
Finlands fiskar.

målade efter naturen af GÖSTA SUNDMAN, mcd text af Professor O. M. REUTER.
Häftet I—61 — 6 äro utkomna och innehålla 18 i färger utförda fiskar hvilka åtföljas

af svensk och engelsk text.

DE UTKOMNA HÄFTENA INNEHÅLLA:
Wimba. Sarf, Gös, Björkna, Röding, Siklöja, Braxen, Sutare, Abborre, Lake,

Mört, Gädda, Id, Löja, Nors, Blanklax, Grålax och Forell.

.Arbetet utkommer i2O a, 24 häften under loppet af fem a sex åi
Helsingfors iNovember 1885.

Uti Stockholms Dar/blad fur den 24 April 1884 anmäles detta planschverk sålunda:
För idkare af naturvetenskapliga studier har det varit en känbar brist, att icke något alldeles eller ens blott

nära på fullständigt planschverk öfver svenska fiskar funnits ibokhandeln tillgängligt. Väl har manhaft Wilhelm von
Wrights mästerliga, men tyvärr endast 65 arter upptagande arbete, „Skandinaviens fiskar", men dels omfattar det blott
vid pass en tredjedel af de vårt land tillhörande fiskarterna, dels har det länge varit utgånget ibokhandeln. Under
sådana förhållandenär det särdeles glädjande,att iFinland,hvilket med hänsyn tillkonstnärligt utförda afbildningar af
däggdjur, foglar och fiskar tagit försteget framför de andra nordiska landen, genom bröderna Wilhelm och Magnus,
Ferdinand och Julius von Wright börjatutgifvas ett synnerligen värdefullt planschverk öfver nämnda lands fiskar. Väl
äro dessa enligt A. J. Malmgrens Kritisk öfversigt af Finlands fisk-fauna" blott 80 till antalet, men dels bör en ansen-
lig tillvext deri kunna motses från Ishafvets och Hvita hafvets kust, dels förekommeren del af de genom W. vonWright
afbildade arterna icke i finska vatten, så att man på grund deraf efter det här ofvannämnda planschverkets afslutande
har ide båda verken en ganska betydlig mängd svenska arter afbildade.

Det af hrr Sundman och Reuter utgifna arbetet är ett praktverk. Formatet är folio,hvilket tillstädjer att afbilda
små och medelstora arter inaturlig storlek. Teckningarna äro utfördamed synnerligomsorg, ochkromolitografinär värd
mycket beröm. Till planscherna är fogad en dubbelspaltig text, dels på svenska, dels på engelska, hvilken har till före-
mål förnämligastarternas förekomst och lefnadssätt. Hvarje häfte innehåller tre planscher med motsvarande text.— Att
orda ytterligare om detta verks stora förtjensterär icke behöfligt, ty det rekommenderar sig sjelft hos en livar som skå-
dar det samma. Vi åtnöja oss således med att helsa det välkommet och önska det betydande spridning äfvenivårtland.

Om detta arbete yttrar sig The Field för den 16 Maj 1885:
Kromolitografiernahafva ett underbart lefvande utseende och öfverträffa allt, som iden vägeniett populärt

arbete åstadkommits i vårt land. Ifall alla afbildningar äro så beundransvärdt väl utförda, som de af oss erhållna,
föreställande: sutaren, braxen, mörten, abborren, gäddan och laken, blir det omöjligt att gifva dem ett för högt beröm.
Planscherna hafva samma storlek som text bladen (17 tum -f 12 t.), och afbildiiingarne kunna således godt sägas vara
gjorda inaturlig storlek.

Arbetet kan erhållas
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I. Abramis vimba (L.). The Longsnouted Bream. Vimba.
Merivimpa

11. Leuciscus erythrophthahnus (L.). The Rudd. Sarf. Sorva.
111. Lucioperca lucioperca, (L.) (= sandra Cuv.). The Perch-

pike. Gös. Kuha.
IV. Abramis bjoerlma (L.). The Breamflat or White Bream.

Björkna. Pasuri v. Parkki.
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VI. Coregonus albula L. The Vendace. Siklöja. Muikku.
VII. Abramis bräma (L.). The Common Bream. Braxen.
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IX. Perca fluviatilis L. The Perch. Abborre. Ahven.
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(T
Qjugofem år hafva förflutit sedan Skandinavien af W. v. Wright
Sr$ erhöll ett snart sagdt oöfverträffligt planschverk öfver sin

£ fiskfauna. Detta arbete är emellertid numera utgånget ur

bokhandeln. Utgifvandet af ett nytt planschverk öfver sär-

skildt vårt lands fiskar torde derför icke förefalla vännerna af
dess naturalhistoria opåkalladt.

Första häftet af ett sådant lemnas härmed iallmänhetens
händer. Afsigten dermed är mindre att för dem, hvilka särskildt
egna sig åt vårt lands zoologi, ibild åskådlig göra dess fiskfauna,

än att för enhvar underlätta fiskames igenkännande och egga till
ett närmare och allmännare studium af dessa.

Fiskarne afmålas i naturlig storlek och efter lefvande exem-
plar; då formatet icke tillåter afbildning iså stor skala, verk-
ställes reduktionen på matematisk väg, hvarigenom större garanti

för naturtrohet bör vinnas. Framhållas må likväl härvid att plan-
scher, framstälda genom färgtryck, aldrig kunna mäta sig med
dylika, målade för hand, hvilka senare dock alltid måste ställa
sig betydligt dyrare.

Emellertid skall man söka äfven imindre detaljer ernå er-
forderlig, vetenskaplig trohet. Och skola till en början utgifvas

afbildningar hufvudsakligen af sådana arter,hvilka saknasiWrights

ofvan anförda verk.
Med hänsyn dertill att vi numera både på svenska och finska

språken ega faunor och handböcker, med hvilka de resp. arterna

oftast lätt kunna bestämmas, samt särskildt på grund af nödvän-
digheten att utgifva planscherna och den dem åtföljande texten
utan någon systematisk ordningsföljd, har författaren ansett lämp-
ligast att i allmänhet utelemna allt, som hänför sig till den deskrip-

tiva delen, samt endast hänvisa till de vigtigaste ichtyologiska
arbeten, ihvilka arten närmare beskrifves. Blott då sådant an-

setts särskildt ändamålsenligt, hafva några få framstående och
vigtiga karakterer angifvits. Deremot har man trott det vara

skäl att något utförligare beröra fiskames lefnadshistoria och ut-

bredning, likväl utan att belasta arbetet med alltför speciela de-
taljer. Utbredningen utom vårt fauna-områdes gränser har med-
delats, då det för våra fisk-vänner kan ega intresse att lära känna

densamma. Den engelska textparallelen åter är afsedd att ivid-

sträcktare kretsar sprida kännedomen särskildt om förhållandena

inom Finland.
Författaren har trott sig träffa det rätta i detta sätt att fatta

sin uppgift, så mycket mer som vi snart af kompetent person

1■twenty-five years have passed since Mr. W. v. Wright publi-

sf shed his unequalled hand-coloured representations of the
Fishes of Scandinavia, but as this work is out of print
now, we hope the present work on the Fishes of our own

country will not seem superfluous to the friends of its Natural
History.

The first part of this work is now laid before the public,
with a view, not so much of furnishing the actual student of the
zoology of our country with representations of its fishes, but more
particularly with the object of interesting the public at large in
this branch of Natural History and promoting a knowledge of the
different species of fishes inhabiting our waters. The greatest

care has been bestowed on the drawings, but we hope it will be
understood that representations printed in colours always must
be inferior to hand-coloured ones; yet we hope that the minor
details and characteristics of the different species will be satis-
factory even from a scientific point of view. The drawings are
all in natural size and made from live fish; whenever these were
too large for the plates, to insure accuracy, the original drawing-

has been mathematically reduced. The first parts will contain
representations principally of those species which were not repre-
sented in v. Wright's work.

The descriptive part has been reduced to a minimum, but,
with the references to the more principal ichtyological works gi-
ven, it will be easy enough for the student to remedy this. The
author has thought it best to follow this plan as the plates will
not be published in any systematic order, and there are a good
many works and handbooks on this subject in different langua-
ges. The distribution and mode of life of each species will be
more fully dealt with, yet care will be taken not to encumber this
work with too special details.

The geographical distribution of each species is also given,

as the author hopes this will be of interest to the student, and
the english text is added with a view of giving this work a wider
circulation and making our country better known abroad.

The author thinks he has been justified in taking this view
of his present task, the more so, as there may be shortly expected

the publication of a complete, systematic, descriptive and scientific
work on the fish fauna of Finland by a competent and well known
author. There is no doubt but that the present work under the

course of its publication will profit much by the valuable inför-



torde hafva att vänta en fullständig, systematisk och deskriptiv,
vetenskaplig bearbetning af Finlands fiskfauna. Att denna, särde-
les hvad angår utbredningen inom landet, framdeles skall blifva
äfven detta arbete till väsendtligt gagn, såsom äfven samme för-
fattares utmärktaVertebrata Fennica" varit det, erkännes tacksamt.

Författaren "anser vidare sig skyldig att tillägga några ord
beträffande de af honom följda principerna för nomenklaturen.
Han har nemligen trott sig göra rättast iatt strängt hålla sig till
hufvudregeln för all vetenskaplig artbenämning,idet han förhvarje
art upptagit dess äldsta säkra artnamn och har han sökt genom-
föra detta fullt konseqvent. Då t. ex. Siebold antagit ett namn,
sådant som Trutta trutta, hvari han följts äfven af andra, såsom
af Malmgren, är det svårt att förståhvarförman icke lika gerna
skrifvit äfven Tinea tinea, Lucioperca lucioperca, o. s. v. Gerna
medgifves att sådana namn stöta både öga och öra och att det
rättaste vore att helt och hållet öfvergifva dylika af Linnéska art-
namn emot alla regler bildade slägtnamn och ersätta dem med
nya. Dock är icke ett planschverk utan systematisk och deskrip-
tiv karaktär rätta platsen för liknande förändringars genomförande
och vi åtnöja oss derför med att ispåren af det ofvan åberopade
af Siebold gifna föredömet, oberoende af de lika lydande slägt-
namnen, för hvarje art upptaga dess ursprungliga artnamn.*) Så
snart dessa falskt bildade generiska benämningar af någon förfat-
tare utbytts mot nya eller så framt redan andra namn för samma
genera förefinnas, skola dessa senare alltid användas ivår text.

Slutligen är det för tecknaren en kär pligt att offentligen
betyga sin tacksamhet för den uppmuntran,hvarmed landets Jord-
bruksexpedition understödt arbetet, äfvensom sin erkänsla till in-
spektören för Fiskerierna iFinland, hr Prof. J. A. Malmgren,
för det vänliga och tillmötesgående intresse, företaget rönt hos
honom; också författaren till texten står isärskild skuld till hr
Prof. Malmgren för benäget löfte om meddelande af upplys-
ningar och notiser, angående vår fiskfauna.

*) Tredje planschen, der gösenallt ännu benämnes med det afCuvier

gifna namnet, tvärt emot ofvau uttalade principer, var redan tryckt, då tex-
ten uppdrogs åt förf.

Gösta Sundman. O. M. Reuter

mation, particularly as to the distribution of the different species

in this country, which the new work is sure to contain, and to

the author of which he begs to make his acknowledgments for

many a valuable information derived from the exellent work Vert-
ebrata Fennica".

The author considers it his duty to name the principles by

which he has been governed in reference to the nomenclature.
He has thought himself right in closely adherring to the leading-

rule for every scientific nomenclature, and in doing so he has
given every species its oldest, original name. It is difficult to

understand why Siebold, for example, since he adopted the name
Trutta trutta, in which he has had many a follower, one of them
Malmgren, did not as well write Tinea tinea, Lucioperca lucio-
perca etc. It is readily admitted that such a nomenclature is
rather offensive to the sight and hearing, and that it would be
more correct totally to discard every name that has been construc-
ted contrary to the leading rule, out of a Linneean generic name.
Still, an illustrated work like this is not the right place for
such decided alterations and the author has no choice but to
follow Siebold's example, giving every species its original name
even should this be the same as the generic one.*) Whenever
one of these, contrary to rule constructed generic names, is found
to have been exchanged for a new one by any author, or where
other names for the same genus already exist, these will always
be used in the text.

Lastly it is a pleasure to the draughtsman publicly to ack-
nowledge his obligations to the Agricultural Department and the
Superintendent of the Fisheries, Prof. J. A. Malmgren, in
which last acknowledgment the author begs to join him, being-
indebted to Prof. Malmgren for his kind aid and promises to
supply the author with notes on observations on the fishes of
our fauna.

*) On plate 111 the Perch-Pike, in opposition to the above principles.
bears the name given by Cuvier, in explanationof whichImay state that the
figure was printed some time beforeIundertook to write the text.

Gösta Sundman, O. M. Reuter.
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