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THE THREE-SPINED STICKLEBACK.

Denna lilla Miga fisk har en synnerligen vidsträckt geografisk utbredning inom norra hemisfären. Sålunda är den utbredd
öfver hela Europa, från Ishafvet till Medelhafvet och Svarta hafvet,
men saknas iKaspiska hafvet. Den förekommer ihela Sibirien,
äfven i dess nordliga delar ända till Kamtschatka, och är funnen
äfven på Grönland. Också den inorra Amerikalefvande G. noveboracensis, som utmärker sig genom något längre tagg ibukfenan,
är endast en form af samma äfven för öfrigtmycket varierande art.
Tretaggade spiggen förekommer både ihafvet och ifärskt
vatten. Dock tyckes den ernå sin fulla utveckling hufvudsakiigen

This little lively fish has a very wide geographical distribution within the northern hemisphere. It is distributed all over
Europe, from the Arctic to the Mediterranean and the Black Sea.
It is met with in the whole of Siberia, even in its northern parts
up to Kamtschatka, and is also found in Greenland. The Stickleback of North America, O. noveboracensis, which is distinguished
by the somewhat longer spines of the ventral fin, is nothing but a
form of this even in other respects very variable species.
The Three-spined Stickleback is an inhabitant of both salt
and fresh water; yet it seems to attain to its fullest development
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chiefly in salt water, where the scaly plates which cover the sides
i salt vatten. Här utbildas nämligen rikligast de sköldar, som
täcka kroppens sidor, under det dessa ibräckt och sött vatten
of the body are produced in greatest number. In brackish and
vanligen äro mer eller mindre reducerade. På grund hufvudsakfresh water these scale plates are usually more or less reduced.
ligen af dessa sköldars utveckling hafva Cuvier och ValenChiefly on the basis of the development of these plates Cuvier
uppställt
arter,
ciennes
flere olika
hvilka dock numera med rätta
and Valenciennes set up a number of distinct species, but these
sammanförts såsom genom mellanlänker ihvarandra tydligen öfare at present, and rightly so, considered only as intermediate
vergående former af en och samma art. De mest extrema af dessa
forms of one and the same species. The most extreme of these
former äro f. trachurus och f. gymnurus. Den förra har kroppen
forms are f. trachurus and f. gymnurus. The sides of the body
and back of the former are covered with a longitudinal row of
på sidorna och upp på ryggen täckt af en langsgående rad af
beskifvor,
transverselle mer eller mindre höga
transverse bony plates of varying height, and 30 to 33 in number.
till antalet 30 a 33.
På hvardera sidan af stjärtens bakre del bilda skifvorna en starkt
On each side at the foot of the tail these plates form a very proutskjutande, ehuru tämligen mjuk köl. Den senare formen åter
minent yet somewhat soft keel. The latter of the two forms is
är mindre och klenare byggd och kroppssidorna visa blott tre små
smaller and more slender, and there are only three small plates
above the pectoral fin, and three to four plates abaft the projection
benskifvor ofvanför skulderapparaten samt tre till fyra sådana bakom
bäckenbenets uppstigande utskott. Hela kroppssidan för öfrigt, of the pelvic bone. With this exception there are no plates and
likasom stjärten, saknar skifvor och kölar. En af de många melknots on the sides of the body nor on the tail.
lanformerna har af Collet kallats O. hemigymnus Den skiljer
One of the many intermediate forms has been named O.
sig från gymnurus endast därigenom att den har kölar på sidorna
hemigymnus by Collet. It is distinguished from gymnurus only
by its having keels formed of small plates on the sides of the
af stjärten, bildade af där befintliga små kölade skifvor. Hos andra
kroppens
på
former sträcka sig benskifvorna
sidor mer eller mindre
tail. In other varieties the plates on the sides of the body extend
långt tillbaka mot stjärten (semiaratus, semiloricatus) Också
more or less towards the tail (semiaratus, semiloricatus). There
is also a variation in the number of back spines; these sometimes
taggarnas antal på ryggen kan variera. De äro stundom fyra
being four at others only two in number. In length these spines
någon gång endast två. Likaså växlar dessa taggars längd.
Af dessa former är trachurus, såsom redan framhållits, den
also vary.
Of these forms the trachurus is the sea-form proper and,
egentliga hafsformen. Det är denna, som enligt Lilljeborg anaccording to Lilljeborg, this is the species mot with on our
träffas vid vår Ishafskust. Den förekommer dock äfven ibräckt
vatten, om än oftast mindre typiskt utbildad. Här uppträder äfven
Arctic coast, although it is also in a Less typical form met with
formen hemigymnus. Formen gymnurus åter är, åtminstone vid in brackish water. In such water the hemigymnus is also found.
The gymnurus is, especially on the coasts, as pointed out by
våra kuster, såsom Malmgren anmärker, sällsyntare, men dock
Malmgren, rarer; yet it has been met with both on the southfunnen såväl vid Finlands södra som vestra kust. Däremot torde
ern and western coast. It seems it is principally this form
det vara hufvudsakligen denna form, som lefver i våra inlandswhich is found in our inland waters. Mela, states, without
sjöar. Mela anför, utan uppgift om hvilken form här afses, att
tretaggade spiggen finnes åtminstone ända upp i skogsträsken i giving the name of the variety, that the Three-spined StickleKajana trakten, men att den ej med visshet är bekant från landets
back is met with far up north in the lakes and tarns about Kajana, but he is not certain as to its occurrence in the midlands. The
mellersta delar. Formen gymnurus (=leiurus) är enligt samma
författare tagen iEnare lappmarks träsk och kärrsamlingar.
form gymnurus (=leiurus) has, according to the same author,
Öfveralt där den förekommer är denna lilla fisk talrik och
been found in the lakes and tarns af Enare Lappland.
håller sig vanligen tillsamman i stora stim. Om sommaren uppeWherever this little fish is found it is met with in great
sig
ringa
djup
insjöarna
på
håller den
vid kusterna och i
inärheshoals. During summer it frequents shallow water on the coasts
ten af dessas stränder, iåar och floder vanligen ej långt från hafand in the lakes; in rivers and streams so too, and usually not
mängd
vet eller sjöarna. Ofta träffas den istor
ismärre stående
far from their mouths. Very often it is met with in pools,puddles,
vattensamlingar, polar och gropar på stränderna. Äfven går den
pits, and ditches and seems to prefer discoloured muddy water.
In autumn it withdraws from the shoals and, according to Ekupp idiken och fördrager ganska lerigt och gyttjigt vatten. Om
enligt
ström, stands in closely packed sculls in deep water.
vatten
torde
Ekström
drager
sig
djupare
hösten
den
till
och
The Stickleback is a game and pugnacious fish. It will often
då stå hoppackad istora massor på djupet.
modig
stridslysten
bortjagar
och
fisk. Den
drive away a fish of a far superior size, should it intrude on the
Spiggen är en
ground selected by the Stickleback for its own sway, and will at
ofta betydligt större fiskar, hvilka inkräkta på det område, den
times kill his adversary by repeatedly driving at it with its sharp
utvalt åt sig och genom upprepade sting med sina hvassa taggar
spines.
dem
om
lifvet.
I
akvarier
har
man
When confined in an aquarium, the Sticklebacks have
ej
bringa
förmår dem
sällan
iakttagit att flere spiggar, glömmande för tillfället all inbördes been observed, on larger fishes being put in, to cease their own
träta, förenat sig till gemensamt anfall på större fiskar, som ned- hostilities and to join in the attack on the big ones. It seems
few other fish are able to frighten the Stickleback, which trusts
lagts bland dem. Få andra fiskar förmå föröfrigtinjaga fruktan
utspända
taggar.
to its wide-spread spines. It is said that not even the varocious
hos spiggen, som förlitar sig på värkan af sina
Det påstås att icke ens den annars så rofgiriga gäddan skall an- Pike will attack the Stickleback, but on reliable information we
falla spiggen. Att aborren dock stundom förtär spiggar hafva vi known that the Perch sometimes feeds on it. The Salmonidse are
the -worst enemies of the Stickleback and devour it in great numerfarit från säkert håll. Spiggarnes värsta fiender äro föröfrigtlaxarterna, hvilka förtära dem istor mängd. A andra sidan äro äf- bers. On the other hand, it is a great roe-devourer and will do
ven spiggarna ganska farliga för laxarnas förökning, idet de i great harm on the spawningbeds of the Salmonidse. According to
stor myckenhet förtära dessas rom. Francis Day påstår att i Francis Day, the Stickleback and the Salmon are in certain parts
vissa delar af England spiggar och laxar aldrig förekommaisamma of England never found in the same water. There is no doubt,
vatten. Öfverhufvud böra spiggarna räknas bland våra skadligaste
but that the Stickleback is to be classed amongst our most noxious
romförstörare. Äfven sluka de ibetydlig mängd spädt fiskyngel roe-destroyers. It destroys too great quantities of fish-fry, besides
which its food consists of all sorts of water-insects, crustaceans,
af alla slag. Deras föda utgöres för öfrigt af aliahanda vattendjur,
insekter, kräftdjur, iglar o. s. v., och deras roflystnad är synnerligen leaches etc.; it is a very voracious fish. According to Couch
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stor. Do anfalla enligt Couch ej sällan fiskar af samma storlek
som de själfva och samma författare har sett en spigg sluka en

åtta centimeter lång ål, som naturligtvis till stor del förblef hängande utanför spiggens mun. Först sedan en del af bytet redan
var smält uppkastades resten.
Spiggens lektid inträffar hos oss mot slutet af juni. I
början
af denna månad eller redan islutet af maj börja hanen och honan
att förändra färg. De ikläda sig snart en dräkt, som fängslar genom sitt lifliga färgspel. Honan blir mörkare på ryggen och kroppens silfverhvita sidor få en stark anstrykning af mässingsgult,
ofta med mörkare tvärband. Hos hanen uppstår vid samma tid,
enligt Lilljeborg, först en röd fläck, som börjar under hufvudet
och hastigt utvidgar sig, så att rodnaden vanligen upptager hela
undre delen af fisken. Stundom stiger den upp åt sidorna öfver
sidolinien, stundom blir hela kroppen röd, endast ryggen är rödbrun och pannan starkt blågrön. Ögonringen är präktigt grön,
fenorna gulaktiga. För resten växlar färgen äfven efter djurets
sinnestämning. Den praktfulla röda färgen synes framträda hufvudsakligen då det lifvas af stridslust och segermod. Blir det
deremot besegradt och modfäldt förbleknar det snart. Men så snart
man ser att rodnaden börjar återvända, kan man enligt Evers
vara viss på att fisken åter har ett nytt företag isinnet.
Honan lägger jämförelsevis ett fåtal rätt stora ägg. De mäta

Ekström har räknat 110— 150 och
Lilljeborg 370 ägg hos en hona. Likväl förekommer denna fisk
flerestädes ien mängd, som icke synes stå inågot förhållande till
det ringa antalet ägg. Orsaken därtill torde emellertid vara, såsom
Lilljeborg anmärker, att fisken isina taggar har ett godt skydd
mot roffiskar och andra djur, att honan, under samma år lägger
ägg flere gånger och slutligen samt hufvudsakligen däri att äggen
bevaras från förstörelse genom att skyddas ide bon, som hanen
för detta ändamål bygger.
Yid lektiden uppsöka spiggarna nämligen grunda gräsiga
stränder. De till antalet vida färre hanarna skilja sig då enligt
Ekström från honorna, hvilka gå iskilda stim. Hvarje hane
uppsöker nu åt sig en bestämd plats, hvilken han med yttersta
raseri försvarar mot alla andra. Han rusar pilsnabbt på dessa,
söker såra dem med sin hvassa buktagg och ilar därpå lika hastigt
tillbaka till sitt ställe. Stundom upprispar den ena hanen under
dessa strider den andras buk. Men ofta gifva de hvarandra mindre sårnader. Såren begynna ej sällan enligt Wa kef ield (citerad
af Francis Day) ilskas och utbreda sig, tills hela fisken betäckes
af en svampaktig väfnad. Dessa strider, likasom åtskilliga parasiter och sjukdomar, äro väl orsaken till att ofta på sensommaren
ett stort antal spiggar finnas uppkastade döda på stränderna.
Då hanen valt sin plats, börjar han bygga sitt bo. Spiggens
bobyggnad har först observerats år 1829 iSkottland af John Hall,
men beskrefs utförligare år 1844 af professor Cöste iParis. Senare har Beneeke lämnat en detaljerad beskrifning af boet. Hos
oss har man veterligen icke iakttagit sådana bon. Möbius och
Heineke säga att de icke häller blifvit funna i Kieler-bukten,
men väl isött vatten. Måhända befinna de sig dock så dolda, under bottensanden, att de därigenom undgått uppmärksamheten.
Detta är nämligen enligt Siebold stundom fallet. De kunna dock
i så fall upptäckas, om man för en käpp af och an ivattnet bland
de där stående spiggarna. Då käppen kommer ofvanom ett bo, rusar dess egare med blindt raseri fram till angrepp och boet kan
då uppgräfvas från det sålunda angifna stället.
Dessa bon äro till formen nästan klotrunda och förfärdigade
af sammantvinnade grässtrimlor och rötter. Dessa sammanhållas
ytterligare genom från buksidan afsöndradt slem. Till storleken
växla de betydligt. En del äro icke större än en valnöt (Beneeke),
andra hafva en diameter af omkring 10 centimeter (Cos te). De
äro hos denna art typiskt fastade ibottnet. Boet har nu en in1 1/2 millim, i diameter.
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the Stickleback will often attack fishes of its own size, and the
said author has seen a Stickleback swallow an Eel eight centimeters in length, a large portion of which of course was seen
hanging outside its mouth. After some time when a part of the
prey had been digested the remainder was ejected.
With us the Stickleback spawns at the end of June. At
the beginning of June or about the end of May the colour of the
male and female changes and they assume a coat of very attractive
and brilliant colouring. The back of the female darkens and the
silvery colour of the sides is flushed with a pale golden yellow,
often showing darker transverse bands. In the male about the
same time, according to Lilljeborg, a red spot appears under
the head and expands very quickly, until the whole under side of
the fish is of a rosy colour, which sometimes runs up the sides
above the lateral line. In some specimens the whole body turns
red, with the exception of the brownish red back and the bluegreen forehead; the irides are a vivid green, the fins yellowish.
Besides, the colour changes with the temper of the fish; the brilliant red colour seems to predominate when the fish is disposed
to fight or is excited by victory. If beaten and low-spirited, the red
colour fades quickly, but as soon as it is ueen to brighten the fish
is almost sure to be up to some fresh game, according to Evers.
The roe of the female are comparatively few in number but
of a rather large size, the diameter being l1/2 millim. Ekström
has found a female to contain 110— 150 ova, and Lilljeborg has
counted 370. And yet this fish is met with in some localities in*
numbers so great as to be quite out of proportion to the number
of ova. On the other hand, as Lilljeborg points out, it should
be remembered that the spines of the fish afford it a good protection aganist the attacks of other fish and animals; that the
female spawns several times yearly; and last not least, the roe is
protected in a nest built by the male and cannot be destroyed.
On the approach of spawning time the Stickleback looks up
shallow, weedy water and the males, which, according to Ekström,
are less in number than the females, part from the latter and roam
about in separate sculls. Each male now selects a suitable place
for himself and defends it desperately against all comers. He
rushes at these quick as an arrow and endeavours to stab his
adversaries with the sharp spine of his ventral fin, whereupon he
darts back to his stronghold. In these fights it sometimes happens
that one male succeeds in ripping up the belly of another, but
usually much less damage is done. Still, according to Wakefield
(vide Francis Day), the wounds do not unfrequently ulcerate and
spread over the body of the fish until it is entirely covered with a
fungous growth. Presumably these fights, as well as various parasites and diseases are the cause of vast numbers of dead Stickleback usually being found thrown up on land in the autumn.
As soon as the male has selected the site for the nest he
starts building it. The Sticklebacks building a nest was first
observed in 1829 in Scotland by John Hall, but was described
at length in 1844 by professor Coste of Paris. Lately Benecke
has written a minute description of the nest. With us these nests
have not, so far as Iknow, been observed. According to Möbius
and Hein eke, nests are not found in the Bay of Kiel, but they
are met with in fresh water. Maybe there are nests in salt water
too, although perhaps these are hidden by the sand and consequently have not been detected. According to Siebold, this sometimes is the case; yet the nest may be discovered by moving a
stick to and fro in the water where the Sticklebacks are hovering.
As soon as the stick passes the vicinity of a nest, its oAvner will
make a frantic rush for the enemy, and the nest may then be
easily dug out of the place thus indicated.
The nest is almost spherical in shape and composed of interlaced fibres and roots of aquatic plants which are additionally held
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gång. Då de äro färdiga, infinna sig honorna istora stim, som
skingras och åter samlas itäta massor. Hanen söker genom många
smekningar förmå en hona att inträda iboet och dar lägga ägg.
Nar hon gjort detta, genombryter hon den boöppningen motsatta
ofullständiga väggen, så att boet nu får utseende af en muff. Nya
honor lockas åter iboet, tills ett visst antal ägg där blifvit lagda.
—
Enligt Bene eke läggas sålunda inalles 60 100, men enligt Cos te
ända till 1,000—2,000 ägg. För hvarje gäng befruktas de strax
efteråt af hanen. Då ett tillräkligt antal ägg finnes iboet, tillsluter
hanen boets utgång och befäster dess väggar, samlar småsten omkring det, täcker det delvis med sand o. s. v. Dess ingång står
nu snedt uppåt från bottnet. Ofvanför denna håller hanen oafbruten vakt och bortjagar hvarje fiende. Han måste skydda rommen
afven mot sina egna honor, hvilka i sin glupskhet söka förtära
både sin egen rom och späda yngel. Genom att tidt och ofta
vibrera med sina bröstfenor iboningen underhåller hanen en ständig ström af friskt vatten iboet. Äfven flyttar han då och då
äggen, så att de öfre komma underst och tvärt om. Dessa kläckas
efter 10 å 12 dygn. Boet sönderrifves nu till en del, men spiggen
fortfar att vakta sina små ungar. Faller någon ut från boet, tager
hanen honom försiktigt imunnen och bär honom tillbaka. Sedan
ungarna blifvit rörligare, få de simma äfven utom boet, men bevakas dock nogsamt af fadren. Först då de själfva kunna förse
sig med föda, lämnar han dem. Under hela denna tid har han
själf uthärdat ifullständig fasta.
Då. spiggen äfven ifångenskap bygger bo samt dessutom är
en särdeles praktfull liten fisk af ett lifligt lynne, hvilket ger anledning till allahanda upptåg, samt då den lätt kan anskaffas, lämpar den sig synnerligen väl att hållas i akvarier. Dock måste
dessa vara rymliga nog, emedan spiggen i smärre sådana icke trifves och snart, ihög grad retlig som den är, »förargar sig ihjäl»
idem. Icke häller kunna andra smådjur bibehållas i samma akvarier, enär spiggarne inom kort göra slut på dem. Dessa skola till
och med anfalla och döda guldfiskar, om de än iandra fall småningom vänja sig vid dem och tolerera dem.
Spiggen är icke helt och hållet utan ekonomisk betydelse.
Mångenstädes iPreussen och vid Sveriges ostkust fångas den med
fina notar ienorma massor, då den om hösten inovember lägger
sig ute på djupet. Den kokas sedan till trän och olja, som användes till lampor m. m., och de utkokade spiggarna utströs såsom
gödsel på åkrama. Denna industri idkas enligt Mela hos oss
äfven på Högland och Björkö. På senare ställe matas dessutom hönsen med torkad spigg. På andra orter iEuropa användes den såsom föda för ankor och svin. Soppa på spiggen skall
enligt Francis Day också för människan vara en närande föda
och spiggen skall, påstår Brehm, väl tillredd vara ganska smaklig.
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together by a coat of mucus, segregated from the under-side of
the fish. In size it varies a great deal; some are not larger than
a walnut (B ene eke) while others have a diameter of 10 centimeters (Coste). The nests of this species are typically fastened to
the bottom. There is so far only one entrance, and as soon as it
is ready the females appear in large shoals, which disperse and
again reassemble in dense masses. The male now endeavours to
coax a female into the nest to deposit her ova. When this has
been accomplished he perforates the only partly finished wall of
the nest opposite to the entrance, and the nest now resembles a
muff. Other females are now coaxed in, until he considers the
number of ova deposited sufficient. According to Benecke, this
number amounts to 60—100 ova; on the other hand, Coste estimates their number at 1,000—2,000. Each batch is separately
impregnated by the male without delay. Having got his proper
stock he closes the outlet of the nest, strengthens its structure,
collects small pebbles around the nest, and covers it partly up with
sand etc. The entrance is now obliquely from above, and over
this he hovers keeping untiringly guard and driving away every
enemy. He has to defend it against his own females, which voraciously try to get at the ova and the young fry. By fanning the
water incessantly with his fins, the male keeps up a continuous
current of fresh water through the nest. From time to time he
shifts the ova so as to bring the undermost on to the top, and
vice versa. The ova are hatched in about 10 or 12 days. The
nest is now partly torn up, but the male is still guarding the
young fry. Should any of these drop out of the nest, they are
carefully picked up by the male and put back. When the young
fry grow stronger and are able to move about, they are permitted
by their father to swim even outside the nest, but are strictly
guarded. Not before they are able to feed themselves does he
leave his offspring. All this time he has been fasting himself.
As the Stickleback breeds in confinement just as well as
when at large, and as he is a brilliant and lively little fish which
is up to all sorts of pranks and is easily procured, he is well
adapted for the aquarium. This shonld be of a good size, as
the Stickleback does not feel at home in a cramped one and, being
of a very irritable temperament, it will under such circumstances
»fret to death». On the other hand, the Sticklebacks must be kept
by themselves as they will in no time kill any other small fry
put into the same aquarium. Although in some instances the
Stickleback gets used to and tolerates the Goldfish as an inmate
of the same aquarium, at others he will attack and even kill it.
The Stickleback is not quite devoid of economical importance.
In a good many places on the coasts of Prussia and eastern Sweden it is taken in fine-meshed seines in incredible numbers during
November, w hen it assembles in deep water. They are boiled and
the oil they contain is skimmed off, subsequently to be used in
lamps etc. The refuse is spread for manure. According to Mela,
this industry is carried on with us in Högland, and Björkö. In
the latter place poultry is fed on Sticklebacks. In other places
in Europe it is used as food for ducks and pig. According to
Francis Day, Stickleback soup is said to be very nutritious food
for man, and Brehm says it is, if properly cooked, very palatable.
r
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Phoxinus aphya (Linné).
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ELRITSA. MUTU.
Elritsan är en liten liflig fisk, som till färg och teckning varierar iicke ringa grad. Stundom äro munvinklarna karminröda,
strupen svart, bröstet skaiiakansrödt och de pariga fenorna skifta
iglänsande purpur. Därjämte uppträder någon gång en guldskimrande langstrimma, begynnande bakom ögonen och följande kroppens sidor ända till stjärtroten. Denna praktdräkt synes enligt
v. Sieb olds uppgifter icke stå inågot samband med fiskens lektid, utan förekommer till och med midt om vintern hos såväl hanar, som äfven honor. Under lektiden, som inträffar från maj till
juli, hos oss hufvudsakligen under senare delen af denna tid, infinner sig däremot äfven hos elritsan det hudutslag, som iform af
spetsiga knölar på hufvudet och små korn ifjällränderna utmärker
så många andra karpfiskar under samma period.
Hos oss ernår elritsan sällan en storlek af 100 millim., vanligen mäter den blott 55 å 60; men iEngland t. ex. skall den
enligt Francis Day blifva ända till 180 millim. lång.

THE MINNOW.
The Minnow is a small lively fish, which varies considerably
in colour and markings. In some specimens the corners of the
mouth are of a bright carmine, the throat black, the breast scarlet, and the paired fins shading in a lustrous purple. Sometimes
a gold-glittering longitudinal stripe runs down the sides to the
root of the caudal fin. According to v. Siebold, this brilliant
coloring seems to be quite independent of the spawning and is
seen even in mid-winter in males as well as females. During spawning time, from May to July, with us chiefly during the latter
half of that period, the head and the rims of the scales of the
Minnow are covered with small tubercless, as is the case with a
good many of the other Oyprinidce.
With us the Minnow rarely exceeds 100 mm. in length, the
usual size being 55 to 60 mm. In England, according to Francis Day, it sometimes attains a length of 180 mm.

ELRITSA.

MUTU.
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Dess geografiska utbredning är mycket vidsträckt. Så förekommer den ihela Europa, blott med undantag af Iberiska halfön,
vid Batum, imånga delar af Sibirien och mellersta Asien, hufvudsakligen i dess bärgstrakter, ostligt ända itrakten af floden
Amur.
Elritsan uppehåller sig företrädesvis ifloder och strömmar
med klart, rent och någorlunda kyligt vatten, men äfven isjöar
med grusig eller stenig botten. Den förekommer till och med i
sådana smärre vattendrag, som under sommaren delvis uttorka och
mången gång är den dessas enda fiskart.
IFinland är den utbredd öfver hela landet och förekommer
ställvis, där lämpliga lokaler finnas, ialla dess vattensystem. Mela
uppräknar följande fyndorter: Taipalsaari i Sainien, Nyslott, Nilsiä, Nurmes, Jyväskylä, Näsijärvi, Hyrynsalmi, Uleåborg, Torneå
och Kittilä. Den finnes äfven i flere österbottniska floder. I
Enare Lappmark är den den enda där uppträdande karpfisken.
Den förekommer äfven ibräckt vatten i såväl Finska som Bottniska vikens skärgårdar. Ett egendomligt förhållande är emellertid att den saknas ide inre skärgårdarna såväl iÅbo trakten
som vid Nylands kust. Orsaken därtill är antagligen det mindre
rena vattnet och bottnens beskaffenhet. Däremot är den ganska
allmän iden yttre skärgården, ännu så långt ute som vid Högland
och Kökar. Af vår svenska talande allmoge är den känd under
benämningarna tåbb, grålöja och pamplöja, af hvilka namn intet
synes vara kändt iSverige. Benämningen elritsa torde däremot
icke förekomma hos oss.
Denna lilla karpfisk lefver ilikhet med många samsläktingar
under sommaren sällskapligt. Vintertid gömmer den sig mer enstaka mellan bottnens grus och stenar. Den är ganska skygg och
ilar undan vid minsta buller, men återvänder snart. Leken förrättas hos oss, såsom redan antydts, islutet af juni och ijuli månad. Lilljeborg tror att den leker flere gånger under sommaren
på diverse olika tid. Äggens antal uppgifver han till 700 å 1000.
De äro fastklibbande och fästas vid stenar och andra föremål på
bottnen. Deras kläckning skall ske omkr. 12— 14 dagar, enligt Davy
däremot åtminstone stundom redan på sjette dagen efter läggningen. Redan iaugusti har fisken iEngland uppnått en längd af två
centimeter, men växer härefter ytterst långsamt och skall bli fortplantningsskicklig först itredje eller fjärde året. Dess föda utgöres af insekter, maskar och smärre kräftdjur, men äfven af annan
animalisk näring. Sålunda samlas den ofta istim kring isjön utkastadt affall vid fiskeställen och gör sig på detta en god måltid.
Icke häller försmår den vegetabilisk föda.
Utomlands, där den erhålles istörre exemplar, skattas den
på sina ställen såsom en stor läckerhet. Dock påstås dess smak
vara något bitter. ITyskland fångas den flerstädes isärskildt
härför inrättade korgar. Hos oss användes den endast såsom agn
och är ett ypperligt sådant. Med en finmaskig håf kan den inom
kort tid fångas imängd vid stränderna i vår yttre skärgård. Äfven fås den lätt på fin löjkrok. Egendomligt är emellertid att dess
värde såsom bete på sina ställen iNylandska skärgården tyckes
vara så godt som okändt. Den egnar sig äfven hufvudsakligen
till agn vid mete, idet den tämligen snart dör och därför är mindre lämplig t. ex. för långref.

THE MINNOW.

The geographical distribution af the Minnow is very wide.
It occurs in the whole of Europe, with the exception of the Iberian peninsula; it is found at Batum, and in many parts of Siberia and central Asia particularly in the highlands, to the eastward
as far as the river Amur.

The Minnow is generally found in rivers and streams with
clear, pure, and coldish water; but also in lakes with gravelly and
stony bottoms. It is even met with in small watercourses which
partly dry up during summer, and is often enough in such waters the only species of fish to be found. With us it is distributed all over the country and met with in suitable localities in
most watersystems. Mela enumerates the following habitats: Taipalsaari in lake Saima, Nyslott, Nilsiä, Nurmes, Jyväskylä, Näsijärvi, Hyrynsalmi, Uleåborg, Torneå, and Kittilä. In Inari Lappland the Minnow is the only representative of the Oyprinidce found
there. It is met mith in brackish water on the seaboards of the
gulfs of Finland and Bothnia, but, strange to say, it does not
occur in the inner reaches of the seaboard off Åbo nor the governement of Nyland, and presumably the cause of this is the impureness of the water and the nature of the bottom. On the other
hand, it is fairly common on the outer seaboard, being met with
far out at sea, as for instance at Högland and Kökar. "With our
Swedish-speaking peasants the Minnow is known by the names
tåbb", g?"ålöja" and pamplöja" (grey-bleak), but all these names
are, it seems, unknown in Sweden. On the other hand the Swedish name »Elritsa» is known by but few people with us.
The Minnow, like many of its congeners, in summer swims
about in sculls, but during the winter its habits are more lonely
and it hides beneath stones and water plants. It is a rather shy
fish which darts off at the least noise but soon returns. With us
it spawns during the latter part of June and July. Lilljeborg
is of opinion that the Minnow spawns several times a season and
at various intervals. He says that the adhesive ova are 700 to 1000
in number, and that the spawn adheres to stones and other objects
at the bottom. The ova are said to hatch in from 12 to 14 days;
according to Davy, sometimes even within six days after the spawning. By August the young fish have attained a length of two cm.,
but from thence onward they grow very slowly, and are said not
to be mature before the third or fourth year. Its food consists of
insects, worms, small crustaceans, aquatic plants, and small portions
of animal substance. At fishing places, where the offal is floating
about on the water, the Minnow is often seen swimming about in
sculls greedily feeding on it.
Abroad, where the Minnow attains a larger size than with
us, it is in some places considered a delicacy, although the flesh
is said to be somewhat bitter in flavour. In Germany Minnows
are caught in purposely constructed baskets. With us it is used
only as a bait, and as such it is exellent. With a fine-meshed
landing net numbers may be taken in a very short time on the
outer seaboard. Oddly enough its value as a bait seems to be
almost unknown in some places on the seaboard of Nyland. Yet
it is chiefly the angler's bait and not suited for baiting »longlines», as it dies very soon after being impaled on a hook.
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Cobitis barbatula L.
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GRÖNLING. TAVALLINEN KIVENNUOLIAINEN.
Grönlingen förekommer ide flesta af våra vattendrag ända
upp till Kajana och Uleåborg, iLadoga, äfvensom vid stränderna
af Finska och Bottniska vikarna, vanligen inärheten af flodmynningarna, men icke ute isjälfva skärgårdarna. Från Åland är den
icke känd. ISverige blef den af konung Fredrik Iplanterad i
Mälaren, men har sedermera så godt som försvunnit därifrån.
Emellertid har den på senare tid enligt Lilljeborg blifvit påträffad iflere af Skånes strömdrag. INorge är den ännu icke funnen och äfven iDanmark är den ytterst sällsynt. Föröfrigt förekommer den i större delen af mellersta och södra Europa, från
Frankrike till södra Ryssland, och är mångenstädes talrik. Så ock
ide inorra Ryssland till Hvita hafvet rinnande floderna samt i
Sibirien.
Den lefver så godt som uteslutande iklart, rent och friskt,
starkt rinnande vatten, ehuru den någon gång äfven anträffas vid
sjöstränder och till och med, såsom ofvan nämnts, vid hafskusten,
men dock endast där vattnet är nästan alldeles sött. Ilikhet med
sina äfven hos oss funna samsläktingar, det i östra Finland förekommande nissogat (C. taenia L.) och den därstädes iRautus
socken funna dyätaren (C. fossilis L.), är den en bottenfisk, som
om dagen håller sig dold under stenar och ihålor på bottnen och
först vid solnedgången beger sig ut på jagt efter rof. Detta består
mest af vattenmaskar och insekter samt deras larver, äfvensom

THE LOACH.
The Loach is met with in most of our waters as far north
as Uleåborg and Kajana, in lake Ladoga, and on the coasts of the

gulfs of Finland and Bothnia, usually at the mouths of rivers,but
is not found on the outer seaboard. It is not known in Aland.
In Sweden some were put into lake Mälaren by King Frederick
the First, but it is now almost extinct there. More lately it has,
according to Lilljeborg, been met with in several of the rivers
of Scania. Up to now it has not been found in Norway, and in
Danemark it is very scarce. With these exceptions it is found in
most parts of central and southern Europe, from Great Britain and
France to Southern Russia, and in some parts it is very common.
This is also the case in northern Russia, where it is met with in
the rivers running into the "White Sea, and in Siberia.
Although, as stated above, met with in some places on the
coasts where the water is nearly fresh, the Loach may be said to
live almost exclusively in pure, clear, cool, and swift running
streams. Like its congeners, of which the Groundling (C. tceyiia
L.) and the Mud-eater (C. fossilis L.) also are found with us, the
latter in the parish of Rautus, the Loach is a ground-fish which
during day-time secretes itself under stones, and in holes at the
bottom from whence it at sundown sallies forth in quest of prey. This
consists of aquatic worms and insects, their larva, and small crustaceans. It is a tolerably good swimmer, but moves only short distan-

GBÖNLINGi

TAVALLINEN KIYENNUOLIAINEN.

smärre kräftdjur. Den simmar ganska bra, ehuru endast kortare
sträckor i gången. Lyfter man händelsevis en sten, hvarunder den
hållit sig förborgad, skjuter den pilsnabbt sin väg och försvinner
åter under en annan. Ofta gräfver den sig äfven likasom flundrorna in i sanden på bottnen och håller blott hufvudet eller de
uppåt riktade ögonen ofvanför denna, för att lura på rof. Den leker
under olika tider på sommaren och äggen läggas ihålor på bottnen. Enligt Leunitz skall hanen vakta rommen ända tills ungarna kläckas.
Upptagen från vattnet, skall den dö fortare än de öfriga arterna af släktet. Men ismärre vattenkärl kan man länge hålla
den vid lif, isynnerhet om vattnet ofta ombytes. Men äfven om
luften ivattnet börjar tryta, så att gälrespirationen icke längre är
istånd att tillbörligen fungera, kan grönlingen en tid bortåt hålla
stånd. Om en stor del af de till samma familj, Acanthopsidae
Heckel, hörande arterna och äfven om denna har man sig nämligen bekant att deras tarm har förmåga att ställföreträda såsom
andningsvärktyg. Förlorar vattnet sin lufthalt och är det sålunda
icke mer tjänligt för gälrespirationen eller torkar det ut, så att
fisken måste gräfva sig ner idet fuktiga bottenslammet, kommer
den då och då upp till ytan och slukar med munnen en viss mängd
luft, som under samtidigt tillslutande af de små gällocken nedsväljes iden korta tarmen. Strax därpå ser man ett antal luftblåsor
börja utträda genom analöppningen. Erman och senare andra
forskare hafva konstaterat att den på detta sätt afgifna luften under sin gång genom tarmkanalen undergått samma förändringar,
som om den kommit iberöring med värkliga andedräktsvärktyg.
Grönlingens kött anses som en läckerhet, men måste tillredas
genast efter det fisken fångats, för att icke förlora sin smak. På
vissa ställen imellersta Europa är den föremål för särskild odling
ismå dammar, genom hvilka rinnande vatten ledes.
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THE LOACH.

ces at a time. If a stone is moved accidentally, under which it has
been secreting itself, it darts out and disappears beneath another
stone. Like the Flat-fish it will often bury itself in the sand at
the bottom so as to show only its head or the turned-up eyes,
watching for prey. It spawns at various times during summer
and the spawn is deposited in holes at the bottom. According
to Leunitz, the male fish guards the spawn until the ova are
hatched.
Out of water the Loach is said to die sooner than any of
its congeners; yet it is easily kept alive in small glass vessels if
the water is frequently changed. Even if the oxygen in the water
should get so far exhausted as to] seriously interfere with the
respiratory function of the gills, the Loach will still be able to
exist for some time. It is known of a good many of the species
belonging to this same family (Acanthopsidce Heckel) and so too
of the Loach, that their intestine is capable of acting as a substitute of the respiratory organs. When the oxygen in the water is exhausted and the water in consequence is unfit for respiration through
the gills, or when it dries up so as to compel the fish to dig
itself into the moist mud of the bottom, the Loach will from time
to time ascend to the surface and inhale a quantity of air, which
it by means of closing the small gill-covers simultaneously swallows
into the short intestine. Shortly after this a number of air-bubbles
may be seen to exude from the anal vent. Erman, and some
later investigators have ascertained that the air thus exuded
during its passage through the intestine is subjected to the same
changes as if it had passed through the proper respiratory organs.
The flesh of the Loach is accounted a delicacy, yet it should
bo boiled directly after the fish is caught to retain its flavour.
In some parts of central Europe it is bred in small ponds through
which a current of running water is kept up.
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TÅNGSPIGG.
Tångspiggen är en hafsfisk, som dock någon gång går upp
äfven ibräckt vatten. Den lefver vid hafskusterna kring norra
och mellersta Europa, nordligt ända upp till Nord-Kap och sydligt
till Gascognerbugten. Vid Sveriges västkust är den allmän, likasom äfven isydvästra delarna af Östersjön, såsom kring Öland.
Men] redan vid kusterna af Preussen blir den sparsammare och i
norra delarna af Östersjön är den sällsynt. Vid Sveriges östra
kust anträffas den enligt Lilljeborg ännu någon gäng iRoslagen
i södra delen af Bottniska viken, men hos oss är den funnen
endast vid landets södra kust. Exemplar finnas iUniversitetets
museum från Kakskerta invid Åbo och från skärgården utanför
Helsingfors samt från Högland, där den är tämligen allmän. Kring
Kökar är den då och då funnen.
Isitt lefnadssätt afviker den från de öfriga spiggärae hufvudsakligen därigenom att den icke förekommer i stim, utan iallmänhet håller sig ensam eller parvis. Likasom de, är den en
glupsk roffisk, som lefver af andra fiskars rom. fiskyngel och
diverse ryggradslösa djur, isynnerhet krustaceer. Till storleken
öfverträffar den dem ej sällan rätt betydligt. Det största kända

THE FIFTEEN-SPINED STICKLEBACK.
Although the Fifteen-spined Stickleback is a sea-fish it is
sometimes met with in brackish water. It is found on the coasts
of northern and central Europe; North Cape being its northern and
the Bay of Gascogne its southern limit. On the west coast of
Sweden it is common, so too in the southwestern part of the
Baltic, for instance about Öland. On the coast of Prussia it is met
with far less frequently and in the northern parts of the Baltic it
is rare. According to Lilljeborg, it is now and then met with
in Roslagen in the southern part of the gulf of Bothnia, but with
us it is known only on the south coast. In the collections of the
University there are specimens from Kakskerta near Abo, and
from the Helsingfors seaboard; also from Högland where it is
comparatively common. At Kökar it has been met with occasionally,

In habits it differs from the other Sticklebacks principally in
being met with solitary or in pairs, but never in sculls. In common with the others it is a voracious fish of prey, feeding on the
roe of other fish, fishfry, and sundry invertebrate, principally crustacea. In size it often enough exceeds the other species very

TÅNGSPIGG.

finska exemplaret (från Kaxkerta) mäter 149 mm. i längd, men
Möbias och Heineke lmfva vid kusten af Schelswig-Holstein
fångat ett, som varit 170 mm. långt, och Kröyer anför från danska
kusten ett annat af 189 millimeters längd.
Lektiden inträöar i Juni. Likasom fallet är med arterna af
släktet Oasterosteus, bygger äfven denna arts hane ett bo för
upptagande af äggen. Några författare, såsom Heincke, hafva
visserligen uppgifvit att båda könen deltaga iboets byggande, men
senare iakttagelser hafva icke konstaterat detta. Ett bo har blifvit
beskrifvet och afbildadt af Couch (Hist. Fishes Brit. Isl. I, p. 180,
T. XXXVIII). De utförligaste beskrifningarna af tångspiggens bo
hafva emellertid blifvit publicerade af Möbius (Schiiften naturwiss.
Vereins fiir Schleswig-Holstein B. VI, 1885) och E. E. Prince
(Ann. and Mag. Nat. Hist. XVI, p. 487 ff., 1885), hvilken senare
författare äfven meddelar en figur af ett sådant bo. Boet hänger
ständigt fritt i vattnet, högst på en meters djup. Ofta väljer hanen
en vid klippor eller bottnen växande alg, vanligen någon Facits,
och nöjer sig med att sammanväfva dess skärskilda grenar genom
snedt på tvären gående, hvarandra korsande slemtrådar till ett cylindriskt, klotformigt eller päronlikt bo. Dessa slemtrådar afsöndras af de under lektiden starkt uppsvullna njurarna och passera
genom urinledarna till den utvidgade bläsan, från hvilkens mynning
de utträda såsom en hvit trådlik anhäftande massa. Dessa trådar
äro 0,12 å 0,13 millim, idiameter och bestå af åtskilliga strängar,
hvilka under mikroskopet visa sig sammansatta af mycket fina
parallela smätrådar. Mången gång användes dock den växande
algen blott såsom fäste och botten för ett bo och da är det icke
nog för fisken att helt enkelt sammanväfva dess blad. Nytt material måste uppsökas, bestående vanligen af finare tradiga alger,
hydrozoer, o. s. v. och släpas till stället ofta från flere meters afstånd. Dessa fragment blandas sedan med den växande algens
grenar och det hela kringväfvas af talrika sega slemtrådar. Bona
kunna vara ganska olika till storleken. Sålunda mätte de af Möbius undersökta två å tre tum (5 å 8 centim.) igenomskärning,
under det Prince anträffade bon af ända till fem engelska tums
diameter.
Några författare uppgifva att tångspiggen skulle lefva iengifte, ett antagande som tyckes vinna isannolikhet genom det förhållande att denne art vanligen anträffas parvis och att, såsom
Möbius och He inek e iakttagit, båda könen förekommaiungefär
lika antal. Men man har dock äfven träffat i ett och samma bo
så många äggklumpar, att de omöjligt kunna härröra från en enda
hona, såsom redan Couch uppgifver, och Prince har själf iakttagit huru flere honor besökt samma näste. Äggen äro sammanklibbande och vanligen ellipsformiga, sällan klotrunda.
Imotsats till de egentliga spiggarne, erhåller tångspiggen
ingen särskild färgdräkt vid lektiden.
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considerably. The largest known Finnish specimen (from Kaxkerta)
is 149 mm in length: yet Möbius and Hei n eke caught on the
coast of Sehleswig-Holstein a specimen 170 mm in length, and
— 189 ram.
Kröyer on the Danish coast a still larger one
It spawns in June. In common with the males of the other
dec, the one of this species builds a nest for the proGasterostei
tection of the roe. Some authors, for instance Heincke, have
stated that both sexes take part in the building of the nest, but
this has not been proved by more recent investigation. A nest has
been illustrated and described by Couch (Hist. Fishes Brit. Isl.
I, p. 180, T. XXXVIII). The most detailed descriptions of the
nest of the Fifteen-spined Stickleback have been published by
Möbius (Schriften naturwiss. Vereins fur Schleswig-Holstein B. VI,
1885), and by E. E. Prince (Ann. and Mag. Nat. Hist, XVI, p.
487, 1859). The last named author gives an illustration af the
nest, which is seen to hang suspended in the water not more
than a meter below the surface. Very often the male for this
purpose selects a seaweed, usually a Fucus adherent to the bottom
or a rock, and simply weaves together several sprays by obliquely
transverse running and each other crossing mucous threads until a
cylindrical, spherical, or pear-shaped nest is formed. These mucous
threads are segregated by the kidneys, which are very much swollen
during spawning time, pass through the urinary duct into the
extended bladder, and leave it as a white threadlike and adhesive
mass. These threads are 0,12 to 0,13 mm in diameter and composed
of several strings each. If put below a microscope each string presents its self to the eye as a compound of very fine parallel threads.
Often enough the growing seawed is used only as a support and
bottom for the nest, and in such cases the fish has a far heavier
task before him, as the simple weaving together of the leaves will
not produce a nest. Fresh material has to be looked up, usually
thread-like seaweeds, hydrozoes, etc., and these must be transported
to the nest, often a distance of several meters. These fragments
are then interlaced with the sprays of the growing seaweed and
the whole structure woven round with mucous threads. The nests
vary considerably in size. Some measured by Möbius had a
diameter of 2 to 3 inches (5 to 8 cm.), while others found by
Prince were up to 5 inches in diameter.
Some authors state that the Fifteen-spined Stickleback lives
in monogamy, which supposition gains in probability by the fact
that this species is usually met with in pairs and, as observed by
Möbius and Heincke, the number of males and females is about
equal. Still, as pointed out by Couch, so many lumps of roe
have been found in one nest, as to preclude the possibility of all
the roe having been deposited by a single female. Prince has
seen several females entering the same nest. The eggs are adhesive
and usually of an elliptic form, rarely spherical.
The colours of the Fifteen-spined Stickleback do not change
with the spawning season, as is the case with its congeners.

Systematiskt register. Systematic index.
Det följande är en förteckning öfver de fiskar, hvilka hittills blifvit funna iFinlands
inre vatten samt vid dess Östersjökuster:
This list comprises the various species of fishes that have been met with in the inland

waters of Finland and on its Baltic coasts:
Perca fluviatilis L. PL IX.
Acerina cernua (L.) PL XXIV.
Lucioperca lucioperca (L). PL 111.
Cottus gobio L. PL LX b.
C. scorpkis L. PL XVIII.
C. bubalis Eup hr., sällsynt isödra skärgården, ej afbildad. Rare
on the south coast; not figured.
C. qvaclricornis L. PL XIX.
Agonus cataphractus (L.), irrgäst isödra skärgården, ej afbildad.
On the south coast a stray visitor, not figured.
Gasterosteus aeuleatus L. PL XLI a.
G. pungitius L., öfver hela landet; ej afbildad. Common all over
the country; not figured.
Spinachia vulgaris Fleming. PL XLI b.
Scomber scombrus L., irrgäst i södra skärgården; ej afbildad. On
the south coast a stray visitor; not figured.
Gobius niger L. PL XL a.
G. minutus G mel., se texten till föreg., ej afbildad. Vide former text; not figured.
Gyclopterus lumpus L. PL XXXII.
Liparis lineatus Le p., sällsynt iskärgården, ej afbildad. Rarely
met with on the seaboord; not figured.
Centronotus gunellus (L.), sällsynt isödra skärgården, ej afbildad.
Rare on the south coast; not figured.
Lumpenus lampetriformis Walb., sails, i Finska viken, ej afbildad. Rare in the Gulf of Finland; not figured.
Zoarces viviparus (L.) PL XXXVII.
Ammodytes lanceolatus Le Sauv. PL XXXIII a.
A. laneea Cuv., se texten till föreg., ej afbildad. Vide former
text; not figured.
Gadus morrhua L. PL XXXI.
Lota lota (L.). PL X.
Rhombus maximus (L.) PL XXII.
Pleuronectes flesus L. PL XXIII.

Silurus glanis L., sällsynt iinsjöarne, ej afbildad. Met with but
rarely in the lakes; not figured.
Cobitis fossilis L. : Kirkkojärvi sjö isödra Karelen, ej afbildad.
In lake Kirkkojärvi in Karelia; not figured.
C. barbatula L. PL XLI d.
C. taenia L.: södra Karelen, iinsjöar och vid kusten, ej afbildad.
In southern Karelia, in the lakes and on the coast; not figured.
Cyprinus carassius L. PL XXXVI.
Tinea tinea (L.) PL VIII.
Gobio fliiviatilis Flem. : södra o. sydöstra Finland, ej afbildad.
Southern and southeastern Finland; not figured.
Phoxinus aphya (L.) PL XLI c.
Leuciscus rutilus (L.) PL XI.
L. erythrophthalmus (L.) PL 11.
L. latifrom Nilss. PL XXXIX.
L. grislagine (L.) PL XXVI.
L. idus (L.) PL XIII.
Abramis vimba (L.) PL I.
A. ballerus (L.) PL XXXVIII.
A. brama (L.) PL VII.
A. bjoerkna (L.) PL IV.
Aspius aspins (L.) PL XIX.
A. albwnm (L.) PL XIV.
Pelecus cultratus (L.) PL XXVII.
Salmo salar L. PL XVIII.
S. eriox L. PL XVI et XVII.
S. alpinus L. PL V.
Osmerus eperlanus (L.). PL XV.
Tlnjmallus vulgaris Nilss. P. XXV.
Coregonus lavaretus (I.) PL XX.
C. albula (L.) PL VI.
Clupea sprattus L. PL XXX a.
a. harengus L. PL XXX b.
Cl. alosa L., irrgäst; ej afbildad. Stray visitor; not figured.
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Éngraulis enchrasicholus (L.), irrgäst iFinska viken. A stray visitor in the Gulf of Finland.
JEsox lucius L. PL XII.
Belone belone (L.). PI. XXI.
Angvilla vulgaris Turt. PL XXXIII b.
Conger vulgaris Yarr., irrgäst; ej afbildad. Stray visitor; not
figured.
Sygnathus typMe L. PL XL c.
Nerophis ophidion (L.), isydligare skärgårdarna; ej afbildad. On the
southern seaboord; not figured.

Acipensei sturio L., irrgäst: ej afbildad. Stray visitor: not figured.
Lavina cornubica Gm el., irrgäst i Östersjö-skärgården; ej afbildad. A stray visitor on the Baltic seabord: not figured.
Petromyxon marinus L., irrgäst iFinska viken; ej afbildad. In
the Gulf of Finland a stray visitor; not figured.
P. fluviatilis L.; större delen af landet; ej afbildad. Common in
most parts of the country; not figured.
P. hranchialis L.: större delen af landet; ejjMbildad. Common in
most parts of the country; not figured.

Pl. X X I.Grönling.TavalinenKiven uolianen.
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