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NADD-ID. TURPA.
Nilsson har på anfördt ställe uppvisat att ofvan stående art

hvarken är Linnés Cyprinus jeses eller hans dobula eller cepha-
lus och därför med rätta gifvit den ett nytt, väl valdt namn, C.
latifrons. Lilljeborg har äfven häri följt sin landsman och yt-
terligare utförligt motiverat den Nilssonska benämningens berätti-
gande och det orätta iöfriga författares nomenklatur beträffande
denna art. Han upptager den under det svenska namnet farna,
hvilket dock hos oss är alldeles okändt. Här kallas denna fisk
nadd-id (Nilsson uppgifver oriktigt att den kring Helsingfors
skulle benämnas »Naddi»), men ännu allmännare går den under
den fullkomligt oriktiga benämningen karp. Mångenstädes såsom
t. ex. iKyrkslätt, utbjudes under samma namn äfven storaexem-
plar af vanliga iden.

Nadd-iden igenkännes på sitt jämförelsevis stora hufvud och
sin breda panna, sina breda och stora fjäll, af hvilka blott 43—16

THE CHUB.
Nilsson has (vide page referred to above) proved that the

species now in question is neither Linnés Cyprinus jeses nor his
dobula or cephalus, and was consequently right in giving it anew
well-chosen name — C. latifrons. In this Lilljeborg has fol-
lowed his countryman's suit, and in addition at some length vindi-
cates the warrantableness of the name given by Nilsson and
the incorrectness of those made use of by other authors. With us

this fish is known by the name nadd-id", but it is far more com-
monly known by the misnomer »carp». In Kyrkslätt, for instance,
also large specimens of the Ide are offered for sale as »carp».
Nilssons statement, that it is called »naddi» about Helsingfors,
is not correct.

The Chub is known by its comparatively big head, wide
forehead, wide and large sized scales, of which latter there are
only 43 to -46 in the lateral line; its shallow-forked tail fin, and



stå isidolinien, samt sin fögaurbuktade stjärtfena och nästan tvära
eller afrundade analfena. Dess svalgtänder äro 5 iden inre, 2 i
den yttre raden; deras kronor hoptryckta, iranden krenulerade
och försedda med en hakformig spets. Iallmänhet blir nadd-iden
icke så stor som vanliga iden, men säges dock kunna uppnå en
längd af 550 till 600 millim, samt en vikt af 4 kilogram och där-
utöfver. Pärgen växlar efter åldern och årstiden och är mest ly-
sande under lektiden. Yngre individer äro blekare och hafva de
nedre fenorna gulaktiga i stället för röda.

Arten är utbredd öfver hela mellersta och södra Europa,
ända från Spanien, England och sydöstraNorge till södraRyssland
och mindre Asien samt förekommer inästan alla de landvatten,
som utfalla i Hvita hafvet, Östersjön, Nordsjön, Atlanten, Medel-
hafvet, Svarta och Kaspiska hafven. IIrland synes den saknas.
ISverge finnes den endast i dess södra och mellersta delar och
är med säkerhet icke känd nordligare än från Yenern och Klar-
älfven. Enligt Dr Bergroth är den allmän iÖb och Irtisch
(= Cyprinus lacustris Pallas).
IFinland torde den, såsom redan Malmgren

'
uppgifver,

icke förekomma ivåra insjövatten. Däremot träffas den flerstädes
iFinska viken och södra delen af Bottniska viken, hvarifrån den
imaj månad uppstiger ifloderna och strömmarna för att leka.
Mela har erhållit uppgifter om dess förekomstiviken utanför
Kronstadt, iNykyrka, Johannes och Säkkijärvi socknar, iKym-
mene alf,iElimä, hvarest den gått in iTammijärvi, vid Tjusterby
nära Borgå, iAura å och iKumo älf. Härtill kunna vi lägga
äfven Rusko å inärheten af Åbo. Malmgren anför att den om
våren fångas iringa antal iNorrmark kapell och enligt Sadelins
något tvifvelaktiga uppgift beträffande den af honom såsom Cypri-
nus aspius anförda art, som antagligen är nadd-iden (dess finska
namn anföres nämligen vara turpa), skall den förekomma äfven i
Mustasaari socken (63" n. br.)

Nadd-iden lefver såväl af vegetabiliska som animaliska födo-
ämnen. Lilljeb org anser de förrautgörahufvudbeståndsdelarna
af dess föda. Andra författare åter anföraatt den slukar icke blott
insekter och kräftdjur, utan äfven smärre fiskar, grodor och möss.

Under oktober till maj vistas den på djupet isjöarna eller
hos oss iÖstersjöarmarna. Den uppstiger sistnämnda månad, så-
som redan nämnts, ifloderna och älskar här rent, strömmande
vatten. Den täflar med iden i styrka att gå upp mot forsarna
och stundom, såsom iKymmene alf, ser man den samlad iskaror
nedanför dessa. Dess lektid torde icke hos oss inträffa förr än
mot slutet af Juni.

Den är lika skygg som iden och mycket försiktig. Köttetär
löst och föga värderadt.

Det afbildade exemplaret är ifrån Kymmene älf.

straight-cut or convex anal fin. It has five pharyngeal teeth in
the inner row, and two in the outer one; these have compressed
cusps, crenelled rims and hamiform points. As a rule, the Chub
does not grow to the size of the common Ide, still it is said to
attain a length of 500 to 600 mm. and a weight of about 4 kilo-
grams. The colour changes with the age of the fish and the sea-
sons, but it is the brightest during the spawning season. Inyoung
specimens the colour is less bright, and that of the pectoral, ven-
tral, and anal fins not red but yellowish.

The Chub is distributed over the whole of central and south-
ern Europe; from Spain, England, and southwestern Norway to
southern Russia, and Asia Minor; it is met with in most of the
inland Avaters which fall into the White Sea, Baltic, North Sea,
Atlantic, Mediterranean, Black Sea, and the Caspian. It is not re-
corded as an inhabitant of Ireland. In Sweden it is found in the
southern and central parts only, and to the northward of lake Ye-
nern and the Klare river it is probably unknown. According to
Dr Bergroth, it is common in the rivers Ob, and Irtisch (■—
Cyprinus lacustris Pallas.)

It is doubtful whether the Chub is found in our inland wa-
ters; Malmgren, at least, thinks not. On the other hand, it is
met with in a good many places on the coasts of the gulfs of
Finland and Bothnia (southern), from whence it rises into rivers
to spawn. According to Mela, it is met with in the bay off Cron-
stadt; in the parishes of Nykyrka, S:t Johns', and Säkkijärvi; in
the Kymmene river (Elimä), where it enters the Tammijärvi; at
Tjusterby near Borgå, and in the rivers Aura and Kumo. To these
may be added Rusko near Åbo. According to Malmgren, it is
caught in small numbers in the parish of Norrmark, and, according
to a somewhat doubtful statement by Sadolin, referring to his
species of Cyprinus aspius^ which in all probability is the Chub
(as the Finnish name given is turpa), it seems even to be met
with in the parish of Mustasaari (Lat. 63°, N.).

The Chub subsists on vegetable as well as animal food. Ac-
cording to Lilljeborg, its food consists chiefly of vegetables, but
other authors state that it devours not only insects, and worms
but even small fish, frogs, and mice.

From October to May the Chub frequents the deep parts of
lakes, and with us the gulfs of Finland and Bothnia. In May it
rises into clear swift-running rivers, where in surmounting rapids it
vies with the Ide in power, and at times may be seen congregated
in shoals below the rapids, as for instance in the river Kymmene.
With us it does not spawn before the end of June.

The Chub is as wary as the Ide; but although a good fish
to angle for, it is a very poor one for the table.

O. M. R.
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SVART SMÖRBULT. MUSTA TOKANPOIKA.
Svarta smörbulten är en liten hafsfisk, som förekommer från

kusterna af Skandinavien (åtminstone ända upp vid 64 ° n. br.)
till Orkney-öarna, England och Irland, äfvensom längs Europas
västkust. Steindachner har visserligen icke träffat den vid den
Iberiska halfön och tror att den icke förekommer iMedelhafvet,
men de flesta författare uppgifva att den där är allmän. Den skall
till och med där vara föremål för fiske med nät och krok. Italie-
narne skola nämligen sätta högt värde på dess stora och välsma-
kande lefver.
Ilikhet med åtskilliga andra hafsfiskar går äfven svarta smör-

bulten ganska långt in iÖstersjön. Enligt Möbius och Hoincke
förekommer den på lämpliga lokaler talrikt ännu idess västliga
delar, men uppträder alt sparsammare ju mer man nalkas mot
norden. Dess sydliga ursprung röjer sig äfven däri att den hos
oss anträffas endast vid landets södra kust, där den iallmänhet

THE BLACK GOBY.
The Black Goby is a small sea-fish, which is met with from

the coasts of Scandinavia (at least up to 64° K Lat.) to the Ork-
ney Islands, England and Ireland, and also along the west coast
of Europe. Steindachner has not met with it in Iberia and
questions its occurrence in the Mediterranean, although most
authors say it is common there. It is fished there both with net
and hook, being highly prized by the Italians for its large and
delicious liver. Like several other sea fishes, the Black Goby
goes far up the Baltic and, according to Möbius and Heincke,
it is still found in great abundance on suitable ground in the
western reaches of the Baltic, but gets scarce the farthei north
one goes. Its southern origin is also shown, for with us it is
only seen on the south coast, where, generally speaking, it must
bo said to be rare. It is, however, found in the Gulf of Fin-
and as far as at Helsingfors and at Botby (Mela). It is of-



måste betecknas såsom sällsynt. Den är emellertid funnen iFin-
ska viken ända vid Helsingfors och vid Botby (Mela). Kring Åbo
är den oftare iakttagen. Det afbildade exemplaret är taget vid
Runsala.

Endast under vintern lefver den på större djup. För öfrigt
uppehåller den sig inärheten af stränderna på grunda ställen, isyn-
nerhet där bottnen är bärgig eller stenig och hvarest tångvegeta-
tionen är riklig. Här gömmer den sig oftast under stenarna och
lurar blott med hufvudet framsträckt efter småfisk och skaldjur,
som simma förbi. Den rusar plötsligt fram på dessa och drager
sig därpå åter med bytet tillbaka till sitt gömsle. Pöröfrigt lefver
den äfven af blötdjur och maskar. Också har man funnit växt-
lämningar idess mage.

Svarta smörbulten går ofta upp ända in iflodmynningarna
och tyckes sålunda kunna vänja sig vid ganska bräckt vatten.
Dock synes den icke besöka sött vatten, ehuru väl Francis Day
uppgifver att den lika väl kan lefva isådant, somihafsvatten och
icke tagernågon skada af att plötsligt flyttas från det enaidet andra,

INordsjön uppnår den en storlek af 6 a 8 tum eller 180 å

240 millim. Men vid våra kuster blir den högst sällan mer än
tre tum eller 90 millim, lång. Till färgen är den något omväx-
lande. Hanen är iallmänhet mörkare och mindre än honan. Lika-
som alla arter af detta släkte, eger den för resten, om än icke i
lika höggrad som en del andra, förmåga att förändra sin färg alt
efter färgen på den botten, hvarpå den för tillfället vistas, en egen-
skap, som den har gemensam t. ex. äfven med flundrorna.

Lektiden infallei imaj, juni och juli, hos oss antagligen un-
der de senare månaderna. De päronformiga romkornen anträffas
fästa med en kort stjälk iden trubbigare polen vid växter, muss-
lor, stenar o. s. v.

Enligt Olivis af flere författare återgifna iakttagelser lämna
smörbultarne vid denna tid de klippiga kusterna och uppsökastäl-
len med mjukare botten. Här gräfver hanen en djup,rymlig håla,
ihvilken han lockar honorna att aflägga sin rom. Under närmare
två månader skall han troget vakta och modigt försvara den sam-
lade rommen, tills ynglet ändtligen är utkläckt och färdigt att
lämna sitt skydd. Smörbultens förfarandehärvid påminner sålunda
imycket om spiggarnas och stensimpans.

Förutom svarta smörbulten förekommer vid vårakuster äfven
en annan art af samma släkte, sandstiiblbcn eller Irvitaktiga
smörbulten (Oobius minutus Gmelin). Dennablir hos oss sällan
mer än 40— 50 millim, lång, men djur af 28 millim, längd äro
enligt Möbins och Heincke redan könsmogna. Medan svarta
smörbulten har hjässan fjällbetäckt och omkring 40 fjäll ien
rad längs midten af kroppsidan, har sandstubben hjässan och
stundom hela framryggen bara samt hos äldre exemplar 50— 60
fjäll iraden på nyssnämnda ställe. Färgen är ljust grågulaktig
med mörkbruna punkter och smärre fläckar på ryggen samt en

rad svartaktiga fläckar eller tvärband längs midten af kroppsidorna,
Till sin utbredning öfverensstämmer denna art med före-

gående, men går, såsom det synes, ännu nordligare, idet don är
funnen iden ostatlantiska occeancn vid 69 ° n. br.

Också till sitt lefnadssätt öfverenstämmer den med svarta
smörbulten,, men uppehåller sig företrädesvis på sandbotten. Lek-
tiden torde infalla något senare, än för nyssnämnda art, eller i juli
och augusti.

Den är funnen hos oss iÅbo skärgård, elär den dock är säll-
synt, äfvensom här och där vid Finska vikens stränder, såsom in-
vid Helsingfors och vid Björkö (Mela). Kring Högland skall den
enligt samma författare vara allmän. Från Bottniska vikens kuster
känna vi den icke, men Lilljeborg uppgifver att den skall fin-
nas vid svenska kusterna af denna viks sydligare delar.

tener seen round about Åbo. The specimen illustrated was caught
at Runsala. It only stays in deep water during the winter. At
other seasons it remains in shallows in the vicinity of the shores,
more especially on rocky or stony bottom with dense sea-weed.
Here it generally lurks beneath stones watching, with only its
head visible, for passing small-fry and shell-fish, and rushing out
on these suddenly drags its prey back to its hiding-place. Italso
feeds on jelly-fish and worms. Remains of vegetable matter have
also been found in its stomach. The Black Goby often enters the
mouths of rivers and seems thus to accustom itself to very brackish
water. But it does not appear to stay in fresh water, although
Francis Day certainly states that it can live just as well there as
in the Sea; and it does not at all suffer from being suddenly shif-
ted from the one to the other.

In the North Sea it attains a length of 6 to 8 inches,
or 180 to 240 millim., but on our coasts it very seldom ex-
coeds 3 inches, or 90 millim. in length. It is somewhat variable
in colour. As a rule the male is darker and smaller than the
female. Besides, in common with all the other species of this genus
it possesses, although not in so high a degree as some of the others,
the faculty of changing its colour to match the colour of the ground
where it lives, a peculiarity which it has in common with the
Pleuronectidce.

Spawning occurs duringMay, June, and July, with usprobably
during the latter months. The pear-shaped ova are found fastened
by a short stalk on the thicker end to plants, mussels, stones, etc.
According to the observations of Olivi, quoted by several au-
thors, the Black Gobies desert the rocky coasts at this period,
and look out for places with softer bottom. Here the male bur-
rows a deep roomy hole into which he entices the females to depo-
sit their ova. He then holds watch and ward for about two months,
and courageously defends the collected ova, till at length the fry
are hatched and ready to dispense with his protection. The
conduct of the Goby at this period very much resembles that of
the Sticklebacks.

Another species of this genus, besides the Black Goby, is
also found on our coasts, namely the Freckled Goby (Oobius mi-
nutus Gmelin). In our waters it seldom exceeds 40— 50 millim.
in length, but specimens 28 millim. long arc referred to by Mö-
bius and Heincke as being mature for propagation. Whilst the
head of the Black Goby is covered with scales, and it has about
40 scales in a longitudinal row on each flank, the Freckled
Goby has the head and sometimes the whole fore part of the back
free from scales, and in older specimens 50 to 60 scales in arow
on the lateral line. The predominating colour is yellowish grey
with dark brown markings and smaller spots on the back, and a
row of blackish spots along the lateral line.

In distribution this apecies is similar to the foregoing one,
but ascends still further north, being found in the eastern Atlatic
Ocean at 69 ° N. lat. It also resembles the Black Goby in its
habits, but generally frequents sandy bottom. It spawns some-
what later than the Black Goby, usually in July or August.

In Finland it is found on the Åbo seaboard, where it is how-
ever somewhat scarce, and also here and there on the shores of the
Gulf of Finland, as in the neighbourhood of Helsingfors and about
Björkö (Mela). Accoiding to Mela, it is also common about
Högland.

O. M. R.
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Cottus gobio L.
Plansch XL.

Cottus gobio Linné, Faun. Svec. Ed. 11, p. 115.
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„ „ Pallas, Zoogr. Rosso-As. 111, p. 126
„ Ekström,Fische von Mörkö,p. 167.

Wright, Fries et Ekström, Skand. Fisk., IIp. 34, T. VII, f g
Yarrel, Brit. Fishes I, p. 71.

„ „ Nilsson, Skand. Faun. IV, p. 64.
>, „ Heckel v. Kner, Siisswasserf. Oester. Mon., p. 27.
j,

„ Guntiier, Catal. Fishes Brit. mus 11, p. 156.„ SiEBOLD, Siisswasserfo Mitteleur. p. 62.„ „ Malmgren; Krit. Öfv. Finl. Fiskf., p. 5.„ Malm, Göteb. o. Bohusl. Fauna, p. 388.
Benecke, Fische Ost u. "West-Preuss. p. 68.

„ Moreau, Poiss. France 11, p 293.
Day, Fishes of Great Brit. a. Irl.
Mela, Vertebr. Fenn., p. 271.

„ Mößius v. Heincke, Fische Ostsee, p. 48.
LiLLjEBORG, Sverges o. Norges Fiskar I, p 125.

microstomus Heckel v. Kner, 1. c. p. 32.
ferrugineus „ 1. c. p. 34.

STENSIMPA. KIVIKALA.
Stensimpan är en af våra mindre fiskar, som sällan blir mor

än tio centimeter läng. Imellersta Europa uppnår den dock en
längd af tolf å fjorton centimeter. Under det hanen af öfrigasimp-
fiskar är mindre än honan, är den hos stensimpan större eller åt-
minstone lika stor.

Denna art varierar icke obetydligt med hänsyn till antalet
fenstrålar, likasom äfven till färgen, och do olika varieteterna hafva
af en del författare beskrifvits såsom själfständiga arter. Vanligen
äro bukfenorna ofläckade, men stundom, såsom äfven A. J.Malm-
gren iakttagit på exemplar från Kajana, tecknade med '3— 4 otyd-
liga mörka tvärfläckar. Kroppens tvärband äro tydligare hos ha-

THE RIVER BULLHEAD.
The Eiver Bullhead is one of our minor fishes, and is rarely

more than 10 centimeters inlenght. In Central Europe,however,it
attains a length of 12 to 14 centimeters. Whilst the male of the
other Cotti is less than the female, in the River Bullhead he is
larger, or quite as large.

This species varies considerably with regard to the number
of its fin-rays, and likewise as to colour, and the different varieties
have by some authors been described as distinct species. The
ventrals are generally free from spots, but are occasionally marked
with 3 to 4 dimly visible dark spots, as lias also been noticed by
A. J. Malmgren on some specimens from Kajana. The transverse



name, än hos honorna. Men föröfrigt förete de båda könen af
stensimpan sinsemellan mindre skiljaktigheter, än hos de större
arterna af släktet.

Färgen ändrar sig dessutom hos samma individ alt efter fär-
gen på bottnen idet vatten, hvari denna uppehåller sig. Fisken
har sålunda, ilikhet med vissa andra arter, förmåga att antaga en
så kallad skyddande färglikhet. Men också dess olika sinnesstäm-
ning utöfvar ett märkbart inflytande på dess färg vid olika till-
fällen.

Stensimpan är egentligen en sötvattenfisk, men förekommer
dock äfven ihafvet på sådana ställen, där vattnet är föga salt, så-
som vid kusterna iÖstersjöns nordligare delar. Hufvudsakligen
lefver den i floder och bäckar samt isjöar. Dess utbredning i
vertikal riktning stiger ända upp till nära tvåtusen meter; så t.ex.
iTyrolen. Klart vatten och stenig botten äro grundvilkoren för
dess trefnad. Isynnerhet älskar den rinnande vattendrag. På så-
dana lokaler är den ofta allmän nog, men förekommer dock alltid
spridd och enslig, aldrigistim. Om nätterna ströfvarden fritt ute
efter föda, om dagarna däremot håller den sig gömd under någon
sten, livarost den lurar efter rof och hvarifrån den nästan blixt-
snabbt skjuter fram på detta. Ehuru den sålunda öfverträffar de
flesta andra fiskar isnabba rörelser, simmar den dock aldrig längre
stycken. Den är en typisk bottenfisk, om än bottnet, på hvilket
den uppehåller sig, sällan ligger på mer än en a tre fots djup.

Dess föda utgöres af insekter, isynnerhet trollsländslarver,
smärre kräftdjur, blötdjur och maskar. Den skonar dock icke
häller fiskar, som den kan rå på, och försmår icke ens yngel af
egen art. Men isynnerhet är den mycket begifven på fiskrom och
blir därför ivatten, som hysa ädlare fisklag, t. ex. forell, ett värk-
ligt skadedjur.

Stensimpan leker hos oss, såsom Malmgren intygar, redan
imars och april före islåssningen. Ibörjan af maj har han erhål-
lit endast utlekta exemplar. Rommen lagges itätt sammanhän-
gande klumpar, hvilka sammanhållas af en slemmig afsöndring och
fästas vid stenar inärheten af stränderna. Äldre författare hafva
uppgifvit dels att honan, dels att hanen skulle hålla vakt öfver rom-
men, såsom fallet är med sjuryggen, elritsan och några andra
fiskar. Den sista underrättelse, vi ega öfver detta ämne, härrör
från Heckel och Kner, hvilka härom enligt uppgift af erfarna
fiskare berätta att hanen vid lektiden beger sig in ienhålamellan
stenarna. Om en annan vill taga samma håla ibesittning uppstår
strid och man kan då fånga stensimpor, som hålla sin motstånda-
res hufvud igapet, utan att dock förmå sluka honom. Men nalkas
en hona, blir hon mottagen och aflägger sin rom, hvarpå hon åter
beger sig bort. Hanen åter kvarstannar och beskyddar rommen
under en tid af fyra till fem veckor, utan att aflägsna sig för an-
nat ändamål, än för att söka föda. Under hela denna tid visar
han sig lika uthållig som modig och biter ide störar eller käppar,
med hvilka man vill jaga bort honom, samt viker undan endast i
högsta nödfall och låter därvid ofta till och med slå ihjäl sig.

Stensimpan skattas på många ställen, såsom iItalien,högt
såsom födoämne. Dess kött skall hafva en särdeles fin smak. På
en del orter, men enligt Francis Day icke på alla, skall det blifva
rödt, då det kokas. Hos oss har fisken, antagligen för sin ringa
storleks skull, ingen betydelse för köket. Däremot är den enligt
Sunde va11 det bästa af alt metesagn vid aborrmete och inorra
Finland begagnas den, såsom Malmgren anför, till agn för harr
och forell.
IEuropa är stensimpan utbredd från polcirkeln till Italien.

IFinnmarken och Norge saknas don, iIrland är den ytterst säll-
synt. Söder om Pyrenäerna och iGrekland är den icke funnen.
Den förekommer älven ivästra Sibirien. IAmerika går den nord-
ligt upp till polcirkeln och åt söder till Nord-Carolina.

bands of the sides are more distinct in the males than in the fema-
les, but in other respects the two sexes of the River Bullheads
display less dissimilarity between themselves than is observed in
the larger species of the genus. Moreover these fishes change colour
to correspond with the colour of the bottom in which they live. They
thus possess in common with certain other species the faculty
of adopting a so-called protective similarity of colour. Its various
moods on different occasions also exercise a marked influence onits
colour. The River Bullhead is typically afreshwater fish,but is also
met with in the sea, at places where the water is not very salt,
as along the shores of the northern reaches of the Baltic. It lives
mostly in rivers, streams, and lakes. Its distribution extends verti-
cally to almost 2,000 meters, as for instance in the Tyrol. Clear
water and stony bottom are absolute necessities for its comfort.
Especially does it love running waters, and in some of these it is
often found fairly abundant, but always by its self,never in shoals
and usually solitary. At night it roams freely about seeking food,
but in daylight on the contrary it remains hid under a stone, where
it lurks for its prey and whence it darts out on it with almost
lightning speed. Although it thus surpasses most fishes in swift
movements, it however rarely travels any great distance. It is a
typical ground fish, even although the water where it lives is sel-
dom more than 3 feet deep. Its food consists of water insects,
especially the larvae of dragon-flies, small crustaceans, jellyfish, and
worms. Neither does it spare fishes which it can get at, nor even
the fry of its own kindred. But it dotes most on fish-ova, and in
waters which contain valuable fish, such as trout for instance, it
becomes a thorough pest.

With us the River Bullhead spawns, as stated by Malmgren,
as early as March or April, before the ice melts, and in the begin-
ning of May only spent specimens are found with us. The ovaare
deposited in closely adhering lumps, which are held together by a
slimy suppuration, and are attached to stones in the vicinity of the
shores. Some early authors have stated that both male and female
watch over the ova, as is also the case with the Lump Sucker, the
Minnow and several other fishes. Thelatest information we have as
yet as to this, emanates from Heckel and Kner who, according to
the statements of experienced fishermen, declare that at spawning-
time the male retires to a hole beneath a stone. If another male
attempts to take possession of the same hole, a fight ensues, and it
thus happens that River Bullheads are caught at this season with
their opponents heads in their mouths, without being able to swal-
low their adversary. But if a female approaches she is made wel-
come, and depositing her ova, she again departs. The male, how-
ever, sticks to his post and protects the ova for a period of from
4 to 5 weeks, without absenting himself for other purposes than in
search of food. During the whole of this time he distinguishes
himselfs as both staunch and brave, and bites at poles or sticks
with which one may try to drive him away, and deserts his post
only in utter necessity, but, in many cases, allows himself to bo
killed rather than do so.

The River Bullhead is highly valued as an article of
food in some countries, as in Italy for instance. Its flesh is said
to have a particularly delicious taste, and when boiled is said to
become red, but Francis Day states that this is not always the
case. With us this fish is of no importance from a culinary point
of view, probably because it is so small. But on the other hand,
according to Sunde wall, it is the very best bait for Perch and
Malmgren says it is also used in northern Finland as bait for
Grayling and Trout.

In Europe the River Bullhead is distributed from the Polar
Circle to Italy. It is not met with inFinnish Lapland and Norway,
and is very rare in Ireland. It is not found south of the Pyrenees
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Hos oss är den funnen öfveralt i\7åra inlandsvatten ända
upp till södra Lappland (Muonio). Den förekommer iLadoga, äf-
vensom iskärgärderna vid Finska och Bottniska vikens kuster.
Likväl saknas den iyttersta halsbandet och är enligt Mela icke
häller funnen vid Högland.

or in Greece. In western Siberia it is known. It goes north in
America to the Polar Circle and south to North Carolina.

With us it is found every-where in the inland waters, as
far up as southern Lapland (Muonio). It occurs in Ladoga, as also
on the seaboard of the coasts of the Finnish and Bothnian Gulfs.
It is, however, unknown on the extreme outer seaboard and, accor-
ding to Mela, is not found at Högland.
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Sygnathus typhle Linné.
Plansch XL.

Signathus typhle Linné, Syst Nat. Ed. X. T. I, p. 346.
„ Yarrel, Brit. Fish. T. 11, p. 332.

Siphostoma Kröyek, Danm. Fiske, 111, p. 673.
Sygnathus Nisson, Skand. Fauna IV, p. 689.
Siphonostomus ,; Yarrel, Brit. Fish. Ed. 111, T. 11, p. 406.
Siphostoma Malmgren, Krit. Öf. Finl. Fiskf., p. 69.
Siphonostoma Gunther, Cat. of Fishes Brit. Mus., p. 154.

Collet, Norges Fiske, p. 199.
Benecke, Fische Ost u. "West-Preuss.,p. 189.
Winther, Prodr. Icht. Dan., p. 52.
Moreau, Poiss. France, T. 11, p. 55.
Mela, Vertebr. Feon., p. 360.„ Day, Fishes of Great Brit. a. Irl.,11, p. 257, T. 144, f. 3.

Siphonostomum ;, Möbius v. Heincke, Fische Ostsee, p. 102.
Sygnathus Lilljeborg, Sverges o. Norges Fiskar VII, p. 440.
Sygnathus acus Ekström (nec Linné!), Fische v. Mörkö,p. 122.
Siphonostoma Malm, Göteb. o. Bohusl. Fauna, p. 592.

KANTNÅL. SÄRMÄNEULA.
Kantnålen är utbredd längs Europas kuster från Svarta haf-

vet ända upp till Nordsjön och Östersjön. Den är emellertid täm-
ligen sällsynt iMedelhafvet. Däremot är den allmän öfveralt i
tångregionen vid Atlantens nordligare ostkust och vid Nordsjöns
kuster och är vid Norge funnen ända upp vid Yardö (Lilljeborg).
IÖstersjön förekommer den något sparsammare. Huru högt mot
norden den här går är ännu icke utredt; Mela uppgifver att den
icke är känd norr om Björneborg (62 °). Osäkert är äfven huru
långt den är utbredd öster om Helsingfors; vid denna stad fås den
emellertid ej sällan inotbragder. Den går stundom tämligen långt
in iinre skärgården (t. ex. iPargas utanför Åbo), där vattnet är
ganska bräckt, Af allmogen är den hos oss känd under namnet
»hötemål».

Likasom andra tofsgälade fiskar har den ingen ekonomisk be-
tydelse, om icke såsom skadedjur, i det den lifnär sig äfven af
helt ung fiskyngel. Dess föda utgöres dock hufvudsakligen af kräft-
djur, isynnerhet af släktet Mysis (Lilljeborg), maskar och blöt-
djurslarver, hvilka den jämte en vattenströmindrager iden rörfor-
miga munnen.

Under vintern skall den gå ut på djupare vatten, menunder
den varmare årstiden träffas den iallmänhet på ringa djup igrann-

THE DEEP-NOSED PIPE-FISH.
The Deep-Nosed Pipe-Fish is distributed along the coasts of

Europe, from the Black Sea up to the North Sea, and the Baltic. It
is, however, somewhat rare in the Mediterranean. But it is com-
mon throughout the whole seaweed region on the north east coast
of the Atlantic and on the coasts of the North Sea, and inNorway
it is found as far up as Vardö (Lilljeborg). It occurs some-
what more sparsely in the Baltic. It has not been defined as
yet how far north it proceeds, although Mela says it is not known
north of Björneborg (62 °). It is also uncertain how far it is spread
east of Helsingfors, but it is often caught on the seaboard there
in drag-nets. Sometimes it proceeds pretty far into the inner sea-
board (as for instance to Pargas off Åbo), where the wateris quite
brackish. Among the working classes in Finland it is known as
»hötemål», weed-needle.

Like other fishes with tufted gills it is of no economical im-
portance whatever, except as a destroyer, as it also subsists on
quite young fry. Its food consists chiefly of crustaceans, especially
of the Mysis (Lilljeborg), worms, and small mollusca which it
draws up its tubular mouth together with a jet of water.

In winter it is said to prefer deep water, but in the warmer
seasonit isgenerally found in shallows near the shores.Hereit usually



skåpet af stränderna. Den gömmer sig här oftast bland tång och
sjögräs och dess färg erbjuder icke ringa likhet med detta. Såsom
alla sina samslägtningar är äfven kantnålen en dålig simmare, en

naturlig följdaf den långa smala kroppsformensamtbrösfenornas och
bukfenans litenhet. Kroppen flyttas framåt så godt somuteslutande
genom oafbrutna vågslag af ryggfenan och fisken simmar ofta i
ganska sned ställning. Stundom ser man den hvilande stilla rätt
upp och ned ivattnet.

Kantnålens fortplantningstid inträffar från april ända till au-
gusti. Hufvudsakligen leker den dock ijuni och juli. Den sven-
ska naturforskaren C. U. Ekström är den första, som (1832) of-
fentiigtgjort en redogörelse för denna fisks högst intressanta fort-
plantningsförhållanden. Hanen eger nämligen under stjärten en
af tvänne hudartade sidoklaffar eller valvler omsluten kavitet eller
säck. Höst och vinter äro klaffarna tunna och sammanstötaifåran,
men när lektiden nalkas svälla de ut och fåran fyller sig med
slem. Idonna fåra aflägger nu honan sina ägg snörformigt, det
ena bredvid det andra, hvarpå ränderna åter sluta sig. Denna
äggläggning ihanens säck eger rum med vissa mellantider och för
hvarje gång afläggas tio å tjugo ägg. Äggen äro jämförelsevis
stora, deras diameter uppgår enligt Lilljeborg till två millim.
En medelstor hona eger enligt Collet isin äggstock 244 ägg.
Antalet i hanens äggsäck lagda ägg har han funnit växla efter
dennes storlek (57— 180). Det sätt, hvarpå äggen öfverföras från
honan till hanen, har beskrifvits af Moreau, som uppgifver att do
båda könen gripa om hvarandra,hvarpå honan inskjuter den 6— B
millim, utom hennes kropp utstående äggledaren i en öppning
framtill ihanens säck. Här kläckas äggen efter omkring fyra
veckor och ungarna kvarblifva därefter ganska längeisäcken. Då
de lämna denna, mäta de 25 å 30 millim. Men ännu länge följa
de tätt efter och under hanen och då fara hotar, ser man enligt
Ekström denne plötsligt böja sig bågformigt uppåt, hvarefter un-

garna snabbt krypa in iden öppnade säcken, hvilkens lock ögon-
blickligen därpå åter tillslutas.

Ungarne äro till en början tämligen betydligt olika de äldre
och hafva isynnerhet kortare nos. De tillväxa emellertid mycket
snabt och äro redan vid ett års ålder, således långt förrände upp-
nått sin fulla storlek,fortplantningsskickliga (Möbiusoch Heincke).
Hos en hane af blott 130 millim, längd har Collet funnit säcken
fylld med stora ungar. Hos oss blir kantnålen knapt mer än 225
millim, lång, isydvästra Östersjön uppnår den redan 197 (hane) a
242 (hona), vid Sveriges västkust 240 å 270 millimeters längd. Vid
Frankrike hafva erhållits 300 millim, långa exemplar och Tarrel
omtalar ett, som mätt 13 engelska tum.

Den enda användning fisken hos oss eger är såsom nystbott-
nar, hvartill den nyttjas af skärgårdens kvinnor,idet de tillvara-
tagainotarne erhållna exemplar, insticka stjärten ihufvudet, så
att en ring erhålles, och torka fisken idenna ställning.

hides itself in the sea weed, and its colour offers no little similar-
ity to these. Like all its congeners the Deep-Nosed Pipe-Fish is
also a poor swimmer, a natural consequence of its long narrow
shape of body, and the smallness of its pectorals and minute anal
fin. Its body is propelled forward by unceasing wave-blows of
its dorsal fin, and the fish often swims in a very wry position.
Sometimes it may be seen quietly resting in the water in a per-
pendicular position. The spawning time of the Deep-Nosed Pipe-
Fish occurs from April to August. It spawns, however, mostly in
June or July. The Swedish naturalist C. U. Ekström was the
first who (1832) published an account of the very interesting cir-
cumstances connected with the propagation of this fish, the male
for this purpose being provided with a cavity or pouch formed by
two skin-like flaps or valves under its tail. In autumn and winter
the flaps are thin and folded together in the groove, but on the
approach of spawning time they swell out and the groove is filled
with slime. The female transferes her ova in strings to this pouch
of the male, whereupon the flaps again close. This depositing of
ova in the pouch of the male takes place at intervals, and 10 to

20 ova are transferred on each occasion. The ova are comparatively
large, and Lilljeborg gives their diameter as being 2 millim.

According to Collet, an average sized female had 244 ova in
her ovaries. He has found that the quantity of ova transferred to
the pouch of the male varies according to the size of the fish (57—
180). The method of transferring the ova from the female to the male
has been described by Moreau, who states that both sexes catch
hold of each other, whereupon the female inserts the egg-leader,
which projects 6 to 8 millim. from her body, into an opening in
the forepart of the pouch of the male. Here the ova are hatched
in about 4 weeks and the fry remain pretty long thereafter in
the pouch. When they leave it they measure 25 to 30 millim.
But they still follow close after and under the male for a long
time, and when danger threatens the male may suddenly be
observed, says Ekström, to bend himself upward like a bow,
when the young creep into the opened pouch, the cover of which
is immediately reclosed.

The young fry differ in manypoints from the adult fishes, and
have especially a shorter snout. They grow very quickly however
and are ripe for propagating purposes when only one year old,
thus long ere they attain their full size (Möbius and Hoincke).
Collet found the sub-caudal pouch of a young male, only 130
millim. long, full of large young ones. In Finland the Deep-
Nosed Pipe-Fish rarely exceeds 225 millim. in length; in the
southwestern Baltic it attains to 197 (male), and 242 (female); and
on the west coast of Sweden 240 to 270 millim. In France
specimens have been caught 300 millim. in length, and Yarrell
refers to one specimen which measured 13 inches.

The only use made of this fish in Finland is to wind yarn
or wool on, for which purpose it is utilized by the women on the
seaboard, as when Pipe-Fish get caught in the drag-nets, they take
care of them, stick the tail of the fish into its mouth, thus forming
a ring, and let it dry in this position.

O. M. R.
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Pl.XXXIX.Nadd-id Turpa.



Pl.XXXX.Svart smörbultMusta tokanpoika.
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