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Lota lota

(Linné).

Fig. X.

Gadus lota Linné, Syst. Nat. Ed. XII, p. 440, 14.
Lota vulgaris Guv., Regne anim. Ed. 11, p. 334.
„ v. Weight, Ekström et Sundev., Skand. Fiskar, p. 170, T. 41
„
KiiöYEE, Danm. Fiske, 11, p. 169.
„ „ Nilsson, Skand. Fauna, IV, p. 580.
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Heckel et Kner, Siisswasserf. d. Oest. Mon., p. 313.
Yakbel, Brit. Fishes, I, p. 572.

d. Mitteleur., p. 180.
„ Malmgken, Krit. Öfv. Finl. Fiskf., p. 81, 35.
ÖUNTHEÉ, Cat. of. Fishes IV, p. 359.
„ Blanchaed, Poiss. d. eaux donees de France, p. 272.
„ maculosa Mela, Vertebr. Ferin., p. 301, 47.
;, vulgaris Houghton, British Fresh-water Fishes, p. 165.
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LAKE.
Laken förekommer allmänt öfver hela landet ifloder och
sjöar ända upp till Utsjoki, äfvensoin iBotniska och Finska vikarna samt tillstötande del af Östersjön, såsom kring Kökar.
Dock torde han ännu icke vara, funnen vid Högland. För öfrigt
är han utbredd imellersta och norra Europas sötvattenområden
från Savoyen och södra Frankrike ända ofvanom polcirkeln, i
hela Sibirien samt iKanada och angränsande delar af Nordamerika, På sina ställen, såsom iDanmark, är han dock ytterst
sällsynt. Åfven iEngland förekommer han sparsamt och iSkotland, likasom i Irland, saknas han alldeles. Iallmänhet blir
han större inordligare och kallare klimat.
Företrädesvis älskar laken platser med stengrund. Trög
och maklig, lefver han, förutom under lektiden, såsom en enstöring vid bottnen och håller sig der ofta gömd under stenar,
sjunkna träd och dylikt, lurande efter byte. Detta utgöres hufvudsakligeu af fiskyngel, småfisk, särdeles nors, insekter m. m.
Någon gång angriper han äfven äldre fiskar och Eksteömhar
fångat en lake, som slukat en tolf tum lång gädda. Äfven är
laken en stor romätare och besöker derför gerna andra fiskars
lekplatser: han försmår icke ens sin egen rom. ÖfVerhufvud är
han mycket glupsk och förtär snart sagdt allt som kommer i
hans väg, antingen det befinner sig lefvandc eller iupplösningstillstånd. För öfrigt synes det som ginge laken hufvudsakligen
först mot aftonen och under natten ut på jagt och han skall då
icke sällan tillryggalägga långa sträckor. Hans slingrande och
ållika rörelser kunna nemligen, då så fordras, blifva ganska
snabba, så trög han än vanligen förefaller.
Vid lektiden, som inträffar under januari och februari månader, samla sig lakarne istora massor och gå då ofta högre
upp mot stränderna. Leken sker dels på sten- eller berggrund,

THE BURBOT.
The Burhot is found throughout the whole country, in most
rivers and lakes as far north as Utsjoki; it is also met with in
the Bothnian and Finnish Gulfs, and the adjoining portion of
the Baltic, as about Kökar. It has not as yet been met with
near Högland. It is spread throughout the fresh-water districts
of Central andNorthern Europe, from Savoy and Southern France
to above the Polar Circle; in the whole of Siberia, and iii Canada and the adjacent parts of North America, In certain places, as in Danmark, it is however very rare. Even in England
it occurs very sparingly, and in Scotland and Ireland it is not
met with. As a rule, it attains a larger size in northers countries and colder climes;
By preference the Burbot is fond of places with stony bottom, and being a fish of slow and lurking habits it lives, excepting during spawning time, like a hermit at the bottom, hiding
itself under stones, sunken trees and such like, watching for
prey, which consists chiefly of fishfry, small fishes, especially
Smelts, insects, etc. etc It sometimes attacks older fishes also,
and Ekström once caught a Burbot, which had swallowed a
Pike twelve inches long. The Burbot is a great spawn-eater,
and a very destructive visitor to the spawning places of other
fish; it devours its own spawn without the least scruple.
As a rule, it is very voracious and consumes, so to speak, all
that comes in its way, whether living, or in a state of decomposition. It feeds principall}* in the evening and during the
night, and is said to go great distances in search of prey. Its
twisting Eel-like movements can namely, when such is required
be very quick, however slow it may generally appear.
It spawns in January and February, and about that time the
Burbots collect in great numbers, and ascend into shallow water.

LAKE.

dels på lerbankar eller på lerl»landad sandbotten samt oftast på
tre a sex fots djup. Då laken leker i floder och åar., åtföljer
han kungsådran. Enligt v. Siebold har Steinbuch observerat
en slags parningsakt mellan två lakar, hvilka lågo med bukarna
tryckta tätt till hvarandra och sammanhållna genom en gemensam, fiskarne omgifvandc nära tumsbred slemgördel. Honans
ytterst finkorniga rom är mycket riklig och Norbäok har i en
lake af nio #':s vigt funnit ej mindre än fem miljoner romkorn;
hos exemplar af medelstorlek finnas två å tre miljoner.
Rommen slappes utan urskiljning öfverallt samt fordrar hela
två å tre månader för sin utveckling. Också växer laken långsamt. Vid ett års ålder är han blott tre å fyra tum lång. Först
i tredje eller fjerde året är han fortplantnings skicklig. Hans
vanliga längd är en och en half fot, men exemplar af ända till
två och en half fot äro icke alltför sällsynta. Någon gång kan
laken uppnå en vigt af femton a tjugu 17' och Lloyd omtalar
en lake från Linköping iSverige, som vägt tretio /X
Föga listig och försigtig, är laken lätt fångad. Isynnerhet tages han imängd under lektiden iryssjor under isen samt
om vår och höst på krok. Kort före lektiden plägar han ofta
söka grunda ställen. När vattnet då lätt tillfrusit, kan man,
beväpnad blott med en yxc, begifva sig ut på den nybildade
isen och der genom ett kraftigt slag med yxens bakända öfver
de undertill simmande lakarnes hufvuden döfva fiskarna och sedan upptaga dem genom hål på isen.
Laken är för öfrigt mycket seglifvad och lätt att transportera. Det ymniga slem, som bildar hans epidermis, håller
honom länge fuktig. Då han är en utmärkt delikatess för bordet och då äfven hans rom högt värderas, lönar det sig att plantera honom, der han förut saknas, och bör planteringen då ske
kort före lektiden. Inpackad isnö kan han flere dagar hållas
lefvande, Sjöar med rik tillgång på nors lämpa sig särdeles väl
for lakodling.
Icke blott förbordet är laken emellertid användbar. Skinnet
lindas af allmogen strax efter afdragningen kring sönderslagna
glaskärl, vid hvilka det genom torkningen fastnar och hvilka
det sålunda gör vattentäta. Gnidet med fett och olja, blir det
delvis genomskinligt och har fordom begagnats på sina ställen
såsom fönsterglas. Af simblåsan kan beredas husbloss.
Det afbildadc exemplaret är fångadt den 10 juli inylandska skärgården. Isjöar med torfvatten blir färgen oftast svartaktig och den rättar sig alltid något efter det vattens beskaffenhet, hvari fisken lefver.
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THE BUKBOT.

The spawning takes place partly on stony or rocky bottom, partly
on clay banks or clayey sand bottom, usually at a depth of
from three to six feet. When the Burbot spawns in rivers and
streams it keeps to the main stream. According to v. Siebold,
Steinbuch has observed a kind of copulation between two Burbot», which lay with bellies pressed tightly to each other and
held together by a common slime girdle, about an inch broad,
encircling both fishes. The extremely finegrained spawn is very
plentiful and Nobbäck has found in a nine pounds Burbot no
less than five million ova; in middlesized examples are found
from two to three millions. The spawn is shed everywhere without distinction and requires from two to three months for its
development.
The Burbot grows slowly; when one year old, it is but
three to four inches in length, and it is not capable of propagation before its third or fourth year. The common length is
one to one and a half foot, but specimens of two and a half
feet are by no means rare. Sometimes the Burbot attains a
weight of fifteen to twenty pounds, and Lloyd tells of a Burbot
from Linköping in Sweden, which weighed thirty pounds.
Neither cunning nor shy, the Burbot is easily caught.
Great numbers are taken especially during spawning in traps
under the ice, and during spring and autumn also on hooks.
When the water is thinly frozen over the fishermen provide themselves with an axe, and going out on the newly formed ice keep
a sharp lookout for the Burbots. As soon as a fish is seen
swimming under the ice, the fisherman strikes a quick and sharp
blow on the ice with the axehead, stunning the fish. A hole is
then quickly cut and the fish taken out with a landing net.
The Burbot is very tenacious of life and easy of transport.
The copious slime which forms its epidermis keeps the fishmoist
a long time. The flesh is an excellent delicacy for the table,
and as even the roe is highly valued, this fish is very deserving of cultivation and ought to be introduced into every suitable water. This ought to be done shortly before spawning time,
and if packed in ice the Burbot can be kept alive for several
days for transport. Lakes with a good supply of Smelts are very
well adapted for its cultivation.
Not only for the table is the Burbot available however.
The skin immediately after it is drawn off is by the peasants
wound round broken articles of glass and china, to which it
fastens as it drys, making the articles watertight. Rubbed with
fat and oil, it becomes partly transparent and lias in former
times been used in various districts in place of window glass.
Isinglass is prepared from the airbladder.
The figured specimen vas caught the 10:thof July on the coast
Nyland.
of
In lakes of peaty water the colour for the most part
becomes somewhat blackish and it is generally varied according
to the sort of water wherein the fish lives.

Leuciscus rutilus

(Linné).

Fig. XI.

Cyprinus rutilus Linné, Sysi Nat. Ed. XII, I, p. 529, 16.
Leuciscus „ Cuv. et Val., Hist. Nat. d. Poiss. XVII, p. 97.
Kröyer, Danra. Fiske, 111, p. 435.
„
„ Wright, Fries och Ekström, Skand. Fiskar, p. 72, T. 15.
„
„ Nilsson, Skand. Fauna, IV, p. 316.
„
„ Heckel et Knki!; Siisswasserf. d. Oester. Mon. p. 169, f. 91.
„
„ Yaiuiel, Brit. Fish. I, p. 433.
„ v. Siebold, Siisswasserf. d. Mitteleur., p. 184.
a
„
„ Malmgren, Öfv. Finl. Fiskf. ]). 46, 54.
„ Blanchard, Poiss. d. eaux douces de France, p. 382.
„ GtJNTEER, Catal. of Fishes, VII, p. 212, 1.
„ Mela, Vertebr. Fenn., p. 323, 70.
„
Houghton, British Fresh-water Fishes, p. 33.
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MÖRT.

THE ROACH.

Morton är en af våra allmännaste sötvattensfiskar, som
nordligt gar upp ända till 08° 30'. Ehuru talrik äfven i de i
Hvita hafvet utmynnande vattendragen, torekominer han dock
livarken i detta haf eller i Ishavet. Deremot är lian synnerligen allmän iBotniska oeli Finska vikarna ända ut till Kökar:
sparsamt förekommer han emellertid vid Högland. För öfrigt är
lian utbredd öfver hela norra och mellersta Europa och gar ostligt ned till Asowska sjön, Kaspiska hafvet och Aralsjön samt
de i dem utfallande vattendrag; skall finnas äfven i Syrien.
Han finnes lika ymnig i rinnande som stående vatten, men
föredrager sådant med ler och slambotten samt riklig växtlighet
och lefver der af små ryggradslösa djur, snäckor, insektlarver,
maskar, späda växtdelar m. m., men någon gång äfven af fiskrom och fiskyngel. Vid god tillgång på föda blir han fet och
välsmakande. Köttet är emellertid benigt och smakar isynnerhet hos mindre exemplar af dy. Blott den fattigare delen af
befolkningen använder derför denna fisk ihushållet, särdeles till
soppa. Sin största betydelse får den deremot såsom foderfisk
och små mörtar af tro å fyra tums längd äro utmärkta agn fölen mängd större fisksorter, synnerligen för giidda.
Exemplar af denna storlek äro omkring tre år gamla ; anuppgifva
dra
dock att mörten vid tre års ålder skulle uppnå en
längd af sex tum. Vid denna tid och möjligen redan tidigare,
vid två års ålder, börjar mörten leka. Leken eger rum frän
början af maj till början af juni, och mörtarna, hvilka under
vintern vistats på djupare vatten, samlas då i massor och uppsöka" stränderna. Hanarna, som ankomma hit omkring fjorton
dagar tidigare (ismört u), få under denna period vårtlika utväxter på hufvud och rygg. Då äfven honorna (Jöfmörten") anländt, begynner leken imycket täta stim på grundt vatten bland

The Roach is one of our commonest fresh-water fishes. It
goes northwards as high as 68° 30"; but although plentiful in
the rivers flowing into the White Sea, it is not met with either
in that sea or in the Arctic Ocean. It is, on the other hand,
quite common in the Gulfs of Bothnia and Finland as far out
as Kökar, but is seldom met with at Högland. The Roach is a
common fish throughout the temperate parts of Europe, and goes
eastwards as far as the Sea of Azow, the Caspian and the Aral
Seas, and their tributaries; it is said to be met with in Syria.
Roach are equally abundant in running and standing waters, but prefer those that are slow in their course, and having
muddy bottoms with sufficient vegetation to afford shelter and
an abundance of food. This consists of small evertebratse,
shellfish, insects, lame, worms and vegetable matter, and
even sometimes of fish spawn and fry. When food is plentiful,
the Roach becomes fat and tasty. It is, however, considered a
coarse fish as the flesh is full of bones and has a flavour of
mud, especially in the smaller specimens. Only the poorer section of the people make use of this fish for the household, particularly for soup. As food for the more valuable kinds of fish
the Roach is invaluable, and Roach of three to four inches in
length are splendid bait for Pike, Trout and other large fish.
Specimens of this length are about three years old; yet, according to some accounts, the Roach when three years old should
attain a length of six inches. By this time, and possibly even
earlier, at two years of age, the Roach commences to spawn.
The spawning takes place from the beginning of May to the
beginning of June, and the Roach then in vast shoals come up
from the deep water, where they have wintered. The males,
which arrive at the spawning places about fourteen days earlier
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gräs och ris eller på stenbotten och åtföljes af ett kort fräsande
eller porlande buller, hvilket åstadkommes genom vattnets piskande med stjerten samt afbrytes och förnyas efter korta mellantider. Ofta gå fiskarna härunder så långt upp på stränderna,
de möjligen kunna tränga fram. Leken varar vanligen två å
tre dygn, men utsträckes under kall väderlek, då den eger rum
på djupare vatten, till en vecka. Den starkt anhäftande rommen
är ganska fin, omkring 100,000 korn ien medelstor fisk, och
utkläckes efter tio till fjorton dagar. Redan samma höst blir
den unga fisken par tum lång. Vid tre års ålder torde mörten
uppnå omkring 135 och vid fyra års omkring 175 mm. Under
en tidigare period sker tillväxten emellertid vida hastigare och
blir under den varma årstiden mycket betydligare än under den
kalla. Vanligen erhåller mörten en längd af sju till åtta, sällan
ända till tolf tum. Odlad idammar, kan han erhålla en vigt af
ända till tre U.
Förtjenar han emellertid knappast att odlas såsom födoämne, så bör han dock på allt sätt fredas och förökas isin
egenskap af ypperlig foderfisk, isynnerhet som han äfven är lätt
att fånga, då han alltid håller sig istörre eller mindre stim och
till sin natur är föga skygg. Blott i åar med laxyngel börhan
ej fördragas, emedan lian gör skada på detta. Men annars böra
konstgjorda lekställen i form af flytande eller nedsänkta risknippor rekommenderas och fiskare böra icke försumma att vid
mörtfångst utkrama rom och mjölke öfver gräsbotten igrundt
vatten samt lindrigt röra om vattnet t. ex. med fiskens egen
stjert, en metod för ronibefruktning, som är särdeles enkel och
med fördel kan tillämpas på nästan alla mört- och braxenartade
— Fångsten sker lätt med nät och mjärdar samt på mete.
fiskar.
Likasom flere närstående arter varierar äfven mörten icke
obetydligt till både form och färg. Så är kroppen mer eller
mindre hög och färgen blekare eller lifligare. Hos gamla exemplar blifva bröstfenorna ofta röda. Någon gång blir fisken hel röd.
Dock äro dylika varieteter från Finland icke författaren bekanta.
Det afbildade exemplaret är fångadt den 20 September vid Helsingfors.
Denna fisk skallhybridisera med sarfven, braxnen*) och braxenpankan eller blickan. Af dessa li3 brider är den af mört och
braxen (Abramls (eller Abramidopsis) Leuckartii Hkckel) funnen hos oss inågra få exemplar, nemligen iEsbo och iTaipalsaari, der tre exemplar biifvit fångade af prosten Wenell. Denna
hybrid 'är högre än mörten och har längre analfena, men dcremot lägre än braxnen samt försedd med kortare analfena och
med framryggens midtellinie ijällbetäckt. Kroppslängden hos
ett ex. från Taipalsaari, som uppmätts af Maklust, är till stjertfenans bas I'M mm., hufvudets längd 44 och största höjden 65
mm.; sidoliniens fjäll 52, of van sidolinion 10 och nedanom densamma 5 rader fjäll; ryggfenan försedd med två enkla och 10
delade, bröstfenan med 1 enkel och 15 delade, bukfenan med 1
enkel och 8 delade samt analfenan med 2 enkla och 15 delade
strålar; analfenans bas är 88 mm. lång.
T

*) Islutet af texten till hraxnen (111, p. 2) har vid redogörelsen för denna arts skiljemärken från farneii fialiens antal isidolinjen af förbiseende förvexlats ined strålarnas ianal8 74 fjäll i sidolinien och 38 44 strålar ianälfenän, braxnen 50 .36
fenaii. Fårrien har (i
fjäll isidolinien och 28-29 analfensstrålar.

—
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THE ROACH.

than the females, are called lee-Roach", and bear at this time
small tubercles on the scales of the head and back. As soon
as the females (Leaf-Roach") arrive the spawning commences
in thick shoals in shallow water among grass or rushes or on
stony bottom. The spawning is accompanied by a brief gurgling or sputtering noise, which is discontinued and renewed at
short intervals, and is caused by the fish striking the water with
their tails. At this time the Roach run into as shallow water
as they can possibly get. The spawning generally lasts two or
three days, but is prolonged during cold weather to a week's
time, and carried on in deeper water. The strongly adhesive
roe is extremely fine, about 100,000 ova in a middlesized fish,
and is hatched in from ten to fourteen days. The fry grows
very quickly and attains to a length of about two inches by the
end of summer. When three years old the Roach ought to be
about 135 min., and at four years about 175 mm. in length.
In early life however its growth is much quicker, and during
the warm season its increase in bulk is much greater than in
winter. As a rule, the Roach does not attain to a large size; its
usual length being seven to eight inches; specimens twelve inches long are rare. Roach cultivated in ponds will, however,
sometimes attain a weight of three pounds or more.
Although the Roach scarcely merits cultivation as an edible
fish, yet it ought to be protected and multiplied in every possible
way as an exellcnf baitfish. It is not a shy fish, and swimming constantly in shoals it is easily taken in nets, and with
hook and line. However, in rivers containing salmon fry the
Roach ought not to be tolerated, being a bad customer in such
places.
Artificial spawning beds, such as floating or sunken bundles of rushes, are very serviceable and Fishermen ought not to
omit, when catching Roach, to press out the roe and milt over
grass bottom in shallow water, and gently stir the water with
for instance the tail of the fish. This is a very easy method of
fertilizing roe, which may be successfully adopted on almost all
the fishes belonging to this genus.
The Roach varies considerably in depth of body and colour;
in old specimens the pectoral fins are often red, and sometimes
the whole fish is quite red. However, Icannot find any such
Finnish varieties recorded. The specimen figured was caught at
Helsingfors on the 20:th of September.
Hybrids between the Roach, the Rudd, the Bream*) and the
Breamflat are said to occur. Of these hybrids the one between
the Roach and the Bream (Abromls (or Abirnuldops/s) Leuckartll,
Heokel) has been met with in this country a few times; three
specimens were caught in Esbo and at Taipalsaari by the Rev.
Wbnbll. This hybrid has a greater depth of body than the
Roach, and a larger anal fin; but the depth of the body is less,
and the anal fin shorter than in the Bream, and the dorsal line
between the nape and the fin is covered with scales. The length
of the body of one of the specimens from Taipalsaari is, according to Mäklin: from nose to insertion of tail, 194 mm.; length
of head, 44 mm.; greatest depth, ijb nun.; the number of scales
forming the lateral line is fifty-two; number of scales in the
oblique line, above lateral, ten; below lateral, five; two rays of
the dorsal fin simple, the ten others branched;the upperray of the
pectoral fin, is simple, the others, fifteen, are branched; ventral
fin: one simple, and eight branched rays; anal fin: two simple,
and fifteen branched rays; length of base of anal fin, 38 mm.
*) I
stating the characteristics, which distinguish the Bream from the Abruwt.slialleni*.
Cut!. (111, y- 2). the number of scales forming the lateral line has been confounded with the
number of rays in the anal tin. The lateral line in the A. BttUet'HS is formed of OH 74- scales,
and there are 38—44 rays in the anal fin, whereas the lateral line of the Bream contains 01}
—56 scales, and the anal tin 28 29 rays.

—
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Esox lucius

(Linné),

Fig. XII.

Esox lucius Linné, Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 510, 5.
Cuv. et Val., Hist. d. Poiss. XVIII, p. 207.
„ Kröyer, Danm. Fiske, 111, p. 236.
„
v. Weight, Ekström et Fries, Skand. Fiskar, p. 49, T. 10.
„
Nilsson, Skand. Fauna, IV, p. 348.
„ „ Heckel et Knee, Siisswasserf. d. Oest. Mon., p. 287.
„
Yaerel, Brit. Fishes I, p. 342.
„ „ v. Siebold, Siisswasserf. d. Mitteleur., p. 325.
„
Malmgren, Krit. Öfv. Finl. Fiskf., p. 66, 69.

„ „
„
„
„
„

„
„ „
„ „
„

„

,
;

Blanchard, Poiss. d. eaux donees, p. 483.
Gunther, Catal. of Fishes, VI, p. 226, 1.
Mela, Vert. Fenn., p. 355, 95.
Houghton, British Fresh-water Fishes, p. 73.

GÄDDA.

THE PIKE.

Af alla roffiskar är gäddan hos oss den allmännaste. Hon
förekommer i de flesta insjöar, floder, åar och bäckar samt äfven
i Östersjön ocli dess vikar; blott vid Högland är hon sällsynt.
Norrut går hon ofvanom björkregionens gräns. För öfrigt är
hon utbredd öfver hela Europa, ined undantag af vissa delar af
Spanien, öfver norra och mellersta Asien samt Nordamerika,
Hon leker tidigare på året än någon annan af våra fiskar
och leken eger rum itre skilda repriser, idet de unga fiskarna
leka först, vanligen vid islossningstiden, ofta redan imars, de
äldre deremot senare, iapril och maj samt ända in ijuni. Deraf
namnen is-, löf- och gräsgädda". Vid två å tre års ålder är
gäddan, som då uppnått en längd af tolf till aderton tum, fortplantningsskicklig; och gäddor under denna längd horde derför
aldrig fångas, om man vill bedrifva ett rationelt fiske. Honan
visar sig till först vidlekenoch åtföljesaf två, sällan tre eller fyra
hanar. Hon uppsöker då så grundt vatten, att man ej sällan i
lugnt väder på vattenytan kan se fåran efter hennes rörelser.
Ofta går hon långt upp ivikar ochhäckar samt på öfversvämmade
ängar, äfvensom in i diken till ett afstånd af par verst från deras
utfallsmynning. Så snart hon stannar, närma sig hanarne och
gnida sig emot henne. Sjelf förblir hon hela tiden passiv och
rör blott obetydligt på fenorna. Efter en stund gör hon ett
språng, skiljer sig från hanarne, skjuter fram till ett annat ställe
och stannar der. Samma process upprepas sedan ånyo. Vanligen väljes för leken en lugn afton efter en vacker dag, då vattnet uppvärmts af solen. Honan afsättcr härvid sin gulaktiga,
temligen storkorniga, till en början lindrigt anhäftande, men
snart nog fria rom, som nu befruktas af hanarnas mjölke. En
hona kan ega från ett till tvåhundratusen romkorn; hos en enligt

The Pike is of all our fishes of prey the most abundant.
It is found in most of our lakes, rivers, streams and brooks,
and also in the Baltic and its creeks; only round about Hogland is it rare. Northwards it goes higher than the birch region's boundary.
In fact the Pike is spread over the whole of Europe, with
the exception of certain districts of Spain, as well as throughout
northern and middle Asia and America.
Pike spawn earlier in the year than any other of our fishes
and the spawning occurs in three separate lots; the young- fishes
spawn first, generally at the breaking up of the ice, often as
early as March, the older fishes on the contrary spawn later, in
April and May, and even in June. Thence the appellations of
,Jce"-, Leaf"- and Grass u-Pike". When two or three years old,
the Pike, which has then attained a length of from twelve to
eighteen inches, is capable of propagation; and therefore Pike
under this length ought never to be caught, if the fishing is to
he managed in a sensible manner. The female Pike come first
to the spawning ground and are each accompanied by two, and
sometimes by three or four males. She then seeks out so shallow water that in calm weather the furrow caused by her movements can be seen on the surface of the water. Often she
goes far up in creeks and brooks, and also on flooded meadows,
and even in ditches to a distance of two miles from their outlets. As soon as the female stops, the males approach and rub
themselves against her. She remains quite passive herself the
whole time and only moves her fins very slightly.
After a while she makes a leap, separates herself from
the males, shoots forward to another place and stops there. The
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beräkning sexton år gammal gadda liar man till och med räknat
272,160 korn. Den tidigast lagda rommen utklackes på omkring
tre veckor, den sist lagda på en vecka,
Redan strax efter det äggsäcken förtärts och då den unga
gäddan är föga mer än en half turn lång, börjar hon sluka annan fiskyngel jämte yngel af grundmärlor, myggor och smärre
vattendjur. Sällan nöjer sig gäddan med annat än lefvande rof
och såsom äldre blir hon vår glupskaste roffisk, som ofta nog
slukar andra fiskar af nästan lika storlek och ej sällan tillhörande samma art. Då rofvet är så stort att hon icke förmår
svälja det, håller hon det kvar imunnen till dess en del deraf
hunnit smälta nnnan. Den taggfeniga abborren förstår hon att
gripa på tvären och att så länge hålla imunnen, tills den dör,
då fenornas strålar falla, ihop och icke mer hindra nedsväljandet,
Förutom af fisk, som utgör gäddans hufvudföda,lefver hon äfven
af allahanda andra vattendjur, såsom vattensorkar och ungar till
simfoglar; någongång anfaller hon äfven fullvuxna änder och
man känner till och med fall, då hon angripit badande menniskor Fiskare påstå att hon på en vecka förtär två gånger sin
egen vigt och andra tro att hon på en enda dag förtär rof till
en vigt, som icke understiger hennes egen.
Hon växer mycket hastigt. Nilsson uppgifver efter Hedenström att gäddan vid ett års ålder har en längd af sex å åtta
å tolf
tum och en vigt af tre å fyra lod, vid två år är hon nio
tum lång och väger sju å nio lod, vid tre är är längden aderton
tum (Maklin uppgifver femton) och vigten omkring ett f{, vid
fyra år längden tjugnfyra tum, vigten två å tre U, vid sex år
längden tretio å tretiosex tum och vigten sex (enligt Maklin
fem) U. En tolfårig giidda skall vara omkring två alnar lång
och väga tjugufem å tretio /T Maklin har funnit ungefär samma
talvärden för gäddans tillväxt isödra Saimen. Dock är denna
starkt beroende af tillgången på föda och han omtalar en
gädda, som iflere års tid hållits lefvande ien brunn och hvilken under hela denna tid icke märkbart vuxit. Gäddan blir
äfven mycket gammal och iRhenbayern fångades sålunda år
1497 en gädda, som 1230 utsläppts isamma damm af kejsar
Fredrik 11. Hon var sålunda öfver 267 år gammal samt mätte
19 fot i längd och vägde 350 tyska pfund. Också ivåra insjöar
fångas stundom kolosser, hvilka dock vanligen slita sig lös,
innan de fås npp ibåten. Men äfven ute iskärgårdenkan man
någongång träffa gäddor af ända till två L/l:s vigt; de, som
väga ett pund, äro icke alltför sällsynta.
Gäddans styrka är utomordentlig och bevisas bland annat
just af den lätthet, hvarmed hon slår sig lös mot båtkanten, då
hon fångats på ref. Talrika fall hafva äfven blifvit antecknade,
då hafsörnar och fiskljusar slagit sina klor igäddor, men af
dem neddragits under vattnet och sålunda dött samt sedan under
åratal kvarsutit såsom skelett isina besegrares ryggar.
Gäddan fångas i not, nät, ryssjor och katsor, på långref,
stång och klabbkrok, med slantspö, på drag samt genom ljustring och mete, Vissa tider på året, beroende såsom man trott
af lektidens slut, blir hennes tandkött emellertid mjukt och hon
är då i allmänhet icke livad man kallar i taget". Om detta
likväl är den verkliga orsaken till den ringare gäddfångsten
under dessa årstider, må lemnas derhän. Under sjelfva lektiden
tager gäddan dock icke på krok.
Hos oss är hon isynnerhet såsom medelstor en för bordet
ganska värderad fisk. Dock skall hennes kött vara det minst
närande af alla våra fiskars. Do större individerna användas
helst saltade eller torkade, de smärre stekas eller kokas färska.
Då gäddan imånga vattendrag är den enda matnyttiga fisk, får
hon icke ringa betydelse för oss och förtjenar i sådana trakter
på allt siitt värdas genom vattnens tillräckliga förseende med
annars värdelösa foderfiskar och inrättande af lämpliga lekplat-
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same process is then gone through again. A quiet evening at
the close of a tine day is usually chosen for spawning, when
the water has been warmed up by the sun. The female ejects
now her yellowish, tolerably large grained spawn, which though
in the beginning slightly adherent, is soon quite free, and
which now is fecundated by the milt of the males. A female can have from one to twothousand roe, and in a sexteen
years old Tike have been counted as many as 272,180 roe. The
spawn deposited earliest is hatched in about three weeks, and
the lastlaid in one week's time. Already immediately after the
yolk bag has disappeared and though the young Tike is not
more than half an inch long, it begins to devour the young of
other fishes as well as the fry of ground mussels and other minor water creatures. The Pike is seldom content with other
than living prey, and as it gets older it becomes our most voracious fish of prey, often enough devouring other fishes of almost
the same size and not seldom of its own kin. When its prey
is so large that the Pike cannot swallow it all he keeps it in
his mouth till the swallowed portion is digested.
The Pike knows how to grip the prickly finned Perch across
and to keep it in his mouth till it dies, when the fins fall down
and cease to hinder the process of swallowing. Besides fish,
which constitutes the principal food of the Pikeit lives on several
other aquatic animals, such as water-rats and the young of aquatic birds; it sometimes even attacks fullgrown Ducks, and cases
have been known when it has seized people bathing.
Fishermen maintain that the Pike eats twice its own weight
in one week, and others believe that it consumes prey in one
day to a weight not less than its own.
The Pike grows very fast. Nilsson states, ({noting Hedenström, that when one year old a Pike has a length of six to eight
inches, and a weight of three or four lod = 2 oz.; at two years
it is nine to twelve inches long and weighs seven to nine lod
= V 4 lb.; at three years its length is eighteen inches (Maklin
states fifteen) and its weight about a lb.; at four years, the length
is twenty four inches, the weight two to three lbs.; at six years,
the length is thirty to thirty-six inches and the weight six (according to Maklin, five) lbs. A twelve year old Pike should be
about four feet long and weigh twenty-five to thirty lbs. Maklin has found that these proportions for the Pike's growth hold
good in the southern Saima. This is however very much dependant on the abundance of food, and Mäklin mentions a Pike
which had been kept for several years alive in a well and under this period had scarcely grown at all. The Pike attains a
great age and in Rhenish Bavaria a Pike was caught in 1497,
which the Emperor Frederick IIhad placed in the year 1230 m
the same pond. It was therefore upwards of 267 years old and
measured 19 feet in length and weighed 350 German lbs. Even
in our lakes sometimes have colossal Pike been hooked, but
they generally manage to break loose before they can be got
into the boat. But even along the coasts Pike weighing up to
40 lbs. are sometimes met with,, and examples weighing 20 lbs.
arc not at all rare. The Pike's strength is extraordinary and
is displayed for instance by the ease wherewith it frees itself
on the gunwale of the boat, when caught on a line. Numerous
instances have also been observed when Eagles and Ospreys
have caught Pike in their talons, and been drawn under the
water by the Pike, and in thismanner died whilst their skeletons
have remained fastened in their conquerors' backs for years.
The Pike is caught in various sorts of nets, in traps of
various construction, on night lines, on bar and stump hooks, by
trolling and spinning, and also by spearing and angling. At
certain seasons of the year, consequent, as is supposed, on
the end of spawning time, the gums of the Pike are soft and
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ser, då sådana saknas. Bästa sättet för gäddplantering ifrämmande vatten torde vara förmedels befruktad rom. Isådana
mindre vattendrag, der laxartade och andra ädlare fiskar förekomma, bör gäddan deremot utrotas eller åtminstone till sin
stam inskränkas.
Gäddan varierar rätt mycket till färg och teckning. Det
afbildade exemplaret, som är fängadt den 20 september vid Helsingfors, är temligen normalt. Gäddorna iden så kallade stora
Saimen skola i allmänhet vara mycket mörka (Mäkljn). En
bland de egendomligaste färgförändringar företer ett exemplar
af tre #':s vigt; som i början af oktober detta år från Esbo
skärgård meddelades hr G. Sundman och hvilkets rygg, ögon
och alla fenor voro sotsvarta, sidorna svartskuggade eller skiffergrå och blott mot buken försedda med antydningar till Irvita
fläckar, buken hvit. Senaste sommar fångades i en brunn på
Lofsdal iPargas en knappt mer än ett kvarter lång gädda, som
äfvenledes var nästan svart med, enligt uppgift, blott en enda
gul fläck på ena sidan. Huru länge denna gädda varit instängd
iden rätt djupa, öfverbyggda brunnen är obekant, men antagligt
är att den svarta färgen härrör från dess egendomliga vistelseort. Gäddan har åter lössläppts i samma brunn, der den antagligen ännu lefver.
Dr E. Bergroth har slutligen meddelat att han i Ingå
sockens skärgård för några år sedan fångat en gädda, som icke
blott utvändigt hade en betydligt grönare färg än vanligt, utan
hos hvilken äfven hela muskulaturen och benbyggnaden hade en
intensivt grön färg, såsom hos näbbgäddan.
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the fish is not then generally in what can be called ,?good
form". If this is, however, the true cause of bad ntakes" at certain periods of the year, may be left unsaid. During spawning
the Pike does not take the bait. With us the Pike is, especially when middlesized, much prized for the table. Its flesh,
however, is the least nourishing of all our fishes. The larger
specimens are used more especially salted or dried, the smaller
are fried or boiled fresh. As Pike is the only eatable fish in
many of our waters, as an article of food it is of no small importance, and in such districts is worthy of all care, by means of
introducing into such watersheds other more worthless fishes and
the making of proper spawning places where such are required.
The best method for propagating Pike in other waters is
by fecundated spawn.
In smaller watersheds, where Salmon and other valuable
fish are met with, the Pike ought to be exterminated.
The Pike varies very much as to colour and marking. The
specimen here depicted, which was caught the 20 of Sept. at
Helsingfors, is tolerably normal. The Pike in the »Great Saima"
are in general very dark coloured (Mäklin).
One of the most singular changes of colour is shown in
an example of three lbs. weight, Avhich in the beginning of October 1884 was forwarded to Mr G. Sundman from the coast of
Esbo, and whose back, eyes, and fins were jet black, the sides
black-shaded or slate coloured with silvery scales, the belly
white with indistinct white spots.
Last summer a Pike was caught in a well on Lofsdal estate
Pargas
parish, it measured scarcely more than six inshes in
in
length, and the colour was almost black with, according to the
account, only one yellow patch on the one side. How long this
Pike had been imprisoned in this very deep overbuilt well, is unknown, but the probability is that its black colour has been derived from its unusual place of abode. This Pike has been
again placed in the same well, where it may be presumed it
still lives.
According to Dr E. Bergroth, some years ago a Pike was
caught by him on the coast of Ingå; its general colour was remarkably green, and the flesh and bones were of a vivid green
colour, like that of the Garfish.
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