mot stjertfenan; denna form gifver fisken ett
svärdlikt utseende, hvaraf den ock på sina stäl-
len bär namnet Svärdfisk. Hufvudet är litet,
iaf kroppens hela längd,hoptryckt, ofvan till-
skärpt, så att nacken och pannan bilda en af-
rundad köl; tinningarne äro något svällda och
utstående; munnen liten, mycket uppstigande,
med temligen stora läppar försedd,hvilka rulla
sig öfver käkbenen; båda käkarne hafva unge-
fär samma längd. Ögonen små, sitta högt, så
att nedre randen tangerar den linie, som dragés
från gällockets spets till öfverkäkens rand; de
sitta äfven så långt framåt, att afståndet från
nosen till främre randen är \ af det från bakre
randen till lockspetsen; deras diameter motsva-
rar \af hufvudets längd. Locket är långt,
triangulärt, öfverstiger \ af *hufvudlängden,
bakre spetsen faller invid bröstfenornasöfrerot-
fäste. Gälöppningarne medelmåttigt stora; bå-
da gälhinnorna äro nedtill med hvarandra för-
enade utan någon märkelig inskärning; de ligga
således såsom en bred krage fria omkring gäl-
näset och äro endast vid främsta spetsen der-
med sammanvuxna; gälhinnans strålar äro 5,
af hvilka de fyra öfre äro temligen breda,den
s:te deremot helt smal och kort, så att den ej
räcker ut till gälhinnans rand, och har en di-
rection mera åt strupen till. Gälbågarne äro
små, den bakre fastväxt vid gälrummets bakre
vägg, lemnar blott en helt litenspringa öppen;
bågarne äro framtill försedda med syllika tän-
der, ordnade i2:ne rader. De öfre svalgbenen
förenade till 2:ne mandelformiga upphöjningar,

tätt beväpnade med fina kardlika tänder; de
nedre äro smärre, hafva samma beväpning;
tungan glatt, hård, broskartad, triangulär med
fri spets. Uti båda käkarne finnas små kägel-
ibrmiga, temmeligen spetsiga tänder, som sitta
något från hvarandra afskilda; i öfverkäken
sitta de största (omkring 11 på hvarje sida) uti
en yttre, mera regulier rad, inom hvilken man
finner en till 3:ne rader smärre tänder utan
särdeles ordning ställda, vanligen tilltagande i
mängd främst ikäken; uti underkäken åter in-
taga tänderna blott en enda rad, med 11 på
hvarje sida, de största främst; likväl finnas in-
nanför framtänderna några smärre, oregelbun-
det ställda och till antal varierande. På plog-
benets främre ända sitta några få tänder (3 a 6),
lika med dem ikäkarne, men ibågformig rad.
Gombenen sakna tänder. Kroppen är beklädd
af en riktigt slemafsöndrande hud, på hvilken
man i fiskens lefvande tillstånd ser föga spår
till de små runda, djupt i huden nedtryckta
fjäll, som utan att beröra hvarandra finnas
strödda öfver hela ytan, ungefär som på Tång-
laken. Sidolinien är föga utmärkt, löper irak
riktning nästan efter midten af kroppen. Anal-
öppningen sitter på honan vid halfva kropps-
längden, på hannen åter något framom; detta
är den enda yttre könsskillnad vi kunnat upp-
täcka hos denna arten. Ryggfenan är en en-
da, sammanhängande, låg och nästan jemnhög,
börjar ett litet stycke från nacken eller midt
öfver bröstfenornas rot, och fortlöper till stjert-
fenan, med hvars rot sjelfva hinnan förenar
sig, ehuru båda fenorna äro tydligt afskilda;
den äger 77 till 79 strålar, som alla äro enkla,
hårda, vid roten temligen tjocka och ispetsen
uddhvassa; dessa stickande spetsar äro likväl
helt och hållet dolda af den tjocka omgifvande
fenhinnan, så länge fenan är oskadad, men
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tränga iannat fall ut ochblifvablottade. Anal-
fenan har samma form och bakåt samma ut-
sträckning som ryggfenan; den är likvist något
högre, har aldra främst 2:ne hårda stickande
strålar och vidare 40 till 42 mjuka, ledade
strålar, hvilka i spetsarne äro liksom delta eller
hafva åtminstone spår till delning. Bröstfenor-
na äro helt små, ovala,afungefär halfvakropps-
höjdens längd, äro fastade mycket lågt, så att
öfre fenvecket intager nedre|af kroppshöjden;
de bestå af 11 eller 12 strålar, af hvilka de 2
a 3 öfversta äro enkla; den 6:te och 7:de äro
de längsta. Bukfenorna äro ytterst små, nästan
rudimentära, sitta tätt utmed hvarandra, obe-
tydligt framom bröstfenorna;de synas vid för-
sta påseende blott bestå af hvarsin litenstråle,
vid roten mycket tjock, hård och uddhvass,
som omgifves fullkomligt af en tjock fenhud
med något utvidgadt bräm; men undersökes
fenan nogare, så finner man den bestå af 2:ne
sådane strålar, ehuru den inre är mindre och
ligger nära förenad intill den yttre. Stjertfe-
nan är äfven helt liten, af ungefär bröstfenans
längd; utspänd får den en vacker rund form;
den har inalles 18 till 20 strålar, af hvilka de
yttre åro särdeles små, enkla och ledade; de
medlersta ispetsen delade.

Färgen är enformigt gulbrun med svagt an-
tydda irreguliera, sammanlöpande,ljusare, run-
dade fläckar, af hvilka kroppen får ett spräck-
ligt utseende; under loupe betraktad, företerhu-
den äfven en mängd svartaprickar, med hvilka
den är tätt öfversållad. Hufvudets sidor äro
bleka, från ögat nedlöper ett svart strek per-
pendikulärt till underkäkens ledgång. Trakten
omkring gälJockcn, gälhinnan, strupen, buk-
och bröstfenor äro brandgula. Iris af en skim-
rande mörk gröngul färg, har närmast pupillen
en gul ring. Längsefter ryggen finner man

vanligast 10 (någon gång blott 9 eller ända till
13) större ocell-fläckar, somutlöpamed bestäm-
da mellanrum ett stycke på sjelfva fenhinnan;
dessa fläckar äro rundade, men oregelbundna,
hafva en djupt svart pupill,omgifven afen gul-
hvit ring; de främsta äro vanligen de tydliga-
ste, de sista ofta dunkla eller utplånade. Anal-
fenan har samma färg som kroppen, men ai
kantad af brandgult, och har dunkelt antydda
hvitaktiga fläckar, ställda i snedt löpande ra-
der, som gör, att den nedfälld visar sig såsom
tvärbandad. Stjertfenan är ispetsen brandgul.
Hela tarmkanalen är kort, bildar ett nästan
jemstort rör, med blott någon utvidgning för
magen, som är liten, utan säckformig del och
saknar blindsäckar helt och hållet omkring nedre
munnen (pylorus). Den gör några mindre be-
stämda böjningar och bildar en S-formig slyn-
ga under vägen till Anus. Lefvern, till färgen
blekt lefverbrun, utgör egentligen en enda lob,
omfattar magen och når med bakre spetsen till
främre fjerdedelen af bukhålan; sraxt framom
denna spets på insidan har den lilla gallblåsan
sin plats. Simblåsa saknas. Urinblåsan är vals-
formig med lång afsmalnande botten, genom-
skinlig och fylld af en klar, färglös vätska.
Öppnar man en hona under lektiden, finner
man en enda stor valsformig äggsäck, som in-
tager ensam nästan hela bukhålan från anal-
öppningen till bakre spetsen af lefvern; denär
då alldeles fullpackad af hvita ägg,stora nästan
som knappnålshufvud, hvilka till följe af sitt
nära läge få en sexkantig form, såsom vaxcellerna
i en bikupa. Hos hannen träffar man vid
samma period 2:ne långa, jembreda testiklar,
som lisrga tätt utmed hvarandra och nå till
lefverns spets; till färgen äro de som vanligt
gulaktigt hvita.
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Tistefisketij eller som den äfven på andra
trakter kallas: Teislefiskerij allt efter de olika
provinciela benämningarna på Grisslarij Uria
gryltej har af denna fogel sitt namn, emedan
han utgör en af de smärre fiskar, hvilka tjena
Tisten till föda. Den kallas äfven Svärdfisk
för sin kroppsform, och iNorrige bär denefter
Ströms uppgift namnet Tangbrosme. Den fö-
rekommer längs efter Norska och Bohuslänska
kusterna, äfven i Kattegat, Öresund till och
med iÖstersjön; dock är den i sistnämde vat-
ten på vår kust ännu ej träffad så högt upp
som iMörköskärgård. Som den lefver städse
spridd på botten bland stenar och tångoch vet
att skickligt dölja sig, fångas den mera spar-
samt. Den vistas på ett mera grundt vatten,
hvarföre den på sådane kuster, der en märkli-
gare ebb infaller, ofta blir qvarlemnadismärre
hålor der vatten stadnar, och är vid sådana
tillfällen lättast att ertappa. Den är särdeles
seglifvad och kan ganska länge ligga öfver vatt-
net, innan han dör. Dess rörelser äro ytterst

energiska, då man bjuder till att taga den, an-
nars rörcr den sig mera långsamt och slingran-
de. Man ser den sällan ligga utsträckt, utan
vanligtvis mer eller mindre vågformigt höjd
eller till och med liksom hopviken; deraflåter
det förklara sig, att denna fisk så ofta träffas
inkrupen uti torna musselskal, med hvilka han
icke så sällan upphämtas från botten,isynner-
het vid ostronfiske. Dess föda synes vara för-
nämligast crustaceer eller mollusker, åtminstone
träffas deraf flera lemningar imagen. Islutet
af Öctober finner man fylld äggsäck hos honan
och svalda testiklar hos hannen, hvaraf följer,
att fiskens lektid inträffar i denna månad eller
kanske något sednare. Det är också vid denna
tid, som de flesta fångas iBohuslän, bland an-
dra fiskar iVad. En och annan erhålles äf-
ven vid andra årstider. Som Tistcfisken icke
är till någon nytta för fiskaren, lemnas åt den-
samma ingen uppmärksamhet. Till föda be-
gagnas den ej.

Pl. 25. Fig. 2.

Långbar n, Clinus maculatus Fr.
Artm. Bröstfenornas nedre strålar längre än de öfriga, med fria spetsar; stjertfe-

nan ispetsen tvär, något rundad; 36 strålar ianalfenan och omkring 6o iryggfenan.
Synonymi. Clinus maculatusj Fries. Kongl. Vet. Acad. Handi. år 1837.

Bf 59— Öl; Af. 36; Brf 15; Bf. 6(1); Stf. 13.
Alla exemplar vi erhållit af denna,ised-

naste åren upptäckta fiskart, hafva hållit en
längd mellan 6 och 7 tum. Kroppen långlagd,
nära jembred, blott småningom afsmalnande
åt stjerten, måttligt sammantryckt efter hela
sin längd, med bred afrundad rygg och buk-

kant, samt en langsgående insänkning midt ef-
ter sidorna; kroppens största höjd utgör blott
~j till J 5 af hela kroppslängden, och bredden
nära|af höjden. Hufvudet, som utgör J af
hela längden, är äfven svagt afkullradt, samt

något
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något tillspetsadt åt den något nedåt krökta no-
sen, hvilken läcker framom käkranden,- tinnin-
garne svällda af starka tugermuskler. Ötronen äro
stora, omkring iaf hufvudets längd, vetta nå-
got uppåt och äro obetydligt åtskilda; afståndet
från nosen till främre ögonranden är lika med
halfva afståndet från bakre randen till lockran-
den. JNäsborrarne små, föga märkliga; de främr-
e öppningarne försedda med ett helt kort rör.
Munöppnhigen ligger något snedt uppåt; öfver-
käken är föga rörlig och ej utsträckbar ianse-
ende till de korta ligamenter, som nära intill
hvarandra sammanhålla båda de ben, af hvilka
käken bildas; mellan-käksbenen äro smala och
jembreda. Maxillarbenen, som äro längre, äro
svagt S-formigt böjda och nå med bakre spetsen
bakom den lodräta linie, som faller från ögats
medelpunkt; omkring båda dessa käkben rullar
sig en bred läppflik och käkranden är något båg-
formig; den undre käken har nästan parallela
bågar, är lång och nugot uppåt böjd, likväl kor-
tare än öfverkäken; den är ensam irörelse vid
munnens öppnande. Uti båda käkarne sitta yt-
terst och främst imunnen större, utskjutande,
liksom hörntänder, nemligcn en å ömse sidor i
den öfre och 2:neiden undre; mellan dem lem-
nas iden förra ett tomrum, iden sednare åter
är detta fyldt af en rad med mycket smärre
tänder, innanför hvilka man finner i båda kä-
karne hela käkspetsens yta kardlikt besatt af
fina, spetsiga tänder, hvilka fortsättas i några få
rader längs öfverkäkens rand, af hvilka den
yttre är mast regelbunden och har de största
tänderna, och blott uti en rad längs underkäken.
Likadana tänder finnas på främre ändan af plog-
benet och uti en rad ställda på hvardera af gom-
benen; tungan deremot är slät, med fri, afrun-
dad och smal spets. Uti öfre gomhvalfvet fin-
nes ett tydligt, tvärgående, midt på djupt in-
skuret gomsegel. Gälöppningarne stora;fyra gäl-
bågar, af hvilka den bakersta är förenad med
väggen; gälhinnan, som nedantill är djupt insku-
ren och förenad med näset, har 6 strålar. Öf-

SkandinaviensFiskar'jHaft. 5.

ver förlocket, som är nära förenadt med locket,
ligger en stark muskel, som upphöjer tinningar-
ne; lockranden har en tvärt afhuggen spets, ined
en riktning uppåt ofvan det öfre bröstfenvecket,
och fortsattes af en tunn spetsig hudflik. Hela
huden, som är mycket slemafsöndrande, är be-
täckt af mycket små, tunna fjäll med rundad
spets, hvilka till en del betäcka hvarandra; des-
sa fjäll blifva ej synliga förrän man befriat hu-
den från slemmet. Sidolinien är föga utmärkt,
löper i rak riktning längs efter insänkningen pä
sidorna, och intager ungefär halfva kroppshöjden.
Analöppningen är belägen vid halfva afståndet
mellan nosen och stjertfenroten. Ryggfenan bör-
jar framom bröstfenorna, alldeles midt öfver
bukfenorna, löper längs efter ryggen till helt
nära stjertfenans rot, der den upphör; den be-
står af 59 till 61 hårda, stickande strålar, hvil-
ka med uddarne höja sig öfver fenhinnans rand,
hvilken deraf får ett sågtandadt utseende; de
första 2 till 3 strålame äro mycket korta och
liknande taggar, vanligtvis sammanbundna me-
delst hinnan hos hannarne, men fria hos honor-
na, de derpå följande 10 tilltaga småningom i
höjd, hvarefter fenan bibehåller till hälften af
sin längd ungefär samma höjd och aftager sedan
nästan omärkligt mot slutet; deraf blifver öfre
fenraden bågformig; fenans största höjd motsva-
rar ungefär ögats diameter. Analfenan har nära
nog samma form, som ryggfenan och går lika
nära, ja nästan ändå närmare till stjertfenroten;
den är blott något lägre, och nedre randen ej
så bågformig; den består konstant af 36 strålar,
alla mjuka, de 2:ne första enkla, de följande
veka och iyttersta spetsenklufna. Bröstfenorna
hafva en särdeles utmärkt form: då de utspän-
nas är bakre fenranden rundad,under detnedre
hörnet utlöper med 5 till 6 långa strålar utöf-
vcr hinnans rand; de bestå hvardera af 15 strå-
lar, af hvilka den öfversta är helt kort och en-
kel, de följande8 eller 9 af ungefär samma längd
och i spetsen klufne, förenas medelst den tunna
hinnan ända ut ispetsen, den derpå följande

15
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strålen (på somliga exemplar den 10:de i ord-
ningen på andra den ll:te) utlöper helt hastigt
ett långt stycke, nära \ af de förra strålames
längd, utöfver fenhinnans rand och är af alla den
längsta; de följande 4 a 5 gradvis kortare, haf-
va enahanda beskaffenhet som den sistnämde
och äro alla enkelt klufna i spetsen; då fenan
är sammanfallen, har den en sned lansettform,
ungefär af hufvudets längd, och ligger ien di-
rektion snedt uppåt. Bukfenorna, som sitta ett
stycke framom bröstfenorna, nära intill hvar-
andra, äro smala, nästan jembreda, af under-
käkens längd; synas blott bestå hvardera af 2:ne
tätt förenadestrålar, men, under loupe betraktade
synas de sammansatte af flere; vi hafva tyckt
oss kunna räkna 6. — Stjertfenan håller enlängd
nästan lika med kroppens höjd, är i spetsen ut-
vidgad, rundadt tvärhuggen och består af 11de-
lade strålar samt en enkel å ömse sidor, att ej
räkna några mindre och kortare strålar, som fin-
nas "vid sjelfva roten.

Kroppen har en smutsgulaktig färg, mörka-
re ofvan och ljusare nedan, tecknad utefter si-
dorna öfver sidolinien med flera större oregel-
bundna gulaktigt bruna fläckar, hvilka hafva en
mörkbrunkant. Häraf uppslår liksom flera, dels
afbrutna, dels med hvarandra sammanflytande
mörka ringar; vanligtvis finner man öfversjelfva
ryggkanten 5 till 6 större och mörkare fläckar,
som få utseende af tvärband. Längs utmed si-
dolinien finnes en rad med mindre runda och
ljusare fläckar och äfven under denna linie sy-
nes dunkla spår till dylika. Hufvudet har
samma grundfärg som kroppen, men sidorna
draga mera i gult och helt dunkla fläckar äro
antydda på öfradelen af hufvudet. Irisärhvit-
aktig, med en bred ring, ofvan brun, under nå-
got rödlätt. Ryggfenan är blek, något dragande
igult, tecknad med 9 å 11 snedt uppifrån och
bakåt löpande, vågiga rader af små runda bruna
fläckar, som sitta på strålarne. Anal- och Buk-
fenorna äro bleka, ofläckade. Stjert- och bröst-
fenorna deremot hafva smärre fläckar på strå-

lame, som bilda några mer eller mindre tydliga
tvärband öfver dessa fenor.

Lefvern har en blekbrun färg, är i spetsen
delad i2:ne flikar, antingen lika stora, eller den
venstra något längre, och räcker till bottnen af
magen; den är ofvan konkaf och omlindar mat-
strupen, magen och pylorus. Gallblåsan är helt
lilen, knapt större än ett så kalladt Canarifrö,
har sinplats ofvan emellan lefverns flikar. Mat-
strupen är mycket kort; magen liten, med säck,
nedre magmunnen således vid sidan, uppstigan-
de, försedd med 3:ne korta, koniska blindsäckar.
Tarmenär temligeu lång,, görstraxt framom nedre
magmunnen sin första böjning; bakåt ochbakom
bottnen af magen bildar den en liten slinga,
hvarefter den nedgår och gör en helt obetydlig
böjning vid anus. Simblåsa saknas. Urinblåsan
är lång, smal och genomskinlig. Hos hannen
finnas 2:ne aflånga, trinda, sinsemellan förenade
testiklar och honan liar en enda äggslock, tem-
ligen stor och valsformig, mot lektiden fylld af
hvita romkorn, stora som vallmofrön.

Denna lilla Fisk, för fiskaren utan värde,
för Ichthyologen af så mycket större, är så vidt
oss är bekant, endast träffad vid Bohuslänska
kusten, der den upptäcktes år 1835 för första
gången, och har sedermera under hvarje af de
derpå följande åren blifvit återträffad iOcto-
ber, November och December månader. Den
synes vistas på djupare vatten deöfriga tiderna af
året och blott under sin lektid, som infaller de
nämde månaderna, söka grundare stränder. Som
den aldrig fångas inågon män«d, utan blott en
och annan ihvarje vadkast, är mer än sanno-
likt, att den äfven under lektiden ej förenar sig
i större stim, ulan parvis förrättar fortplant-
ningen. Den är, Hyss upphämtad, mycket liflig
och gör i början, då han insläppes iett kärl med
vatten, våldsamma försök att befria sig, och hop-
par dervid ofta öfver brädden. Den är som
närslägtade fiskar mycket seglifvad och kan flera
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dagar förvaras lefvande uti ett litet kärl, fyldt
med vatten, blott detta dagligen ombytes. Den
buller sig helst vid bottnen, kroppen alltid ut-
sträckt och bröstfenorna utspärrade, livarvid den
liksom stödjer sig på de nedre fria bröstfenstrå-
larae, som på visst sätt dervid hafva ett finger-
likt utseende, och agera som fötter vid de lång-
sammare, liksom krypande rörelsernapå bottnen.
De starka käkarna hos denna fisk antyda att han

måste lefva af smärre, hårda skaldjur; magen är
likväl tom hos de flesta under den tid då de
fångas. Fiskarena kalla denna fisk Långbarn för
sin ringa storlek och Långe-Vika, kroppsform; de
känna dock ganska väl, att den är skild från
Långans yngel, som egenteligen börhafvadenna
benämning. Alla de exemplar af denna fisk, som
fallit ivårahänder äro fångade iden stora Sill-
vaden vid Gullmar-fjärdens utlopp.

B. F. F.

Carl J. Sundevall.

Anm, Härmed slutas den del af arbetet, hvaruti Professor B. F. Fries varit medarbetare. Efter hans, för
vetenskapen och lians vänner alltför tidiga död har undertecknad åtagitsig en del af redaktionen. Stockholm

1839. I
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Flir a, Cyprinus Ballerus Linn.
Artm. Analfenan har 34 till 4o delade strålar; sidolinien nästan rak med omkring

69 (68— 70) fjäll; munnen uppstigande med underkäken obetydligt längre.
Synonymi, Artedi Descr. Sp. sid. 23. N:o 11; — Syn. sid. 12. N:o 29, — Gen. sid. 3. N:o 5.

—
Linn. Fn.

Sv. N:o 365; — Syst. Nat. I. sid. 532. Retz. Fn. Sv. sid. 361. N:o 126. Nilsson Synops. sid.30. N:o 11. Bloch
Oecon Naturg. d. F. D. 1. sid. 62. Tab. 9.

Yngre F1ira, C.BjörknaLim.Fn.Sv. N:o371. (Jfr vårSynonymi tillC. Blicca sid. 64). Retz.FnSv.N:o 124.
Anm. Till denna artens synonymer måste äfven föras C. Farcnus Linn. Fn. Sv. N:o 369 och Retz. Fn. Sv. 125.

Rf. ii; Af. 37 å 43; Ä/. 17; Ä/. 9 a 10; Stf. 19.

Storleken af denna art, som börertillBraoc-
namas afdelning, synes iallmänhet något öfver-
träfFa Björknans och ställa den idetta afseende
mellan henne och Braxen. Flirans vanliga stor-
lek är emellan B—lo8 — 10 tum. Kroppen är starkt
hoptryckt och hög, dock mer utdragen och lång-
sträckt än hosBraxen, så att största höjden, som
infaller vid ryggfenans början, utgör nära nog ±
af kroppslängden, räknad till midten af stjertfe-
nan, och störstabredden eller tjockleken är mindre
än Iaf denna höjd, eller omkring hallien af
hufvudets längd. Ryggen, som höjer sig föga
från nacken, gör från den en jemn båge tillbör-
jan af ryggfenan, der den formerar en mycket
trubbig vinkel och går sedan inästan rak, slut-
tande linie till sljertfenans bas. Ryggen är mått-
ligt hoptryckt, med en afkullradlångsgående svag
kam isynnerhet nära ryggfenan; dock är den
delen, som ligger mellan rygg- och stjertfenan
något fylligare. Buken platt från bröstet till
bukfenorna, derifrån till anus skarpt kölad; sjelf-
va eggen är naken (d. v. s. icke betäckt af de
på sidorna liggande fjällen), och sedermera utef-
ter hela den långa analfenans rot mycket hop-
tryckt och tunn; bukranden formerar en jemn-
gående cirkelbåge från hakan till analöppningen,
går sedan ialldeles rak linie till analfenans slut;

derifrån den gör en obetydlig insänkning till
stjertfenans bas. Hufvudet, hvars längd svarar
mot g af kroppens, räknad till längsta spetsen
af stjertfenan, men större än \ af samma längd
till stället der fjällen upphöra vid stjertfenans
rot, är litet, afspetsadt, med tjock och trubbig
nos, som icke frams tiger öfver munnen. Pannan
bred och afkullrad, har frontallinien rak med en
svag stupning från näsborrarna till nosspetsen;
hufvudets sidor äro hoptryckte, så alt tjockleken
är lika med den linien som dragés vertikalt ge-
nom främre ögonranden. Munnen liten, uppsti-
gande, utskjuter irörform, då den öppnas. Öfre
käkens rand, utgöres som vanligt af mellankäks-
benen, är något mindre framstående än på un-
derkäken, som är klalF-forniig, vetter uppåt, och
hvars ledgång faller jerat vid främre ögonranden.
Ögat temligen stort, så att diametern af ögon-
ringen upptager ungefär iaf hufvudets längd,
eller |af längden från nacken till nosen; dess
läge är något lågt, så att öfrekanten af pupillen
tangerar den linie, som dragés från öfverkäkens
kant i nosspetsen, till midten af stjerten vid
stjertfenans rot. Afståndet mellan ögat och no-
sens spets är ungefär lika med Iaf afståndet
från ögats bakre kant till operculi spets. Näs-
borrarna, som ligga mycket närmare ögat anno-
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sen, hafva tvenne öppningar, den främre liten
och rund, den bakre månformig och större,kan
tillslutas med en hudflik. Gällocken äro släta
med jemna kanter; gälbägarna 4, hafva på inre
sidan tvenne rader kamrntänder, af hvilka depå
undre raden hafva sågtänder; den främre raden
på främre bågen har kammtänderna betydligt
långa. Gälhinnan har 3 strålar och är, somvan-
ligt, fästad vid gälnäset. Svalgbenen hafva bvar-
dera 5 tänder ien rad; desse äro hoptryckte,
snedt afskurne, krokspetsade, med urhålkade
tuggytor. Kroppen är betäckt med små, tunna
fjäll, hvilka hafva en sneddirektion, äro fint stri-
erade och spånlagde. Sidolinien, som är nästan
rak, åtminstone obetydligt sänkt och går efter
halfva kroppens höjd, utgöres af 69 (68— 70)
fjäll; ofvan denna linie ligga 16 och under den-
samma 8 fjällrader. Anus ligger vid bukfenor-
nas spetsar, eller under början af ryggfenan,
nästan på medlersta delen af kroppen, likväl nå-
got närmare hufvudet.

Ryggfenan börjar nästan midt öfver anal-
öppningen på spetsen af ryggens vinkel, något
längre från nosens spets än stjertfenans bas; den
är mer än dubbelt så hög framtill som lång,
mycket snedt afskuren, med rak om icke något
rundad kant. Strålarnas antal 11; de 3 främsta
enkla, de öfriga i spetsen grenige, och den sista
delad till roten. Analfenan mycket lång, fram-
till högst, har sedan en liten inskärning och
fortlöper derefter rak och stupande till slutet;
har 37 till 43 strålar: de 3 främre enkla, af
hvilka den förstaaren knapt märklig tagg, de öf-
riga delade ispetsen, utom den sista som är de-
lad till roten. Bröstfenorna långa och spetsiga,
räcka i hvilande ställning med spetsarna till
eller något framom bukfenornas fäste; hafva 17
strålar; den främste odelad, längst och stark.
Bukfenorna räcka med spetsarna fullt till anal-
öppningen och hafva 10 strålar, af hvilka de 2
första äro odelade. Stjertfenan mycket klufven,
nedre loben längst, och fenstrålarna 19.

Vid granskningen af de inre delarna, befin-
nes tarmkanalen enkel utan egentlig magsäck,

endast ventrikeldelen mera utvidgad och små-
ningom öfvergående i tarmen, som har 2:ne böj-
ningar, af hvilka den andra går högst upp. Af
lefverns 3:ne lober är den högra längst och stöf-
velformig, den vänstra jembred, 3-hörnig med
afstympad spets, den mediersta tillspetsad. Den
öfre irdelen af simmblåsan är tillsnärjd och mindre
än den nedre, som är hornlikt böjd, vid ba-
sen tvär och utvidgad.

Färgen, ehuru som vanligt föränderlig efter
ålder ochårstid, liknarnärmast denyngreBraxens.
Hufvudets sidor mångfärgade, skiftande af silfver
och messingsgult; ögonringen silfverhvit, har öf-
vér pupillen en gul anstrykning, der de fina
gröna punkter, hvarmedden är beströdd, förena
sig till en mörk fläck; pannan olivegrå, hvilken
färg, ehuru något ljusare, intager ryggen ochned-
stiger åt sidorna under det den mer och mer
ljusnar och slutligen, något ofvan sidolinien öf-
vergår i silfvergrått, som under beständigt afta-
gande försvinner i bukens nästan hvita färg.
Rvéés stiert- och analfenor oliveerå, enfärgade,

JBD
'

I 1 .. 1den sistnämde med den yttre randen mörk;
buk- och bröstfenorna ljust gråa, de sistnämde
med en brunaktig anstrykning vid basen.

Flirans lefnadssätt, om hvilket vi ickekun-
nat erhålla tillräckliga upplysningar, synes myc-
ket närma sig till Braxens. Hon finnes i flere
större insjöar såsom MälarenochHjelmaren, men
är icke särdeles allmän och synes tillhöra den
medJersta delen af Sverige. Dess geografiska ut-
bredning möter ännu svårighet att bestämma,
emedan hon af allmänheten och fiskare så ofta
förblandas med Björknan och den yngre Braxen.
Vid hela södra kusten af Mälaren kallas honall-
männast Farne eller Fana; men denna först-
nämde benämning tillagges äfven så väl Björk-
nan, som den yngre Braxen, hvårföre vi hellre
upptagit namnet Fl/ra. Dess lynne synesihuf-
vudsaken öfverensstämma med Braxens. Hon
lefver som denna af gräs, insekter och maskar.
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Dess lektid inträffar iMaj, mycket tidigare än
Braxens, ungefär midt emellan Gäddans och den
sistnämdes. Lekstället väljes på grundt vatten

med gräsig botten; ofta uppstiger den på öfver-
svämmad gräsmark. Leken tillgår på lika sätt
som Braxens, hvilken framdeles skall beskrifvas;
men skall icke räcka längre än 1 å 3 dygn och
är Fliran derunder lika rädd för buller som
Braxen. När leken är slut, drager hon sig till
djupare vatten och träffas under hela den öfriga
tiden af året sällan spridd vid stränderna utan
endast på djupet, der den mot hösten och vin-
tren samlar sig istora skaror på vissa ställen
och bildar så hallacle stånd. Dessutveckling och
tillväxt äro icke kända, man har likväl (enligt
Bloch) i en Flira af 1 Jsf:s vigt funnit 67,500

rommkorn. Köttet är löst, hvitt, sött, benigt
och icke särdeles smakligt, sämre om sommaren
än om vintren, och fetast före lektiden iApril-
Fisken ätes dock så väl färsk kokad, som insal-
tad och sedan torkad.

Under lek tiden, då Fliran, som redan är
nämdt, uppstiger mot stränderna och på grundt
vatten, fångas den iRyssjor (19) och Nät (5)
samt med Landnot (6), der bottnen är sådan att
noten går fram. Tillfälligtvis hugges den äfven
med Ljuster (20). På senhösten fås den någon
gång, äfven med den slags not som dragés på
djupet, och då alltid iganska stor mängd, eme-
dan Fisken redan samlat sig till sitt vinterstånd.
På mete med vanlig metmask kan den äfven
fångas.

C. U. E—m.



115

F lu ndre -Slägtet, Pleuronectes Art. Linn.
Kuapt någon annan djurform är genom ka-

rakterer och yltre utseende så skarpt begränsad
som Flundrorna, livilka utgöra en egen familj
bland de mjukfenige bénfiskaroa , och den afdél-
ning bland dessa, som hafva bukfenorne sittan-
de under bröstfenorne(jpa/acopterrgii tlwrucici).

De karakteriseras genom sin breda, starkt
sammanplattade kropp, med rygg- och analfena
som upptaga nära hela kroppslängden, samt
isynnerhet derigenoin att båda ögonen sitta på
samma sida af hufvudet. — Hufvudskålen är
nemligen så snedt vriden, att det ena ögat blif-
vit flyttadt öfver till motsatt sida. Flundrorne
liafva alltså en normal bildning, som hos alla
andra djur skulle vara en högst märkvärdig
monstrositet, och ifall Flundrorne vore för oss
ovanlige, skulle vi utan tvifvei anse dem för de
vidunderligast bildade af alla djur, men vanan
att se denna djurform gör,att den iallmänhet
väcker föga uppseende. BlandFlundrorne skulle
ett exemplar, hvars ögon vore belägne säsom an-
dra djurs, vara ett missfoster, och ett sådant
exemplar lärer ännu aldrig vara funnet; man hat-
blott sällan träfiat missbildningar af dessa fiskar,
hos hvilka det öfre ögat varit flyttadt upp på
öfversta delen af hufvudet, och således kommit
helt nära den sida, livartill det, efter analogien
med andra djur borde höra.

Oaktadt denna snedhet ihufvudet, återfinnas
dock hufvudskålsbenen i det närmaste så som
hos andra fiskar, blott förvridne tillskapnadoch
läge. Hos de öfrige kroppsdelarne finnes äfven
någon brist på symmetri, ehuru ien vidaringare
grad. Munnen är alltid något snedoch tänderne
olika på båda sidor; ofta saknas depå ögonsidan;
bröstfenanär mindre på blindsidan, anal-öppnin-
"■en är vänd åt samma sida o. s. v. Men den
mest iögonen fallande olikheten mellan sidorne
är den, att ögonsidan är färgad, vanligen mörk,
brunaktig, ochblindsidan hvit. Detta, äfvensom
ögonens läge, står inärmaste sammanhang med

dessa djurs lika egna sätt att röra sig; de sim-
ma uemligen platt på sidan, med den hvita
blindsidan vänd mot bottnen: ögonen och den
högre utbildade färgen äro vände uppåt, mot
ljuset. Flera andra fiskslag finnas, som hafva
likså sammantryckt kropp som flundrorne, men
alla utom dessa simma dock såsom vanligt, med
ryggen uppåt. Det är äfven ryggen som hos de
ileste fiskar är starkast färgad, medan den mot
bottnen vända buksidan vanligen är bvit. Stun-
dom finner man dock Flundror,som hafva blind-
sidan Hackig, eller till en del af samma färg
med ögonsidan, och någongång, ehuru ganska
sällan, dem som hafva den helt och hållet fär-
gad. Detta skall till och med vara normalt hos
en Grönländsk art (Pl.pinguis Fabr., Cynoglossus
Fn. Grönl.)

En del Flundrearter hafva ögonen vanligen
på högra, andra på vänstra sidan; men undan-
tag träffas dock, t. ex. af vår allmännaste art,
Pl. Flesus, som vanligen har ögonen till höger,
men hvaraf ofta vänsterögade exemplar finnas.

Flundrorne sakna simblåsa. Analöppningen
ligger ända iVam under bakre kantenafgällocket.
.Buk-kaviteten är således ovanligt liten, men den
förlänges bakåt med en vik på hvardera sidan
om skelettet, hvilket är nästan en likså besyn-
nerlig egenhet, som hufvudets bildning. Hos
andra djur med fullt utbildadt skelett om«if-
ves nemligen buk-kaviteten af refbenen, och ifall
den fortsattes bakom dessa, så upptages den
emellan grenarna af vertebrernes undre taggut-
skott, så att buk-kaviteton alltid omgifves af ske-
lettet. Hos Flundrorne äro deremot refbenen
alltför små att kunna omsluta buk-kaviteten, och
dennes bakre förlängningar omfatta taggutskotten,
tvertemot vanliga förhållandet hos andra djur.

Arter af Flundreslägtet finnas i alla kända
haf och utgöra öfverallt en omtyckt föda. De
flesta arterna lefva nära stränderna på fögadjupt
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vatten, och utgöra en vigtig del af strandfisket.
De simma trögt, med en vågig, ål-lik rörelse,
och ligga ofta stilla på botten.

Mellan de olikaFlundre-arterne finnas så be-
tydliga skillnader i formen att man med skäl
kunde fördela dem iflera slägten, såsom Cuvier
och flere nyare författare redan gjort; men dä

allenast 12 arter höra till vår Fauna, bibehålla
vi dessa såsom ett enda élägte under det välbe-
kanta, karakteristika, af Artedi gifna namnet,

Pleuronectes (sidosimmare), och bifoga blott föl-
jande öfversigt af den ytterligare fördelningen,
samt af de skandinaviska arterna.

A. Egentliga Flundror {Pleuronectes Qvexsel)
Båda käkarne fullständiga, utåt synliga, ej täckta af fjäll; öfverkäksbenet bakåt bredare, med frispets; un-

derkäken (oftast längre), med intryckta lmdfållar på hakan, som utgörafortsättningar från gälöppningarne,hvilka
äro klufne öfver bröstfenan, och oftast öfver gällockets bakre vinkel. Undre ögat sitter något framom detöfre.
Näsborrarna aflägsna från käkarne; de på blindsidan sitta tätt vid ryggkanten.
l:o Hälleflundror (Hippoglossus Ctjv.) Tänderna glest sittandei flerdubbel rad: starka, spetsiga, inböjda, de främ-

ste störst. Uringången öppnar sig bakom anus; (hos alla de följande arterne ligger dess öppningi enpapill
inpå den färgade sidan, vid anus). Bukfenorne af vanlig form. Ögonskillnaden plattad, bred. Stjerten in-
skuren, utbredd med tjocka, månggreniga strålar. Kroppen smalare, mindre plattad; Analtagg finnes. —
1Hälleflundra, (Pl. Hippoglossus L.)

2:o Skäddor (Platessa Cuv.) tänderne sittaienkel rad. Bukfenorne af vanlig form (med strålame vid roten
tätt hopsittande). Ögonskillnaden smal, upphöjd. Stjerten rundad, ej utbredd,med tvåklufna strålar. Ögo-
nen vanligen till höger.

a) Tänderne något åtskilde och spetsade; fjällen i kanten taggige. Analtagg finnes. 2 Lerjlundra (Pl.li-
mandoides); — 3 Sandjlundra (Pl. Limanda).

b) Tänderne tätt hopsittande,trubbige,fjällen ej taggige; analtagg finnes.— 4 Spättflundra (Pl.Platessa).— 5
Skrubbflundra (Pl.Flesus). — 6 Skärjlundra(Pl. Cynoglossus L.Fries V. A. H.1838; nigromanus Nilsson).

c) Tänder och fjäll som föregående. Ingen analtagg. Gällockets bakre vinkel fastväxt. — 7 Mareflundra
(Pl. microcephalus Donov)

3:o Hvarfvar*) {Rhombus Cuv.) Tänderne små, spetsige,imångdubbel rad. Bukfenornes strålar vid roten åt-
skilde (hvarigenom dessa fenor afvika från formen hos de fleste andra fiskar, och likna de vertikala fenor-
na); de börja tätt bakom underkäken. Rygg- och Analfenan med klufna strålar; den förrabörjar framom
ögat. Ingen analtagg. Ögonen till venster.

d) Fjällen små, otandade. Iris har ett tandadt lock. Ögonskillnaden bred, plattad. — 8Slätt-hvarf,(Pl.
Rhombus). 9 Pigg-hvarf (Pl. maximns).

b) Fjällen ikanten smätaggiga. Iris utan lock. Ögonskillnaden smal, upphöjd. —10 Lodd-hvarf (Pl.
hirtus).

—
11 Små-hvarf (Pl. Cardina).

B. Tungor, Solea. Qvensel, Vet. Acad. Hantll. 1806.
Båda käkarne dolde under den fjälliga huden. Öfverkäksbenet är ofullständigt eller saknas. Underkäken

kort, med fjällig haka, utan intryckta veck. Gälöppningarne endast klufne till bröstfenan.
—

Undre ögat sitter
bakom det öfre. Nässborrarne på båda sidor tätt vid käk-kanten. Ingen analtagg. Alla fenstrålarne klufne.
4:o Tungor (Solea Cuv.) Stjertfenan åtskild från rygg och analfenorna. Munnen sitter alldeles under den hop-

tryckta, framskjutande nosen. Bröstfenor på båda sidor. — 12 allmän Tunga (Pl. Solea).
Anm. Hit höra vidare några former som ej finnas hos oss, af hvilka en del sakna bröstfena på den blinda eller

på båda sidorne. q g

*)Efter uttalet iBohuslänska skärgarden.
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Pl. 27.

Ler-Flundra, Pleuronectes Limandoides Bloch.
Artm. Munnen stor: öfverkåksbenet så långt som till ögats bakre kant. Tänderne

spetsade, sitta ienkel rad med mellanrum. Sidolinien framtill föga böjd.
Synonymt. PL Limandoides Bloch Naturg. Ausl. Fische 3 p. 24, tub. 185.

— Qvejstsel Vetenskaps-Acade-
miens Handl. 1806 pag. 54 och 222.

—
Fader Isis 1828 p. 878.

—
Nilssos Synopsis p. 57. — Yarrell Brit.

Fisbes 2 p. 224. —
P/euronectes Linguatula Muller Prodr. N:o 376, och Retzius Fauna Sv. p. 332 (men ej Pl.

Lingu. Linnaji, som är från Medelhafvet, beskrifven efterArtedioch Wili.oxjghby; jfr.Fries Vet.-Ac. Handl. 1838).
r- Hippoglossoides Limanda Gottsche Wiegm. Archiv 1835, 2. p. 168.

Rfn. 78 å 85. —
Anf. 64 a 66. — St/f. 18. — Brf. 10 å 11.

— Bf. 6,

Lerflundran hänfördes af Cuvier och flera
nyare författare till samma hufvudafdeluing af
slagtet som Hälleflundran; men ehuru den kan
anses utgöra en öfvergångsform mellan denna
och Skäddorna *), så anse vi henne dock vara
uti Nilssons Synopsis vida naturenligare fördtill
dessa sednare, bredvid Sandflundran, med hvil-
ken hon till bildning och utseende nära öfver-
ensstämmer. Med afseende på de karakterer som
böra bestämma den systematiska anordningen få
vi hänvisa till den nyss förut lemnade öfversig-
ten af slagtet, samt till följandebeskrifning, och
anmärka nu blott, att bland denna underligt
bildade djurgrupp är det Hälleflundran som minst
afviker från den vanliga fiskformen. Den synes
oss tydligt närma sig till Torskslagtet (t.ex. till
Sejen och Kummeln), och har stjerten bildad
nästan som Laxames; men hos Lerflundran äro
både yttre utseendet och enskilta delar sådana
som hos Flundrorne iallmänhet.

Beskrifning. Lerflundrans vanliga längd ut-
gör 9— lo, någongång 12 tum. Störstabredden

utom fenorna är omkring|af hela längden, med
inberäknad stjertfena. Hufvudet, till gällockets
spets, utgörIaf kroppslängden utom stjcrtfenan.—

Den jemt aflånga kroppen är ganska starkt
plattad, så att största tjockleken ej utgör öf-
ver J- af bredden. — Fjällen äro mera jem-
stora, och således mera ordentligt liggande, samt
större än vanligt hos Flundrorne: från sidolinien
vid midten af kroppen räknas ungefär 30 ien
sned rad till ryggfenan, och 32 till analfenan.
De äro nära cirkelrunda; den fria kantenhar 2:ne
svaga inböjningar, som mellan sig lemna en run-
dad, trubbig vinkel, och är på hela fjällets
bredd besatt med 12—20 fina, syllika, något
divergerande taggar, som göra att fjällen kännas
ganska sträfva då man stryker emot dem. Blind-
sidan är dock till större delen glatt, så attblott
kroppens bakre del och trakten kring fenornas
rötter hafva tasrakantade fjäll. — Hufvudet bildar
med sin ryggkant en jemn fortsättning trän ryg-
gens böjning. Ögonen äro till läge och bildning
aldeles sådane, som hos de flesta andra skäddor-

*) För att få ett enkelt substantivt namn på vårt språk för Cuviers Platessce,hafva vi valt det på flera kust-
trakter för dera brukliga ordet Skädda. Namnet Flundra bör, liksom T'leuronectes, gälla för hela slagtet
(eller familjen, ifall man vill anse afdclningarne för slägten).

SkandinaviensFiskar > Haft. 5.
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na: de äro nära lika stora, sitta på högra sidan,
det öfre knapt med g del bakom det undre;
detta sednares längd är något större än dess af-
Stånd från nosspetsen, och dess bakre kant ligger
vid ? af hufvudets största längd. Den inre si-
dan af hvardera ögat, som ligger närmare det
andra, är ganska starkt upphöjd, så att iris när-
mar sig till ett vertikalt läge och pupillerna äro
"ll i n it "

riktade at motsatte hall. Härigenom kunna
Flundrorne se åt båda sidor, då de ligga med
blindsidan emot bottnen. Ögonskilhiaden bildar
en smal, upphöjd köl, som förlorar sig bakåt.
Näsborrarne ligga aflägsnade från käkarne, snedt
framför ögonen. De som tillhöra blindsidan
ligga vid dennas lyggkant, midtför ryggfenans
främre ända. De äro på båda sidor dubbla, den
främre försedd ined en smal hudpapill. Såtlane
äro de hos alla Flundror utom hos Tungorna.
Munnen är ganska stor, hvarigenom denna art
skiljer sig från de öfriga skäddorna: öfverkäken
är, liksom hos Hälleflundran och Våren, så lång,
att den, uppböjd öfver ögat, skulle räcka till
dettas bakre kant. Tänderne äro kägellika, sär-
deles ofvantill spetsiga, temligen små, sittande i
en enkel, något oordentlig rad, med mellanrum
af en tands bredd. På ögonsidan äro de inåt-
böjda och mindre, men finnas långsåt båda kä-
karne utom ibakersta delen af den undre. —
Den hudfåll, som hos en stor del fiskar utgår
från öfverkäkens inre sida, är hos denna art
såsom hos alla Flundror ganska bred, öfverallt,
äfven framtill fri, och har någon likhet med ett
gomsegel. Gällocket är, såsom vanligt, fritt upp-
öfver bröstfenan och öfver sjelfva lockets bakre
vinkel. Gälhinnan är ikanten mindre tillbaka-
viken än hos de flesta andra Flundror. Denhar,
hos denna enda bland de skandinaviska arterne,
8 strålar, nemligen 7 stora, något plattryckta,
på hvarje sida, och dessutom ett par små, tätt
hopliggande, imidten.

Sidolinien är till större delen alldeles rät,
men dess främre Ibildar öfver bukeavitelen en
ganska svag böjning uppåt. Tarmöppningen ät-
ter ibuk-kanten midtunder gällockets bakre vin-

kel, vänd emot blindsidan. Jemte dess bakre
kant, men inpå ögonsidan, finnes en liten vårta
med öppning för uringången. Detsamma åter-
finnes hos alla Flundror utom Hälleflundran,
som ilikhet med de öiriga fiskarne har urin-
gångens öppning bakuti sjelfva anus.

Ryggfenan har 78— 83 (enligt andras upp-
gift ända till 85) strålar; den är midtpå så hög
som 1af af kroppsbreddea och aftager småningom
mot båda ändar. 11varje stråle har en enkel rad
af teuiligen stora fjäll, hvilka på ögonsidan äro
tagg-kantade såsom kroppens. Liksom hos alla
skäddorna äro strålame er.kla; de börja något in-
på blindsidan, midtför öfre ögat och sluta ett
längre stycke från stjertfenan; då de nedfallas
böja de sig åt blindsidan: de bakre halva en öf-
vervägande tendens att lassa sisr framåt, så atto au O

t

*
de liksom möta de främre vid fenans högstadel,
hvilket är eget för Flundrorna och särdeles skäd-
dorna, men iakttages ej hos Tungorna (Solece).

Analfenan börjar ett stycke bakom anus,
under roten af bröstfenan, och är, såsom alltid,
lika med ryggfenan till form och utsträckning
bakåt. Den har 64 till 66 strålar.

Stjertfenans bakre kant bildar midtpå en
trubbig men tydlig, vitskjutande vinkel. Denna
fena har 18 strålar, hvaraf ofvan och nedan 2
äro kortare än de öfriga och enkla. De återstå-
ende 14 äro blott en gång klufne, liksom hos
alla skäddor, och kunna, såsom hos alla flund-
ror utom Hälleflundrorne, ej mycket utbredas
från bvarandra.

Bröstfenan har på ögonsidan 10 a 11 strå-
lar, som deri afvika från de öfrige artemes, att
de äro enkla; på blindsidan finnas 9 a 10 två-
klufna strålar. Man finner så väl 10 strålar på
båda sidorne som 11 på den ena och 9 på den
andra. På ögonsidan är fenan något längre än
halfva hufvudet, med andra eller tredje strålen
längst; på blindsidan är den betydligen kortare
med s:te och 6:te strålame längst.

Bukfenorne äro till form och storlek lika på
båda sidor: rundade med 6 enkla strålar, hvaraf
den 4:de och s:te längst. De sitta strax fram-
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om arms, något aflägsnade från hufvudet, och
äro bildade såsom hos de fleste fiskar och alla
flundror utom hos Isåren;nemligen så, att strå-
lame äro vid roten lätt hopsittande och hela fe-
nan rörlig på en gemensam basis.

Analtaggen är ganska slark och spetsig, ut-
skjutande framom analfenans början. Delta or-
gans bildning utgör äfven en af ilundrornes egen-
heter. Analtaggen är spetsen af ett stort ben
som baktill begränsar rnedlersta delen af buk-ca-
viteten, och stöder sig mot det främsta af undre
taggutskotten, utan mera sammanhang med ske-
lellet, än de små benen som bära fenstrålarne.
Hos många andra liskar tinnes på samma ställe
ett dylikt ben, men som är föga större än de
följande strålbenen. Hos flundrorne har det fält
en jemförelsevis ofantlig utbildning, och framskju-
ter hos många arter med den hvassa spetsen
utom kroppen, ett stycke bakom anus. Ome-
delbart från detsamma börjar anälfenan med
ganska små strålar och stråiben, hvilka bakåt
tilltaga istorlek.

Lerflundrans färg är på högra, eller ögon-
sidan nästan enformigt gråbrun, mer eller min-
dre mörk. Då fisken varit någon tid ur vatt-
net, bleknar färgen, så att manpå lisk-försäljnings-
platserne vanligen få se denna art ljust gulgrå.
Blindsidan är, såsom vanligt, hvit.

Lerflundran finnes temligen allmänt ihela
katlegat, men fås ej ibetydlig mängd. Den in-
går ofta i Sundeti, men lärer ej förekomma i
Östersjön; åtminstone har jag aldrig sett den fån-
gad vid Ystad. Från norra delenaf Sundet och
trakten af Kullen införes den hvarje vår bland
andra flundror till salu på torget iLund. Vid
Jutland skall den, enligt Faber, vara mera all-
män, men vid Bohusläns skärgård tyckes denej så

*)Physiogr. Sällskapets Tidskrift,Lund 1838, p. 312.

ofta erhållas. Vid Landskrona kallas den, enligt
ScHAGERsniÖM *), Horntunga; vid kullen, enligt
Nilsson, Judepiga eller Stormun; vid Jutland,
enligt Faber, Uaa-ising eller skjair-ising,och
på andra ställen iDanmark, enligt Gottsche,
Utegte tungey Judetunge,Judekjcerling. Vid
Bohuslän kallas den ofta Sala, eller förblandas
med Pl. Limända under namnet Sandskädda.

Vidare förekommer denna art utihela Nord-
sjön mellan Britannien och södra Norrige, men
vid Engelska kusten skall den enligt Yarreix
vara sällsynt. Utom Nordsjön tyckes den ej
vara funnen. Den skall liksom Sandflundran
lefva på något djupare vatten, än de vanligaste
arterne: Plåtessä} Flesusjin. fl. men för öfrigt är
dess lefnadssätt föga bekant. Den skall om vin-
tern gå ända ut på 30 famnars djup. Fortplant-
ningstiden synes inträffa ibörjan af sommarn
(Maj, Juni), och födan består af crustaceer eller
andra hafsdjur, kanhända äfven småfisk. Jag
haridess mage funnit räkor (Palsemön,Mysis),och
Gottsche uppgifver att den äter Ophiura-arter.
Den synes vara mycket besvärad af parasit-djur;
af en Lernaea-art har jag flera gånger fun-
nit 2 å 3 exemplar på hvardera sidan, fastade
vid gälhinnan eller gälbågarne, och ibuk-cavite-
tén eller i lefvcrn träffas vanligen intestinal-
maskar (t. ex. Filaria?).

Lerflundran fångas tillfälligtvis jemte andra
flundror, med samma redskap som de, hvarom
mera vid de allmännare arterne. Såsom föda
anses den vara sämst bland flundrorne.

C. S.
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Cyclostomerne.

Utgöra den sista och lägst organiserade ord-
ningen bland fiskarne, och bland hela den ver-
tebrerade djurskaran. Deras organisation är så-
ledes synnerligen märkvärdig, då den visar oss
former, som äro de minst utbildade ined hvilka
ett vertebreradt djur kan bestå, och somimånga
hänseenden öfverensstämma med dem hos de
öfriga djurens foster, äfven under dessas tidigare
stadier, hvilket isynnerhet gäller om det sista
hithörande slagtet.

Det är en ej ringa märkvärdighet, att ej
något af dessa djur utgör en tydlig öfvergång
till någon af de kända formerna bland de icke

vertebrerade djurklasserna: blötdjur,maskar &c,
ehuru yttre skapnaden och några enskilte delar
kunnahafva ett utseende, som påminner om det
hos maskarne. Alla hafva längs åt helakroppen
en bestämd ryggmärg, som genom ryggraden
skiljes från buk-caviteten, och afgifver nerverna
för känsel och frivillig rörelse; alla dessa delar
omgifvas af muskler, som äro fastade vid det
inre skelettet, o. s. v., hvilket allt uteslutande
tillhörer de vertebrerade djuren. Denna ordning
igenkännes af: en rund eller longitudinel mun,
utan käkar;inga bröst-och bukfenor;gälarne
utan egentliga gälbågar. Hit höra:

Fam. 1. Myxinoides:näs-caviteten öppen både utåt näshålet och inåt svalget; kroppen trindj gälarne säckfor-
miga, ligga bakom de ovanligt stora tungmusklerna.
Pir-al-slagtet (Myxine) med alla gälarne öppnade till 2:ne hål nnder buken, har blott en art: Pir-alen

(M. glutinosa).
Af det andra hithörande slagtet Bdellostojna, med flere yttre gälhål, finnes ingen art hos oss.

Fam. 2. Pctromyzontides:näscaviteten öppen utåt genom näshålet, men ej inåt svalget. Kroppen trind. Gäl-
öppningar flera, på kroppens sidor.
IVätting-slågtet *) (Petromyzon) med tänder i munnen, tungben och tungmuskler.

Deraf finnas hos oss: Hafs-Nättingen (P. marinus).
Allmänna IVättingen (P. fluviatilis).
Igel-Nättingen (P. Planeri).

Lindl-slägtet (Ammocoetes) utan tänder och tungben.
Lindlen (A. brancliialis).

Fam. 3. Amphioxides;utan näscavitet, och ensamtbland vertebrerade djuren, utan hufviidskål, eller utvidgning
af ryggradens framända, ty ryggmärgen räcker ej fram till denna, och är ej utvidgad iform af hjerna.
Kroppen hoptryckt, spetsad åt båda ändar. Blott en känd art: Lansettfisken (Amphioxus lanceolatus**).

*) Vi upptaga hellre detta iNorrland brukliga namn, än den ialla hänseenden oriktiga, halftyska benämnin-
gen Nejnöga.

**) Detta märkvärdiga djur, som finnes vid våra kuster, och hvars inre byggnad först blifvit undersökt här i
Stockholm, under innevarande år (1839), kommer att beskrifvas uti B:de häftet af detta arbete.
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Pl. 28.

Pi r-Ål e n, Myxine glutinosa Linn.
Pihr-ål Kalms resa till N. Araer.Ip. 100. — Myxine glutinosa Lim Mus. Ad. FridericiIp. 91. — Fn.

Sv. N:o 2086. — Sysfe Nat. XII. p. 1080*). — Sleepmarken Guhnerus Trondhj. Selsk. Skr. 2. p. 250.
— Hvidaal

Ström Söndmörs Beskr. p. 287.
—

O. Fabricius Fn. Grönl.p. 344. — A. J. Retzius Vet. Acad. Handl. 1790 p.
110. — Retz. Fn. Sv. p. 301.

— A. Retzius (fil.) Vet. Ac. Handl. 1822 p. 233 och 1824 p. 408 (Fullständig
Anatomi).

—
Nilsson Synops. p. 124. — J. Muller Vergl. Anatomie der Myxinoiden Berlin 1835. —

Yarrell
Brit. Fishes 2. p. 462. —

Gastrobranclms ccecus Bloch Ausl. Fisehe XII. p. 67.

Pir-ålen har varit ansedd för den lägst or-
ganiserade bland fiskarne, och några till utseen-
det betydliga afvikelser från den vanliga fiskfor-
men, bristen på yttre ögon samt munnens bild-
ning, gjorde att Linné och flera andra räknade
detta djur till maskarna, ehuru Kalm, som un-
der sitt vistande iNorrige först beskref det-
samma, ansåg det fören fisk. Genom denseder-
mera vunna kännedomen om dess organisation
finner man, att djuret är en verklig, ehuru nå-
got afvikande fisk, och att den inågra hänseen-
den, t. ex. hufvudets benbyggnad är mera ut-
bildad än de så kallade Nejnögonen, och ialla
hänseenden mera än Lin-ålen, ej att nämna den
hittills föga bekanta Amphioxus.

Pir-ålens vanliga längd är omkring 12 tum,
med en höjd-diameter af nära |tum, eller J- af
längden. Betydligt större torde den sällan före-
komma (Yarrell uppgifver 15 tum). Kroppen
är gråaktigt köttfärgad, midtpå något mörk, och
hos det lefvande djuret något litet genomskinlig.
Exemplar som förvaras isprit bli alldeles gul-
grå och dunkla. Huden är, då djuret lefver, öf-
verdragen af ett ymnigt slem; den är ganska
stark; isynnerhet är ytterhuden (epidermis) fast
och tjockare än läderhuden (corium). Den sak-
nar fjäll. Hela huden är något vidare än sjelfva
kroppen, och blott löst med cellväf fästad vid
musklerne. Epidermis är lätt att skilja från
corium.

Kroppen är nästan jemntjock, framtill nära
trind, från midtennågot hoptryckt, hvilket bakåt
tilltager; stjerten är temligen hop-plattad, och
omgifven af en fena. Hufvudet är ej bcgränsadt
från kroppen; det är framtill snedt tvärhugget,
på sidorna rundadt, med nästan conisk, något
trubbig, undertill plattad nos, under hvilken
munöppningen finnes. Hufvudets sneda, främre
eller undre yta, som föreställer läpparne, omgif-
ves af 8 korta, koniskt syllika, spetsiga tentakler
eller skäggtömmar, af hvilka 4 stå i jembredd
frampå nosspetsen, och 2 på hvar sida nedvid
munöppningen; dessa sednare äro riktade nedåt,
och den undre kortare, men ej smalare än de
öfriga. Näsöppningen finnes fram uti nosspetsen,
mellan de 2 medlersta tentaklerne; den är enkel,
och ofvantill täckt af en rundad, framstående
flik. Inga ögon finnas på kroppsytan, men un-
der musklerna har Muller funnit ett outbildadt
rudiment deraf, bvarigenomdjuret troligtvis äger
känsla af ljus och mörkeriallmänhet, då musk-
lerna och huden äro något genomskinliga.

Mun-öppningen är blott ett rundadt hål un-
der nosen, genom hvilket huden, med några fål-
lor öfvergår in uti mun-caviteten och svalget.
Den kan sammandragas och utvidgas, men har
inga käkar. Imun-cavitetens öfredel (gomhvalf-
vet) finnes blott en enda, hvass, syllik, bakåt
krökt tand, med utvidgad rot, som fästes vid
yttre huden och betäckes af ett hudveck. Un-

*) Gitationen ur Willoughby tillhörn- Ammocastes branchialis.
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dertill, öfver tungbenet, sitta på hvardera sidan
2:ne längsgåeride, krökta rader titnder, med spet-
sarne inåt och bakåt riktade, så att yttre radens
spetsar ligga öfver rötternaaf inre raden. Yttre
raden har 8, den inre 8 å 10 tänder, hvilket
synes variera utan afseende på kön och ålder;
ofta finnes äfven en ganska liten 9:de tand islu-
tet af yttre raden. Alla äro koniskt syllika,
tätt hopsittande, och de 2 främsta i hvardera
raden till hälften hopvuxne. De medlersta äro
något större; de bakre hafva finare spetsar. De
äro från roten ihålige, så att kanten utgår från
ytterhuden (epidermis), och ihåligheten fylles af
en tapp, bildad af den underliggande läderhuden
(corium). Då munnen är sammandragen ligga de
undre sidoraderna emot hvarandra, med spet-
sarne nedåt, och synas fastade vid munnens si-
dodelar liksom maskames och insektemes käkar.

Gälöppningarne äro två, belägne tätt till-
hopa under buken, på spritlagde exemplar jenit
vid ? af kroppslängden*); den vänstra är större,
och slår något längre tillbaka än den högra. —
Ånus ligger midt i buk-kanten, under stjertcn,
vid sista iaf hela längden; den bildar en stor,
longitudinel öppning, ungefär så lång som hälf-
ten af kroppens verticala diameter. Stjertfenan
är baktill rundad, och sträcker sig ofvan och
nedan lika långt framåt, eller till anus; den är
blott så hög, att den bakåt afsmalnande sljert-
spetsen derigenom blir litet högre än kroppen.
Den innehåller ett stort antal lina strålar, hvil-
ka på buksidan äro riktadebakåt, men på rygg-
sidan upprätte, böjde, med något framåt riktade
spetsar. Huden är på fenan likså stark som på
kroppen. Äfven på buken, mellan anus och gäl-
öppningen finnes en låg fena, bestående af ett

skarpkanladt hudveck, hvars rot innehåller en
stor mängd ytterst korta, tjocka, trubbiga strål-
rudiment. Denna ovanliga bildning finnes ännu
mera utvecklad hos Amphioxus. Rvsrsrén har
ingen lena Iramom anus.

Längsåt kroppens sidor, vid sidorna af bu-
ken, ligga omkring 108 slemkörtlari en rad un-
der huden. Hvarje körtel är aflångt rundad,
och har en fin öppning ut genom huden vid sin
öfre sida. De bilda en upphöjd perlbandslik rad
på huden, och en intryckt dylik ide underlig-
gande musklerne. De främsta finnas vid pass 1
tum bakom nosspetsen; de främste och bakerstc
äro minst. Dessa körtlarafsöndra ett högstyin-
ning, segt slem.

Skelettet består endast af en ryggrad med
hufvudskål och ansigtsben, utan tecken till ref-
ben, och utan andra extremiteter än de förut-
nämde fenstrålarne, som sitta uti en förlängning
af ryggradens yttre hinna. Ryggraden är nästan
trind, mjukare än brosk och utgöres af ett gelé-
artadt ämne, omgifvet af en fast fibrös hinna,
som är lätt ringad af tvärfibrer. Det gelearlade
ämnet sammanhålles alldeles såsom ögats glas-
vätska, ien cellulös väfnad af fina hinnor, som
bilda reguliera, kantiga, slutna celler, hvilka haf-
va mycken likhet med dem hos växterne, och
genom midten af hela denna massa löpa några
fasta, longitudinella trådar. Utanpå den nämda
fibrösa hinnan ligger ännu en fast, fibrös hinna,
hvilkcn afgifver en lamell som längsåt, ofvanpå
ryggraden, bildar ett slutet rör för ryggmärgen
och det derolvanpå liggande fettet **). För att
kunna förklara dessa delars öfverensstämmelse
med de motsvarande hos andra djur, måste vi
nämna något om förhållandet hos dem.

*) Sådant är läget på 15 i sprit förvarade exemplar af olika kön och storlek, hvilka jag nu liar framför mig.
Det Lar ej varit tillfälle,att erhålla lefvaprle exemplar för beskrifningen, men på iiguren som är gjord efter
ett lefvande djur, visas dessa öppningar vid ;af kroppslängden. Det synes häraf, som omkroppens framända
skulle i sprit starkare sammandraga sig än medlersta och bakre delen.

**) En tvärlamell åtskiljer rummet för ryggmärgen från det för fettet, och detta sednare rum är genom en ver-
tical fibrös midtelvägg deladt i 2:ne rum hos Myxine, hvilket sednare anföres här, emedan det ej omnämnes i
Mullers ofvan citerade arbete.
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Hos alla de vertebrerade djurens foster ut-

görcs första anlaget till ryggraden af en så kal-
lad Clwrda clorsalis,som är aldeles så beskaf-
fad, som den nyss beskrifna gelatinösa ryggraden
hos Myxine. Den yttersta hinnan är den del,
som skall förvandlas till vertebrer, ligamenter,
och benhud. Detta tillgår så, att mellan de
från ryggmärgen utgående nervstammarne bildas
idenna hinna tunnt brosk, som börjar från 4
bestämda punkter, hvilka utvidgas och saraman-
flyta till ringar. Dessa ringar äro början till
vertebrerna. De bli tjockare, och från bestämda
benvandlingspunkter börjar deras förbcuing, som
sprider sig vidare iringen. Då ringen blir tjoc-
kare inåt sjelfva chorda dorsalis, hopsnärjes den-
na, så att omsider blott ett fint hål qvarstår för
densamma imidten af ringen eller vertebern;
men emellan 2 närliggande vcrtebrcrs ändar är
en större cavitet, som aldeles fylies deraf. Slut-
ligen hopväxa äfven hålen imidten, och cavi-
teterna fyllas med benämne, då chorda dorsalis
aldeles undantränqcs och försvinner. Ju högre
organiseradt ett djur är, desto tidigare försvinner
den ursprungliga bildningen, och om man ge-
nomgår djurserien, så finner man att olika djur-
former qvarstadna vid olika utvecklinsgrader: de
lägre djuren hinna blott till något visst stadium
af de högres utbildning, utan att komma längre,
och just dcrföre äro de: lägre djur. Sålunda
utgöres ryggraden hos Myxine blott af en
chorda dorsalis med sin ryggmärgs-kana], som
aldrig får broskringar omkring si<r. Hos Stören
har den fått tydliga broskringar; hos många an-
dra fiskar bli vertebrerna temligen fullständiga,
men blott broskartade; hos de vanliga fiskarna
äro vertebrerne aldeles förbenade, men chorda
dorsalis qvarstår alltid icavitelerna uti deras
ändar, och sammanhänger genom det fina hålet
imidten. Hos de lägre Amfibiernas (grodornas)
larver är ryggraden ännu bildad såsom hos fi-
skarne, men efter förvandlingen fyllas cavitelerna
och vertebrerna bli solida, liksom hos ödlorna
och alla högre djur. Foglame bibehålla chorda
dorsalis endast till ungefär halfva kläckningstiden

(troligen högst olika hos olika ordningar), men
den försvinner innan ungen lcmnar ägget. Hos
Däggdjuren försvinner den redan i början af
fostertillståndet.

Hos Myxine såsom hos vertebrerade djuren
iallmänhet sträcker si» ryggmärgs-kanalen fram-
om ändan af chorda dorsalis, och är der utvid-
gad till en kapsel för hjernan, eller ett cranium,
ihvars botten och sidor finnas hål för de från
hjernan utgående nervstammarna, hvilka till läge
och antal någorlunda motsvara dem hos de öfrige
vertebrerade djuren. Uti hjernansaknas cerebellum.
Cranium är mjukt, till en stor del blott hinn-
artad t. Uti dess bakre del har dock tydligt
brosk afsatt sig, isynnerhet kring främre spetsen
af chorda dorsalis, ochbaktill, vid hvardera sidan,
ligger en med cranium hopvuxen, stor, rundad
broskblåsa, som innehåller hörselorganernc, och
svarar mot klippbenet hos menniskan. Derifrån
utgår ett ganska sammansatt apparat af tunna
brosk och ben, hvilkas hufvud-delar äro l:o en
stor båge med många utskott och grenar, som
räcker framom cranium och motsvarargombenen
(med gomhvalfvet), samt 2:o en broskstjelk, sva-
rande mot ett af tungbenets horn, vid hvilken
det stora, af flera stycken sammansatta tungbenet
är fästadt. Öfre och undre käkben finnas ej.
Af de förut beskrifna tänderna sitter den öfrevid gombenets tvärstående del (båge), och de
undre vid tungbenets sidodelar, men de äro ej
fastade till benet, utan visa sig såsom blotta
hudbildningar på dessa ställen.

Från framändan af cranium utgår en stor,
rundad näscavitet _, som inuti är försedd med
stora longitudinella hudveck (conchte nasales).
Den öppnas framåt till yttre näsöppningen, ge-
nom ett enkelt, med broskringar belagdt rör,
och bakåt, genom ett vidt rör som öppnar sig
i svalget, och denna förening går, liksom hos
menniskan och de högre djurklasserna, till och
med amfibierna, mellan cranii botten och gom-
benets bågeeller tvärstående del. Den bildar så-
ledes en öppen förening mellan yttre näsöpp-
ningen och svalget, liksom hos dehögreklasserna,
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hvilket är så mycket märkligare, som näscavite-
ten hos alla andra fiskar är tillsluten bakåt,
utan förening med svalget, hvilket äfven varit
ansedt såsom det enda säkra skiljemärket mellan
denna klass och amfibierna. Då Myxine har en
så utbildad näscavitet är det ej tvifvel under-
kastadt, att den måste äga en sort luktsinne, ehu-
ru detta förmedlas genom vattnet, och således
måste ägamycken likhet med smaksinnet. Utom
det rätta gomseglet finnes ett annat dylikt, som
är beläget bakom svalgets näsöppning, och har
en ganska sammansatt byggnad.

"Vid detta eomsesjel kan muncaviteten anses
sluta, och der börjar tarmröret, med en lång,
vid matstrupe, som räcker till de yttre gälöpp-
ningarne under buken. Der aflemnar den ett
kort men vidt rör, som tjenar till vattnets af-
lopp genom den vänstra yttre gäl-öppnin-
gen, hvilken derigenom, såsom förut nämndes,
blir större än den högra, som aldrig står idi-
rekt sammanhang med tarmkanalen. Tätt invid
det nämda afgående röret blir matstrupen något
sammandragen till en något fastare, fållad ring,
svarande mot öfre magmunnen (cardia), och öf-
vergår iden egentliga tarmkanalen. Denna har
ingen särskilt utvidgning iform af mage, men
är ganska vid, med några svaga langs-fållar på
inre sidan, och går, utan böjning, rakt till anus,
hvarest den åter sammandrages. Uti matstru-
pens bakre hälft finnas 6 små hål ien rad på
hvardera sidan, hvilka äro gälames inre öppnin-
gar, svarande mot de stora öppningarne mellan
andra fiskars gälbågar, hvilka äfvcn leda inåt
svalget. Lefvern ligger under tarmkanalen, näst
bakom den nämda cardia. Den är temligen
stor, delad i2 aldeles åtskilda stycken, bvaraf
det främre är mindre och svarar mot vänstra
loben hos andra djur. En ganska stor, rund
gallblåsa ligger mellan båda styckena, och är
liufvudsakligen fästad vid det bakre, som mot-
svarar den hos alla fiskar större högra loben.
Bukhinnan är tydlig, och kan lätt skiljas från
bukcavitetens väggar. Den bildar såsom vanligt
elt mesenterium, hvari tarmen hänger, och delta

inesenterium är hos Myxine akleles helt. Hjer-
tat är stort, och ganska muskulöst. Det ligger
under tarmkanalen näst bakom yttre gälöppnin-
garne och öfver främre lefver-loben. Derifrån
utgå de ganska stora ådrorna till gälarne och
kroppen, liksom hos fiskarne iallmänhet

Gälarne hafva elt särdeles eget utseende.
De utgöras på hvardera sidan af 6 hoptryckt-
klotformiga, eller nästan knappformiga, hudartade
bläsor, af |k ± tums diameter. Deras inrehud
bildar stora veck inåt caviteten, hvilka föreställa
gälfransar. Från hvarje blåsas ena plattade sida
går ett kort rör intill matstrupen (såsom nyss
nämndes), och från den motsattagår ett, som le-
der vit genom Yttre gälöppningen på samma sida
under buken. Alla de ö yttre rören på samma
sida löpa tillhopa, och sluta gemensamt isam-
ma öppning. Hvardera af dessa gälar har såle-
des formen af ett rör, hvarpå en kula blifvit
utblåst, med veck på inre sidan, och de utgöra,
såsom på alla fiskar, en genomgång för vattnet
från svalget utåt, genom kroppsytan. Denna ge-
nomgång är hos de flesta fiskar så kort, att den
blott bildar en springa mellan gälbågarne, omgif-
ven af dessas gälfransar, som öfvertäckes af gäl-
locket; hos hajarne saknas detta sednare, och ge-
nomgången är, genom utvidgning af gälbågarnes
hud, utåt så förlängd, att gälfransarne ligga långt
från yttre gälöppningen; hos Myxine är genom-
gången, både utåt och inåt, än mera förlängd
och hopdragen till ett smalt rör. Formen är
alltså egen, men ejegentligen afvikande; en större
afvikelse är den, att gälarne ej hafva gälbågar,
utan ligga alldeles skilda från tungbens-apparatet,
liksom tillbaka trängda af destora tungmusklerna,

Det förulnämda sammansatta, broskartade
tungbenet ligger under munnen, och de muskler
som gifva tjocklek åt väggarne kring munnen
höra,till större delen, Lill detsamma; munnens
undre del eller vägg kan alltså anses vara en
stor, ej framstående tunga, kring hvilken icke
någon underkäk har utbildat sig. Utom de kring
munnen liggande musklerna linnes ett ofantligt

muskel-
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muskelknippe af särdeles märkvärdighet, som
tyckes vara det starkaste ihela kroppen. Det
fäster sig bakpå tungbenet och ligger under mat-
strupens främre hälft, ända bort till gälarne,
samt har en tjocklek af kroppens halfva diame-
ter. Det är nästan cylindriskt och består af en.
yttre, tjockslida, som innesluter entrindmuskel,
hvilken framåt afsmalnar och med en stark sena
fästes vid tungbenet. Denna inre muskel har
longitudinella trådar och tjenar tydligen att till-
bakadraga hela tungapparatet med de derpå fa-
stade tänderna. Den nämda yttre slidan består
af 2 starka muskler, som ofvan och nedan för-
enas af senhinnor,och hafva tvärliggande, ovan-
ligt tjocka, trinda och jemna trådar. Genom
dessas sammandragning blir rummet för den
inuti liggande muskeln smalare. Denna slida
måste alltså tjena att med större kraft tillbaka-
drifva den inre muskeln, samt att, genom den
styfhet, som hela slidan får genom conlractionen,
gifva ett fast stödåtdensamma. Deninremuskeln
är baktill fästad inuti slidan, men ej vid någon
hård del, hvarföre ett sådant stöd är nödvändigt,
om den skall kunna med behörig styrka tillba-
kadraga tungan och tänderna.

Fortplantnings-orkanerna. Honans äggstock
utgöres af en betydlig mängd ägg af olika stor-
lek, som hänga utan ordning spridde iett eget,
flikigt mesenterium, på högra sidan om tarmen,
långsåt buk-caviteten. På vänstra sidan finnes
intet tecken till ägg. Uti mindre individer, af
blott 10— 11 tums längd, äro alla äggen små,
som fina sandkorn, hvita och nästan af lika stor-
lek ;menhos defullvuxna honorna, af 11- — 121
tums längd, märkes alltid en betydlig olikhet
mellan äggen. De fleste äro ännu små, ehuru
betydligt störreändenyssnämnde, af i- IImil-
limeters tvärlinea, rundade och hvitaktiga, med

några inblandade, klart gula, som dock ej äro
större än de andre. Dessutom finnas alltid, hos
dessa fullvuxna honor, omkring 12 ägg som äro
större, och hafva en helt annan form än de öf-
rige. De äro aflånga,med 3 gånger så stor längd
som diameter, och åt båda ändar något spetsade.
De äro aldeles ogenomskinliga och till färgen
blekgula, men bli i sprit bruna. Äggen sitta
liksom inifrån buk-caviteten infällde isitt me-
senterium, så att detta blott från ena sidan
omger dem med ett veck, till utseende som en
mössa, hvilket bäst synes hos spritlagde exem-
plar. Då ägget tillväxer, växer äfven den del
af mesenterium, hvari det hänger, ochbildar en
flik, som är sammandragen liksom till ett kort
skaft midtför äggets sida. De fullvuxna äggen
sitta ganska löst uti sitt fäste, och affalla slutli-
gen, så att de ligga lösa ibuk-caviteten, hvar-
ifrån de komma ut genom en longitudinel springa
ianus, bakom tarmöppningen. Vanligen finnas
omkring 12 stora ägg, hvilket antal synes vid
hvarje fortplantningstid framfödas. Hos några af
de honor jag undersökt voro dessa ägg 17 mil-
limeter (eller något ofver \ tum) långa, och
ganska löst sittande; större tyckes de ej bli.
Hos ett par andra honor hade de blott 3 mil-
limeters längd, men dessas form var tydligen
sådan som de större äggens. Hos samma hona
äro alla dessa aflånga äggen fullkomligt lika sto-
ra, hvaraf man kan sluta att de mogna och
framfödas på en gång. De träffas vid ganska
olika årstider, och det synes som om diurets
fortplantningstid skulle räcka åtminstone hela
sommarn. Uti 2 exemplar som blifvit fånga-
de i Januari och Februari voro de stora äggen
12— 13 millimeter långa; iJuli månad fann jag
ägg af alla dimensioner, från 3 till 17 millime-
ters längd*). Troligtvis börja, så snart de stora

*) Sedan föregående ark (sid. 117— 127) var färdigtryckt har jag haft tillfälle att iBohuslän undersöka ett
beydligt antal lefvande exemplar af Myxine, och funnit att följande ändringar och tillägg böra göras vid
den (p. 121

— 2) lemnade beskrifningen af djuret.
Yttre gälöppningarne befunnos hos alla de sedda lefvande exemplaren vid § af kroppslängden, liksom hos

de isprit förvarade.
Skandinaviens Fiskar, Haft. 5. 17
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äggen blifvit framfödde, omkring 12 af de små
att tillväxa, och antagadå den aflånga form som
tillhöra* de större äggen.

Hanarne synas vara aldeles okände. Äfven
mngarne äro obekante liksom allt,som rörer detta
djurs fortplantning och utveckling. Jag har ej
sett något exemplar som varit mindre im 9
tum Mngli. Troligtvis äfco hanarne och ungarne
mindre rofgiriga än de äldre honorna, hvårföre
de torde vara svåraro att erhålla med tillhjelp
af agn-, och de lefva på alltför stort djup för
att kunna på annat sätt upptagas. Uli de stör-
sta ägg jag sett fans intet tecken till embryo,
och det är väl intet tvifvel underkastade, att de
först efter framfödandet bli befruktade.

Pir-ålen *) förekommer ternligen ymnigt i
®ppna hafvet utmed hela vestra kusten af Sverige
och Norrige. Den finnes ända upp vid Finmar-
ken, enligt meddelad uppgift af Magister Loven.
IÖstersjön ingår den ej, men isydligaste delen
af Kattegat (vid Kullen) har den blifvit funnen
af Baron Gyllenstj-erna. Den synes vidare före-
komwa ihela norra delen af Atlantiska hafvet;
Tid Grönland se den dock sällsynt (enligt O.
Fabm€ixjs), äfvensom isödra delen af Nordsjön
ocb vid. Britanniens vestra kuster (enl. Yarrelr).
Längre åt söder är den ej funnen. Den synes
alltså finnas så vidt som Längan, Den vistas

endast på ler- och dybotten, men ej pä sand,,
och förekommer från 120 till 20 å 15 famnars
djup. Någongång skall den om viivtern träffas
ända upp på 8 a 10 famnars vatten. Den sy-
nes vara ganska trög och håller sig endast lätt
utmed bottnen. De som upptagas och hållas
lefvande iett kärl med hafsvatten, ligga mest
utsträckte, aldeles orörlige på bottnen; då de
oroas simma de liksom ålar, men med ringa
styrka. Uli färskt vatten dödenästan likahastigt
som isprit.

Då en större fisk, t. ex. långa, torsk, kolja,
makrill o. s. v., fastnat på krok eller igarn och
dött, samt nedfallit till bottnenpå sådana ställen
der pirålar vistas, träffas den näslan alltid an-
gripen af dessa djur. Jag har sett en död kolja^
vid hvilken, då den upptogs, hängde nära 2(>

stycken, som hade ingräft sig några tumiköttet
under gälarne, ehuru koljan blott varit utlagd
några få timmars lid. Eller fiskares utsago skall
Myxine alltid gå in genom gälöppningarne; de
tillägga, att den, sedan allt köttet är förtärdt,
går ut genom* anus, samt att den. ej angriper,
rockor och flundror, hvilket dock torde be-
höfva närmare bekräftelse. Den tyckes aldeles
ej kunna bemägliga sig lefvande fiskar, och fås:

aldrig uti andra än dem, som dött på fiskred»

Fenan mellan yttre gälöppningarne ocR anus är på lefvande exemplar gamsßa: hög, vaiifigi:n- omkring ~. af
sjelfva kroppens höjd. Men på de honor som hafva stora ägg, och derigenom äro tjockare ikroppen, blir
den betydligt lägre. De ytterst små strål-rudimenten kunna ej gifva någon bestämd form åt det hudveck
som bildar fenan, hvilken derföre blir olika högefter som kroppshuden är mera eller mindre sträckt eller
uppfylld,af sjelfva kroppen. Af samma anledning finnes någon olikhet istjertfenaa hos olika fodividuery
må lefvande exemplar sträcker den sig vanligen på ryggsida-n något litet framom1 anus.

De fyra- främre tentaklerne sägas orätt fpag. 12*1) sitta i jeninbrcdd, ty de sitta nästan ien fyrkant om-
kring näsöppningen; dock så, att de båda öfre äro något mera aflägsnade från öppningen och från hvas-
andva r än de båda nedre.

*); Bohuslänske fiskrarne kalla detta djur vanligen Pihilj,med accent på å.
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skapen och nedfallit till bottnen. Då en sådan
fisk får ligga ute ett dygn eller mera, t. ex., då
storm eller andra orsaker hindrat fiskredskapens
vittjande, är det ganska vanligt att den vid upp-
tagandet befimaes innehålla några pirålar, som
förtärt köttet, så att nästan blott huden och
benen återstå. Detta har blifvit hetvifladt af
många, äfven nyare författare,men inträffar dock
beständigt vid våra kuster, och har gifvit anled-
ning till det hat som fiskrarne hysa mot detta
djur, hvilket ofta beröfvar dem en god fångst.

Flera författare hafva omtalat dennäraotro-
liga mängd slem, som detta lilla djur förmår af-
sondra genom de förut bcskrifne körtlarna; den
sr så betydlig, att en enda Pir-ål kan iaom ett
par timmars lid uppfylla 3 å 4 ämbar vatten,
af åtminstone en kubikfots innehåll, med en seg
slemraassa, som kan utdragas i trådar, eller på

en käpp upplyftas nästan till utseende af ett
tjfgstycke. Fiskare påstå ännu hvad redan Kalm
omtalar, att ett sådant djur, om det slappes ien
båt kvilken är hälft fylld af vatten, kan för-
vandla heladenna vattenmassa till slem. — Detta,
såsom allt slem, är sammansatt af fina kulor,
hvilka, då massan sträckcs, utdrages till spiral»
formiga trådar. Det synes vara segare än allt
anna! slem.

Pir-ålen eftersökcs visst icke af fiskare, meia

erhålles dock ofta, antingen uti fångade fiskar,
eller på krokar och andra fiskredskap. Det skall
någongång hända, att han riktigtbiter på kroken,
men än oftare att han fastnar på den blottade
udden, såväl vid fiske med haudsnöre som med
backar.

C. S.
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Makrill-Slägtet, Scomber Cuv.

Till den första stora flocken af Scomberoid.es, med bifenor och obeväpnad sidolinje, räknar
Cuvier Thonfiskarne och Makrillen. Ehuru vi inom Skandinavien, af denna afdelning, endast
äga 2:ne arter, nemligen en af Thonfisken och en af Makrillen, vilja vi likväl efter nämde författare
upptaga dessa som skilda slägten, af hvilka Makrill-Slagtet igenkännes derpå, att kroppen är åt
båda ändar lika afsmalnande (spolformig) täckt med små fina fjäll. Ryggens 2:ne fenor långt
skildaj den bakre Rygg- och den motsatta Analfenan med 5 bifenor hyardera. På stjertens
yttersta delj, som omgifves af stjertfenan* stå Pvenne nästan parallelt löpande hudfållar.
Gällocken släta och Gälhinnnans strålar 7.

Pl. 29.

Makrill, (Scomber Scombrus Linn.).
Artm. Ryggen grön med underliggande messinggult ocli svarta vågjga tvärband,

som sträcka sig till och något nedom sidolinien; de öfre bifenorna 5, de undre 4 — 5;
en tagg vid anus; trenne hudfållar utåt stjertfenans bas.

Synonymt. Artebi Descr. Gen. p. 30; — Syn. p. 48. — Sp. p. 68. —
Linn. Syst. Nat. I. p. 492. —

Fn.
Sv. N:o 339.

—
Nils. Synops. p. 83.

— Kröyer Danmaris Fiske. Haft. I. p. 220. — Bloch Naturg. d. Fische
Deutschl. 3. p. 117.

—
Yareeix Brit. F.I.p. 121.

iRf. io a 12; 2 Rf. 1+ 11 å 12; Br. 2 + 17; B, 1+ b; s-L 1+ n; iSY/" 9+16 + 9

Kroppsformen vacker, utdragen och åt båda
ändarna nästan lika afsmalnande, föga hoptryckt
och hög, så att största höjden, som infaller på
den lodräta linie hvilken dragés från slutet af l:a
Ryggfenan, utgör vanligen endast omkring |af
kroppens längd, räknad till stjertfenans bas; of-
tast är likväl denna höjd ännu mindre. Största

bredden, som infaller på samma linie, mäternå-
got mera än ? af denna höjd. Ryggen bred och
afkullrad; rygglinien nästan rak från nacken till
andra ryggfenan, från hvilken den stupar mot
stjertfenan. Buken, lika med ryggen, bred och
afkullrad; buklinien något sänkt ien svag och
jemn båge från nedra käkens spets till stjertfe-
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nans rot. Hufvudet viggformigt, triangulärt af-
spetsadt, medelmåttigt stort; dess längd utgör
omkring iaf kroppslängden till stjertfenans rot;
höjden af den linie, som faller frän nacken till
gälnäsét genom orbitans bakre kant, är lika med
lialfva längden af hufvndet, och breddenaf det-
samma, tagenöfver bakrekantenaf orbita, är lika
med afståndet från nosens spets till främre kan-
ten af pupillen. Pannan platt, profilen något
stupande och nästanrak. Nosenutdragen, spetsig.
Munnen medelmåttigt stor. Af de lika långa
käkarna synes den undre längre då munnen är
öppen; men tillsluten faller den undre käken
inom de breda platta suborbltalbenen. Dess
rand utgöres af mellankäksbenen. Imellan-
käksbenens kant finnes en enkel rad af fina,
spetsiga, lika stora, glest sittande och något inåt
böjda tänder; en lika beskaffad tandrad finnes
äfven inedre käken; utom dessa äro svalgbenen
täckte af långa, borstlika tänder. Ikanten af
gombenet finnes en rad mycket små tänder,
af hvilka likväl 2 å 4 som sitta främst ispet-
sen af plogbenet äro betydligt större än gombe-
nets. Tungan liten, slät med fri spets. Ögonen
medelmåttigt stora, ligga högt; diametern af or-
bitan utgör omkring |af hufvudets längd, de
täckas af en tunn genomskinlig hinna, som sträc-
ker sig utåt hufvudet, omsluter ögongloben och
betäcker den mer och mindre, men lernnar all-
tiden perpendikulär springa öfver pupillen. Näs-
borrarna ligga ögonen närmare. Af gälbågarne
har den, som ligger närmast locken, på ena si-
dan en rad mycket långa kamtänder. Gällocken
tunna med jemna kanter; locket ibakre kanten
nästan rakt med afrundadt hörn; förlocket tre-
kantigt med afrundad spets. Gälöppningarna
stora; gälhinnan som är fri, icke fästad vid gäl-
näset, har 7 strålar af hvilka de 2 bakre ligga
under gällocket.

Kroppen är täckt med mycket fina fjäll,
hvilka med obeväpnadt öga svårligen upptäckas.
Sidolinien, som ligger mycket närmare ryggen än
buken, börjar vitt gälöppningens öfre kant och

sträcker sig ien rak slingrande linie till midten
af stjevtfenan. Anus ligger vid början af sista
i af kroppslängden, räknad från nosspetsen till
stjertfenans rot.

FörstaRj^ggfenan, hvarsalla strålar äro enkla,
ar kort, hög och nästan trekantig, med denbakre
kanten cirkelformigt inskuren. Då den nedfälles,
infaller den uti en djup fåra iryggen vid fen-
roten, så att denicke synes. Strålarnas antal 10 å
12; den 2:dra längst, den sista mycket fin och
kort sitter, då den finnes, fri utom den tunna
membranösa fe» huden. Andra Ryggfenan, som
börjar öfveranus, är lägre än den första,hälften
så hög som lång, och i randen inskuren; haren
odelad, mycket kort, och 11 å12 greniga strålar,
samt är vid roten beklädd med fjäll. De bife-
nor, som ligga mellan 2:dra ryggfenan ochstjert-
fenan, äro alltid 5, böjde åt höger och utgörasaf
enenda mycket grenig stråle; de åter, som ligga
mellan anal- och stjert-fenan äro likaledes 5, eller
stundom blott 4, och alldeles lika med dem på
stjertens öfre del, utomatt de äro böjde åt vän-
ster. Bröstfenorna,på sneddenafspetsade, hafva
hvardera 19 strålar, de 2 första odelade, den
4:de längst, Dessa fenor hafva ett högt lä«e och
ligga uti en fördjupning, så att ingen knöl upp-
kommer vid roten då fenan nedfaller. Bukfe-
norna, som sluta under början af l:sta ryggfe-
nan äro smala, snedt afspetsade och hafva hvar-
dera 6 strålar af hvilka den första är hel, de
öfriga grenisra och den andra längst. Dessa fe-
nor sitta tätt intill hvarandra, och då de ned-
fällas, ligga de uti en fördjupning, som har en
hudfåll på sidorna. Analfenan, framför hvilken
står en fri tagg, som icke hörer till fenan, bör-
jar något bakom början af 2:a ryggfenan med
hvilken hon har lika form och fjällbetäckning
samt12 strålar, af hvilka den l:a hel, de öfrige
greniga. Stjertfenan mycket utskuren med vidt
utgrenade, smala lober, som hafva spetsarna af-
rundade; strålames antal, som i anseende till
fenhudens tjocklek med svårighet räknas, är om-
kring B+l6+B. På sidorna af stiertspetsen,
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som omgifves af denna fena, finnas 2:ne nästan
parallella upphöjda liudfållar.

Färgen är så lysande och omvcxlande, att
den svårligen kan beskrifvas. Ryggen och pan-
nan mörkt gröna, med krökta, svarta tvärband,
som sträcka sig nedåt sidorne något under sido-
linien; mellan dessa ligger en klar, i gröngult
skiftande färg. Der de svarta tvärbanden sluta,
är ett mer och mindre tydligt, mörkt och rakt
strek utåt sidorne; derunder vidtager den iguld,
silfver, perlinor och rödaktigt samt gult skiftan-
de färgen, till den hvita buken. Ilufvudets si-
dor silfverhvita; munkanten, gällockens fognin-
gar och gälhinnan svarta, l:a ryggfenan grå, ge-
nomskinlig, klar. Den andra ryggfena» tillika
med bifenorna mörkgrå. Bröstfenornavid roten,
isynnerhet på nedre sidan, svarta; i spetsen
gråa. Buk-, Anal- och Bifenorna under, hvita.
Stjertfenajn mörkt grå.

Granskas de inre delarna, finnes den långa
tarmkanalen bildad af en vid matstrupe, som i
förening med magen utgör en rak fortsättning,
och har en förlängd magsäck, som sträcker sig
afspetsad till närheten af anus. Omkring pylo-
rus och duodenum sitter en stor mängd långa
och smala blindtarmar, som följa tarmen till
första krökningen, från hvilken den har nära
samma diameter och gör ytterligare 2:ne höjnin-
gar. Invändigt har magen många på längden
gående fållar, som förenas med fina rynkor på
tvären. Léfvera , som ligger långt fram på vänstra
sidan, bestar af en enda större tjock lob, som
bak till har en förlängd spets; färgen blekröd;
gallblåsan, lång och smal, ligger på högra sidan
om. tarmkanalen. Mjelten liten, ailång och svart-
brun. Njurarna, som baktill blifva smalare,
.äro nästan lika långa som bukhålan, Simbläsa
finnes icke. Äggstockarna 2:ne, intaga hela buk-
caviteten; äggen ganska små, dock finnes alltid
bland dem några störreochmera pellucida. Mjölk-
säckarne hafva lika form med äggstockarna.

Makrillens vanliga storlek är 12 till 16
tum i längden; likväl finnas individer, som
uppgå till 2 fot. Den förekommer utmed hela
vestra kusten af Skandinavien, Enligt uppgift af
Magister Loven skall han någongång, men blott
sällan, träffas vid Finmarkens kuster. Ströman-
förer honom såsom en vid Söndmör vanlig fisk,
och Schomevelde säger den finnas vid Danska
Hertigdöinena. Inorra delen af Kaltegat, till
trakten af Kongsbacka oeli Lessö, samt vid Nor-
riges sydligare kuster förekommerhanallmännast.
Tid Kullens fiskeläge i Skåne, träffas han ej
reguliert eller tillnågon större mängd, och ehuru
visserligen något stim understundom kan in-
tränga genom Öresund och Bälterne in i Öster-
sjön,är han likväl der ganska sällsynt, åtmin-
stone på vestra kusten. IBlekinge och Calmar-
läns skärgård skall han dock, efter berättelse,
en gång vara sedd; men troligen e| längre åt
norr. Han är ansedd att vara en flytt-
fisk, som istörre skaror årligen företager van-
dringar: om våren från norr till söder, och om
hösten tvertom. Om så är, hvilket ännu icke är
bevisadt, äro dessa vandringar icke långa. Efter
den erfarenhet jagäger, anser jagdem icke sträcka
sig längre, än från djupet der han öfvervintrar,
till skärgården der han sätter rommen. Att han
först synes vid Norska kusten, härleder sig
troligen deraf, att denna kust är djupare, så att
han ofver vintrar närmare stranden. Under det
stimmarne om våren intränga i skären, håller
Makrillen sig i vattenytan, söker alltid sådana
ställen, der strömdrag finnes, och är mest irö-
relse under storm, alllid gående mot strömmen
och vinden. Häraf händer, alt han vissa år an-
länder eller bortgår tidigare eller sednare eftei'
väderlekens beskaffenhet. Dess vandringar börja
tidigt. Om våren ibörjan af Maj har han re-
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sfan vaa-It synlig vid Norriges sydligaste' udde
{Lindesnäs) och få dagar derefter är han inne i
de inre skären af Kattegat, der han då söker
de grundare vikarna. Dessa stimmar äro likväl
mindre talrika, emedan de större icke intränga
i skäigårdcn förr än ibörjan af Juni. Då dessa
ankomma, synas de på längre afstånd, emedan
de alltid hälla sig i vattenytan och uppröra den,
så att vattnet yr eller liksom dammar. Fiskare
berätta, att de om natten gifva ifrån sig ett
sken, som synes på långt håll. Utom dessa
årliga sträcktåg, har Makrillen äfven den vanan,
lik flere fiskarter, att han företager extraordi-
nära utvandringar eller utflyttningar, så att han
t. ex. ett decennium är ymnigare på denena än
på den andra traktenaf skärgården. Vintren till-
bringar han på mycket djupt vatten, och som
det allmänt förmodas på lös botten. Fiskrarne
tro, att Makrillens öga denna årstid är öfverdra-
get af en hinna, som hindrar honom att se.
Huru härmed förhåller sig skall framdeles utre-
das; livad jag hittills hunnit utröna är att den
binnan, som omgifver ögat, tilltager i tjocklek
öch utsträckning isamma förhållande som ilsken
mot hösten blir fetare. Sällan tfäHas någon in-
divid inom skärgården i slutet af November
månad, ty då vestliga stormarna inträffa, som
vanligen sker iIxövjan af denna månad, begifver
l.Kiu sig på djupet. Makrillens rörelser i vattnet
ijro otroligt hastiga och Kliiga; haa framskjuter
med pilens fart och hoppar med lika hastighet
©fver vattenytait; äfven när han upphämtas ur
vattnet och litgges ibåten, slår han en ordent-
lig lru<marabvii?fvei mot bottnen; men idetta till-
stånd; varar icke lifldgheten länge, ty han dör
ganska fort»

Makrillen är en glupsk storätare, som för-
tärer livad den öfvei.koi»mcr. Jag liar idess

mage funnit, atom smärre fiskar och fiskyngel,
äfven lemningar afCrustacéer och Mollusker. Att
han skulle förlära Maneter är troligen en dikt,
ty om, som ofta händer, något af en Manet
fastnar på kroken eller agnet, tager lian det icke,
Ä »isära sidan är Makrillen utsatt för förföljelse
af flere större roffiskar, som tyckas föredraga
densamma framför annan föda. Stycken af Ma-
krill är äfven ett af de bästa agn som finnes
vid krokfiske.

Makrillens lektid inträffar i Kattegat i
Juni; huru den esfentelfsen tillgår och livar
rommen sättes, är mig ännu obekant. Ynglet
växer fort, ty troligen äro de små Makrillerna
af 3 tums längd, som här fås med Vad i
September, af årets yagel. Nä» han uppnått
10 lums längd eller derutöfver, kan han fort-
planta sig; men att denna, som fiskare här i
allmänhet tro, endast är årsgammal, synes lik\äl
behöfva bekräftelse.

På mångfaldigt sätt blir Makrillen använd:
han fortares färsk eller kokad i saltvatten, saltas,
rökes eller torkas. På hvilket sätt han beredes
till mat, är han alltid smaklig, och kommer i
smaken nära Laxen. Den, som fångas ora vår-
tiden är alltid mager; men ju längre han varit
inne i skärgården, desto fetare blir han och av
alldra fetast iOctobei*.

Makrillfisket, som utgör en vfgfig del af
fisket i vestra skärgården,- sysselsätter många
menniskor och gifver ofta. en icke obetydlig
vinst. Först på våren islutet af Maj och på
hösteniAugusti, September och October måna-
der fångas han- med Vad (44) vid stränderna,
iiMie i skärgarde». Under Juni och Juli tag.es.
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han på Ränndörj (41) och med Drifgarn (43)
ute ihafvet. Tiden då Ränndörj begagnas, är
i skärgården alltid efterlängtad. Den infaller
omkring 14 dagar före Midsommar och slutar
Larsmässotiden (i början af Agusti). Kort före
denna tid, ser man samma rörelse och liflighet
bland fiskrama, som då en folkfest tillstundar.
Alla båtar, som skola begagnas till Dörjningen,
äro nu under reparation, och en täflan uppstår
bland fiskrama att hafva de vackraste segel och

den mest snällseglande båt. Äfven på så kallad
Sladörj (42) kan Makrillen fås iSeptember och
October; men ehuru detta fiske anställes på
20— 30 famnars djup, tages Makrillen endast i
halfva vattnet, det vill säga på 10 å 12 fam-
nar. Fiskaren afpassar djupet efter årstiden; ju
längre den är framskriden, desto djupare går
Makrillen. Ett temligen säkert tecken, att han
är på återvägen till djupet,

C. U. E.

Hajslagtet,
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