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Thymallus vulgaris (Nilss.)

Plansch XXV.

Salmo thymallus Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 311 & Ed. XII, p. 512.
— Bloch, Fische Deutschlands Ip. 158.

— — Pallas, Zoogr. Rosso-As. 111, p. 364.
Thymallus vulgaris Nordmann, Faune Pontique p. 520.

— — Kröger, Danm. Fiske 111, p. 35.
— — Nilsson, Skand. Fauna IV, p. 447.
— — Siebold Siisswasserf. Mitteleur. p. 267.

— Schlegel, Dieren van Nederland, Visschen p. 130.
Malmgren, Finl. Fiskf. p. 64 & Vieggm. Arch. 1864, p. 338.— — Kessler, Opis. Pyb Peterb. Gub., p. 151.
Gunther, Catal. of Fishes Brit. Mus. VI, p. 200.

— — Heller, Fische Tirols, p. 50.— — Canestrini, Fauna d'ltal., Pesci, p. 23.
— Collett, Norges Fiske, p. 171.

Kessler, Ryb Aralo-Kasp. Pont., p. 243 tab. p. 296, No 148
— — Feddersen, Danske Freskvandsfiske, p. 78.
— Houghton, Brit Fresh-water Fishes 11, p. 149.

Ciglioli, Catal. Esp. BerL 1880, p. 102, N:o 376

Benecke, Fische von O. u. Westpreussen, p. 153.
— Moreau, Poiss de la France 111, p. 543.

— Réguis, Hist. Nat. Yertébrés de la Provence, p. 175.
Mobius v. Heincke, Fische der Ostsee, p. 260.
Day, Fishes of Great Brit. a. Irl. H;p. 131.

— — Seeley, Fresh-water Fishes of Europe, p. 353.
Thymallus vexillifer De Selys-Longchamps, Faune Beige, p. 222.— Cuvier et Valenciennes, Hist. Nat. Poiss. XXI, p. 319.

— Heckel v. Kner, Siisswasserf. Österr. Hon., p. 242.
— — Frie, Yirbelthiere Böhmens, p. 126.



Thymallus gymnothorax Cuvier et Valenciennes, Hist. Nat. Poiss XXI, p. 323, pi. 625.
— gymnogaster -- XXI, p. 324, pi. 626.
— Pallasii — — XXI, p. 326.

aeliani — — XXI, p. 325.
- Giglioli, Catal. Esp Berl. 1880, p. 102, N:o 375.

HARR.

Havren är utbredd från Lappland till norra Italien och från
England och östra Frankrike till vestra Sibirien och möjligen Je-
nisej, dock ingalunda likformigt.

IFinland är harren icke inskränkt till inlandsvattnen, utan
förekommer äfven i hafvet utanför vår vestra kust, Ymnigast
förekommer den i Lappmarken, der den anträffas till omkring 70'
n. bredd samt går upp i fjällvattnen ända till buskregionen, dock
icke så högt som forellen och rödingen. Ibjörkregionentrifs den
utmärkt och uppnår en vigt af 3— 4 ST. Den är vidare allmän i
södra:Lappmarkens och norra Österbottens floder och sjöar samt
i Bottniska vikens norra, del och i de vatten,som utfalla illvita
hafvet samt i Ladoga med dess så vill linska somryska tillflöden.
ISaima vattensystemet må särskildt framhållas Stora Saimen,
Puumala, Puruvesi, Nyslottstrakten, Pielisjärvi och Suvasvesi så-
som tillhåll för denna läckra fiskart. IKalkis ström nära, Hei-
nola samt i Kymmene elf fångas harren äfven, likaså iKumo
elf och södra Österbottens floder. Dessutom är den anträffad i
Ålandska skärgården, samt i hafvet utanför Björneborg och Vasa
läns kuster, der den dock förekommer sparsammare än i Botten-
hafvets norra del.
Inorra Ilyssland och Östersjöprovinserna har harren en vid-

sträckt utbredning, på Skandinaviska halfön är den allmän i
norska Finmarken och de inre delarne af Tromsö stift samt i
norra Sverge, men sällsynt i Uppland, Vestmanland, Vermland och
Östergötland samt anträffas sydligast i sjön vettern, hvaremot den
saknas iSödermanland och Vestergötland samt alla Sverges sydli-
gare landskap. Äfven Nilssons uppgift om harrens förekomst i
nedre loppet af Göta elf tyckes bero på ett oriktigt meddelande,
ty Malm upptager den icke iGöteborgstraktens fauna. Ihela
vestra Norge saknas harren, men uppträder åter söder om Dovre
i Österdalens och Gudbrandsdalens vatten.

England och Wales kunna ännu fröjda sig åt en ganskarik-
lig tillgång på harr, men på Irland saknas den och har först ny-
ligen blifvit öfverbragt till Skotland. Idet öfriga Europa blir
denna omtyckta fisk sparsammare och till större delen inskränkt
till alpina bäckar. Sålunda förekommer den iFrankrike endast i
de ödsliga bergstrakterna, der den anträffas i Loires öfverstadel,
ilihone och några dess tillflöden,iHerault, somutfaller iMedel-
hafvet litet vestligare iin Rhone, samt helt sparsamt iMeurthe,
Moselle, Meuse och Chien.
IBelgien erhålles harr vid några tillflöden till Meuse, men

iHolland endast inom hertigdömet Limburg ur Geul, äfven titt
litet tillflöde till Meuse.
IDanmark förekommer harren i några åar på Jutlands vest-

kust och vid gränsen mot Schleswig, såsom Holstebro å, Könge
å, Nips å och i Fredericiatrakten, men aftager iantal och saknas
alldeles på öarne (Feddeksen), i Schleswig och Holstein finnes
den ej (Dallmer), från Nordtyska låglandet, der den förut funnits
i så godt som alla flodgebit, är den iutgående, och förekommer
numera exempelvis i Preussen endast iBrahe, Ferse och ett par
andra Vestpreussiska vatten (Beneke). Äfven i Böhmen undviker

THE GRAYLING.
The Grayling is distributed from Lapland to northern Italy,

and from England and eastern France to western Siberia and
possibly Jenisej, although in no wist; conformably.

In Finland the Grayling is not restricted to the waters of
the interior, but is also found in the sea on our west coast. It
abounds most plentifully in Lapland where it is met with up to
70° northern latitude, and ascends the fell waters as far as the
bush region, though not so high as the Trout and Charr. It
thrives splendidly in the birch region and attains a weight of 3
to 4 lbs. It is also general in the rivers and lakes of southern
Lapland and in the north of eastern Bothnia, in the northern part
of the Gulf of Bothnia, in the tributaries of the White Sea, and
also in Lake Ladoga with its Finnish and Russian tributaries.
In the Saima, watershed, Great Saima,, Puumala, Puruvesi, the
district of Nyslot, Pielisjärvi and Suvasvesi may be specially men-
tioned as the haunts of this dainty fish. The Grayling is caught
in the Kalkis rapids near Heinola, in the Kymmene; river, as
well as in the Kumo river and the rivers of southern Easter Bothnia.
It is also found on the Aland seaboard, and in the sea outside;
Björneborg and the coasts of the county of Vasa, where it is
more sparsely met with however than in the northern part of the
Bothnian gulf.

The Grayling is extensively spread throughout northern Rus-
sia and the Baltic provinces; on the Scandinavian peninsula it is
general in Norwegian Finmark, and the interior of the See of
Tromsö, as well as in northern Sweden; but it is rarely seen in
Uppland, Vestmanland, Vermland, and the eastern parts of Goth-
land, the southernmost point where it is found being Lake Vet-
tern, whereas in Södermanland and the west of Gothland, as also
throughout the more southern landscapes of Sweden it is not
found. Even Nii.sson's statement, as to Grayling occurringin the
lower reaches of the Gotha river, appears to be based on errone-
ous information, for Malm does not include it in the fauna of
Gothenburg neighbourhood. The Grayling is missing all through
western Norway but turns up again south of Dovre in the waters
of Easterdale and Gudbrandsdale.

England and Wales still rejoice in a very plentiful supply
of Grayling, but it is not found in Ireland and has only recently
been brought into Scotland.

This valued fish gets more scarce throughout the rest of
Europe, being in a great measure confined to alpine streams.
Thus in France it is only found in the hilly districts of the east
where it is met with in the upper reaches of the Loire, in the
Rhone and some of its tributaries, in Herault which flows into
the Mediterranean somenihat more westerly than the Rhone, and
very sparsely in the Meurthe, Moselle, Mouse, and Chien. In
Belgium, the Grayling is caught in some tributaries of the Meuse,
but in Holland only in the Duchy of Limburg, in theGeul, which
is also a small tributary of the Meuse.

The Grayling is found in Denmark in several rivers on the
west coast of Jutland and on the border of Schleswig, such as Hoi-
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havren helt och hållet de centrala delarna, men förekommer inå-
gra bäckar vid gränsbergen t. ex. iMoldau vid foten af Böhmer
wald, i vilda och stilla Adler i landets östra hörn samt iIser i
hörnet mellan Sachsen och Schlesien. IMaingebitetanträffas den
icke heller i sjelfva Mainfloden, ehuru den icke är sällsynt i dess
bifloder, såsom i Sinn och Schondra (Fbaisse). IBayerns alp-
bäckar samt i de Schweiziska vattnen förekommer barren ymni-
gare, likaså i de högre belägna vattnen i öfre och nedre Öster-
rike, Tyrolen, Kram och Siebenbiirgen. Deremot är den mycket
sällsynt i Bodensjön.

Italien eger narr iPiemonts, Lombardiets, Venetiens och
Istriens floder och sjöar.
ILill-Ryssland är harren enligt Nordmann och Kessler en

sällsynthet i Dnjesterns högre belägna bifloder,och iGalizien före-
kommer den likaså uti ifrån Karpaterna till Dnjestern ilandebäc-
kar. Deremot tyckes den saknas iDnjepr och Don, men uppträ-
der ånyo i Wolga och Kama. Från Öb och denna flods vestliga
tillflöden anföres harren af Sabane.tew och Peters m. fl. samt
af Schmidt till och med från Jenisej.

Harren skattas för sitt läckra kött ännu högre än siken;
dock är den icke alla tider på året lika välfödd. Så säger pro-
sten Fellman i sina anteckningar om Lapplands Fiskar attharren
efter slutad lek ej ens är ätbar, utan utmager, vattig, lös och
smaklös", detta synbarligen enligt lappländares sätt att bedöma
fisk, vana som de äro vid oafbruten tillgång på lax, taimen, rö-
ding och sik. Men äfven iandra länder framhålles att harren är
magrast under och strax efter lektiden, hvaremot denmot hösten,
då den hufvudsakligen lifnär sig af insekten1, såsom phryganeider,
ephemerider, samt till och med skalbaggar, som fallit ivattnet,
och fiskrom, hastigt åter repar sig och blir fet och håller siggod
hela vintern. Prosten Fellman förmäler att harren i Lappmar-
ken en kortare tid om sommaren frossar på tvänne arter mygg,
den ena knotten Culex reptans, finnames Mäkärä" lappames
Mokker", den andra svidknotten Culexpulicaris, lappamesnMuei-
va", af finnarne benämnd »Harrin madot". De aro de minsta och
mest plågsamma mygg iLappmarken och uppträda några dagar
af sommaren, då vädret är vackert, vid forsar och stränder iså-
dan myckenhet, att de förmörka luften, samla sig på stenar och
strandbräddar samt flyta på och ivattnet, der de blifva ett lätt
byte för harren. Äfven laxrom slukar harren iden höga norden
istor mängd, men håller annars tillgodo äfven med maskar,mol-
lusker och fiskyngel.

Harren älskar klart och friskt vatten på sand eller grusbot-
ten. Den är mycket liflig i sina rörelser och ses ofta springa
upp öfver vattenytan för att fånga, insekter som flyga deröfver.
Sällskaplig är den ej, utan simmar vanligen ensam, endast under
lektiden parvis. Hane och hona skola då med stjertenurhålkaen
grop ibottensanden, samt sedan honan deri lagt sin rom och ha-
nen gjutit mjölke deröfver,betäcka rommen delvis med småsten.
Lektiden infaller olika iolika vatten, beroende på tiden för is-
lossningen, hos oss vanligen iMaj eller Juni,iItalien från Ja-
nuari till April. Tidtals byter den om vistelseort från djupare
och slammigare vatten till grundare sådant med kisel (dier sand-
botten, men håller sig oftast långa tider på den ståndort den en
gång valt.

Harren fångas både på krok och i nät och ryssjor, och bi-
ter bra äfven på artificiel flugkrok. Från öfre Österrike omtala
Hkckel och Knkr ett egendomligt fångstsätt. Då under lektiden
en harrhona, färdig att lägga sin rom, erhållits, fästes vid dess
ryggfeua en tråd, som med sin bortre ända bindes vid en liten
påle, hvilken drifves ned i bäckens botten, så att fisken kan röra
sig ien bestämd krets. Då sedan hanen närmar sig för att leka,
uppdrages hastigt ett tidigare på bottnen anbragt nät, och sålunda
infångas ofta flere hanar på en gång.

stobro river, Kenge river, Nips river and in the Fredericia di-
strict, but diminishes in numbers and is utterly absent on theis-
lands (Feddeusen); it is not found in Schleswig and Holstein
(Dali.meb); it is vanishing from the North German lowlands, where
it was formerly found in nearly the whole of the river district,
and occurs in Prussia now for instance only in Brahe, Fersa and
a few other rivers in western Prussia (Beneke). In Bohemia
also the Grayling avoids the central portions, but is found in
some brooks on the border hills, such as the Moldau at the
foot of Böhmerwald, in wild and silent Acller in the eastern
corner of the country, also in Iser in the nook between Sa-
xonia and Silesia. In the Main district it is not met with in
the river Main itself, although not rare in its tributaries, such
as Sinn and Schondra (Fraisse). In the alpine rills of Bavaria,
and the Swiss waters, the Grayling occurs more plentifully, as
well as in the higher waters of Upper and Lower Austria, Tyrol.
Krain, and Siebenburgen. On the other hand it is very rare in
th'; Boden Lake.

Italy has Grayling in the rivers and lakes of Piedmont,
Lombardy, Venetia, and Istria.

In Little Russia, according to Nordmann and Kessler, the
Grayling is a rarity in the higher tributaries of the Dnjester; it
is also found in Galicia in the rivulets which rush down from the
Carpathians to the Dnjester. It seems, however, to beunknown in
the Dnjepr and Don, but appears again in the Volga and Kama.
The Grayling is quoted by Sabanejew, Peters, and others, as oc-
curring in the Ob and its westerly tributaries, and Schmidt men-
tions it even from Jenisej.

For its delicate flesh the Grayling is valued still higher than
the Gwyniad, although it is not in equally good condition all the
year round. Thus Dean Fellman in his notes on the fishes of
Lapland, says after spawning the Grayling is not even eatable,
but emaciated, watery, soft and tasteless"; — an opinion evidently
in harmony with the manner in which the Laplanders estimate;

the value of fish, accustomed as they are to anever failing supply
of Salmon, Trout, Charr, and Gwyniad. But it has beenremarked
in other countries also that the Grayling is most lean during
spawning and immediately after, whereas towards autumn, — at
which period it subsists principally on insects, such as phryga-
neidve, ephemeridce and even on beetles which have fallen in the
water, as well as on fish-roe, — it picks up rapidly, becomes fat
and keeps in good condition the whole winter.

Dean Fellman mentions that in Lapland the Graylinggorges
itself during a short time in summer on two gnat varieties, the
one being Culex reptans, the other Oulex pulicaris. These are
the smallest and most troublesome gnats in Lapland, and for a
short time in summer, whilst the weather is fine, at the falls and
rapids, and along the banks of streams they appear in such my-
riads that they darken the air, collect on stones and along the
brinks of streams, and float on and in the water, where they fall
an easy prey for the Grayling. In the far north the Grayling-
devours large qvantities of Salmon roe also, but is quite content
with worms, mollusca, and young fish.

The Grayling loves clear fresh water on sand or gravel
bottom. It is very lively in its movements and may often be
seen leaping out of the water in pursuit of insects. It is not at
all sociable, but generally swims alone, only during spawning in
pairs. Male and female then make a hole in the bottom sand
with their tails, and when the female has deposited her roe and
the male poured his milt thereupon, partially cover the spawn
with small stones. Spawning occurs at different times in different
waters, dependant on the breaking up of the ice, generally in
May or June with us; in Italy from January to April.

Grayling migrates now and then from deepermuddier waters
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Harrens finska namn är Harri eller Harjus.
Fenstrålarnes antal är i

ryggfenan s—B/u5— 8/u— 17

bröstfenorna V—
14

—
15

bukfenorna x—
10

analfenorna 4/9
—
ll

stjertfenan 19.
Det afbildade exemplaret är ifrån Puumala sund.

to more shallow waters with pebly or sandy bottom, but sticks

a long time as a rule to the favourite place it has once chosen.
The Grayling is caugkt both by hooks and in nets, and

takes the artificial fly well. Heckel and Kner mention a very sin-
gular method of catching Grayling, practised in Upper Austria
during the spawning season: a female Grayling is caught, when
ready to deposit her roe, and a thread fastened to her dorsal fin,
the other end of the thread tied to a small pole which is driven
into the bed of the stream, so that the fish can move in a given

circle. Then when the male fish approaches for the purpose of
spawning a net which has previously been placed in the bed of

the stream is drawn rapidly up, and in this manner severalmales
are often caught at one haul.

The fin-ray formula in the Grayling is:
Dorsal: 5-8/u-i75

Pectoral: 1/vu
—

IS,
Ventral: Vioi
Anal: l/9 -U,
Caudal: 19.

The specimen illustrated was caught at Puumala.

A. J. M.
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Leuciscus grislagine (Linné).
Plansch XXVI.

Cyprinus grislagine Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 323 N:o 14 & Ed. XII, p. 529 N:o 14
Wright, Fries och Ehrström. Skand. Fiskar p. 69, pi. 14.

Leuciscus grislagine Nilsson, Skand. Fauna, IV, p. 303.
„ „ Collet, Norges Fiske, p. 181.

„ Mela, Vertebrata Fennica p. 326, Tab. X, N:o 41G.
Cyprinus leuciscus Linné; Syst. Nat. Ed. X, p. 323 N:o 12 & Ed. XII, p. 528 N:o 12.„ „ Pallas, Zoogr. Eosso-As. 111, p. 318.

Bloch, Fische Deutschl. 111, p. 141.
„ Schlegel, Dieren van Nederland, Visschen, p. 116.

Squalius leuciscus Heckel v. Kner, Siisswasserfische d. östr Mon., p. 191.„ Dybowski, Cyprinoiden Liviands, p. 12G
" » Siebold, Siisswasserf. yon Mitteleur., p. 203.

Malmgren, Finl. Fiskf., p. 47 & Wifgm. Arch. 18G4, p. 319.„ „ Kessler, Opis. Ryb Peterb. Gub, p. 121.
n „ Kessler, Ryby Aralo-Kasp. Pont. p. 255, Tab. p. 298, N:o 189,
,7 „ Feddersen, Danske Freskvandsfiske, p. 88

Benecke, Fische von O. u. W. Preussen, p. 139.„ Moreau, Poiss. de la France 111, p. 425.
» „ Réguis, Hist. Nat. Vertébr. d. 1. Provence, p. 159.
n Fatio, Faune Vertébr. d. 1. Suisse IV, p. 582.

Cyprinus dobula Linné, Syst. Nat Ed. X, p. 323 N:o 13 & Ed. XII, p. 528 N:o 13.
» >, Bloch, Fische Deutschl. I, 42.

Leuciscus dobula Yarreb, Brit. Fishes Ed. 111, 1 p. 425.
Leuciscus Lancastriensis Yarrell, 1. c, p. 430.
Leuciscus vulgaris Gunther. Catal, of Fishes Brit. Mus. VII, p. 226.

" » Möbius v. Heincke, Fische der Ostsee, p. 251.
» » Houghton, British Fresh-water Fishes I, p. 41 (plansch).

Day, Fishes of Great Brit. o. Irl. 11, p. 180.
» Seeley, Fresh-water Fishes of Europe, p. 160.

Leuciscus argenteus De Selys-Longchamps, Faune Beige, p. 205.
Squalius lepusculus Heckel v. Kner, Siisswasserf. Osterr. Mon., p. 186.„ chalybaeus „ 1. c. p. 188.

» rodens „ „ 1. c. p. 189.
rostratus „ „ 1. c. p. 192.

Squalius bearnensis Blanchard, Poissons France, p. 400.
burdigalensis 1. c. p. 405.



STÄMM.

Stämmen är en sällskaplig, mycket liflig och lättskrämd fisk,

hvilken det minsta buller drifver på flykten. Man ser den nästan
alltid imindre stimm ifrigt jägtande efter insekter, insektlarfver
och maskar, som utgöra dess hufvudsakliga föda. Glänsande silf-

verhvit och seglifvad är den förträfflig såsom agn för roffiskar.
Engelsmännen använda den med förkärlek till agn för gäddan,

tyskarne till bete för forellen. Deremot är dess kött temmeligen

löst och mycket benigt, samt derföre föga värderadt.
Stammen älskar företrädesvis klart, flytande vatten, men

förekommer dock utom i strömmar och elfvar äfven isjöar och

i våra skärgårdar, samt har i vårt land en vidsträckt ehuru
ojemn utbredning. IOunasjoki, en biflod till Kemi elf, når den

sin nordligaste gräns (68" 20') vid mynningen af Käkkälä å, samt

går från Torneå elf upp till Muonio. Den är allmän iBottniska

vikens norra del och ide flesta af Österbottens elfvar. Förekommer
ihafvet äfven utanför Vasa, Björneborg och Åbo, likaså flerstädes

iNylandska skärgården. IFinska vikens östra del är den all-

män. Den går upp iKumo- och Kymmene elfvar, men är icke

känd if:ån Näsijärvi och Päijänne vattensystemen samt ej heller

ifrån Saimcn och Kallavesi, ehuru den förekommer iPielisjärvi

och dess utflöde Pielisjoki. ILadoga och dess tillflöden är den

allmän och likaså i de elfvar som från vester och söder utfalla i

llvita hafvet.
Såsom stämmens nordliga gräns iÅrchangelska guvernemen-

tet anför Kessler floderna Pesa och Zylma (04° 50'), af hvilka

den förra är en biflod till Mesan den senare till Petschora. I
Sverge förekommer den från finska gränsen söderut till Cxöta elf,

men saknas ilandets sydligare belägna delar; iNorge deremot
anträffas den endast ide sydligare delarna, nordligast till Gud-
brandsdalen (02°).
ISibirien är stämmen anträffad iÖb och dess vestra till-

flöde. Den förekommer vidare inästan hela europeiska Byssland, i

Donau och dess bifloder samt iTyskland, Schweitz, Frankrike
(ända ned till Nice vid foten af Pyrenéerna samt till Bhones
nedra lopp), Belgien, Nederländerna och England, men saknas
helt och hållet iSpanien, Italien och Grekland och är ej heller
känd från Skottland eller Irland. IDanmark förekommer stam-

men endast iNips å och några dess tillflöden isydligaste hörnet
af Jutland, derifrån Faddersen erhållit exemplar af denna art,

Deremot anför Dallmee den icke för Schleswig-Holstein.
Stämmen varierar icke obetydligt, och detta har gifvit sär-

skilda författare anledning till uppställandet af en hel hop olika
arter. Redan Linné uppför stammenunder tre olika benämningar,

af hvilka C. grislagine närmast hänför sig till den iSverge och
Finland förekommande formen. Hans C. leuciscus och C. dobula

åter hänföra sig till mellersta Europas stämmformer. Ursprung-
liga beskrifningen på C. grislagine är gjord efter ett från Hel-
singfors under namn af Naddi" honom tillsändt exemplar. Nam-
net naddi" är dock vilseledande, ty det börrätteligenheta naddi-
d" eller id-nadd", hvilka benämningar här tilläggas idungar af 5

tums längd, men icke stämmen, hvilken iHelsingfors kallas

Långmört. Då åter Siebold uttalar den förmodan att Linné
»oriktigt tagit en finsk fisk för en stämm", på grund deraf att

Nilsson erfarit att iHelsingfors ej alls skulle förekomma någon

fisk med namnet Naddi", så gör han påtagligen Linné orätt, ty

det härifråntill Linné öfversända exemplaretharmycket välkunnat
vara en verklig stämm, ehuru afsändaren oriktigt benämnt den

naddi". Då artnamnet leuciscus blifvit upphöjdt till slägtnamn

och namnet dobula gifvit anledning till förvexlingar med andra
arter, hafva vi, i likhet med flertalet skandinaviska författare
föredragit artnamnet grislagine.

Stämmens vanliga storlek är 6-8 tum, sällan 10—12 t.

THE DACE.
The Dace is a sociable, very lively and easily scared fisli,

which the least noise; puts to flight. It is generally seen insmall
shoals, eagerly pursuing insects, the larvae of insects, and worms,
which constitute its principal food. Being of a beautiful silvery

whiteness and tenacious of life, it is an excellent bait for carni-

vorous fish. Englishmen prefer it as bait for Pike, Germans for
Trout, Its flesh is rather soft and full of small bones, and is
therefore but little valued.

The Dace prefers clear running water, but besides being

common in rivers and streams, it is also found in lakes and on

our seaboard, as well as extensively though unequally spread
throughout our country.

It reaches its most northern boundary (68° 20') in the Ou-
nasjoki, a tributary of the Kemi rive:1, at the mouth of the Käk-
kälä river, and ascends from Torneå river up to Muonio. It is

common in the northern section of the Gulf of Bothnia and in

most of the Easter Bothnian rivers. It is also found in the sea

outside Vasa, Björneborg and Åbo, as well as nearly all along

the Nyland seaboard, It is general throughout the eastern sec-
tion of the Gulf of Finland. It ascends the Kumo and Kymmene
rivers, but is unknown in the Näsijärvi and Päijänne watershed,
and also in theSaima and Kallavesi waters, although found in Pie-
lisjärvi lake and the Pielisjoki river. It is common in Lake La-
doga and its tributaries, as well as in the rivers falling into the
White Sea from east, west and south.

Kessler gives the northern boundary of the Dace inthe pro-

vince of Archangel as the rivers Pesa and Zylma (64° 50'), the

former of which is tributary to Meson, the latter to Petschora.
In Sweden it is found from the Finnish border southwards to
the Göta river, but is missing in the southern sections of the
country, in contrast to which it is only found in the southern
districts of Norway, northwards to Gudbrandsdale (62°).

In Siberia the Dace is met with in the Ob and its western
tributaries, and is found throughout almost the whole of European
Russia; in the Danube and its tributaries, as also in Germany
Switzerland, France down to Nice at the foot of the Pyrenees

and the lower reaches of the Rhone, Belgium, Holland and Eng-
land, but does not occur in Spain, Italy or Greece, nor either in
Scotland or Ireland. InDenmark theDaceis only found in the Nips

river and some of its tributaries in the most southwesterly corner
of Jutland, whence Feldersen got specimens of this kind. Dall-
mer does not quote its occurrence in Schleswig-Holstein.

Dace vary not inconsiderably, and this fact has given occa-
sion to several authors to raise up quite a host of different Spe-
cies. To begin with,Linn^us describes theDaceunder three different
names of which C.grislagine most resembles the varietymet with in
Sweden and Finland;his 0. leuciscus and 0.dobula again agree
with the Dace found in central Europe. The original descrip-

tion of C. grislagine was drawnbyLinnaeus from a specimen sent
to him from Helsingfors and labelled Naddi". The nameNaddi",
however, is misleading, and ought by rights be "Nadd-id" or Idn-
add", by which names young Ide of 5 to 6 inches in length

are known here; — not so the Dace, which inHelsingfors iscalled
Långmört — (Long Roach). When Siebold again gives expres-
sion to the supposition that Linn.eus erroneously took a Finnish
fish for a Dace", based on the fact which Nilsson elicited, that
no fish named Naddi" was known at Helsingfors, — he does
Linn.eus a palpable injustice, for the specimen sent from here
could very well have really been a Dace, although the sender in
error named it Naddi". As the specific name leuciscus has been
promoted to generic rank and the name dobula has been the oc-
casion of confusion with other species,Ihave, in common with
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Dess finska benämning är i Lappland, Österbotten och Satakunta
Seipi", iöstra Finland kallas den Korpiainen" eller Korpisärki'\

Sin lek förrättar den hos oss vanligen iMaj och på sand-
botten. Hanen får under denna tid ett finkornigt utslag öfver
största delen af kroppen.

Fiskens ekonomiska värde ärringa och isödra Finland fångas
den endast tillfälligtvis bland annan fisk, synnerligen mört.

the majority of Scandinavian authors, preferred the specific name
grislagine.

The ordinary length of Dace is from 6 to 8 inches, rarely
10 to 12 inches. Its Finnish name in Lapland, Easter Bothnia,
and Satakunta is Seipie", in Easter Finland itis called nKorpiai-
nen" or Korpisärki". With us it generally spawns in May on
sandy ground. At this period the male has a fine grained erup-
tion on the greater portion of his body.

The economical value of the Dace is low, and in southern
Finland it is only caught accident ally when found with other
fish, especially Roach.
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Pelecus cultratus (L.)
Plansch XXVII.

Gyprinus cultratus Linné Syst. Nat. Ed. X, p. 326 & Ed. XII, p. 531.
Bloch, Fische Deutschlands I, p. 255.

„ Pallas, Zoogr. Rosso-As. 111, p. 331.
Leuciscus cultratus Cuvier et Valenciennes, Hist. Nat. Poiss. XVII, p. 245.
Abramis cultratus Nilsson, Skand. Fauna IV, p. 340.
Pelecus cultratus Nordmann, Faune Pontique, p. 502.

Heckel v. Kner, Susswasserf d. Osterr. Mon., p. 126.
Dybowski, Cyprin. Livlands, p. 153.
Siebold, Susswasserf. yon Mitteleur, p. 152.
Malmgren, Finl. Fiskf., p. 43 & Wiegm. Arch. 1864, p. 314.

Kessler, Opis. Ryb. Peterb. Gub., p. 102.
Gunther, Catal. of Fisher Brit. Mus. VII, p. 330.
Kessler, Ryby Aralo-Kasp. Pont., p. 269, tab. p. 300 N:o 232,

Benecke, Fische von O. u. Westpreussen, p. 125.
„ Mela, Vertebr. Fennica, p. 337, tab. X N:o 424.

Möbius v. Heincke, Fische der Ostsee, p. 256.
„ Seeley, Fresh-water Fishes of Europe, p. 243.

SKÄRBRAXEN.
Genom sin raka rygg, jemnt afrundade, ytterst skarpa buk,

hvilken Linné (i sin Skånska resa p. 81) säger vara så hvassatt
ingen Hvassbuk kan vara hvassare", genom sin nästan rakt uppåt
vettande mun, den långt bakut belägna lilla ryggfenan, de långa
bröstfenorna och den besynnerligt bugtade sidolinien skiljer sig
skärbraxen vid första ögonkast från alla öfrigafinska Cyprinoider.

Detta skärbraxens egendomliga utseende vålladenaturforska-
rene ännu på Linnés tid åtskilligt hufvudbry. Sålunda förde;Klein
år 1749 den på grund af ryggfenans läge till gäddornas familj.
Linné gör sig lustig deröfver och säger: Jag skulle gerna följa
denna nyaste Auctorn, om allenast fisken hade tänder i käken,
och vore en Rof-fisk; men som man icke, må kalla ett Får någon
Iläf, derföre, att den har en lång och tjock svans, så törs jag
icke föra denna till gäddorna."

Dess utbredning är icke mindre egendomlig, ty imotsats
till öfriga Cyprinoider trifves den lika väl isalt- som isöttvatten.
Sålunda förekommer den i Aralsjön, i Kaspiska och Svarta hafvet
samt Asovska sjön. Från Aralsjön går den upp i Sir-Daria och
Amu-Daria, och från Kaspisha hafvet, der den isynnerhet uppehåller
sig i dess nordliga del, stiger den iVolga och Uralfloderna, men,
enligt livad Kessler har sig bekant, icke iKur. Från Asovska
sjön, der den är synnerligen talrik, går skärbraxen hufvudsakligen

THE KNIFE-SHAPED BREAM.
The Knife-shaped Bream can be distinguished at a glance;

from all other Finnish Cyprinidce, by reason of its straight back,
equally curved and extremely sharp edged belly, — which Lin-
naeus (inhis Scanian -Journey pag. 81), says is so sharp that no
Sprat can be sharper"; by its almost straight upwards opening
mouth, the far back position of its little dorsal fin, its long pec-
toral fins and its singularly curved lateral line.

The peculiar appearance of this Bream was the cause of not
a little perplexity to naturalists even in the Linnsean era. Thus
Klein in 1749 classed it with the Pike on account of the
position of the dorsal fin. Linnaeus waxed witty at this, saying:
„1 would gladly follow this newest Author, if only the fish had"
»teeth in its mouth, and was carnivorous; but as one can scarcely"
call a Sheep a Fox, because it has a long thick tail, no more"
dare Iclassify this fish with the Pike."

Its distribution is not less peculiar, for it thrives equally
well in Salt water as in fresh, in contradistinction to the rest of
the Oyprinidce. Thus it occurs in Lake Aral, in the Caspian and
Black Seas, and also in the Sea of Azoff. From lake Aral it
ascends the Sir-Daria and Amu-Dana; from the northern section
of the Caspian sea. which it specially prefers, it ascends the
Volga and Ural rivers, but, accordingto Kessler,not the Kurriver.



iDon. men imindre antal äfven utiKuba. Vidare förekommerden i
Dnjepr och Dnjestr floderna och anträffas iden senare ända upp
iGalizien. Inedre Donau och dess tillflöden är den icke säll-
synt och i sjön Baladon iUngern är den allmän och uppträder
om sommaren i stora stim samt utgör vid denna årstid, under
hvilken annan fisk är sällsyntare, en hufvudnäring för den fatti-
gare delen af befolkningen. Men redan i Österrike hör den till
sällsyntheterna, så att den af folktron der enligt Heckel och Kner
tidigare ansågs vara ett ondt förebud, som bebådade krig,hunger
och pest samt troddes uppträda endast hvart sjunde år. Till
Bayerska andelen af Donau förirrar den sig ytterst sällan (Sie-
bold). Ihela vestra Europa saknas skärbraxen helt och hållet,
men förekommer isydöstra och östra delarna af Östersjön, i
Greifswalder bugten samt Oder Haft', Frisches Haff och Kurisches
Haft", från hvilka den äfven går in iOder, Veichsel mfl. floder.
Dybowski förmodar att den i ryska Östersjöprovinserna förekom-
mer i alla floder som hafva fritt utlopp ihafvet. Från Finska
viken går den iNarva och Neva floderna, i den förra ända
till vattenfallet, men ej ofvanom detsamma. Från södra La-
doga går den i floderna Volchov, Sjas och Svir, förekommer
äfven i sjön limen och stiger derifrån iLobatfloden för att för-
rätta sin lek.

Inom Finland, der skärbraxens finska namn är Miekka-
kala, förekommer den förnämligast iLadoga sjö, der den vid
Sordavala och Impilaks når sin nordligaste gräns samt utanför
Sakkola socken förekommer i icke obetydligt antal. Äfven i
Vuoksen flodens nedre lopp, inom Sakkola och Valkjärvi socknar,

skall den, enligt livad herr folkskoleinspektör A Berner meddelar
mig, ingalunda vara sällsynt, Före Vuoksens fällning (år 1857)
erhölls skärbraxen der hvarje höst ymnigt på krok, som enkom
för den utlades nära vattenytan. Ehuru den sedan dess aftagit i
mängd, erhålles den allt ännu regelbundet i icke alltför ringa
antal. Sommaren 1882 erhöll,exempelvis, en bonde iSakkola,
enligt hvad herr Berner har sig bekant, på krok 5 å 8 stycken
hvarje morgon. Deremot tyckes den vara mycket sällsynt vid
Finska vikens östra kust, ehuru den derifrån stundom torgföres
till Viborg. Så har numera professorn J. Krohn år 1855 iVi-
borg tillvaratagit och till Universitetets Zoologiska samlingar för-
ärat tvärnia exemplar af denna art och då undertecknad år 1880
vid ett besök i Viborg efterhörde den på fiskplatsen, kände en
fiskmånglerska till en fisk Jolla on vatsa kuin suutarin puukko"
det är: hvars buk liknar en skomakareknif", ett mycket beteck-
nande uttryck, som ej kan tillämpas på någon annan fisk än i
frågavarande art.

Linné erhöll under ett besök iChristiansstad i Skåne år
1749 en skärbraxen, tagen ur Helige å, men sedan dess har den
icke blifvit anträffad iSverge.

Skärbraxen är en liflig och mycket rörlig fisk som älskar
klart vatten ocb gerna uppehåller sig i forsar. Den stimmar
gerna nära vattenytan och fångas derföre iKurisches Haff med
ett eget slag af nät, som hållas flytande vid vattenytan. Det
knytes af fin tråd med maskor af 2 cm. och har flöten af 20 cm.
längd. Sjelfva näten, som hafva en höjd af 1—1,5 m. oci en
längd af 50-60 m. utläggas ofta så att de bilda en rät sträcka
af omkring 1 km. längd. (Beneeke.)

Skärbraxen uppnår en storlek af I—l Va fot (30—45 cm.)
Dess föda består af maskar, insekter och andra smådjur, men den
försmår ej heller fiskar, ja skall till och med förtära spiggar, en-
ligt hvad Beneeke erfarit från Kurisches Haff. Den leker från
Maj till Juli på grundt vatten. Bloch har beräknat romkornens
antal hos en hona till öfver 100,000, men det oaktadt förökarden
sig ganska svagt. Köttet är magert, mjukt och mycket benigt
och derföre nästan öfverallt föga värderadt. ILill-Ryssland skall
den dock såsom saltad utgöra ett vigtigt näringsämne, somistora

From the Sea of Azof, where it is exceedingly plentiful, this
Bream finds its way principally into the Don. and in a much less
degree into the Kuba. It is also found in the rivers Dniepr and
Dniestr, and in the latter it is met with as far up as Galizia.
It is not at all rare in the lower Danube and its tributaries,and
in lake Balaton in Hungary it is very common, where insummer, it
is met with in great shoal, at which season when other fish is more
scarce, it constitutes a staple food for the poorer section of the
population. In Austria, however, it is a rarity, where, according
to Heckel and Kner, it was formerly looked upon by popular
tradition as an evil omen, boding war, famine, and pestilence,
and was supposed to appear every seventh year. It strays but
seldom to the Bavarian section of the Danube; (Siebold). In the;

whole of western Europe, this Bream is utterly unknown but
occurs in the southeastern and eastern sections of the Baltic,
in Greifswalder bay, also in Oder Haff, Frisches Haft, and Kuri-
sches Haff, whence it enters the Oder, Veichsel, and other rivers.
Dybowski surmises that it is found in all the rivers of the llus-
sian Baltic provinces which have free outlet to the Sea. From
the Gulf of Finland it ascends the rivers Narva and Neva, in the
former as far as the cataract, but not higher. It proceeds from
South Ladoga to the Volchov, Sjas and Svir rivers, is also met
with in Ilmen lake whence it ascends the Lobat river to spawn.

In Finland the Knife-shaped Bream is principally found in
Lake Ladoga, where it is known by the name of Miekkakala,
reaching its most northern limit at Sordavala and Impilaks, and
occurs outside Sakkola parish in considerable numbers. In the
lower reaches of the Vuoksen river, in the parishes of Sakkola and
Valkjärvi, itis not at all rare, according to Mr A. Berner, Inspec-
tor of Schools. Previous to the lowering of the water level of
the Vuoksen (in 1857) this Bream was caught there plentifully on
hooks set solely for it near the surface of the. water. Although
it has since then decreased in quantity, it is still caught regularly
in not too insignificant numbers. For instance, Mr Berner says
that during the summer of 1882 a peasant in Sakkola caught five
to eight Bream with hooks every morning. Whereas they seem to
be very rare on the east coast of the Finnish Gulf, although
occasionally brought thence to Viborg market. Thus Professor
J. Krohn in 1855 secured in Viborg two specimens of this fish
which he presented to the University's Zoological Collection, and
the undersigned, while on a visit to Viborg in 1880,made enquiry
at the fishmarket, and learnt from a fish-monger that sheknew a
fish Jolla on vatsa kuin suutarin puukko" that is whose belly
resembles a shoemaker's knife" — a very significant expression,
which cannot be applied to any other fish than the one now
treated of.

Linnaeus, received a Knife-shaped Bream during a visit to
Christiansstad, Scania, in 1749, which had been caught in Helige
river, but since then, it has not been found in Sweden.

This Bream is a lively and very nimble fish, it prefersclear
water and rapids. It comes in shoals near the surface of the water,
and is therefore caught in the Kurisches Haff bymeans of apecu-
liar sort of net which is kept floating on the surface of the water.
The net ismade of fine thread with meshes of 2 c/m and floats 20
7m long, the depth is from Ito 1.5 meter and the length 50 to GO
meters. The nets are most often so laid as to form a straight
line of about 1kilometer in length. (Benecke.)

The Knife-shaped Bream attains a size of from 1 to 11/2
feet in length; its food consists of worms, insects, and other
small fry nor does it despise fish; it is even said to eat Stickle-
backs, according to accounts received by Benecke from the Kuri-
sches Haff. It spawns from May to July in shallows. Bloch has
calculated the number of roe in a female to upwards of 100000,
but notwithstanding it increases very slowly. Its flesh is lean,
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massor transporteras från Asovska sjöns och nedra Dnjeperns
stränder till det inre landet.

Sidoliniens fjäll äro 100— 10bsamt fjällradernas antal
"~15

Fenstrålarnes antal är i
ryggfenan 3/c

— 7,
bröstfenorna I—ls,
bukfenan 2— 7,
analfenan 3/25

— 28,
stjertfenan 19.

Det afbildade exemplaret är från norra delen af Ladoga sjö.

soft and full of fine bones and is consequently, in most places,
but little valued. In Little Russia, however, as salted it forms
an important item of food, which is transported in great quanti-
ties from the shores of the Sea of Azoff and the lower Dnieper
to the interior. The scales on the lateral line number from 100
to 108, and the rows of scales from I±^5 to b.

The fin rays are
Dorsal 3/6

— 7,
Pectoral I—ls,1 — 15,
Ventral 2— 7,
Anal 7,fi— 28,
Caudal 19.

The specimen illustrated here was captured in the northern
part of Lake Ladoga.

A. J. M.
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Pl.XXV .Harr Harjus



Pl. XXVI.StämmSeipi



Pl. XXVII. Skärbraxen Miekkakala





„Kunskap om eget land och eget folk är ett vilkor för all insigtsfull medborgerlig verksamhet —
ja för individens sedliga bildning öfverhiifvud. Denna kunskap är derföre näst religionskunskapen den
allmännast behöfliga, för den mest bildade såväl som förödenstora massan af folket, såsom den äfven är
den lättast inhemtade, den, hvari alla samhällsklasser kunna hinna till den mest jemnlika insigt. Geografin
omfattar vetandet om ett folks hela närvarande lif och detta lifs alla lekamliga och andliga vilkor. Om
en menniska, som är okunnig om allt detta, kan med skäl sägas, att lian icke Yet, livar lian är hemma."

J. W. 8.

Få G. W. EDLUND'S förlag har åtkommit:

FINLANDS GEOGRAFI
Handbok för medborgare

af

K, éi F, IQfyATJkJU'&
Första delen: Allmän öfverHick af land och folk.

1och 2 haft. Med plancher och kartor.
JPrJs: 11mark.

De härtills utkomna två häftena innehålla nio kapitel, hvilka omfatta: 1.Namn, läge och storlek. 2.Omgifvande haf. 3. Landets
konfiguration och yttre utseende. 4. En blick på Finlands geologiska förhållanden.5.Bergen. 6. Hydrografi. 7. Klimat. 8.Flora.9. Fauna.

Arbetet åtföljande kartor och plancher upptaga: I.Kartor: HöjdkaMa öfver Östersjödalens norra del. — Geologisk öfversigts-
karta öfver Finland.

— Öfversigt af kärrväxternas artrikedom inom den finska florans provinser af H.Hjelt.—^inlands åar och sjöar.— ■

Uleå elfs vattensystem. — Kumo elfs vattensystem. — Kymmenes och Päijänes vattensystem. — " Wouksens och Saimas vattensystem. —
Karta öfver Punkaharju. IL Utsigter: Aavasaksa. — Från Puijo backe.

—
Imatra.

Första delen, hvilken innefattar Allmän öfyerMick af land och folk och som utgör ett helt för sig, utkommer fullständigunder
loppet af detta år. Materialierna för fortsättningen till denna del äro delvis samlade och af författaren till en del redan bearbetade.

Ny serie populära skrifter.
Att känna sitt fädernesland, dess natur och folk, har alltid ansetts utgöra nästan en pligt för hvarje bildad person.
Icke hvar och en är dock itillfälle att förskaffa sig en dylik kännedom genom egna resor. Bristenpå egenåskådning af foster-

landets olika nejder kan likväl till en del ersättas genom läsning af trogna och fängslande reseskildringar af annan hand.
Då ivåra dagar kommunikationerna äfven hos oss år förår blifva allt bättre, skall hågen för resor inom landet allt mer tillväxa.
Dubbelt fruktbringande blifva dylika färder, om man på förhand förskaffat sig någon kunskap om de trakter resan gäller, och

äfven till bevarandet af ett friskt minne af färden tjenarihög grad läsning af dugliga resebeskrifningar från samma nejder.
Undertecknad tror sig derför göra den fosterländska allmänheten samt kanske inågon mon äfven en och annan utländsk

resande ivårt land en tjenst genom att utgifva en serie reseskildringar från Finland.
Arbetets gemesamma titel skall blifva:

NATURSKÖNA NEJDER
OCH

SEVÄRDA STÄLLEN IFINLAND
Dessa reseskildringar vilja icke ens försöka fylla det länge och [allmänt kända behofvet af en fullt tillförlitlig rese-

handbok Öfver Finland.
De vilja endast intaga en plats vid sidan af ett sådant högeligen önskvärdt arbete, förberedande turisten på resans måloch

skänkande honom ett minne af de trakter, han besökt.
Berättelserna skola utkomma ifria häften, hvart och ett bildande ett helt för sig.
De liartills utkomna häften I—31

—
3 innehålla:

1. haft. Till Aayasaksa af io. — Bland finska staniförvandter. Besefärd mot midnattssolen af D:r Zoltan Jelenffy från Ungern. Öfver-
sättning. Med karta och två illustrationer. 19mf. 50 fil

2. „ Till sjöar och åsariTayastland. En fyra dagars resa emellan Tavastehus och Tammerfors af E. N. Med karta och två illu-
strationer. 1Smf. 75 fl

3. „ Öfrer Punkaharju till Walamo. En reseskildring af.E. N. Med en illustration. 1 Smf 50 p.

Helsingfors iSeptember 1888
G. W. EDLUND.

(g), J*\telier,
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