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THE IDE.

Hon förekommer allmänt öfver hela landet ända upp till
Karesuando (08 30 ') såväl i insjöar och vattendrag som i
brackvattnet vid våra kuster. Dock är han sällsynt iutskären
vid Jurino och Kökar och är veterligen ännu icke iakttagen vid
Högland.
Utom Finland är han utbredd öfver norra, mellersta och
hela Östra Europa; men saknas inorra och vestra Norge, imellersta Europas alpsjöar och äfven, såsom det synes, ide pommerska vattendragen; i Frankrike är han mycket sällsynt och
osäkert är om han alls finnes iBritannien. ISibirien är han
utbredd ända till Baikalsjön.
Han uppehåller sig vanligen på djupet, helst iklart och
friskt vatten med stenig botten, samt lefver af vattenväxter, insekter och maskar, men någon gång äfven af småfisk.
Lugna och soliga dagar kommer iden dock istörre stim
ytan,
mot
och hoppar då ofta upp deröfver, åstadkommande ett
egendomligt plaskande buller. För öfrigt ströfvar han vida
omkring, men återkommer om hösten till grannskapet af lekplatserna.
Vid tre års ålder, då iden uppnått en längd af omkring 9
tum, är han könsmogen. Lektiden inträffar tidigt på våren kort
efter islossningen och leken eger vanligen rum på gräsbevuxna
grund i mynningen af någon ström eller bäck, men ofta går
iden äfven upp i vattendragen, ej sällan till öfversvämmade
åstränder, kärr och ängar, der vattnet icke är mer än 1/2 till
1 fot djupt och dit fisken blott genom grunda pass liar tillträde.
Under dessa vandringar upp från djupet ådagalägger han mycken slughet och styrka. Han kastar sig öfver stenar, träd och
mindre fall och, om vattnet är for lågt, förstår han att liggande

The Ide is a very common fish in this country as far north
(68° 30'), and is met with in most of our lakes
Karesuando
as
and rivers, as well as in the brackish waters round our coasts.
It is, however, rarely found in tlie outer coastline at Jurmo and
Kökar, and, so far as Iam aware, has never been observed at
Högland.
It is spread over northern, central and the whole of eastern
Europe, but is not an inhabitant of northern and western Norway; it is not met with in the Alpine Lakes of central Europe,
nor, it would appear, in the Pomeranean waters; it is very
rare in France, and it is uncertain if it appears at all in Britain. In Siberia its eastern boundary is the Baikal Sea.
The Ide loves clear running water with stony bottom, and
in general it keeps to the deep. It feeds on aquatic plants, insects and worms, and at times even on small fish.
On quiet sunny days the Ide rises to the surface in large
shoals, often breaking the water and causing a peculiar dabbling noise. It is a fish of roving habits, going far and wide
but sure to return in the autumn to its usual spawning places.
At the age of three years, by which time the Ide has
attained a length of about nine inches, it is able of propagation.
It spawns shortly after the breaking up of the ice in the spring
and the spawn is usually deposited on the grass-grown bottom
at the mouth of some stream or brook. Sometimes the Ide goes
high up the rivers, not seldom to the flooded banks of rivers,
mosses, and meadows, where the water is not more than from
6 inches to 1 foot in depth, and which places are only accessible through shallow passages. Under these wanderings up the
shallows the Ide displays great cunning and strength; stones,
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på sidan smyga igenom. När han träffar något hinder, l)lir
han, enligt Eksteöms iakttagelser; vanligen stillastående en stund,
likasom öfverläggande, slutligen fattar en bland stimmet mod
och störtar fram och de andra följa genast hans spår. Också
vet iden att med mycken klokhet undvika de forsat, som af

THE IDE.

logs, and smaller cataracts are jumped in best style, and wher-

ever the water is too low he contrives to wriggle through, by
lying on his side. When meeting with any obstacle he becomes,
according to Ekströms' observations, as a rule stationary for a
while, as if considering, till at last having made up his mind
fiskare ställas för honom.
he takes courage and dashes forward, this being immediately
the signal for the rest to follow in the wake of the leader. He
Det första stim, som anländer till lekgrundet, består uteslutande af hanar. Några dagar derefter anlända honorna och
is by far too cunning to be easily taken by the fisherman.
begynner
packade
leken
stim och under ett allt emelThe first shoal which arrives at the spawning ground connu itätt
lanåt afbrutet och åter förnyadt buller, förorsakadt genom fiskarsists entirely of males. A few days later the females arrive,
and the spawning commences in closely packed shoals accomnas slag med stjerten mot vattenytan. Vanligen dröjer leken
panied by an intermittent noise, caused by the blows of the
icke längre än tre a fyra dygn. Vid inträffande kall vind, regn
fishes' tails on the surface of the water. As a rule, spawningeller storm afbrytes den och uppskjutes till gynsammare väderleka,
lek. Då de slutat att
återvända båda könen tillsammans
does not last longer than three or four days. Should cold winds,
rain, or storm set in during the spawning it is at once disconden väg, de kommit.
tinued and postponed till the return of more favourable weather.
En medelstor hona afsättcr omkring 70,000 romkorn bland
gräs, kvistar och dylikt, livarvid rommen klibbar. Den synes
When they have finished spawning both sexes join company and
vid kläckningen vara istörre behof af luft än de flesta andra
return to the deeper Avaters.
i
orsaken,
lagges
fiskars och detta är måhända
hvarför den
A medium sized female deposits about 70,000 ova among
grundt och strömmande vatten. Efter två till fyra veckor, begrass, rushes, branches, and such like, to which the roe adheres.
It appears to require more oxygen during the period of hatching
roende på mer eller mindre gynsamma omständigheter, utkläckes
ynglet, som förblir inärheten af lekplatsen till augusti, då det
than that of most other fishes, and this is probably the reason
for its being deposited in shallow running water. After two to
redan uppnått en storlek af omkring två tum; det går nu i stora
djupare
sprider
sig
Vanligen
uppeskaror ut i
vatten och
der.
four weeks, depending on more or less favourable circumstances,
hålla sig likväl de unga idarne ända till två års ålder igrunthe fry is hatched and remains in the vicinity of the spawning
sjövikar
djup.
ground
gå
på
och
först nu
större
till August (by which time it has attained a size ofabout
dare hafs- och
two inches in length), when it departs in great shoals to deeper
Iden växer snabbt. Maklin uppskattar hans längd imedeltal
vid ett års ålder till 110 å 114, vid två till 181 a 182 samt vid
water. However, as a rule, the young fish remain for a year or
tre till 215 å 220 m. m. Under den kalla årstiden synes tilltwo in the shallower bays of the lakes, and on the coast, not
going to any considerable depth before the end of that period.
växten ega rum i betydligt mindre grad, än under sommaren.
gammal
omkring
väga
En fem års
id anses
2 '&. Sällan uppnår
The Ide grows quickly. According to Maklin, it will average 110 to 114 mm. at the age of one year; at two years, 181
han större vigt än 5 å 6 S' och saltsjö-iden är vanligen mycket
to 182 mm.; at three years 215 to 220 mm. During the cold
mindre; men någon gång fångas iinsjöarna idar, vägande ända
—
till 7 å 10 1% (Lloyd). Normallängden är 14 17 tum. Större season its growth appears to make considerably less progress.
A five years old Ide will weigh about 2 lbs., yet it seldom
exemplar af såväl denna art som af naddiden gå iflere trakter
namn
allmogen
karp.
hos oss bland
under
af
attains a greater weight than 5 to 6 lbs., and the saltwater Ide
Till färgen varierar iden något efter lokalen. Imellersta
is generally much smaller. In the lakes specimens are sometimes
afart,
Tyskland förekommer icke sällsynt en orange-röd
caught that will scale as high as 7 to 10 lbs. (Lloyd). The
som fordom uppförts såsom egen art {C. orfus Linné).
normal length of the fish is 14 to 17 inches. These large speIden fångas ined ryssjor, nät, not, långref och mete. Då
cimens as well as good sized Chub are often called Carp"
mycket
välsmaklig,
by
men
the peasants.
fet,
han,
tillredd,
han är
kan
väl
blifva
är iannat fall alltför benig, för att ega något större värde. I
In colour the Ide varies somewhat in different localities.
vatten,
In central Germany an orange red variety is often met with,
sump, hållen ifriskt, rinnande
lefver han länge och trifves
and formerly it was considered a distinct species (C. Or/us Linné).
väl i dammar samt blir der genom god fodring stor och fet.
För allmogen utgör han en vigtig föda, såväl färsk som saltad.
The Ide is caught in traps, nets, seines, on lines, and by
angling. When fat, of good size, and well cooked it is not to
be despised as an article of food, but lean small-sized Ide are
too bony to be worth much. It will live a considerable time in
wells, if these are kept in cool running water, and in ponds it thrives well and grows rapidly if a good supply of food is provided.
For the peasants the Ide is an important source of food,
both fresh and salted.
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LÖJA.
Denna väl kända lilla fisk förekommer allmänt i skärgårdarna och längs våra kuster samt ialla sötvattendragända upp till
68 20'; dock saknas den vid Högland. Vid Sveriges östersjökuster fås den åtminstone ända nere vid Carlshamn. För öfrigt är den
utbredd ifrån Frankrike öfver hela mellersta, norra och östra
Europa; i öster går den sydligt ända ned iSvartahafs vattenområdet. Den finnes likväl icke ihögre belägna fjellsjöar och
fjellbäckar och derför icke heller iNorges vcstliga delar. I
Irland är den inporterad och osäkert är om den förekommer i
Scotland, från vissa delar af England är den icke heller bekant.
Helst vistas löjan iklart och rent vatten med stenig eller sandig botten; dereinot finnes hon sällan iträsk med starkt gräsbevuxna stränder och dybotten. Under den varma årstiden simmar hon i större eller mindre stim vid vattenbrynet, uppsnappande insekter, maskar och andra nedfallande födoämnen,hvilka
hon med glupskhet förtär. Iicke ringa mån lefver hon äfven
af växtämnen. Vid blåst och regnväder drager hon sig djupare
ned och söker skydd under ilä för vinden belägna stränder;
om vintern vistas hon på djupet. Lätt skrämd, återvänder den
alltid lifliga och nyfikna fisken dock snart, då bullret upphört.
Löjan leker hos oss imaj och juni; de äldre tidigare än
de yngre. Fiskarna samlas då i täta stim, ihvilka stundom
nästan alla på en gång hoppa upp öfver vattenytan, som de då
slå med sina stjertar, hvarigenom ett egendomligt frasande ljud
åstadkommen. Rommen afsättes på stenar och ris, ynglet utkläckes snart och växer fort.
Under lektiden fångas löjan i stor mängd med not eller
sanknät och kastgarn, samt kan länga tider utan föda förvaras
i sump. För öfrigt metas hon på liten krok med flugor eller
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THE BLEAK.
This well-known little fish is common everywhere on the
°
coast, and in all the freshwaters as far north as 68 20', however, it is not met with at Högland. On the Baltic coast of Sweden it is found at least as far south as Carlshamn. It is an
inhabitant of most of the waters of northern, central, and eastern
Europe, going eastward as far south as the Black Sea. The
Bleak is not met with in the fell lakes and brooks, and consequently is not an inhabitant of western Norway. According to
Couch, it is not a native of Ireland, and that doubt exists as
regards Scotland also. In England it is common enough in some
parts, in others unknown.
Bleak love clear waters on gravelly or sandy bottom, and
are seldom found in muddy grass-grown lakes. During the
warm season they swim in large sculls at the surface of the
water eagerly snatching at insects, worms or any floating object
that seems to promise food. They feed to a considerable degree
on vegetable matter. Bleak are easily alarmed, but being ever
in motion and of a very inquisitive turn of mind, they will return
as soon as the disturbance ceases. In stormy, rainy weather
they retire to mid-water, and seek a sheltered place, Bleak
winter in deep water.
With us Bleak spawn in May, and June, the old fish spawning earlier than the young ones. During spawning time Bleak
congregate into large sculls, and, while swimming at the surface,
the whole scull will from time to time break the water almost
simultaneously, each fish slapping the water with its tail and
producing a singular puttering noise. The roe is deposited on
the gravel, or on the branches of drift-wood, it is quickly hatched and the growth of the fry is rapid.

THE BLEAK.

LÖJA.

små metmaskar såsom agn. Köttet är senigt och dåligt och har
derför intet värde som föda för menniskan, ehuru det såsom
stekt icke skall vara alldeles oäfvet. Deremot är löjan ett godt
agn på krok och en vigtig foderfisk, som förökar sig lätt och
rikligt och ifrigt eftersökes af slukfiskar. Hon låter lätt plantera sig genom öfverförande af lekfisk, men bör dock icke tolereras i smärre forellvatten, såsom starkt inkräktande på forel-

lernas födoämnen.
IFrankrike och Tyskland afrifvas löjfjällen samt sköljas
och malas ivatten; den ikärlet nedfallna bottensatsen (essence
d'orient) behandlas med ammoniak och tjenar härefter till färgning af ihåliga glasperlor, som sedan gå ihandeln såsom oäkta
perlor. Till omkring 10 ort essence åtgå emellertid fjällen af
öfver tusen fiskar.
Sällan blir löjan öfver 7 tum lång. Till form och färg
varierar hon i hög grad. Ibergiga steniga sjöar samt mosssjöar är hon mörkare och långsträcktare, iskärgärden deremot
mer ljust grönaktig och bredare. Det afbildade ex. är fångadt
utanför Helsingfors den 14 augusti.

During the spawning season great numbers of Bleak are
taken by seines, and nets. In wells Bleak will keep alive for
a long time without food. They will take worm, or fly freely,
and a good many are taken by angling. They are splendid
bait, and invaluable as food for Salmon, Trout, Perch, and other
more valuable fish, and should be introduced for this purpose in
most waters. In small trout waters they should not be tolerated,
as considerably interfering with the food supply of the trout.
Bleak are in little estimation for table, being tough and
tasteless., however, if properly fried, they are said to be anything but bad eating.
In France and Germany the scales of the Bleak are rubbed
off, ground and cleaned by a run of water, and an application
of ammonia. The pigment (essence d'orient) is used in colouring hollow glass beads, the article being known in the beadtrade as the patent pearl. It will take about one thousand
Bleak to produce 42 grain weight of pearl essence.
The Bleak seldom attains to a length of 7 inches. In
form and colour it varies very considerably. In rocky lakes,
and in ponds Bleak are dark coloured and of a more slender
form than those inhabiting the sea; the sea fish generally having
a body of greater depth and of a pale greenish colour.
The figured specimen was taken at Helsingfors on the 14:th
of August.
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Osmerus Eperlanus

(Linné).
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NORS.
Denna lilla laxfisk, som utmärker sig genom sin långt
framskjutande underkäk, stora tänder på plog- och tungbenen,
sina egendomliga fjäll, som sakna den för de flesta hithörande
fiskar utmärkande silfverglansen, sin starkt afkortade sidorand
och sin halfgenomskinliga kropp, varierar icke obetydligt iform
och storlek och har med anledning häraf erhållit olika benämningar såväl af naturforskare (O. eperlano-marinus Blocit, större,
och O. spirinchus Pallas, mindre form), som äfven af allmogen
i olika länder (t. ex. iSverige: solm, grånors, hvitnors). Hos
oss skiljer man mig veterligen iallmänhet icke dessa former,
hvilka bero på fiskens olika ålder och vistelseort. Ivissa trakter erhålla likväl helt späd norsyngel ett skildt finskt namn,
Siniäiset, under hvilket de äro kända ihandeln. De mindre
varieteterna tillhöra hufvudsakligen sjöar med mindre rik tillgång på födoämnen. Ide större sjöarna, likasom ihafvet, förekomma båda formerna. Till färgen är den könsmogna norsen
än hvitare, än åter mer grå- eller blåaktig och varierar ilängd
från 1V2 a 2 till 10 tum.
Likasom de flessa laxartade fiskar är äfven norsen en
vandringsfisk. Den största formen väljer iallmänhet de stridaste
och djupaste vattendragen till lekplats, hvaremot den minsta
leker på grunden i sjöarna eller vid långgrunda stränder och
åmynniugar. De yngre fiskarna leka tidigare, islutet af mars
och början af april, de större och äldre åter iapril och någon
gång ännu i maj. Sjelfva leken varar 1 å 2 veckor, stundom
till och med kortare tid, och fisken erhåller dervid vårt- eller
grynlika utväxter på fjällen. Leken skall försiggånattetid (Ekström) helst under stormig väderlek och gerna äfven under
snöyra. Den fina, hvita, något i gult stötande rommen är starkt
klibbande och ganska riklig; enligt Noebäck 50,000 korn i en
medelstor, 6 å 7 tums hona.
Kommen utvecklas på omkring 3 veckor och fisken växer
hastigt vid rik tillgång på föda: men stannar imotsatt fall lätt
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THE SMELT.
This little fish of the family of Salmonidce distinguishable
by its long protruding under jaw, stout vomerinc teeth, a series
of conical teeth along the palatine and pterygoid bones, its singular scales, which have none of that silvery lustre so characteristic of this family of fishes, its abruptly curtailed lateral line
and its semitransparent body, varies considerably in shape and
size, and has in consequence thereof received different names
not only from naturalists (0. eperlano-marinus Bloch, larger,
and 0. spirinchus Pallas, smaller variety), but also from the
people of various countries, (for instance in Sweden: Solm, Grey
know, these variations
Smelt, White Smelt). With us, so far as I
are not generally observed, being dependent on the different ages
and localities of the fish. In certain districts, however, the quite
young Smelt fry are called by a separate Finnish name, Simaiset, by which they are known ,in the market. The smaller
varieties chiefly belong to lakes where there is but a scanty
supply of food. In the larger lakes, and also in the Sea, both
varieties are found. Some Smelts are of a pale white, others
of a more greyish or blueish colour, and the mature fish varies
in length from 11 /2 in., or 2 in. to 10 inches.
Like most of the Salmonidce, the Smelt is a wandering fish.
The largest variety choose as a rule the most rapid and deepest waters for spawning, whilst the smallest, on the contrary,
spawn on banks in the lakes, or on long shallow shores and at
the mouths of rivers. The younger fishes spawn earlier, at the
end of March and beginning of April, the larger and older specimens in April and sometimes even in May. The spawning
lasts 1 or 2 weeks, occasionally even shorter time, and the fishes
bear at this time small tubercles on their scales. Spawning takes
place in the night (Eksteöm), specially during stormy weather,
and commonly during a snowstorm. The small and yellowish roe
is very adhesive and most plentiful; according to Norbäck, there
are about 50,000 ova in a medium sized, 6 to 7 inches female.

NOES.

iväxten. Den lefver alltid istim och vistas helst ivatten med
sandig botten samt håller sig, förutom under lektiden, mestadels
på djupet. Maklig till lynnet och öfverhufvud trög isina rörelser, lefver den här af alla slags fiskyngel, maskar, larver,
fiskrom och unga vattensnäckor samt skonar icke engång sitt
eget slägte, utan frossar obarmhertigt af de mindre, särdeles
sedan den efter leken nedgått till sjöarna.
Vid lektiden fångas norsen i stor mängd med not och håf
och isynnerhet af de små så kallade Sinieisiä samlas ofantliga
kvantiteter i vissa trakter, såsom kring Näsijärvi, Kuovesi och
vid Kaivanto kanal, hvilka sedermera insaltas och beredas samt
ätas såsom en rätt god kaviar. Detta oförsvarliga fiske har
ännu icke, alla förbud oaktadt, blifvit öfvergifvet. För öfrigt
infångas norsen hela vintern igenom såväl med nät som på djupmete. Dess obehagliga lukt, som dock hos större och äldre
individer är mindre stark, gör den iallmänhet hos oss föga
omtyckt och den fortares derför hufvudsakligen endast af den
fattigare befolkningen och ilandet vistande ryssar, hvilka liksom
engelsmännen, finna en särskild njutning i den egendomliga
odörn, som de förlikna vid lukten af färska gurkor. IPetersburg betalas norsen under fastan med ända till 15 kopek stycket.
Vigtigast är norsen emellertid derför att han är den bästa
foderfisk för större värderikare fiskar och äfven såsem död är
han ett godt agn. Han bör derför på allt sätt skyddas och särskildt allt fiske af Sinieisiä förhindras, såsom ihög grad ödeläggande. Isynnerhet är han en ytterst vigtig föda för gösen
och laxarterna, och bör, om han der saknas, planteras ialla
sådana vatten, der man af dessa fiskar vill erhålla rikare afkastning. Finnes idessa vatten tillräckligt med löja, mört och
muika (siklöja) kan hans trefnad anses betryggad. Helst öfverföres han genom befruktad rom eller ock genom insläppande af
lefvande fisk, men då norsen lefver blott en kort tid, upptagen
ur vattnet, bör transporten ske irymliga kärl och under låg
temperatur samt transportfiskarna derför infångas bland yngre,
tidigare lekande individer.
IFinland är norsen utbredd öfver hela landet, nordligast
till G8 (Mela), samt finnes iBotniska och Finska viken, angränsande del af Östersjön, äfvensom iHvita hafvet, men icke
vid Ishafskusten; vid Högland och kring Kökar är han sällsynt.
För resten förekommer han iSverige, södra Norge, Danmark
och inorra Tyskland, der han är utbredd äfven långs Nordsjökusterna; likväl förekommer han blott ytterst sällan vid Sveriges
och alls icke vid Norges vestkuster. Vestligt går han emellertid
ända till Frankrikes och Britanniens stränder, men finnes idessa
länder endast under lektiden isött vatten (Valenciennes,Lloyd) ;
han har emellertid numera med framgång planterats iflere britiska insjöar. Yareell uppgifver att lian iEngland om vintern
vistas i sött vatten, om sommaren ihafvet. Vid Asiens norra
kuster är lian observerad såväl vid mynningen af Öb som äfven
kring Kanitschatka och skall till och med förekomma vid NordAmerikas ostkust, men är känd hvarken från Island eller Grönland. Längst i söder förekommer lian inågra iKaspiska och
Svarta hafvet utmynnande vattendrag.

°

THE SMELT.

The roe is developed in about 3 weeks and the fry grows
rapidly, where there is abundance of food; but under other circumstances its growth is easily stopped. Smelt always live in
shoals, and prefer except during spawning time deep water on
sandy bottom. The Smelt is, as a rule, slow in its movements.
Its food consists of fish fry, worms, larvse, fishroe, and young
water cockles, and it does not even spare its own kindred, but
gormandizes unmercifully on the smaller specimens, especially
when it has returned to the lakes after spawning.
During spawning time the Smelt is caught in great quantities in seines and handnets, and enormous quantities, especially
of the so called Siniäisiä, are collected in certain districts, as
round Näsijärvi, Ruovesi, and at the Kaivanto canal. The Siniäisiä are then salted and prepared, and eaten as caviar. This unwarrantable fishing has not yet been abandoned, notwithstanding
all prohibitory measures. The Smelt is caught all winter through
by nets as well as by bottom fishing. Its unpleasant smell,
which is, however, in larger and older individuals less strong,
makes it with us in general but little liked, and it is eaten
therefore for the most part only by the poorer population and
Russians staying here, who, like the English, find a peculiar enjoyment in the singular, strong, cucumber-like smell of this fish.
In S:t Petersburg Smelts fetch during Lent as high as 15 copeks each.
The Smelt derives, however, its greatest importance from
the fact that it is the best food fish for larger more valuable
fishes, and even when dead it makes a good bait. It ought
therefore to be protected in every way, and especially should
all fishing of Siniäisiä be prohibited as being- in the highest
degree destructive. The Smelt is particularly of the utmost importance as food for the Pike-Perch and Salmonidce, and it ought
to be propagated in every water inhabited by these fish, if large
takes of good sized fish are desired. If such waters abound in
Bleak, Eoach, and Vendace success is almost certain. Smelt
propagation is best managed by fructified roe, or also by transportation of adult fish, but as the Smelt lives only a short time if
taken out of the water, the transport ought to be made in roomy
vessels and during low temperature, and the fish to be transported should therefore be caught from among younger, earlier
spawning specimens.
In Finland the Smelt is distributed over the whole coun°
try, as far north as 68 (Mela), and is also found in the Gulfs
of Bothnia and Finland, and the adjoining portion of the Baltic.
It is met with in the White Sea, but not on the coast of the
Arctic Ocean; at Hog-land and round Kökar it is rarely met
with. It is besides to be found in Sweden, southern Norway,
Danmark, and northern Germany, where it is distributed even
along the coasts of the North Sea. It is, however, but very
seldom met with on the west coast of Sweden, and not at all
on that of Norway. It goes, notwithstanding, westwards as
far as to the shores of France and England, but in these countries it is found in fresh water only during the spawning time
(Valenciennes, Lloyd); it has now, however, been propagated
with success in several British lakes. Yakkell states that in
England it keeps in winter to the fresh water, and in summer
to the sea. On the northern coasts of Asia it has been met
with at the mouth of the Ob, and also round Kamtschatka and
is said to be found on the cast coast of North America, but it
is not known either in Iceland or Greenland. Furthest south it
is found in some of the tributary streams of the Caspian and
Black Seas.
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The Rudd, Perch-Pike, Long:snouted Bream, Breamflat,
Char, Yendace, Common Bream, Tench, Perch,
Burbot, Roach, and Pike,

Mört — Gädda.

Uti Stockholms Dagblad för den 24 April 1884 anmäies detta
planschverk sålunda:
-1
För idkare af naturvetenskapliga studier har det varit en känbar
brist, att icke något alldeles eller ens blottnära på fullständigtplansch1 verk öfver svenska fiskar funnits ibokhandelntillgängligt. Väl har man
1 haft Wilhelm yon Wrights mästerliga, men tyvärr endast 65 arterupptagande arbete, Skandinaviens fiskar", men dels omfattar detblott vid
1
1 pass en,tredjedel af de vårt land tillhörande fiskarterna, dels har det
länge varit utgånget ibokhandeln. Under sådanaförhållandenär det sär1
I deles glädjande, att iFinland,hvilket med hänsyn till konstnärligtutförda
I afbildningar af däggdjur, foglar och fiskar tagit försteget framför de
| andra nordiska landen, genom bröderna Wilhelm och Magnus, Ferdinand
och Julius yon Wright börjatutgifvas ett synnerligen värdefullt planschverk Öfver nämnda lands fiskar. Wäl äro dessa enligt A. J. Malmgrens
,,Kritisk öfversigt af Finlands fisk-fauna" blott 80 till antalet, men dels
bör en ansenlig tillväxt deri kunna motses från Ishafvets och Hvita
hafvets kust, dels förekommer en del af de genom W. yon Wrighfr af|
bildade arterria icke ifinska vatten, så att man på gpund deraf efter
det här ofvannämnda planschverkets/afslutande har ide båda verken
I/./ en ganska betydlig mängd svenska arter afbildade.
|
Det.af hrr Sundman och Eeuter utgifna arbetet är ett praktverk,
|
Formatet är folio, hvilket tillstädjer att afbilda små och medelstora
arter inaturlig storlek. Teckningarna äro utförda med synnerlig- om!
| sorg, och kromolitografien är värd mycket beröm. Till planscherna är
fogad en dubbelspaltig text, dels på svenska, dels på engelska, hvilken
har till föremål förnämligast arternas förekomst och lefnadssätt. Hvarje
;
häfte innehåller tre planscher med motsvarande text.
Att orda
ytterligare om detta verks stora förtjenster är icke behofligt, ty det
rekommenderar sig sjelft hos en hvar som skådar det samma. Wi
;
åtnöja oss således med att helsa det välkommet och önska det bety|
dande spridning äfven ivårt land.
■;■■
Om detta arbete yttrar sig The Field" för den 16 maj 1885
sålunda: „Kromolitografierna hafva ett underbart lefvande utseende och
1
öfverträffa allt, som iden vägen iett 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 rf- 12 t.),
och afbildningarne kunna således godt sägas vara gjorda i'naturlig
,
i
storlek.

—

Dagblad" for April 24, 1884, the "above UluIn
strated Work is referred to as follows :
For Students of Natural Science it has long been a much felt '
want that anything like a complete Illustrated Work on Swedish fishes
has not been procurable, at the booksellers'. They have certainly had
W. von Wright's masterly work' The Fishes of Scandinavia", but it
only treats 'of 65 species, embracing scarcely a third of the fishes
found in our waters, and in fact is now completely out of print.
It is therefore under such circumstances specially encouraging,
that in Finland, whieh country as regards artistically executed delineations of Animals, Birds, and Fishes, is in advance of the other northem countries; as for instance in the paintings . of the brothers Wilhelm, Magnus, Ferdinand, and Julius von Wright, -such an exceedingly
valuable Illustrated Work on Finland's Fishes is being published. Although these, according to A. J. Malmgren's „Critical Review of the
Fish Fauna of Finland", consist of only 80 species, this number is no
'doubt considerably augmented fr.om the coast of the Arctic Ocean and
White Sea, and as a few of the varieties dedicted by W. yon Wright
are not found in Finnish waters, the result will be that when complete,
tkere will be a great many Swedish Fishes portrayed in the combined
works.
The work now being published is produced in" magnificent style,
and as it is folio size, the smaller and middle sized specimens are depicted life size.
The Illustrations are executed with great care and exactness,
and the Chromo- lithography is worthy of all praise. The Plates are
accompanied by parallel columns of Swedish and English text. Each
N:o contains three Illustrations with corresponding text thereto,
,;It is, unnecessary for us tox expatiate at any length,on the great
merits 1 of this work, for it recommends itself to everyone who glances
through it. We content ourselves therefore by;giving it a most hearty
welcome, and wishing it a large circulation in our country.
»The chromolithograph illustrations are wonderfully lifelike,
superior
and
to anything ever produced in a popular w 6rk in this country.
If all the fishes are presented as admirably as the tench, bream, roach?
perch pike, and burbot, which we have received, it would benhård to
overpraise them. As the plates are of the same size as the printed
pages/ namely, 17 in. by 12 in., the drawings may be truly said to
be life size." Vide »The Field", May 16, 1885.
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