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INLEDNING.

Det planche-verk, som nu öfverlemnas iallmänhetens händer, afser ickeblott, att lenina
Vetenskapsmännen trogna och tillförlitliga figurer öfver fäderneslandets Fiskarter och.
mera åskådligt framställa denna del af dess Fauna; det har derjemte ett icke mindre
vigtigt ändamål, att för en och hvar underlätta Fiskames igenkännande, och göra de-
ras studium tillgängligt för alla, som med nöjet och nyttan af fiskets praktiska utöf-
ning , önska förena en zoologisk kännedom om dem och deras naturförhållande.
För att sätta dessa af våra Läsare itillfälle, att taga en allmän öfversigt af den yttre
och inre byggnad, som karakteriserar Fiskarne, tro vi oss böra förutsända idenna in-
ledning en lättfattlig framställning om Fiskar i allmänhet —

en allmän Ichthyologi —
som kommer att upptaga det hufvudsakligaste af dessa djurs organisation, lifsyttringar,
med hvad mera till deras allmänna historia hörer.

1. Fiskames allmänna kännetecken.
Uti djurrikets systematiska uppställning intaga Fiskarne den /Jorde klassen, eller

den sista af den första större afdelningen, som innefattar djuren med ryggrad (vertc-
brerade djur). Från Amfibierna, hvilka stå Fiskarne närmast, skilja de sig förnämligast
deruti, att Fiskarne, från sin första utveckling och sedan under hela sin lefnad, andas
genom gälar och röra sig med fenor. Fiskar äro således vertebrerade djur, som andas
genom gälar och rörasig medfenor. Uti dessa få ord kan man uttrycka de väsendt-
ligaste kännetecken, genom hvilka Fiskarne skilja sig från alla andra lefvande varelser.
Men det är icke nog för vår kännedom, att kunna skilja den ena djurformen från den
andra; lika, ja än mera angeläget är det, att uppfatta de allmänna samband och den
öfverensstämmelse iorganisation, som finnes emellan vissa större och mindre grupper
af de skapade varelser, hvilka ådraga sig vår uppmärksamhet. Äfven från en sådan syn-
punkt måste vi betrakta Fiskarne eller Fisk-klassen. Man måste kunnaklart uppfatta den
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väsendtliga likhet ibildning, som ursprungligen är lagd till grund för alla de vertebre-
rade djuren, för att rätt förstå betydelsen af de mindre afvikelser derifrän, som gifva
Fiskarne sin karakter. Sålunda finner manFiskarne, gemensamt med de 3:ne högredjur-
klasserna: Däggdjur, Foglar och Amfibier, äga ett inre skelett eller ett benragel, och
till följe deraf en hjerna och en ryggmärg (Cerebro-spinalt nerfsystem). Hjernan om-

slutes af hufvudskålen, ryggmärgen af ryggraden eller ryggkotorna. Hufvudskålen jemte
ryggraden utgöra en fortlöpande sammanhängande benstapel, som bildar sjelfva stam-

men af kroppen, som åt denna gifver fasthet och hållning. Frän denna stapei utspringa
ben-utskott, hvilka föröka anhäftniugspunkterna för musklarne — från denna utgå
refbenen, hvilka omsluta kaviteten, hvari inelfvorna hafva sin plats — med denna stå

slutligen de ben i sammanhang, som bilda extremiteterna eller de egentliga rörelse-
organerna, hvilka aldrig äro flera än a:ne par, men stundom endast ett par, och någon
gäng saknas de alldeles. Man finner vidare hos Fiskarne, såsom en gemensam tillhörig-
het med de öfriga vertebraterna, egna, tydliga musklar (det sä kallade köttet) eller de
organer, genom hvilkas sammandragning alla rörelser verkställas. Dessa musklar, fa-
stade utanpå skelettet, som deraf helt och hållet betäckes, gifva kroppen sin styrka och
fyllighet. Uti hufvudet ligga organerna för de fyra ädlare sinnena: syn, hörsel, lukt
och smak, hvardera i sin särskilta fördjupning, och modelierade efter samma utkast,
som hos menniskan. 1 främre ändan af hufvudet öppnar sig munnen med sina båda
vertikalt ställde käkar och sin tandbeklädnad. Med munnen börjar tarmkanalen, som
fortlöper genom bukkaviteten i flere eller färre böjningar till andöppningen, och som,
efter dess olika förrättningar och inre beskaffenhet på olika ställen, får namn af mat-

strupe, mage och tarm. Isamma kavitet ligga öfrige, till näringen och fortplantningen
hörande organer. Bloden är röd, dess omlopp sker uti egna rör, de så kallade ådrorna,
som sinsemellan stå isluten kretsgång, ocli hafva sin föreningspunkt uti ett muskulöst
hjerta; artererna eller pulsådrorna emottaga bloden frän hjertat, utsprida det genom
allt finare och finare grenar till alla delar af kroppen, hvarest venerna eller blod-
ådrorna upptaga det med sina finaste förgreningar, och återföra det genom allt större
och större åderstammar tillbaka till hjertat. På detta sätt sker blodomloppet uti tvenne
omgångar: ena gången pä nyssnämde sätt till kroppens alla delar, för att nära de-
samma och upptaga odugliga och frånskilda delar, som skola afskiljas; detta omlopp
kallar man blodens större kretslopp: den andra gången sker blodomloppet endast till
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nndedrägts-organerna, för att bloden genom beröring med syret uti luften åter må
blifva renad och närande, eller hvad man kallar arteriel; detta benämnes blodens
mindre kretslopp. Slutligen äro könen alltid skilda hos Fiskarne, så väl som hos de
ofvannämde 3:ne högre djurklasserna.

Ailt detta tillsammans angifver den väsendtliga bildning, som utmärker Fiskarne
såsom vcrtebrerade djur, och skiljer dem från alla de lägre djurformer, dem man der-
före med ett gemensamt namn kallar in<vertebreradc. Men på samma sätt, som Dägg-
djuren, Foglame och Amfibierne hafva hvar sin egna och dem utmärkande karakter,
hvaruti de bestämt afvika inbördes, ehuru igrunden modellerade efter ett och samma
mönster, förhåller det sig äfven med Fiskarne. De äga med de nämde djurklasserna
en omisskännelig öfverensstämmelse, men äro ändock danade helt olika med dem och
i en annan riktning. Det är denna olikhet, som vi idet följande komma att antyda,
då vi steg för steg skola redogöra för deras särskilta organer och lifsverksamhet. Här
inskränka vi oss blott till att lemna en förberedande öfversigt af de vigtigaste mo-
menterna.

Fiskarne äro i ordets egentligaste bemärkelse vattendjur, d. v. s. de hafva till ett
ständigt hemvist fått sig vattnet anvist, och hela deras organisation synes vara riktad
derpå, att de i detta element skola kunna lefva, andas och röra sig obehindradt. Väl
(inner man flera af de högre djuren fastade genom flere eller färre band vid vattnet,
t. ex. Skälhundarne och Hvalarne af Daggande djuren; Sköldpaddorna, Krokodilerna
och Batrachierna bland Amfibierna; samt äfven vissa Sjöfoglar; men alla dessa hafva
blott vattnet till sin tummelplats, de måste efter bestämda intervaller äter söka berö-
ring med atmosferen ; ty de äro luftandande djur, försedde med lungor, och kunna ej
andas under vattnet. Helt annat är det nära och oskiljaktiga förhållande, hvaruti Fi-
skarne stå till vattnet genom sina andedrägts-organer — Gälarne. Vattnet är nemligen
lör dem vilkoret för deras existens; de kunna lika litet lefva utan vatten, som de hö-
gre djuren kunna undvara luft. Gälen är förFisken, hvad lungan är för de luftandande
djuren, eller det organ, hvarigenom bloden under sitt mindre kretslopp circulerar, för
att genom en förening med syret blifva arteriel. Men gälen kan endast iberöring med
vattnet afskilja detta syre ur den lilla portion atmosferisk luft, som i vattnet inne-
hålles, och förmår ej i blotta atmosferen göra det, som lungan. Derföre qväfves
Fisken iluften och dör, då han dragés ur sitt egentliga element, äfven så väl som



IV INLEDNING.

ett luftandande djur qväfves uti vattnet, då det dränkes. Genom den karakteren såle-
des: att äga gälar, är den skarpaste gränsen uppdragen emellan fiskarne och de öfrige
vertebrerade djuren; man kan ock härifrån leda sig till grunden för de flesta öfrige vä-
sendtliga skiljaktigheter, som dem emellan förefinnas. Sålunda är Fiskames blod min-
dre syrsatt än hos de högredjuren, alldenstund andedrägten medelst gälar ej kan blifva
så fullkomlig, som den medelst lungor. Bloden är också hall, d. v. s. den håller samma
värmegrad, som vattnet, hvaruti Fisken rörer sig; lifsverksamheten är jemförelsevis
mera nedstämd och sinnesförmögenheterna slöare o. s. v. För att Fisken skulle kunna
andas vatten, måste andedrägts-organet sättas i beröring dermed på ett sätt, som till-
låter ständigt ombyte. Gälarne fingo derföre sin plats ytligt vid hufvudets sidor, skyd-
dade af hvar sitt gäl-lock och sin gälhinna. Hela den apparat, hvarigenom de luft-
andande djuren inpumpa luften uti lungorna och åter utstöta den, eller bröstkorgen
med mellangärdet, blef för fisken utan gagn; den saknas således, och man finner en-
dast en antydning dertill uti den lilla kavitet, hvaruti hjertat ligger. Istället hafva
käkarne hos fisken erhållit en friare, mångsidigare rörelse, hvarigenom den för ande-
drägten bestämda vattenportion liksom slukas af munnen och pressas vid munnens åter
tillslutande in uti gälrummet, spolar öfver de på rörliga bågar sittande gälarne och
drifves derefter ut genom den egentliga gäl-öppningen. Denna friare rörelse hos kä-
karne försvagar åen annan sida deras egentliga funktion såsom tugg-redskap ; hvarföre
man i allmänhet finner Fiskames käkar för svaga , att kunna verkställa någon egentlig
tuggning eller söndermalning af födoämnena, hvilka derföre slukas hela. De begagnas
också blott såsom redskap att gripa och fasthålla ett rof, någon gång för att stycka
det. Tänderna äro alltid enkla, vanligen koniska, mycket spetsiga och antingen böjda
eller riktade inåt svalget; de äro ej inkilade utikäkbenen, utan blott anhäftade vid ytan
och ofta något rörliga; de sitta vanligen i flera rader och bekläda sällan endast och
allenast käkarne, utan tillika en större eller mindre del af gombenen, plogbenet, tun-
gan och sjelfva svalget. En vigtig olikhet uti Fiskames organisation, med hänseende till
förhållandet hos de 3:ne högre djurklasserna, lemnar blod-omloppets egna beskaffenhet.
Hos Fiskarne nemligen ledes bloden från dess mindre kretslopp uti gälarne icke till-
baka till hjertat, utan samlas omedelbart uti den stora pulsåder, som sprider den sam-
ma till alla kroppens delar; detta gör att hjertat hos Fiskarne, som endast har att
upptaga den svarta, venösa bloden från kroppen och utdrifva den till gälarne, är en~

rummigt



SkandinaviensFiskar, ? Haft. I

Pl. 1. Fig. 1.

Abborre, Perca fluviatilis Linn.

Abborren är -en så allmänt förekommande fisk,
att de troligen äro få, som skulle behöfvaråd-
fråga en beskrifning, för att igenkänna den.
Deraf följer icke, att man lika allmänt lemnat
uppmärksamhet åt det egna och utmärkande
hos denna fisk, och uppfattat sjelfva grund-
dragen af dess bildning. Vi vilja derföre, till
en början, något uppehålla oss vid Abborrens
vigtigare kännetecken, och antyda den plats
han inaturliga Systemet intager till andra
fiskar.

Abborren äger 2:ne ryggfenor, af hvilka
den första eller främre har enkla,hårda och
stickande strålar. Den hörer således till den
större afdelningen af fiskames klass, som man
kallar Taggfetiiga (Acanthopterygii), till mot-
sats mot en annan afdelning: Mjukfeniga
(Malacopterygii), som hafva alla strålame i
ryggfenan veka, ledade och vanligen i spet-
sen gren/ga. Den förstnämde afdelningen är
den mest öfvervägande irikedom på arter och
olika slägtformer, så snart man tager allakända
fiskar iberäkning, men vida underlägsen iart-
antal, då vi endast fästa oss vid dem, som
höra till vår egen nordliga Fauna. De tagg-
feniga fiskarne höra också förnämligast till de
sydligare och tropiska vattnen, samt aftaga i
artmängd, ju närmare de nalkas Norden. Det-
ta gör, att af flera stora fisk-familjer, hörande

till denna afdelning, som bebo södra hafven,
förekomma i våra högst få representanter, af
andra familjer inga. Abborren, med sina fåta-
liga samslägtingar, och ett ringa antal närbe-
slägtade genera innefatta sålunda alla de fisk-
arter, hvilka Skandinaviens Fauna kan tilleg-
na sig af den stora familjen Percoider (Per-
coidei), sådan den bestämmes af Cuvier.

Det Slägte (Perca), till hvilket Abborren
hörer, är utmärkt derigenom, att Gällockets
främre skifva {förlocket) är ikanten tandad,
den bakre {Locket) förseddmed en eller två
taggar; Gälhinnan liar y strålar; alla strå-
lame uti den främre ryggfenan äro hårda
och stickande, de uti den bakre veka och i
spetsen greniga. Bukfenorna sitta under bröst-
fenorna,hafva 1 stickande och 5 vekastrålar.

Vi känna för närvarande endast tvenne
arter af detta sliigte, som egentligen tillhöra
våra vatten: Abborren och Gösen; båda in-
sjöfiskar, men som äfven anträffas uti Öster-
sjöns inre Skärgårdar. Dessutom har en tredje
art,den så kallade Hajs-Abborren {P.Labrax),
tillfälligtvis blifvit funnen iÖresund.

Den vanliga Abborren har kroppen sam-
mantryckt, bredast mot hufvudet och täckt med
hårda, starkt fastsittande fjäll, hvilka ärosträf-
va af de i fjällens yttre kant sittande och
uppåt vända, hårfina hakar. Hufvudet medel-
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måttigt stort, hoptryckt och något afspetsadt;
ögonen medelmåttiga; käkarne lika långa; näs-
borrarne stora med dubbel öppning; munnen
likaledes stor; tänder i käkar, gom och
svalg. Hyggen, som höjer sig något på främ-
re delen af kroppen, har tvenne skilda fenor.
Sidolinien bågformig uppåt, ligger ryggen när-
mare än buken. Första ryggfenan gulgrå,klar,
med en svart fläck mot slutet, börjar midt öf-
ver bröstfenornas fäste och slutar öfver anus.
Andra ryggfenan, som har samma färg, bör-
jar nära vid den törsta, och slutar något bak-
om slutet af analfenan.

Kroppen är grågul, tecknad med, vanligen
sex, svartgrå tvärband, af hvilka de medlersta
upptill äro aidelta och sluta ien spets mot
den hvita buken. Fiskens färg förändrar sig
mycket efter ålder, årstid, bottnens beskaffen-
het, der han uppehåller sig, och den olika
blandning af det vatten, ihvilket han lefver.
Yngre fiskar äro alltid ljusare, med smutsiga-
re färger och en mindre bestämd färgteckning.
Under lektiden hafva hannarne en högre och
bestämdare färg, som blir ännu klarare på
sommaren, då Abborren stimmar. De, som
vistas pk steniga stränder med klart vatten,
hafva alltid renare färger än de, som uppe-
hålla sig på lerig och gräsig botten, hvilka få
ett blekt och sjukligt utseende. Imörkt,
men klart vatten, sådant det ofta träffas iskogs-
sjöar, är fiskens färg alltid mörkare än vanligt,
och fenorna på undre delen af kroppen samt
stjerten starkt röda.

De inre delarne utgöras af tarmkanalen,
hvars säckformiga del, eller magen, är stor i
jemförelse med kroppen. Den gör tvenne böj-
ningar, och har tre blindsäckar, fastade ett
stycke nedom magen. Lefvern har a:ne flikar.,
af hvilka den är störst, som ligger på venstra

sidan; gallblåsan gul och klar. Hannen Siar
tvenne mjölke-säckar; men honan endast en
rom-säck. Simblåsan är stor och uppfyller enbe-
tydlig delafbuk-kaviteten. Njurarne ligga längs
utåt ryggraden; urinblåsan säckformig. På hvar-
je sida finnas 20 refben; ryggkotorna äro /p.

Abborren är en afde vidsträcktast utsprid-
da bland Skandinaviens fiskar. Den är funnen
vid Kilspisjärfvi (690 nordlig bredd) iTorneå
Lappmark och förekommer äfven iNorrige ,
der han på vissa orter kallas Tryte. Man kan
således antaga, att han från nämde bredd-
grad förekommer mer och mindre talrikt,
nästan ialla vatten, ända till Rikets sydliga-
ste gräns. Den saknas icke en gång idesjöar,
som hafva ett mycket högt läge öfverhafsytan.
Ehuru han ofta förekommer i grunda sjöar
med lerig och gräsig botten, trifves han bäst
uti djupt och klart vatten på stenig botten,
helst der strömdrag finnas. Då han träffas i
hafvet, är det oftast uti den inre skärgården
och isynnerhet vid sådane stränder,der ström-
mar eller åar infalla uti hafvet, hvilka nedsätta
hafsvattnets sälta. Dock finner man honom i
Östersjön äfven i den yttre skärgården, eller
hvad man kallar hafsbandet, ehuru sparsam-
mare. Man anser Abborren trifvas bäst ide
nordliga landskapen, efter han der är störst.
Imedlersta Sverige förekomma de största i
sådane sjöar, som hafva bergiga, bråddjupa
stränder och djupa fjärdar. ,Dess vigt öfver-
stiger likväl sällan 5 U..

Fiskare skilja emellan Is-Abborre, Löf-Abborre,Sten-Abborre, Dy-Abborre, Utsjö-Ab-
borre, och Starr-Abborre. Men de skiljaktig-
heter, som gifvit anledning till dessa olika
benämningar, härröra dels affiskens olikauppe-
hållsort, dels af vissa lokala förhållande, hvil-
ka mer eller mindre inverka på lektidens ti-
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digare eller sednare inträffande, på fiskens ut-
seende och smaklighet. Den så kallade Rud-
Abborren,hvilken v. Linné fann i dammar
kring Fahlun, och som äfven, efter Nilsson,
finnes iElgsjön iÖstergöthland, har man trott
uppkomma genom en blandning af Abborre och
Ruda, derföre att dess krokiga och mycket
upphöjda rygg, ger den någon likhet med den
sistnämda. Denne är likväl icke annat, än en
genom lokala förhållanden missbildad. Abborre.
Enligt uppgift af Hr v. Presidenten af Robson
finnes isjön Tisaren iNerike en egen afart
af Abborren, som der är känd under namn af
Skållingar. "Deras fortplantning känner man
icke, de träffas aldrig hvarken med rom eller
nijölke. Likna den vanliga Abborren, men
smärtare till växten, tunna och magra; hufvu-
det är iförhållande till kroppen större, änpå
Abborren; ryggen är svart, öfriga kroppsdelar
deremot ljusare eller af blekare färger än Ab-
borren. De gå merendels för sig sjelfva, eller
högst få i sällskap; stimma ej; förekomma
sparsamt och hinna sällan öfver iU. ivigt."
Med deiSödermanlandförekommande,så kallade
Bottengnidure-j är alldeles enahanda förhållande.

Det truinpna och allvarsamma lynne, som
tillhörer Abborren, synes vara orsaken, att
han helst lefver ensam för sig och endast lek-
tiden om våren och midt under sommaren,
då han stimmar, förenar sig med sina likar.
Man finner honom derföre alla andra tider af
aret spridd; dock träffas hanom vintern flock-
tals stående på vissa ställen. Han håller sig
vanligen vid bottnen, der han, ehuru ganska
snäll simmare, står länge orörlig på samma
punkt, och afbidar oftare sitt rof, änhan upp-
söker det. Då det fordras, är han likvälmyc-
ket snabb isina rörelser,och då han skällan-
falla ett rof, eller fruktar att sjelf blifva an-

fallen af en fiende, utspänner lian fenorna,
som det synes, för att visa, att han icke sak-
nar hvarken mod eller vapen.

Abborren är, livad man kallar seglifvad
och lefver längeiSump(i.seBihanget), om den
ställes ilindrigt strömmande vatten; inpackad
ivått gräs, kan han transporteras längre väg,
ulan att dö. lian anses växa mindre fort,och
försti tredje eller fjerde året kunna fortplan-
ta sitt slägte. Detta torde likväl mycket bero
på tillgången af födoämne,som utgöresaf smärre
fiskai', andra fiskars rom, insekter och maskar.

Lektiden inträffar olikaefter vattnetsdjup.
Imindre djupa sjöar, ofta föremedlet af April;
istörre vatten, t. ex. Wettern och Skärgården,
icke före medlet och oftast islutet af Maj må-
nad. Lektiden rättar sig ock mycket efter vå-
rens sednare eller tidigare ankomst. Då lek-
tiden är inne, eller rättare några dagar förut,
stiger Abborren från djupet, der han tillbrin-
gat vintren och söker, samlad i större stim-
mar, sådana stränder, med något djupt vatten,
der bottnen består af stenar eller sand,beväxt
med vass (Arundo phragmites Lin.), eller der
nedsänkt ris och trädgrenar finnas. Äro icke
sådana ställen att tillgå, anställes leken ibland
ruggar afSäf(Scirpus Lin.) och Fräken (Ecjuise-
tum fluviatile Lin.). Då Abborrens rom icke,
som hos fiskar iallmänhet, består affriakorn,
hvilka, endast omgifne af ett segt slem,lätt åt-
skiljas, så snart de fällas af honan, utan lig-
ga inneslutne ien nätlik hinna, som fastare
sammanhåller den, nödgas honan använda mer
möda och egna rörelser, för att skilja sig vid
rommen. Man har velat observera, att honan
under leken gnider buken mot en skarp sten
eller en qvist, tilldess hon får romsträngen att
fastna vid det föremål, mot hvilket hon gnidit
sig; derefter gör hon ett hastigt språng framåt



under en slingrande rörelse, hvarigenom hon
utdrager rommen iform af en sträng, på sätt
och vis liknande romsträngarne hos vissa Gro-
dor. Då man hos ett individ af endast iti.:s
vigt räknat 281,000 romkorn eller ägg, visar
detta till hvad grad Abborren skullekunna för-
öka si". Orsaken att ej så sker, får tillskrif-
vas den omständigheten, att rommenär samman-
hängande, hvärigenom den lättare slukasafrof-
fiskar och vattenfoglar, uppkastas ofta afstorm
på stranden,der den förtorkaro.s. v. Det är ock-
så sannolikt, att hanens mjölke ickekanåtkom-
ma att befröda alla iromhylsan inneslutna ägg.

Abborrens modiga sjelffbrsvar och de af
rof-fiskarne fruktade vapen, dem han eger i
sina taggiga fenor, gör honom mindre blott-
ställd för förföljelse,sedan han uppnått den
ålder, att han kan försvara sig. Han simmar
fort, men icke uthållande. Mellan hvarje gång
han skjuter framåt, står han stilla och håller
sig vanligen vid bottnen; någongång ihalfva
vattnet. Endast under sommaren då lugna och
klara dagar inträffa, förlustår han sig i vat-
tenbrynet. Omkring midsommar inträffar dess
tid att stimma. Han samlar sig då istörre
eller mindre flockar och uppstiger på grund ute
ifjärdarne ", der han vet sig träffa mindre fi-
skar och insekter. Dess rörelser äro då myc-
ket viga och lifliga och han synes ofta, hop-
pande öfver vattenytan efter de smärre fiskar,
som han förföljer. Under denna jagt slårhan
ined stjerten tvära slagivattenbrynet,hvaraf ett
ljud, icke olikt en spotlning, uppkommer. Fiska-
ven härmar detta ljudderigenoin, att hanknäp-
per med fingret ivattnet,och några tro sig lac-
ka fisken till stället,hvarifråndetta ljudkommer.

Som redan är nämdt, lefver denna fisk af
rof, och då han i följe af sin djerfhet och dri-
stighet har lätt att förskaffa sig det och icke

uppehåller sig på andra ställen, än der födo-
ämnen finnas iöfverflöd,är hanmerendels alla
årstider fet. Dess kött är hvitt, fast och häl-
sosamt, samt har den, hos fiskar iallmänhet
ovanliga egenskapen, att man kan länge och
dagligen förtära det, utan att derföre känna
någon afsmak, eller som man säger, utan att
ledsna dervid. Fiskens smak beror likvälmyc-
ket på det vatten, i hvilket han uppehåller
sig. De, som hämtas från grunda sjöar med
gräsig botten, äro smärre, magrare och sämre
till smaken än de, som fiskas istörre sjöarpå
stenbotten med djupt, klart och rinnande vat-
ten. Saltsjö-Abborren värderas mest och den-
na är iSverige, hvad Abborren från Rhen-
strömmen är iFrankrike och den från SjönLe-
man i Schweitz. Uti enskilda hushållningen
skulle man visserligen hafva en ännu större
nytta af denna fisk, om den, utan att förlora
allt förmycket af smaken, kunde förvaras till
framtida behof. Detta låter sig likväl, enligt
anställda försök,icke göra. Man har dels sal-
tat, dels torkat Abborrar, men den fina smak,
som finnes hos denna fisk då hanfortares färsk,
försvinner alldeles då han på förenämnde sätt
behandlas. Det är endast fattigt folk,som sol-
torkar Abborrar och förtärer dem för att stil-
la hungren; för de mera bemedlades bord
tillredes han alltid färsk. Erfarenheten har
lärt, att Abborren icke behöfver vara länge ur
vattnet förränhan mister smaken. Föratt fö-
rekomma detta, har man påfunnit den konsten
att kasta fisken lefvande ikitteln och koka ho-
nom, utan all slags rensning. Så tillagad kan
han icke förlora något af smaken.

Det är naturligt, att en fisk af så stort
värde för bordet, måste vara mycket eftersökt,
och att nian har uppfunnit åtskilliga sätt att
bemägtiga sig den. Af dessa anföra vihär ut-

4 pi. i. Fig. i.
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förligt endast de, somman mera uteslutandebe-
gagnar för denna fiskart. Om våren,då Abbor-
ren uppstigit för att leka, samlar han sig i
större stimmar och fångas då vid lekstället
med Mjärdar (a). Dessa äro antingen större,
som isådant fall läggas iVerke (3),eller min-
dre, som utläggas spridda och kallas sänk-
mjärdar. Verken bygges på lekstället, som
vanligen är i vasskanten, ocli djupet afpassas
så, att a å 3 mjärdar kunna läggas ofvanpå
hvarandra, för att hinna upp till vattenbrynet;
dock bör man hafva mera afseende på stället
än på djupet och ställa verken tätt intill vass-
kanten. Vid utläggningen af mjärdarne, trä-
das dessa på de i verkens öppning nedsatta,
smala och släta störarne, på- det sättet, att
mjärdarnes öppningar vändas emot hvarandra
inåt verken. Sedan de äro nedlagde, täckes
verken med grofva och barr-rika granqvistar*
så att den invändigt blifver mörk. Sank*
mjärdarne läggas vanligen spridda, med några
alnars afstånd emellan Iivarje, och det på så-
dane ställen, der antingen vattnet är så djupt,
eller bottnen så stenig, att verke icke kan ut-
sättas. Då sänk-nijärdarne skola utläggas, bin-
das a:ne stenar af ungefär en knytnäfves stor-
lek, en på hvardera sidan om mjärden. Midt
emellan dessa stenar, på den sidan, som man
vill hafva att ligga upp, fäsles elt så långt
snöre, att det räcker öfver vattenytan, och så
starkt, att man dermed kanuppdraga mjärden.
Vid öfre ändan af snöret bindes en Vette (4),
som visar stället, der mjärden ligger. Mjär-
dar eller ock Ryssjor (19) läggas älVen i trån-
ga sund eller åar emellan närbelägne sjöar,
emedan Abborren oftast igenom sådane vatten
söker sig en väg till lekstället.

Utanför sund och åinynningar,ivasskan-
ten i trakten af iekstället utlägges äfven så kal-

lade Läggncit (5). Dessa äro ganska fördelak-
tiga och kunna begagnas hela sommaren. De-
ras skötsel, upptagningen om morgonen och
utläggning om aftnarne r borttager ganska liten
tid. Då lektiden är slut, utställas läggnäten
vid steniga uddar ismala vikar o. s. v.; och
som all fisk stryker utåt landet eller rättare
vasskanten, läggas de alltid vinkelrätt mot
stramlen och icke paralie]t med densamma.

Under den tiden, då de lekande Aborrar-
ne skingra sig för att söka sina uppehållsorter
för sommaren, läs denna fisk, ehuru sällan i
mängd, med Landnot (6). Skall notdragning
lyckas om sommaren, bör den ske antingen då
det är mulet med lindrig blåst, eller ock om
natten. Sk klara sommardagar är notdragning
ett bland de mest fåfänga arbeten man kan
företaga.

Utoni den tillfälliga fångst man med not
och nät kan om sommaren' göra, fiskar man
Abborren under denna årstid mestgenom met-
ning. slbbonuele är på många orter ett äl-
skadt tidsfördrif for både högre och lägre,och
måhända det enda fiske, hvaruti äfven det täc-
ka könet någon gåwg deltager. Det bedrifves
på mångfalldigt sätt och fordrar sin beskrif-
ning. Först bör man gifva akt på tiden, icke
endast på året,, utan äfven på dagen, då metet
bäst lyckas. Gliristi himmelsfärdsdag kallar
fiskaren den första metdetgen. Detta slår väl
icke fullt in alla år; men antyder likväl den
ungefärliga tiden. Säkrast är att rätta sitr ef-
ter ett annat märke, som: är Blad-Vassen (A-
--rundo phragm. Lin.); så. snart denna hunnit
växa så lång, att han stiger en eller annan tum
öfver vattenytan, är Abborrens iektid slut och
man kan med säkerhet börja att meta. Rätta
årstiden för metet kan utsättas från de sista
dagarne af Maj, till börjanaf September. Tiden



6 Pl. 1. Fig. 1.

på dagen är morgonen från solens uppgång till
kl.9 f.m. och från kl.6 e.m. till solens nedgång.
Iafseende på väderleken äromulna dagar bättre,
än mycket klara med stark sol; och lindrig
blåst förmånligare,än alldeles lugnt väder. Nyss
efter regn, i synnerhet om det varit något
långvarigt, tager all fisk bäst på krok. De
ställen, som äro förmånligast,äro vanligen kän-
da. Är man obekant med fiskvattnet,börman
välja metstället i vasskanten, vid stenuddar
och sådana ställen der ris eller gamla träd
(lågor) ligga nedsänkte. Kring sådana samla
sig vanligen Löjor, Gli och fiskyngel, och Ab-
borren försummar icke att beskatta ett sådant
visthus. Isjöar, der stränderna erbjuda min-
dre tjenliga metställen, söker man sten- eller
sandgrund ute ifjärdarne. Finnas ingendera,
kan man inrätta sig artificiella metställen der-
igenoin, att man på något afstånd från stran-
den nedsänker ris eller stenar.

Till agn nyttjas för strandmete vanligen
metmaskar, af hvilka de äro bäst, som tagasi
gamla spånbackar eller ren jord; de som sam-
las ur dynghögar äro alltid mindre begärliga
för fisken. Insekter, Flugor, Bromsar ra. fl.
kunna äfven begagnas; men det börvara vid de
tillfällen, då Abborren går uppivattenytan, ty
vid bottnen tager han dem mindre gerna. Till
djupmete är Gli (Cypr. Aphya et Phoxinus),
det förmånligaste, och skall metmask nyttjas,
bör det vara så kallad daggmask, som tages
om aftnarne för bloss. Skalade Kräfistjertar
äro äfven för Abborren begärliga; men de äro
svåra att fästa på kroken, falla ofta bort och
man nödgas alltid påsätta en ny för hvarje
langad fisk. Man har äfven inödfall nyttjat
ost. Till detta ändamål skiires färsk sötmjölks-
ost iskifvor, hvilka arbetas i varmt vatten
och skäras sedan imaskform. Dessa blötna

väl icke upp ivattnet; men äro ialla afseen-
den ett nödfallsbete. Vid betets påsättande
på korken iakttages att krokuddenblir väl skyld.
Då smärre fisk nyttjas inträdes kroken iryg-
gen på fisken, så att krokudden välter framåt
hufvudet. Nyttjas mask, bör endast så stor
del af den påsättas, som fullt skyler kroken;
men då Abborren tager trögt, påsältes hela
masken, då likväl krokudden insattesimaskens
tjockare ända ocli den smalare blir hängande
utom udden. Att, som några bruka, insätta
kroken på halfva masken och låta båda ändarne
hänga, bör snarare kallas att mata, än att meta.

Då så väl stället, som sättet är olika,der
mete med spö anställcs, har man derefter gif-
vit det särskilda benämningar och kallat det
Strandmete, då den metande håller sig på eller
tätt invid stranden, och Djupmete, då det före-
lages på något afstånd från landet och på
djupare vatten. Vid strandmete nyttjas så kal-
ladt jlötspö,vid djupmete känn- eller sankspö
(7). Strandmetaren söker antingen bråddjupa
stränder,berg eller stenuddar,vid hvilka han får
nöja sig med de mindre fiskar, som gå stran-
den nära. Sitter han ibåt eller ökstock, fä-
ster han den vanligen ivasskanten på det sät-
tet, att han famlar ihop några vasstrån,på hvil-
ka han antingen sätter sig eller slår dem kring
den pinnen, på hvilken åran fästes (årtullen).
Han kan svårligen nyttja flera än ett metspö,
emedan han är nödsakad att se sig väl före,att
icke kroken fastnar i gräs och skräp. Sker
detta, lossas den med en hank eller ring (7).
Då djupmete företages, sker det alltid på något
afslånd från stranden eller på grund uteifjär-
clarne. Metaren sitter då alltid ibåt eller ök-
stock, hvilken han håller på ett ställe genom
ett smalt låg, fästadt vid en större sten, som
nedsänkes på bottnen och med den andra an--
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dan fästes i båten. Vid detta mete nyttjas 3
till 5 metspön, allt som fiskaren är skicklig i
sin konst. För att kunna sköta dessa, sätter
han sig midt iLåten med ansigtet vändt mot
framstammen, och på ett eller två, tvärt Öfver
båten lagde, bräder utlägger han ett till två
spön på hvarje sida om båten och det 3:dje
eller s:te utåt förstäfven. Till agn nyttjas an-
tingen Gli, fiskyngel eller sådana metmaskar
(Daggmask), som uppkrypa på jordytanom aft-
narne, isynnerhet efter regn. Atthärtillnytt-
ja smärre mask, är föga båtande.

Vintermetet ehuru sällan lönande i jeni-
förelse med det besvär, som dermed är före-
nadt, anses likväl af många för ett nöjsamt
tidsfördrif. Det företages allmännast i början
af vintren, innan isen blifvit allt för tjock,och
emot våren då dagarne äro mindre kalla. Till
detta metningssätt fordras: metträd (8) med
ref och krok, en mindre isbill för att dermed
öppna vakar på isen, en skojvel (g) för att
rensa vaken och slutligen en mctsläda (10) el-
ler korg för att deruti förvara så väl fisken
som metdonet, samt att hafva något att sitta
på under metningen. Vid detta fiske beror
mycket derpå, huruvida fiskarenkänner de stäl-
len der Abborren har sina uppehållsställen för
vintren. Vanligen sökes han ikanten af grund
ute i fjärdarne eller vid »bråddjupa stränder
och uddar. Till sådana ställen begifver sig fi-
skaren, väcker en mindre vak och,sedandenär
rensad från is så att vattnet ärklart,nedsänker
han kroken till bottnen, upplindar så långt af
refven på metträdet, att kroken står 4 a 6 tum
från bottnen; sätter sig på slädan eller korgen
och gör några rörelsermed handen(leker),hvil-
ka icke kunna begripligen beskrifvas, i ända-
mål att sätta kroken ien viss rörelse, som
retar Abborren att nappa. Har han tagit,upp-

dragés han på det sättet, att refven uppvindas
emellan skofveln och metträdet,af hvilka fiska-
ren håller den förstnämnde i högra och den
sistnämnde i venstra handen. Till agn på
kroken nyttjas antingen en fläskbit till stor-
leken som en ärt, ögat af en nyss metad Ab-
borre, eller ock är kroken utan agn, så kallad
Blankkrok (n). Denna bör hafva riktig form
och hållas blank. Fiskaren söker Abborren på
det sättet, att hanomkring strandeneller grun-
det väcker en vak här och der påi5a 20

alnars afstånd från hvarje, tilldess han får en
eller flere fiskar i vaken; då börjar han att
kring samma ställe väcka vakarna tätare, någon
gång icke mer än 3 till 6 alnar från hvaran-
dra. Huru litet rörlig Abborren är dennaårs-
tiden, bevises deraf, alt metaren ofta får flera
Abborrar uti en vak, och känner icke ett enda
napp ien annan, som är tätt derinvid.

Stimspö. (12) är ett lika lönande, som fö-
ga kändt och begagnadt metningssätt. Det kan
endast företagas om sommaren då Abborren
stimmar och sällan på annan tid af dagen än
från kl. 6 e. ra. till solgången. Dagen böräf-
ven vara lugn och varm. Fiskaren beenfver
sig då åtföljd af roddare till de stengrund utei
fjärdarne, der han vet att denna fisk uppehål-
ler sig. När stimmet kommer, kastar han ut
kroken och släpar denivattubrynet, då Abbor-
ren genast springer efter och fattar uti den.
Roddaren bör förstå att styra ökstocken efter
stimmet, utan att bullra eller plaska med åror-
na i vattnet. Till agn nyttjas antingen en
torr ålskinslapp (Stimmlapp), klippt iform af
en Löja eller Nors, eller ock en trekantig rem-
sa skuren ur buken på en Aborre.

Ett annat metningssätt, kalladt huggkrok
(t3), begagnas äfven på några orter. Detta fi-
ske förelages endast om hösten,från medlel el-



ler slutet af Augusti månad, på grund samt
vid stränder och vasskanter, der vattnet är nå-
gorhvnda djupt. Det tillgår på följande sätt:
fiskaren bör vara ensam isin farkost och
sedan han hunnit till det stället, der han vill
fiska, håller han ökstocken på ett ställe genom
en viss rörelse med årorna, hvilka han förer
med venstra handen,under det han med den
högra nedsläppcr kroken tillsjöbottnen och ryc-
ker denalltidåterhastigt upp, så snart densjun-
kit. Abborren, som anser den blanka kroken
vara en verklig fisk, springer fram för att gri-
pa den och fastnar på endera af ståltrådsud-
darne. Isamma ögonblick, som åskaren kän-
ner, att han huggit Abborren, måste hansläp-
pa årorna och hanka fisken iniökstocken. Att
släppa efter, duger icke; ty fisken skulle då lätt
falla af krokudden.

Ännu ett fiskesätt,beräknadt på Abborrens
glupskhet och rofbegär, är Långr-ef (i4- Den
kan nyttjas under samma tid, som mete. Vid
utläggning iakttages, att om refven lagges en-
dast för Abborrar, bör den icke utläggas på
djupet, utan på något afstånd från stranden,
omkring skär, grund o. s. v. Till agn nyttjas
Gli eller Daggmask } och vid påsättningen iakt-
tages hvad redan är anmärkt vid mete. Ref-
ven bör icke utläggas förr än vid solens ned-
gång, på det att agnet icke måtte ätas opp af
smärre fiskar, som om dagen äro irörelseupp
ivattnet. Den bör icke lemnas liggande ovitt-
jad till utpå dagen; ty flera fiskar få då tid
att slita sig lösa, och andra döunder tidenoch
förlora smaken. På det att refven må kunna
skyndsammare utläggas, när dödt betenyttjas,
begagnar man sig af en Re/låda (i5), utihvil-
ken refven lagges redigt på det sätt, att den
mätes med famnen, och vid hvar 3:dje, l\:åo

famn lagges en krok, som redan är påbetad,
uti inskärningarne i lådans öfre kant. När
refven skall vittjas, lyftes hon endast från bott-
nen, de krokar som äro bara påbetas, de, på
hvilka någon fisk fastnat, aflösas,och en annan
krok påbindes i stället. Då refven upptages
inhankas han ilådan och krokarne läggas uti
inskärningarne i lådans kant. Då refven vitt-
jas eller upptages, är nödvändigt att fiskaren
har en mindre håf liggande till hands, med
hvilken han tager under de fångade fiskarne,
när de upplyftas i ökstocken. Andra bruka
för detta ändamål en jernkrok, med hvilken de
hugga den fångade fisken under buken eller i
gälen, då den skall lyftas ur vattnet. Detta
sätt är likväl mindre säkert, än det förstnäm-
de. Refven vittjas dagligen och bör icke lig-
ga längre än 3 å 4 dagar i sjön, innan den
upptages och torkas.

Med håf (16) fångas, åtminstone fångades
fordom Abborrar isjön Yngen i Wermland.
Uti Westgötharesan beskrifver v. Linné detta
fiske. "Abborren håller sig alltid vid skären
eller klipporna isjön. Dit ror fiskaren och
släpper ned håfven på bottnen, hvarpå Abbor-
ren, som alltid älskar runda ringar (?) begyn-
ner skocktals dansa öfver denna ring, men då
håfven uppdrages, blifver Abborren rädd, gif-
ver sig åt bottnen och således upptages ihåf-
ven, ofta till ansenlig myckenhet."

Utom dessa, för Abborren enskilt inrätta-
de fiskesätt, fångas han äfven nästan iall fisk-
redskap, som på de ställen han uppehåller sig
utsattes för annan fisk. Således får man ofta
ström-abborrar på Slantt Dragoch Stångkrok}

icke sällan huggas de äfven med Ljuster om
hösten.

Pl.

8 Pl.i. Fig. 1.



GERS, 9

Pl. 1. Fig. 2.

G e r s, Acerina vulgaris Cuv.
Gersen hörer till samma stora familj, som

Abborren, och räknades fordom äfven tillslag-
tet Perca. Vid ett flygtigt påseende liknar
den också Abborren ganska nära och har i
sitt lefnadssätt mycket, som påminner omden-
ne. Gersen skiljer sig emedlerticl i flera vä-
sendtliga delar från sin anförvandt och afsön-
drades derföre aidraförst af Guvier uti ett eget
slägte, som vi nu,med honom, benämna Aceri-
na. Detta slägte igenkänner man derpå: att
både locket och för-locket liafva hvassa tag-
gar ibakre randen; att de bada ryggfenor*
na äro hopväxta till en _, samt att hufvudet
har flera, nästan irader ställda j rundaeller
aflånga gropar. Slagtet äger ett högst ringa
antal af arter, af hvilka endast en, efter hvad
vi ännu känna, förekommer iSverige. Denna
är vår vanliga Gers. Kroppen har nästan
samma form som Abborrens, men är mera
rundlagd och mindre hoptryckt, hvilket gifver
Gersen ett välmående utseende. Han hedras
derföre på vissa orter med namnet Skattbon-
de. Oaktadt kroppen är betäckt med hårda,
starkt fastsittandeochibrädden hårlandade fjäll,
kännes den likväl mindre sträf, då han tages
iden blottade handen, emedan hela kroppen
är öfverdragen med ett tjockt och segt slem.
Denna slemafsöndring är isynnerhet betydlig
på hufvudots yta, från de rymliga slemsäckar,
som hafva sitt läge uti ansigtsbenens många
och vida gropar. Det är detta, som gifvit an-
ledning till de flera provinsiella benämningar,
hvarunder Gersen är hos oss känd, såsom Snor-

gers — Snorpels — Snorluf ni. fl. Den grå-
brunt olivfärgade ryggen har endast en fena,
af samma färg, med någon dragning åt gult
och tecknad ined mörka prickar, ställdeirader
mellan fenstrålarne. Större, mörka fläckar fin-
ner man också på ryggen, och prickar eller
mindre fläckar på de gulgrå eller messingsglän-
sande sidorna. Hufvudet, som är af ryggens
färg, äggformigt, något hoptryckt och temligen
stort iförhållande till kroppen,har 3:ne ovala
groparipannan, flera smärre omkring näsborrar-
ne, en rad afgropar längs efter kinden, en dylik
efter underkäken, och slutligen en i brädden
af förlocket. Båda gällocken, så väl som skul-
derbladen, äro beväpnade med skarpa taggar.
Den medelmåttigt stora munnen har den öfre
käken något framstående öfver den nedre. Fle-
ra rader mycket lina och tältsiltande tänder
finnas ikäkarne och främre delen af gommen,
samt 4 tandade ben isvalget: iofvan och i
nedantill. Näsborrarne, som sitta närmare ögo-
nen än nosen, äro stora, med. en dubbel öpp-
ning. Ögonen likaledes stora, något aflånga
med gul ögonring och blå ögonsten, hvilken
likväl, då fisken en stund varit ur vattnet,blir
hvitaktigt blå-grå, icke olikt hvad man kallar
glosögd. Sidolinien ligger nära ryggen ochhar
samma böjning som den. Den hvitgula buken
är platt, likaså det silfverhvita bröstet, hvil-
ket, då fisken dör, skiftar likt perlemor ochblir
slutligen rosenrödt. llyggfenan har 27—28
strålar, af dessa de i3bakersta veka och gre-
niga, de öfriga taggiga och mycket stickande.

1Skandinaviens Fiskar^ iHaft,



Bröstfenorna äro grågula med fina mörkapunk-
ter, som bilda tvärband. De nästan hvita,
ofläckade bukfenorna hafva hvardéra 6 strå-
lar, den första stickande. Analfenan nästan
hvit, med högst få mörka fläckar, har 7 strå-
lar, af dem de arne främre taggiga. Stjertfenan
grågul med mörka fläckar, som bilda tvärband,
är föga klufven.

De inre delarne hos denna fisk äro myc-
ket lika Abborrens, utom det, att honans rom-
säck är dubbel, ehuru förenadinedra ändan.
Ryggkotorna 37, och refbenen i5.

Gersen, som inom Skandinavien bär flera
olika namn, såsom Hork, Kulbars m.fl. och i
Norrige Horr, förekommer mer ochmindre tal-
rikt nästan på alla orter. Han synes dock
mera tillhöra de medlersta och nordligaprovin-
serna, än de sydliga. Han uppehåller sig så
väliÖstersjöns skärgårdar, der nemligen vattnet
icke har en allt för stor sälta, som ide flesta
strömmar och insjöar. Mest älskar han att vi-
stas isådana sjöar, som hafva ett klart vatten,
och fast han någon gång äfven träffas i sjöar
med dybotten, är det likväl icke der, somhan
bäst trifves. På sand eller lerbotten synes
han helst uppehålla sig; men träffas äfven på
stenig grund och bland gräs. Om våren upp-
stiger han iströmmaroch åar,men stannar der
icke öfver vintren, utan begifver sig mot hö-
sten på djupet, der han tillbringar vintren.
Dess lynne synes vara mycket trögt. Han hål-
ler sig ständigt vid bottnen; går aldrig mot
vatlenytan, och sällan ilialfva vattnet. En-
dast under lekliden lefver han tillsammans med
sina likar; tillbringar sin öfriga tid i ensam-
het. Länge stående på samma ställe, synes
han snarare afbida sitt rof, än söka det, och
då han flyttar sig, sker det icke genom något
ulhållande framskridande, utan genom ett ha-

stigt språng framåt. Det är likväl icke oför-
mågan, som är orsaken till denna stillhet och
sorglöshet. 'Då han blir skrämd, äro dess rö-
relser ivattnet så lilliga, att de gifvit anled-
ning till ordspråket: c/vick som en Gers. I
högsta grad glupsk, förtärer han utan särde-
les urval smärre fiskar, insekter, maskar och
skaldjur, som finnas fastade på gräs, stenar el-
ler andra ivattnet liggande ämnen;sällan, om
icke aldrig, griper han något rof, som är fritt
och med hastighet rörer sia; i vattnet. Denna
omständighet gör, att då han nappar på mete,
sker det utan omsvep, isynnerhet om agnet
lagges på bottnen. Han är mycket seglifvad.
Det berättas att han, likasom Rudan, kan bi-
behållas länge vid lif, om han kälar straxt se-
dan han är uppfiskad och upptinas ikallt vat-
ten. Han anses växa långsamt och uppnåricke
någon betydlig storlek. Ien och annan sjö är
han uppgifven att blifva lika stor med lagliga
Abborrar. Iöstra skärgården öfverstiger han
icke 6 a 8 tum ilängd.

Denna fisks lek tid, som räcker länge,
inträffar ungefär vid samma tid,som Abborrens,
iMaj. Leken företages på måttligt djupt vat-
ten, der bottnen består af sand eller lera och
är beväxt ined vass. Den fina gulaktiga rom-
men afsättes på rören eller på bottnens sand.
Han förökar sig starkt; man har uti en Gers,
som icke vägde fullt 1 lod, räknat 756,000
romkorn. Ansedd hos oss ibland de föraktade
fiskslagen, har man för Gersen nästan intet
särskilt fiskesätt. IBlekinge och dess skärgård
skall han likväl fångas i mängd på fina, till
detta ändamål inrättade nät. Fångsten lä-
rer ske om hösten, då fisken drager sig från
åar och grundare ställen, der han tillbringat
sommaren, för att söka sig en uppehållsort för
vintren. Då han, som redan är nämtlt, lefver

10 Pl.1. Fig. 2.
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spridd, fångas han nästan med all sort fiskred-
skap, tillsammans med annan fisk.

Det är endast allmogen och sämre falk,
som värdera denna fisks kött, som är fast,
livitt, välsmakande och lättsmält, samt utan
finare ben. Bonden kallar Gersen Kungamab3

ehuru den aldrig kommer på de förmögnares
bord. Till agn på krok för Gädda, Lake m.
fl. är han, ehuru seglifvad, ianseende till sin
orörlighet visserligen bland de minst tjenlige.

Man har sökt göra denna föraktade fisk
förhatlig derigenom, att han lillskrifves det
okynne att förtära andra fiskars rom och äf-
ven fisk-yngel. Dessa tillmålen äro måhän-
da icke ogrundade; men likväl icke fullt bevi-

ste. Fiskare iallmänhet tro, att pade ställen
der Gersen går, skrämmer han bort all annan
fisk. Skälet till denna förmodan kan ock ligga
deruti, att då all annan fisk, för ett inträffan-
de oväder eller dylikt, drager sig från stran-
den till djupet, står den sorglösa och alldeles
icke kinkiga Gersen qvar och blir ensam fiska-
rens vinst. Inät är han förtretlig, emedan
han der intrasslar sig starkt och kan svårli-
gen uttagas, utan att fiskaren sönderstickersi-
na fingrar på fenornas och gäl-lockens skarpa
taggar.

Fiender äger hanitillräckligt antal. Utom
de forsat,som utställas af menniskan, blir han,
ehuru sjelf en rof-fisk, oftast ett rof för större
fiskar och vattenfoglar.

Pl. 2.

Bergs n ultra, Labrus maculatus Bl.
Ibland Skandinaviens fisksorter äro inga,

som i färgprakt kunna jemförasmed dem,hvil-
ka tillhöra Läppfiskarne _, eller det så kallade
Snultre-slägtet (Labrus). Idetta afseende gö-
ra dessa fiskar ett påfallande undantag från
den allmänna regeln, att ju högre mot norden,
ju enformigare och dunklare blifva färgerna.
Den som på vestra kusten ror ut på meteoch
får för första gången se en nyss ur hafvet
uppdragen Snultra,tror sig med ett trollslag
hafva blifvit förflyttad till en tropisk kust och
väntar med spänd uppmärksamhet nästa gång
det nappar, få skåda en annan af deparadoxa
varelser, som idessa vatten öfverflöda; men
illusionen blifver kort, den är förstördisam-

ma stund, som refven är inhalad och med den
en vanlig Torsk eller Flundra följer.

Vid Skandinaviens vestra kust förekomina
flera arter af slagtet Labrus, den ena vackra-
re och brokigare än den andra. Bergsnultran
är den största bland dem, mycket brokig men
ingalunda den vackraste. Dess färgteckning är
i högsta grad föränderlig. Sällan finner man
a:ne fullkomligt lika, och det vore ett fåfängt
försök, att för dessa olikheter söka någon all-
män lag; då man på samma ställe, samma tid,
finner utan afseende på ålder eller kön snart
sagdt alla mer eller mindre olika till färgen.
Den färgförändring, som vi framställt på pl.
2, är en af de mörkaste, som förekomma, och
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den man endast träffar hos de mera utbildade
individer. Som ung är Bergsnultran mera ljus,
af en brungul grundfärg, med några få större
fläckar på kroppens sidor af gråbrun färg och
af obestämd storlek, form och antal. Sam-
ma utseende bibehåller en och annan individ,
äfven såsom fullvuxen. Lika obeständig färg-
teckningen är på kroppen, är den äfven på
fenorna; dock igenkänner man alltidnågot dels
af de färger, dels af de fläckar, som på vår
figur finnas anmärkta.

Bergsnultran tillhör,som redan är upp-
lyst, endast saltsjön, och förekommer ej spar-
samt, ehuru aldrig inågon stor mängd, yid
Norrska kusten och Bohusläns skärgård. Den
är ej, så vidt vi känna, funnen inom Sundet,
och sökes förgäfves uti Östersjön. Den uppe-
håller sig alltid tätt invid de brantaste klipp-
väggarne och väljer sig under dessa en fristad.
Från dessa ställen aflägsna de sig icke, och
vistas der på ett medelmåttigt djup. Detta
rättar sig något efter fiskens ålder. De unga
Bergsnultrorna ser man ofta ialnsdjupt vatten
söka sin föda bland de på bergväggen växan-
de tångarter, och vid någon fara döljasig emel-
lan dem. De större gå djupare, men träffas
på 6 å 10 famnars djup. De hafva emedlertid
iskärgården sina vissa favoritställen,der man
alltid är säker att träffa dem, under det man
vid andra, till utseende lika beskaffade skär
söker dem fåfängt. Sålunda förekomma de ej
uti den aldra innersta skärgården, ej heller i
sjeifva hafsbandet, åtminstone ej vid den sidan
af skäret, som hafvet ligger på. De äro, som
fiskarne iallmänhet, rof-fiskar; deras mun är
också väl försedd med starka tänder. Deras
föda består af smärre fiskar, Crustaceer och
Blötdjur.

Bergsnultran hinner en storlek af 12 till r5
tum,eller något deröfver,och har en temlig tjock
och fyllig kropp. Dess köttär hvitt, fastoch väl-
smakande, något sötaktigt.IBohuslän värderas
det föga och på flera ställen ätes fisken al-
lenast af de fattigare fiskarena, hvilka först
klyfva och soltorka den. Man använder så-
ledes för denna fisk intet eget egentligt fiske,
utan den erhålles tillfälligtvis på dörjkroken„
som utkastas för Torsk-arterne, samt någon
gång vid dragning af not eller så kallad Vad
efter småsiil. Vill man särskilt förskaffa sig
fisken, är en liten Vad det tjeniigaste redskap,
då man ofta i första draget, när Vaden utläg-
ges på tjenligt ställe, kan med visshet påräk-
na att erhålla flera.

Då vikomma uti ett följandeHäfte att lemna
figurer till de öfriga skandinaviska arterna af
Snultresläglet,sparavi till dess, att ingå utinå-
gon framställning af livad, som rörer slagtet i
allmänhet, och att angifva de kännetecken, ge-
nom hvilka arterna sins emellan åtskiljas. Vi
vinna derigenom nu något utrymme, och kun-
na mera isammanhang på ett ställe afhandla
det sedermera. Vi vilja här blott tillägga, att
Bergsnultra är fiskens allmänna namn utiBo-
huslän,ehuru man äfven derunder innefattar nå-
gra af de smärre arterna, förhvilka ingen egen
benämning är känd. Dess namn iNorrige är
enligt Möller och Nilsson: Berggylte — Berg-
galt— Söe-abborre;kallas afAscanius Söe-Carpe,
De figurer man hittills äger öfver denna art
äro ihög grad felaktige; Blochs figur på Tak
294 är emedlertid af de äldre den bästa, men
målad efter ett isprit iniagdt exemplar kun-
na färgerna ej vara annat än oriktiga. Den fi-
gur vi nu lemna, är målad efter ett iBohus-
län imedio af Juli månad fångadt exemplar,
genast efter dess iipphämtning ur vattnet, så-
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ledes med samma färger, som fisken äger, då
han lefver. Färgerna förändra sig på snart
sagdt allafiskar hastigt efter döden, och redan
efter en kort stunds förlopp är fiskens utseen-
de så förändradt, att man ej känner igen den.
Ät denna omständighet har man hitintills fä-
stat allt för liten uppmärksamhet. Vi anse
oss således böra här, en gång för alla tillkän-

nagifva, att alla de colorerade figurer, hvilka
idetta planchverk komina att ingå, blifva
med fiskens lefvande, naturliga färger så tro-
get återgifna, som konsten förmår. Måhända
skall Artisten derigenom hos mången, somen-
dast sett den döda fiskens färg, ådraga sigden
beskyllning, att hafva smickrat naturen, då
han sökt återspegla lifvet.

Pl. 3. Fig. 1.

Fjär s ing, Trachinus Draco Lin.
Redan ide äldsta tider kände man Fjär-

singen, och fruktade, då som nu, för denna
iiskens hvassa taggar, dem man tiilskref en li-
ka giftig egenskap, som Huggormens tänder.
Denna omständighet, för hviiken ligger någon
sanning till grund, gaf fisken tidigt en viss
märkvärdighet och var anledning nog, att ut-
sira dess historia med en mängd af fabler. Vi
ämna icke här upprepa dessa minnen från en
förfluten tid, då man inaturen endast sågoch
fann vidunderligheter — då hela naturforsk-
ningen, om den annars så får kallas,mera gick
ut på att samla förvånande berättelser omna-
turföremålen och de diktade verkningar man
tiilskref dem, än att söka grunden tillen enkel
och naturlig förklaring af livad man verkligen
varseblef.

Fjärsingen är den enda art af slagtet
Trachinus, som förekommer vidSkandinaviens
kuster, efter hvad inan ännu känner. Detta
siägte, som Cuvier äfven förer till Percoider-
na uti en egen afdelning, har flera mycket ut-
märkta kännetecken, och är således lätt att
igenkänna. Kroppen är långlagd,hoptryckt,

kilformig,med nästan jemt sluttande sidor
åt stjerten,belagd med små, mindre märk-
bara fjällj som bilda snedt löpanderader upp-
ifrån och nedåt; hufvudet litet, med pannan
inästan samma plan, som ryggen, och med
närsittande ögon,som vetta något uppåt.
Bukfenorna sittaframom Bröstfenorna. Rygg-
fenorna 2:ne, vid roten nästan förenade;den
främre kort,med 5 h y hårda, spetsiga och
mycket stickande strålar; den bakre läng,,
jämnhög,med 24 a 3o mjuka,ispetsen gre-
niga, strålar. Jndöppningen sitter strax
bakom den lodräta linia,som dragésfrånbröst-
fenornas rot. Analfenan af samma form,som
den bakre ryggfenan,har något större ut-
sträckning. En lång,hvass tagg utskjuter
från gäl-lockets bakre rand. Små fina . tänder
ikäkar och gom. Gälhinnan har 6 strålar.

Slagtet Trachinus tillhör endast de haf,
som gränsa till Europa och hyser ganska få
arter. Den allmännaste är den, som äfven
träffas vid vår vestra kust, och som igenkän-
nes derpå, att uti första ryggfenan äro strå-
lames antal 6;uti den andra 3o;uti anal-



fenan 3i;alt kinden, tinningarne och det
egentliga locket äro beklädde med mycket små
fjäll. Fjällen,sombekläda kroppen,äro aflångt
fyrsidiga och ligga uti mycket tydliga,parallela
rader, som löpa snedt nedåt och bakåt. Ofvan
ögonensitta ia 3 små taggar, bakåt rigtade.
Bröstfenorna äroispetsen tvära, liksom af-
klipta, hafvai5strålar, af hvilka de 2:ne öf-
versta äro enkla, de 7 derpå följande ispet-
sen 4"delta, samt de 6 nedre tjockare och i
spetsen 2-clelta. Bukfenorna äro små, tätt
sittande, af ett mera vertikalt läge, hafva 6
strålar hvardera, de 2:ne första enkla, de an-
dra i spetsen a-delta. Sidolinien löper nä-
stan alldeles rak, närmare ryggen än buken,
blir något stupande nedåt i granskapet af
stjertfenan. Fjärsingen är prydd med ganska
lifliga färger, som på eget sätt omvexla med
hvarandraiform af smala, afbrulna, snedt
löpande band, hvilket bäst uppfattas på figuren.
Första ryggfenan är framtill mörk med nära
sammanlöpande, större, svarta fläckar och röd-
bruna strålar, baktill blek; en svart ehuru
mindre fläck finner man på analfenanitrakten
af <):de strålen. Den bakre ryggfenan är blek
iroten, med ett gult band längs efter midten,
och med blå spets. För öfrigt få vi, hvad
färgerna beträffa, hänvisa till figuren. Som
bukkaviteten är ganska inskränkt, finner man
tarmkanalen ligga spiralformigt hoprullad; ma-
gen är liten, men temmeligen tjock och fast;
kring magmunnen sitta 6 st. blindsäckar. Lef-
vern består af 2:ne lober, den venstra betyd-
ligt större än den högra,vidhvilken gallblåsan
är fästad. Simbläsa saknas. Urinblåsan är lång,
och föga bred. Ryggraden består af 4o kotor.

Fjärsingens vanliga storlek vid Skandina-
viens kust är emellan 9 och 12 tum iläng-
den; men nian träffar dem, som hinna än-

da till 15 tum; en af denna längd erhölls
förliden sommar iBohuslän. Den förekommer
längs utmed vestra kusten, och ingår äfven i
Öresund. Som den lefver ensligt, får man den-
na fisk aldrig inågon mängd, men den är för
öfrigt alldeles icke sällsynt. Alla fiskare frukta
ihög grad för Fjärsingen och bortkasta genast
alla dem, som de händelsevis fånga dels på
krok dels med nät och not. Anledningen till
den fruktan och afsky, som man hyser för
Fjärsingen,är, att fiskaren ofta ganska smärt-
samt blifver sårad af de hvassa taggar, hvilka
ryggfenan bär, och livarvid man icke en,utan
flera gånger haft exempel på olycklig utgång
för patienten. Fentaggarne föra likväl icke
något egentligt gift; de äro ej heller så orga-
niserade, såsom huggormens tänder, medhvil-
ka man velat jemföra dem. Man har derföre
(se Tidskrift förLäkareoch Pharmaceuter; 1834
Haft.3, sid. 125) förklarat, att de giftiga verk-
ningarna antingen uppkomma af en mekanisk
orsak, på samma sätt, som då man såras af
glas, bensplittor o.d., eller ock, att det slem,
som afsöndras från kroppens yta, och hvilket
äfven håller fenstrålarne slippriga, skulle, in-
ympadt uti såret, yttra sig som gift. Huru
som helst, bör denna fiskmed varsamhet hand-
teras, och fast det ej är sagdt, att alla svåra
symptomer skola inträffa vid hvarje tillfälle då
någon såras, ty vid dessa som andra blessurer
beror så mycket på subjectets constitutionoch
tillstötande förvärrande omständigheter: så är
åtminstone derafen häftig smärta alltid att på-
räkna. Denna lindras säkrast derigenom, att
såret med en knif genast utvidgas och begju-
tes från en höjd med droppvis fallande kallt
vatten, så länge hetta förmärkes. Manbrukar
iBohuslän, såsom ett suveränt motgift, att
uppskära buken på den fisk, som sårat, uttaga

14 Pl. 3. Fig. 1.
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lefVern och genast låta patienten uppäta den.
Detta uraktlåtes aldrig, så egen kuren än tyc-
kes vara.

Fiärsingen uppehåller sig på medelmåttigt
djup med sandbotten; den gräfver sig ned uti
sanden och håller sig gömd, att mera obemärkt
kunna öfverfalla sitt rof: smärre fiskar ochCru-
staceer. Dess lektid inträffar ibörjan afsom-

maren, då han går stränderna närmare, och
vankas mest. Dess kött skall vara mycket väl-
smakande, men fortares icke af våra fiskare.
Fiskens allmänna namn iBohuslän, är det vi
begagnat; den förekommer äfven på andra or-
ter, under samma, ehuru något förändradt i
uttalet, såsom Färsing, Fjäsing m; fl. Kallas
iNorrige enligt Ascanius Qveise.

Pl. 3. Fig. 2.
Knorrhane, Trigla Gurnardus Lin.

Denna fisk är kändivestra skärgårdenun-
der flere benämningar; dess vanligaste namn i
Bohuslän är Knöt; vid Strömstad kallar man
den Halhös. Namnet Knorrhane (knorrtupp)
har sin upprinnelse deraf, att då fisken är upp-
dragen ur vattnet, låter den höra ett knorran-
de ljud, som uppkommer af gäl-lockens fastare
tillslutande, under det att den luft, som fyllt
gälrummet, prässas derigenom. Samma ljud
förmärkes, ehuru mindre starkt, äfven hos nå-
gra andra fiskar af enahanda orsak; ty något
egentligt ljud, svarande mot de högredjurens,
kunna, som bekant är, fiskarne i saknad af
lungor och luftrörshufvud ej åstadkomma.
Slagtet Trigla j till hvilket Knorrhanen hörer,
bildar med flera andra närstående en ganska
naturlig familj af de taggfeniga fiskarne,som
man igenkänner derpå, att hufvudets sidor äro
liksom med ett benharnesk omslutne. Denna
egna bildning härrör af den stora utveckling,
som den, hos de flesta fiskar obetydliga ben-
ring, hvilken undertill omgifver ögonen, vun-
nit, hvarigenom dessa ben komma i beröring
med förlocket och bilda ofta dermed en fast
och orörlig förening. Manbenämner också den-
na familj: fiskar med pantsarbeklädda kinder.

De flesta, som höra derunder, hafva ett högst
eget och alltid lätt igenkänligt utseende. Så
är åtminstone förhållandet med slagtet I'rigla,
Flufvudet, som har en cubisk form med slut-
tande nos, är stort iförhållande till krop-
pen, liksom öfverdraget af ett fast ochhårdt
skal, som är mycket skrofligt, skarpt och oj%
tast väpnadt med taggar. De 3:ne ned-
re strälarne af bröstfenorna äro fria (ej för-
enade med någon hinna),fastare och tjockare
än de öfriga, samt ledade. Ryggfenorna äro
z:ne, åtskillda. Mycket fina och tättsitlande
tänder uti båda käkarneochframtilligommen.
Kroppen är afilång,mycket afsmalnande mot
stjerten,rundad och föga hoptryckt,beklädd
af små fjäll. Slagtet är mycket art-rikt; de
flesta arterna finner man vid Europas kuster,i
synnerhet iMedelhafvet. Skandinavien har vid
sina kuster 2:ne arter, af hvilka Knorrhanen
är den allmännaste. Denne förekommer längs
efter hela vestra kusten och utiÖresund, samt
skall äfven, enligt Nilsson, fångas iÖstersjön.
De kännetecken, som utmärka denna art, äro,
att den af köladefjäll upphöjda sidolinien,
så väl som kanterna af ryggfåran, hvaruti
fenorna sitta, samt sidorna af defrämre strå-



lame uti första ryggfenan äro tandade och
förkänseln mycket sträfva; samt att bröst-
fenornas strålar äroispetsen2-delta. Ansigts-
benens yta är prydd af enmängdkorniga linier,
hvilka från vissa punkter utlöpa strålformigt.
Bakom ögat vid sidan afnackenutskjuter å ömse
sidor en tjock och hvass tagg; dylika finnas äf-
ven vid nedre kanten af förlocket ehuru min-
dre. Locket utskjuter ia:ne hvassa taggar,af
hvilka den nedersta är längst. Skuldran är
äfven väpnad med en sådan. Bukfenorna sitta
under eller något bakom bröstfenorna; båda
paren hafva samma längd. De förra hafva 6
strålar, första strålen är hård och stickande.
Ibröstfenan finnas 11 strålar, utom de 3:ne
fria, af hvilka den 3:dje är längst, dernäst
den 2:dra, och kortast den första. Dessa fria
strålar tyckes fisken begagna såsomkänselorga-
ner; ty de nerver, som gå till dem, äro stora
och af deras ursprung kan man sluta, att
de äro Icänselnerver. Uti första ryggfenan,
som är af kroppens höjd och dubbelt högre
än den andra, finnas 8 stickande strålar,
den 3:dje tjockast och af samma längd sona
den 2:dra; de följande has,tigt aftagande, som
gör fenan mycket stupande bakåt; andra rygg-
fenan har \q

—
20 strålar; analfenan 18

—
20.

Ändöppningen har sin plats midt emellan no-
sen och stjertfenan. Ryggfenorna sitta uti en
tydlig fåra, beklädd .af hårda sköldar, livars
skräniga kant bildar å ömse sidor en långsgå-
ende,något upphöjd ås. Omkring 72 fjäll be-
kläda sidolinien, som är nästan alldeles rak.
Magen är stor, triangulär, med tunna väggar;
tarmkanalen gör 2.#ne böjningar, och "har 7
blindsäckar; lefvern är liten, består af 2:ne
flikar; simblåsan är betjTllig, spetsig baktill,
men delad framtill i2:ne delar.

hafva öfre delen af kroppen grågul, beströdd
med hvita, glänsande punkter, samt buken och
sidolinien hvita. Hos andra äro de hvitapunk-
terna omgifna af en liten svart ring, och få
derigenom utseende af små oceller. Hos an-
dra åter ser man intet spår till dessa hvita
fläckar. Man finner vidare individer,somhafva
en mer eller mindre mörk, rödbrun färg, i
stället för den grågula, och livars sidolinia äf-
vensom bukens sidor få en stark dragning i
gult. Det är denna färgförändring, som vi
framställt på vår planche, och som, om vi
icke misstaga oss, mera tillhör fiskenien vnsr-
re ålder. Stjert-, Bröst- och Ryggfenorna an-
taga färg efter kroppen, den främre afdesist-
nämde är alltid mörkare, och har i spetsen
emellan 3:djeoch s:te strålen en mer eller min-
dre tydlig svartaktig fläck.

Knorrhanenhinner en längd afi4— 16 tum.
Af denna storlek erhålles han mest iBohuslän.
Den uppehåller sig på samma ställe och på lika
djup, som Koljan och Hvitlingen,och fås jemte
dessa fiskar på krok. Man äter fisken, ehuru
den ej räknas till läckerheterna, ty köttet är
mera svampigt och har en fadd smak. Något
eget fiske anställes icke för denna fisk. Dess
föda består förnämligast af Musslor och Cru-
staceer.

i

Denna art är ganska närslägtad medBlociis
och Cuviers Trigla Cuculus. Af den mindre
uppmärksamme kunnadessa båda arter lätt sam-
manblandas, isynnerhet som färgen ej lemnar
någon tillförlitlig ledning. Tr. Cuculus är än-
nu ej funnen vid våra kuster, men torde väl
förtjena att eftersökas.

livad synonymien beträffar till Tr. Gur-
nardus, har redan Nilsson och äfven Cuvier.
utrett, att Linnés Trigla Hirundo (se Fauna
SveciaN:o 240) är ingenannan än T.Gumardus.Färgen är äfven på denna fisk mycket

föränderlig. Vanligast finner man sådane,som Pl.

16 Pl. 3. Fig.2.
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Pl. 4.

Spigg-Slägtet, Gasterosteus Linn.
Innefattar på en gång de minsta och de

mest utspridda af alla våra fiskar. Knappt
linnes någon rännil, uli hvilken man icke får se
dessa små och lifliga varelser simma muntert
omkring, ofta inom det trånga område, som
stundeligen sommarvärmanfördemmer och mer
inskränker. Iekonomiskt hänseende ådraga de
sig allt för liten uppmärksamhet, för att vida-
re kunna intressera den praktiske fiskaren', som
blott känner Spiggen till namnet. Zoologen
kan icke nöja sig med en så ringa bekantskap;
för honom är Spiggen lika vigtig att känna,
som den mångdubbelt större och nyttigare
Laxen. Båda äro lika små bråk af den stora
skapelse, som han för sitt vetande har att ut-
forska, och båda äro de för forskningen lika
intressanta, lika tacksamma. Vi kunna derfö-
re icke undgå, att äfven åt detta slägte egna
vår uppmärksamhet. Spiggen, så olik vid för-
sta påseende den fisk, hvars historia nyss för-
ut afhandlades, hörer likväl till samma natur-
liga familj, som den, eller tillfiskar medpant-
sarbeklädda kinder. Dennakarakter är välhos
Spiggen icke så tydlig, som hos Knorrhanen;
dock omisskänlig. De kännetecken, genom hvil-
ka Spigg-Slägiet vidare utmärkes, äro,att den
främre ryggfenan och bukfenorna sakna den
hinna, som sammanbinder strålame, hvilka
derföre få utseende af fristående taggar,dem
fisken efter behag kan resa upp och lägga ned;
att gälhinnan har blott 3:ne strålar;attBäc-
kenbenen äro mycket utvecklade och bilda
liksom ett harnesk, som bekläder en stor del
af buken; att kroppen saknar fjäll och är

ofta istället betäckt till någon del med på
tvären lagda sköldar; samt att stjerten är å
ömse sidor kölad. Af Spiggslägtet förekomma
3:ne arter uti Skandinaviens vatten, af hvilka
de tvenne: Stora och Lilla Spiggen vistas både
isött och salt vatten, men den 3:dje eller
Tångspiggen endast uti skärgårdarne. Deras
beskrifning gå vi nu att lemna.

Fig. 1. a. och b.

Stor-Spigg, Gasterosteus aculeatus
Linn.

Dess artmärke är, att ryggeniställetför
en främre ryggfena, har blott 3:ne fristående
taggar. Hos denna art är kroppen mera hop-
tryckt; stjerten afsmalnar hastigt, men utvid-
gar sig åter vid stjertfenans rot. Ryggen är
afkullrad och nästan rak, med fördjupningar,
uti hvilka taggarne ligga, då de äro nedfällde.
Hufvudet är stort i förhållande till kroppen,
mycket hoptryckt och med snedt afhuggen,
uppåt spetsig nos. Gäl-locken stora. Fina
kardlika tänder uti käkarne. Den raka sidoli-
nien ligger nära ryggen och höjer sig på stjer-
tens sidor till en liten köl. Buken täckes af
ett hårdt, skjöldformigtben (Bäckenbenen), som
bakåt slutar ien spets, och från hv\lket upp-
stiger å ömse sidor ett utskott, som omsluter
buken. Kroppens sidor täckas af sköldar, af
hvilka de medlersta äro störst och aftaga i
storlek så väl mot hufvudet, som mot stjerten.

Skandinaviens Fiskar, t Haft.



Antalet af dessa sköldar kunna hos någraupp-
gå till 26 a 27 (fig. 1. a.), hos andra endast till
5— n (Fig. 1. b.). Denna olikhet uti sköldam-
es antal föranledde Cuvier, att skilja Stor-
spiggen uti tvenne skilda arter; men fortsat-
ta observationer hafva icke bekräftat denna
åsigt. Man träffar nemligen båda varieteterna
tillsammans, äfven under lektiden, och öfver-
gångar dem emellan äro ej sällsynta. Lika
föränderligt och obestämdt är taggames relati-
va längdmått,af hvilket man äfven försökthem-
ta grunder till artens sönderdelande uti flera.
Den bakre eller egentliga ryggfenan börjarnå-
got framom, men slutar alldeles öfver analfe-
nan, har 12 veka strålar. De 3:ne taggarne
framom denna fena hafva baktill vid roten en
liten trekantig hinna, äro framtill afkullrade,
baktill urhålkade och ikanten sågtandade. Af
en lika konstruerad, något större tagg, bakom
hvilken en mindre, knappt märklig fenstråle
sitter, hälften så lång som taggen,består hvar-
je bukfena. Nämde taggar kunna på dendöda
fisken med lätthet uppresas, men icke nedfäl-
las, så vida ej taggen först lyftes upp, till följe
af ledgångens beskaffenhet. Fisken verkställer
tletta genom en egen muskelrörelse,sedan vre-
den lagt sig eller faran är förbi. Man finner
lätt med hvilket större eftertryck den lilla fi-
sken kan begagna sina vapen, då de uppresta
bibehållas ien fast och orubbad ställning ge-
nom mekaniken uti ledgången.

Det märkvärdigaste hos Storspiggen är vis-
serligen dess färgförändringar. Om vintren är
kroppen rent silfverhvit, med öfredelenafhuf-
vudet och ryggen blå. Om sommaren ärhuf-
vudet ofvan och hela ryggen ända till sidoli-
nien svartgrå». Då lektiilen inträder, visar
fisken ett färgspel, som är förvånande. Ryggen
blir först brunaktig, får mörkare tvärband,.

och de silfverhvita sidorna få en stark anstryk-
ning af messingsgult. Detta gäller i synner-
het om honorna. Hannarne få vid samma tid
en röd fläck, som börjar under hufvudet vid
det ställe, der gälhinnorna mötas, och som ut-
vidgar sig hastigt, så att rodnadenvanligen in-
tager hela undre delen af fisken, från under-
käkens spets till andöppningen. Denna rod-
nad är hos olika individer mer ochmindre ut-
vidgad. Hos somliga stiger den uppåt sidor-
na något öfver sidolinien, hos andra är hela
fisken röd, utom den öfversta delen af ryggen,
som isådant fall är rödbrun,och pannan, som
alltid har en stark, blågrönfärg;ögonringenär
grön och ganska vacker. Vi hafva idenna
drägt framställt fisken på pl. zf. fig. i.b.; och
visat dess vinterdrägt med fig. i.a.

Inom hela Skandinavien träffas Storspig-
gen icke blott ialla större och smärre insjöar,
åar och bäckar, utan äfven ibåda skärgårdar-
ne, den östra och vestra. Man finner denofta
i så små och så afskilda vattensamlingar, att
det faller sig svårt, om icke omöjligt, att för-
klara sättet, hvarpå han ditkommit och huru
han der kan bibehålla sig. Han älskar ett
mera stilla vatten och håller sig om somma-
ren på grunda ställen invid stränderne, helst
sådane, som ligga öppna för solen. Mothösten
drager han sig till djupare stränder vid sun-
den, åmynningar eller större vikar. Om vin-
tren står han troligen, åtminstone i skärgår-
den, packad istora massor på djupet; ty då
han denna årstid någon gång fångas med not,
fås han till stor mängd. Sällan trädas Spig-
gen spridd, utan ständigt istörre eller mindre
sällskap tillsammans. Under lektiden och då
han om hösten iNovember månad stimmar,
sandar den sig i otroligt stora skaror i de
större vattnen. Med glupskhet förtärer han

18 Pl. 4. Fig. 1.
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maskar, insekter, larver, smärre blötdjur och
fiskyngel; ty ehuru liten, är han en snål rof-
fisk. Omkring slutet af Juni månad inträffar
Spiggens lektid, som är förenad med flera
märk värdiga tilldragelser. Redan iMaj börja
så väl hannen som honan, att på sätt somre-
dan är nämdt, förändra färg. Detta är tecken
till den snart inträffande leken,somäfvenbör-
jar så snart fiskarne fått den rätta färgen. De
skaror, som då uppstigit till grunda, gräsiga
stränder för att leka, dela sig på det sättet,
att hannar och honor åtskiljas. Hannarne,som
tyckas vara mycket färre än honorna, välja
livar för sig ett visst ställe, på något afstånd
från hvarandra, och herrska på dettaenväldigt.
En häftig afundsjuka råder under denna tid
dem emellan, och det fordras blott en liten
rörelse hos ena parten, att genast sätta den
andra i fullt raseri, som slutar med en tve-
kamp. Dessa strider verkställas på det sätt,
att båda rycka pilsnabbt mot hvarandra, göra
ett kraftigt sidohugg med den hvassa buktag-
gen och skynda derpå likahastigt åter tillbaka,
hvar på sitt ställe. Efter några anfallhar snart
den starkaste gjort sin öfverlägsenhet gällande,
hans territorium utvidgar sig, och triumpha-
torn prålar derefter med de skönaste färger.
Under det att hannarne förlusta sigmed dessa
ridderliga öfningar, simma honorna flera eller
färre till antaletilånga sträcktågutanförstrids-
platsen. Den honan, som är i spetsen för
truppen, simmar då hastigt fram med de öf-
riga isläptåg, stannar tvärt, ställer sig i en
lodrätt ställning, med hufvudet vändt åt bott-
nen. De efterföljande samlas omkring henne,
ställa sig på samma sätt, så tätt packade som
möjligt. Då hon sålunda samlat truppen om-
kring sig, gör hon hastigt ett slag, somiögon-
blicket skingrar hela hopen. Denna lek repe-

teras ofta, men hastigheten,hvarmed de sking-
ra sig, gör det omöjligt att observera, om all-
tid en och samma hona är den anförande, el-
ler de omvexla. Så länge solen står högt
på dagen fortsattas lekarne, och under morgo-
nen och aftonen ser man hannarne ströfvaom-
kring, förmodligen i afsigt, att befröa den
förut af honan lagda rommen. Denne fästes
vanligen på vattenväxter, och romsättningen
påstår endast 4— 6 dagar, som rättar sig efter
väderleken. Hos Spiggen inträffar äfven det
ovanliga, att, då större delen af andra fiskslag
under lektiden bortlägger sin medföddaskygg-
het, och följaktligen blifver lättare att fånga,
blir Spiggen lifligare och skyggare;dess glupsk-
het aftager. Sedan leken är slutad, försvinner
småningom fiskens vakra färgspel, och lynnet
återtager sin vanliga karakter.

Af det stora antal, som i synnerhet vissa
år finnes af denna fiskart, skulle man förmo-
da, att den är mycket afvelsam; så förhåller
det sig likväl icke. Honan har icke mer än
iio till 150 romkorn ibåda romsäckarne,och
då hannames inskränkta antal gifver anledning
till den förmodan, att icke alla äggen blifva
befrödade, kan afvelsamheten icke skattas stor.
Detta oaktadt finnas, som sagdt är, vissa år
ofanteliga skaror af denna fisk. Man har upp-
gifvit flera skäl dertill. Sannolikast är hvad
Cuvier anfört,att de år, då dessa stora skaror
synas, varit mer än vanligt gynnande förfort-
plantningen. Stor-Spiggetij som af få rof-fiskar
öfVerträlFasi glupskhet, blir mycket fet. I
storlek öfverstiger han sällan 3 tum, och upp-
når troligen snart denna storlek. Den egen-
skap utländske författaretillägga honom, att icke
lefva öfver 3:ne år, synes fordra bekräftelse.

Spiggen har på olika orter fått olika be-
nämningar. Han kallas för dess taggiga fen-



20 Fig.1. a. och b,

strålar, Pigg, Spigg,Stagg _, i Skåne Horn-
stagg;iskärgården Skötspigg> Horntagg,Horn-
fisk;äfven Tennfisk för dess blanka och tenn-
lika färg om vintren; Tennfisk med spjut o.s. v.

Till föda för menniskor användes aldrig
denna fisk; af rof-fiskar och sjöfoglar fortares
han likväl imängd och är det mest allmänna
födoämnet för Näbbgäddan. De spridda indi-
vider, som nästan alllid fås med not bland
annan fisk, kastas vanligen bland afskrädet och
användas för svinkreaturen. Då han,hvilket en-
dast inträffar vissa år, fångas imängd, använ-
des han- till trankokning; en tunna nyss fån-
gad spigg gifver då 2:ne kannor klar olja,
som allmännast användes att bränna ilampor.
Grumset, som afsätter sig på bottnen af kär-
let, ihvilket fisken kokas, är ett så kraftigt
gödningsämne för åkren, att 2 tunnor sådant
grums, uppblandadt med en tillräcklig mängd
vatten, anses svara mot io parlass gödsel.

Det enda fiskesätt, som uteslutande begag-
nas för denna fisk, är ganska enkelt. Fisket
företages ibörjan af November månad och fort-
sattes till dess vikar och sund börja lägga sig.
Mot aftonen, då Spiggen märkes vara samlad,
som visar sig under lugnt väder i solgången,
derigenom alt vattenytan krusas likasom af fint
regn eller utkastad sand, åtföljas tvenne fiska-
re till stället ien båt, i hvars främre ända
är anbragdt ett Brandjern (17),påhvilket torr
ved lagges och itändes. Då man med båten
kommit på den sidan af stimmet, åt hvilket
fiskarne äro vända med hufvudet, håller den
ena af fiskarena båten vid en stake, som ned-
stötes ibottnen, under det att denandremed,
en fin Häf (18) öser upp fisken ur sjön ibå-
ten. lJå delta sätt kunna flera båtlaster på en
natt erhållas.

Fig. 2.
Små-S pig g, Gasterosteus pungitius

Linn.
Genom 8 h 10 fristående taggar på rjg-

gen skiljer sig denna art genast från den för-
ra. Den saknar äfven den sidobeklädnad af
sköldar, som Stor-spiggen äger, menhar istället
en något tjockare hud. Ehuru mindre till stor-
leken, är Små-spiggen mera fyllig och ej så
hoptryckt. Dess hufvud är medelmåttigt stort,

något hoptryckt,med afspetsad nos och stor mun.
Underkäken något längre än den orre. Ögonen
stora, utstående. Fina tänder uti båda käkar-
ne. Den knappt märkliga sidolinien är rak,
ligger närmast ryggen och höjer sig fen-lik på
stjertens sidor. På detta ställe blir stjerten
så nedtryckt, att den är mera bred än hög.
Ryggens fristående taggar, som vanligen äro q,
men någon gång 8 eller io, kunna nedfällas
imotsvarande fördjupningar; de stå icke lod-
rätt mot ryggen, utan några af dem lutautåt
sidorna; de sitta icke heller uti en rät linia,
utan i, hvad man kallar, förbund (\v.\\);
alla hafva en hvass udd och nästan släta kan-
ter. Bakre ryggfenan har 11 mjuka strålar.
Bukfenorna, som sitta midt under den 3:dje i
ordningen af taggarne på ryggen, bestå hvar-
dera af 2:ne strålar, af hvilka den främre är
hård, skarp och vid roten sågtandad, den an-
dramjuk och knappt märklig. Analfenan mot-
svarar till läge och utsträckning den midt öf-
ver stående bakre ryggfenan. Stjertfenan är tvär.

Hos denna art har man ännu icke anmärkt
det färgspel, som under lektiden utmärker den
föregående; dock är drägten olika vinter och
sommar. Om vintren är öfre delen af hufvu-
det och ryggen blåaktigt gråbruna;sidorna silf-

ver-
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verhvita, med ytterst fina, mörka punkter.
Om sommaren deremot finner man hufvu-
det och hela öfre delen af kroppen mycket
olivgröna; undre delen ljusare grön, med en
messingsgul anstrykning, som under hufvudet
och vid bröstfenornas rot faller mera i rödlätt;
hela kroppen är tätt beströdd med tydliga svar-
ta prickar. Det är denna drägt, som figuren
visar, målad efter ett störreexemplar, taget i
trakten af Haparanda iJuni månad.

Små-Spiggen är den minsta af alla Skan-
dinaviens kända fiskar. Den finnes allmänt från
den högre norden till rikets sydligaste provins,
så väl ide flesta insjöar och bäckar, som äfven
vid Östersjöns stränder. Dess lefnadssätt är huf-
vudsakligen lika med föregående art. Den väl-
jer helst klart och rinnande vatten till uppe-
hållsort. Älskar sällskap, och lefver derförestörre
delen af året istora skaror förenad; den blan-
dar sig äfven med stora Spiggen, då denna om
hösten stiger iströmdragen. Den är till lynnet
mycket trög, men kan röra sig med mycken
liflighet. Dess föda består af maskar, insekter
och gräs, som med glupskhet förtäras. Ofta
finner man också denna lilla fisk mycket fet.
Den förmodas väsa fort, men uppnår sällan
Öfver 11 tum i längd; dess vanligaste storlek
är emellan i och itum. Lektiden inträffar i
Juni månad, då fisken söker mindre rinnande
vatten, såsom bäckar och rännilar, der manun-
der leken finner den sammanpackad imassor.
Hannar och honor äro då om hvarandrablandade,
och söka upptränga så långt som möjligttill den
gräsiga stranden. Rommen är rödgul och grof-
kornig i jemförelse med fiskens storlek; den
afsättes på gräset. Så länge leken påstår, är fi-
sken alldeles icke skygg, utan låter taga sig med
blotta handen.

Åf Små-Spiggen, som på olika orter har
flera benämningar, såsom Benunge _, Skinäling
m. fl., drager man samma nytta, som af den
stora, och användes till trankokning. Den på-
slås gifva en finare olja. Den fångas vid stim-
tiden iNovember jemte den större arten.

Fig. 3.

Tång-Spigg, Gasterosteus Spinachia
Linn.

Artm. Ryggen har 14-15fristående taggar.
Kroppen är långsträckt, från hufvudet till

anal-öppningen 5-kantig, derifrån till stjertfenan
4-kantig och mycket nedplattad. Sidolinien nä-
stan rak, är beklädd af kölade sköldar, som till
en del ligga öfver hvarandra; de största finner
man itrakten af ryggfenan, och aftaga derifrån
istorlek, så väl emot hufvudet, som emot stjer-
ten. Hufvudet meden utdragen, afspetsad, ned-
plattad och trubbig nos, slutar med en fögastor
mun. Underkäken är längre än den öfre, platt
och i spetsen rundad. Ögonen medelmåttigt
stora, något utstående. Näsborrorna äro aflånga,
ligga nosen närmare än ögonen. Den nästan
raka ryggen har en skarp kant, längs efter hvil-
ken 14—

15 rörliga taggar, som äro mycket
hårda, spetsiga och bakåt böjda, sitta uli en
langsgående fåra och äro försedda med en liten
hinna vid bakre randen, som likväl ej förenar
dem till en sammanhängande fena. Straxt bak-
om dessa taggar höjer sig den egentliga ryggfe-
nan med rundad spets och 7 mjuka, grenade
strålar. Nästan midt under ryggfenan sitter
Analfenan, af samma form och storlek som den
förra; den har en fristående, kort och bakåt

4Skandinaviens Fiskar, z Haft.
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böjd, spetsig tagg, samt 6 mjuka, delade strålar.
Bröstfenorna sitta ett stycke bakom gällocksran-
den, äro ispetsen tvära, nästan jemnbreda och
tunna, hafva hvardera 10 odelade strålar. Buk-
fenorna föreställas af en, vid hvardera buk-
kanten fästad tagg, som baklill har en liten
hinna. Stjertfenan är starkt afrundad, har 12i
spetsen 2-klufna strålar.

Till färgen är Tångspiggen en af våra vack-
raste fiskar. Den öfre delen af kroppen är oliv-
grön, stötandei brunt, den undre gulaktig med
hvit silfverglänsande buk; sidorna äroklara, lik-
som genomskinliga, så att man ser ryggradens
taggutskott skimra såsom mörka, på tvären ställ-
da, parallela streck; under sidolinien, på en
botten med silfverglans, ligger en rad med större
halfmånformiga och ovala , olivgröna fläckar,
som aftaga i storlek och slutligen försvinna på
stjerten. Från käkleden går på hufvudets sidor
ett svartbrunt band genom ögat utmed gälloc-
kets öfre rand till Bröstfenans rot. Bröstfenorna
gula med messingsglans. De båda motsittande
rygg- och anal-fenorna hafva framtill en grå-
brun hinna med gula strålar; baktill är hinnan
genomskinlig. Stjertfenan är olivgrön med yttre
randen genomskinlig; strålame äro gulbruna.

Iris grå, ofvan mörkare, med en svart rand,
under hvitgul, kring pupillen en smal röd-
gul ring.

Denna Spigg-art har till sitt lefnadsätt myc-
ken likhet med de öfriga, skiljer sig dock ivissa
afseenden. Den vistas endastisalt vatten och före-
kommer mer och mindre talrik kring Skandina-
viens kuster, såväl iNord- som Östersjön. Den
uppehåller sighelstpu gräsig botten, bland tång-
arter, hvaraf den äfven fått namn aFTängsnipa.
Grundare vatten synes han endast söka under
lekliden, som inträffar om sommaren. Tång-
spiggen är foga rörlig och ganska litet skygg;
skrämd framskjuter han likväl med pilens ha-
stighet. Han är seglifvad och glupsk. Dess
storlek öfverstiger sällan 6 tum, och van-
ligtvis träffas han emellan 5 och 6 lum lång.
Dess föda består förnämligast af smärre arter
crustaceer och maskar; man beskyller honom
äfven förtära andra fiskars rom och yngel. Till
föda begagnas ej denna fisk, men kan, liksom
samslägtingarne, användas till trankokning och
gödningsämne. Dess fångst tillgår på samma
sätt, som är anfördt under Stor-Spiggen. Med
Not och Vad fångas den tillfälligtvis och spar-
samt bland andra fisksorter.

Simp-S läg t e t, Cottus Linn.

Till samma familj, som Knorrhanenhörer,
har äfven Cuvier hänfört detta slägte, afhvilket
man nu mera känner flera, säkert bestämda ar-
ter, alla tillhörande de nordiska hafven. Ett,
i förhållande till den öfriga kroppen, stortj of-
van kantigt afkullradtj med taggar eller knö-

lar väpnadt hufvudj som medelst gäl-lockens
och gäl-hinnans utspärrande, kan betydligt ut-
vidga sig åt sidorna och antaga en mera ned-
plattad form; en rundad,, bakåt kemisktafsmal-
nande kroppj beklädd af en naken, mycket
slemmig hud, och bärande stora rundade fe-



SIMP-SLÄGTET. 23

nor äro allmänna kännetecken, som gifva åt
dessa fiskar ett lätt igenkänligt, ehuru motbju-
dande utseende. Gemensamt tillkommer dem
dessutom, att hafva z:ne skilda eller nästan
skilda ryggfenor med odelade strålar; bukfenor
fastade under bröstfenorna_, och bestående af
blott 4— 5 strålar: den första, som är en kort

taggstråle är så nära förenad med den andra,
att den ej synes utan noggrann undersökning;
fina kardlika tänder uti munnen, samt 6 strå-
lar uti gäl-hinnan. Skandinavien äger afSimp-
slägtet 4 arter, alla länge bekanta och gemen-
samma för angränsande länder. Vi vilja nuhär
lemna deras beskrifning.

Pl. 5. Fig. 1-2.

Rötsim p a, Cottus Scorpius Linn.
Artmärke: Sidolinjen oväpnad, glatt; förlockets öfre tagg kortare än spetsen af

locktaggen; 2:dra ryggfenans strålar minst 14-, alla glatta.
Synonymi; Artedi Descript. Spec. sid. 86. 3;— Synon. sid. 77. 8; —

Gen. sid. 4g. 3. Linn.Fn.Sv.N:o 3a3;
—

Syst. Nat. i.4^2; —
Mus. Ad. Fred. 70;

—
Skånska Resan sid. 325. Tonning Trondh. Selsk. Skrifter Tom. 2.

pag. 345. Tab. i3& 14. Relz. Fn. Sv. sid. 328. Sv. Zoolog. W:o 58. Nils. Synop. Ichthyol. sid. 96. Ekslr.
Wet. Acad. Handl. iB3i sid. 3 12. Bloch Oecon. Naturg. d. Fische Deutschl. Tab. 40. Tom. 11. sid. 18. Cuv.
Hist. Nat. d. Poiss. Tora. IV. sid. 160.

Rf. 8 å 10.
— 14 å 16; Af. 10 å 12; Brf.i5a 17;Bf 1 + 3; Stf. 12.

Rötsimpans vanliga storlek är emellan 8
och 10 Sv. tum; det sislnämda måttet öfversti-
ger hon sällan iÖstersjön och Kattegatt, men
blir något större vid Norska kusten. Blochs
alldeles oriktiga uppgift, att denna art skulle i
Norge hinna 2 alnar ilängd, har sin grund uti
en förblandning af ifrågavarande art och Mar-
ulken (Lophius piscatorius). Hannen är alltid
något mindre än honan, då de äro af samma
ålder.

Hufvudets längd är ungefär |afhelakropps-
längden, och dess höjd \. Bredden af hufvuclet
är mycket föränderlig, rättar sig efter gällockens
mer eller mindre utspärrade ställning, som gif-
ver hufvudet ett mycket förändradt utseende.
Gapet är stort; öfre käken något framstående;
uti dess rörelser deltaga förnämligast mellan-
kaksbenen, hvilka äro mycket utsträckbara, me-
delst långa näsutskott, och beklädas af en läpp-

hud, som liksom rullar sig öfver dem. Fina,
kardlika tänder sitta tätt packade uti underkä-
ken, mellankäksbenen och främre ändanafplog-
benet, på hvilket sistnämde ställe de äro
ställda uti vinkelhake med spetsen framåt; inga
tänder finnas på gombenen, ej heller på tungan;
deremot finner man isvalget, både ofvan och
nedan, a:ne runda skifvor, tätt utmed hvaran-
dra, fullsatta af lika beskaffade tänder; de öfre
skifvorna större, convexare, ligga nästanuti sam-
ma plan; de undre äro mindre, mera platta och
ställda uti planer, som bilda en rät vinkel mot
hvarandra uppåt. Gälbågarne äro å ömse sidor
4, af dem de trenne främre fria, den 4;debak-
åt med en hud förenad med väggen; alla bågar-
ne äro inåt försedda med taggiga benknölar; gäl-
fransarne äro tunna och låga. Gälhionan, som
har 6 strålar, är midt under strupen förenad
med den motsvarande å andra sidan medelst en
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fortsättning af gälhinnans hud, som härhar nära
nog samma bredd, och en jemn, tvär, baktill
fri rand. Då båda Gälhinnorna utspärras, upp-
kommer sålunda en stor convex krage, som be-
gränsarhufvudet. Näsborrorna små,öppna sig på
hvardera sidan uti a:ne trattformiga hudrör, som
äro åtskilda genom näsbenet, så att ena näsöpp-
ningen ligger vid sidan och invid främre ögon-
randen, den andra framom densamma, något
närmare den, än nosen. Ögonen äro stora, nog
närsittande, så att mellanrummet dem emellan,
som är urgröpt, är kortare än ögats diameter;
pupillen är rund, dock på några exemplar ägg-
formig, med den spetsigare ändan framåt. Huf-
vudet är väpnadt med åtskilliga taggiga utskott,
nemligen 2:ne spetsiga koniska taggar framom
ögonen och mellan näsborrorna, som uppskjuta
från sidan af näsbenen och äro rörliga; 4 fast-
sittande och bakåt riktade på öfre delen af
hufvudet, nemligen 2:ne vid öfreranden afögon-
gropen, och 2;ne vid slutet af nacken, mellan
hvilka löpa tvenne upphöjda, nära nog parallela
linier. Dessa fyra taggar, som få utseende af
små horn,hafva gifvit anledning till namnet
Hornskalle. Någon gång saknas de, och istället
finner man mer eller mindre skarpa knölar; fi-
skare tro derföre, att dessa horn fällas eller af-
stötas under lektiden. På förlockets rand sitta
vanligen fyra, starka taggar, af hvilka denöfver-
sla är störst, bakåt riktad (kortare likvälän lock-
taggen, som har samma riktning); den derpå
följande ståristorlek näst derefter och har äfven
en riktning bakåt; båda finner man ofta med
spetsarne utskjutande ur den tjocka hud, som
bekläder dem; de följande äro korta, och plat-
tryckla; den 4'de vetter nedåt, den 3:dje sak-
nas som oftast (finnes på ena sidan, saknas på
den andra). Det egentliga locket slutar sig uti
en långt utskjutande tagg (lock-laggen), samt en
ännu längre tunn hudflik. Underlocket har 2:ne
taggar, den ena vetter nedåt, är längst, den an-
dre bakåt, är kortast. Dessutom finnes en lång
under huden liggande, bakåt riktad tagg på öf-
verarmsbenet och en dylik på skulderbenet. Si-
dolinien är upphöjd, men utan all beväpning,

den ligger ryggen närmare och följer dess böj-
ning till andra ryggfenans slut, der den gör en
liten bugt nedåt och utlöper sedan imidten af
stjertfenans rot. På ömse sidor om denna sido-
linia finner man glesa, oregelbundet spridda,
stickande fjällplåtar, af en egen beskaffenhet,
olika hos båda könen: hos hannen äro de stör-
re, platta, mera rundade, handlikt delade uti 3,
4, 5 utåt och bakåt riktade, slickande uddar;
hos honan mindre, aflångt jemnbreda ined alle-
nast en liten tagg, eller högst a:ne, uti bakre
ändan; de äro icke heller hos delta kön alltid
tillfinnandes, utan man träffar flera individer,som
alldeles sakna dem, andra som hafva högst få
o. s. v. Kroppen är koniskt afsmalnande mot
stjerten, rundad med något sammantryckta sidor
på stjerten. Ryggen, som höjer sig något till
3:dje fenstrålen och derefter stupar jenit mot
stjerten, har a:ne skilda fenor: den främre, båg-
formig och lägre, har 8 till io enkla, stickande
strålar, som böja sig något bakåt; den bakre fe-
nan är större med rundad rand, hari4till 16
enkla, ledade och veka strålar. Bröstfenorna
aro stora, aflångt rundade, hafva i5till 17enkla, ledade, runda och tjocka strålar, den
och B:de äro de längsta, hvarefter de hastigt af-
taga ilängd till den sista, som hos hannen är
dubbelt kortare än i:sla stråler», hoshonan blott
i; dessa strålar utskjuta med spetsarne något
utom fenhinnan. Bukfenorna långa, smala, nä-
stan jemnbreda, sitta under bröstfenorna, bestå
af en kort taggstråle och 3:ne längre mjuka strå-
lar, af hvilka den innersta är längst; taggslrå-
Jen, som är nära förenad med den i:sta mjuka
strålen och undangömd af huden, öfverscs van-
ligen, men finnes redan anmärkt af Artedi.
Analfenan har 10 till 12 strålar lika beskaffade,
som uti a:dra ryggfenan. Stjertfenan, ispetsen
rundad, har 11

—
12 strålar, af dem de 7

— g
medlersta ispetsen 2 delta. Bakom anus sitter
en liten konisk papill, större hos hannen änhos
honan.

Olikheten mellan könen är hos denna art
så stor, att fiskare vid medlersta delen af Östra
skärgården anse dem utgöra tvenne skilda fisk-
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sorter. Hannen har en smärtare kroppsform,
högre fenor, större taggar ofvan på hufvudet,
analöppningen vid halfva kroppslängden, sidorna
alltid beklädda af 3- till 5-taggiga små fjällplå-
tar, samt den märkliga karakteren, att strålam-
e, så väl ibröstfenorna som ibukfenorna, äro
på inre sidan beväpnade med en kam af starka
sågtänder, hvilken börjar ungefär vid strålam-
es halfva längd och fortgår till nära spetsen.
Honan deremot har en klumpigare kropp med
utspänd hängande buk. Analöppningen sitter
ett stycke bakom halfva kroppslängden; fe-
norna äro kortare; fjällen på kroppen antingen
saknas eller äro de färre och smärre med itill
iuddar, hufvudets utskott lägre; samt inga såg-
tänder på bröst- och bukfenor.

Icke blott formen emellan könen är skiljak-
tig, ännu större olikhet råder dem emellan iaf-
seende på färgen, hvilken hos Rötsimpan dess-
utom varierar betydligt efter ålder, årstid och
olika individer. Äfveu hos denna fisk förändrar
sig färgen hastigt, då den dragés ur vattnet,
och svårligen kan någon, som ej sjelf sett en
nyss fångad Simpa under lek tiden, föreställa sig
den blandning af lysande färger, hvarmed natu-
ren prydt denna för öfrigt så vanlottade fisk. Vi
få einedlertid, livad färgerna beträffa, blott hän-
visa till våra illuminerade figurer på citerad
planch, hvilka mera troget återgifva och åskåd-
ligare framställa dem, än den mest vidlyftiga
beskrifning skulle förmå. Fig. i. framställer
hannen, fig. 2 honan; ingendera visar likväl
dessa fiskars prydligaste drägt — lekdrägten,
utan den, hvaruti de vanligast förekomma i
Östersjön. Men det är lätt, att derifrån sluta
sig till den förra, då vi tillägga, att färgerna
antaga under lektiden en högre och renare ton
med skarpare konturer. Den röda buken hos
hannen, som mest karakteriserar honom, får en
högröd färg med kopparglans, som contraste-
rar prunkande mot de silfverhvita, droppforrniga
fläckarne. Hos honan får den gula färgen en
öfvervigt, stötande iguld, med mera bestämd
marmorering. Man må icke tro, att alla de påfigurerna anmärkta fläckar och band äro tillan-

tal, form och läge constanta på alla individer i
likhet med originalerna till figurerna; tvärtom
variera äfven de ialla dessa afseenden betydligt.

Tarmkanalen består af en kort, men vid
matstrupe, som småningom utvidgar sig till en
muskulös mage, hvars säckformiga del är ganska
tydlig. Ikrans omkring pylorus sitta 8-— iio
blindsäckar, nära nog af samma längd ochräcka
till magsäckens ända. Tarmen är mycket tunn
och skör, gör 3:ne böjningar innan den utlöper
uti anus. Lefvern består egentligen af en enda
stor och Ijock flik, som har sin plats uti vän-
stra sidan; till färgen är den gulaktigt brunoch
har en liten gallblåsa. Mjelten är liten, kastan-
jebrun. Simblåsa saknas alldeles. Njurarne ära
iemnbréda, ligga tätt utmed hvarandra, börjane-
derst uti kaviteten under urinblåsan, och diver-
gera, något i trakten af magmunnen, hvarest de
gå under en rund tvärmuskel, som fester sig vid
matstrupen och fortsättas vidare ända upp till
hufvudet. Romsäcken är egentligen en enda,
men ispetsen 2-delt, med runda hörn,det till
höger något mer uppstigande; den innehåller,
några veckor före romläggningen, röda ägg af
ett senapskorns storlek. Urinblåsan är temligen
stor, dess botten är äfven afdelt uti a:ne hörn,
af olika storlek. Mjölke-säckarne 2:ne, den till
höger betydligt öfvervägande i storlek, af en
gulhvit färg med mer eller mindresvartblå mar-
morering.

Rötsimpans vanligaste namn af fiskare vid
Sundet och Kattegatt är Ulkj men den har
dessutom många andra vid Östersjöns skärgårdar
såsom Skrabb j Vildkråks-simpa> Hornskalle,
SkinnskrabbajSkäl/yta m. m. Den uppehåller
sig endast i salt vatten och träffas ide båda
hafven, som omgifva Skandinavien. Man har
observerat denna art från Nord-Cap iNorge
till Öresund, och derifrån längs efter Östersjöns
skärgård långt upp iNorrland. Hon ;ir en af
de fiskarter, som skulle kunna kall-as flyttande
(migratoriska), emedan hon inom den kust af
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hafvet, som hon bebor, flyttar från ena trakten
till den andra, så att hon på ett ställe kan fin-
nas i betydlig mängd några år, derefter hastigt
aftaga och icke der synas till något störreantal,
torr än åter ett eller annat decennium förflutit.
Hon träffaspå mindre djupt vatten, der ler- och
slenbotten, beväxt med Tång, finnas. Utom
under lektiden, lefver hon spridd och håller sig
ständigt vid botten; hon tillbringar den lju-
sare delen af dagen imörka hålor, från hvilka
hon afbidar ankomsten af något rof. Dess tröga
lynne gör, att hon tillbringar större delen af
sin tid i lättja och ensamhet. Dumdristighet och
glupskhet utgöra annars hufvuddragen idess ka-
rakter. Uti glupskhet öfverträffas hon af få el-
ler ingen fiskart. Ien Rötsimpa af 9 tums
längd hafva blifvit funne 3 mörtar (Cypr. Ruti-
lus) af nära 4 tums längd hvardera. Hon är så
litet skygg, att då hon vidiöres i vattnet, gör
hon endast en maklig rörelse för att komma
undan det föremål, som oroat henne; men stad-
nar snart lika trygg, som om intet händt. Om
hon, som ofta händer vid Torskning (mete ef-
ter Små-Torsk, Gad. Callarias), uppmetas, deref-
ter, som Skärkarlarna någon gång göra, märkes
på det sätt, att en del af en fena bortskä-
res, och hon åter slappes tillbakaihafvet, ärhon
efter få minuter färdig att taga samma krok, och
underkasta sig samma operation. Ehuru således
icke ömtålig, är hon derföre icke särdeles seg-
lifvad. Då hon är uppdragen ur vattnet, gör
hon några få slängar med kroppen, för att slita
sig lös; men då detta misslyckas, synes allt
livad som vidare händer, vara henne likgiltigt,
och,ehuruicke död, visar honsällan vidare något
kraftigare tecken till lif. Hon synes växa fort,
emedan smärre individer äro sällsynta. Hon
fortplantar sig icke förr, än hon uppnått 6 tum
i längd, åtminstone finnas icke mindre på lek-

stället. Dess rörelser i vattnet äro hastiga; men
icke uthållande, och de ålformiga , slingrande
svängningar, hvaruti kroppen rörer sig, synas
utvisa en större ansträngning. Dess stora fenor
bidraga föga till hastigheten ikroppens rörelser,
snarare synes denna storlek beräknad derpå, att
hålla den oviga och klumpiga kroppen i jem-
vigt. De födoämnen, hvilka Simpan förtärer,
bestå hufvudsakligen af annan fisk, likväl för-
smår hon icke, särdeles under vintren, då fisk-
tillgången är knapp, Crustaceer, maskar och
Blötdjur. Fortplantningen inträffar iDecember
och redan i slutet af October börja dessa fiskar
att till störremängd närma sig till sådana strän-
der, hvars botten består af sand och är fläck-
tals beväxt med gräs. Hannar och honor äro
väl då blandade, men antalet af de förra är så
betydligt mindre, att man knappt träffar en
hanne mot 10 honor. Dessa sistnämda tränga
stranden närmare än hannarne, som högst säl-
lan ses på romsättningsstället. Häraf ville synas,
som rommen vore befröad innan den afsättes,
och att en närmare förening mellan könen före-
går på djupet. De sågtandlika taggarna på inre
sidan af bröst- och bukfenorna hos hannen tyc-
kas vara ämnade, att dermed fasthålla honan un-
der parningen. Denna förmodan få framtida
observationer beriktiga. Huru hastigt denafsatta
rommen utvecklas är svårt, om icke omöjligt,
att observera, emedan romsättningen sker kort
förut innan stränderna tillfrysa. Endast honan
af Rötsimpan användes till mat af fattigt folk,
som finna sanningen af ordspråket: när icke
annan fisk finnes_, är Simpan den bästa. Med
en konstigare tillredning kan köttet visserligen
förtäras; men det bibehåller alltid en förmånga
vidrig och elak smak. Lefvern räknas till skär-
gårdens läckerheter; men fortares den inågon
större mängd, blifver äfven dea motbjudande.
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Hannen betraktas af de fleste skärboer vara gif-
tig och fortares således icke af dem; den hem-
föresicke en gång, utan kastas tillbaka ihafvet,
så snart den är fångad.

Utom det, att denna Simpart fångas iöstra
skärgården på nät, som egentligen utsättas för
Horn-Simpan, hugges den om hösten för eld,
med fina ljuster. Detta fiske är, ianseende till
fiskens trygghet alldeles icke konstigt och ut-
gör vanligen ett nöje för ungdomen. Hugger
fiskaren fel på Simpan, går hon endast en
och annan aln, der hon stadnar för att emottaga
ett nytt hugg. Under vintern metas den äfven
med så kallad Blank-krok eller Slätnacke,allde-

les lik den, som nj^ttjas för abborre, och der
metningssätlet finnes beskrifvet. Metstället väl-
jes på djupt vatten, nedanför berg eller sådana
bråddjupa stränder, som hafva stenbotten. Till
agn nyttjas fläsk, kött, sitnpöga och hvad an-
nat ätligt som helst, ty Simpan är ingen kost-
föraktare, och som hon alltid mer ser på qvan-
titeten än qvaliteten af födoämnena, är det väl
egentligen den blanka kroken som retar appeti-
ten. I vestra skärgården fås Röt-Simpan mast
på krok under mete efter andra och nyttigare
fisksorter, äfven ofta iNoten eller Vadenj men
bortkastas vanligen eller sönderskäres till agn
för andra fiskar.

Pl. 6. Fig. I—2.

Ox-Simpa, Cottus Bubalis Euphras.
Artm.: Sidolinien väpnad med hvassa uddar; forlockets öfre tagg ganska lång, så

att dess spets räcker lika långt eller längre tillbaka än spetsen aflocktaggen; 2:drarygg-
fenans strålar högst 12,alla glatta.

Synonymt; Det var egentligen vår Landsman Euphrasén, som först gjorde Ichthyologerna rätt bekanta med
denna art, som blef af honom år iyB3 uppläckt uti Bohus skärgård och beskrifven uti Kongl. Vet. Acad:s nya
Handlingar 1786 sid, 64 Tab. IN. fig, 2, 3. Dock finner man af en kort men ganska igenkänlig beskrifning hos
Schonevelde,se dess Ichthyol. pag. 6j, att redan han på sin tid (1724) både kände och betraktade den såsom
skild från den vanliga Simpan. Äfven Ström upptäckte ungefär liktidigt med Euphrase'n denna Simpart iNorge
och antydde den som egen art, 2lne år förr än Euphrase'ns beskrifning utkom, under benämning: J'Cottus, enpite
lateribusque spinosis"; se Nye Samling af det Kongl. Norske Vidensk. Selskabs Skrifter. Band. 1 pag. isr.

Retz. Fauna Sv. pag. 328. N:o 53. Nilss. Synopsis sid. 97. Ekström Vet. Acad:s Handl. år 1834 sid. 72.Cuv. Hisl. Nat. d. Poiss. Tom. IV. pag. i65. Tab. 78.
Anm. Cuvier har misstaget sig, då han ansett den af Tonning beskrifne "Fisk-sympen" vara denna art; det

är påtagligen den föregående och delta citat hör således dit.

Rf. 7 h 8. —
io a 12; 8 å ig; i?//.i4å i5; Bf. i+3; Ä/. io a ii.

Med undantag af Sten-Simpan, är denna som Östersjön hafva hållit, hannarne 6, honorna
ten minsta af Skandinaviens Simparter. De 6i tum eller något deröfver. Vanligaste storle-

största individer vi funnit så väl iNordsjön ken är emellan 5 och 6 tum. Iallmänhet rå-
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der en stor likhet emellan denna och föregå-
ende art, så väl i delames proportioner som
former, så att vi, med hänvisning till Rötsim-
pans beskrifning, endast här ämna fäsla oss vid
de skiljaktigheter, som dem emellan kunna an-
märkas. Sålunda finner man de öfre ögon-
gropsränderne högre uppskjutande, hvaraf mel-
lanrummet blir djupare; dessa ränder gå mera
parallelt, då de divergera bakåt hos Röt-Sim-
pan. Från de upphöjda kammar, som gå från
ögonranden till nacken, och som börjaoch sluta
med en bakåt riktad tagg, uppskjuter midtpå
en tredje, mer eller mindre märklig tagg, hvar-
af förra arten ej har elt spår; dessa kammar
närma sig äfven något hvarandra mot nacken,
och från den främsta och medlersta taggenutlö-
pa i strålform flera rader af fina benuddar,
som göra sidorna af kammarne och mellanrum-
met skråfliga och sträfva förkänseln. En dylik
beväpnad har äfven bakre och öfre ögongrops-
randen, gällockens upphöjdare ställen, de större
gällockstaggarne, så långt nemligen som dessa
beklädas af huden, samt den benring, som un-
dertill omsluter ögongropen. Förlocketsöfversla
tagg är särdeles utmärkt för sin längd, som icke
blott upphinner spetsen af locktaggen, utanvan-
ligen öfverskjuter denna. Då fisken utspärrar
gällocken, som är dess vanliga sed, så snart
den dragés ur vattnet, få dessa långa taggar en
directionutåt och uppåt, som gifver dem en viss
likhet med ett par horn. Häraf har också nam-
net Ox-Simpa uppkommit. Utom den långa tag-
gen, som vanligtvis utskjuter iaf sin längd utom
den omgifvande huden, har förlocket 3:ne smär-
re, som variera till form, men tyckas alltid vara
tillfinnandes; den nedre af dem vetler nedåt
och framåt. Underlocket har 2 till 3 spetsiga
taggar. En utmärkande karakter hos denna art
är vidare, att från randen af det öfre, med ögat
fastvuxna ögonlocket nedhänga öfver kanten af
iris 5

—
6 små, tunna hudflikar, af hvilka den

näst den bakersta, är dubbelt längre än de
öfriga, och som, då fisken lefver, är rätt upp-
stående; endylik, ehurubetydligt längre, hudflik
finner man ock vid den nedra, tvära ändan af

maxillarbenet. Gälhinnehuden är undertill fast-
vuxen vid bröstet, ulan fri rand. Sidolinien
har en någorlunda rak direktion, och gör ingen
bugt under slutet af a:dra ryggfenan; den är
starkt beväpnad af stickande uddar, som fram-
till sitta till större antal på de något upphöjda
små skifvor, som bilda linien, men aftaga små-
ningom imängd ju längre de träffas bakåt, och
försvinna vanligen alldeles under slutet af 2:dra
ryggfenan. De spridda uddiga fjäll, som Röt-
Simpan äger på sidorna af kroppen, saknar den-
na art helt och hållet; den något knoltriga hu-
den är alldeles obeväpnad och öfverdragen af
ett tjockt och klart slem. Ryggens båda fenor
äro väl tydligt afdelade, men icke fullkomligt
skilda, den främre fenans hinna är nemligen
fastvuxen vid i:sla strålens rot uti 2:dra fenan,
högre upp på somliga, lägre på andra;uti för-
sta ryggfenan finnas vanligast 8, någongång en-
dast 7 strålar; uti den 2:dra io till 12. Anal-
fenan har 8 till 10 strålar. Bröstfenorna,med
i4till 15 strålar, sakna alldeles hos hannen de
tandade kammar, som man finner på strålames
insida hos Rötsimpan, detta är äfven fallet med
bukfenorna, hvilka hafva 1 kort af huden gömd
tagg och 3:ne enkla ledade strålar, af dem den
medlersta längst. Stjertfenan har 1o eller 11
strålar, af dem de 8 medlerstaispetsen a-delta.

Könskillnaden är, hvad formen beträffar,
mindre i ögonfallande hos denna än hos föregå-
en art. Hannen igenkännes dock på en smär-
tare kropp, längre fenor, större taggar på huf-
vudet, och en längre konisk papill bak anal-
öppningen. Betydligare är skillnaden emellan
könen, då man fäster sig vid färgen, ehuruden-
na är mycket föränderlig. Planchen framstäl-
ler så väl hannens som honans driigt, sådan den
vanligast förekommer; originalerna äro hämtade
från Östersjön. Karakteristik för denna art är
den gröna fiirg, som är den rådande; denna
sträcker sig till och med in igapet; äfven iris
har gröna radier, som utlöpa från pupillen.
Från Oxsimpans vanliga drägt, är det likväl ej
möjligt leda sig till den, som pryder henne

under
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under lek tiden; naturen har då slösat på henne
en färgprakt, som man ej nog kan beundra,
och som vore svår, om icke omöjlig, att med
penseln återgifva. Vi vilja försöka att skildra
hannen uti sin lekdriigt: hufvud och rygg och
stjert olivgröna, ofvan mörkare, dragande igal-
brunt, under ljusare, mera i grönt; hufvudet
ofvan marnioreradt med möikt olivbrunt och
glest beströdt med blågröna fläckar, undertill
siradt med talrika guldgula figurer, blandade
med några hvitblå eller perlfärgade fläckar.
Kroppen ofvan försedd ined fyra mörkt olivbru-
na tvärband, af hvilka det främsta är bredast
och går ner till bröstfenans fäste; de öfrige gå
egentligen endast ned till sidolinien, menkunna
dock anses fortsatta ett stycke nedom genom.
några slörre spridda figurer. Alla dessa tvär-
band äro omgifna med en smal perlfärgad rand,
som endast saknas på första tvärbandet framtill.
Buken, upp på halfva sidorna, ochbröstet skönt
guldgula med 3:ne perlfärgade runda fläckar: en
framom anus, en vid bukfenorna och den 3:dje
på bröstet, dessutom ett hvitaktigt band tvärs
öfver tungbenet. Längs efter och nedanom si-
dolinien glest strödda små fläckar af enblågrön
farg j en större fläck af samma färg slutar sido-
linien. Bröstfenorna gulbruna, de 7 nedersta
strålame olivgröna med tydliga mörkbruna tvär-
band, som småningom förlora sig på den lju-
sare, brunspräckliga hinnan; på inre sidan af
dessa strålar finnas 3 å 4> ljust perlfärgade, runda
fläckar mellan de omnämde tvärbanden. Tren-
ne större fläckar af samma färg, omgifne af en
smal svartbrun kant, stå ien rad isjelfva fen-
vecket. Bukfenornairoten olivgröna, sedan ljus-
blå, med brunaktiga fläckar både på strålar och
hinna. Analfenan gulbrun, med något mörkare
strålar, som hafva 3 å 4» mörkt rödbruna tvär-

band. Stjertfenan, liksom andra ryggfenan, gul-
brun med mörkare strålar och 4— 5 mörkt röd-
bruna band, samt en flammig hinnaaf en mörk-
gul färg. Första ryggfenan är mörkare än de
andra, mera gråbrun med en stor svartbrun
fläck mellan s:te och y.de strålen och öfverallt
fint marmorerad med samma ehurunågot ljusare
färg. Lis svartbrun med en fin brandgul rand
omkring pupillen och blågröna radier.

Med afseende på de inre delames bildning
finner man ingen anmärkningsvärd olikhetemel-
lan denna art och Röt-Simpan.

Ox-Simpan uppehåller sig endast uti salt
vatten; vid Skandinavien var hon före år i833
endast anträffad vid Bohuslänska och Norrska
kusterna, men blef då af Öfverste-Kammarjun-
karen Grefve Bonde äfven funnen uti Östersjön,
iMörkö skärgård. På sistnämde ställe är hon
sedermera ofta återfunnen, förekommer der lik-
väl sparsamt, och fångas tillfälligtvis; när den
erhålles, får man vanligen paret, hanneoch hona.
Uti Bohuslänska skärgården är den deremotall-
deles icke sällsynt; den erhålles der nästan lika
ofta, som Rötsimpan, under Vad-kastning, och
träffas i alla åldrar både sommar och vin-
tertiden. Fiskrarne lemna ingen uppmärk-
samhet åt denna fisk, som bortkastas. De äga
ej heller något särskilt namn för den, utan
begagna samma som på Rötsimpan, "Ulk."
Ox-Simpans lektid infaller islutet af November
och December månader, då hon talrikast fångas.
För öfrigt är dess lefnadssätt ännu föga kändt.
Något eget fiske anställes ej för denna simpart,
ej heller blir hon använd till föda.

Skandinaviens Fiskar, a Hajt. 5
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Pl. 7. Fig. 1.

Horn-Simpa, Cottus qvadricornis Linn.

Artm.: Fyra svamplika benknölar ofvan pä hufvudet; ansigtsbenen gropiga; sido-
linien oväpnad; a:dra ryggfenans strålar mycket sträfva.

Synonymt: Art. Desci-. spec. sid. 84, N:o 2;
— Syn. sid. 77, N:o 2;

—
Gen. sid. fä, N:o 2. Linn. Fn.

Sv. N:o 32i; — Syst. Nat. I.45i;
—

Mus. Ad. Frid. s. 70 tab. 3a fig. 4. Relz. Fn. Sv. sid. 328 N:o sa, Miss.
Synops. sid. 98. Ekström Vet. Acad. Handl. iB3i sid. 317. Bloch Oec. Naturg. d. Fiseh. Deutschl. Tab. 108.
Tom. 111. sid. 170. Cuvier Hist. Nat. d. Poiss. IV. sid. 168.

Rf. 7a n— 13 å 16; Af. 11 a i5; B/f. 16 å 17; Bf. 1 +3; Slf. 11.

Horn-Simpan eftergifver icke de störstaRöt-
Simpor uti storlek och kan i allmänhet betrak-
tas vara den största af våra arter; dess vanliga
längd är omkring 10 tum, men man finner
esomoftast individer, som hinna nlöfver det-
ta mått. Hufvudets längd utgör på utbildade
exemplar ? af hela kroppslängden, och höjden
ungefär i. Den har en helt egen uppsyn, som
härrör af det mycket nedplattade hufvudet, isyn-
nerhet då gällocken utspärras; af de små ögo-
nen, som lemna större mellanrum emellan sig
än diametern af ögat; af den mindre märkligt
uppskjutande öfreögongropsranden, iföljdhvaraf
ögonensmellanrum blir nästanplant; af enplat-
tare, mera utdragen nos, hvarigenom de båda
näsbenens taggar aflägsnas mera från ögonen o.
s. v. Näsborrarne små, hafva, som vanligt hos
slagtet, de båda öppningarne på hvardera sidan
vidt skilda genom näsbenet; främre näsborren
ligger nosen närmast och den bakre straxt fram-
för ögats främre rand; båda utlöpa i tratt-
formiga hudrör. De 2:ne upphöjda linier, som
löpa från ögonen till nacken på föregående ar-
ter, saknas hos denna;istället finner manblott
en obetydligt upphöjd, bred, afkullrad ås, som
antyder dem. De fyra taggar, som börja och
sluta dessa linier, motsvaras hos denna art af
de egna bildningar, som i form af svamplika
benknölar utskjuta: de 2:ne från öfre och bakre

randen af ögongropen, de a:ne bakre från nac-
ken. Dessa knölar äro af en mycket föränder-
lig storlek och form, och stå iintet beroende
af könet, ej heller af åldern; vanligen äro de
a:ne främre störst, någon gång finner man de
bakre mycket afnötta, till och med borta. De
bestå af en tunn, bladformig, något viken ben-
lamell, som i öfre kanten utvidgar sig till en
svärnplikt utbredd, porös benskifva. Afståndet
dem emellan på längden är större än det på
bredden; de främre silta längre från hvarandra
än de bakre, och mellanrummet emellan dem
alla är mer eller mindre skråfligt af smu trub-
biga benknölar, glest och utan ordning utskju-
tande. Straxt bakom och utanför de främre af
dessa knölar sitter vanligtvis en liten bentagg,
som varierar till storlek. Förlocket har 4 ut-
skjutande taggar, alla temmeligen stora; denöfre
längst, vetter vanligen snedt uppåt och utåt; den
dernäst bakåt och utåt; den 3:dje bakåt och
nedåt, den nedersta nedåt och framåt. Alla
hafva de ofta spetsarne utstickande utom huden;
stundom äro dessa på en eller annan liksom
afbrutna, knöliga eller grenade. De variera
äfven mycket till direktion och längd. Lock-
taggen ligger niistan dold uti huden, är platt
och utan all skråftighet. Underlocket har 3— 4fina, uddiga, knappt märkbara taggar, med un-
dantag af den nederste, som är längst. Föröf-
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ngt sitter på öfre skulderbenet a:ne, vid roten
breda tagffaf, som hafva dels spetsen dels öfre
kanten skråflig (från dessa taggar börjar sido-
linien), samt en spetsigare straxt ofvan bröstfe-
nan. Såsom en utmarkande egenhet hos den-
na art äro att anse de gropiga ansigtsbenen,
en karakter man lätt öfverser då fisken under-
sökes lefvande eller nyss fångad, emedan den
tjocka spänstiga hnden döljer groparne uti be-
nen* har den legat död någon tid eller va-
rit nedlagd isprit, visa de sig tydligast. Näm-
de "ropar finner man på undre sidan afunder-
käken, 3:ne på hvarje sida; längs efter nedre
randen af den benkedja, som undertill omsluter
ögongropen, till ett antal af 4— 5; samt slutligen
iden liksom uppsvalda randen af förlocket,hva-
rest 2:ne sitta ofvanom den öfre laggen och en
ihvarje af taggames mellanrum. Kroppen är
som vanligt på Simporna koniskt afsmalnande
mot stjerten, mindre sammantryckt på sidorna,
änpå föregående arter. Sidolinien löper lemme-
ligen rak, består af upphöjda, aflånga fjäll, som
uti ändarne äro urgröpta, och få deraf ett ked-
jelikt utseende; den saknar all beväpning, och
upphör vanligtvis ett stycke framom sljertfenans
rot. Öfver sidolinien ser man tvenne oregel-
bundnarader af glest sittande, runda, något upp-
höjda, skråfliga fjäll, som fortlöpa med ett och
annatafbi ott, än på ena raden än på denandra,
till stjertfenan. Betraktar man dessa fjäll un-
der loupe, visa de en porös yta, från hvars
något upphöjda medelpunkt små knottriga ben-
lameller strålformigt utlöpa. Dylika fjäll, ehu-
ru mindre, finnas äfven utan ordning strödda
under sidolinien; de börja midt öfveranalfenans
början och försvinna oftast vid dess slut. Gäl-
hinnans strålar variera hos denna art till anta-
let; det vanligaste är likväl 6, men hos som-
liga finnas 5, hos andra 7 strålar. Ryggfenorna
äro åtskilda, af vanlig form; den främre har van-
ligtvis 8 strålar, men detta antal varierar hos
andra emellan 7 och 11, alla äro enkla, ej le-dade, något slickande, ehuru böjligare och ve-kare än på föregående arter; den bakre har of-
tast 14 strålar, någon gångi3elleri5å 16,

alla äro mycket slräfva och skarpa på Ömse si-
dor, ledade, men ej ispetsen greniga. Analfe-
nan hari5glatta, enkla, ledade strålar, anta-
let varierar dock emellan det uppgifna och 11.
Bröstfenorna hafva 16 a 17 strålar, den 4;de
och s:te äro längst, de följande aftaga gradvis,
så att den sistablir helt kort, blott ungefär Iaffor-
sla eller öfversla strålens längd; alla äro ledade,
och ispetsen enkla, till en del sträfva och skar-
pa på båda sidor, likväl olika hos olika kön:
hos honan är således på inre sidan endast för-
sta strålen sträf, alla de öfrigaglatta;ykyttre si-
dan är blott den första strålen sträf utåt hela
sin längd, den a:dra från midten till spetsen,
de följande Lill och med s:te och 6:te strålame
endast i spetsarne och gradvis aflagande, alla
de öfriga glatta: hos hannen deremot äro på
yttre sidan de 8 öfre slrålarne sträfva efterhela
deras längd, och de följande befinnas äfven väp-
nade, så snart man borttager den tjocka hud,
som omgifver dem; på inre sidan äro äfven
samma 8 strålar ispelsarnesträfva; dennasträf-
het utsträcker sig ända till midten på a:dra och
3:dje strålen, och minskas gradvis på de andra.
Bukfenorna bestå af 4 strålar; den första en
hård taggstråle, som är proportionsvis längre än
på de föregående arterna, men lika nära för-
enad med den 2:dra, som hos dem; de 3:ne
följande veka och ledade, men enklaispetsarne;
den innersta strålen är hos hannen betydligt
längre än den medlersta, hos honan ungefär af
samma längd. Sljertfenan är mera tvär än på
de öfrige arter i delta slägte, har 11 strålar,
af dem de 8 medlersta ispetsen 2-klufna; hos
hannen äro alla de enkla strålame sträfva, ef-
ter hela sin längd, de klufna blott från det stäl-
le der de dela sig och till spetsen; hos honan
är endast den öfversta strålen sträf; då stjert-
fenan något hopfälles, äro de yttersta strålame
längst.

Könskillnaden,med afseende påyttre kropps-
formen, finna vi icke vara anmärkt af någon af
våra föregångare, ehuru den samma är mycket
iögonfallande: Hannen har en valsformigare
kropp; analöppningen framom halfva kropps-
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längden; ofvan anförde starkare beväpning af
stjert- och bröstfenorna, samt hufvudsakligen
högre fenor, i synnerhet bukfenorna j som
räcka ända till anus, och hafva mycket tjocka,
köttiga strålar, samt den andra ryggfenaiij som
hoplagd räcker öfver stjertfenans rot. Till
följe af strålames längd och starka beväpning,
samt af fenhinnans fina och sköra beskaffenhet,
låter sistnämda fena knappt utbreda sig med
mindre att hinnan brister ispetsen och skiljer
sig från strålame, hvilka af dennaorsak höjasig
fria utöfver fenhinnan. Hos honanj somharen
mera hängande buk, analöppningen bakom halfva
kroppslängden, och en mindre utbredd sträfhet
på fenstrålarne, äro alla fenor af en mindre höjd,
bukfenorna hinna sålunda icke anus, och andra
ryggfenan slutar ett stycke framom stjertfenans
rot, då den hopfälles. Det är detta kön, som
framställes på vår planche, målad efter ett
yngre exemplar af 6| tums längd, för att till-
lika visa,att de 4 benknölarne ofvan på hufvu-
det redan vid denna fiskens storlek utbildat
sig till den grad, som visas. Det är bekant,
att Pallas först yllrade på grund af sin erfa-
renhet, att hufvudknölarne endast tillhöra en
mera framskriden ålder,och att de saknas hos unga
individer af ända till 9 Engelska tums längd.
Af hvad redan är anfördt synes, att knölarne
utveckla sig långt tidigare, oaktadt vi ej kunna
neka allmänna giltigheten af den regeln, att de
i fiskens första lefnads-period saknas och utveck-
la sig sednare. Denna utveckling börjar likväl
mycket olika hos olika individer. Vi hafva fun-
nit individer af 3 Sv. tums längd med temme-
ligen ulbildade knölar, och andra af5 tums längd,
som endast med små, jemna upphöjningar visat
en antydning till dem. Uti fiskens mera fram-
skridna ålder stå ej heller dessa knölaruti något
förhållande till kroppsstorleken, utan variera in-
dividuelt. Vi komma längre ned att fästa oss
vid en egen local-varietet af denna art, som
möjligen torde upplysa anledningen tillPallas's
uppgift.

Färgerna hos Horn-Simpan äro vida dunk-
lare, än hos de 2:ne föregående af hennes sam-

slägtingar, och bidraga således att göra hennes
utseende än mera frånstötande. Ryggen och
öfre delen af hufvudet gråbruna, på somliga fint
marmorerade af mörkare fläckar, som till en
del sammanflyta; sidorna äro ljusare, öfvergå
mot buken uti ljust brungult medmessingsglans.
Denna färg med dragning irödlätt utbreder sig
hos hannen öfver buken; hos honan är buken
hvit. De runda, sträfva fjällen på kroppens si-
dor äro gulaktigt hvita. Iris mörkt brandgul,
med inre randen ljusare.

Horn-Simpans inre byggnad öfverensstäm-
mer väl ihufvudsaken med de öfriga arternas,
men skiljer sig dock i några afseenden. Lef-
vern, som är mera bred än lång, ligger trans-
verselt uti bukkaviteten, och stiger obetydligt
längre ned i vänstra sidan, än iden högra. De
ikrans omkring pylorus sittandeblindsäckar äro
kortare, till elt antal af blott 6 eller 8; afdem
äro de längst, som sitta på densidan, som vetter
åt magen, de öfriga aftaga gradvis utåt. Rom-
säcken är äfven hos denna art egentligen en
enda, men den är djupare klufvenuti a:ne horn.

Före Pallas kände man ej, att Horn-Sim-
pan förekom utom Östersjön, utan den betrak-
tades då såsom uteslutande tillhörig detta vat-
ten. Nämde Författare upplyste likväl, att sam-
ma art icke blott lefver vid Kamtschatkas ku-
ster, utan finnes äfven allmänt isött vatten in-
om Siberien, såsom Baikalsjön m. fl. samt utide
floder, sommed dem ståiförening,ända till Ishaf-
vet. Hos oss har man hittills betraktat denna
fisk, såsom blott invånare af Saltsjön; så är lik-
väl ej förhållandet, den förekommer äfven in-
nom Skandinavien uti sött vatten, troligen på
flera ställen, ehuru vi ännu endast lyckats upp-
spana den uti Wettern. För denna upptäckt
hafva vi Hrr Fanjunkaren Hall vid Grenna att
tacka, som benäget öfversändt flera exemplar till
vår granskning, tagne under lektiden. Sådan
Horn-Simpan förekommer uti "Wettern, är hon
likväl något olika med den uti Östersjön.
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Jfetterns Horn-Simpa, eller som hon på
stället benämnes "Simpa", har en mindre och
smärtare kropp, af blott 6 till 7 tums längd,
beströdd med mindre och färre skarpa fjäll på
sidorne, som till och med hos några honor sak-
nas nedom sidolinien. Ögonen stora, ungefär i
af hufvudets längd, då de på individer af sam-
ma längd från Östersjön blott äro \. Afståndet
mellan ögonen är ock mindre, så att detta blir
kortare än ögats diameter. Af hufvudets 4 knö-
lar, finnas blott antydningar uti små, låga, trub-
biga bentaggar,med jemnspets alldeles så,sompå
yn^re individer från Östersjön. Månne icke äf-
ven detta kan vara vanliga förhållandet hos de
Siberiska insjö-Simporna och hafva gifvit Pallas
anledning till ofvan citerade uppgift? Färgen,
att dömma efter exemplar som legat uti sprit,
tyckes äfven vara mycket blekare.

Denna locala varietet skall enligt H:r Halls
uppgift vara talrik uti Wettern, hinna högst 8
tums längd, leka uti November månad på ler-
och djup botten. Den ätes icke. Dess födabe-
står af insekter, smärre söttvattens Cruslaceer,
och, som vi vid öppnandet afmagen funno, an-
dra fiskars afsatta rom.

Vid Svenska kusten af Östersjön träffar man
Horn-Simpan allmännast vid medlersta delen, i
synnerhet uti Stockholms, så väl norra, som sö-
dra skärgård. Den går söderut åtminstone till
Gottland, troligen ännu längre, ehuru sparsam-
mare; inorr fångas den längsefter Norrländska
kusten. Dess lefnadssätt skiljer sig troligen icke
betydligt från Röt-Simpans. Man träffar ofta
dessa båda arter tillsammans. Dess föda synes

förnämligast beslå af Östersjöns crustace'-arter,
särdeles den stora Idotea entomon_, hvaraf man
oftast finner magen uppfylld, för öfrigt mollus-
ker och insekter, sällan smärre fiskar. Lek-
tiden inträffar uti November och December må-
nader, då leken anställes på stenigbotten. Un-
der densamma sker bästa fångslen med nät,som
då få namn af Simpnät. Härtill begagnas gam-
la kasserade Abbornät, Mörtnät o. s. v. Äfven
fångas den med ett slags pimpeldon _, som be-
står af ett fingerslångt blankt tennstycke, vid
hvars nedra ända fyra krokar äro fastade kors-
vis. Detta nedsänkes med en ref till bottnen
och ryckes ständigt, på samma sätt som tillgår
då Strömming pimplas. Detta instrument skall
under artikeln "Pimpeldon" längre fram blifva
nogare beskrifvet. Medelst huggning med fina
ljuster för eld om nätterna fås äfvenledes denna
Sinipa, och tillfälligtvis erhålles den med not.
Såsom föda för menniskan anses Horn-Simpan
vara den bästa af hela slagtet. Köttet har vis-
serligen en egen lukt, som ej är behaglig för
alla, men rätt tillagadt, förlorar det denna och
är ganska fint och smakligt; isynnerhet värde-
ras lefvern. IStockholm anses Simpan afmån-
ga såsom en stor läckerhet; man ser derföre
densamma ofta vid södra hamnen utbjudas till
salu; den är då alltid flådd och hufvudet bort-
skuret. Under denna handel går icke blott
Horn-Simpan, ulan äfven Röt-Simpan.
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Sten-Simpa, Cottus Gobio, Linn.
Artm.: Inga knölar eller taggar på hufvudet, endast förlocket har ikanten en li-

ten uppåt böjd hake; både sidolinien och andra ryggfenans strålar glatta.
Synonymi; Artedi Descript. Spec. sid. 82 N:o 1;— Syn. sid. 76 N:o 1;

—
Gen. sid. 48 N:o 1. Linn. Fn.

Sv. N:o 322; — Syst. Nal. I. Ifii. 6. Rctz. Fn. Sv. sid. 329. N:o 55. Nilss. Synops. sid. 98. EkströmVet.
Acad.s Handl. iB3i sid. 308. Bloch JNMurg. d. Fische D. Tab. 3g. fig. 2. Tom. 11. p. 17. Cuv. Hist. Nat. d.
Poiss. IV. sid. i45.

Bf. 7 9_,6 a 17; Af 12 a i4; Brfi3a i4; Bf. 1+4; Ä/. 10 å ir.

Sten-Simpan är den minsta af Skandina-
viens Simp-arter; dess vanliga storlek är emel-
lan 3 och 4 tum, ehuru man träffar individer,
som gå ända till 5 tum i längd. Så 1 inga upp-
märksamhet den iekonomiskt afseende ådrager
sig, så intressant är denna lilla fisk iveten-
skapligt, för de afvikelser den iett och annat
afseende framter från sina samslägtingar, och
för den öfvergång, som derigenom antydes från
slagtet Cottus till Callionymus, Gobius m. fl.

Kroppen har den vanliga runda, bakåt ko-
niskt afsmalnande Simp-formen; sljertens sidor
något sammantryckta. Hufvudet, i synnerhet
då gällocken utspärras, är nedtryckt, bredare
än kroppen, men olikt de förra arterna deruti,
att det helt och hållet saknar utskjutande tag-
gar och knölar, och visar intet spår efter de
hos öfriga arter ofvan på hufvudet löpandeupp-
höjningar; det är således ofvan jemnt afkullradt
åt sidorna och mot den framtill rundade nosen;
undertill mera platt. Ögonen sitta på sluttnin-
gen något närmare nosen än nacken, med ett
afstånd från hvarandra, som är ungefär likamed
ögats diameter, äro mycket utstående med en
direktion uppåt, hvilket förorsakar, att hufvudets
profil visar liksom en nedtryckning bak ögonen.
Munöppningen bred, tvär, båda käkarne lika lån-
ga; det öfre maxillarbenet kort, räcker endast

till ögats framkant, då det på förraarterna hin-
ner ögats bakre rand. Läpparne tjocka och
svällda. Hela hufvudet får genom angifne bild-
ning en stor likhet med det hos slagtet Gobius.
JNäsborrarne små, öppna sig å ömse sidor uti
a:ne fina rör, såsom vanligt hos detta slägte,
den främre öppningen är störst, sitter ungefär
midt emellan nosen och ögat. Tandbyggnaden
som på förra arterna. Gälhinnan har 6 strålar,
är undertill från nedre randen af bröstfenorna
sammanväxt med bröstet och har ej bakre ran-
den fri, som de föregående; dels härigenom,
dels genom den ofvantill mera urskurna lockfli-
ken, finner man en antydning till bildningen af
gälöppningarne hosslagtet Callionymus, om hvil-
ket framdeles. Föllockets bakre rand är för-
sedd med en liten, uppåt böjd, platt hake, med
vanligtvis trubbig spets; mellanrummet emellan
förlockets rand och hakens spets uppfylles af
den beklädande huden; nedom denna hake,
hvars likhet med den flerspetsade haken på för-
locket hos arterna af Callionymus ganska tyd-
ligt igenkännes, sitter en annan, föga utskjutan-
de, platt tagg med bred rot och trubbig spets,
som är föga märkbar, åtminstone på alla de
exemplar vi undersökt, oakladt Bloch funnit
motsatsen på det han beskrifvit; den torde så-
ledes variera. Sidolinien, som utmärkes af de
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vanliga gropiga fjällen, är tydlig, utan all be-
väpning? den löpertemmeligen rak, ungefär efter
midlen af sidorna; gör dock under första tred-
jedelen af a:dra ryggfenan en obetydlig bugt
nedåt, och stiger vid höjden af anus småningom
uppåt, så att den vid gällocksranden ligger myc-
ket närmare ryggen. Huden är öfverhelakrop-
pen glatt, utan fjäll, Öfverdragen af ett tjockt
och segt slem. Ryggens 2:ne fenor äro vid ro-
ten förenade, af vanlig form, den bakre ganska
lång i förhållande till fiskens storlek, så att elt
högst obetydligt afstånd blir emellan denna fe-
nans slut och stjertfenans början. Bukfenorna
visa en anmärkningsvärd skiljaktighet från det
vanliga förhållandet hos slagtet deruti, att de
hafva en stråle mer hvardera, d. v. s. i tagg-
stråle och 4 veka, ledade; taggstrålen är som
vanligt nära förenad med den första veka strå-
len och af huden undangömd. Vid analfenan
förtjenar anmärkas, att de 2:ne sista strålame
äro vid roten närsittande. Stjertfenan, ispet-
sen mycket rundad, har de 8 medlersta strå-
lame 4-klufna eller dubbelt 2-delta. För öfrigt
gäller om strålame uti de flesta af dessa fenor,
i synnerhet bröst- och bukfenorna, att de hos
denna art mera, än hos de andra, visa en benä-
genhet, att i spetsen dela sig, som synes då
man med loupe betraktar dem; för blotta ögat
visa de sig likväl som enkla. Strålanlalet, som
varierar hos Sten-Simpan, finnes ofvanföre upp-
taget uti formeln.

Någon bestämd yttre formskillnad könen
emellan hafva vi icke funnit; dock kan man efter
de redan anmärkta allmänna köns-skiljaktigheter
inom detta slägte med temmelig visshet sluta sig
äfven till könen hos denna art.

Färgen varierar som vanligt mycket. Krop-
pen har en grågrön färg med utanordning ställ-
da fläckar och tvärband af föränderlig storlek
och form; längs under sidolinien stå några lju-
sare, gulaktiga fläckar, som på somliga individer
äro klarare än på andra. En egenhet hos den-
na art är, att strålame uti stjertfenan, a:dra
lyggfenan, anal- och bröstfenorna hafva ljusa
tvärstreck, som tillsammans bilda dels afbrutna,

dels sammanhängande band öfver fenorna; dessa
ljusare tvärstreck gifva fenstrålarne utseende af
att vara liksom afbrutna. Buken är hos han-
nen af kroppens färg, något ljusare; hos honan
hvitaktig. Iris mörk med en brandgul ring ef-
ter inre randen. Figuren, som är målad efter
en hanne, fångad iJuli månad iÖstersjön, vi-
sar närmare färgernas fördelning.

Till de inre delames beskaffenhet visar
denna art föga skiljaktighet. Lefvern ligger tvärs
öfver i främre delen af bukhålan, med sin
största portion i vänstra sidan. Tarmen gör
samma böjningar, som hos de andra arterna;
men kring den bakre magmunnen sitta blott
fyra, ehuru temmeligenstora blindsäckar. Rom-
säckarne äro svarta.

Sten-Simpan förekommer allmänt så väl
längs kusten af Östersjön, som isött vatten in-
om hela landet; den träffas likväl säkrast på
sådana ställen, der vattnet är klart och bottnen
består af sand och klappersten. Den lefver ej
i större stim, utan spridd och ensligt; älskar
grunda stränder och sökes på sådana ställensäl-
lan förgäfves, om man upplyfter stenarne. Un-
der dessa tillbringar hon vanligtvis sin tid i
stillhet och overksamhet, lurar från sin dolda
håla på de insekter, maskar, crustaceer och fisk-
yngel, som komma igranskapet och blifva hen-
nes rof. Hon rörer sig med liflighet; när hon
utjagas ur sin fristad, skjuter hon med pilens
fart in under närmaste sten, eller der hon fin-
ner en passande tillflyktsort. Denna egenhet
idess lefnadssätt har gifvit anledning till de
olika benämningar, under hvilka denna Simpart
är känd på olika trakter, såsom Stensugarej
Stensutj Stenlake o. fl. Hennes lektid uppgif-
ves inträffa om våren;af egen erfarenhet känna
vi den icke. Man har sedan äldre tider tillba-
ka fortplantat den af sednare observationer obe-
styrkta uppgift, att Sten-Simpan lefver iengif-
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te, att rommen lagges ihålor isanden, dem
honan gräft, att den der vaktas af föräldrarne
och af dem med raseri försvaras mot hvarje an-
fall o. s. v. Hennes kött är hvitt och välsma-
kande, men då fisken ej uppnår den stor-
lek, att det skulle löna mödan att fånga och an-

vätta den, anställes för densamma intet särskilt
fiske. Hon tages lätt med en efter hennes stor-
lek afpassad trädklyka, om nian varsamt upp-
lyfter den sten, under hvilken hon dolt sig,
då hon ofta blir stående stilla vid bottnen.

Pl. 8. Fig. 1.

Tånglake, Zoarcaeus viviparus Cuv.
Synonymi: Den försle Författareinom Sverge, som beskrifvit denna fisk, är Gissler iK.Vet. Acaci.s Handl. 1748

pag. 37. Den var likväl långt förut af äldreIchlhyologer bekant. ArtediSyn.pag.45 N:o7;Gronov. Act.TJps. 1742
pag. 87. Linn. Mus. Adolph. Frid. pag. 6g Tab. 32;

—
Fn. Sv. N:o 317; — Syst. Nat. I. sid. 44'}. Ström

Söndm. sid. 3i3 Tang-Brosme N:o 1. Mull. Zoolog. Dan. Tab. 57. Retz. Fn. Sv. sid. 325. N:o 45. Ekstr.
Vet. Acad. Handl. i83- sid. 48. Nilss. Synopsis sid. 104. Bloch Nat. Fisch. D. Tab. 72. Tom. IF. sid. 188.

Anm. Vi draga icke i något betänkande, alt ytterligare bland Tånglakens Synonymer upptaga en namn-art
hos Linné, som uti Syst. Nat. I. sid. 444 förekommer under Blennius Lumpenus. Uppkomsten af denna grundar
sig på ett missförstånd, hvartill Artedi på sätt och vis gifvit anledning, se dess Syn. pag. 45 N:o 6, ehuru han
sjelf sedan både insåg och rättade det iDesc. Gen. pag. 83. Linneanska namnet Lumpenus har sedermera orätt
blifvit af Fabricius tillämpadt på en Clinus-art,men måste af anförde skäl helt och hållet förkastas.

Rf. till dess nedsänkning 75 å 80; Af. omkring 70; Brf. 19;Bf. 3
Denna fisk är en bland dem, som vid in-

fogningen uti systemet mölt svårighet, ianseen-
de till dess omisskänliga frändskap med Slemfi-
skarne (Blennius Linn.), men afsaknad af den
väsendtliga karakter, "taggiga fenstrular," som
utgör kännetecknet på de taggjeniga fiskarne
(Acanthopterygiijj till hvilka slagtet Blennius
hörer. Det oaktadt uppfördes den af vår skarp-
sinnige Artedi, grundläggaren af den ännu gäl-
lande indelningen uti taggfeniga och mjukfeni-
ga fiskar, bland Blennierna och blef af Linné
och efterföljande bibehållen. Cuvier afsöndrade
den sedermera uti ett eget slägle, Zoarcceus_,
som han likväl uppförer under Blennius Linn.

uti familjen Gobioidei. Slagtet har med öfriga
Blennier den gemensamma karakter, att äga
bukfenorna fastade framför bröstfenorna och
endast bestående af'någrafåstrålar;ennaken_,
slémmig hud; en långsträckt kropp,som längs
efter ryggen bär en enda sammanhängande
fencij m. m. Det skiljer sig deremot från de
andra genom de mjuka delade och ledade strå-
lame iryggfenan s och genom denna och anal-
fenans förening med den spetsigt utlöpande
stjertfenan till en enda sammanhängandefena,
som blott ofvan, ett stycke framom stjertens
spets, har en bred nedsänkning.

Tång-
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Tån^laken ar ensam uti slagtet inomdehaf,
som omgifva Europa.

Denna fiskens vanliga storlek är omkring
12 tum, dock hafva vi erhållit exemplar från
Stockholms skärgård,somhaft 16 tums längd. Ho-
nan är alltid slörre. Så olik vid forsla påseende
Tån^lakcn är med det näst förutbeskrifna Simp-
slä°tet, så nära öfverensstämmer den iflera vig-
ti"a bildningar. Det är också enligt vår tanka
omöjligt, att med Cuvier skilja dessa slägten uti
skilda familjer, utan att med detsamma miss-
känna deras naturliga förvandlskap. Tillkropps-
formen liknar Tånglaken mest den vanliga La-
ken. Hufvudet är litet, undertillplatt, ofvan af-
kullradt, med svällda kinder och en på sidorna
något hoptryckt panna , som stupar framåt
nosen. Munnen medelmåttigt stor, med runda-
de käkar och mycket svällda läppar, som rulla
sig omkring käkbenen och alldeles betäcka dem.
Öfverkäken är, som på Simporna, ulsträckbar,
dock i ringare grad. Båda käkarne af samma
längd, försedda med små koniska tänder med
något trubbig spets; uti den öfre sitta dessa
tänder uti a:ne rader, af hvilka den främre är
regulier, har omkring 12 st. länder å hvardera
af mellankäksbenen; den bakre raden är min-
dre regelbunden, har lägre tänder och upp-
hör vanligen vid B:de tandens fäste uti främre
raden. Underkäken har samma tandbildning och
tänderna på samma sättsittande; denbakre land-
raden är likväl något längre, så att den upphör
kovt före slutet afden främre. Inga tänder uti
gommen, eller på tungan; endast isvalget finner
man ojvan å ömse sidor 3:ne små närsittande
svalgben, som hafva korta koniska länder, fa-
stade uti det bakre benet ien rad och idebå-
da främre i a:ne; nedantill a:ne längre, i
båda ändar tillspetsade svalgben med i rader
ställda korta och trubbiga tänder. Gälbågarne,
som vanligt, fyra, hafva på inre sidan spetsiga
papiller, hvilka innesluta hvardera enliten hvass
bentagg. Gälhinnan har 6 strålben, förenar sig
undertill med den motsvarande på andra sidan,

men är fullkomligt sammanväxt med bröstet,
utan fri rand baklill, ehuru den kan skönjas.
Ögonen äro små, något utstående, sitta högt upp,
så att afslåndet mellan båda blifver ungefär lika
med ögals bredd; de sitta; iplaner, som lutanå-
got framåt och uppåt mot hvarandra. Näsbor-
rarne hafva å ömse sidor a:ne öppningar, något
åtskilda; den främre, som sitter midt emellan
ögat och nosen, förlänges uti ett fint, böjligt
hudrör med jemn kant, (denna bildning är
anledningen till v. Linnés förvillande artkarakter
uti Fauna Svecica: "ore tentaculis duobusJ"
istiillet för "tentaculis duobus ad nares", som
han uttryckt sig uti Mus. Ad. Frider.). På
hufvudets sidor iinncr man flera små runda slem-
porer, som oingifva ögonen, äfven en rad längs-
efter nedre käken. Kroppen är valsformig,med
hängande buk, i synnerhet på äldre ungstin-
na honor, och en utdragen, på sidorna starkt
hopplattad, ållik stjert, som utlöper utien spets.
Kroppen är öfverdragen af ett tjockt slem, som
till en del döljer de tunna, glesa fjäll, som,
utan att beröra hvarandra, finnas intryckta uti hu-
den. Dessa fjäll äro cirkelrunda, fint rafflade,
med hel rand och en liten upphöjning imedel-
punkten; de likna små, så kallade paljetter. Si-
dolinien är föga märkbar.

Anal-öppningen sitter ett stycke framom
kroppens halfva längd, har baktill en lika bil-
dad papill, som på Simporna. Ryggfenan är
låg, börjar straxt bakom nacken och sträcker
sig, omärkligt aftagande ihöjd, ända till sljer-
tens yttersta spets; dock äger den, ett stycke
framom denna spets, en mer eller mindre bred
nedsänkning eller inskärning, som tyckes angifva
gränsenemellan ryggferlan och denegentliga sljerl-
fenan. Uti ryggfenan, till nedsänkningen räknadt,
finnas omkringBostrålar,alla veka och ledade, samt
med undantag af de första, ispetsendelade, sam-
manbundna af en lemineligen tjock, slemmig hud,
som vid roten är beströdd med samma slags fjäll,
sombeklädakroppen; dessa fjäll stiga högre upp
på fenan, ju längre man följer den bakåt. Anal-
fenan har alldeles samma bildning, form och

Skandinaviens Fiskar, 2 Haft. G
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utsträckning bakåt som ryggfenan, med den
skillnad blott, att här märkes ingen gränsemel-
lan den och sljertfenan, utan båda sammanflyta
fullständigt; dennafena har iifven vid roten samma
fjällbeklädnad; med någorlunda tydlighet räknas
uti densamma omkring 70 strålar, men de återstå-
ende ligga hvarandra så nära, alt deras antalsvårli-
gen låter bestämma sig. Bröstfenornaäro temme-
ligen stora,med afVundadspets;dehafva iq delade
strålar och en tjock hinna. Bukfenorna äro gan-
ska små, sitta tätt utmed hvarandra och framom
bröstfenorna; de hafva 3:neispetsen deladestrå-
lar, hvilka äro mycket svåra att åtskilja.

Någon annan yttre formskillnad könenemel-
lan än den, att hannen städse befunnits äga
en mindre och smärtare kropp, hafva vi icke
kunnat upptäcka.

Färgen är hos Tånglaken mera enformig.
Hela fisken gulbrun, med undre sidan af hufvu-
det och buken grågula. i3å <4 svartakliga
tvärfläckar stå korsvis på ömse sidor om sido-
linien till ryggfenans nedsänkning, blifva der-
efler småningom mindre märkbara mot sljer-
tens spets. Dessa fläckar öfver sidolinien fort-
sattas ett stycke upp åt ryggfenan, hvars yttre
bräm är svart. Analfenans yttre kantär brand-
gul, så äfven spetsen af bukfenorna. Bröslfe-
norna äro mörkare än de andra fenorna, kantade
med smutsigare gult. Flera svarlaktiga fläckar
finnas på öfre delen af hufvudet, mellan ögonen
och näsan samt på kinderna; några otydligare
på gällocken. Iris mörkbrun med en fin ljusgul
ring kring pupillen.

Till sin inre byggnad öfverensstämrner den-
na fisk nära nog med Simpan. Tarmkanalenär
■lång och vid, magen tydligt utmärkt, ehuru dess
säckformiga del är mera utplånad; vid nedra
magmunnen saknas väl egentliga blindsäckar ,
dock ser man på a:ne motsatta sidor en siick-
formig utvidgning, som antyder dessa blindsäc-
kar; sjelfva tarmen är nedom magmunnen gan-
ska vid och gör lika många, ehuru mindre be-
stämda, böjningar, som på Simporna; dess tex-
tur är skör och tunn. Lefvern består egentli-
gen af en enda lob, som böjer sig uppåt och

omfattar matstrupen m. m.; dock är denna lob
tydligt nog ispetsen 3-delt, med denmedlersta
fliken kortast, och den, som ligger ihögrasidan,
längst och spetsigast. Ingen simblåsa finnes.
Märkvärdigast år likväl hos Tånglaken romsäc-
ken. Öppnar man en hona under den tid, hon
icke är dragtig, finner man romsäcken, som Sr
enkel och af oval form, ligga alldeles under och
längs efter ryggraden, af en tunn textur och
till en del fylld med gula romkorn af ett knapp-
nåls hufvuds storlek. Undersöker man denna
romsäck under ett börjadt drägtighets tillstånd,
då säcken spelar en role af lifmoder, äro väg-
garne fastare och genomväfda af en mängdblod-
kärl; vid inre ytan sitta små aflånga genomskin-
liga bläsor fastade, som innehålla en klar vät-
ska och ett litet deruti simmande foster. Vid
sista stadium träffar man säcken ofantligt utvid-
gad, fylld af fritt liggande, hoppackade ungar,
blåsorna hopfallna, men fastsittande vid väggar-
ne. Under denna period träffas oftast en stor
del af ängarne utträngde isjelfva bukkaviteten,
till följe af romsäckens bristning.

Tånglaken har från äldre lider varit namn-
kunnig för sin, inom fiskklassensällsynta, egen-
skap att föda lefvande ungar. Det är denna
egenhet, jemte dess flygliga likhet med ålen,
som gifvit anledning till den gamla folktron,
att Tånglaken var Ålens moder. Den kallas
också ännu på några främmande språk: Aal-
Mutter^ Adlmoder o. s. v. Dess vanligaste be-
nämning vid våra kuster, Jlkussaj syftar äfven
härpå. Denna fisk är allmän ide båda hal',
som omgifva Skandinavien. Den uppehåller sig
vid djupa stränder, der den finner en stenig
botten, beväxt med tång (fucus). Denna om-
ständighet, jemte en viss likhet iutseende med
Laken, har gifvit den namn af Tång- och Sten-
lakej, som är dess vanliga benämning vid Öster-
sjöns kuster. Den lefver spridd och ensligt,
träffas öfverallt, men sällan många tillsammans.
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Döljer sig under stenar, tången och uti hålor
på bottnen. Dess föda består förnämligast af
Mollusker, Crustaceer och Maskar, men äfven
af smärre fiskar. Den har ingen egentlig lektid;
man träffar nästan alla årstider dragtiga honor,
färdiga att föda, och på samma gång sådane,som
endast hafva små romkorn. Allmännast finaler
man likväl de förra i December och Januari
månader. Dess egenskap att föda lefvande ungar
förutsätter, att eu ordentlig parning mellan kö-
nen måste äga rum, och att äggen befrödas in-
om moderns kropp. Att denna fisk är myc-
ket afvelsam, visa flera dissektioner af ungstinna
honor. Vi öppnade en hona af 13! tums längd

och funno tillsammans 196 st. ungar, hvardera
af ii tums längd; af dessa lågo uti bukhå-
lan utkrupne, de öfrige inneslutna uti romsäc-
ken. Uti en annan hona af i3tums längd
räknades 263. Den tyckes tidigt kunna fort-
planta sitt slägte, dä man hos individer af 6
tums längd redan träffar tydliga romkorn. Ilan-
narne till denna art äro mera sällsynta.

Tånglakens kött är fast, hvitt och till sma-
ken ej olikt Ålens; det ätes likväl ickepå många
ställen, hvartill torde mycket bidraga, att be-
nen blifva under kokningen gröna. Den fångas
också endast tillfälligtvis under dragning med
not efter andra fisksorter.

Pl. 8. Fig. 2.

Hafk a tt, Anarrhichas Lupus Linn.
Synonymi; Linn. Syst. Nat. I. sid. /fio. Steenbider} Pontopp. Norg. Nat. H. 2. pag. 243. Ström Söndm.

sid. 3 1o. Ascan. Icon. Tat). 9,5. ffelz. Fn. Sv. sid. 3 15. N:o a5. Hallberg Wet. & Wilterh. Sällsk. n. Handi.
Del. 5 sid. 18. Nils. Synops. sid. 108. Bloch Naturg. Tab. 74. Tom. 3. sid. 19.

Rf. 70; Af. 48; B/f 20; Stf 12
—

13.
Ensam uti sitt slägte står Hafkatten ganska

nära den förut beskrifha Tånglaken, och föres
derföre af Cuvier med mycket skäl till samma
familj (Gobioidei). Slagtet Anarrhichas skiljer
sig från de öfriga inom familjen genom den ka-
rakteren, alt ej äga bukfenor. För öfrigt fin-
ner man hos delta slägte en mera utbildad tand-
kyggnad i förening med korta och starkakäkar,
en ryggfena, som löper längsefter hela ryggen
och har enkla,, men ej stickande strålarj en
lång analfena och en tydligt afskild, ehuru li-
ten stjertfena.

Hafkatten hinner till en betydlig storlek;
vanligen förekommer den emellan 2 och 3 fot
lång, men individer träffas, som hålla 4 fot och
deröfver. Kroppen är långdragen, valsformig
med myckethoptryckta sidor,isynnerhet på stjer-
ten, ochmed hängande buk. Hufvudet litet iför-
hållande till fiskens längd (något mindre än \ af
hela kroppslängden), ofvan afkullradt, på sidorna
något hoptryckt, medsvällda tinningar, somutvisa
en kraftig käkmuskel-apparat, med en kort trub-
big nos och ungefär lika långakäkar. Detta,iför-
ening med de långa koniska framtänderna, gifver
hufvudet en viss likhet med ett Katthufvud, och
dera härleder sig också namnet Hafkatt. Ögo-
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nen medelmåttigt stora, sitta högt, straxt vid öfre
randen af pannan, närmare nosen än nacken,
och omgifvas af en ring med fina porer eller
Öppningar från de ihuden liggande, slem-afsön-
drande körtlar. Dylika porer finnas äfven längs-
efter underkäken och på hufvudets sidor, hvilka
beklädas af en tjock hud, som alldeles öfver-
drager gällocksbenen. Näsborrarne små, med
2:ne åtskilda öppningar å ömse sidor, denfräm-
re, som sitter midt emellan nosen och ögat, har
ett trångt och kort hudrör. Munnen af medel-
måttig storlek, försedd med köttiga läppar, som
isynnerhet vid mungiporna bilda tjocka fållar.
Öfverkäken är, till följe af de starka mellankäks-
benens fasta förening med den främre delen af
hufvudskålen, föga rörlig, och underkäkenagerar
nästan ensam vid munnens rörelser. Uti mel-
lankäksbenen sitta å ömse sidor 2:ne starka,ko-
niska, vid roten utvidgade tänder, liknande be-
tarne hos rofdjuren ehuru trubbiga ispetsen,
den ena framom den andra, och innan fördessa
en rad af 5— 6 stycken mindre, något platt-
tryckta, kortare tänder. Gommen har 3:ne dub-
bla rader af tjocka, kulformiga tänder: uti den
medlersta, som har de största tänderna och sit-
ter på plogbenet, finnas vanligen 4 par tänder
med en jemn, afnött yla, det näst innersta paret
är betydligt större än de öfriga; uti hvardera af
gommens sidorader finnas a:ne rader med skif-
tesvis sittande, trubbiga tänder, l\— 5 i hvarje
rad; dessa äro fastade på de båda gombenen.
Underkäken har framtill 4— 6 bete-likt danade
tänder uti en rad, från hvilka längsefter käken
löpa 2:ne rader lägre, kulformiga kindtänder
med platt, afnött krona och inåt stupande tugg-
yta; de medlersta af dessa kindtänder äro de
största. Uti svalget finnas ofvan 2:ne smärre,
med kamlikt ställda, koniska tänder försedda,
svalgben, som motsvaras undertill af ett enda
vinkelformigt , lika tandadt, ben. Tungan är
tunn, rundad med något utdragen spets. Gäl-
bågarne fyra, på inre sidan försedda med hud-
betäckta taggar. Gälöppningenmedelmåttig. Gäl-
hinnan har 7 strålar (detta har varit antalet på
de individer vi undersökt; då flera författare

uppgifva 4— 6, måste antingen gälhinnans strå-
lar variera, eller har den främst sittande strå-
len blifvit öfversedd), undertill är den sam-
manväxt med bröstet, straxt under bröstfenor-
nas fäste.

Kroppen är beklädd af en tjock och seg
hud, som, flygtig t betraktad, visar sig fjällösoch
endast skyddad af ett rikligt afsöndradt slem,
men vid nogare granskning finnas små runda
och tunna fjäll, liksom på Tånglaken, djupt in-
tryckta uti huden och glest spridda, utan att
beröra hvarandra. Sidolinieu är föga märkbar,
bildas af hudporer, som inästan rak riktning
fortlöpa efter sidornas medellinia. Analöppnin-
gen är stor, något ulhängande, ligger ettstycke
framom halfva kroppslängden. Alla fenor äro
mjukstråliga. Ilyggfenan börjar något framom
bröstfenorna,och fortlöper med ungefär samma
höjd längs efter ryggen till helt nära stjertfe-
nan, der den tvärt slutar med snedt afhugget
hörn; den består af omkring 70 enkla, böjliga
strålar, sammanbundne af en tjock och slemmig
fenhud. Analfenan har samma form och bild-
ning som den förra, endast knappt hälften så
hög, och slutar med spetsigt hörn rnidt under
slutet af ryggfenan; den består af omkring 48
ispetsen delade strålar. Bröstfenornaäro stora,
rundade; när de fullständigt utbredas blifva de
nästan cirkelrunda; de hafva 20 greniga tjoc-
ka, veka och köttiga strålar, som gifva dem
ett rafflad t utseende, liknande den stora Kam-
musslan (Pecten). Bukfenor saknas. Stjertfenan
är liten med rundad spets och 12

—.i3strålar,
lika dem uti bröstfenorna.

Någon större skiljaktighet könen emellan
hafva vi ej anmärkt.

Färgen är enformig, mörkgrå; sidorna teck-
nade med tvärgående, mer eller mindre tydliga,
svarta bälten, som variera till antal och form,
vanligtvis bildade af en mängd sammanflytande
små fläckar; dessa bälten fortsättas, ehuru sva-
gare antydda, uppåt ryggfenan. Sidolinienspo-
rer, äfvensom de omkring ögonen, hvitaktiga.
Ögats färg är mycket mörk, med en något lju-
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sare ring närmast pupillen. Rygg- och analfe-
aaii tecknade med snedt gående svarta streck.

Denna färg hafva alla de individer haft,
som vi sett nyss uppfiskade. Låter man dem
en tid li^ga i luften, blekna de, äfvenså om de
län°-e blifva liggande bland andra fiskar uti bå-
ten* då inträffar, att ena sidan (den påhvilken
fisken legat, eller af andra fiskar varit betäckl)
kan helt och hållet eller till en del finnas ut-
blekt, då den andra mer eller mindre bibehållit
sin färg. Detta är något, som inträffar med de
flesta (iskar, och hvårföre man väl må taga sig
iakt vid bestämmandet af färg-varieteler. Att
sådane äfven torde finnas af Hafkatten, ämna vi
icke bestrida, men flera af dem man anmärkt
såsom sådane, hafva påtagligen uppkommit af
anförde orsaker.

Till sin inre byggnad står Hafkatten gan-
ska nära den förut beskrifue Tånglaken, har en
ganska vid, muskulös matstrupe, som öfvergår
till en något säckformig mage, nära hvars bot-
ten nedre magmunnen är belägen, som saknar
alla blindsäckar. Tarmen är lång, vid och af
en tunn och skör textur, den gör 3:ne böjnin-
gar och slutar med en kort, utvidgad, omvänd
konisk ändtarm. Simblåsa saknas. Lefvernbe-
slår af 3:ne större lober, den medlersta ligger
transverselt vid öfre ändan af bukkavileten,
den vänstra loben är dubbelt längre än den
högra, och mera smal och tillspetsad. Romsäc-
karne äro a:ne, hvilka nedtill förena sig uti en
enda med en vid utförsgång.

Hafkatten hörer till de fiskars antal, om
hvilka äldre författare samlade en mängd dikta-
de berättelser, som sedermera till en del blif-
vit fortplantade från ena skriften till den andra
ända till våra dagar. Anmärkningsvärdt nog
förefaller, att både dess generiska namn, Jnar-
rluchaSj och dess specifika, Lupus (Varg), hafva
uppkommit af de falska föreställningar mangjort
sig om denna fiskens lefnadssätt. Det var egent-
ligen Gesner som först tillade honom det förra
namnet, som betyder en klättrare_, efter en

ännu äldre sägen, att fisken klättrade uppför
klippor och skär. ]Namnet Lupus behöll Liktné
såsom artnamn, hämtadt från dengamla benäm-
ningen Lupus marinus (Sjövarg), hvarunder
Hafkatten allmännast var känd och fruktad.
Manläser tilloch med hosHollbergpå ofvan an-
förde ställe följandestrof: "Grym som Hajen är
han en fruktansvärd förstörare bland sitt slägte,
och framfar bland fiskarne med samma glupsk-
het, som det vilddjur bland de värnlösa hjor-
darne, af hvilket han fått sitt namn." Vi an-
föra delta blott såsom exempel på den äldre
fördomen om denna fisks roflystnad, och huru
länge en sådan, en gång inrotad, kan bibehålla
sig. Hafkatten är ingen ting mindre än en rof-
fisk, iden mening nemligen man vanligen för-
står under denna benämning. För att öfvertyga
sig härom, behöfver man blott betrakta hans
märkliga tandbyggnad, stora tuggmusklar samt
korta och fast förenade käkar, hvilka icke till-
låta den utvidgning af gapet, som karakteriserar
de egentliga roffiskarne, eller dem man idag-
ligt tal benämner Sväljfiskar. Denna munnens
organisation antyder tvärtom ett djur, som Icf-
ver af mycket hårda ämnen, hvilka först böra
krossas innan de nedsväljas. Man kan svårligen
tänka sig en mera ändamålsenligt inrättadkross-
macliin, än Hafkattens tuggredskap, då med
samma krossning ej tillika åsyftas en finaresön-
dermalning af de hårda ämnena. Om denofant-
liga styrka, hvarmed käkarne verka, öfvertygas
man vid öppnandet af magen, då deruti finnas
till öfverflödstycken af sönderbitna tjockskaliga
Musslor. Det är också hufvudsakligen afSnäck-
djur och Musslor som Hafkatten hämtar sin föda;
dessa förtäras imängd, och lemningarne af de-
ras skal uppfyller ofta hela den tunnväggiga
tarmkanalen. Utom nämde blötdjur, försmår
han ej heller större Giuslaceer, Sjöborrar och
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Sjösljernor, af hvilka de haf hvimla, der hanup-
pehåller sig; men sina samsläglingar

— fiskar-
ue —

■ synes han icke ofreda.
Hafkatten förekommer längs efter hela vestra

kusten från Sundet till de nordligaste delarne af
Norrge; den kan ej kallas sällsynt, men, som
den lefver spridd, fångas den ingenslädes i
mängd, utan sparsamt och tillfälligtvis. Faber
betraktar den såsom migratorisk vid Island; hu-
ruvida delta kan äga sin riktighet, lemnas der-
hän. Att det ej är förhållandet vid våra kuster
bevises deraf, att han fångas underalla årstider.
Hans långa mjuka kropp, afsmalnande stjertoch
lilla stjertfena göra honom till en dålig simma-
re; hans rörelser äro också slingrande och lång-
samma; han vistas ständigt vid bottnen, dold
bland stenar, ligger gerna stilla med hopböjd
kropp. Lektiden uppgifves inträffa om våren,
uti Maji och Juni månader. Det är äfven syn-
nerligen under denna lid, som hanoftast erhålles.

Man anställer för denna fisk ickenågot sär-
skilt fiske, utan de som tillfälligtvis fångas,
fås mest på krok under mete af Torskarter,
äfven på nät och någon gång uti Sillvaden.
Oaktadt den för mången har en högst vidrig
lukt, ätes den mycket begärligt af fiskarena uti
Bohuslän, hvilka alltid betrakta såsom en god
fångst, när de erhållit en Hafkatt, hvars lefver
isynnerhet räknas till läckerheterne. Uti stä-
derna afsättes den med mindre fördeloch hålles
derföre der mera sällan till salu. Är Hafkatten
uppfiskad, måste han varsamt handteras, ianse-
ende till vådan af hans kraftiga helt. Fiskaren
måste först gifva honom ett eller annat dråp-
slag, innan han tilltror sig alt löstaga kroken.
På några orter brukar man på Hafkatten afhug-
ga nosen efter ögonen innan den afyttras, ett
bruk, likt jägarnes, som afskära hufvudel på
den skjutne Haren, innan den hembäres.

Snultre-Slägtet, Labrus Linn.

Snultrorna utgöra typen för en egen familj
inom de taggfeniga fiskames afdelning, som ef-
ter dem benämnes Läppfiskar (Labroidei).
Den Karplikt danade kroppen, betäckt af stora,
på hvarandra liggande fjäll

— deutstående,köt-
tiga läpparnej som begränsa munnen, samt en
enda, lång ryggfena,som framtill har många
hårda och stickande strålar, bakom hvilkas spet-
sar fenhinnan utlöper uti små lancettformiga
flikar,äro tydliga kännemärken, på hvilka alla
de fiskar, som höra till denna familj, igenkän-
nas. Vid våra kusler förekomma af Läppfiskar-

ne endast några arter tillhörande de båda slägt-
former, som Cuvier upptagit under namn af
Labrus och Crenilabrus_, men hvilka knappt
kunna bibehållas såsom generiska sectioner, än
mindre såsom egna slaglen. Vi förena derföre
med Nilsson dessa båda tillsammans under ett
slägte och bibehålla för detta Linneanska nam-
net Labrus. Från öfriga slägten inom familjen
skiljer man detsamma genom följande karakte-
rer: Öfverkäken är förseddmed dubbla läp-
par; koniska tänder_, ställde uti rader, finnas
uti båda käkarne; Gälhinnan har 5 strålar;
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tinningarne och gällocken äro bekläddaaffjäll;
sidolinien icke af 'brutenJ men något bågformigt
nedlöpande vid ryggfenans slut, näslan parallel
med ryggens böjning;stjertfenanispetsen run-
dadoch hos de flesta vid roten beklädd af fjäll,
som sitta mellan strålame.

Snart sagdt alla de arter, som höra till
detta slägte, utmärka sig för sin fägring och
liera visa sig i en färgprakt, som är ovän-
tad att träffa uti norden. Färgerna äro likväl

mycket både föränderliga och obestämda. Inom
intet slägte fordras mera uppmärksamhet änhär,
att ej låta dessa färgvariationer förleda sig att
mångdubbla det verkliga art-antalet. Skandina-
viens Fauna har att uppvisa af Snultre-Slägtet
åtminstone 5 särskilta arter, som alla förekom-
ma vid vestra kusten af halfön. Vi hafva re-
dan uti förra häftet pl. 2 lenmat figur öfver en
af dessa och återkomma nu, enligt löfte, till
dess utförligare beskrifning:

Bergsnultra, Labrus maculalus, Bloch.
Artm. Förlockets rand ej märkligt tandad; Analfenan har 3:ne hårda och hvassa

samt 8—
9 veka strålar, dess bakre hörn rundadt.

Synonymi: Labrus Berggylta Ascan. Icon. Tab. 1; Labr. maculatus Bloch Naturg. Tab. 2g4- Tom. VIsid.
17. Bullan Wrasse Penn. Bril. Zoolog, pag. 216. Tab. 44. Labrus Apcr Bctz. Fn. Sv. sid. 335. N:o 68. L.
maculalus Nilss. Synops. sid. 74. N:o 1.

Rf. 19 il 20+ 10 å 11; Af. 3+B a 9; Brf. 1+ 14;Bf I+s;Stf. 13 å14
Som vi på ett föregående ställe närnt,

hinner Bergsnultran till en längd af 12 tilli5tum, och är således en af våra största arter
inom slagtet. Hufvudets längd utgör ungefär i
af hela kroppslängden; kroppens höjd mäter 3|
gånger denna längd.

Hufvudet är tvärt tillspetsadt, triangulärt.
Munnen liten, betäckt af stora och tjocka läp-
par, som fullkomligt öfverskyla käkbenen, och
räcka ett stycke framom dem. Dessa läppar äro
på öfverkäken dubbla, ligga öfver hvarandra;
den öfre kortare, utgör egentligen en förläng-
ning af den hud, som bekläder den under ögo-
nen liggande kedjan af småben; den undre är
längst och mera köttig, utgår från mellankäken
och bildar med underläppen en tydlig mungipa.Denna munnens daning äger en slags likhet
med trynet hos svinet och har gifvit anledningtill fiskens namn af Bergzalt, Berssrlta o. s.
v- Munkaviteten är trång, både ofvan och

nedan försedd med gomsegel, som båda mot-
svara hvarandra och tillsammans måste ver-
ka såsom en valvel, hvilken tyckes vara ärnad
att hindra vattnets tillbakagång genom munnen
under respirationen. Tungan utdragen, tunn,i
spetsen platt och tillspetsad. Gälbågarne, som
vanligt, 4> mycket små; inre sidan af dem har
2:ne rader rörliga taggar, beklädda af munhu-
den. Då munnen öppnas, utskjuter öfverkäken
ett långt stycke, till följe af mellankäksbenens
långa näsutskott, som glida mot silbenet och
pannbenet. Båda käkarne, som noga motsvara
hvarandra, hafva en rad af små koniska tänder,
af hvilka de medlersta eller främsta äro störst
och de öfriga små, inåt aRågande; innanförden-
na rad finner man framtill i båda käkarne en
rad af mycket smärre tänder, som vanligen föga
eller inlet framskjuta ur tandköllet. Inga tänder
finnas för öfrigt hvarken på gom- eller plogbe-
net; men i svalget deremot sitta ofvan 2:ne
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småsvalgben, som artikulera med bottnenaf huf-
vudskålen, och undertill ett enda treflikigt, alla
fullsatta med små trubbiga, koniska tänder.
Ögonen äro cirkelrunda, ungefär \ af hufvndels
längd; de sitta temmeligen högt, så att nedre
ögonranden faller ofvan om den linia, som dra-
gés från öfverkäkens spets till sljerlens medel-
punkt. Näsborrarne små, öppna sig uti 2:ne
åtskilda, å ömse sidor liggande öppningar; den
främre af dessa förlänger sig uti ett hudrörmed
utvidgad mynning. Hufvudets sidor äro fjällbe-
klädda, med undanlag af sjelfva förlocksbenet,
yttersta omkretsen af locket samt trakten fram-
om ögonen. Förlockets rand utan märkliga
tänder, men borttager man huden, visar sjelfva
benet fina insågningar, som äfven antydas af
några från midten af randen utgående tinahud-
flikar. Locket är stort, höjden öfverskjuler
längden, utgår i bakre randen uti 2:ne hörn
och fortsattes af en hudflik, som vid nedrehör-
net utlöper ien något utdragen spels. Mellan-
locket är äfven stort, ligger fritt idagen under
förlocket och har några fjäll vid öfre ändan.
Gälhinnan har 5 strålar, förenar sig med den
å motsatta sidan medelst en tjock hud, som
alldeles fri omgifver bröstet och endast ifrämre
spetsen är vidhängande.

Kroppen har en oval form med samman-
tryckta sidor, är helt och hållet beklädd af öf-
ver hvarandra liggande fjäll; dessa äro stora,
platta, med hel rand, tunna och ej utmärkta
af några större streck. Sidolinjen ligger ryggen
närmare än buken, bildas af 42— 44 smärre,
med langsgående canaler försedda fjäll, som ej
räcka hvarandra, utan åtskiljas af de båda när-
mast liggande radernas fjäll; den är således föga
märkbar, löper parallel med ryggens böjning
och gör vid slutet af ryggfenan samma sänkning,
som den. Ofvanom denna sidolinia finnes 6— 7
fjällrader och nedanom den i3— \l\. Anal-
öppningen sitter något bakom kroppens halfva
längd.

Ryggfenan börjar midt öfver bröstfenans
rot och fortlöper till en början svagt rundad,
sedan något nedsänkt, samt höjer sig slutligen

vid början af de mjuka strålame och slutar med
ett mycket rundadt hörn just på det ställe, der
ryggen sänker sig mot sljerten; den består af
19 till 20 hårda stickande strålar, förenade af
en hinna, som ikanten är såglikt inskuren och
utlöper bakom hvarje stråle, med undantag afden
sista,uti en lång, lanceltformig flik; samt af 10 till
11mjuka och ledade strålar, af hvilka den förste
vanligen ärispetsen enkel och den sista Lill roten
klufven, liksom utgörande 2:ne skilda strålar.
Analfenan har 11 till 12 strålar; af dessa
äro de 3 första mycket lägre, hårda och stic-
kande, de följande längre, mjuka och ledade;
bakom de 2:ne främsta hårda strålame har fen-
hinnan en såglik inskärning, analog med dem
på ryggfenan; den första mjuka strålen är
äfven enkel och den sista djupt klufven; fe-
nans bakre hörn är afrundadt , motsvarande
ryggfenans. Bröstfenorna äro tunna, med
tydliga strålar och rundad spets; de bestå
af 15 strålar, af hvilka den första eller öfversta
är ganska kort och jemte den derpå följan-
de ispetsen enkel, de öfriga greniga och tjocka.
Bukfenorna, som sitta ett litet stycke bakom
bröstfenorna och äfvcn äro ispetsen afrundade,
bestå af en hård och slickande taggslråle, samt
5 st. mjuka och ledade strålar. Sljertfenan är
i spetsen tvär med rundade hörn och bred rot,
består af 13 eller 14 mycket tjocka och gre-
niga strålar; emellan dessa är hinnan vid fe-
nans rot betäckt af öfver hvarandra lieman-
de fjäll. BD

Färgen är hos denna art både mycket bro-
kig och föränderlig, så att det faller sig svårt,
att uti en beskrifning framställa den så, altden
kan lämpas på alla individer. Iallmänhet kan
antagas 2:ne färgvarieteler afßergsnullran, nem-
ligen en mörkare,, och en ljusare. Den förra
framställes på pl. 2. Dess grundfärg är grön,
ofvan mörkare, nedåt ljusare, med blåaklig buk;
sidorna hafva flera större, dunkelt antydda, mör-
ka fläckar, som variera till antal, storlek och
form; fjällen äro kantade med en rödgul färg,
gulare på nedre delen af sidorna, brunare på

den
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den öfre; under hakan och bröstet löpa oregel-
bundna, krokliniga streck af samma rödgulafärg.
Iris är grön, med en rödgul ring närmast pu-
pillen och en dylik iyttre randen. Ryggfenan
grön, med ett nät af chocoladbruna fläckar emel-
lan strålame. Ånalfenan har rödgula strålar och
blå, runda fläckar på en rödbrun botlen. Buk-
fenorna hafva främsta strålen och hinnan brand-
eula, de öfriga strålame blå med spetsarne och
en och annan flamma brandgula. Stjertfenan
erön, vid roten stötande mera iblått, öfverdra-

med ett rödbrunt nät. Bröstfenorna hafva
rödgula slrålar och blå fläckar, synnerligast vid
rolen. Den ljusare färgvarietete.n har en gul-
brun grundfärg med hvitaktig buk och bruna
fiällkanter och fläckar; af dessa utmärka sig i
synnerhet 3:ne för sin storlek på bakre delenaf
ryggen: den förste, som är störst, sitter straxt
under midten af ryggfenan, den sista, dernäst i
storlek, sitter der denna fena upphör, den
3:dje, som är minst, emellan dem båda. Till
denna varietet höra alla yngre individer, och
emellan båda finnas otaliga öfvergångar, som tro-

ligen härröra af lokala förhållanden, der indivi-
derna vistas, och som ej stå inågot förhållande
hvarken till årstiden eller könskillnaden.

Tarmkanalen är mycket enkel; den be-
står af elt nästan jemnt afsmalnande tarmrör,
utan säckformig afdelning, såsommage, utan nå-
gon egentlig magmun och utan blindsäckar.
Detta tarmrör har tunna väggar med en nätlikt
veckad yta; det utvidgar sig hastigt uti en gan-
ska vid ändtarm. Lefvern består af 3:ne flikar:
den medlersta mycket stor, ligger längs efter
buken något till venster, de båda andra helt
små och korta, en ihvardera sidan. Gallblåsan
liten och smal,nära jemnbred. Simblåsan är stor,
men kort, är genom en fast hinna förenad vid
bukhålans öfre vägg; den är enkel, utan för-
ening med tarmen. Rom- och Mjölkesäckarne
dubbla.

Hvad för öfrigt är oss bekant af Bergsnul-
trans lefnadssätt, vistelseort och fiskeri, hafva
vi redan uti första häftet pag. 11 anfört, och få
dit hänvisa.

Pl. 9. Fig. 1.

Sten-Snultra, Labrus rupestris Linn.
Artm. Förlockets rand knappt märkligt tandad; ånalfenan har 3 hårda och hvassa,

samt 7 veka och delade strålar, dess bakre hörn spetsigt; en svart fläck vid öfre kan-
ten af stjertfenans rot, och en dylik aklrafrämst på ryggfenan.

Sjrnonymi; v. Linne beskref isin Westgölha resa, sid. 179, denna art för första gången, ehuru under det
unndre riktiga provins-namnet "Bergsnultraf ty Bohuslänningames Bergsnultra är egentligen den föregående ar-
ten, fastän de derunder äfven innefatta en annan, som viidet följande komma att afhandla. Stensnultran deremot
skiljes pa stället af fiskare ganska väl från de öfriga med ett eget namn, ehuru för obscent att här kunna anföras,
än mindre bibehållas. Uti Fn. Sv. N:o 330 upptog Linn. sedan samma art såsom Labrus Suillus, men genom
en till hälften blindtryckt ziffra uti Westgötha resan har det misstaget uppkommit, att uti diagnosen influtit "spi-
nis dorsalibus noveni", i stället för novendecim. Denna omständighet har gjort L. Suillus mindre igenkänlig och
har missledt Linné sjelf. Man finner derföre, att Linn. uti Mus. Ad. Frider. sid. 65. Tab. 3i. fig. 7. beskrifvit
a nyo denna art såsom Scicena rupestris> och upptagit båda såsom olika arter uti Syst. Nat. I.p. 476 &

Skandinaviens Fiskar, 2 Hå/1. 7
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dock under slagtet Labrus. Uti Zoolog. Danica Tab. 107. Tom. 3 sid. 44 begick Abildgaard den felaktighet, att
öfverflyttadenna Snultre-art till slagtet Perca. Detta är anledningen hvarföre Retzins uti Fn. Sv. upptagit en La-
brus suillus efter Linne' och en Perca, rupestris efter Abildg. ehuru under tillkännagifvande af deras förmodade
identitet.

Soe-Karudsej SlrömSöndm. sid. 2gr. Labr. rupestris, Nilss. Synops. sid. 76. Lutjanus rupestris, Bloch
JNfaturg. Tab. Iso fig. t.

Rf. 17+9 eller 18+8; Af. 3+7; Brf. i+i3; Bf. 1 + 5; Stf. i3.
Till sin storlek är Stensnultran en af våra

minsta arter. De största exemplar vi träffat
hafva hållit 7 tum, annars är vanliga längden
omkring 5 tum. Denna art är imånga afseen-
den en öfvergångs- eller föreningslänk emellan
de båda sectionerna, som Cuvier upptager un-
der namn af Labrus och Crenilabrus. Då den
ide flesta detaljer noga öfverensstämmer med
föregående art, ärna vi här icke upprepa hvad
båda hafva gemensamt, utan fästa ossendast vid
skiljaktigheterna dem emellan.

Hufvudet tyckes iförhållande till kroppen
vara något mera utdraget och ej så tvärt till-
spetsadt åt nosen, som på Bergsnultran; det-
ta utseende härrör dels af kroppens mindre
höjd,dels deraf, att ryggkanten ej stupar i rak
linia mot den något trubbiga nosen, utan gör
vid nacken en liten nedsänkning. Hufvudels
längd utgör ~ af hela kroppslängden och är un-
gefär lika med kroppens största höjd. Läpparne
äro kortare och ej så utplattade på bredden,
den öfre mera tjock, liksom afstympad, ifölje
hvaraf maxillarbenets nedre ända kommer ida-
gen och mungiporna blifva mindre fullständiga.
Tänderna uti båda käkarne sitta uti en jttre
gles rad och en inre mera oregelbunden; de
som finnas iden yttre äro större,syl-lika, med
inåt riktade spetsar, af dem de främsta störst;
de uti den inre raden äro smärre, men tydligt
framskjutande utom tandköttet. Ögonen stora,
utgöra inemot iaf hufvudets längd, de äroställ-
da så, alt den linia som dragés från nosen till
midten af stjertfenan langerar nedre randen af
pupillen. Mellanlocket är efter hela sin längd
ofvantill fjällbeklädt. Förlockets bakre kant har
fina insågningar, som likväl på den friska fisken
äro mindre märkbara, så länge detta ben har

hudbetäckningen qvar, men aflages denna, eller
får fisken någon tid ligga i sprit eller torka,
blifva dessa fina tänder ganska tydliga. Sido-
linien ligger ryggen mycket närmare än buken,
består af 36— 38 fjäll, som äro smärre än de när-
mastliggande fjällraderna ochispetsenklufna snedt
uppåt, så att nedre hörnet är längre ändetöfre.
OfVan om denna sidolinia finnas 3:ne större fjäll-
rader, och om man äfven räknar den mindre
raden vid fenans rot, blifva de 4> nedanom lig-
ga 10

—
11 rader. Uti ryggfenan, som är på

samma sätt construerad som hos Bergsnultran
och har det bakre hörnet rundadt, finnas 17
hårda och slickande strålar, samt 9 mjuka och
ledade, eller också 18 hårda och 8 mjuka strå-
lar, den sista af dessa till roten klufven. Anal-
fenan, som har bakre hörnet tillspetsadt, äger
3:ne hårda strålar med den vanliga nedskärnin-
gen uti hinnan och fliken, samt 7 mjuka, leda-
de, alla ispetsengreniga utom den första. Bröst-
fenorna äro mycket tunna och genomskinliga,
hafva 14 strålar: den främsta ganska kort och
hård, den 2:dra enkel, de följandeispetsengre-
niga. Bukfenorna hafva en hård slickande tagg-
stråle och 5 mjuka och greniga. Stjerlfenan
med rundade hörn och svagt rundad spels har
13 strålar, af hvilka den öfveisla och nedersta
äro ispetsen enkla, de andra delade; vid fe-
nans rot ligga de vanliga fjällraderna emellan
strålame.

Hvad färgen angår, stårStensnultraniglans
vida bakom sina samslägtingar, ehuru äfven hon
ej saknar sina behag. Kroppen är ofvan mera
enformigt brun, på sidorna grönaktig med mär-
ken eller fläckar vid hvarje fjällrot, hvilka till-
sammans bilda langslöpandeafbrulna band; dessa
fläckar antaga på 3:dje eller feåy& fjällraden ned-
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om sidolinien vid sidorna af buken en rostgul
färg. Buken är ofläckad blåhvit. Ett mörkt
brunt band går från öfre läppen till förlockets
kant och genomskäres af nedre randen af iris;
detta band begränsas ofvan af ett annat afblek-
grön färg, som stadnar vid främre ögonranden.
Iris är mörkt rödbrun med en ljusare ring i
hvardera randen och en klar grön fläck ofvan-
till. Hvad som mest karakteriserar denna art,
äro de enfärgade fenorna,; hvilka med undantag
af ryggfenans förstahörjan„ der fenhinnan emel-
lan de första 4^5 strålame midtpå har en
djup svart färg och emellan den 4;de och "yrde
strålen vid roten några blågrönadrag, sakna alla
fläckar och band; dessutom den -vid öfre kan-
ten af stjertfenans rot sittande runda svarta
fläck j, som är alltid tillfinnandes.

Af hvad vi redan på flera ställen förut
yttrat om obeständigheten af fiskames färger,
torde man ana, att Stensnuitran ej alltid har
samma utseende, som vi nu beskrifvit, och så
är äfven förhållandet. Det exemplar, som tje-
nat till orginal för figuren, är ett afdeutmärk-
taste med afseende på färgerna, som vi anträf-
fat. Vanligen träffar man så väl dunklare, som
blekare, iflera nuancer af de angifne färgerna;
men då man aldrig kan misstaga sig om denna
art, vore det en onödig vidlyftighet att här när-
mare redogöra för dessa variationer, helst ingen-
dera är mera utmärkt eller öfvervägande. Innan
vi likväl lemna detta ämne, böra vi fästa upp-
märksamheten på en märkvärdig färgskiftning,
som Stensnultran inom ett ögonblick kan åstad-
komma. Den i vattnet fritt simmande fisken
har nemligen på sidorna i/\ mörkare fläckar,
som stå korsvis om sidolinien, 7 ofvan och 7nedan; dessa försvinna genast, så snartman vid-
rörer fisken, och återkomma ej förr, än den
åter fått gå någon tid i fred och ro. Som
dessa fläckar äro obeständiga, och aldrig obser-

veras då fisken är upphämtad ur vattnet, hafva
vi ej ansett oss böra på figuren antyda dem.

De inre delarne hafva störstaöfverensstäm-
melsen med Bergsnultrans och få vi blott dit
hänvisa.

Denna är af alla Snultror den allmännaste
och mest utbredda arten. Den träffas från Kul-
laberg till det nordliga Norrge. Vistas om som-
maren tätt utmed bryggorna och sådana branta,
klippiga stränder, som hafva blott en eller an-
nan famns djup. Man ser den på dessa ställen
i små samqväm hålla sig ett stycke från bott-
nen, sökande sin föda bland der ymnigt växan-
de tång och sjögräs. Denna föda tyckes ute-
slutande bestå af smärre arter Crustaceer, Ma-
skar, Blötdjur m. m. af hvilka man träffar
lemningar uti magen. Vattenytan nalkas den
ej, så vida icke något ätbart lockar den dit,
och är detta taget, styr Snultran åter kosanmot
djupet. Vid någon fara söker hon sin tillflykt
under bryggorna, mellan någon bergsklyfta eller
under en grofbladig tångväxt. Om vintern dra-
ger hon sig åt djupare ställen, den synes åt-
minstone denna tid ej vid stränderna. Under
lektiden hafva vi ännu icke haft tillfälle obser-
vera denna fisk. Stensnultran är på de ställen
hon vistas, der tillgång på andra och mera lö-
nande fisken finnes, föraktad; dess kött är hvitt
och fast och skulle utgöra en smaklig rätt, om
man deraf begagnade sig. Hon fångas ofta till
mängd uti Vaden^ då denna kastas efter andra
fiskar. Med en liten metkrok, då till agn be-
gagnas snackdjuret Turbo littoreus, kan man vid
bryggorna lätt meta upp den.



Pl. 9. Fig. 2.48

Pl. 9. Fig. 2.

G räss nultra, Labrus exoletus Linn.

Artm. Förlockets rand tydligt tandad; analfenan med 5 hårda, hvassa, samt 7
veka och delade strålar, har bakre hörnet spetsigt.

Synonymi.- Linn. Fn. Sv. N:o 33i;
— Syst. Nat. I. sid. 47g. Ström Söndm. sid. 267. N:o 3. Retz. Fn.

Sv. sid. 335. W:o 6j (Obs. Citaterna af Ascan. och Penn. höra ej till denna art). Nilss. Synopsis, sid. 77.

Rf 18+ 7 eller 19+6; Af. 5 + 7; Brf. 1+ 12; Bf. 1 +5; Stf. i3.
De störstaindivider, som vianträffat afdenna

art, hafva ej hållit fullt 6 tum i längd, de fle-
sta förekomma emellan 4 och 5. Att Grässnul-
tran ej blir mycket stor, sluta vi också deraf,
att man redan hos 4 tums långa exemplar fin-
ner utbildade genitalia. Af alla Snultror, som
förekomma vid våra kuster, är denna arten mest
utmärkt genom den egenhet, att äga 5 taggstrå-
lar uti analfenan, då alla de öfriga blott hafva
3. Ehuru för öFrigt mycket lik sina samsläg-
tingaride flesta detaljer, skiljer sig Grässnultran
inågra afseenden ytterligare från dem. Uti hela
kroppsformen ligger något eget, henne utmär-
kande, som mest framstår uti den mycket sam-
mantryckta kroppen, med tillspetsad ryggkant,
den vackert elliptiska formen med något utdra-
gen nos, den lilla munnen, de nästan efterhela
längden jemnhögarygg-och analfenorna, som bå-
da sluta med spetsiga hörn, samt slutligen den
mot spetsen föga utbredda sljertfenan. Hufvu-
det är något kortare än iaf hela kroppsläng-
den, ochmycket mindre änkroppens höjd. Tand-
byggnaden lika med föregående art, dock äro
tänderna kortare. Förlockets rand är nrycket
tydligt fintandad. Sidolinien gör vid ryggfe-
nans slut den vanliga böjningen nedåt, men
nedre bugten närmar sig mera till en rak vin-
kel; denna sidolinia beklädes af 35— 37 smärre
fjäll med hel spets och med en upphöjd kanal,
hvars ända böjer sig snedt uppåt; kanalernablif-
va på stjerten nära sammanhängande. Ofvan

om sidolinien finnas 3:ne större och en mindre
fjällrad, nedan om den 10. Fjällen äro myc-
ket tunna, så att man med loupe ser den raff-
lade fjällroten af det underliggande fjället skim-
ra igenom det öfverliggandes spets. De stjer-
ten betäckande fjäll räcka ett stycke ut öfver
stjertfenstrålarnes rot, hvaremot inga fjällrader
finnas på sjelfva hinnanemellanstrålame. Rygg-
fenan, som består af 18 eller ig hårda, stic-
kande strålar, med djupt inskuren hinna och
spetsflikar, samt endast 6 eller 7 veka, ispet-
sen delade strålar med hel fenrand, är rödgul
baktill öfvergående igrått, med a:ne rader blå
fläckar mellan strålame, den ena vid roten, den
andra midtpå; dessutom äro spetsflikarne och
yttersta randen af den mjukstråliga fendelen blå.
Analfenan, som idet närmaste har samma form,
teckning och färg som ryggfenan, består af 5
hårda, stickande strålar och 7 veka, ispetsen
delade strålar, af hvilka den sista är till roten
klufven. Bröslfenorna genomskinliga, gula, be-
stå af en hård, enkel, samt 12 greniga strålar.
Bukfenorna hafva hvardera en taggstråle och 5
veka,delade, äro till färgen smutsigt hvita. Stjert-
fenan är grå, medi3gulbruna strålar och blå
fläckar, ställde uti 2:ne rader på hinnan; dess-
utom är yttersta spetsen kantad med blått.
Kroppens grundfärg är ofvan olivbrun,med drag-
ning igult åt sidorna, hvilka ned mot buken
skimra af en klar gummigutta-gul färg, som är
karakteristik för denna art. Buken är smutsigt
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hvit, ofläckad. Med undantag af på buken och
hufvudet äro spetsarne af fjällen tvärsöfver blå,
ljusare nedan, mörkare ofvan, hvaraf halfmån-
formiga fläckar uppstå, som ganska mycketpry-
der denna lilla fisk. Hufvudet är gulbrunt,
med mörkare panna och gulaktigt lock; längs-
efter löpa vanligen 6 violetta band, såsom töm-
mar, i den riktning figuren utvisar. Lis är
rödbrun, med en fin ljusare ring närmast den
i vackert grönt skiftande pupillen.

Till den inre byggnaden öfverensstämmer
denna art med de föregående.

Grässnultran tyckes vara de nordiska haf-
vens tillhörighet, den förekommer sparsammare,
än de föregående arterna. Sydligare vid Skan-
dinaviens kuster än Bohuslän, är den ännu
icke antiiiffad. Den delar för öfrigt samma lef-
nadssätt, som dess samslägtingar; håller sig lik-
väl mera vid de yttre skären, och sökes förgäf-
ves långt inne uti fjärdarne; så är åtminslone
förhållandet iBohusläns skärgård. På de stäl-
len, der hon vistas, träffas den i små sällskap.
För fiskaren har denna lilla art intet värde.

Pl. 10.

Gädda, Esox Lucius Linn.
Synonymi: Artedi Dcscript. Spcc. sid. 53; — Syn. sid. 26; —

Gen. sid. i/}. Linn. Fn. Sv. N:o 355; —
Sysl. Nat. I. sid. 5i6. Retz. Fn. Sv. sid. 350. Ekslr. Vet. Acad.s Ilandl. iÖ3i. sid. <j5. Miss. Synops. sid. 36.
Bloch Oecon. Nalurg. d. Fische Deutschl. Tab. 32. Tom. I. sid. 22g.

Rf 19 a 21;Af. 1 6 a 18; Brf.i3å i5; Bf. gaii;Stf. ig.

Inom de mjukfeniga fiskames afdelning
och den ordning bland dessa, som hafva buk-

fenorna sittande bakom bröstfenorna (Äbdomi-
nales), bildar Gäddan typen för en liten natur-
lig familj, som efter henne benämnes Gädd-
jamiljen (Esoces). Denna skiljer man lätt från
de andra derpå, att ryggen endast har en en-
da kort fena, som har sin plats så långt till-
baka, att den och analfenan sitta midtemot
hvarandra. Vår Fauna upptager endast a:ne ar-
ter, som höra till denna familj, nemligen Gäd-
dan och Näbbgäddan _, hvilka båda Likné för-
enade uti sliigtet Esox j men som sedermera
bhfvit delade uti a:ne slägten Esox och Belone.
Dessa åtskiljas derpå, att käkarne hos Esox äro

rundade, trubbiga_, den ofre bildad af inéllan-
käks- och maxillar-benen gemensamt _, då Be-
lone har dem uldragne uti långt utskjutande
näbb, och bfVerkäfcen hufvudsakligen bildadafäé
båda mellankäks-benen; dessutom har Esox
gommen rikligt beväpnad med tänder, som Be-
lone saknar m. m.

Den största storlek, som Gäddan uppnår
inom Sverge, kan efter flera tillförlitliga upp-
gifter från skilda orter antagas att utgöra en
längd af 3 alnar, och en vigt af 2:ne LU. Så
stora Gäddor höra likväl, åtminstone numera,
till sällsyntheter; de flesta, som fångas, hålla
emellan 1 och 4 fot ilängd. Förhållandetemel-
lan Gäddans längd och vigt är olika hos olika
individer; hos äldre och mera fullvuxna tillta-



Pl. 10.50

ger vigten i ett större förhållande, än längden.
Hufvudets längd är omkring f afkroppens; dess
bredd något mindre än kroppens största tjock-
lek. Gapet är stort, så att munnen sträcker
sig under ögats främre kant. Munnen har en,
Gäddan egen, bildning som står idet närmaste
förhållande till hennes kända glupskhet, som
Svälj-fisk, hvaruli hon af få fiskar lärer öfver-
träffas. Utom den stora rörlighet, hvarmed de
till käkapparaten hörande ben äro begåfvade,
och som tillåter munnens deraf beroendebetyd-
liga utvidgning, tinner man både käkar, gom
och svalg väl beväpnade med hvassa, bakåt rik-
tade tänder. Käkames rörlighet och utvidgnings
förmåga grundar sig på de fria ledgångar, med
hvilka icke blott käkarne sjelfva sinsemel-
lan, utan äfven den, med dem nära förenade
gällocks-apparaten, artikulera. Då mellankäksbe-
nen hos fiskar iallmänhet äro sinsemellan för-
enade, finnas de hos Gäddan vidt åtskilda af
det breda, platta, långt framskjutande, broskar-
tade silbenet, understödt af plogbenet, hvars
spets bildar öfverkäkens främre rand; mel-
lankäksbenen äro små, hafva en rad små, raka
och spetsiga tänder, förena sig med de långa
maxillarbenen, som sakna tänder, och bilda med
dessa gemensamt öfverkäkenssidoränder. Gom-
benen, som framtill ledigt artikulera jemte öf-
verkäken med plogbenet, hafva kardlika tänder
ochiinre kanten en rad af långa, glesa och kä-
gelformiga. Plogbenet är framtill väpnadt med
några större, raka, inåt riktade, rörliga och
spetsiga tänder, samt inåt svalget till efter hela
dess längd besatt med tättsiltande, fina ochkard-
lika tänder. Underkäken är längre än denöfre,
har en rad fastsittande tänder med syllika, nå-
got krökta spetsar; de främre äro kortare; de
på sidorna stora, glest sittande och inåt lutan-
de. Båda underkäksbenen äro framtill förenade
med ett brosk, som bildar en slags ledgång, ge-
nom hvilken gapets utvidgning änytterligare be-
fordras. Tungan broskartad, fri, med tvärspets,
har vid roten en aflång, framåt spetsad upphöj-
ning, täckt med fina, kardlika tänder, som fort-
sättas inåt, med flera afbrott längs efler bro-

sket, som förenar gälbågarne. Ofvanlill isval-
get sitta på de tvenue bakre gälbågarne kan!likt
landade svalgben, som motsvara de tvenne ne-
dantill belägne, lika beväpnade svalgbenen. Gäl-
bågarne 4 på hvarje sida, hafva inre sidankard-
likt tandad. Strålame iGälhinnan variera emel-
lan 13 och 16; antalet är icke sällan olika på
båda sidorna. Undertill är gälhinnan klufven
ända till tungroten, der den fäster sig så,
att slulspetsarne ligga korsvis öfver bvarandra.
Denna bildning bidrager myckel till svalgets
utvidgning. Hufvudet är ofvan platt, med en
fördjupning mellan ögonen. Nosen utdragen,
afkullrad och nedtryckt. Öfver ögonen, som äro
stora, något aflägsna och hafva ett högt läge,
framskjuter ett halfmånformigt ben, likt os su-
perciliare hos rodbglarne, som gifver fisken en
lömsk och vild blick. Näsborrarne stora, ligga
straxt framför ögat, och hafva å ömse sidor
tvenne öppningar. Kinderna samt öfre hörnet
af locket äro belagde med fjäll. På hufvudet
finnas flera runda, djupa porer, ställda irader
och något varierande till antal; vanligen finnas
4 par längsefter pannan och nosen; från det
bakre af dessa börjar en rad med q å 10 styc-
ken, somunderlill omgifver ögatoch fortsattes på
nosen till straxt framom näsborrarne; dessutom
å ömse sidor 5 stycken på undre ytanaf under-
käken, och 6 vid forlockets kant. Tvärt öfver
nacken går en slingrad fåra, som iyttre ändar-
ne slutar sig uti en dylik por, från hvilken en
rad med 4 dylika löper bakåt. Kroppen lång-
sträckt, tjock och hoptryckt, aftager hastigt på
höjden från början af rygg- och analfenorna till
stjertfenan, der dess bredd utgör omkring \ af
kroppens höjd öfver bukfenorna. Ryggen rak,
bred och afkullrad; buken platt. Kroppen är
täckt med mjuka, medelmåttigt stora och spån-
lagda fjäll, omslutna af en tunn slemhinna, och
endast nakna iyttersta spetsen, som uttränger
genom en liten öppning. Sidolinien rak, löper
något närmare ryggen än buken. Den är ut-
märkt genom ispetsen klufna fjäll; men likväl
här och der afbruten genom andra, som hafva
hel spets. På båda sidor om sidoliniea finnas



GÄDDA 51

flällrader, som likna sidolinien till fjällens kon-
struktion, och variera hos olika individer både
till anlal, utslräckning och läge. Anal-öppnin-
gen stor, ligger så mycket närmare stjertfenan,
att dess afstånd derifrån utgör endast \ af bu-
kens länwd, räknad från skulderbenens främre
sammanfogning. Af kroppens 7 fenor äro de
vertikala, som hafva sitt läge på stjerten, mest
utbildade. Den långt bakåt sittande ryggfenan
börjar midt öfver anus och slutar öfver slutet
af analfenan, är hög och afrundad, har 19—21
strålar, af hvilka de 8 främre odelade. Analfe-
nan, som till formen liknar ryggfenan, har
16 — 18 slrålar, deraf 7 odelade. Bröstfenorna
snedt afrundade, sitta lågt, beslå af 13—

15 slrå-
lar, af dem endast den första odelad. Bukfe-
norna, som hafva sitt läge på midten af krop-
pen, hafva 9

—
11 strålar, af hvilka likaledes

endast den första är odelad. Sljertfenan insku-
ren, har 19 greniga strålben.

Utan att behöfva undersöka de inre de-
larne, upptäcker man könskillnaden derpå,
att hannens fenor äro iproportion större,tjock-
stråligare och mer rundade än honans; dess-
utom är bröstfenan hos hannen nära lika lång,
som afståndet från dess spets till bukfenans fä-
ste, då detta afstånd hos honan, ijemförelsemed
fenans längd, är mycket större.

Färgen, hvarmed denna fisk är tecknad, är
ofvan nästan svart, under hvit, sidorna grågröna
med gröngula, nedlöpande tvärband, som hos
yngre äro mera sammanhängande, hos äldre af-
brutna till näslan rundade fläckar, särdeles mot
ryoBen > der de småningom försvinna. Fenornas
grundfärg grågul, med mörkareflammor; främre
randen af buk- och analfenan samt stjertfenans
undre lob klarare gula. Iris gul med en mör-kare gråbrun fläck fram- och bakom pupillen,
rrån ögat löpa tvenne slingriga, gröngula band
till bakre randen af gällocket, och några oregel-bundna fläckar af samma färg finnas på gälloc-kens nedre del. På Kroppens sidor hafva fjäl-
len en bar, halfmånformig fläck, hvars horn
vetta bakåt, af en melallglänsande, igult dra-
gande färg-. Denna fiskens vanliga färg föran-

dras efler ålder, rikare eller knappare tillgång
på föda, och det vattens beskaffenhet, ihvilket
fisken uppehåller sig. Äldre individer hafva en
renare, mer bestämd färg; de som finnasigrum-
ligt vatten äro alltid mörkare än de, som vistas
i klart, och man har ismärre sjöar med mörkt
vatten funnit nästan svarta gäddor. IÖstersjöns
inre skärgård fångas ibörjan af vintern, smärre
Gäddor, som, istället för denhvita färgen, hafva
en mörk citrongul. Skärkarlarne anse dessa vara
nyss anlände från de yttre skären eller hafs-
bandet, hvårföre de äfveafå namn afJSyländarG,

Undersökes de inre delarne finnes lefvern
bestå af en enda lång, spetsig flik, som ligger för
det mesla uti vänstra sidan. Tarmkanalen en-
kel, synes, då magen är tom, utgöra ett nära
jemnbredt tarmrör med en obetydlig hopknip-
ning vid nedre magmunnen, som för öfrigt sak-
nar blindsäckar; den har, som vanligt, tvenne
böjningar. Gallgången är lång, och ingår uti
tarmen ett stycke nedom pylorus. Simblåsan
lång, nära valsformig, öppnar sig med en kort
och trång kanal från dess främre ända uti mat-
strupen. Så väl mjölke- somromsäckarna långa,
löpa längsefter bukkavitelen och öppna sig i
kloaken. Njurarne mörkröda, ligga på sidanom
ryggraden. Urinblåsan tunn, cylindrisk, tem-
meligen lång, har en särskild öppning bakom
tarmöppningen.

Gäddan har en ganska vidsträckt geogra-
fisk utbredning; den finnes inästan alla Skan-
dinaviens vatten. ITorneå Lappmark träffas
den till och med i fjällsjöarne ofvanBjörkregio-
nen. Ehuru egentligen tillhörande sjöar och
strömmar med sött vatten, träffas den äfven i
Östersjöns inre skärgård. Att det salta vattnet
icke är dess rätta element, bevises deraf, att
Gäddan idenna skärgård aflager bådeiafseende
på storlek och mängd isamma förhållande, som
hon närmar sig det öppna hafvet, der den slut-
ligen upphör att finnas. För våren och som-
maren väljer hon helst sin uppehållsortigrunda
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vikar, som hafva gräsig Lotten och stränderna
beväxta med vass och saf; mot hösten drager
hon sig till bråddjupa, steniga stränder, hvilka
hon åter öfvergifver då vintren är inne och vi-
karne tillfrysa. De flesta återgå då till sina som-
marstationer; men de större synas följa fiskstim-
men till djupet, emedan större Gäddor sällan
fångas under vintren på grundare vatten. Dessa
synas äfven varaibehof af en rikare tillgång på
föda, än de grunda stränderna under vintren er-
bjuda. Der Gäddan efter årstiden valt sin plats
uppehåller hon sig inom ett inskränkt område,
alltid spridd, aldrig isällskap, utan under le-
ken; hon företager inga utvandringar till aflägs-
nare ställen. Vi hafva af trovärdige fiskare er-

hållit den underrättelsen, hvilken anföres som
bevis på nyss anförde uppgift, att en Gädda,
som borttagit en slantkrok, blifvit efter flere års
förlopp uppfiskad på samma ställe med not och
kroken återfunnen iGäddans mage.

Gäddan är utan motsägelse den glupska-
ste af alla våra insjöfiskar. Utan åtskillnad slu-
kar hon andra fiskar, sjöfogelungar, smärre dägg-
djur, amphibier och as. Från gräsruggen eller
den täta vassen, der Gäddan vanligen tillbrin-
gar dagen, stående på samma punkt, framskju-
ter hon med pilens fart mot det rof, som nal-
kas, fattar det merendels alltid på tvären och
fasthåller det så länge mellan käkarne, tilldess
det är dödt eller så utmattadt att det upphörer
med försöken att göra sig lös. Då är det som
Gäddan vänder rofvet mellan käkarne, så att
hufvudet kommer att stå mot svalget, hvar-
efter hon börjar att svälja det. Denna ope-
ration går ganska långsamt, då den fångade fi-
sken är stor, emedan den först sväljda ändan,
som nedträngt i magen, måste smälta, innan
den öfriga delen kan få plats. Med afseende
härpå har Hr. C. Fr. WjErn benäget meddelat

oss följande intressanta observation: "Jag har
förvarat Gäddor tillsammans med en Lax i en
dam, som hade tillgång på rinnande vatten. De
förra stodo merendels stilla, den sednare var i
jemn rörelse. Vid ett tillfälle såg jagen Gädda
om 7 a 8 U. efter ett tvärsprång fatta Laxen af
fullt samma storlek isitt hvassa gap tvärt om
kroppen. Striden blef liflig; den angripne ka-
stade sig upp öfver vattenytan och gjorde för-
tviflade fast fåfänga ansträngningar för att blifva
sin glupske fiende qvilt. Efter ett par timmars
tid var Laxen alldeles utmattad, då Gäddanblef
itillfälle att börja från hufvudet suga honom i
sig. Denna måltid varade 3:ne dagar, innan
Gäddan hunnit sluka hela kroppen. Digestionen
måste hafva läckt vida längre, ty hela veckan
derefter hade hon ett mycket utsväldt utseende,
och kunde knappast förmås flytta sig ur stället,
då man vidrörde henne med en lång käpp."
Gäddans styrka står iett direkt förhållande till
dess storlek och rofgirighet. Anförde observa-
tion visar, att en Gädda kan gå segrande urstri-
den med en Lax af lika storlek, som hon sjelf.
Utan att vara mycket seglifvad, kan hon länge
förvaras lefvande isump, isynnerhet om hon
der har några mindre fiskar att lefva af, ty
äfven under fångenskapen bibehåller hon sin
roflystnad.

Gäddans lek räcker länge, emedan tiden
för den rättar sig efter de lekande fiskames ål-
der, så att de yngre leka först, då dessa slu-
tat, leka de medelåldriga och efter dessa de
äldste och störste. Innan sjöarna ännu uppbru-
tit om våren, börjar Gäddanstiga närmare strän-
derna. En tradition bland fiskarena imedlersta
Sverige, fortplantad från uråldriga tider och
ännu bibehållen, är den: att Gäddan på Gre-
gorii dagen (d. 12 Mars) vänder sig med huf-

vudet
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vudet åt stranden, och Gertruds dagen (d. 17
isamma månad) börjar stiga mot stränderna.
Hon söker då de ställen af sjöstranden, der
åmynningar och rännilar infalla i fjärdarne
och göra dem, hvad man kallar, landlösa. De
Gäddor, som först ankomma till dessa ställen,
äro minst och få namn af Gertruds- eller Is-
Gäddor. Den rom, som af dessa afsättes, går
troligen till en stor del förlorad, emedan den
ofta afbördas iöppna sjön, der den är blott-
stäld för många förstörande iaverkningar. Se-
dan våren så långt framskridit, att sjöarneblif-
vit frie från is, smärre rännilar rena, och sänka
ängar kring stränderna stå under vatten, upp-
stiga på dessa de rätta lekgäddorna ochanställa
leken. Då detta allmännast inträffar mot den
tiden, när Grodan (Råna temporaria Lin.) parar
sig, kallas de Gäddor, som då leka, Frö- eller
Ghss-GaddoTj af Kallfrö och Glossaj namn,
som af allmogen tilläggas Grodan. De kallas
äfven Gräs- eller Äng-Gäddor j af stället der de
leka. Sist leka de största Gäddorna. Dessa
börja leken i slutet af Maj månad, då löf och
flere blommor äro utslagne, ochfå derförenamn
af Löf- eller Blomster-Gäddor. De äro, lika-
som Is-Gäddorna, få till antalet, och leka på
någorlunda djupt vatten igräsiga sjövikar. De
först lekande smärre Gäddorna, som ofta hafva
en messinggul färg, kallas äfven Messings-Gäd-
dor. De ännu äldre få, för sin smärtarekropp,
namn af Långstjert-Gäddor;likasom de äldsta,
med en tjockare kroppsform, benämnas Kort-
stjert-Gäddor. Ju högre de vatten, ihvilka
Gäddorna vistas, ligga mot norden, desto sed-
nare inträffa lektiderna. ITorneå Elf leker
Gäddan ej förr än medlet af Juni månad. Frö
eller Gräs-Gäddan leker alltid på grundt vat-
ten, och då de lekande hvarken äro rädda el-

ler särdeles många samlade på ett ställe, låta
de noga observera sig under leken. Först an-
komma honorna, som alltid äro störst,åtföljda
af 2, 3, sällan 4 hannar hvardera. Honanupp-
stiger vanligen så långt idet grunda vattnet,
att, då vädret är lugnt, synas fina svall på
vattenytan efter dess rörelser. Någon gång ser
man äfven rygg- och stjertfenorna öfvervattnet.
Så snart honan stadnat, närma sig hannarne,
och omgifva henne, en på hvardera sidan, och
om de äro flere, en under stjerten,och en annan
ofvan ryggen. Dessa gnida sig mot kroppen af
honan, som derunder står stilla, och endast
rörer fenorna. Efter en stund gör hon ett ha-
stigt slag, skingrar hannarna,som omgifva henne,
och framskjuter till en annan punkt, der sam-
ma tilldragelser inträffa. Under detta afsätter
honan på bottnens gräs den gulaktiga ochgrof-
korniga rommen, som af han-mjölken befröas.
Hos en Gädda om6U.har man räknat 136,500
romkorn. Dess afvelsamhet är således icke öf-
ver medelmåttan, ijemförelsemedandra fiskars.

Ynglets utveckling går, som vanligt, ibör-
jan fort. Efter meddelade underrättelser kläc-
kes rommen 25 a 30 dagar sedan den är satt,
och den kläckta fisken, som i första året upp-
når en längd af 2 tum, blir i andra året 5
tum lång. Vid 6 års ålder upj)gifves Gäddan
redan hafva uppnått 11, samt vid 12 år, 2al-
nars längd. Detta beror likväl på tillgång af
föda. Gädd-yngel af 11 till 2 tums längd,
släppt i en källa med dy-botten, har på sår
endast växt till storlek af en vanlig sill; då en
6 tums Gädda har uti en annan källa, bland
smärre fiskar till föda, på 5 år hunnit till 16
tum. De uppgifter vi äga om Gäddans ålder,
ehvad trovärdighet de må äga, bevisa åtmin-
stone, att denna fisk blir mycket gammal.

8Skandinaviens Fiskar, 3 Haft.
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Den nytta man i enskilta hushållningen

drager af denna fisk är ganska stor. Költetär
hvitt, fast, benfritt och sundt. Utom det, att

Gäddan färsk tillagad, utgör en ganska smaklig
rätt, äger dess kött den hos många fiskarter
saknade egenskapen, att saltadt eller torkadt
län»e kunna förvaras utan att det derieenom
förlorar smaken. Med afseende på den stora
förödelse,som Gäddan anställer ibland de öf-
riga fiskarterna, har man föreslagit, att åtmin-
stone ismärre vatten utrota henne. Följden
deraf kunde likväl icke blifva någon annan än
den, att de smärre arterna tillväxte i den
mängd, att födan slutligen blefve otillräcklig
för dem, att deras utveckling derigenom häm-
mades, och att en stor del dog ut.

Några påstådda egenheter i denna fisk-
artens historia må slutligen anföras. Fiskarei
allmänhet anse, att Gäddan under vissa tider
af året alldeles icke tager svalg, och att hon
på andra åter är ovanligt glupsk. Dessa tider
skulle inträffa periodiskt och regelbundet, så
att den uppmärksamma fiskaren deraf kunde
förutsäga tiden, då hon, som man säger, är i
taget. Dessa perioder anses icke inträffa på
samma tider alla år, och man har velat obser-
vera, att de rätta sig efter slutet af lektiden,
ty isamma månskifte (ny eller nedan), som
Gäddan slutar leka, isamma månskifte skulle
hon äfven taga svalg. Härvid äger likväl det
undantag rum, att hon under rötmånaden är
itagetj hvilken tid som helst. Orsaken lill
denna periodiska glupskhet och måttlighet till-
skrifves den omständigheten, att tandköttet,un-
der den tid Gäddan icke är itagetj så upp-
sväller, att tandspetsarna föga sträcka sigutom
detsamma, hvarigenom någon ömhet itandköt-
tet skall lägga band på Gäddans vanliga rof-
girighet. Måhända behöfver hon snarare någon

tid att digerera den stora qvantitet af föda,som
hon förtärer under det att glupskheten fortfar.
En annan egenhet är den, att Gäddankanupp-
kasta det rof, som hon redan sväljt, hvilket
härleder sig af tarmkanalens byggnad ochenkla
beskaffenhet.

De flesta fisksätt, som brukas för Gädda,
äro beräknade på dess rofgirighet. Det är ock
denna, som lockar henne att besökanästan alla
fisklekar, och vid sådana ställen, der hon fin-
ner andra fiskarter samlade imängd, försum-
mar hon ej att inställa sig för att söka rof.
Häraf händer, att hon ofta fångas i den red-
skap, som för andra lekande ellersamlade fiskar
utställes. Man kan också i allmänhet antaga,
att Gäddan fångas i nästan alla fiskebragder.
Vi upptaga likväl här endast sådane, som en-
skildt för Gädda begagnas; till dessa höra:

Rjssja: (19). Dermed fångas Gäddor, isyn-
nerhet under lektiden, då de uppstiga ivikar
och sund, på sänka, under vatten stående än-
gar eller kärr, samt vid gräsiga sjöstränder,
som hafva lågt vatten.

Nät (5) kunna visserligen begagnas hela
året, då öppet vatten är; men blifva alltid
mindre lönande. Då de nyttjas för Gädda ut-
ställas de igrunda, gräsiga sjövikar, ochnågon
gång för att tillstänga bredare vatten och så-
medelst inleda Gäddan i ryssior eller dylika
redskap.

Skottnät (29) nyttjas endast om sommaren
och alltid med fördel vid sådana stränder, som
äro beväxte med vass ochsaf, der Gäddan van-
ligen ställer sig under klara och varma som-
mardagar.

Långref (14) begagnas från slutet af Maj
månad, sedan Gäddan lekt, och vidare hela
året till senhösten. Den varmaste tiden på
sommaren är likväl mindre tjenlig, dels eme-



GÄDDA 55

dan värmen i vattnet gör, att betesfisken, som
till detta slags ref alltid bör vara lefvande,dör
snart, dels har Gäddan då öfverflödig tillgång
på smärre fisk till föda.Ibörjan af sommaren
bör refven läggas vid gräsiga stränder, samt
krin^ "rund och holmar, någraalnar utom vass-
kanten; men från September och framgent un-
der hösten,idjupa vikar, vid sten eller sand-
stränder, beväxte med gles vass.

Ängelkrok (24) med den fiskas Gäddor en-
dast under vintren. Fisket företages i sådana
mindre djupa vikar, som väl hafva vassbeväxta
stränder, men äro för öfrigt frie från gräs, uti
hvilket Gäddan, som tagit kroken,skullekunna
snärja fast refvarne. Ehuru detta fiske kanfö-
retagas hela vintren igenom, är det likväl för-
månligast och förenadt med minsta besvär i
vintrens början, innan isen fått någon betydlig
tjocklek, samt sedan något snö fallit, som gör
den mindre klar, och gifver fotfäste för fiskaren.

Stångkrok (21) nyttjas för Gädda icke en-
dast under sommaren, utan äfven, med någon
förändring iutställningen, under viutren. På
hvilken årstid som helst, utsattes alltid stång-
krok nära vasskanten isådana vikar, vid skär,
uddar och holmar, der man förmodaratt Gäd-
dan allmännast finnes.

Klumpkrok (22) nyttjas på samma tid, som
stångkroken, och vid lika beskaffade stränder.

Pälkrok (23) nyttjas på lika tid och stäl-
len med klumpkroken, hvilken han äfven gan-
ska mycket liknar.

Slant (25) kan med fördel begagnas för
Gädda frän våren, sedan leken är förbi, till
senhösten,endast man iakttager, att mulna da-
gar med lindrig blåst äro tjenligare, än klara
och lugna, då detta fiske sällan lyckas. Det
företages, om sommaren i gräsiga och grunda
vikar; på hösten vid steniga stränder med dju-
pare vatten.

Springkrok (26) är en förändring afSlant,
och nyttjas allmännast de tider, då fiskaren
förmodar att Gäddan icke är itaget. Stället
der springkrok begagnas, är lika med hvad för-
ut är uppgifvit för slantfisket.

Drag (27) nyttjas under hela sommaren
och hösten, är likväl mest lönandemellan med-
let af Augusti och slutet af September. Stället
detsamma, som för slant.

Eldstödjning (28) företages vår- och höst-
tiderna, då nätterna äro mörka och vidsådana
stränder, som hafva grundt och klart vatten.

Ehuru det är ett fiske, som alltid skall
blifva mindre lönande,bör det likväl nämnas:
att när Gäddan är i lek, eller står igräs, der
hon tror sig vara skyld, kan hon fångas på det
sättet, att en snara af messingstråd, fästad på
en stång, varsamt trades på hennes kropp,
hvarefter hon hastigt uppdrages.

Det påstås äfven att man kan springa på
lekande Gädda, som på spelande Tjäder; sättet
är oss likväl obekant.
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Karp-Slägtet, Cyprinus Linn.
Detta utgör typen för en stor och mycket

naturlig familj, bland de mjukfeniga fiskarne,
som Cuvier efter detsamma benämt Cjprinoidei.
Denna familj hörer till samma ordning {Mala-
copterjgii abdominales) _, som Gäddan, och skil-
jer sig från öfriga familjer, genom flera karak-
terer, af hvilka det är nog för oss att upptaga
följande:ryggen bär endastenfena _, som mot-
svarar vanligtvis bukfenorna eller mellanrum-
met emellan dem och analfenan; munnen är
likaj och gapet af ringa a)idd_, öfre randen
bildas endast af mellankäksbenen;öfre svalg-
benen äro småj mindre märkbara och sakna
tänderj uti de nedre finnas starka tänder;
tarmröretj som saknar alla blindsäckar} är
kort och nästan likformigt^ så att dess afdel-
ningar blifva föga utmärkta. Af denna familj
räknar vår Fauna endast 2:ne slägten: Cjpri-
nus och Cobitis. Det förstnämde, som vi taga
isamma omfattning somLinné, karakteriseras af
en liten minij utan egentliga läppar; tänder
saknas så väl ikäkarne_, som på gommen och
tungan; de nedre svalgbenen ss:ne_, med starka
dels coniskatänder dels tjocka med enbred tugg-
yta^och motsvaras ofvantillafettfrån bottnen
af hufvudskälen utgående tunglikt benutskott _,
hvars undre yta är uthålkad och belagd med
en hårdj, broskartad skifva_, tjenlig för tugg-
ningen; gälhinnan har blott 3:ne strålar och
kroppen hos de flesta arternaär beklädd af storaj
hårda fjäll. Det är till detta slägte, som våra
flesta insjöfiskar höra. Alla älska de sött vat-
ten, och träffas allmännast uti insjöar, floder;
dammar och träsk; dock lefva de flesta arterna
äfven vid Östersjöns stränder. Ingen af hela

slagtet lefver egentligen af rof, utan alla helst,
ehuru ej uteslutande, af vegetabiiier; de kunna
med allt skäl kallas all-ätande. Lektiden in-
faller om vårenoch sommaren, då båda könen
erhålla en högre och vackrare färg, samt han-
narne skarpa,vårtlika utväxter på fjällen, hvil-
ka utväxter affalla och färgen bleknar, så snart
leken upphört. För menniskan äro dessafiskar
af ganska stor nytta ochanvändbarhet; dehaf-
va ett löst, hvitt och mycket smakligt kött,
och äro föremål för indragtiga fisken.

Länge har en stor osäkerhet herrskat vid
artbestämningen inom detta slägte, som vållat
uti nomenklatur och synonymi en konfusion,
hvars uppkomst, då man besinnar den större
lätthet,hvarmed arterna inomKarp-slagtét fram-
för många andra låta observera sig, och den
större tillgång på individer, som för undersök-
ningen erbjuder sig, synes oss åtminstone lika
oförklarlig, som dess nöjaktiga upplösning faller
sig svår. Vi skola emedlertid bjuda till att sä-
kert bestämma de arter, som tillhöra Skandi-
naviska Faunan, och utreda deras synonymi,
så vidt den rörer inhemska litteraturen. Till
en början torde en allmän öfversigt af livad
våra föregångare, från Artedi, i samma ämne
lemnat, blifva så mycket angelägnare, som den
gör läsaren strax bekant med de misstag,, som
tid efter annan insmugit sig, och de namnarter,
hvilka iföljd häraf uppstått.

Artedi, som med en på sin tid exempel-
lös noggrannhet, beskref alla de inhemska fisk-
arter, dem han hade tillfälle att i naturen se
och observera, upptog 16 arter af slagtet Cj-
prinusj nemligen Ideri^ (C. Idus); Sarfven
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(C. Erythrophthalmus); Mörten (C. Rutilus);
Stämmen (C. Grislagine); Sandkrjparen (C.
Gobio); Aspen (C. Aspius);Löjan(C. Alburnus) ;
Wimban (C. Wimba); Björknan (sedermera af
Bloch C. Blicca kallad); Braxen (C. Bräma);
Fliran (C. Balierus);Faren (C. Farenus);Kar-
pen (C. Carpio); Sutaren (C. Tinca); Rudan
(C. Carassius) och Elritzan (C. Aphya Ln, se-
dermera äfven Phoxinus kallad). Alla dessa
hafva såsom arter försvarat sin rätt ända till
våra dagar, och vi frånkänna endasten afdem,
nemligen C. Farenus„ denna rättighet; emedan
denne, efter hvad vi framdeles komma att visa,
är en ung Braxen_, hvilken Artedi tillagt en
svensk benämning (Faren), som på hela Söder-
manlandska kusten af mälaren är begagnad för
Fliran (C. BallerasLn.). Linné upptog uti2:dra
editionen af Fauna Svecica alla dessa Artedis
arter, med undantag af C. Gobioj och tillade
blott en ny och mycket utmärkt art, C. eul-
tratus. Likväl må man icke tro, att Linné un-
der sin C. Biorkna och C.Farenus förståttsam-
ma arter, som Artedi, utan äro båda dessa hos
honom namnarter, som afse ungaBalleri. Linné
har äfven gifvit anledning till en annan namn-
art, helt kort antydd uti Syst. Naturas under
namnet C. IdbaruSj såsom förekommande uti
Sveriges insjöar, hvilken vi sedermera finna af
Retzius upptagen uti Faunan. Af den korta
diagnos, som lemnas, är det ej möjligt attmed
full säkerhet bestämma, huruvida dennanamn-
art afsett Iden eller Mörten. Uti 3:dje editio-
nen af Fauna Svecica, som Retzius påbörjade,
finnas 20 arter af Karp-slägtet upptagne,neml.
de 16 samma, som 2:dra editionen upptager,
(således Björknan och Faren iLinneansk me-
ning, men icke iArtedis), med tillskott af
Artedis C. Gobio, och 3:ne nya tillkomna: C.
Dobulaj Idbarus och Phoxinus. Af dessa 3:ne

tillkommer blott den första, C. Dobulaj art-
rättighet. Om Idharus liafva vi redan yttrat
vår tanka; hvad åter Phoxinus beträffar, be-
rättigar icke det angifna artmärket, att antaga
denna såsom skild från Jphja. År 1832 lem-
nade Prof. Nilsson under tittel, Synopsis Ich-
thyologice ScandinaviccGj ett utkast till en Skan-
dinavisk Fiskfauna, som utom flera förtjenster
äger den, att liafva genom en säkrare diagno-
stik befastat artkännedomen. Under Karp-
slägtet upptager nämde Förf. 20 arter, nemli-
gen de 16 ursprungliga ÄrtecWs _, demman alla
finner återställda isin första betydelse, och ut-
förligare diagnostiserade än förut; dertill C,
eultratus, Dobula, Phoxinus och en för första
gången i vårFauna infördart,C.Gibelio,Bloch.

Vår erfarenhet har emedlertid, efter livad
ofvanföre är antydt, ledt till så vidaskiljaktiga
åsigter, att vi måste betvifla tillvaron afnågon,
såsom art sjelfständig C. Farenus^ ochännuåt-
minstone betrakta Aplija och Phoxinus Nils.
såsom en och samma art. Grunderna för detta
påstående skola vi framdeles på sina ställenau-
gifva. Uti den beskrifning öfverMörkönsfisk-
arter, som en af oss (Ekström) utgifvit, före-
kommer äfven ett misstag, som är så mycket
angelägnare att få rättadt, som det gifvit an-
ledning till en annan namnart, C. microlepido-
tus Ekst. Fortsatt uppmärksamhet på Cyprin-
arternas tillväxt har nemligen öfvertygat oss,
att denna, ehuru mycket skiljaktig både till
form och färg, ej är något annat, än Iden t

sin yngre ålder.
Efter hvad vi således ännu känna, tillkom-

mer vår Faunablott 18, säkert bestämda arter
af Karp-slägtet. För alla dessa bibehålla vi
Linnés siägtnamn, CjprinuSj ehuru vi gerna
medgifva, att de naturliga under-afdelningar el-
ler så kallade subgenera, som Cuvier och sed-
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nare författare antagit inom slägiet, äga sam- blifvit sönderdelade. Till 8 sådana naturliga
ma rättighet att upphöjas till genera, som flera grupper, låta våra inhemska arter fördela sig,
andra, uti hvilka de störreLinneanskaslägterna enligt följande öfversigt, synoptiskt framställd:

CYPRINIJS Lin.
* Kroppen beklädd med storafjäll, ordnade itydliga rader.

■J". Med flera strålar iryggfenan änianalfcnan.
\. CYPRIMUS Cuv. {Karpar)', minst dubbelt så många strålar iryggfenan, som ianalfenan; kroppenhögoch

hoptryckt.
Hit höra följande arter:

■a) med skäggtömmar. I. Karpen (C. Carpio Ln.)
(3) nian skäggtömmar, i. Rudan (C. Carassius Ln.)

3. Dam-Rudan (C. Gibelio Bl.)
11. GOBIO Cuv. (Sandkrjpare): Strålaroeiryggfenan öfverstiga obetydligt antalet af dem ianalfenan; krop-

pen nära valsformig; munnen försedd med slägglömmar.
Blott en art 4- Sandkryparen (C. Gobio Ln.)

"JfJ*. Med färre strålariryggfenan än ianalfenan, eller lika många ibåda fenorna.
(Inga skäggtömmar på Skandinaviska arterna.)

111. ABRAMIS Cuv. (Braxnar):Analfenan mycket lång, med mer än 20 strålar, och minst dubbelt så
många, som i ryggfenan; nosen framskjutande.

Arterna ar-o följande: 5. Braxen [C. Bräma Ln.)
6. Fliran (C. Ballerus Ln.)
7. Björknan (C. Blicca Bloch.)
8. JVimban (C. JVimba Ln.)

IV- CHELA Buch. (Skär-Braxnar): Analfenanmycket lång,medöfver20strålar.; underkäken längst, framskjutande.
Blott en art: 9. Skärknifven {C. eultratus Ln.)

V. ASPIUS Ägas. (Löjor): Analfenan lång, med högst 20 strålar, som öfverskjuta med minst 6 antalet
af dem uti ryggfenan; underkäken längst.

2:ne arter; 10. Aspen (C Aspius Ln.)
il. Löjan (C. Alburnus Ln.)

VILETJCISCUS Kl. {Mörtar): Analfenan kort, vanligen medlika antalstrålar, som uti ryggfenan, eller med högst
4 öfverskjutande. Käkarne ungefär af samma längd.

Hit höra följande arter: 13. Iden {C. Idus Ln.)
i3. Färnan (C. Cephalus Ln.)
i

-
Stämmen (C. Grislagine Art.)

i5. Mörten (C. Rutilus Ln.
16.Sarfven (C.ErythrophthalmusLn.)** Kroppen betäckt med små fjäll iotydliga rader.

VII. PHOXINUS Ägas. (Elritzor): lika många strålarirygg-och analfenan; inga skäggtömmar; kroppen valsformig.
Med säkerhet ej mer än en art: 17. Elritzan {C. fhoxmus).

VIII.TINCA Cuv. {Sittare): ryggfenan har några flera strålar än analfenan, korta skäggtömmar; kroppen hög
och hoptryckt. Blott en art: 18. Sutaren. (C. Tinca Ln.)
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Af denna öfversigt visar sig, att de 2:ne beskrifning öfver en art afhvardera, såsom typ,
afdelningarne Mörtar och Braxnar äro de art- och sedan isvit leraua de öfriga arterna af
rikaste. Vi vilja till en början lemna figur och Mörtarne.

Pl. 11.

Iden, Cyprinus Idus Lin.
Artm. Sidoliniens fjäll omkring 5y (55— 59); analfenan iöfre randen något in-

skuren, med 10 (sällan 11) delade *) strålar.
Synonymi: Arted. Descr. Sp. sid. 6; — Syn. sid. i/f; —

Gen. sid. 5. Linn. Fn. Sv. N:o 3Ö2. Syst. Nat. I.
sid. 529. Bjetz. Fn. Sv. sid. 358. Ekstr. Vet. Acad. Handl. iB3o, sid. 146. Nilss. Synops. sid. 27.

Fngre Id: Cypr. Idbarus? Likn. Syst. Nat. I. sid. 52g. Retz. Fn. Sv. sid. 3j5. Cyprin. Microkpidotus
Ek.str. Die Fisch. in dem Scheeren von Mörkö sid. 18 Tab. ii.-

Anm. Vi våga ej citera någon figur öfver Iden hos Bloch; så förblandade och oigenkänliga förefalla oss de
arter, som denne författare beskrifvit under namnen: C. Jeses, Idus och Dobula. Tysklands Ichthyologer måste
sjelfve bestämma, hvilka och huru många arter dessa namn utmärka. Oss synes Tab. VI, som skall föreställa C.
JieseSj närmast återgifva Iden, och ingalunda Tab. XXXVI, som Bloch sjelf bestämt. Cuvier citerar äfven samma
Tab. VI för Iden, men en landsman med Bloch,Herr Voigt, anmärker detta såsom ett misstag af Cuvier. Uti
beskrifningen öfver Jeses hos Bloch finna vi ingenting anfördt, som ej rätt väl öfverensstämmer med Iden, då vi
undantaga några uppgifter rörande lefnadssältet och åtskilliga provinciella benämningar, hvilka möjligentorde vara
hämtade från en annan art, Fårnan, som vi snart komma till. Hvad som ytterligare styrker oss uti vår yttrade
förmodan,är följande strof hos Bloch: "Die Seitenlinie - —

ist mit 58 gelbbraunen punkten besetzt." Dettaan-
tyder, att fisken haft 58 fjäll längsefter sidolinien, ett antal, som tydligt och uteslutande karakteriserar Iden. Vi
tro oss äfven hafva mycken anledning, att betrakta C. Jeses Art. & Linn. såsom synonym med C. Idus.

Rf. 11; Af. 13 a 14; Brf. 17; Bf. 9 h 10; Stf. 19.
Iden är en bland de större arterna inom

Mörtames afdelning. Dess vanliga längd är13
till 17 tum, men den uppgår äfven till20 tum;
högsta vigten är 5 å 6 U.. Kroppen är tjock,
måttligt hoptryckt, med temligen bred och af-

kullrad rygg; största höjden, som infaller strax
framom ryggfenan, upptager icke fullt ? afhela
längden (dock varierar detta något efter kön,
ålder och årstid), ochstörstabreddeneller tjock-
leken ej fullt hälften af höjden. Ryggen, som

) För att undvika allt missförståndom räkningen af fenornas strålar, begagna vi den utvägen, att iArtmärket
endast upptaga antalet af de ispetsen delade, strålame, efter dessa alltid äro lätta att räkna, och ingen kan
stadna iovisshet om deras verkliga antal, så snart vi blott en gång för alla tillkännagifva, att vi räkna den
sisla strålen irygg- och analfenan, som alltid är klufven ända till roten, och har utseende af 2!nenärsittande
strålar för en enda. Dessa fenors fulla strålantal upptages i formeln, och ibeskrifningen.
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höjer sig från nacken mer eller mindre tvärt,
alltefter fiskens fetma, gör en svag båge uppåt.
Buken från bröstet till analöppningenär nästan
rak, utom under lek tiden, då den på honan
formerar en båge nedåt, som fortlöper ända
från hakan; mellan bröst- och bukfenorna är
den platt, blir sedan mellan de sistnämda och
analöppningen afkullrad och något kölad. Huf-
vudets längd upptager iallmänhet, på medel-
måttiga exemplar, något mer än |af kropps-
längden, till midten af stjertfenan; på de större
individerna utgör det jemt femte-delen, och
hos yngre är hufvudet alltid, som vanligt, större,
relativt till öfriga kroppen. Pannan är bred
och afkullrad, gör en svag båge till något fram-
om näsborrarne, der den har en obetydlig ned-
sänkning. På sidorna är hufvudet något hop-
tryckt och plattadt. Nosen är trubbig, bred
och föga framskjutande, så att randen aföfver-
käken blir den längst framstående punkten.
Munnen är liten, något uppstigande, har öf-
verkäken något längre ändenundre; munviken
sträcker sig ej längre tillbaka, än till midten
af mellanrummet emellan ögatochnäsborrarne.
Båda käkarne, så väl som gommen och tungan,
sakna tänder. Öfverkäkens rand bildas endast
af mellankäksbenen, som hafva samma längd,
som de bakom dem liggande maxiilarbenen;då
munnen öppnas utskjuter öfverkäken ett stycke.
Ögonen, ungefär \ af hufvudets längd, sitta på
hufvudets sidor, temligen högt, så att nedre
ögonranden faller ofvanom den linia, som dra-
gés från midten af stjertfenan till öfverkäkens
spets; afståndet från främre ögonranden till
nosen är obetydligt större, än hälftenafafstån-
det från bakre randen till gäilockets rand;
mellanrummet, som åtskiljer båda ögonen, är
något större, än 2:ne ögondiametrar. Näsbor-
rarne, som sitta ögat närmare än nosen, hafva
å ömse sidor 2:ne öppningar, skilda genom en
tunn skiljovägg, med uppåt riktad ilikformig
spets; den främre är rund, den bakre större,
och halfmånformig;afståndet emellan båda näs-
borrarne är ungefär lika med ögonringens dia-

meter. Hufvudet, som saknar fjäll, är på si-
dorna beldädt af en tunn, genomskinlig hud,
hvarunder gällockens- och ansigtets ben tydligt
urskiljas; nacken och pannan deremot beklädas
af en tjockare, fastare och mycket slem-afsön-
drande hud, som har en glatt och jemn yta.
Gälbågärrie fyra, fria, hafvahvardera på främre
sidan 2:ne knölrader, af hvilka den yttre ra-
den på främsta bågen har de längsta knölarne,
ispetsen platta, försedda med 3:nehörn. Gäl-
hinnan, som har 3:ne flata, breda och krökta
strålar, är undertill fästad vid sidoranden af
näset (isthmus) mellan båda gälöppningarne. De
nedre svalgbenen hafva hvardera en dubbel
tandrad, den yttre består af 5 temligen stora
tänder (de mediersta de största),allahvita, med
inåt svalget böjda spetsar; den inre raden har
endast från 1 till 4 kortare, men för öfrigtlika
beskaffade tänder. Kroppen är betäckt af me-
delmåttigt stora fjäll, rafflade och spånlagda i
ordentliga rader. Sidolinien, som är något sänkt,
löper nästan parallel med bukkanten., och lig-
ger denna mycket närmare, än ryggen; den
bildas vanligen af 57, (variera emellan 55 och
59) st. fjäll, utmärkte af ett litet långslö-
pande rör,som slutar ett stycke framför fjäl-
lens spets. Vi tro oss här böra anmärka, att
af alla karakterer, man begagnat, för att åt-
skilja Karp-ar terna, finnes ingen så tillförlitlig
och bestämd, som den man erhåller af antalet
af de fjäll, som bekläda sidolinien, blott man
är uppmärksam på den obetydliga variation,
som äfven denna karakter är underkastad. Of-
vanom sidolinien finnas 8 fjällrader, och ne-
danom den 4, då man räknar mellan rygg-och
bukfenorna från sidolinien, dess rad oberäknad.
Analöppningen är på hannen belägen ungefär
vid början af sista tredjedelen af kroppens
längd; på honan något närmare stjerten; man
räknar 5 fjällrader emellan dennaochsidolinien.

Ryggfenan börjar öfver midten af bukfe-
nornas fäste hos de flesta; undersöker man
många exemplar, märkes likväl, att dess läge
varierar något i förhållande till bukfenornas;

den
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den ar mera hög än lång, i randen snedt af-
skuren, med rundade hörn,och har en något
lutande riktning bakåt; den består af 11 strå-
lar af hvilka de 3:ne främsta äro enkla (den
första ganska kort), de följande 8 ispetsen de-
lade den sista af dessa klufven till roten. Anal-
fenan är iranden mycket inskuren, då fenan
hopfälles; dådenutspännes,blir randennära tvär,
ehuru äfven då inskärningen är antydd; den
består af 13 eller någon gång af 14 strålar, af
hvilka de 3:ne främsta alltid äro enkla, de öf-
rige 10 eller 11 i spetsen delade, den sista
klufven till roten; förhållandet emellan strålam-
es lättgd är vanligast sådant, att 3:dje och
4:de strålen, som äro de längsta, nå med sina
spetsar spetsen af sista strålen, då fenan full-
komligt nedfälles. Bröstfenorna hafva en aflång
form, med rundad spets, då de hopfällas; de
bestå af 17 strålar, alla ispetsen delade, utom
den öfversta, som är enkel och temligen stark.
Bukfenorna, som hafva sitt fäste ungefär lika
långt från nosen, som från stjertfenans rot,
hafva afrundade hörn,och blifva då de starkt
utbredas nästan runda; de bestå af10, stundom
blott 9 strålar, af hvilka 2, stundom blott 1,
vid fenans början äro enkla. Vid roten af dessa
fenor sitter ett spetsigt, lansettformigt vidhäng-
sle. Stjertfenan är klufven, med spetsiga hörn,
det nedre knappt märkligt längre än det öfre;
den har 19 längre strålar, de smärre vid roten
oberäknade.

Någon yttre könsskillnad är, med undan-
tag af den ofvanfbre anmärkta, endastunder lek-
tiden märklig;så länge denna nemligen räcker,
hafva hannarna kring fjällen ett bräm, bestå-
ende af en rad klara, gulaktiga, vårtlika knö-lar, med mörk spets, hvilka honorna sakna,
och som affalla, så snart leken upphört.

Färgen, ehuru mycket varierande hos olikaindivider, finner man iallmänhet olika vår och
höst. Om Fårenjdå Iden har sin lekdrägt,
är den rådande grundfärgen messingsgul, som
genomskimrar det grönaktigapigment, hvarmedfjällen äro isynnerhet vid roten öfverdragne;

detta pigment är mörkare uppåt ryggen, hvil-
ken blir nästan enfärgad grå-grön, och ljusare,
småningom försvinnande nedåt buken. Hufvu-
det har ofvanpå ryggens färg,men något mörkarej
på sidorna är det gult, med vacker skift-
ning ien mängd lysande färger. Iris gulmed
fina mörka punkter, och en mörk fläck ofvan
pupillen. Rygg- och stjertfenan äro mörkt oliv-
grå, den förra enfärgad, den sednare mer eller
mindre rödlätt vid roten af nedre loben. Buk-
och analfenorna köttfärgade med blek rot och
rand. Bröstfenorna äro bleka med någon drag-
ning irödt. Om Hösten är grundfärgen hvi-
tare, nästan utan all messingsglans, och fjällens
pigment ljusare, stundom omärkligt. Iris är
silfverhvit, med en fin messingsgul ring när-
mast pupillen, och en mörk fläck ofvan den.
Figuren föreställer fisken närmare lekdrägten,
efter ett exemplar från Östersjöns skärgård.

Iden har, som Cyprinerna iallmänhet, en
stor lefver, delad uti 3:ne flikar, af hvilka den
ena ligger midtåt, och de andra på hvar sin
sida af bukhålan, omfattande tarmkanalen,
hvilken är ganska enkel, nästan jemntjock,utan
blindsäckar, och gör 2:ne böjningar. Gallbiåsan
stor, mörkgrön. Så väl rom- som mjölke-säc-
kar stora,sträcka sigutefter helakavitetea. Sim-
blåsan mycket stor, är midtpå starkt hopdra-
gen, liksom afknuten, så att den bildar 2:ne
bläsor, genom en trång föreningskanalsamman-
bundne; den främre är nära rund, inemot hälf-
ten mindre än den bakre, som är konisk och
något böjd;denna sednare kommunicerar med
tarmkanalen.

Den yngre Iden, eller som den iMörk-
öns skärgård benämnes: Idpluggj Lännare,
Nobis, och på andra orter Idbarn, Skall-ld_,
Gall-Id m. ra., skiljer sig iflera afseenden från
de äldre. Den har ett något knubbigare utse-
ende; hufvudet störreiförhållandetill kropps-
längden; ryggkanten gör med nacken en jemt
fortgående båge; nosen något utstående, så att
den nästan räcker framom öfverkäkens rand;
den första odelade strålen irygg- och anal-fe-

Skandinaviens Fiskar, 3 Haft,
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nan ej märkbar. Kroppen är gulhvit, med
mörkare, klart grönaktigt skiftande rygg, mörk
nacke, och ljusa, något rödlettafenor, isynner-
het buk- och analfenorna, som framtill hafva
en starkare eller svagare dragning irödt.

Iden förekommer nästan öfver hela Skan-
dinavien, från Torneå lappmark till Skåne, i
alla större insjöar, och i de vattendrag, som
tned dessa och med Östersjön, ja äfven med
Öresund stå isamband. Dock träffar man den
icke lika talrikt öfverallt. IMuonio elf, der
han, enligt uppgift af HrLj:stadius och W. v.
Wiught, skall uppgå ända till Karesuando_, fö-
rekominer han sparsamt; så synes äfven för-
hållandet vara i de öfriga Lappmarkens vat-
ten, der han vistas. Talrikast förekommerIden
imediersta Sveriges östra provinser, synnerli-
gast iinre skärgården, och ide vattendrag, som
utfalla från kusten. Vid Gottland fångas han
äfven icke så sparsamt. Dess stamhåll äro större
sjöar och den inre skärgården, der vattnet är
mindre salt. Uti smärre sjöar finner man den
högst sällan. Från dessa stamhåll, der Iden
tillbringar vintern på djupet, uppstiger hanre-
dan tidigt om våren, strax efter islossningen
mot stränderna, och nalkas mynningarne af de
åar och rännilar, uti hvilka han ärnar gå upp
för att leka. Han kallas då af fiskare Isjisk.
Leken inträffar i mediersta Sverige vanligen
kring slutet af Aprilmånad, och tillgår sålunda,
att först hannarne, församlade i större stim,
börja tåga upp till lekstället, som är helt grun-
da åar, bäckar och kärr, till hvilka sednare
ofta trånga diken kunna leda. Under dessaofta
högst besvärliga färder, utvecklar Iden mycken
styrka, trotsar de flesta hinder, som ligga i
hans väg och vet med slughet undvika de för
honom utlagda forsat. Lik Laxen förstår han
kasta sig öfver stenar, träd och smärre fall, som

stänga vägen, och märkvärdigt är att se, huru
han, då vattnet är på sina ställen så grundt,
att han ej vidare tyckes kunna fortkomma, läg-
ger sig på sidan och slår sig på detta sätt fram
till sitt mål. Då dylika hinder möta, får man
alltid se honom någon tid stå stilla, liksomöf-
verlägga livad parti skall tagas; derunder an-
komma flera kamrater, och sedan en af säll-
skapet repat mod och ryckt åstad, följade an-
dra ögonblickligt exemplet. Händer sig då, att
en eller annan misslyckas isitt försök,stadnar
denne qvar en stund och afvaktar ett nytt an-
tågande sällskap, innan ett nytt försök företa-
ges. På detta sätt forttränger fisken så långt
upp, som möjligt, tills han träffar ett för sitt
förehafvande tjenligt ställe, gräsig botten med
grundt rinnande vatten. Några dagar sednare,
vanligen ej förr än luften blifvit mild ochklar,
ankomma på lika sätt honorna, äfven istim,
upp till lekstället och blanda sig med hannar-
ne, hvarpå leken begynner. Den föregår alltid
under mycket buller, och räcker omkring 3:ne
dygn, så väl under dagarne som nätterna, så
framt icke någon kall nordanvind, regn eller
storm inträffar, då den inställes till vackrare
dagar. Rommen afsättes på ris och bottnens
gräs. Då leken slutat, återvänder fisken sam-
ma väg, som han gått upp, och bådakönenåt-
följas. Den lagda rommen utkläckes inom 14— 30 dagar, efter väderlekens beskaffenhet, och
ynglet qvarstadnar på lekstället, så vida ej
vattnet dessförinnan uttorkar, till slutet af Avg.
månad, då det uppnått en längd af omkring 2
tum. Det åtföljes då itäta, oräkneliga skaror
till djupare vatten;synes sedan skingra sig och
lefva mera spridt. Under sommaren träffas de
äldre Idarne vid djupa, steniga och af skogbe-
skuggade stränder, der de under lugna aftnar
gå upp och simma i vattenytan; de yngre der-
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emot uppstiga under lugna och varma dagar
på grunda, gräsbeväxta stränder. Mot senhö-
sten söker Iden åter grundare stränder ochgår
då ofta upp isamma åar och häckar, hvilka
han om våren under lektiden besöker. Så snart
sjöarne tillfrusit, drager han sig åt djupet till
sina stamhåll.

Idens födoämnen utgörasegentligen af väx-
ter, insekter och deras larfver, samt crusta-
ceer; det är likväl icke utan exempel, att han
äfven förtärer mindre fiskar. Dess kött, ehuru
löst och benigt, kan länge förvaras med bibe-
hållande af sin smak. Med en sorgfälligare till-
redning lemnar det en smaklig rätt. Det an-
vändes äfven på mångfaldigt sätt både saltadt
och soltorkadt. Då det kokas får det en röd-
aktig färg, som ännu mera höjes, om det en
längre tid förut fått ligga isalt. Det liknar då
lax, och fortares på många orter spiket.
ISump kan Iden länge förvaras lefvande,

särdeles om denna ställes i klart och lindrigt
rinnande vatten. Denna fisk är på de flesta
orter känd under sitt vanliga namn Id, men
kallas isödra provincerna Ort, eller Ört ochi
målaren vid Eskilstuna hedras han med nam-
net Karp.

De endrägtigaste fiskesätt, som brukas för
att fånga denna fisk,äro de, som användas vid
lekstället och under hans passage dit; dessa
äro dels

Bjssjor (19), som utställas ide smärre
åar eller rännilar, genom hvilka Iden uppstiger
till lek, och äfven der han leker. De böra då
ställas så, att de stänga fullkomligt, ty finnes
någon öppning på sidorna af ryssjan, begagnar
Hen sig alltid af denna, för att undvika for-
satet; dels ffäfj hvarmed han upphämtas i

samma vattendrag, sedan dessa förutblifvit på
2:ne ställen afstängda. Den öfre afstängningen
är ständigt tillsluten, den nedre deremot lem-
nas tidtals öppen, till dess man märker, att
ett tillräckligt stort antal fiskar uppgått, då
denna hastigt tillslutes, hvarefter fisken upp-
håfvas.

Iden fångas äfven med
Nät (5). Dessa utställas om våren på så-

dana ställen, der Iden uppstiger vidannalkande
lektid, och om hösten igrundare vikar. Skola
de nyttjas om sommaren, hvilket sällan sker,
sättas de vid djupa, steniga och beskuggade
stränder.

Mete (7). Under hela sommaren metas
Iden med sankspö vid bråddjupa, steniga och
skuggiga stränder. Till agn nyttjas gräshoppor,
skalade kräftstjertar, metmaskar och framför
allt torndyflar, hvilka sättas på kroken, sedan
ben och skalvingar äro borttagne.

Landnot (6). Isynnerhet under våren i
grunda vikar, hvilka ligga igrannskapet af dess
lekställen. Under sommaren låter han sällan
och endast tillfälligtvis taga sig med not.

Eckelnot (36) nyttjas endast i skärgården
under senhösten, så snart de inre grunda vi-
karne så mycket tillfrusit, att isen bär fiskaren.
Denna not dragés invid stranden på mycket
grundt vatten, der Iden samlar sig, innan han
aftågar till sin vinterstation på djupet.

Vid Eldstödjning (28) låter äfven Iden
fånga sig under mörka och lugna höstaftnar.
Som han likväl aldrig står stilla, utan är stän-
digt irörelse, fordras mera öfning och vana,

att träffa den med ljustret.
Sällan och endast tillfälligtvis fås Idennå-

gongång på stångkrok.
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Björkna, Cyprinus Blicca Bloch.
Artm. Analfenan har 21

—
22 delade strålar; sidolinien omkring 46 fjäll (45— 48);

mellan denna och ryggfenan ligga 8 större och 1 mindre fjällrad.
Synonymt:Artedi beskref först denna art ganska karakteristiskt uti Descript. Spec. sid. 20 N:o g, under

dess iUpland kända namn, Björkna,samt upptog den vidare uti Synonym, sid.i3N:o 27 och Gen. sid.3, N:o 3;
men igenkände icke, att den var samma art) som äldre utländska Ichlhyologer kallat Ballerus och Blicca, utan
citerade oriktigt dessa namn såsom synonyma med sin egenBlicca (Descr. Sp. N:o 11), hvilken derföre Linné på
denna auktoritet tillade specifika namnet Ballerus, som den sedermera fått behålla. Artedis Björkna blef Linné
obekant, ehuru man finner till namnet en sådan uppfördbåde uti Fn. Sv. N:o 371, och Syst. IVat. I, pag. 532;
detta ådagalägges af den på först cit. st. tillsatta not, hvaruti Linné uttryckligen säger sig hafva räknat 35 strålar—

ett antal, som bland våra inhemska arter endast kan tilläggas C. Ballerus. Vi tro oss således på giltig grund
kunna antaga Linnés C.Bjorkna, vara identisk med en yngre C. Ballerus. Uti Retzii Fn. Sv. sid. 360, fortplan-
tades Linnés misstag, ehuru då redan BlochiIVaturg. d. Fisch. Deutschl. I, sid. 65, rätt tydligt beskrifvit och
Tab. X afbildat Artedis art, under benämning, C. Blicca, som den ännu bibehåller. Af inhemska Författare är
Nilsson den förste, som återställt Björknan till sin första betydelse, se Synops. pag. 3i N:o 12. C. BliccajEkstb.
Vet. Ac. Handl. iB3o sid. 17g.

Rf. 11; Af. 24 h 25; Brf. 15; Bf. 9; Stf 19,

Björknan hörer, som förut lemnade öfver-
sigt upptager, till afdelningen Braxnar i^Abro-
mis) inom Karp-slägtet, och är uti denna den
minsta af inhemska arter. Den uppnår aldrig
någon betydlig storlek;vanliga längden är emel-
lan 6 och 9 tum. Den står i alla afseenden
vår vanliga Braxen närmast, ochhar med yngre
individer af denna art ett snarlikt utseende,
som vållar, att den ofta förblandas med dessa
under en gemensam benämning, Braxenpanka.
Vi vilja derföre ivår beskrifning särskilt fästa
uppmärksamheten på de olikheter, som en 110-
--gare jemförelse dem emellan gifver vidhanden.
Kroppen är hoptryckt och hög; likväl är den
hos Björknan, jemfördmeden lika stor Braxen,
mera tjock, fyllig och mindre hög, så att stör-
sta höjden, som infaller vid främsta strålens rot
iryggfenan, är mindre än \ af hela kropps-
längden, till midten af stjertfenan räknad, och
största bredden eller tjockleken större än \ af

denna höjd, (på Braxen är förhållandet mot-
satta). Ryggen, somhöjer sig temligen tvärt från
nacken, formerar sedan en jemn båge till bör-
jan af ryggfenan, der den gör en trubbig vin-
kel och sluttar sedan inästan rak linie nedåt
till stjertfenan; ehuru ryggen från nacken till
ryggfenan är kölad, är den mera tjock och af-
kullrad än på Braxen. Buken är platt från
bröstet till bukfenorna; derifrån skarpt kölad;
buklinien går från trakten af bröstet till anal-
öppningen nära rak, formerar der en trubbig
vinkel, ehuru spetsigare än ryggvinkeln, och
fortlöper i en något inåtböjd linie till stjertfe-
nan. Hufvudet, som ilängd utgör omkring |
af kroppens hela längd, är litet, afspetsadt,
med en tjock och trubbig nos, hvilken skjuter
något framom munnen; pannan bred och af-
kullrad; frontallinien rak från nacken till näs-
borrarne, der den gör en tvär insänkning och
stupar mot nosen; sidorna äro måttligt hop-
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tryckta, så att hufvudets tjocklek svarar mot
höjden, tagen vid främre ögonranden. Munen
är liten, föga uppstigande, utskjuter, då den
öppnas,iett temligt långt rör;öfverkäken,hvars
rand mellankäksbenen upptaga, är något längre
än den undre; munviken når icke den lodräta
linie, som faller från främre ögonranden. Ögo-
nen, som äro relativt till hufvudet mycket
större än på Braxen,hafva ögonringensdiame-
ter betydligt längre än i, på somliga exemplar
lika med \, af hufvudets längd. Denna ögo-
nens storlek är så märklig, att mangenast der-
på igenkänner Björknan, liggande tillsammans
med unga Braxnar. Läget af ögat är sådant,
att nedre randen tangerar den linie, som dra-
kes från midten af stjertfenan till öfverkäkens
spets, och bakre randen af pupillen faller un-
gefär på midten af hufvudets längd. Näsbor-
rarne, som ligga ögonen något närmare än no-
sen, äro stora, med 2:ne öppningar hvardera,
af hvilka den runda, nederst liggande ärstörst.
Gällocken släta,ikanten afrundade och jemna,
beklädda med en tunn,genomskinlig hud. Gäl-
l^ågarne hafva framtill 2:ne rader små knölar,
den yttersta raden i främsta bågen, som van-
ligt, störst. Gälhinnan har 3:ne strålar, och är
nedtill fästad vid sidorandenaf gälnäset. Svalg-
benen hafva en eller tvenne rader tänder, af
hvilka den öfre alltid utgöres af 5 koniska,nä-
stan raka, med mindre tydliga krokspetsar; den
nedre varierar mycket, som vanligt inom slag-
tet; stundom består den af tvenne,någongång
af blott en,och ofta saknasdenalldeles. Kroppen
är betäckt af stora, rafflade och spånlagda fjäll,
som bilda ordentliga rader; de hafva myckenlikhet med Mörtens, och äro tjockare och tyd-
ligare rafflade än på Braxen. Detta,isamband
med deras till kroppslängden relativa storlek,
är förBjörknansärdeles utmärkande;så att man,
en gång derpå uppmärksam, aldrig kan miss-
Känna den. Fjällens storlek bestämmes säkrastaf deras antal; långsefter sidolinien, som ärnå-
got nedsänkt, och ligger bukennärmare än ryg-gen, räknar man ide flesta fall blott 46 st.tjiill (varierar emellan 45 och 48), och ofvan-

om denna rad ligga blott 8 större rader och
en mindre, den sednare vid sjelfva roten af
ryggfenan, (på Braxen finnas åtminstone 12
rader); nedanom sidolinien räknas till bukfe-
nans rot 6 rader. Analöppningen motsvarar
ungefär slutet af ryggfenan, och är belägen nå-
got framom sista tredjedelen af kroppens längd,
då denna bestämmes till roten af stjertfenan.

Ryggfenan sitter på bakre sluttningen af
den vinkel, som ryggkanten bildar, så högt,
att främsta strålen intager ryggens högstapunkt;
den sitter således något bakom bukfenornas fäste,
ochmotsvarar mellanrummet emellandessa och
analöppningen; den är nära dubbelt så hög,
som lång, framtill spetsad, med snedt afskuren
rand, så att fenans höjd baktill är blott i af
dess höjd framtill; den består af 11 strålar,
nemligen 3:ne enkla och 8 ispetsen delade,
den första enkla strålen är ganska kort och på
flera exemplar knappt märklig. Analfenan är
lång, i randen snedt af- och något inskuren,
har allmännast 25 strålar, men någongångblott
24, af hvilka de 3:ne främsta äro enkla, den
första likväl rudimentär och ofta svår att upp-
täcka. Bröstfenorna små af vanlig form, med
15 strålar, den öfversteenkel. Bukfenorna små,
räcka ej med spetsarne till analöppningen, be-
stå af 8 delade och en enkel stråle. Stjertfe-
nan mycket klufven, med nedre hörnet något
längre, har 19 strålar.

Björknans färg förändrar sig äfven något
efter ålder och årstid; om våren under lekti-
den, eller sådan figuren framställer den, är
grundfärgen silfverhvit, dragande mycketigult;
mörkare uppåt, och småningom öfvergående i
ryggens mörkare, olivgrå färg; hufvudets sidor
vackert skiftande imånga färger; ögonringen
svagt guldgul, besprängd med en mängd fina,
mörkgrönapunkter, som isynnerhet ofvantill
samla sig iett bredt, mörkt band. Rygg- och
analfenan enfärgade olivgrå; bröst- buk- och
analfenorna bleka med mer eller mindre röd-
letta strålar, och en rödaktig infattning vid ro-
ten. På denna de nedre fenornas färg skiljer
man alltid lätt Björknan från yngre Braxnar,
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som hafva dessa fenor bleka och ofärgacle. Se-
dan leken upphört, återtaga kroppens sidor sin
silfverhvita färg. De yngre urskiljer man dels
af deras mindre storlek, dels af deras blekare
färg och bleka fenor.

Björknan förekommer allmänt i de flesta
af Sveriges insjöar, och uti Östersjöns inre skär-
gård. Som den utgör en iallmänhet föraktad
fisksort, och dels af de flesta fiskare samman-
blandas ined unga Braxnar, dels bär en olika
benämning på de flesta orter, der den förekom-
mer och urskiljes, är det oss ännu ej möjligt
att bestämt uppgifva dess utbredning. Hvad
vi veta är, att den är mycket allmän i hela
Upland, Södermanland, äfvensom ide södra
provinserna. Af de många namn, under hvilka
Björknan är känd, äro följande oss bekanta:
Bjälke^ Bleckaj Björkfiskj Björkare} Kjärtdj
PankajBlåpanka m. fl. olika uttalafdessa ord.
Den trifves bäst i sådana sjöar och strömar,
som hafva ler- och sandbotten, beväxt med
gräs. Tidigt på våren söker den grunda och
gräsiga stränder, der han leker periodvis iJuni
månad. Är vädret gynnande fortgår hvarje lek
omkring 3:ne dygn, med längre eller kortare
mellantider; emedan de äldre fiskarneleka först,
och någon tid efter de yngre. Rommen afsät-
tes på gräset. Under sjelfva leken slår och
plaskar den starkt ivattenbrynet, dit han an-
liars sällan uppstiger, utan vistas mest vid
bottnen, och någon gångihalfva vattnet. Ehuru

Björknan är en skygg fisk, och mycket rädd för
buller, är den under leken spak ochorädd, och
låter således derunder med lätthet fånsra si».
Han tillbringar hela sommaren på grundt vat-
ten, och drager sig först mot hösten till dju-
pet, der han, samlad i större stim, tillbrin-
gar vintern. Han är en bland deglupskaste af
sitt slägte, förtärer gräs, insekter och maskar,
samt nappar så begärligt på mete, att han för
fiskaren är förtretlig, emedan han plockar bort
agnet, utan att låta fånga sig. Han har der-
före fått öknamnet Ätare. Ehuru en snålsnyl-
tegäst, som alltid håller sig framme, der nå-
got vankar,är han icke desto mindre alltidma-
ger. Då han dertill är liten, och köttet myc-
ket benigt, blir han aldrig eftersökt, och ätes
endast ibrist på bättre fisk, och af fattigt folk.
Han är, som sina samslägtingar, mycket afvel-
sam; Bloch räknade uti en individ af 8 lods
vigt 108,000 romkorn. Den bidrager således
icke obetydligt, att underhålla de större och
smakligare roffiskarne med födoämne.

Något eget fiske för denna fiskart anställes
icke, oss vetterligt; men som han är på alla
ställen närvarande, fångas den ide flesta fiske-
bragder, som utställas för andra fiskar. Största
mängden erhålles om våren mot lektiden i så
kallade

Lanor (35), som utsättas för åliströmmar
och större åar.
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Pl. 13.

Färna, Cyprinus Cephalus Linn.
Artm. Sidolinjens fjäll omkring 45 (44— 46); analfenan i randen tydligt rundad,

med g delade strålar.
Synonymi: Denna utmärkta art är ännu icke fullständigt beskrifven af inhemska författare; och kan gerna

betraktas såsom för vår Fauna okänd, ända till dess Nilsson i Synops. sid. 26 under namn af C. Dobulcij bestäm-
de den genom en kort diagnos. Linné hade likväl långt tillbaka se Act. Ups. 1744 Sl^- 35, lemnat en ofullstän-
dig, ehuru på autopsi grundad beskrifning öfverdenna fisk, sommanganska väl igenkännerpå den åtföljande figuren,
Tab. 111, ehuru dålig den är; men underligt nog! betraktade Linné den såsom identisk med Artedis C. Grislagine
och begrof således sitt fynd under delta oriktiga namn. Vi förmoda äfven, att det är denna art, som Retzius iFn.
Sv. sid. 356 upptagit under Dobula. Skall någon af Blochs figurer citeras, är det Tab. 36, eller C. Idus,Block.

Anm. Att Fdrnan är samma art, som Engelska Ichthyologer, från Willughby, beskrifvit under namnet Chub
or Chevin, är påtagligt; således äfven Artedis "Cypr. oblongus macrolepidotus, pinna ani ossiculorum undecim"
se dess Syn. sid. 7 N:o 10 eller Linnés C. Cephalus, Syst. Nat. I. sid. 527. Då vi finna detta sednare
namn numera allmänt antaget iEngland för denna art, se Flem. Brit. An. p. 187; Jenyns manual, p. 41'1

YarrellBrit. Fish. I. pag. 358 m. fl., föredragavi det framför Donovans och Jhrines C. Jeses,hvilken benäm-
ning vi allraförst ärnade bibehålla, och derföre finnes underskrifven figuren på vår planche. Läsaren behagade
sjelf göra denna rättelse.

Rf. 11iAf. 12; Brf. 17; Bf 10; Stf. 19.
Färnan liörer till Mörtames afdelning, och

är af alla inhemska arter den största; vi hafva
sett exemplar som hållit 22 tum i längd; de
flesta, som erhållas lektiden, hafva annars sam-
ma längd som Iden, och väga omkring 7— B
U.. Kroppen liknar till formen närmast Iden,
men är mindre hög och mera tjock, samt har
ryggen mera hred och kuling, ja till och med
längs efter något intryckt igrannskapet af nac-
ken. Iprofil sedd, höjer sig ryggkanten små-
ningom från nacken till hörjan af ryggfenan,
der största höjden infaller, samt sänker sig se-
dan mot stjertfenan ien nära rak linie; buk-
kanten bildar från hakan till analöppningen en
svag, nästan jemt fortgående båge. Kroppens
största höjd är något mer än|af hela längden
till stjerlfenans insänkning imidten; och stör-

sta tjockleken innehålles uti höjden 1| gånger.
Hufvudetär, relativt till kroppen, något längre,
än på en Id af samma storlek, ofvan mycket
nedplattadt, med vidt åtskilda ögon, och en
platt, påfallande bred panna, som är mycket
karakteristisk för denna art, ialla åldrar, och
ifölje hvaraf han erhållit namnet Dick-Kopf
på sina ställen. Pann-linien är nästan rak,en-
dast något stupande framtill; hufvudets sidor
tillplattade och sluttande åt nosen, som ärbred
och trubbig. Näsborrarne ligga ögonen närmare
än nosen, vidt åtskilda;hafva som vanligt 2:ne
öppningar hvardera, skilda genom en tunn,lod-
rätt ställd vägg; den bakre öppningen är dub-
belt så stor, som den främre. Ögonen sitta
högt, så att den linia, som dragés från öfver-
käkens spets till spetsen af locket, tangerarne-
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dre randen af ögonringen;ögats diameter ut-
gör iaf hufvudets längd. Munen är föga ut-
sträckbar, men ovanligt stor inomKarp-slägtet,
så att munöppningens största diameter är lika
stor, som afståndet från nosen till ögatsmedel-
punkt; då munen tillslutes är Öfverkäken nå-
got längre än den undre, och munviken sträc-
ker sig ända till den lodräta lime, som faller
från främre ögonranden. Tänder isvalgbenen,
sitta i2:ne rader; den öfre utgöres af 5 krok-
spetsade, den undre af 2, raka och koniska ®).
Kroppen är beklädd af stora, hårda och raff-
lade fjäll, som hafva en fyrkantig form: bre-
dare och tvära vid roten,med afrundade hörn
framtill, och en rundad framsida, som midtpå
framskjuter ien trubbig vinkel;bredden afden
synliga delen af fjället är dubbelt större än
längden. Sidolinien, som framtill sänker sig
bågformigt, och ligger buken närmare än ryg-
gen, är betäckt vanligast af 45 st. fjäll; detta
antal hafva vi blott funnit variera emellan 44
och 46. Ofvanom sidolinien räknar man till
främre roten af ryggfenan 7 fjällrader, och ne-
danom den till bukfenorna 4 rader. Fjällens
storlek är således mycket betydligare på Fär~
nan än på Ideiij och utgör ett af de säkraste
kännetecknen på denna art.

Ryggfenan, som har ett sådant läge, att
dess framkant motsvarar slutet af bukfenornas
fästen, är framtill något mer än dubbelt så
hö", som baktill,iranden tvär, något rundad;
den har på äldre exemplar den riktningbakåt,
som figuren utvisar,men på yngre är den all-
deles upprätt, med spetsigt framhörn; den be-
står af 11 strålar, af hvilka de 3:ne förstaäro
enkla, de följandei spetsen greniga, den sista
till roten klufven.

Analfenan har en bland Mörtarne ovanlig
bildning, och lemnar således en karakter, som
gör Färnans sammanblandning med andra ar-
ter omöjlig. Då nemligen hos alla de andra en

betydlig skillnad finnes emellan fenans höjd
fram- och baktill, så att sista strålen oftast ej
är hälften så lång, som den 4:de eller längsta
strålen framtill: har Färnan denna skillnaden
mindre märklig, och sista strålen således nära
nog lika lång, som den 4:de; men ej nog här-
med, fen-randen är hos Färnan rundad då den
utbredes,ifölje hvaraf de medlersta strålame
blifva de längsta i fenan, såsom figuren utvi-
sar; vi tillägga blott, att fenan låter vida mera
utbreda sig, än hvad på figuren visas, och ran-
den gör då en fullkomlig båge, större, juäldre
individen är. På alla exemplar vi undersökt,
har strålantalet i analfenan varit enahanda,
nemligen 3:ne enkla, odelade, och 9 i spetsen
delade, af hvilka den sista är djupt klufven.
Bukfenorna intaga ungefär midten af undre si-
dan, äro temligt stora, med rundade hörn; de
hafva hvardera framtill 2:ne enkla strålar, af
dessa den första ganska kort och nära förenad
med den andra, samt 8 derpå följande tjocka
och mycket greniga strålar. Bröstfenornahafva
en ovanlig form och bestå af 17 strålar. Stjert-
fenan, måttligt klufven, medspetsade hörn,har
19 längre strålar.

De äldre hafva en ganska vacker ochskif-
tande färg på en silfvergrå botten, som när-
mast öfverensstämmer med Mörtensfärg. Ryg-
gen mörkt olivgrön, med metalliskt skiftande
fjällspetsar; på sidorna ofvan omsidolinienhafva
fjällen en mörk olivgrönrot,hvaraf liksom mör-
ka ramar bildas, inom hvilka den skimrande
fjällspetsen ännu mera upphöjes; nedom sido-
linien ljusnar och småningom försvinner denna
mörka infattning, och fjällen få en mera i
gult dragande skiftning, som tilltager på buken.
Hufvudet ofvan mörkt olivbrunt, på sidorna
och undertill siifverglänsande,med dragning i
gult och skiftning iflera färger. Iris ljusgul,
undertiil silfverglänsande, ofvan med ett mörkt
band. Bröst- rygg- och stjertfenor nästan en-

färgade

*) Vi hafva icke haft tillfälle att undersöka ett tillräckligt antal exemplar, för att nogare kunna bestämma tän-
dernas antal i nedre raden.
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färgade, olivbruna; buk- och analfenor hafva
dercmot en skön högröd färg, med gulaktig rot;
strålame isistnämda fena äro rosenfärgade. Den-
na fenornas färg är likväl underkastad variation.
Vi hänvisa för öfrigt till figuren, som iir målad
efter ett exemplar fångadt kort före lektiden.

Yngre individer hafva blekare färger, och
på dem äro de undre fenorna ljusa, ofärgade.

Till sin inre byggnad öfverensstärnmer
Färnan med samslägtingame.

BlandSkandinaviensKarp-arter synesdenna
vara en af de sällsyntaste, och skiljer sig så
till vida från de flesta andra, att på de or-
ter, der den förekommer, fångas den spar-
samt, aldrig inågon mängd, icke en gång un-
der lektiden. Hittills hafva vi endast på 3:ne
ställen kunnat uppspana den, nemligen iNorr-
köpings ström, nedanom fallet, der denaf fiskare
benämnes med det namn viupptagit; uti Götha
elf vid Götheborg, der den kallas Dickkopp}

samt uti Hjelmaren och den deruti infallande
Storån, hvarest han är känd under namn af
Årännare. Dess förekommande iså skilda vat-
ten visar emedlertid, att dessa icke äro dess
enda tillhål]. Af egen erfarenhet känna vi icke
Färnans lefnadssätt; för de anteckningar der-
om, hvilka vi nu se oss i tillfälle att lemna,
hafva vi hufvudsak ligen Fabrikör Lenning och

Doktor Hanssén iNorrköping, samt Hofjägmä-
staren HamnströmiÖrebro att tacka. Den vi-
stas största delen af året uti sjöarne och större
vatten; håller sig likväl på grundare ställen,
der bottnen består af dy eller gräs.IMajmå-
nad börjar den uppstiga iströmmarne; och så-
som en stark strömfisk finner man den oftast
vid smärre forssar eller der strömmen är stri-
dast, hvilka motstånd den med all kraft söker
öfvervinna. Omkring slutet af Juni månad in-
faller dess lektid, som visar sig deraf, att dein-
divider, som fångas i medlet af denna månad,
hafva rom och mjölke färdiga att afsättas. Dess
romläggning är likväl ännu icke observerad.
Uti strömmarne stadnar fisken qvar till October
månad, då den åter begifver sig tillbaka till
sina vinterstationer. Den fångas sparsamt med
starka nät af tråd, som spännas tvärt öfver
strömmen, äfven iMjärdar. Den låter äfven
meta sig, då till agn begagnas metmask eller
skalade kräftstjertar. Detta fiske förrättasmor-
gon och afton uti sjöarne utmed stengrund, och
i floderna utmed stenmurar,der vattnet ström-
mar, eller iså kalladt ilvatten. Färnans kött
värderas föga, ehuru det till smaken skall mest
likna Asp.

Pl. 14.

Stämm, Cyprinus Grislagine Art.
Artm. Sidoliniens fjäll omkring 52 (5o— 54); analfenan iranden svagt inskuren,

med 8 delade strålar.
Synonymt. Akt. Descr. Spec. sid. \i N:o 4; — Syn. sid. 5 N:o 4; —

Gen. sid. 5 N:o i3. Linn. Fn. Sv.
N:o 367; — Syst. Nat. I. sid. 52g. Retz. Fn. Sv. sid. 357. Nilss. Synops. sid. 27.

Skandinaviens Fiskar, Haft. 4- *-®
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Anm. Vi öfverkmna till Tysklands lehthyologer att afgöra, huruvida icke Blocks C. Dobula är identisk med
denna art. Oss synes icke tvetydigt, alt C. Leuciscus Ln. & Auct. sammanfaller med Grislagine Art. &
Linn. till en och samma art.

Rf. 10; Af 11; Brf. 17; Bf. 9-10; Stf. 18—19.
Stämmen hör till de mindre arterna af

Mörtarne; dess vanliga längd, utgörmellan 6— B
tum, och hinner troligen ej öfver 10 tum. Af
alla arter inom afdelningen är han den lång-
sträcktaste i förhållande till kroppshöjden,och
igenkännes lätt redan derpå. Kroppen smal,
långlagd, rund iryggen, med sidorna måttligt
hoptryckta; ryggen höjer sig småningom från
hufvudet till ett stycke framom ryggfenanbåg-
formigt, dock rakare än på samslägtingarna,
utan någon tvärhöjning vid nacken, och stupar
sedan svagt, i en nära rak linia till stjertfe-
nans rot; buklinien gör en motsvarande, nästan
svagare båge från hakan tillanalöppningen, som
är något utstående, derefter rak tillstjertfenan;—

största kroppshöjden, som är ungefär lika
med hufvudets längd, utgör ej fullt \ af hela
kroppslängden. Hufvudet af medelmåttig stor-
lek, med en bred, och något flat panna, som
stupar med en svag kullring mot den breda,
mycket trubbiga, och ett stycke framom kä-
karne utskjutande nosen. Munnen liten, något
uppstigande; öfverkäken något längre än den
undre, och munviken går obetydligt bakom den
lodräta linia, som dragés från bakre näsborren.
Ögonen temligen stora, deras diameter är blott
något mindre än iaf hufvudets längd, ligga
något framom halfva hufvudlängden, och så
högt, att nedre ögonranden tangerar den Jinia,
som dragés från midten af stjertfenan till öf-
verkäkens rand;afståndet mellan båda ögonen
är mindre än 2:ne ögats diametrar. Näsbor-
rarne stora, ligga i en djup grop, närmare ögat
än nosen. Uti hvardera svalgbenet finnas 5
tänder, ställdei2:ne rader, de öfrelånga, raka
ochispetsen inåt böjda,utannågonegentligkrok,
de iden undre äro vanligen 3:ne; men variera
som vanligt; dessa äro korta, raka och koniska.
Fjällen, som bekläda kroppen, äro små, spån-
lagda,itydliga rader; hvarje fjäll är rafflad t på

längden med 2 till 9 fåror, mer eller mindre tyd-
liga. Längs efter sidolinien, som framtill ned-
sänker sig och löper sedan parallel med buken,
närmare denna än ryggen, räknar man omkring
52 st. fjäll; detta antal varierar emellan 50
och 54. Stämmen har således näst Iden det
största antal fjäll, som någon af de Skandina-
viska Mörtarterna tillkomma. Ofvanom sidoli-
nien, till ryggfenans rot räknadt, ligga 8 fjäll-
rader och nedanom den till bukfenorna 4.

Rygg-fenan, som är mera hög, än lång vid
roten, har en snedt afskuren rand, med något
rundade hörn;baktillär denhälften så hög,som
framtill; fenstrålarne 10, af hvilka de 3:ne
främsta äro enkla (den första knappt märklig),
de öfriga 7 ispetsen mycket greniga, och den
sista deladnära till roten(obs. Artedi räknade ej
den främsta korta strålen, men deremot den
sista klufna strålen för 2, och fick derigenom
samma antal). Analfenan har nära nog samma
form, som ryggfenan; dess hörn, i synnerhet
det bakre, äro mera spetsiga och randen svagt
inskuren; strålarnas antal är 11, af hvilka de
3:ne främsta äro enkla, den första likväl ofta
mindre märkbar, och de följande 7 i spetsen
delade, den sista djupt klufVen. Bröstfenan
har 17 strålar, den första enkel. Bukfenorna
vanligen 10 strålar, af hvilka de 2:ne främsta
äro enkla och nära förenade, den första strålen
är ej alltid märkbar. Stjertfenan är klufven,
med lika långa hörn,har 18— 19 längre strålar.

Färgteckningen har myckeä öfverensstäm-
melse med de närslägtade arterna, dock har
Stämmen blekare, mera enformiga och ej så
lysande färger. Hufvudet ofvanpå, samtryggen
äro mörkt olivbruna, sidorna silfvergrå, glän-
sande, med stark dragning i blekt ockragult
under lektiden. Ögonringen är sillVerfärgad
med en gul skiftning och en smal gulning när-
mast pupillen; den är fint punkterad af ett



STÄMM, 71
gröntpigment, ochhar ofvantill ett mörktbugfcr-
migt band. Hufvudets sidor silfverglänsande,
med stark dragning igult ocli skiftning iflera
färger. Ryggfenan iir enfärgad, blekt gråbrun;
stjcrtfenan klartolivgrön; alla undre fenor bleka,
med dragning igult, i sjamerhet vid roten,
Strålame äro midtpå brandgula, ochbukfenornas
rot hafva samma färg. På yngre exemplar äro
de undre fenorna ljusa, alldeles ofärgade.

Någon väsendtlig skiljaktighet från andra
arter hafva vi ej funnit vid undersökningen af
de inre delarne inom buk-kaviteten.
ISveriges nordliga landskap är Stämmen

allmän ialla de större vattendrag, som med
Östersjön stå iförening, från Muonio- till och
med Dal-elfven. Den förekommer der i syn-
nerhet ide större insjöarne och ifloderna,och
träffas allt efter flodernas tillgänglighet merel-
ler mindre högt upp iLappmarkerna. ITorneå
elf känna vi den ej högre upp, än till Ken-
gis-fors; i Lycksele Lappmark fångas den i
mängd. Dess provinciella benämning är i de
norra orterna allmännast det namn vi uppta-
git. Den förekommer annars i Dalarna under
namn af Sträjling och i trakten af Gefle kal-
lar man den JVeling. Den är vidare allmän
uti Wermlands större vattendrag, samt i We-
nern, hvarest han är känd under namn af
Stäjling; sydligare än iGöthaelfkänna viej af
egen erfarenhet dess vistelseort. Af öfriara be-
nämningar på denna fiskart vilje vi nämna
Skallidj, Skalljer och Ädrag. Stämmen är som
Iden och Färnan en strömfisk,som om våren
uppstiger från sjöarne och skärgården i floder-
na för att fortplanta sig, men den är i denna
egenskap den svagaste, som måste vika för en
starkare strömning, och derföremest älskar sakta

rinnande vatten. Han tillbringar vintern på
djupet i större sjöar och iskärgården; tidigt på
våren, strax efter islossningen börjarhan, för-
samlad i större stimm, uppstiga i floderna och
börjar sin lek iMaj månad på sandbotten, van-
ligen B—lo8 — 10 dagar efter framkomsten. Sedan
leken slutat, dröjer han vanligtvis icke öfver
14 dagar qvar, och aftager sedan hastigt. Uti
Klar-eifven skall han likväl, enligt uppgifter,
qvarstadna hela året. Stämmen är en skygg-
fisk, som aflägsnar sig vid minsta buller. Dess
rörelseri vattnet äro mycket qvicka och lifiiga.
Han är seglifvad, och följaktligen såsom ung
förträfflig att använda till agn på krok, isyn-
nerhet som han har en blank och skimrande
yta. Köttet är hvitt, temligen benfritt och
välsmakande. Fiskens ringa storlek gör honom
likväl mindre eftersökt, och endast på de or-
ter, der han fångas i större mängd ochman för
tillfället saknar tillgång på annan fisk, använ-
des den till föda.

Denna fiskart erhålles dels under notdrag-
ning efter andra fiskar hela sommaren igenom,
men blott spridda individer fångas på detta
sätt. Förnämligast fångas han med

Laggnat (5). Dessa utställas isådana bug-
ter och större krökningar af strömmarne, der
lugn-vatten finnes, dit Stammen under klara
och varma sommardagar ofta samlar sig.

Skottnät (29). Dessa begagnas på samma
tider, igrunda sjövikar, beväxta med gräs.

Mjärdar (2) och Ryssior (19). Dessa ut-
ställas under lektiden på de ställen, som fisken
skall passera; man utväljer helst de smalaste
passen och sådane, som äro lättast att stänga.
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Pl. 15.

Mört,Cyprinus Rutilus Linn.
Artra. Sidoliniens fjäll omkring 42 (4-O— 43); analfenan i randen något inskuren,

ined io delade strålar; ryggfenans läge motsvarar bukfenornas.
Synonym. Arted. Descr. Spec. sid. io N:o 3; — Syn. sid. io N:o 18; —

Gen. sid. 3 N:o i. Linn. Fn.
Sv. N:o 372.

— Syst. Nat. I. sid. 52g. Retz. Fn. Sv. sid. 357. Ödmann K. Vet. Acad. Handl. 1782 sid.i63. En-
ström Vet. Acad. Handl. iB3o sid. i53. Nils. Synops. sid. 27. BlochOec. Natnrg. d. Fische D.Tab. 2 Tom.Isid. 3a.

Rf. 12; Af. 12-^l3; Brf. 17; Bf. 9; Stf. 19.
Mörtenuppnår ingen betydlig storlek; de

flesta, som träffas i lek äro 6— B tum långa,
dock hinna många till 12 tums längd. Krop-
pen temligen tjock fast hoptryckt, smalare än
Iden, så att största höjden utgör jemt, eller
något mer, än iaf kroppens längd. Ryggen
uppstiger utan någon tvär höjning från nacken
till början af ryggfenan, hvarifrån han åter
sänker sig nästan irak linia mot stjertfenan;
den är utåt hela längden nästan afkullrad,lik-
väl mellan nacken och ryggfenan obetydligt kö-
lad. Buken nästan rak till analöppningen, der
den bildar en trubbig vinkel. Hiifvudet är till
formen likt Idens, med undantag att Mörten
har pannan mera rak, och nosen mer afspet-
sad, utan någon märkbar insänkning öfver näs-
borrarne; längden utgör ej fullt af kroppens
längd. Munnen är liten, men kan i proportion
längre utdragas än hos Iden; underkäken är
nå°'ot kortare än den öfre och munviken når
blott till den lodräta linia, som faller från näs-
borrarne. Uti hvardera svalgbenet finnas 5
eller 6 tänder, ställda uti en rad, långa,
raka, med inåt svalget något böjda spetsar.
Ögonen stora, så att diametern motsvarar un-
gefär i af hufvudets längd; deras läge är
något framom midten af hufvudet, och så
lågt, att nedre randen af pupillen tangerar li-
nien, som dragés från midten af stjertfenan till
öfverkäkens rand. Näsborrarne lika beskaffade

som på Iden; ligga hvarandra mycket närmare
än diametern af ögonringen. Fjällen, som be-
täcka kroppen, äro hårda, tjocka och rafflade;
de äro i förhållande till kroppen mycket större
än Idens, ja till och med nästan större än på
Färnan, så att endast 40 till 43 st. bekläda
hela sidolinjen; de sakna äfven under iektiden
det bräm i kanten, som finnes på Iden, och
hafva istället 1 till 3 spetsiga vårtlikaknölar.
Sidolinien har den vanliga riktningen; ofvanom
den räknas 8 fjällrader, och nedanom 4.

Ryggfenan, som börjar på midten af ryg-
gen, så alt afståndet från nosen till fenansbör-
jan är lika med afståndet mellan denna punkt
och stjertfenans bas, är i randen snedt afsku-
ren, med spetsiga hörn,isynnerhet det bakre;
den har 12 fenstrålar, af hvilka de 3:né främre
äro odelade, den första endast en kort tagg, de
öfriga ispetsen greniga. Analfenan, till for-
men lik Idens, men iproportion något längre,
har 12— -13 strålar, af hvilka de 10 bakre äro
delade, och de 2:ne eller stundom 3:ne främre
äro enkla. Bröstfenorna hafva 17, bukfenorna
9, och stjertfenan 19 strålar, på vanligt sätt
beskaffade, och till formen lika Idens.

Könskillnaden upptäckes endastpå hannens
smärtare kropp, och dess taggiga fjäll under lek-
tiden. Honan har alla årstider en i propor-
tion mot längden bredare kropp.
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Öfre delen af hufvudet ocli ryggen har en

mörkt svart-grön färg, som hastigt öfyergårtill
klarare grönt, och sedan småningom till sidor-
nas silfvergrå, glänsande färg, som midt efter
har en svag dragning ibrons, och närmareba-
ken igult. Hvarje fjäll har vid roten en grön-
aktig fläck, mörkare pä de öfverstliggande fjäl-
len, småningom ljusnande, och slutligen för-
svinnande på de nedre. På sidolinien hafva
fjällen 2:ne, ehuru mindre, dylika fläckar, som
ligga på hvar sin sida om fjällets langslöpande
upphöjda kanal, hvilken har en gulaktig färg.
Ögonringen har på somliga exemplar en vacker
högröd färg, men icke beståndande på alla;
tvärtom tyckes ögats färg stå iettbestämt för-
hållande till åldern, troligen äfven till årstiden,
och framför allt beskaffenheten af det vatten,
hvaruti Mörten vistas. Uti några större sjöar,
äfvensom uti skärgården, är ögonringen vanli-
gast rödaktigt gul, med en mörkare röd fläck
öfver pupillen; hos yngre exemplar är den
mycket blek, med obetydlig dragning i rödt;
deremot hos äldre, som vistas ismärre sjöar,
med grumligt vatten är ögonringen ofta så hög-
röd,att den gifvit anledning till ordspråket
"rödögdsom en Mört." Rygg" ocn stjertfenan
äro ljust olivbruna, enfärgade; de undre fe-
norna gulaktiga, mer eller mindre dragande i
rödt, isynnerhet buk- och analfenorna, hvars
strålar dessutom från midten till utemot spetsen
äro högre röda. Fenfärgen är likväl mycket
varierande, och gäller för denna, hvad nyss
är anfördt om ögats färgförändringar.

Icke endast iSkandinaviens insjöar,ström-
mar och åar, från Torneå Lappmark tillSkåne,
utan äfven iÖstersjöns inre skärgård, är denna
fisk eu ibland de allmännaste och talrikaste;
den har äfven oförmodadt biifvit funnen i en
liten fjällsjö på fjället AkkaUspudive i Piteå
Lappmark. Under sommaren älskar Mörtenatt
uppehålla sig vid gräsiga stränder med lågt vat-
ten. Vintren tillbringar han på djupet, hvar-
ifrån han, så snart sjöarneuppbrutit om våren,

istörre stimmar tågar till stränderna, der han
leker ibörjan af Maj månad. Då han samlar
sig till lekstället, äro de från djupet tågande
skarorna så vida delade, att hannarna tåga
främst, ankomma följaktligen först, ochfå namn
af Ismört;omkring 14 dagar sednare anlända
honorna, som kallas Lek- eller Löfmörtj de
förena sig då med hannarna, och anställa leken
bland ris eller gräs; den fortgår efter väderle-
kens beskaffenhet, i3 till 9 dygn. De lekande
fiskarna packa sig under leken tätt tillsamman
och röra sig med sådan hastighet mot vatten-
ytan, att deras rörelser åstadkommer ett kort
fräsande buller, som afbrytes och förnyasefter
korta mellantider. Rommen afsättes på ris och
bottnens gräs, kläckes efter10— 14 dagar; yng-
let växer fort och har, efter oss lemnad upp-
gift, vid 3 års ålder, uppnått en längd af 4— 5 tum. Mörten förer ett sällskapligt lefnads-
sätt, och stryker kring stränderna hela somma-
ren i större och mindre skaror. Det synes,
som skulle denna sällskaplighet ingifva honom
trygghet, emedan han icke är särdeles skygg;
skyr likväl buller, men återkommer snart till
det stället, från hvilket han skrämdes. Vatt-
nets beskaffenhet, ihvilket denna fiskart lefver,
inverkar mycket, icke blott på dess utseende,
som vi ofvanföre upptagit, utan äfven på köt-
tets smak. Då Mörten uppehåller sig i rent
vatten, är köttet hvitt och rensmakligt; imin-
dre rent och dyigt blir det efter kokningen
rödaktigt, och får en stark obehaglig dysmak.
Då denna fisk uppnått en längd af 9—lo tum,

blir han vanligen fet och kallas då Karl- eller
Gryt-mört. Dess fetma beror dock på tillgån-
gen af födoämnen, som bestå af insekter, lar-
ver, gräs och snäckor. Sällan lefver han länge
isump, så framt han icke är tagen under
lektiden.
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Mörten är en af våra nyttigaste fiskar, så
väl iafseende på dess användbarhet för den
mindre bemedlades tarfliga matredning, som
dess brukbarhet till agn, för större och smak-
ligare fiskar, hvaruti han öfverträffas af ingen
af våra inhemska fiskarter. Ehuru han mer-
endels fångas i större eller mindre mängd
med flere slags not, nyttjas för honom enskilt

Mjärdar (2). Dessa utläggas under lekti-
den iså kallade Verkar (3).

Nät (5). Dessa begagnas antingen under
sommaren, då de utställas vid gräsiga stränder,

eller under lektiden kring de Verkar, derMjär-
dar äro lagda. De kunna äfven denna tid ut-
sättas kring den vass eller de gräsruggar, i
hvilka mörten leker, då han med fork drifves
på näten.

Mete (7) derpå nappar mörten hela som-
maren.

Mört-mete om vintren (36) anställes en-
dast för att derigenom skaffa denna fisk till
agn. Större mängd fås icke på detta sätt.

Pl. 16.

Sarf, Cyprinus Erythrophthalmus Linn.
Artm. Sidoliniens fjäll omkring 42 j analfenan i randen något inskuren, med 11

—
12 delade strålar; ryggfenans läge motsvarar mellanrummet emellan buk- och analfenorna.

Synonymi: Artedi Descr. Sp. sid. 9 N:o 2;
— Syn. sid. 4 N:o 3; —

Gen. sid. 3 N:o 2. Linn. Fn. Sv. N:o
366; — Syst. Nat. I.sid. 530. Retz. Fn. Sv. sid. 358. Osbeck. Vet. Acad. Handl. 1771 sid. i52, Tab. 4 fig. 4.
Ekström Vet. Acad. Handl. iB3o. sid. 162. Nilss. Synops. sid. 28. Blogii Oec.Nalurg.d. F.D.Tom.ITab.Isid. 28.

JT/igre.- C. compressus Mollberg Gölheb. Kongl. Vet. och Vitt. Sällsk. nya Handl.s:te Delen sid.66. ined fig.

Rf. 11; Af. 14; Brf 17; Bf. 9; Stf. 19.

Sarfven, som icke är betydligt stor, van-
ligast 6— B, sällan 12 tum lång, synes bil-
da öfvergången från Mörtarne till Rudorna,
hvilka han till kroppsform så nära liknar, att
han på några orter fått namn af Sjöruda.Han
har af alla mörtar den högsta och mest sam-
mantryckta kroppen, så att fiskens störstahöjd
är ungefär lika med|af längden till midten
af stjertfenan tagen, på smärre exemplar, och
något mindre än ? på de äldre. Ryggen upp-
stiger något tvärt från nacken och gör en jemn
båge till ryggfenans början, der den bildar en

trubbig vinkel, och stupar sedan nästan rak mot
roten af stjertfenan; den är afkullrad utåt hela
längden, och något mera tillskärpt ikanten,än
på föregående arter. Buken temligen hoptryckt,
dock platt till bukfenorna, sedermera kölad,
gör, från hakan räknadt, en jemnbåge till anal-
öppningen, der den bildar en vinkel, och upp-
stiger sedan nästan rak mot stjerten. Hufvu-
det medelmåttigt stort, ungefär Iaf hela läng-
den, är hoptryckt, med afkullrad, bred ochnä-
stan rak panna, samt liten, trubbig och plat-
tad nos. Munnen liten,uppstigande; denundre
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käken nästan längre, ochhakans spets utgörden
längst framstående punkten. Ögonen stora, dia-
metern ungefär iaf hufvudets längd; dehafva
ett sådant läge, att linien, som dragés från
midten af stjertfenan till öfverkäkensrand, skär
pupillens medelpunkt, hvilken är belägen nå-
got framom hallYa hufvudets längd. Näsbor-
rarne af samma beskaffenhet som hos Mörten.
Uti hvardera af de nedre svalgbenen finnas 2:ne
rader tänder, af hvilka den öfre innehåller 5,
hvilka äro långa, med något inåt krökt och
trubbig spets; den undre 2 a3. Sarfveus tän-
der skiljer sig deruti från alla af de öfriga Cy-
prinernas, hvilka vi haft tillfälle undersöka,
att de, på inre sidan från roten till spetsen,
äro trubbigt sågtandade. Kroppen är täckt med
temligen stora, räöladc och spånlagda fjäll;
längs efter den på vanligt sätt nedsänkta sido-
linien, räknas 39 a 43 st. fjäll; ofvanom den
ligga 7 rader, och nedanom 4.

Ryggfenan, som har ett, bland Mörtarne
ovanligt, läge bakåt, så att den motsvarar icke
bukfenorna,som hos de öfrigaarterna,utan mel-
lanrummet mellan dessa och analfenan, ilikhet
med Braxnarna, har för öfrigt den vanliga for-
men; består af 11 strålar, af dessa de 3:ne
främsta enkla (dock är den första ofta omärk-
lig, stundom felande), och de 8 följande spet-
siga delade, den sista djupt klufven. Analfe-
nan, som vid roten är mera lång än högfram-
till, har randen något inskuren, och består af
11 eller 12 delade strålar, och dessutom fram-
till 2 å 3 enkla strålar, den första, då han
finnes, särdeles kort och rudimentär. De öfriga
fenorna såsom hos Mörten.
Iafseende till färgen är Sarfven en bland

de vackraste arterna i sitt slägte. Kroppens
sidor silfverglänsande med en stark dragning i
guldgult, som åstadkommer en skimrande färg-
skiftning. Ryggen mörk, grönaktig, öfvergår
från grönaktigt gul, småningom till sidofärgen.
Ögonringen guldgul, mer eller mindre dragande
i rödt. Rygg- och stjertfenan ljust olivfärgad,
med mer eller mindre röd anstrykning mot
spetsen, isynnerhet på den sistnämda fenan.

Bröstfenan ljus, genomskinlig med en rödlett
spets. Buk- och analfenor, i roten grågula,
hafva en högröd färg, som på olika exemplar
har en olika intensitet, och en olika stor ut-
bredning. Yngre exemplar halVa, som vanligt,
mindre rika färger.

Sarfven förekommer i de flesta af våra
insjöar och floder, äfvensom i Östersjöns skär-
gårdar, men ingenstädes i särdelesmängd. All-
männast finnes den isödra och medlersta de-
len af Sverige. Huru högt upp mot norden
den förekommer, känna vi ej ännu med säker-
het. Enligt uppgift skall den finnas i Calix-
elfven, och efter Aschan fångas den i flera af
Norriges insjöar. Den är iolika orter känd un-
der olika namn; vanligast Sarf eller Sarfvel,
men äfven Rua, Ruda^ RudeskaHj, Sjöruda,
Rödfenctj och i anseende till dess likhet med
Mörten,Rödmört. Han älskar till upphålls-
ort ett grumligt och gräsigt vatten. Under vå-
ren och sommaren vistas hanigrunda,träskiga
vikar med gräs- eller dybotten; under vintren
söker han djupet, lika med de öfriga arterna
af slagtet Cyprinus. Sarfven är föga liflig och
uppehåller sig länge på de ställen, som han
valt. Utom under mycket varma och klara
sommardagar, synes han sällan uppe ivattnet,
utan står merendels vid bottnen, nedbäddad i
gräs och dy. Han är mer försigtig än skygg;
skyr visserligen buller, men aflägsnar sig icke
långt, utan nedkryper då han blir skrämd i
d.311 eller gräset, hvarifrån han icke med nå-
got buller låter drifva sig. Oaktadt han är en
storätare och förtärer växter, insekter, maskar
och dy, blir han väl deraf mothöstenfet, men
uppnår i insjöarne aldrig någon betydlig stor-
lek. Han är en mycket sällskaplig fisk, som
aldrig trifves ensam, utan, då något störresäll-
skap af dess egen art saknas, blandar han sig
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med andra arter, likväl merendels af sitt eget
slägte, särdeles under deras lekfester. Denna
egenskap har gifvit anledning till ordspråket:
"Sarfven ilivar lek." Af denna egenskap och
äfven derföre, att sällan större skaror finnas
lekande på samma ställe, har man trott, att
Sarfven icke hade någon egen lek, hvilket lik-
väl är ogrundadt. Dess lektid inträffar i slu-
tet af Maj eller början af Juni månader, då
hannar och honor, blandade, samla sigigrunda
gräsiga vikar, der leken går för sig under ett
snattrande eller smackande sorl, som uppkom-
mer deraf, att de lekande fiskarna uppsticka
nosen mot vattenytan, öppna munnen och ut-
släppa en luftbubbla, som uppflyter på vattnet
och brister sönder. Rommen afsättes på grä-
set,ihvilket fisken leker, och kläckes efter 8
—10 dagar, allt eftersom väderleken är gyn-
nande.

Till mat användes Sarfven endast af fat-
tigt folk. Dess kött är löst, benigt och har

alltid någon dysmak, och som man ej, knappt
under lektiden, träffar denna fisk i störrestim-
mar, utan endast spridd, användes för honom
sällan särskiita ilsken såsom:

Rjssja (19) utsattes under lektiden på
sjelfva lekstället, och bör fiskaren tillse,att den
står tätt intill bottnen.

Mjärde (2) kan äfven begagnas på lekstäl-
let; men är mindre tjenlig än ryssja.

Skottnät (29) dermed tages Sarf under
hela sommaren på klara och varma dagar, och
sådana ställen, som äro starkt gräsheväxta, då
nätet bör inskjutas i gräset, ty lagges det utan-
för gräsruggen, låter Sarfven icke drifva sig på
detsamma.

Mete (7) dermed fångas han lätt hela som-
maren, emedan han tager mycket glupskt på
vanlig metmask.

För öfrigt tages han nästan alltid på sam-
ma gäng, som andra fiskarter.

Torsk-Slägtet, Gadus Linn.
Iden vidsträckta mening Linné tog slag-

tet GaduSj omfattade det nästan en hel familj,
hvilken sedermera Cuviek, med tillägg afnågra
af Linnés Blennierj kallat Gadoidei. Denna
förer Cuvier till sin 3:dje ordning af de mjuk-
feniga fiskarna eller Malacopterjgii sub-
brachiij som hafva till kännemärke, altbuk-
fenorna äro fastade under eller strax fram-
om bröstfenornaj eller, som är detsamma, att
bäckenbenen äro omedelbart fastade vid skul-
derbensringen. Från öfrige 2:ne familjer inom
denna ordning skiljer man Gado'iderna lätt,dels

genom kroppens sjmetriska och väl proportio-
nerade fornij dels genom de tillspetsade buk-
fenornajsom hafva sitt läge ända fram pä stru-
pen framför bröstfenorna.

Slagtet Gadus Linn. har Cuvier indelatuti
9 afdelningar eller underslägten, som sedermera
dels blifvit bibehållna såsom sådanc, delsupp-
höjda till egna sjelfständiga slägten. För kon-
seqvensens skull synes det oss oundvikligt, att
antingen upphöja de flesta till egna genera, el-
ler ock neka dem alla denna rättighet. Då det
för vårt arbete är alldeles likgiltigt, hvilken af

dessa
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dessa båda vägar som följes, vilja vi välja den
förstwämde, efter denna till en del redan är i
vår fauna beträdd. Den enda afvikelse från
Cuviers åsigter, som vi tillåta oss, är att för-
ena liansbåda förstaunderafdelningar, Morrhua
och MerlanguSj till ett slägte, under generiska
namnetGadus„ efter detta synes oss naturligare,
och vi ej kunna finna skiljaktigheterna emellan

båda tillräckliga, för att derpå grunda 2:ne
slägten.

För att nu i korthet och på ett ställe
kunna upptaga de lättfattligaste karaktererna, så
väl för de slägten med skandinaviska arter, uti
hvilka Linnes Gadus hYvWil upplöst, som för ett
annat ined dem närbeslägtadt, och af Årtedi
grundlagdt, begagna vi oss af följande öfversigt:

* Med trenne ryggfenor och 2:ne analfcnor.
Torsksldgletj Gadus (i egentlig mening), med och utan skägglöm under hakan.

#* Med tvenne ryggfenor, sins emellan likartade, och en analfena.
Kummelslägtetj MerlucciuSj som saknar skäggtöm.
Långe-Slcigtetj Lola, som liar en skägglöm under hakan, och flera strålar uti bukfenorna.
Bartcl-Släglctj Vhycis, som har en skäggtöm under hakan, och blott en lång stråle, ispetsen klufven,ihvardera

bukfenan.
*** Med tvenne ryggfenor, af hvilka den första är mycket lågoch tillen del rudimentär, samt

en analfena.
Sjövessle-Slagtct_, Motellets med flera skäggtömmar vid öfre käken och en under hakan
Paddtorsk-S/iigtctj Ranicepsj med blott en skäggtöm under hakan.**** Med en enda läng ryggfena och en analfena.
Lubbslågtetj Brosmius.

Iden inskränktare omfattning, som vi här,
enligt förestående öfversigt,hafva bestämt Torsk-
släglet _, Gadusj innefattar detta likväl flera
skandinaviska arter, nemligen alla af Linnés
Gadus,h/vilka hafva 3:neryggfenorjoch s:?ie
analfenor. De flesta arterna äro föremål lör
vigtiga och indragtiga fiskerier, af hvilka llere
tusen menniskor hafva sin bcrgning och sitt
uppehälle.

Linné upptog iFauna Svecica 7 hithöran-
de artnamn, nemligen Aeglefmus_, CallaridSj
Morrhua, virens, MerlanguSj barbatus och
PollacJäus. Till dessa lade Retzius ytterligare
2:ne, nemligen Carbonarius och minutus. Med
undantag ai Linnés G. barbatusj som ingalunda
är samma art hos Artedi, hvilken Linné cite-

rat, ej heller den Blocm sedermera under sam-
ma namn upptagit, utan identisk med Calla-
rias Linn., hafva de öfriga såsom arter blifvit
antagna och i vår fauna uppförda. Då vi på
grund af våra undersökningar, som blifvit ut-
sträckta till ett stort antal individer i olika
åldrar, kommit till så vida skiljaktiga åsigter,
att vi måste betrakta G. Morrhua och Calla-
rias Linn. såsom en och samma art iolika ål-
der, på samma sätt som G. Carbonarius och
virens Linn., hvilka namn vi äfven funnit blott
uttrycka ålderskillnad, tro vi oss kunnabestäm-
ma de äldre kända arterna till sex, till hviika
viblott hafva en för vår Fauna ny att tillägga.
För en lättare öfversigt af dessa arter upptaga
vi dem, som följer:

11Skundinavieni Fiskar, IJiift. 4-
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GADUS.* Med ofverkäken längre än den undre.
"J". Kroppens höjd mindre än hufvudets längd.

hit höra
Hvitlingen, G. Merlangus;Koljan, G. Aeglefinus;Torsken, G. Morrhua.

»J"f". Kroppens höjd störreän hufvudets längd.
Glyskoljan, G. minutus;Skäggtorsken, G. Luscus.** Med underkäken längre än den öfre.
Lyrtorsken, G. Pollachius;Gråseyen, G. Carbonarius.

Till en början välja vi några representanter för dessa grupper, ochkomma sedermera efter-
hand till de öfriga.

Pl. 17.

Glyskolja, Gadus minutus Linn.
Artm. Ofverkäken längst; en skäggtöm under hakan; kroppens största höjd lika

eller något öfverstigande hufvudets längd; analöppningen motsvarar början af andra
ryggfenan.

Synonymi. G. minutus Liivi*. Syst. Nat. I. sid. zpB. Art. Syn. sid. 36 N:o 8; — Gen. sid. 21 N:o 7.
Retz. Fn. Sv. N:o 33. YabrellBrit. Fish. 11. sid. 161. Gadus luscus Nilss. Synops. sid. 4<-

G. minutus Bloch Oec. Naturg. d. F. D. 2. sid. 167. Tab. 67 fig. 1?
Anm. Ehuru det synes mer än sannolikt, att under författarnes G. minutus innefattas mer än en art, bibehålla

vi,ilikhet med engelska Ichthyologcrna, detta namn fördenna art, som, identisk med Willougiiby's och Raj's
"Asellus mollis minor" eller Engelsmännens "Poor" och "Power Cod", egentligen ligger till grund för Artedj*s

Art: "dorso tripterygio, ore cirrato, corpore sexunciali, ano in mediocoiporis", hvaraf Linné sedan bildade sin
G. minutus. Detta namn är ock nu mera allmänt antaget af alla nyare engelska faunister.

Rf. 12 å 15—21 å 22—20 å 22;; Af. 25 å 29—21 a 22; Brf. 18 å 19; Bf. 6.
Glyskoljan är en ganska utmärkt art, som

omöjligen kan med någon af sina samslägtingar
sammanblandas, om icke med Skäggtorsken,
som den till kroppsform närmast liknar. Den
är af alla våra torskarter den minsta, som van-
ligtvis håller en längd af 6 a 8 tum och som
sällan mycket öfverstiger 9 tum. livad som
vid första ögonkast lätt skiljer Glyskoljan från

de flesta öfriga arter, är dess mera höga och
hoptryckta kroppsform, dess påfallande stora
ögon, större och tydligare fjäll, samt alldeles
ofläckade kropp. Vid dess besirifning skola vi
lägga Hvitlingens till grund, efter denna, som
vi tro temmcligen utförligt framställd,upptager
flera detaljer, som äro mer eller mindre gemen-
samma för alla torskarter, och dem vi således
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undvika att för livar och en art åter upprepa,
om vi, med hänvisning till samma beskrifning
blott fästa uppmärksamheten på skiljaktigheter,
som vi funnit anmärkningsvärda.

Kroppens största höjd, som infaller på
Glyskoljan emellan början af andra ryggfenan
och analöppningen, är på yngre exemplar un-
gefär af hufvudets längd, men på äldre något
större, och utgör hos dem i af hela kropps-
längden, men blott \ på yngre. Största bred-
den är något mindre än hallYa höjden. Huf-
vudet har en svagt kullrad panna, som böjer
si^ nedåt mot den korta, trubbiga och sluttan-
de nosen, hvars spets är jemt lika lång, som
öfverkäkens rand; längden af hufvudet mäter
hela kroppslängden 4i gånger. Ögonen äro
mycket stora; deras diameter är ungefär 5 af
hufvudets längd; och läget som på Hvitlingen,
men afståndet mellan dem mycket kortare än
ögats diameter. Näsborrarne hafva främre öpp-
ningen liksom strutformig. Munnen har en
sned t uppstigande riktning, men för öfrigt bil-
dad såsom Hvitlingens, dock är ej öfverkäken
så lång iförhållande till denundre. Under ha-
kan sitter en temrneligen lång skäggtöm, kortare
likväl än ögats diameter. Små, sylspetsade tän-
der finnas ibåda käkarne, sittande iflera ra-
der; den yttre har de största tänderne och på
sidorna inedre käken synas ej utannogare un-
dersökning (lera rader än denna; likadana tän-
der sitta i en halfbåge på främre ändan af
plogbenet. Tungan är liten, mycket rundad,
spadlbrmig, har blott yttersta randen fri. Gäl-
hinnan undertill ternmeligen bred och mindre
inskuren; dess strålar befinnas någongång varie-
ra till ett antal af 8, ehuru iallmänhet blott
7. Gällocket är iranden mera ruudadt, med
ett spetsigt hörnofvantiil. Kroppen är betäckt af
större, spånlagda fjäll, i temmeligen regelbund-
na rader; de sitta mycket löst och falla lätt af,
äro tunna, reguliert strierade; börjar man räk-
ningen vid analöppningen och följer en båg-
formig fjällrad till sidolinien, finnes denna hysa
omkring 39 fjäll. Fjällen bekläda halfva stjert-

fenan; man finner äfven helt små, som beklä-
da roten af de öfriga vertikala fenorna och
yttre roten af bröstfenorna. Sidolinien har en
tydlig böjning uppåt, såsom påHvitlingen, och
är lika beskaffade Analöppningen motsvarar
början af 2:dra ryggfenan, och är belägen nå-
got bakom första tredjedelen af hela kropps-
längden. Bröstfenorna, lansettformigt tillspet-
sade, räcka ett stycke bakom analöppningen;
de bestå af 2:ne enkla och 16 å 17 i spetsen
delade strålar; den 3:dje och 4:de stråleniord-
ningen de längsta, de följande aftaga gradvis.
Bukfenorna sitta strax framom bröstfenornas
rot, äro smala, långa och mycket spetsiga, räc-
ka bakom analöppningen, och bestå af 6 strå-
lar, af hvilka de 2:ne första äro långa, enkla
med frispets, den 2:dra den längsta, de följan-
de gradvis aftagande ochispetsengreniga. För-
sta ryggfenan börjar nästan midtför bröstfen-
roten, höjer sig triangulär ien rundad spets,
är något högre än den 2:dra ryggfenan, och
har sjelf störrehöjd än längd vid roten;denut-
göres af 2 å 3 enkla samt 10 å 12 deladestrå-
lar; 3:dje strålen är den längsta, de följande
gradvis aftagande. Andra ryggfenan är den
längsta,med rak, uppstigande framkant och en
jeinn bakåt sluttande öfre rand; består af 2:ne
enkla och 19 a 20 delade strålar; den 2:dra
strålen är den längsta. Tredje ryggfenan har
alldeles samma form som den 2:dra, men är
kortare; består af 4 enkla och 16 å 18 delade
strålar; den första af dessa sednare den läng-
sta. Första analfenan motsvarar fullkomligt
2:dra ryggfenan, har samma utsträckning, och
nästan samma form; men främre hörnet är myc-
ket mera rundadt, så att 6:te strålen blir längst;
den består af 5 a 6 enkla samt 20 å 23 dela-
de strålar. Andra analfenan har ungefär sam-
ma form som 3:dje ryggfenan, hvilken den äf-
ven fullkomligt motsvarar; den har 3 enkla
och 18 a 19 delade strålar; den s:te strålen i
fenan är den längsta.

Stjertfenan är något inskuren, men då den
utbredes mycket, blir randen alldeles tvär.
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Glyskoljan är en rätt vacker fisk, då man
betraktar den lefvande, ehuru färgen är mera
enformig än på de öfriga Torskarterna. Ilik-
kel med hvad vanligtvis äger rum hos fiskar-
ne, afmattas färgen snart efter döden, glan-
sen förloras och utseendet blir helt förändradt.
Vår figur återgifver ganska noga Glyskoljans
rätta lefvande färg med sina skiftningar och vi
kunna således, med hänvisning till denna, vara
helt korta vid beskrifningen. Hela öfre krop-
pen öfver sidolinien har en egen gulbrun färg,
som på sidorna småningom ljusnar med stark
skiftning ikopparglans; buken mörktsilfvergrå,
samt får en stark dragning imessingsgult upp
åt sidorna. Fenorna temmeligen mörka afkrop-
pens allmänna färg, tätt öfversållade med fina
svarta punkter, och hafva en ljusare rand.

Inre byggnaden öfverensstämmer i det
hufvudsaldigaste med Hvitlingens, bukhinnan
är blott mera svartsprängd och blindsäckarne
kring nedre magmunnen något färre till antal.

Glyskoljan, eller som den äfven kallas
Gljsarij förekommer vid Skandinavien blottide
vestra skärgårdarne, längs efter hela Norska
och Bohuslänska kusten; den går troligtvis
nediKattegatt ända tillKullen, men huruvi-
da den ingår iÖresund, är oss ännu obekant.
På alla dessa ställen förekommer densparsamt,
ehuru ej sällsynt. Som den har vissa inskränk-

lare lokaler, der den församladisällskap egent-
ligen uppehåller sig, beror det på huruvida man
förut känner dem eller händelsevis kan råka på
dem, om denna fisk skall erhållas. Dessa Glys-
koljans stationer äro på djupt vattenoch sandig
botten, tätt utmed branta berggrund. Enligt
fiskares uppgifter vistas denpå dessa ställenhela
året och företager inga vidlyftiga utflygter. Lek-
tiden lärer inträffa vid första vårdagarne, efter
man iFebruari och Mars månader finner rom-
säckarne fyllda; men säkra observationer sak-
nas ännu öfver sättet huru leken tillgår. Vid
stränderna ser man aldrig denna fisk, ej heller
dess yngel, och att den ej heller vistas ideras
grannskap, bevises deraf, att den aldrig erhålles
iVadar. Den lefver af smärre rof, hufvud-
sakligen af Krustaceer och blötdjur; har ett
fint smakligt kött, som användes på samma
sätt som Hvitlingens. Det enda fiskesätt, som
användes för Glyskoljan, är mete med hand-
snöre eller Dörj (38). Då man begagnar helt
små krokar, och vanligt skal-agn, är dennafisk
lätt upphämtad; ty den både nappar begärligt
och fastnar lätt på krok. Skall likväl detta
fiske lyckas, är angeläget att noga känna fiskens
stationer, och sänka kroken nära intill bottnen.
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Pl. 18.

Hvitlin g, Gadus Merlangus Linn.

Artm. Öfverkäken längst; ingen skäggtöm; en svartaktig fläck i öfre vecket af
bröstfenorna.

Synonymt. Arted.Descript. Spcc. sid. 62; — Syn. sid. o/\. N:o 1.
—

Gen. sid. ig, N:o 1. Lins. Fn. Sv
iV:o 3io; —Sy st. Nat. I. sid. 458. Ström Söndm. sid. 270. Retz. Fn. Sv. sid. 320, N:r 35. Nilss. Synop. sid,

4?.. — Ikocii Oec. Nat. G. d. F. D. 2. sid. 161. Tab. 65. Yarreli,. Brit. Fish. 11. sid. 16Ö.

Rf. 13 å 14—21 a 23—20 å 21. Af 33 å 35—22 a 23. Brf 19 å 20, Bf. 6.
Hvitlingen tillhör de mindre Torskarterna;

största mängden, som vid våra kuster fångas,
håller en längd mellan 8 och 14 tum, likväl
träffas ett och annat exemplar, som håller ända
till 21 tum och derutöfver; dessa äro likväl
sällsynta. Den har en vacker och väl propor-
tionerad kroppsform; störstahöjden, som mäter
hela kroppslängden 51 gånger, infaller strax
vid första ryggfenan; från detta ställe afsmal-
nar kroppen småningom och jemt mot stjert-
fenan, med blott en liten utvidgning vid ro-
ten af de omaka fenorna. Största bredden är
ungefär hälften af höjden. Ilufvudet är kilfor-
migt, med rak, tcmmeligen bred och något åt
sidorna afkullrad panna; nosen något afspetsad,
ehuru trubbig, skjuter blott ett litet stycke
framom öfverkäkens rand; sidorna något plat-
tade och släta, beklädas af en tjock hud, som
alldeles öfverdrager och döljer gällockets skif-
vor. På medelmåttiga exemplar utgör hela
hufvudlängden jemt I af kroppens längd, pä
yngre något mera, och på de största ej fullt
så mycket. Ögonen medelmåttigt stora, utgö-
ra | af hufvudets längd på större exem-
plar, men nära nog \ på smärre; de äro run-
da och nakna, sitta högt, så att den linia, som
diages från gällockets spets till öfverkäkens
rand, tangerar nedre kanten af pupillen; af-
ståndet mellan båda ögonen är ej fullt \\ Ögon-

diameter; pupillens medelpunkt sitter något
framom halfva hufvudlängden. Näsborrarne
sitta ögat något närmare än nosen, strax under
pannans rand, hafva å ömse sidor 2:ne öpp-
ningar, den främsta liten, rund, försedd med
en valvel, som viker sig bakåt och kan tillslu-
ta den; den bakre är större, oval och öp-
pen. Munnen har en nästan langsgående rikt-
niriar, med öfverkäken längre än den un-
dre; svalget är stort och kan mycket utvidgas
dels af de uttänjbara ligamentcr, som förena
käk-apparaten med munviken, dels af de rör-
liga gällocken och den fria gälhinnan. Öfver-
käkens rand bildas endast af mellankäksbenen,
som äro kortare, än de bakom dem liggande
maxillarbenen, hvilkas nedre ända är mycket
bred och tvär. Då mumien tillslutes, faller he-
la öfverkäken in uti en djup vik, som bildas
af en rak läppformig flik, hvilken sträcker
sig å ömse sidor från nosen till midt under
främre ögonvrån, och omfattar sjelf den undre
käken. Då munnen öppnasskjuter öfverkäkenett
litet stycke framom nosspetsen. Underkäken
har ingen märklig1 skäggtöm, men under hakan
finner man en liten spetsig vårta eller tuber-
kel såsom antydning till en sådan, och på ett
annat yngre exemplar en helt liten och kort
töm, som vanligtvis undfaller uppmärksamheten.
Spetsiga syllika tänder finnas i båda käkarne
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och på främre ändan afplogbenet; deremot äro
både tungan och gombenen glatta. Dessa tän-
der sitta uti hvardera käken uti blott en enda
ordentlig rad, men framtill i munnen finnas
inom densamma många mindre och finare tän-
der i obestämda rader; tänderna i underkäken
äro något större, än iöfverkäken, och sidotän-
derna iden förra större än de främre. Tungan
temmeiigen lång, broskartad, tjock,med afsmal-
nad triangulär spets. Gäibågarne 4, den bakre
med hela sidoranden förenadintillbröstväggen;
hvarje båge har framtill 2:nc rader benkaölar,
beklädde af slemhuden, de uti den yttersta ra-
den af främsta bågen likna smala lameller och
äro 3 gånger längre och smalare, än de an-
dra. Gälhimian har 7 strålar, är undertiil väl
sammanhängande med den från andra sidan,
men djupt inskuren, och sjeifva randen är ej
fastvuxen vid gälnäset. Locket slutar uti en
spets, som likväl är dold utiden breda flik (en
fortsättning af gälhinnan), hvilken bildar en
kant kring hela lockranden. Kroppen är be-
läckt af smärre, tunna fjäll, spånlagda, ehurui
mindre reguliera rader; de synas visserligen obe-
tydligt på iefvande exemplar,isynnerhet yngre,
så länge kroppsytan är fuktig och betäckt af
slemmet; men blifva ganska tydliga på större
exemplar, och sedan ytan något hunnit torka.
Dessa fjäll bekläda äfven hela hufvudet, med
undantag af öfverkäken och sjeifva munranden
af den undre; ser man noga efter, finnes alt
de gå ut ett långt stycke på stjertfenan och
försvinna omärkligt framåt spetsen; att de be-
kläda roten af första analfenan och randen af
gälhinnan, livars strålar de följaett litet stycke;
äfven finner man tydliga spår af fjäll vid främ-
re roten och framkanten af alla fenorna. Sido-
linien löper, som på de flesta Torskarter, S-
formigt, eller gör en böjning uppåt i trakten
under 2:dra ryggfenan; den utgör en samman-
hängande smal fåra, som får liksom ett artiku-
lerade utseende, dels af de med bestämda mel-
lanrum aflöpande små, korta sidofåror, dels af
de på stjerten varande uppdämningar af fåran,

deraf denna på dessa ställen liksom något ut-
plånas. Analöppningen är belägen vid första
tredjedelen af hela kroppslängden, och något
framom den perpendikuiära linia, som faller
från midten af första ryggfenan.

Bröstfenorna hafva ihvilande ställning en
långsgående riktning, räcka med sin afrundade
spets ett godt stycke bakom analöppningen,och
bestå af 19 till 20 strålar, af hvilka den öf-
verste är enkel och de öfriga ispetsen delade;
den 4:de och s:te strålen längst. Första rygg-
fenan börjar strax bakom fästet afbröstfenorna,
har 13 eller 14 strålar, af hvilka de2:ne främ-
sta är© enkla och 4:de strålen den längsta; de
följande aftaga småningom, så att den sistaife-
nan blir högst obetydlig. Andra ryggfenan har
omkring 23 strålar, deraf 2:ne odelade; 4:dc
och s:te äro de längsta, de öfriga aftaga grad-
vis, så att sista strålen blir helt kort och lig-
ger utefter huden. Tredje ryggfenan har 4
enkla strålar och 17 delade; den första af de
enkla knappt märklig; s:te och 6:te äro de
längsta. Första analienan är lång, i randen
bågformig; har 33 å 35 strålar, af hvilka 8
eller 9 äro enkla, den 12:te till ochmed 20:de
lika långa och de längsta, hvarefter de följan-
de åter aftaga. Andra analfenan, som motsva-
rar 3:dje ryggfenan, har 4 enkla och 18 a 19
delade strålar, af hvilka 5: te och 6:te äro de
längsta. .Bukfenorna, som sitta något fram-
om bröstfenorna och räcka med spetsen till
analöppningen, äro små, tillspetsade med 2:dra
strålen framskjutande ien lång, trådformig, fri
spets ; de bestå af 2:ne enkla och 4 mycket
greniga strålar; de båda enkla äro de längsta
och hafva fria spetsar, Stjertfenan har såsom
på alla Torskarter många, tätt intill hvarandra
liggande, och från den spetsiga rotenradierande
strålar; den är meiselformig med tvär spets
och temmeiigen spetsiga hörn; ulbredes den
mycket, blir likväl eggen rundad.

Nästan alla beskrifva IIvitlingen med en
ofläckad kropp, gråbrun ofvan och hvit under,
och så är äiven förhållandet efter döden; .men
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lefvande och 113'ss från vattnet upphämtade
exemplar hafva många färgskiftningar, fläckar
och band. Färgen pä enmedelåldrig, lefvande
livitiing visar vår figur ganska tillförlitligt,
och hafva vi ingenting annat att tillägga, än
det, att 2:ne exemplar äro sällan hvarandra
fullkomligt lika till färgernas styrka och ban-
dens utbredning. Hos yngre exemplar är krop-
pen dels mera vattenklar, med öfre delen af
sidorna starkt skiftande i violett, och svagare
antydning af de gulaktiga banden; dels hafva
dessa gula band en högre färg och sammanbin-
das nätformigt ofvaii om sidolinien. Fenorna
äro ljusare och alla ryggens jernle analfenorna
iyttersta spetsen silfverhvita. Ett mycket stort
exemplar har följande utseende: ryggen samt
öfre delen af hufvudet enfärgade gulbruna med
vacker gråviolett glans, sidorna gulgrå, med
skiftning i violett, hafva sidolinien och trakten
närmast öfver denna på stjertcn slarkt glän-
sande af messingsgult, samt längsefter och un-
der sidolinien en mängd störrelydliga messings-
gula Häckar, som dels nätformigt sammanbin-
das, dels bilda oregelbundna, isicksack ställda
rader; hela undre sidan af hufvudet och stjcr-
ten samt hela buken mjölkhvita,med en skarp
gräns, som sträcker sig ända till bröstfenornas
rotfäste. Ögonringen hvit med en gulaktig glän-
sande ring närmast pupillen, och ett bredt
mörkt band öfver och under den. Fenorna äro
enfärgade af kroppens allmänna färg, de öfre
mörkare, de undre mycket bleka, med sjelfva
spetsen eller randen helt hvitglänsande; bröst-
fenorna äro sulaktiga med yttre rotfästet hvitt
och en svartaktig fläck vid öfre kanten af vec-
ket. Denna Häck är, ehuru mer och mindre
tydligt utmärkt, alltid tillliiniand.es och således
ett för alla åldrar gällande kännemärke för
Hvitiingen. .Bukfenorna äro mjölkhvita.

Buk-kaviteteu sträcker sig ett långt stycke
bakom analöppningen, nästan till slutet af l:sta
analfenan; är beklädd af en silfvergrå bukhin-
na, som glänser igult, och är tätt besprängd

med små svarta prickar. Tarmkanalen lång,
ined en i lång blindsäck utdragen mage, som,
då den är tom, är nästan jemtjoek med mat-
strupen, och når med sin botten till analöpp-
ningen; nedre magmunnen utspringer temme-
ligen högt upp, är något hopknipen och lång-
dragen, omgifves af ett kyise med talrikablin-
da bihang af olika längd, strax framom hvil-
kas inser tion gallgången ingår; tarmen gör se-
dan 4 böjningar innan den utlöper. Lefvcru
är stor, af en hvitgul färg; består af 3:ne fli-
kar, af hvilka den längsta, som är nästan jem-
bred och trekantig, når med sin spets bottnen
af kaviteten och ligger på vänstra sidan; den
medlersta kort och bredast med tunn kant;
den högre något längre än den medlersta,men
smal och mycket tillspetsad; under denna iii-
kens rot ligger gallbiåsan, som på ett 20 tums
långt individ har storleken af ett ekollon, ge-
nomskinlig och tunn, samt fylld afen klar ljust
grönaktig vätska. Mjölken är mörk kastanie-
brun, 3-kantig och ailång med spetsiga hörn.
Romsäckarne äro midtpå förenade till ett enda
rum, och från den främre väggen utlöper ägg-
ledaren, som är ganska vid och öppnar sig i
kloaken, strax bakom ändtarmens öppning. Från
de längs utmed ryggraden liggande, af simbli!-
san betäckta, njurarne går urethern genom ett
fint hål och framträder inom bukhinnssäcken,
ungefär vid halfva afståndet mellan analöpp-
ningen och buk-kavitetens slut; den vidgar sig
hastigt till en atlång, blåsforinig kanal, som
sträcker sig framåt, afsmahiar åter och utlöper
ien liten papill,som sitter strax bakom ägg-
ledarens mynning. Simblåsan är betydligt stor,
följer hela ryggkanten af kaviteten från dess
slut till dess början fästad å ömse sidor af tvär-
gående band och beklädd af bukhinnan; fram-
till på dess inre och nedre vägg lianer man
en stor körlelartad ansvällning, försedd med
blodkärl; framtill grenar sig simblåsan i 2:ne
långa böjda rör,som stiga upp åt hufvudet,
och hafva gemenskap med örat.
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Hvitlingen förekommermycket talrikt längs-
eftcr hela vestra kusten af Skandinavien,isyn-
nerhet i skärgårdarne; den ingår äfven i Öre-
sund, men oss vetterligen fiskas den ej vid
Svenska kusten af Östersjön. Uti Bohuslans
skärgård är denna en af de allmännaste Torsk-
arter, som hela året fångas imängd, och som,
då annat fiske misslyckas, alltid af fiskarenkan
Iill dess dagliga behof påräknas. Den är såle-
des de fattigares säkra tillflykt, och idetta af-
seende af ganska stor nytta, ehuru dess ringa
storlek ej gör den passande och tjenlig tillme-
ra vinstgifvande beredningar för det merkantila
intresset. Den är som alla dess samslägtingar
eu roffi.sk, och kan bland dem gerna betraktas
såsom den glupskaste och djerfvastc, isjainer-
liet om man tager dess mindre storlek i be-
traktande. Han lefver således uteslutande af
roi", icke blott smärre, såsom krustaceer och
maskar, utan hufvudsakligen af mindre fiskar.
Det är isynnerhet Sillen, som han företrädes-
vis förtärer. När denna istörre stim går in
iskärgårdarne, församla sig Hvitlingarne och
oroa ständigt denna svaga och värnlösa fisk.
Isina rörelser är Hvitlingen ganska lin1ig, när
det kommer an på att gripa ett rof; men der-
emcllan simmar han långsamt, står sällan stilla,
lurande, utan vankar jemt omkring, uppmärk-
sam på allt, som faller honom på läppen. Ehuru
iuau visserligen ofta ser liera församlade,lefver
Hvitlingen egentligen intet samhälligt lif, och
församlar sig icke en gång under lektiden i
större skaror; den anställer således ej heller
några långa vandringar, utan vistas året om i
grannskapet af det ställe, der han är föddoch
på de trakter han känner. Han älskar ett djupt
vatten med mjuk eller sandig botten; fångas

sällan på bergbotten, så vida ej på denne är
en liten sandfläck. Vanliga djupet, hvarpå man
under hela sommaren träffar Hvitlingen, är 12
a 16 famnar. Mot hösten drager han si« till
grundare vatten, och ynglet samt smärre indi-
vider gå iOctober månad ända upp till strän-
derna och bryggorna på ialns djupt vatten.
Vid jultiden börja rom- och mjölke-säckarne
att utvecklas, och iFebruari månad hafva de
vanligen nått sin fulla storlek; men leken in-
träffar likväl sednare, ehuru tiden för den är
mycket olika. Man kan således iApril månad
träffa fiskar, som hafva lekt, som äro färdiga
att leka och som ännu hafva hård rom. Leken
sker ej samhälligt, såsom förhållandet är med
de flesta insjöfiskar, utan föregår obemärkt och
tyst, så att man dcröfver saknar tillförlitliga
observationer. Det är ej heller bekant hvar
han afsälter sin rom. Tidigt på sommaren
kläckes rommen och man skall då se ynglet
ganska talrikt församladt under de stora Ma-
neter (Mcdusa capillata), af hvilka hafvetöfver-
flödar, sökande sig ett skygd mellan dessa dju-
rens långa trådformiga tentakler. Detta är åt-
minstone en sammanstämmande uppgift af alla
fiskare, hvilken äfven vinner sannolikhet deraf,
att man under sommaren förgäfves söker något
yngel invid stränderna, och att man ofta får
se små Hvitlingar af 4— 5 tum, hela timmar
hålla sig tätt under inaneter, och följa deras
sakta framskridande rörelse, som tyckes antyda
en viss bekantskap och förtrolighet med dem;
måhända uppsnappa dessa små Hvitlingar de
smärre hafsdjur, som fastnat på manetemes
klibbiga tentakler. Af denna observation draga
fördomsfulla fiskare den falska slutsats,attHvit-
lingen "stiftas" iManeterna,och att dessa "upp-

amma"
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amma" honom medan lian är liten. Ynglet
växer ibörjan ganska fort, så att det iOcto-
ber månad, då det går upp på grunden, håller
redan 4a 5 tum ilängd. Några fiskare hysa
den tankan, att han redan följande året skulle
vara aflingsför; men kunna ej styrka detta på-
stående med giltiga bevis, och motsägas be-
stämdt af andra. Hela vintern håller Hvitlin-
gen sig på sina höststationer och först mot vå-
ren återgår han till djupet. Af alla Torskarter
har Hvitlingen, färsk tillagad, det finaste och
smakligaste köttet, och är således en mycket
värderad fisk för bordet; saltad eller torkad
förlorar han mycket af sin smaklighet och står
vida efter de flesta af de större arterna. Han
beredes också sällan på sistnämde sätt, och
aldrig till afsalu; men få fiskrarne större par-
tier, än de färska kunna afyttra och sjelfve för-
tära, vidtaga de väl en af dessa metoder, för
att åt eget behof kunna förvara öfverskottet.

Hvitlingfisket sysselsätter de flesta af skär-
gårdens fiskare på mellantider, då ej större och
mera indragtiga fisken upptaga deras tid och
verksamhet; och året om idkas detta af äldre
och svagare personer äfvensom af barn, hvilka
ej förmådeltaga ioch ej behöfvas vid de större
fiskerierne. Det hufvudsakliga fiskesätt, som
härtill begagnas, är:

Meta med handsnörej, eller som det iBo-
huslänska skärgården benämnes Dörj(38). Ehu-
ru härigenom blott en eller högst 2:ne fiskar
ät gången kunna upphämtas, är likväl detta
fiske mycket gifvande på de ställen, der god
tillgång finnes på Hvitling. Ofta äro blott .nå-
gra timmar erforderliga för att skaffa tillräcklig
portion fisk för det dagliga behofvet. Med Dörj
metas Hvitiingen hela året, blott manefter års-

tiden vet att afpassa metstället ochkänner bott-
nens beskaffenhet. Det kan företagas alla tider
på dagen, men lyckas bäst från morgonen till
fram på förmiddagen, ochpå eftermiddagen när-
mare mot aftonen. Om sommaren utkastas dörj-
kroken från båt, som antingen genom utlagd
draggj eller af en rocldare med afpassade urtag
hålles isitt läge; detta seduare kallas iBohus-
län "attandöfva;" om hösten och vintern me-
tar man från bryggorna med vanligt Sankspö
eller Flölspö(7); fäster äfven båten invid bryg-
gan och metar derifrån med vanlig dörjkrok.
Till agn begagnas helst lefvande djuret af Skal-
musslan (Mytilus edulis), hvilket ej uttages ur
skalen förr än det bör påsättas kroken;är dju-
ret stort,skares det i2:ne delar. Som likväl
detta agn numera är dels svårt att erhålla, dels
faller sig dyrt för fiskrarne, bruka de den hus-
hållningen, att deraf endast till en början be-
gagna sig ochsedan tillagn sönderskära en färsk
Hvitling iafpassade aflånga bitar. Äfven på
detta nappar Hvitiingen säkert. Inödfallkan
man begagna till en början andra Snack- eller
Musseldjur, räkor, maskar eller små fiskar, ty
Hvitiingen är alldeles icke kräsmagad.

Med Vadj, isynnerhet den större sorten,
som kastas efter Sill, fångas betydliga qvanti-
teter Hvitling, men största delen, som pådetta
sätt erhålles, är yngel och af ringastorlek, och
betraktas blott som en biförtjenst vid det stora
Vadfisket. Man har likväl isednare åren myc-
ket vinnlagt sig om införandet af helt små Va-
dar> hvarmed hvarjehanda sorter små fisk upp-
hämtas Ull det dagliga behofvet, och funnit
detta både mindre besvärligt och mera lönande
än med dörjkroken. Uti sådane små vadar är
det isynnerhet Hvitling som stadnar. De kunna

12Skandinaviens Fiskar> Haft. 4-
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likväl endast begagnas på vissa stränder, der
bottnen är så jemn, att vaden kan dragas utan
att fastna; de kunna äfven svårligen begagnas
under sommaren, ianseende till den mängd
Maneter, som finnas ivattnet och alldeles fylla

vaden, då denuppdrages;om höstenåterhindrar
det långa sjögräset deras bruk, emedan det vållar
att hela vaden snor eller tvinnar hop sig. Vi
komma längre fram under Sillfisket att beskrifva
både denne och öfriga slag af brukliga vadar.

Pl. 19.

Kolja, Gadus Aeglefinus Linn.
Artm. Öfverkäken längst; en kort skäggtöm under hakan; Hufvudets längd större

än kroppens höjd; en enda större svartaktig fläck å ömse sidor invid och under den
mörka till och med svarta sidolinien.

Synonymt. Art. Descript. Spec. sid. 64; —
Syn. sid. 36, N:o 7;

— Gen. sid. 20, N:o 5. Linn. Fn. Sr.
N:o 306; —

Syst. Nat. I. sid. 435. Hyse eller Kol/e Ström Söndm. sid. 285. Retz. Fn. Sv. sid. 317. N:o 29.
Nilss. Synops. sid. 42. Bloch Naturg. d. F. D. 2. sid. i3B. pl. 62. Yareell Brit. Fish. 11. sid. i53.

Rf 14 a 16—20 a 24. — 19 a 20 j Af. 24 å 25 — 21 å 22; Brf. 19 a 21; Bf. 6,

Emellan 12 och 20 tum är den vanliga
längden, till hvilkenKoljan uppgår hos oss, och
ingen större än en aln ilängd hafva vi sett,
ehuru fiskrarne uppgifva Iialn och derutöfver.
Kroppsformen är nära nog densamma som hos
Hvitlingen, endast något högreiförhållande till
längden, så att störstakroppshöjden, som infal-
ler vid första ryggfenan, mäter 4| å 5 gånger
hela längden, allt efter fiskens storlek och ål-
der. Från ryggfenan stupar rygglinien åt nac-
ken och bildar med den, nedåt nosen, något
krökta pannan, en jemt fortgående svag båge.
Hufvudet harenegen, Koljan utmärkande form:
undre sidan är nemligen, då munnen tillsiutes,
alldeles platt, så att underkäken, denöfverskju-
tande randen af öfverkäken och den--undre ran-
den af den ännu längre framstående nosen ligga
i samma plan, mot hvilket den svagt böjda
pannlinien stupar åt nosen till ikilform. No-
sen är något tillspetsad, dock mera bred änhög,

helt tunn och faller likamycket framom öfver-
käkens spets, som denna öfverskjuter den un-
dre käken. Med undantag af sjelfva käkranden,
som är synlig, faller hela öfrekäken under no-
sen ien djup hudfåll. Den öfre käken är kor-
tare och svagare än på Hvitlingen, så att dess
bakre ända ej når till denlodräta linia, som fal-
ler från ögats framkant. Ögonen äro stora, intaga
inemot iaf hufvudets längd, ligga högt, så att
nedre randen faller något öfver den linia, som
dragés från gällockets spets tillöfverkäkensrand,
och öfre randen inästan samma plan som pan-
nan; afståndet mellan båda ögonen är likamed
ögats diameter och ögats medelpunkt infaller
nästan vid halfva hufvudlängden. Näsborrarne
ligga uti en liten däld närmare ögonen; den
bakre Öppningen stor, oval och öppen, denfräm-
re deremot liten, med strutformig mynning.
Temligen tjocka läppar bekläda båda käkarne,
och rulla sig omkring dem. Gapet är litet,
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ungefär |af hufvudets längd; det får en rikt-
ning snedtnedåt, då munnen öppnas ochöfver-
käken framskjutes. Uti båda käkarne och på
främre ändan af plogbenet finnas ganska små
och korta, spetsiga, inåtböjda tänder, hvilka i
öfre käken sitta iflere, tättliggande rader, men
iunderkäken egentligen uti2:ne, af hvilka den
inre redan ofta är föga märkbar. Tungan nå-
got afspetsad med fri spets. Gälöppningarne
medelmåttigt stora. Gälhinnan nedtill, kragfor-
migt sammanbunden med den från andra sidan;
strålame äro som vanligt 7. Under hakan fin-
nes en liten konisk skäggtöm med fm spets;
den är likväl kortare än pupillens diameter.
Hela kroppen är beklädd med små, tunna fjäll,
som vanligen blifva obemärkta, så länge fisken
lefver och är täckt med slemmet; dessa fjäll
bekläda äfven en stor del afstjertfenan och ro-
ten af ryggfenorna, isynnerhet framtill; man
finner äfven deraf några spår framtill på båda
analfenorna. Sidolinien har den vanliga böjnin-
gen och samma konstruktion som på Hvitlin-
gen, men fårans ränder äro liksom svällda, höja
sig mera upp och ligga hvarandra närmare.
Analöppningen är belägen något framom halfvå
kroppslängden, motsvarande början af 2:dra
ryggfenan. Bröstfenorna bestå af 2 enkla och
17 till 19 delade strålar; den 4:de och s:te
strålen längst, de följande småningomaftagande,
de sista mycket små och svåra att urskilja; fe-
nans spets räcker till anal-öppningen. Bukfe-
norna tillspetsade, räcka något öfver halfva af-
ståndet från roten till analöppningen; de bestå
af 6 strålar, af hvilka de 2:ne första äro enkla
med långa, fria spetsar, den 2:dra den längsta.
Första ryggfenan börjar öfver bröstfenornas rot,
höjersig triangulär,med tenmieligen spetsigt hörn,
som är högre än de båda andra ryggfenorna;
den har 14 till 16 strålar, de 2:ne första enkla,
den 2:dra strålen den längsta, de följande af-
taga hastigt och gradvis. Andra ryggfenan, som
är den längsta, har en bakåt lutande framkant,
som med den raka, nedåt lutande öfre randen
bildar en något trubbig vinkel; den består af

20 till 24 strålar, af hvilka s:te ocli 6:te äro
de längsta. Tredje ryggfenan har nästan sam-
ma form, som den förra, men mindre lång och
med framhörnet något spetsigare; den består af
19 till 20 strålar, af hvilka den 4:de eller s:te
är längst. Första anaifenan motsvarar nära nog
den andra ryggfenan, har ungefär samma form,
men lägre, och framhörnet är mycket rundadt;
den hestår af 24 till 25 strålar; de 5 å 6 första
ispetsen enkla, den 3:dje vanligen längst. An-
dra anaifenan motsvarar fullkomligt den 3:dje
på ryggen, har samma form, men är mycket
lägre; består af 21 till 22 strålar, af dem 2:ne
enkla och den 3:dje den längsta. Stjertfenan
på vanligt sätt bildad, ispetsen något inskuren,
men blir nära nog tvär om den utspännes.

Skillnaden till färgen emellan en lefvande
och död Kolja är betydlig; då den sednare är
ofvan enfärgad smutsgrå, under hvit med svart
sidolinia, har den lefvande fisken på öfredelen
af hufvudet och ryggen enmörkgrå violett färg,
som, vid öfvergången till sidornas ljusare silfver-
gråa färg, antager en vacker ljus kopparglans med
stark skiftning. Buken och undre delen af huf-
vud och stjert äro mjölkhvita. Sidorna silfver-
grå, ofvan dragande igult och nedtill tätt be-
strödda med lina svartaktiga punkter. Sidoli-
nien gulsvart, varierar likväl ömsom ljusare,
ömsom mörkare. Ögonringen svartgrå, med en
mörk, igult dragande skugga öfver och under
pupillen. Särdeles karakteristisk för Koljan är
den svartaktiga större fläck, som sitter under
och invid sidolinien, i trakten af första rygg-
fenan; den finnes ständigt hos alla individer i
olika åldrar, ehuru mer eller mindre tydligt
utmärkt; till formen, som är mycket irregulier,
varierar denna fläck. De öfre fenorna, så väl
som bröst- och stjertfenan, hafva ryggens all-
männa färg med en ljusare, gulaktig rot, Anal-
fenorna siifvergå med en mängd svarta prickar
beströdd, miölkhvit rot och ljusare rand. Buk-
fenorna mjölkhvita med svartprickig hinna mel-
lan de delade strålame.
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Den inre Byggnaden är mycket överens-
stämmande med Hvitlingens; bukhålan går lik-
väl ej fullt så långt bakom analöppningen; buk-
hinnan är mera svartgrå, näranog så mörk som
hos Glyskoljan;simblåsan, som är stor, är bak-
till mera bred, samt har större, liksom sågtan-
dadt utlöpande fasta sidoband; lefverns 3:ne
större lober äro mera mångflikiga; gallblåsan
mycket tunnhinnig, aflång, med tillspetsad bot-
ten; de blinda bihang som omgifva nedremag-
munnen äro smalare och längre.

Koljan har samma utbredning vid Skandi-
naviens kuster, som Hvitlingen, och träffas på
alla de ställen, der denne förekommer, ganska
allmän. Hon älskar likväl ett mera djupt vat-
ten med lerig eller mjuk sandbotten, vid hvil-
ken hon ständigt håller sig. Ehuru stadig kust-
bo, är ej Koljan så stationär, som Hvitlingen,
vitan hon stryker ständigt omkring istörre el-
ler mindre sällskap längs efter de djupare rän-
norna inom skärgården. Man är således aldrig
säker att träffa denna fisk på samma ställe, der
han kort förut fanns imängd, ej heller den
ena dagen, der man på en annan fiskat upp
många. Vid stränderna ser man aldrig Koljan,
icke en gång ynglet, och årstiden synes mindre
inverka på henne, att ombyta vistelseort. När
Småsiilen ingår igrundare bugter af Skärgår-
den, utgör äfven Koljan en af deras förföljande
fiender, som lockas upp på grundare ställen, än
vanligt, och en och annan af dem langas du i
de vådor, som utkastas efter Sillen. Koljans
lektid inträffar på samma tider somHvitlingens;
men om leken saknas ännu tillförlitliga obser-
vationer- En och annan liten Kolja af 4ä 6
tums längd kan väl tillfälligtvis erhållas iOcto-
ber och November månader, men annars ser
man icke till ynglet, hvilket tyckes bevisa, att
iifven detta håller sig på djupare vatten; desse

små betrakta fiskrama såsom samma års vnsjel.
Ilikhet med samslägtingarne ärKoljan en rof-
fisk, ehuru vida mindre glupsk än llvitlingen.
Hennes födoämnen äro äfven desamma som den
sistnämdes. Köttet är fastare än Hvitlingens,
men mindre läckert; det ätes emellertid gan-
ska begärligt, och fisken användes både till in-
saltning och torkning, ehuru för det mesta till
fiskramas egna behofver. Koljan har emeller-
tid, oberäknadt för sitt eget kött, ett ganska
stort värde för fiskerierna uti Bohuslän, eme-
dan det är egentligen denne fisk, som begag-
nas till agn vid det så kallade Storfisket, ge-
nom hvilket Stortorsk och Lungor erhållas.

De indrägtigaste fiskesätt, som begagnas för
denna fisk, äro: S/nä Hackorj eller som de äf-
ven kallas Kolje-Bachor (36). Desse brukas hela
sommaren, så länge Storfisket räcker, och all
fisk, som dermed uppfiskas, användes till agn
på Stor-Backornaj som utsättas för Torsk och
Långa. Dessa små backor utläggas på sådane
djupare ställen nära kusterna, der Koljorna i
större skaror stryka fram; de stå vanligen blott
ute helt kort tid, så att då fiskrama utkastat
sista ändan af backorna, börja de genast att
vittja vid den andra. Tillagn nyttjas vid dessa
tillfällen Skal-musslan (Mytilus edulis). Men
äfven sedan Storfisket upphört, utsättas Kolje-
backor hela hösten till långt fram på vintern,
och ersätta genom en rik fångst den möda och
de besvärligheter fiskrama deruncler hafva att
bekämpa. Vanliga stället, der dessa backor
denna årstid utsättas, är på omkring 30 fam-
nars djupt vatten 1 a 1| mil från land och
till agn på krokarne sättas små Loddsill eller
Skarpsill, på hvilket Koljan helst tager till Fe-
bruari månad, då åter skalagnet användes. Då
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vädret så tillåter, vittjas hackorna strax sedan
de äro utlagde, men ofta blifva de längre qvar-
liggande, då storm och svårt väder tvingar fi-
skrama att hastigt söka land. Detta är alltid
till minskning ifångsten. Det är vid sådane
tillfällen, som cfen så kallade Pir-ålen (Myxine
glutinosa) inställer sig ocl* kryper in. uti den
på kroken fastnadeKoljan, antingen genom sval-
get eller analöppningen, och uppäter köttet ända
Lill benen, utan att vidröra eller skada skinnet.

Med Handsnöre eller Dörj fångas äfven
Koljan hela året på samma sätt och vid samma

tillfällen som* Hvitlingen, så snart man blott
väljer till metställe de djupare rännorna. Det
bästa agnet är alltid Skahnusslan3 ehuru det
äfven händer att Koljan tager på en sönder-
skuren Hvitling, ehuru trögt. Med Dörj for-
dras likväl mera vana omKoljefisket skall lyc-
kas, ianseende dertill att denna fisk gör häf-
tiga och våldsamma svängningar för att befria
sig från kroken, och hennes mun är mera lös
och lättare söndersliten än IIvitlingens; detta
vållar att en stor del af de fiskar, som nappat,
gå för fiskaren förlorade under uppdragningen.

Pl. 20.

Lyr-Torsk, Gadus Pollachius Linn.
Artm. Underkäken längst; ingen skäggtöm under hakan; sidolinien krökt.
Syivmymi. Artedi Syn. sid. 35. N:o 3; —

Gen. sid. 20. N:o 3. Linn. Fh. Sv. N:o 3i2; — Syst. Nat. I.
sid. 43g. Osbeck K. Vet. Acad:s Handl. 1767. sid. 2/{5. p. 7. Ström Söndm. sid. 294. Ascan. Icon. Tab. af. &
in. Pietz. Fn. Sv. sid. 321. N:o 37. Nilss. Synops. sid. 43- Bi.ocu Occon. Natnrg. d. F. D. 2. sid. 171. pl. 68.
YarrellBrit. Fish. 11. sid. 172.

Bf. 11 a 13—17 a 20—16 å 18; Af. 29 a 31—18 å 19; Brf. 18} JBf. 6

De största Lyrtorskar, som erhållas vid
våra kuster, hålla en längd af 18 till 24 tum,
sällan derutöfver. Kroppen, som är högst öf-
ver analöppningen, afsmalnar derifrån så väl
bak- som framåt; ryggen är måttligt afkullrad
med en liten längs gående insänkning eller Mra
strax framför första ryggfenan på äldre indi-
vider; buken är rundad framomanalöppningen,
men något kölad bakom den; sidorna måttligt
convexa, så atl största bredden blir ungefär
hälften af höjden. På äldre exemplar mäter
kroppens största höjd 4-i gånger hela längden;
på yngre deremot jemt 5 gånger. Hufvudet

har en vacker kilforna, med nedplattad panna,
löpande alldeles rak till den breda, afrun-
dade nosspetsen, som är helt tunn. och låg; si-
dorna platta och ända till nosen nästan parai-
lela. Underkäken är mycket längre ändenö£re,
något tillspetsad och. utgör sjelfva eggen afden
kil, som hufvudet formerar då käkarne äro slut-
na. Öfverkäken. är icke framskjutande då mun-
nen öppnas, den når med sin bakre ända till
den lodratta linia som faller frun främre ögon-
randen, och döljes nästan helt och hållet un-
der den breda läppflik, som sammanbinder nos-
randen med benringen under ögonen. Fina
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karcllika spetsiga tänder finnas ibåda kä-
karne och framtill på plogbenet. Tungan af-
iångt triangulär, temmeligen mjuk, med lång fri
spets. Gälhinnan, som har 7 strålar, är under-
till förenad med den från andra sidan, med fri
rand, som är obetydligt inskuren. Ögonen run-
da, itill iaf hufvudets längd, allt efter ål-
dern, hafva ett sådant läge, att den lime, som
dragés midt efter kroppen tillöfverkäkensspets,
faller något öfver pupillens medelpunkt, hvil-
ken åter är belägen något framom halfva huf-
vudlängden; afståndet mellan båda ögonen är
på äldre ungefär lika med en ögondiameter; på
yngre något kortare. Näsborrarne hafva sin
plats vid bakre tredjedelen af afståndet mellan
nosen och främre ögonranden; den bakre öpp-
ningen, som vanligt, störst. Hela hufvudet är
med undantag af käkarne betäckt med fjäll, hvil-
ka likväl äro mindre än de som bekläda krop-
pen. På äldre och medelåldrige exemplar ut-
gör hufvudets längd iaf hela kroppslängden,
på mycket små är det något längre. Krop-
pen är öfverallt beklädd med små och tunna
fjäll, som ligga mycket tätt och äro fast vid-
häftade huden; desse synas likväl obetydligt,
förr än huden något torkat eller blifvit befriad
från slemmet. Sidolinien är alldeles lika kon-
struerad som på Hvitlingen, och gör samma
böjning uppåt under andra ryggfenan. Anal-
öppningen, som är belägen något bakom första
tredjedelen af kroppslängden, sitter under spet-
sen af bröstfenorna eller något bakom första
ryggfenans början. Bröstfenorna intaga, då man
mäter från öfre rotfästet, halfva kroppshöjden;
äro ispetsen afrundade och bestå af 2:neenkla,
samt 16 deladestrålar; hela rotenär fjällbelagd.
Bukfenorna äro mycket små, och räcka med sin
spets något öfver halfva afståndet till analöpp-
ningen; de sitta något framom bröstfenorna;
bestå af 6 strålar, af hvilka blott den första är
enkel, de öfriga ispetsengreniga; ingen af dessa
strålar har fri, utskjutande spets, och 3:dje strå-
len är den längsta. De 3:ne ryggfenorna äro
på vanligt sättkonstruerade, temmeligen tjocka;

den första är nästan triangulär, med 11 till 13
strålar, af dem de 2:ne första enkla men med
mjuka spetsar; den 3:dje eller 4:de strålen
längst; hela hinnan är ganska fint fjällbelagd
ända mot spetsen. Den 2:dra fenan har 17
till 20 strålar, den första enkel, den 2:dra och
3:djc längst; hinnan fjällbelagd. Tredje rygg-
fenan har 16 till 18 strålar, af dem de 3:ne
förstaenkla, den3:dje längst; hinnan fjällbelagd.
Första analfenan är af alla den längsta, har 29
till 31 strålar, af hvilka 3:dje och B:de äro de
längsta, de 6 första enkla. Den 2:dra analfenan
har 18 till 19strålar, de 4 första enkla, dens:te
längst. Båda dessa fenor hafva hinnan fjäll-
beklädd. Stjertfeuan är ispetsen alldeles tvär
då den utbredes, men annars något inskuren;
den är helt och hållet beklädd med fina fjäll.

Färgen, ehuru mycket varierande, är gan-
ska karakteristisk för Lyrtorsken. Ryggen är af
en mörk oiivbrun färg, som genom en skarp
gräns, hvilken sträcker sig från gälöppningens
öfre vik till öfre tredjedelen af stjertfenroten i
rak linie, såsom dragen efter en iinial, mycket
afbryter mot bukens och sidornas silfvergråa
färg. På denna botten utbreder sig ett stor-
maskigt irreguliert nät af en mörk brandgul
färg, som på olika individer är olika anlagdt,
ömsom dunklare, ömsom tydligare, än mera
sammanhängande, än åter blott genom Häckar
antydt. Iallmänhet finner man det på medel-
åldriga exemplar sådant som figuren visar , på
yngre mycket ljusare och tydligare, på äldre
deremot blött spår deraf; och efter döden för-
svinner det. Alla fenorna hafva en brun färg
och de på ryggen äro prydde med mer eller
mindre tydliga brandgula band eller fläckar.
Bukfenorna hafva isynnerhet på yngre exem-
plar en brandgulaktig färg. Iris är silfverfär-
gad med en temmeligen bred gulbrun ring, in-
nanför hvilken närmast pupillen en helt smal
ljusare ring finnes.

Bukkaviteten sträcker sig lika långt bakom
som framom analöppningen. Bukhinnan silfver-
färgad. Simblåsan mycket lång och längre än
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bukhålan, så att dess nedre ända intränger i
form af en lång spets uti den kanal, som bil-
das af de nedåt gående vitskotten från stjert-
kotorna. För öfrigt ingen anmärkningsvärd olik-
het emellan denna och de närslägtade arternas
inre byggnad.

Lyrtorsken är känd i vestra skärgården
under flera namn, såsom Blcaiksej3 Sejlyra_,
Plankj Ljrblek m. fl.; kallas iNorrige Ljr
äfven Ljrtorsk. Den är utbredd längs efter
Norrska och Bohuslänska kusten, der den före-
kommer mycket allmän och fångas isynnerhet
sommarmånaderna imängd. Huru långt söder
ut vid våra kuster den nedgår, är oss ännu
obekant. De största individerna fås om som-
maren, då Lyrtorsken i stora skaror ingår i
skärgården och håller jagt efter smärre fisk-
yngel, isynnerhet sillynglet eller så kallade
Sillmör. Bland dessa anställer han stora ne-
derlag och stiger ända upp ivattenbrynet för
att gripa dem. Man får under dessa Lyrtor-
skens angrepp ständigt se, huru hela svärmar
af Sillmör kasta sig öfver vattenytan, för att
undvika sin fiende, och huru denne isin ord-
ning gör dylika hopp för att bemägtiga sig sitt
rof. Af det buller och den rörelseivattnet
som derigenom åstadkommes, märker fiskaren
lätt när Lyrtorsken kommer, och är alltid för-
vissad om god fångst, när vid sådane tillfällen

vaden utkastas. Så länge Sillmör visa sig vid
kusten, qvarstadnar äfven Lyrtorsken, men bort-
går hastigt till djupare vatten» då dessa för-
svinna. Man finner likväl yngre individer hela
hösten, ända ut på vintern, i längre eller kor-
tare repriser invid stränderna, men desse fån-
gas aldrig till den mängd, som de äldre under
sommarmånaderna. Af alla sina samslägtingar
synes Lyrtorsken vara denminst glupska. Hans
föda utgöres af smärre hafsdjur och synnerii-
gast fiskyngel. IBohusläns skärgård hörer det
åtminstone till sällsynta undantag, att någon
Lyrtorsk erhålles på de fiskeredskap med krok,
som der begagnas. Dess lektid skall infalla vid
samma tid som Hvitlingens. Af alla Torsk-
arter är denna den minst aktade ochhvars kött
minst värderas. Det användes likväl öfverallt,
der man fångar denna fisk, dels färskt, dels
saltadt och torkadt.

Det enda sätt hvarpåLyrtorsk fiskas iBo-
huslän är med Vad. Detta fiske är icke lika
indrägtigt alla år, hvilket beror på den större
mängd som vissa år ingår ibugtema. Man
har exempel, att iett kast med en helt liten
Vad hundrade stora Lyrtorskar blifvit fångade,
och med Makrillvadar har ofta en half båtlast
erhållits. Man lägger likväl föga vigt uppå
detta fiske,och sköter det blott när tiden så
medgifver.
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Pl. 21.

Padd-Tor sk, Raniceps niger Cuv. & Nilss,
Synonymt. Blennius fuscus etc. Stböm Söndm. sid. 322. Gadus raninus Brunnich Dansk. Vidensk. SelsL

Skrift. XII. sid. 291. Muller Zool. Dan. Tab. XLV. Balracocephalus Blennioides Hollb. Götheborgs Vet. och
Vitt. Sällskapets nya Handl. 111. sid. 3g, med figur. Raniceps niger Nilss. Synops. sid. 50. Raniceps trifurcatus
Yarbell Brit.Fish. 11. sid. 204.
Anm. Både Brunnich och Muller hafva kallat denna art raninus, i den förmodan, att det var samma art, som

Linné antydt under sin Blennius raninus; men efter hvad vi framdeles komma att angifva, är detta ingalunda
förhållandet. Cuvier. synes ile JRegn. Aiiim. varaböjd att antaga Engelsmännens 8., trifurcatus, såsom skild
från Mullers 72. raninusy men vi äro fullt öfvertygade om bådas identitet. Man jemföre vår figur och be-
skrifning med Yarrells 1. c.

Bf. 3—65 a 66; Jf. 60; Brf 21 a 23: Bf. 6.
Inom Torskfamiljen bildar denna fisk en-

sam för sig ett slägte, livars diagnos vi redan
ofvanföre upptagit utiden, sid.16, lemnade öf-
versigt. Detta slägte utmärker sig för öfrigt
genom ett stort 3 bredt_, nedtryckt hufamd; en
bakåt hoptryckt och afsmalnande kropp; s:ne
ryggfenorj af hvilka den första är rudimen-
tär och knappt märklig, den andra deremot
ganska lång^ en endaajiälfena; Bröstfenor för-
sedda med ett långt rotfästej liksom på korta
skaft sittande; Bukfenornas a:ne förstastrålar
utlöpandeii'ånga., friaj böjda spetsar; enkort
skäggtöm under hakan, samtaf'saknadafblind-
suckar omkring nedre inagmunnen.

Paddtorsken når ingen betydlig storlek,
vanligtvis emellan 8 till 10 tum och högst 1
fot i längd. Kroppen är ofvanifrån betraktad
mycket kilformig, eller bakåt afsmalnande, hvil-
ket gör en stor kontrast mot detrundade, bre-
da, nedtryckta hufvudet. Kroppens största höjd
infaller vid andra ryggfenans början, hvarifrån
den afsmalnar småningom mot stjerten och
omärkligt mot hufvudet. Då fisken lefver, bilda
ryggen och öfre delen af hufvudet en svag och
jemn afkullring, öfver hvilken de något utstå-

ende ögonen upplyfta sig. Hufvudet är bredare
än kroppen; dess längd något större än iaf
hela längden och mindre än iaf längden till
stjertfenans rot; det är äfven kortare än dess
egen bredd. Ögonen runda, medelmåttigt stora,
hafva en riktning uppåt, sitta långt afskiida och
närmare nosen, så att afståndet derifrån till
främre ögonranden, är lika med |af afståndet
från bakre ögonranden till lockets rand. Näs-
borrarne sitta snedt framför ögonen, närmare
dem än nosen, hvilken är rundad, mycket bred
och öfverskjuter något öfverkäkens rand. Un-
derkäken är kortare än den öfre och har en
helt kort skäggtöm under hakan. Gapet är stort,
nära cirkelrundt; då det öppnas, framskjuter öf-
verkäken helt obetydligt, men munvikarne så
mycket längre; då munnen tillslutes faller båda
de öfre käkbenen inunder denläppformiga hud-
fållan, som nosens undra rand bildar, och den
tjocka läpphud, som bekläder underkäken vid
.munviken, faller ned utien derefter danad djup
sfåra. Tungan tjock, bruskartad, har en tvär,
rundad spets. Uti båda käkarne och på främre
ändan af plogbenet sitta fina, kardlika tän-
der uti närsittande, mindre reguliera rader, af
hvilka den yttersta har de största tänderna.
De öfre svalgbenen hafva å ömse sidor 2:ne,

med
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med fina tänder fullsatta skifvor, afdem är den
främsta smal och jembred, den bakre stor och
halfmånformig; de nedre svalgbenen äro aflån-
ga och försedda med likadana tänder. Gälbå-
garne fyra, med taggiga knölar på främre si-
dan. Gälöppningen stor. Gälhinnanhar 7 strå-
lar och är nedtill måttligt inskuren. Hela huf-
vudet är beklädt med en tjock, rörlig,löst vid
hullet sittande hud, som helt och hållet döljer
och öfverdrager gällocksbenen. Hela huden är
betäckt af små fjäll, hvilka på den delaf krop-
pen, som ligger bakom analöppningen, äro me-
ra regelbundet anlagda, platta och fint striera-
de, men deremot oregelbundna, något djupare
liggande och liksom urhålkade på främre delen
af kroppen äfvensom på hufvudet. Så länge
likväl fisken lefver, är den öfverdragen af ett
tjockt slemlager, hvilket alldeles döljer dessa
fjäll och gifver hela huden en glatt och glän-
sande yta. Sidolinien, som isig sjelf är föga
utmärkt och gör en liten krökning framtill, är
knappt märklig så länge fisken lefver. Anal-
öppningen har sitt läge något framom halfva
kroppslängden. Bröstfenorne äro temligen sto-
ra, i spetsen rundade; de hafva ett något
utdraget rotfäste och bestå af 21 till 23 strå-
lar, af hvilka de medlersta äro längst; dessa
strålar äro vid roten tjocka, i spetsen mycket
regelbundet 8-delade,med parallelt löpandegre-
nar. Bukfenorna sitta framför bröstfenorna,
bestå af 6 strålar, af hvilka de 2:ne första äro
mycket längre än de öfriga, och hafva långa,
fria, tråd.formiga spetsar, som böja sig bågfor-
migt framåt; den andra strålens spets mycket
längre än den första; de följande fyra strålame
äro små, nära förenade och delade,men liksom
med sjelfva spetsarne sammanbundne. Första

ryggfenan är blott rudimentär, sitter uti en
temligen djup föra, som ryggkanten bildar,och
består af en större, tydlig, ehuru kort, enkel
stråle, bakom hvilken man finner 2:nehelt små
och omärkliga, dem man oftaendast genom till—
hjelp af knif och loupe kan urskilja. Den an-
dra ryggfenan börjar strax bakom bröstfenor-
nas rot, fortlöper nästan jemnhög längs efter
ryggen ända till stjertfenans rot, så att blott
ett helt kort mellanrum blir öfrigt dem emel-
lan; den består af omkring 65 strålar. Anal-
fenan är lång, af samma form och af samma
utsträckning bakåt, som den 2:dra ryggfenan;
den har omkring 60 strålar. Stjertfenan är
liten, med smal rot och utvidgad rundad
spets; består af några och trettio lätt förenade
strålar.

Hela denna fiskens färg är mycket enfor-
mig, djupt brunsvart med en hög och vacker
blå glans, som på den släta kroppsytan gifver
bländande dagrar. Munhuden och de fåror,
hvilka upptaga öfverkäken och läpphuden, äro
hvitaktiga. Ögonringen gulaktig och pupillen
med en blå glans. Fenorna hafva kroppens
allmänna färg, men bukfenornas fria strålspet-
sar, yttersta brämet af hela 2:dra ryggfenan och
början af analfenan samt öfre brämet af stjert-
fenan hafva en hvitaktig färg. Sedan fisken
dödt, blekna och rodna färgerna och glansen
förloras.

Till sin inre byggnad liknar denidet huf-
vudsakligasle Torskames, men hvad som myc-
ket skiljer honom från dessa, är att de många
blinda bihang, som omgifva nedre magmunnen
hos de sednare, äro hos Padd-Torsken icke till
finnandes; han har blott 2:ne korta hörn,eller
utvidgningar af tarmen, som antyda dem och

13Skandinaviens Fiskar, Haft. 5.
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intaga deras ställe. Simblåsan är äfveii afde-
lad i2ne delar, af hvilka den främre är större
och mera åt sidorna utvidgad.

För sin svarta färg får Paddtorsken på nå-
gra ställen ivestra skärgården namnet Smed;
den kallas äfven Matfar_, Paddål o.s. v. — Den
förekommer vid Norrska och Bohuslänska ku-
sterna och äfven långt ned i Kattegat. Den
hörer likväl till mera sällsynta arter, som här
och hvar erhållas tillfälligtvis, men aldrig i
någon mängd. Dess lefnadssätt är ännu till
större delen okändt. Troligtvis lefver denspridd
på mera grunda ställen bland tång. I Juli
månad observerades 2:ne individer, som följdes
åt och under hvarjehanda lekandeåtbörderupp-

trängde ända intill en brygga på \ alns djupt
vatten och som slutligen gömde sig under bro-
karen. Den fångas tillfälligtvis i flerahanda
fiskredskap, oftast på koljebackar, då dessa på
grunda gräsiga ställen utställas för den så kal-
lade Grästorsken under hösten. Dess föda ut-
göres af hvarjebanda smärre hafsdjur, såsom
Grustaceer, Blötdjur och Stråldjur, afhvilka man
finner flera lemningar uti magen. Som den
fångas till ringa mängd och har ett slemmigt
och fult utseende, är den af fiskrama föraktad
och användes sällan till föda; de flesta bort-
kasta den vanligen strax. Köttet är annars
hvitt och fast, och skulle vara lika smakligt,
som flera andra Torskarters.

Sjökock-Slägtet, Callionymus Linn.

De fiskar, som ivår vestra skärgård äro
kända under det gemensamma namnet Sjökoc-
kar (d. a. Sjötuppar), bilda med flera andra
utländska arter ett lika naturligt, som lätt ka-
rakteriseradt slägte inom de taggfeniga fiskam-
es afdelning. Cuvier förer detta till sin12:te
familj Gobioideij af hvilken vi redan förut sid.
36 och 39 upptagit 2:ne andra slaglen. Slag-
tet Callionymus igenkännes af många utmärkta
kännetecken, af hvilka det här är tillräckligt
fästa uppmärksamheten på följande: Kroppen
nedtryckt_, rundadj bakåt tappformigt afsmal-
nande med en insänkning sä -väl längsefter
ryggen som stjerten; huden helt och hållet
utanfjäll,glatt och mycket slemafsöndrande;
hufvudet bredare än kroppen^ nedplattadtj tri-
angulärt., med närsittande ögon, hvilka äro
upphöjda öfver ytan och riktade åt sidorna;
ofverkäken långt utsträckbar; gälöppningarne
inskränka sig till r.ne smärre runda häl_, som
sitta ett pä hvardera sidan af nacken_, eme-

dan gällockets rand är medelst huden samman-
bunden med kroppen;förlockets nedre hörn
utlöper uti ett,ispetsen taggigt utskott;buk-
fenorna storajnästan längre och bredare än
bröstfenorna, sitta frammanföre dessa och sins
emellan vidt åtskilda; ryggen bär a.-ne fenor,
hvilkas inbördes relativa höjd är olika hos oli-
ka kön och förändrar sig efter åldern.

Alla arter, som böra till detta slägte, äro
hafsfiskar, hvilka lefva spridde eller blott par-
vis tillsammans, hålla sig ständigt vid bottnen
på medelmåttigt djup, företaga inga vidsträckta
vandringar, och tyckas, efter all sannolikhet,
lefva imonogami. Isynnerhet bannarne prun-
ka med de skönaste färger imånga omväxlin-
gar. Den yttre könskillnaden, som hos fiskar-
ne iallmänhet är föga utmärkt, gifver sig hos
detta slägte tillkänna genom en betydlig så väl
form- som färgskillnad. Det är denna könens
olikhet som vållat, att Ichthyologerna på en
tid, då man ännu ej häråt leranat någon upp-
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märksamhel, beskrefvo såsom särskilta arter
hvad isjelfva verket endast var olika könaf
samma art. Vår Fauna har hitintills under de
båda namnen C. Lyra och Dracunculus upp-
tagit blott en enda art, den förra varandehan-
nen, den sednare honan. Men utom denna,
som är Skandinaviens allmännaste art, upptäckte
D:r Schager.stb.om för några årsedan vidLands-
krona en för vår Fauna ny och ganska distinkt
art, som blef af honom beskrifven uti Kongl.
Vetenskaps-Academiens Handlingar för år 1833

under namnet C. Dracunculusjiden förmodan
att densamma vore den verklige Dracunculus
Linn. Detta är likväl icke förhållandet, efter
hvad på ett annat ställe (se samma Handlingar
för år 1837) är utredt. Samma art har seder-
mera af oss blifvit återfunnen vid Bohuslänska
kusten, och således, ehuru mycket sällsynt, be-
rättigad att i vår Fauna ingå.

Dessa båda arter vilja vi nu isvit be-
skrifva.

Pl. 22 och 23.

Sjökock, Callionymus Lyra Linn.
(hanne och hona).

Artm. Bakre ryggfenan tecknad med flera, färgade, parallelt med kroppen löpan
de band *).
Hanne: främre ryggfenan högre än den bakre, och fenhinnan gulaktig med fläckar.
Hona: främre ryggfenan lägre än den bakre, och fenhinnan mellan de 3:ne bakre strå-

larne svart.

Synonymi. Hanne: C. Lyra Linn. Fn. Sv. N:o 304; — Syst. Nat. I. sid. 433. Ström Söndm. sid. 2.7b'.
Mull. Zool. Dan. I. sid. 27. Pl. 27. Pknn. Brit. Zool. 111,
Synops. sid. 92. Schagerstr. Kongl. Vet. Acad. Handl. år
Tab. 161. Yarr. Brit. Fish. I. sid. 261.

sid. 221. PJ. 3i. RETz.Fn. Sv. sid. 3i3. N:o 23. Nilss.
i833, sid. 127. Bloch. Naturg. d. Ansl. F. 11. sid. 79.

Hona: C. Draculus Mull. Zool. Dan. I. sid. 20. Pl
Nilss. Synops. sid. 92. Bloch Naturg. d. Ausl. F. 11. Tab.
Fish. I. sid. 266.

20. Retz. Fn. Sv. sid. 3 13. N:o 23. C. Dracunculus
162. Penn. Brit. Zool. 111. 224. pl. 32. Yarr. Brit.

Anm. Åtskilliga Författare hafva yttrat sin förmodan, att C. Lyra och Dracunculusj sådana dessa i den
Nord-Europeiska Faunan blifvit bestämda, blott voro olika kön af en och samma art, men ingen har, oss vettei-

ligen, bevist att så verkligen förhåller sig. Andra deremot, och bland dem Englands nyare Faunister, hafvaicke
blott betviflaf, utan sökt vederlägga ett sådant förhållande. Vi få derföre åberopa och hänvisa till en för Kongl.

*) Med do diagnoser vi här uppställa åsyfta vi endast, att angifva skillnaden emellan de Skandinaviska arterna.
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Vetenskaps-Academien förelagd undersökning i detta ämne (se Kongl. Vet. Acad. Handlingar för år 1837), som
ådagalägger, att båda dessa supponerade arter äro olika kön af en och samma art.

l\j\ 4—10; Af. 10; Brf. 18 å 20; Bf. 6; Stf. 10.

Haiiharne tillSjökockenäro betydligt större
än honorna: då de förra, fullt utvuxna mäta
10 till 12 tum, finner man de flesta honor
emellan 8 och 9 tums längd , och vi hafva ej
sett någon som uppgått öfver 9i tum. Krop-
pen nedtryckt rundad, bakåt tappformigt af-
smalnande, med platt, bred buk och en langs-
gående insänkning så väl efter ryggen som un-
der stjerten, till följe hvaraf afskärningen af
kroppen bakom anus nästan får utseende af en
liggande åtta (co). Hufvudet nedplattadt, dock
längs efter midten något högre än de sluttande
sidorna, bredt triangulärt, så att det öfver gäl-
locken utgör kroppens största bredd, hvarifrån
det afsmalnar åt nosen; pannlinien gören svag
båge nedåt. Nosen afspetsad, rundad, är myc-
ket nedtryckt och tunn, liksom en läppformig
hudfåll, hvilken betäcker öfverkäken och un-
der hvilken denne helt och hållet kan indra-
gas. Öfverkäksranden, som är längre framstå-
ende än den undre, bildas endast af mellan-
käksbenen, hvilka äro temligen fast förenade,nå-
got bågformigt böjda och löpa ut i ett slags
näbb; de äro försedda med långa näsutskott,
som glida öfver ansigtsbenen och medverka till
den betydliga framskjutning, somöfverkäkengör,
då munnen öppnas; dervid får munnen ett rör-
formigt utseende och en direction snedt nedåt,
hvilket ti sökt framställa på den i kontur
lemnade nedre figuren på 23:dje planeten.
Maxillarbenen äro helt små, sitta bakom mel-
lankäksbenen och dolda afden läppformiga nos-
huden; endast då munnen öppnas och fram-
skjuter, komma deras nedra ända i dagen. Bå-
da käkarne äro försedda med temligen köttiga

läppar och hafva helt små, kardlik t fastade tän-
der, som upptaga en bred yta. Inga tänder i
gommen, ej heller på tungan, som är liten,
broskartad, något tillspetsad ehururundad, med
ett litet mjukt bräm omkring den fria spetsen.
Ett litet gomsegel finnes ofvantill imunnen,
men saknar något motsvarande nedtill. Ögonen
sitta högt på hufvudet, nära intill hvarandra;
ögongloben höjer sig öfver ytan, är ofvantill
nedplattad, och riktad åt sidan; pupillen njur-
formig till följe af en flikformig utskärning i
ögonringens öfre rand. Näsborrarne mycket
små, sitta ögonen helt nära; den främre öpp-
ningen något rörformig, den bakre föga märk-
lig. Förlocket har inedre hörnet ett utskju-
tande handformigt utskott, som i spetsen har
oftast 3:ne spetsiga, syllika taggar, riktadeuppåt
och bakåt, samt en fjerde tagg framåt, men
som ligger längs efter utskottets rot dold un-
der huden och är således lätt öfversedd. Fi-
sken vet ganska väl att begagna sig af dessa
vapen; då man bjuder till att upplyfta den,
utspärrar den gällocken liksom Simporncij så
att de taggiga utskotten blifva utstående. Loc-
ket är litet, mycket tunnt, med mjuk brosk-
artad rand. Gälöppningarne äro små runda
hål, som ligga på ömse sidor om nacken och
hafva en tunn, slapp hinna iranden, som lik-
som en valvel tillsluter dem; för resten ärhela
gällockets rand fastväxt genom huden med
kroppen. Gälhianan har 6 strålar, alla lina,
mjuka med hårlika spetsar, af hvilka de 3:ne
öfra äro särdeles långa och böja sig efter lock-
randen. Gälrummet trångt, med små gälar
och trånga öppningar mellan bågarne; de främre
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bågränderna försedda med 2:ne rader små vårt-
lika benknölar. De öfre svalgbenen lätt före-
nade till 2:ne rundade mandlar, helt sträfva af
fina kardlika tänder; de undre svalgbenen lika
beväpnade, äro af den vanliga aflånga formen.
Hela huden, som bekläder kroppen, är tunn,
glatt, utan spår af fjäll och mycket slemafsön-
drande; den sitter på flera ställen helt löst vid
hullet, så att den kan i fållor upplyftas. Si-
dolinien föga märklig, löper som en något upp-
höjd söm längsefter halfva kroppshöjden, i
temligen rak riktning, ehuru något slingrande.
Analöppningen sitter ett stycke framom halfva
längden, ungefär motsvarande 2:dra strålen i
2:dra ryggfenan. Från den insänkning, som lö-
per längs efter ryggkanten, uppresa sig 2:ne
ryggfenor: den främre är triangulär, börjar öf-
ver det öfre bröstfenvecket, består af blott 4
enkla strålar med mjuka spetsar, som fenhin-
nan följer ända ut till yttersta spetsen; den
första strålen är den längsta, de följandegrad-
vis aftagande; andra ryggfenan, som börjarnä-
ra intill den främre, har 8 enkla strålar, som
alla äro ledade, samt 2:ne vid roten nära för-
enade strålar, hvilka ispetsen äro endast kluf-
na. Analfenan har samma form, som 2:dra
ryggfenan och är lika lång som den, men bör-
jar något bakom dess början, och räcker något
bakom dess slut; den består äfven af 8 enkla,
oledade, samt 2:ne vid roten närsittande, i
spetsen klufna strålar, som äro längre än de
öfriga. Bröstfenorna hafva en nästan rhombisk
form då de utspärras, annars bredt lansettfor-
miga, och nå med spetsarne ett stycke bakom
analöppningen; hafva ett långt rotfäste, som
ligger utefter och nära förenadt med sidorna;
de bestå af ienkel och 17 till 19 i spetsen
delade strålar, af hvilka B:de strålen är längst,
då hela strålantalet utgöres af 18; men B:de

och 9:de liklånga och längst, du det utgöresaf
19, och 9:de längst, då det utgöresaf20;dessa
strålar äro mycket rediga, ehuru fina, och för-
enas af en tunn fenhinna. Bakfenorna, som
sitta vidt åtskilda, med ett horisontelt läge,
något framom bröstfenornas rot, med hvars
nedre rand de genom en sammanbindande hin-
na äro förenade, bestå af 1 enkel och 5ispet-
sen mycket greniga och vid roten tjocka strå-
lar; den enkla strålen är helt liten och nära
förenad med den 2:dra iordningen; de tilltaga
gradvis ilängd, så att sista strålen blir den
längsta och når med spetsen nästan till anal-
öppningen. Stjertfenan lång, ispetsen rundad;
består af 7 mellanliggande enkeltklufna strålar,
samt en enkel stråle ofvantill och 2:ne dylika
nedantill;saknar alla de små strålar,som på de
flesta fiskar finnas å ömse sidor om fenroten.

Hvad vi nu upptagit gäller för båda kö-
nen, hvilka uti deras fullt utbildade tillstånd
sinsemellan visa betydliga skiljaktigheter.

Gammal Hanne. ■
—

■ C. Lyra Auctor.
(Pl. 22). Hufvudet mera långdraget, aflångt
äggformigt, så att dess längd, tagen från den
inskjutna öfverkäkens rand till nacken, mäter
hela kroppslängden 4i gånger. Nosen lång och
ögonen placerade bakom halfvahufvudcts längd;
hvarigenom afståndet från öfverkäkens spets till
främre ögonranden blir mycket längre, än af-
ståndet från samma ögonrand tillgälöppningen,
och lika långt med det mellan lockets och ögats
bakre ränder. Ryggens båda fenor äro vid ro-
ten hvarandra berörande; den främre uppreser
sig, lie-formig, till en betydlig höjd, som un-
gefär motsvarar halfva kroppens längd, eller,
med andra ord, då fenan nedfälles räcker fen-
spetsen utöfver stjertfenans rot; fenspetsen bil-
das endast af första strålen i fenan som är
län«st, nästan dubbelt längre än den 2:dra, 3
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gånger så lång som den 3:dje och 7 gånger
längre än den 4:de strålen. Andra ryggfenan,
som blott är i så hög som första,har demed-
lersta strålame något lägre än de främre och
dessa åter något kortare än de 2:ne bakersta,
hvilka äro de längsta och hafva en direction
snedt bakåt; deraf blir öfre fenranden liksom
något inskuren och fenan bak till så hög, att
den nedfälld räcker äfven utöfver sljertfenans
rot. Ånalfenan är äfven baktill mycket högre
än framtill, och dess bakersta strålar så långa,
att de med spetsarne nå bakom stjertfenroten.
Stjertfenan har nästan samma längd som huf-
vudet, och de öfriga fenorna äro äfven större,
än hvad de befinnas vara hos honan. Bakom
analöppningen finnes en temmeligen långkonisk
papill, alldeles så bildad, som på Simporna.

Färgen är ofvan gulbrun, nedan gulak-
tig, med en hvit något igult dragande buk;
längsefter sidorna löpa 2:ne band af en skön
a2urblå färg, sinsemellan åtskilda af ett grön-
aktigt, något bredare band, det öfre af de blå
banden är oftast framtill afbrutet, i form af
fläckar; ofvan dessa finnes en langslöpande rad
af höggröna fläckar; som fortsättas på hufvudet
öfver gällocken och blanda sig med de vackert
blå och violetta fläckar och korta irreguliera
band, som pryda hufvudets sidor och till en
del nosen. Läpparne äro äfven omvexlande
gredelint och blå färgade. Iris höggrönmed ett
temligen bredt brunt band så välöfver somun-
der pupillen, hvilken åter oftahar enblå glans.
Första ryggfenan är höggul med 3:ne små ova-
la, ljust gredelina fläckar, kantade med blått,
vid fenrotcn, en mellan hvarje stråle, samtett
från dessa fläckar löpande longitudinelt, vågigt
band, af samma färg och samma kantning, föl-
jande medeliinien mellan de 3:ne första strål-
paren. Andra ryggfenan är tecknad med flera

omvexlande, tränsverselt löpande, gröna, gula
och ljusblå band; de sednare finnas vanligen
till ett antal af 3:ne, sammanhängande med
märkare blått kantade, samt ettafbrutet,fläck-
formigt, öfverst sittande närmare fenranden;
dessa band börja vid främsta strålen såsom stör-
re utvidgade fläckar; fortlöpa något vågformiga
och svänga sig uppåt mot öfre fenrandenbaktill;
de nedersta äro mörkast färgade, och ljusna allt
efter som de sitta fenranden närmare. Stjert-
fenan är grön vid roten och mera gulaktig mot
spetsen, med irreguliera, langslöpande,här och
livar afbrutna, blå band vid roten och grede-
lina vid spetsen. Ånalfenan är enfärgad smut-
sigt grå, skiftar likvist vid viss dager vackert
igredelint. Bukfenorna vid roten gula, mot
spetsen gröna, hafva flera eller färre vackert
blå färgade fläckar. Bröstfenorna ljusare gul-
grå, med fläckformiga tvärband af flera färger
öfver strålame, och några högblå fläckar vid
deras rot. Detta iallmänhet hvad färgen be-
träffar, som är oräkneliga individuella variatio-
ner underkastad. Sällan finner man hos ett in-
divid alla partier lika fullständigt kolorerade;
än framstår det ena, än det andra, liksom på
de öfrigas bekostnad. De sköna färger, som
pryda denna fisk såsom lefvande, äro äfven sär-
deles ovaraktiga, och försvinna för det mesta
hastigt efter döden.

Hona. —
■ C. Dracunculus Auctor. (PL

23). Hufvudet är kort, triangulärt, med till-
spetsad nos, mäter på ett 9i tums långt indi-
vid 5i gånger hela kroppslängden och på ett
7~ tums jemt 5 gånger. Ögonen hafva sitt läge
nära nog vid halfva hufvudlängden, så att af-
ståndet från käkspetsen till främre ögonranden
är kortare än afståndet från samma rand till
gällöppningen, och äfven kortare än afståndet
mellan ögats bakre rand ochlock-randen. Rygg-
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fenorna äro något åtskilda vid roten och stå
till hvarandra i ett höjdförhållande, som är
motsatt det hos hannen: den första är nemli-
gen icke blott lägre än den andra, utan så låg,
att dess främsta och längsta stråle räcker ned-
fälld med spetsen blott till roten af förstastrå-
len uti andra ryggfenan, d. a. dess längd utgör
blott omkring jgidel af hela kroppslängden.
Uti andra ryggfenan äro äfven de främre strå-
lame längre än de bakersta, i följe hvaraf fe-
nan blir mera hög framtill än bak till, äfveu-
som ett betydligt afstånd uppkommer emellan
stjertfenroten och de bakre strålames spetsar,
då fenan nedfälles. Analfenans bakre hörn,
som är något längre än den främre, motsvarar
ungefär den andra ryggfenans och slutar såle-

O JGU

des äfven långt framom stjertfenans rot. Bak-
om analöppningen finnes blott en antydning till
den koniska papillen.

Hela öfre delen af kroppen ofvan om sido-
linien, samt hufvudet hafva en gulbrun färg,
marmorerad af olikstora,mångformiga, grönaktiga
fläckar och brunapunkter; fläckarne äro omgifna
af mörkbruna ringar, hviika på vissa ställen
sammanflyta, antaga en mörkare färg och bilda
liksom dunkelt antydda tvärband öfverryggen;
vanligen finnas 3:ne sådana: det främsta, som
är smalast, har sin plats vid början af andra
ryggfenan, det andra vid samma fenas slut, är
bredast och tydligast, det 3:dje strax framom
stjertfenans rot; man jemföre figuren, som fram-
ställer honan från ryggen sedd. Sidorna ne-
danom sidolinien äro bleka, till hälftengenom-
skinliga, med några större,spriddabruna (stun-
dom svartbruna) fläckar, ordnade i 2:ne min-
dre regelbundna rader och omgifna af ett bredt
messingsgult skimmer. Buken är mjölkhvitoch
undre delen af stjerten vattenklar, nästan ge-
nomskinlig. Längs utmed sidolinien går ett

mörkbrunt afbrutet strek. Iris har en smal
guldgul ring närmast omkring den svarta, i
blått skiftandepupillen. Förstaryggfenans främ-
sta stråle är gulbrun mednågragrönaktiga tvär-
band, och hinnan, som sammanbinder de 3:ne
bakersta strålame, är djupt svart,liksom öfver-
dragen med ett nät af lina, mycket tätt lig-
gande brungula ådror. Denna egna teckning
är honan ensamt tillhörandeochsärdeleskarak-
teristisk. Den andra ryggfenan är tecknad med
3:ne bruna tvärband, oftaafbrutne: detena vid
fenroten, det andra midt öfver fenan,är bredast
och tydligast, det 3:dje vid fenranden; mellan
dessa spåras 2:neandra, svagt antydda,blåaktiga
band; strålame äro bleka och genomskinliga;
den första har flera bruna tvärband;den 2:dra
blott 3:ne ispetsen; de följande 2:ne till en
början,samt slutligen blott ett. Analfenan en-
färgad, blek, nästan mjölkfärgad. Bukfenorna
af kroppens allmänna färg, med färre oregel-
bundna bruna fläckar och en och annan inblan-
dad hlågrön. Bröstfenorna hafva en blekgrå,
genomskinlighinna,och strålame äroomväxlande
gul- och brun-fläckiga, hvaraf afbrutna tvär-
band uppkomma öfver dessa fenor. Stjertfenan
har gulaktiga strålar och 3:ne större, dunkla,
ljusbruna tvärband, öfver hvilka mörkarebruna
fläckar äro strödda,sompå fenansnedre del anta-
ga en nästan svart färg; dennedersta strålen är
helt hvit och den derpå följande har hvit spets.

Yngre Hanne. De form- och färgförän-
dringar, som hannen under sin tillväxt under-
går, synas hafva af Ichthyologerna blifvit lem-
nade utan uppmärksamhet, och häiuti får man
söka anledningen, hvårföre de båda könen al
Sjökocken blifvit ansedda och uppställda såsom
2:ne skilda arter. Såsom mycket ung liknar
hannen på det närmaste honan, och torde af
de flesta, som ej undersökt dess inre könsde-
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lar, blifvit ansedd som hona. Samma färg,
samma korta hufvud, samma relativa mått de-
larne emellan finner man hos denne, som hos
honan. Det enda hvarpåman likväl till det yttre
constant igenkänner honom, är dess något högre
första ryggfena, som alltid är, åtminstone nå-
got högre än den andra, och alltid saknar den
svarta färg på hinnan mellan strålame idenna
fena. Men imån efter tillväxten aflägsnar han
si<i mer och mer från honans utseende och öf-
vergår till den skiljaktiga form och drägt, som
utmärka honom såsom utbildad. Denna öfver-
gång uppfattas lättast under jemförelse emellan
några yngre hannar af olika storlek. Vi ut-
välja fyra individer: ett af 6| tums längd, ett
af 7?, ett af 8 och ett af 9 tum. Hos det för-
sta mäter hufvudet ej fullt \ af hela kropps-
längden; hos det andra jemt \; afståndet hos
båda mellan öfverkäksranclen och ögats främre
rand alldeles i samma förhållande som hos
honan. Hos det 3:dje exemplaret är hufvudet
något längre än \ af kroppslängden; afståndet
mellan käksranden och ögat lika med det mel-
lan ögats framkant och gälöppningen,men kor-
tare än det från bakre ögonranden till lockran-
den. Hos det 4:de är hufvudets längd ännu
något större i förhållande till kroppen, och af-
ståndet mellan ögat och nosen nära nog så
som på den fullt utbildade hannen. Första
ryggfenan är kortare än iaf hela kroppsläng-
den hos det första, och längre än \ hos det
4:de exemplaret. Första strålen idenna fenan
räcker nedfälld med sin spets till spetsen af
första strålen iandra ryggfenan hos det första;
till spetsen af 4:de strålen hos det andra och
till spetsen af 6:te strålen hos det 4:de exem-
plaret. Hos de 3:ne förstaäro ännu båda rygg-
fenorna vid roten åtskilda, såsom på honan;
hos det 4:de åter inemot förenade. Hos ingen-

dera räcka ännu de sista strålameiandra rygg-
fenan och analfenan till stjertfenans rot,menaf-
ståndet är gradvis kortare från det förstatilldet
4:de exemplaret. Hvad färgen beträffar, är denna
hos alla fyra mest lik honans, dock urskiljes
här och livar hos de 2:ne första individerna,
och mest på den 4:de, något af gamla hannens
lysande färgprakt. Hos ingen yngre hannehaf-
va vi ännu under lektiden träffat utbildade
könsdelar och antaga således, att de ej äro till
fortplantning mogne; sannolikt inträder ej den-
na förmåga förr, än första ryggfenan (nämd
såsom representant för de öfriga partiernas ut-
veckling) nått sin fulla längd. Efter vi, för
att kunna uttrycka en jemförelse exemplaren
emellan, så ofta ofvanföre anlitat tumtalet, tor-
de slutligen den anmärkning ej blifva öfverflö-
dig, att fiskens längdmått ej alltid kanbetrak-
tas såsom en säker mätare af åldern. Bland
talrika individuella undantag, som anträffas,
bör nämnas, att vi funnit en fullt utvecklad
hanne af 8 tums längd.

Vid undersökning af inelfvorna inom buk-
hålan finner man en omisskännelig öfverens-
stämmelse emellan Sjökocken och Simpslägtet,
som i förening med flera gemensamma yttre
väsendtliga karakterer nogsamt tillkännagifver
en större förvandtskap mellan dessa båda släg-
ten än man skulle förmoda, med hänsigt till
den vidt åtskilda plats, som Cuvier anvisar
dem uti systemet. Att utveckla detta, hörer
likväl ej till vårt ämne, utan inskränka vi oss
blott att anmärka, att tarmkanalen är temligen
lång; magen, som saknar den säckformiga de-
len, visar sig blott såsom en utvidgning af
tarmen; omkring pylorus saknas alla spår efter
blindsäckar ;den egentliga tarmen bildar mån-
ga slyngor och har särdeles tunna väggar. Lef-

vem,
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vem, som har en nankinsgul färg, består af
ett enda stycke, utan egentliga flikar; den har
sin plats förnämligast uti högra sidan och om-
fattar till en del denfrämre tarmslyngan. Gall-
hlåsan liten, af en aflång form, träffas uti en
inskärning i lefvern. Simblåsa saknas. Njurar-
ne hafva en triangulär form, ligga med sin
bredaste ända framåt och afsmalna bakåt ien
spets. Urinblåsan stor, vattenklar, tunnväggig,
af en omvändt äggformig skapnad. Bukhinnan
hvit och glänsande. Äggstockarne nedtill sam-
manväxta till en, framtill delade i2:ne hörn.
Testiklarne aflånga, åtskilda, en å hvardera
sidan om ryggraden, hafva hos yngre hannar
mycken yttre likhet med samma organer hos
vissa foglar; de hafva sitt lä£;e nås;ot bakom
bukhålans halfva längd.

Sjökocken kallas på vissa trakter af Bohus-
läns skärgård Flygfisk^ för sina höga ryggfe-
nor, oaktadt ingen fiskare vet att omtala en
motsvarande förmåga hos den, atthan nemligen
skulle kunna springa opp öfver hafsytan och
kasta sig ett stycke fram, såsom Strömuppgifver.
INorrige bär den äfven namnetFlygfisk. Den
förekommer längs utmed hela Skandinaviens
vestra kust och ingår äfven iÖresund. På sist-
nämde ställe är den likväl mycket sparsam;
blir något talrikare vid Kullen och mera all-
män vid Bohuslänska och Norska kusterna.
Ingenstädes träffas den likväl imängd ochblott
spridda individer erhållas under fiske af andra
fisksorter, synnerligen under Sillfisket. Icke en
gång under dess lektid synes detta förhållande
förändra sig, hvarutaf man tyckes kunnasluta,

att dessa fiskar städse lefva enstaka eller par-
vis. Hela deras kroppsform gifver tillkänna,att
de vistas vid hafsbottnen, hafva långsamma rö-
relser och ett phlegmatiskt temperament; der-
med synes äfven den erfarenhet, somman äger
om dem, öfverenstämma. De dväljas på djupt
vatten och sannolikt på mjuk botten;blott un-
der lek tiden, som infaller iNovember och De-
cember månader foga de sig närmare åt strän-
derna, och fångas lättast. Flera anledningar,
hämtade dels från deras lefnadssätt, dels från
deras organisation, gifva vid handen att dessa
fiskar lefva imonogami; men ännu saknashär-
öfver observationer. De äro, såsom saltsjöfiskar
betraktade, ovanligt seglifvade och kunna lån-
ga stunder lefva utom vattnet; härtill bidrager
synnerligen deras väl lyckta gälöppningar,hvar-
igenom a;älarne en längre tid kunna bevaras
fuktiga och skyddade för luftens omedelbara
inverkan. Sin föda hämta de af mindre rof,
som kunna uppsnappas; vanligen träffas utima-
gen, då man öppnar dem, flera slag af smärre
Crustaceer och enskaliga Snackdjur, och inom
den tunna,mycket fyllda tarmkanalen finnas
stora qvantiteter sammanpackade, krossade skal
af dessa djur.

Såsom hörande till de af fiskarena förak-
tades antal, anställes icke något eget, särskilt
fiske efter dem, och det ringa antal, som till-
fälligtvis upphämtas under fiske efter andra
slag, bortkastas. De hafva annars ett mycket
fint, hvitt och vackert kött, och skulle säkert
lemna en välsmakande rätt om de anrättades.
Det händer, ehuru sällan, att en och annan
under sommaren erhålles på dörikrokj de flesta
deremot fångas dels med småvadar _, dels med
stora Sillvaden.

SkandinaviensFiskar^ Haft.5. 14
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Pl. 24.

Liten Sjökock, Callionymus maculatus, Rafin.
Artm. Andra ryggfenan tecknad med ögonlika runda fläckar, ställda i flera tvär

gående rader.
Hanne: Första ryggfenan högre än den andra, hvilken framtill har längre strå

lar än baktill.
Hona: Första ryggfenan lägre än den andra.

Synonymi. Den enda Nordiska Författare, som beskrifvit denna utmärkta art, ar D:r Schagerström,se Kongl.
Vet. Acad. Bandi. 1833 sid.i33, der den är uppförd såsom hannen till C. Dracunculus Linn. Samma art har
sedermera blifvit återfunnen af en af oss (Fries) och hänförd såsom synonym med den art, hvilken aldraförstRa-
finesque isina Caratteri sid. 25 Sp. 60. och sedermera BonxrARTE uti sin Iconogr. d. Faun. Italien Haft. 3. be-
skrifvit under ofvan antagna benämning, se samma Handl. årg. 1837.

Anm. Ehuru misstänkt det förefaller,att vår nordiska art i sjelfva verket skulle vara identisk med den, som
förekommer i medelhafvet, helst densamma ännu ej blifvit anmärkt hvarken vid Engelska eller Nord-Europeiska
kusterna; måste vi, till dess tillfälle yppar sig att genom en direkt jemförelse,exemplar emellan, härom förvissa
oss, antaga bådas identitet, då BoiXatartes mycket utförliga beskiifning öfverensstämmer till alla delar fullkomligt
med det exemplar, som vi haft tillfälle att granska lefvande, och som tjenat till original för figuren på vårplanch.
Den figur Bonaparte lemnat, är mindre korrekt.

Ef. 4—10; Jf. 10; Brf. 18 å 20; Bf. 6; Stf. 10.

Lilla Sjökocken, som är en af Skandina-
viens sällsyntaste fiskarter, är hittills funnen i
allt för få exemplar, för att derpå kunna af-
fatta en fullt tillförlitlig beskrifning. De frag-
menter till en sådan vi nu lemna, grunda sig
på jemföreisen emellan Herr Schagerströmsof-
van citerade beskrifning och granskningen af
det exemplar, som fallit i våra händer, ochnu
förvaras på Zoolog. Riksmuseum i Stockholm.
Båda exemplaren hafva varit hannar: den ena,
som det synes fullt utbildad, fångades i Öre-
sund vid Landskrona iJuli månad 1830; den
andre, en yngre hanne (originalet för vår figur)
erhölls den 26 November 1836 vid Bohuslän-
ska kusten och Fiskebäcks kihls fiskeläge.

Det äldre exemplaret var något öfver 6
tum i längden; kroppens största höjd J-, dess
bredd J- af denna längd; hufvudels längdmät-
te 6 gånger hela kroppslängden, och afståndet
från nosen till ögats främre kant kortare, än
från samma kant till gälöppningen. Förstarygg-
fenans höjd ej fullt i af hela kroppslängden;
då den nedfälles, räcker ej spetsen af den för-
sta, längsta strålen till stjertfenans rot. Andra
ryggfen.in framtill högst, ungefär |af hela
kroppslängden, samt aftager bakåt, så att sista
strålen blott utgör af samma längd i;nedfälld
räcker denna fena med sin bakre spets till
stjertfenrolen. Båda ryggfenorna vid roten åt-
skilda (?).
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Det yngre exemplaret höll blott 4| tum
ilängd; höjden T

*
g,bredden \af längden; huf-

vudet mätte 5i gånger kroppslängden,och af-
ståndet mellan nosen och ögats framkant myc-
ket kortare, än det mellan samma kant ochgäl-
öppningen. Första ryggfenan var obetydligt
högre än den andra och motsvarade iaf krop-
pens hela längd, nedfälld räckte ej dess spets
längre än till midten af afståndet mellan s:te
och 6:te strålames rot iandra ryggfenan. Sist-
nämda fena är framtill högst, något större än
iaf kroppsländen,aftager bakåt, der sista strå-
len blott utgör iaf denna längd; nedfälld,hin-
ner ej sista strålens spets stjertfenans rot. Bå-
da ryggfenorna äro vid roten förenade.
Ialla öfriga hänseenden livad formens,

delames lägen och strålantalet uti fenorna be-
träffa, finna vi ingen anmärkningsvärd olikhet
med den vanliga Sjökocken, till hvars beskrif-
ning vi således blott hänvisa. Färgen och teck-
ningen deremot visar stora skiljuktigheter emel-
lan båda arterna, och är det i synnerhet af
dessa som man lättast kan åtskilja dem. Det
yngre exemplaret, som vi någon tid haft lef-
vande under ögonen, hade följande utseende:

Ofvan grönaktigt gul, under mycket blekt
brandgul; hela ryggen och öfre delen af huf-
vudet tätt beströdda med smärre,oregelbundna
rostbruna fläckar af olika storlek och form;
längsefter sidorna någraoregelbundna radermed
runda, dels ljusblå, dels svartbruna fläckar, de
flesta omgifna af en grönaktig ring. Läpparne
och sidorna af gällocken hafva några kortare,
ljusblå band och större fläckar. Iris grönak-
tig med en ljust brandgul, midtpå mörkare
ring närmast pupillen, som stöteriblått. För-
sta ryggfenan har en mycket ljust gråaktig färg
med något mörkare strålar, hvilka alla slutaien
snöhvit spets; på hinnan emellan de förstastrå-

lame finner man 3:ne öfver hvarandra stående
mörkgröna fläckar, samt 2:ne, dem åtskiljande
snöhvita; ett närsittande par af sistnämda färg
omgifver dessutom baktill den medlersta af de
mörkgröna;mellan hvardera af de öfriga strål-
paren finnas 2:nemörkgröna,afdem denöfversta
aflång och utdragen ien spets, samt 2:ne helt
små runda snöhvita fläckar; bakom 4:de strålen
blott en af hvardera färgen. Andra ryggfenan
är helt ljus och genomskinlig och ändrar färg
efter det föremål,mot bvilket man betraktar
den; har 4 tränsverselt ställda rader med run-
da gröna fläckar, som innesluta en mörkarepu-
pill; de mörkaste intaga den lägsta raden, och
ljusna småningom i den mån de sitta öfre
randen närmare; de äro så placerade, att en
fläck sitter i hvarje rad mellan b.vart strålpar;
men utom dessa ganska tydliga ögonfläckar, fin-
nas 5 rader, mindre märkbara, snöhvita fläc-
kar, omgifna af en gul ring, afhvilka de 4 nedre
raderna sitta isamma linia som de gröna fläc-
karne, så nemligen, att framom hvarje af de
sistnämda finner man en hvit; den s:te raden
sitter tätt under öfre fenranden, har de tydli-
gast färgade ringarne och blott en antydning
till de gröna ögonfläckarne. Analfenan ofläckad,
har en blek, hvitaktig rot och violett skiftande
yttre rand. Stjertfenan blek med spridda, rost-
bruna fläckar vid roten, gulaktiga langsfläckar
midtpå, samt ljusblå längs efter spetsen. Bröst-
fenorna bleka, dragande igult, med gula strå-
lar, fläckade af rostbrunt, som bildar afbrutna
tvärhand öfver fenan; vid dessa fenors rotfäste
några få dels svartbruna runda fläckar, dels
ljusblå drag. Bukfenorna vid roten brandgula,
mot spetsen vackert ljusgrönaochmed blå rand;
öfver den brandgula roten är en mängd små
runda snöhvita Ögonfläckar strödda. Den be-
skrifning öfver det äldre exemplarets färg och
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teckning, som D:r Schagerström lemnat, skiljer
sig visserligen något från vår; dock torde dels
åldern, dels det tillstånd, hvaruti exemplaret
kom författarenibanden, förklara de flesta om
ej alla olikheterna.

Af egen erfarenhet känna vi ännu icke
honan till denna art, och våga ej att afgöra
huruvida det exemplar, som tjenat såsom ori-
ginal till den figur D:r Schagerström lemnat
på cit. ställe öfver honan till sin Dracunculus,
är densamma. Att dömma af beskrifningen

måste det liafva varit den vanliga honan till
C. Lyra.

Att lilla Sjökocken till sitt lefnadssätt nä-
ra, om icke fullkomligt, öfverensstämmer med
den vanliga, kan man gerna antaga; ännu sak-
na vi likväl derom någon kännedom. Vårt
exemplar blef fångad t uti en stor sill-vad, jem-
te flera af den vanliga arten och en stor myc-
kenhet små sill. Sedermera har det ej lyckats
anträffa något exemplar, oaktadt samma vad
flitigt besöktes under hela hösten det följan-
de året.

Slägtena Centronotus och Clinus Cuv.

De till dessa båda hörande arter innefat-
tas under Linnés stora slägte Blennius, från
hvilket först Schneider afskilde dem under en
gemensam generisk benämning, Centronotus.
Cuvier har sedermera med mycket skäl vidare
delat Schneiders Centronotus uti de 2:ne slä?-

BLENNIUS Linn.

ten, som vi öfverskrifvit odh med honom an*
taga. Ilikhet med hvad förutblifvit iakttaget,
lemna vi här en synoptisk öfyersigt afde smärre
slägten, uti hvilka Blennius Linn. enligt nyare
åsigter blifvit upplöst; NB. blott sådane, som
räkna Skandinaviska arter.

* Ryggfenans strålar enkla, ej ledade, med antingen stickande eller böjliga spetsar; stjertfenan
afskild.

>J>, Bukfenornas strålat4 ispetsen åtskilda; en enda regulicr tandrad ihvardera käken.
I. Slagtet BLENNIUS Cuv. (i egentlig mening).

"JwJ, Bukfenornas strålar förenade ända till spetsen; flera tandrader i käkarne, den yttre
störst och regulicr.

11. Slagtet CLINUS Cuv. Bukfenorna långa, smala, jembreda, af underkäkens längd
111. Slagtet CENTRONOTUS Scaw. Bukfenorna mycket små, rudimentära, betydligt kortare än under-

käken.** Ryggfenans strålar mjuka och ledade; Stjcrt-, Rygg- och Anal-fena fullkomligt samman-
löpande.

IV. Slagtet ZOARCiEUS Cuv. (se förut sid. 36).

Med öfriga Blennier äga slägtena Centro-
notus och Clinus de ilesta karakterer gemen-
samma: en sammantryckt^ långdragen kropps-
form; mycket slemafsöndrande hud'„ betäckt af

små fjäll; bukfenorna _, sammansatta af ett
färre antal strålar\, som äro nära förenadej
sitta framföre bröstfenorna; en endalängs ef-
ter ryggen löpande ryggfena; ingen simblåsa.
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De skilja sig båda från närbeslägtade genera
dels genom de iöfversigten lemnade kännetec-
ken, dels genom ett mera tillspetsadt hufvud,
som har antingen en nästan rak eller blott
svagt kullrad panna, och som hos de flesta
(hos alla Skandinaviska arter) saknar de öfver
ögonen stående hudflikar, hvilka man träffar
med få undantag hos de egentliga Blennierna.
Sinsemellan visa de flera skiljaktigheter: Cen-
tronotus har knapt mer än spår till Bukfenor,
som nemligen reducera sig till ett par små ut-
stående taggar, omklädda af huden; en mycket
låg, efter hela sin längd jemnhög ryggfena;
ett litet hoptryckt hufvud, med nästan rak
panna och mycket uppstigandemun; gälhinnan
har blott 5 strålar; magen, som saknar den

säckformiga afdelningen, utgör med tarmen ett
fortlöpande rör, utan spär af blindsiickar om-
kring nedre magmunnen. Clinus åter har ian-
ga ehuru mycket smala bukfenor, sammansatta
af flera, mycket tätt förenade strålar; en något
högre, svagt rundad ryggfena; större fenor i
allmänhet; större hufvudiförhållandetillkrop-
pen och mera trindt; pannan nedlöper något
kullrig och munnen är nästan horisontel; gäl-
hinnan har 6 strålar; magen säckformig; om-
krin" nedre ma°;munnen finnas helt korta blind-
säckar till ett ringa antal.

Af Ccntronotus äger vår Faunablott en en-
da art, som länge varit känd; af Clinus der-
emot 2:ne, enligt hvad vi nyligen upptäckt.

Pl. 25. Fig. 1.

Tistefisk, Centronotus Gunellus Linn.

Artni. Längs efter ryggfenan omkring io svarta ögonfläckar, som tillika något
utbreda sig öfver ryggkanten.

Synonymt. Blennius Gunellus Linn. Fn. Sv. N:o 3iB; — Syst. Nat. I. 445- Arted. Syn. sid. 4^. N:o 5; —
Gen. sid. 27. N:o 5. Tangbrosme N:o 3. Ström Söndm. sid. 3x5. Retz. Fn. Sv. 324. N:o 44- Nilss.Synops. sid.
io3. Bloch Fische D. 11. sid. 186. Tab. 71. fig. 1. Yarr.Brit. Fish. F. sid. a3t>

Anm. Bland denna artens synonymer måste afven uppföras den både i Skandinaviens och Englands Faunor
upptagna namnarlen Ophidium imberhe. Att Linké iFn. Sv. N:o 3 ig. under detta namn icke beskrifvit någon
annan än C. Gunellus,bevisar hans beskrifning ovedersägligen, blott man antager att han öfversett

—
hvad på ett

mindre exemplar lätt kan öfverses —de små bnkfenorna. Schosevei.de och Montagu, de enda författare utom
Likné", som på autopsi lemnat beskrifning öfver en i norden förekommande Ophidium imberbe, hafva begått sam-
ma misstag, åtminstone vinner detta påstående all sannolikhet, då man noga granskar deras ofullständiga beskrif-
ningar. Äfven Pennajmt trodde sig hafva funnit ett exemplar till O. imberbe och lemnade deröfver en figur i
append. till Brit. Zool. Tom. IV.; denna kan likväl svårligen föreställa något annat än en Ålunge; beskrifningen
uteblef. Den verklige Oph. imberbej som Rondelet först bekantgjort, lärer ännu icke vara funnen utom Medel-
hafvet.

Rf. 11 a 79; Af. 42 a 44; Brf. 11 a 12, Bf. 2. Stf. 18 a 20.
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Tistejisken hinner vid Skandinavien en
längd af 6 till 9 tum; höjden utgör omkring
~ af längden och bredden knapt hälften af
höjden. Kroppen är mycket hoptryckt åt si-
dorna, långsträckt, nästan jemnhög till öfver
halfva sin längd, hvarefter den svagt afsmalnar
mot stjertfenan; denna form gifver fisken ett
svärdlikt utseende, hvaraf den ock på sina stäl-
len bär namnet Svärdfisk. Hufvudet är litet,
iaf kroppens hela längd,hoptryckt, ofvan till-
skärpt, så att nacken och pannan bilda en af-
rundad köl; tinningarne äro något svällda och
utstående; munnen liten, mycket uppstigande,
med temligen stora läppar försedd,hvilka rulla
sig öfver käkbenen; båda käkarne hafva unge-
fär samma längd. Ögonen små, sitta högt, så
att nedre randen tangerar den linie, som dragés
från gällockets spets till öfverkäkens rand; de
sitta äfven så långt framåt, att afståndet från
nosen till främre randen är \ af det från bakre
randen till lockspetsen; deras diameter motsva-
rar \af hufvudets längd. Locket är långt,
triangulärt, öfverstiger \ af *hufvudlängden,
bakre spetsen faller invid bröstfenornasöfrerot-
fäste. Gälöppningarne medelmåttigt stora; bå-
da gälhinnorna äro nedtill med hvarandra för-
enade utan någon märkelig inskärning; de ligga
således såsom en bred krage fria omkring gäl-
näset och äro endast vid främsta spetsen der-
med sammanvuxna; gälhinnans strålar äro 5,
af hvilka de fyra öfre äro temligen breda,den
s:te deremot helt smal och kort, så att den ej
räcker ut till gälhinnans rand, och har en di-
rection mera åt strupen till. Gälbågarne äro
små, den bakre fastväxt vid gälrummets bakre
vägg, lemnar blott en helt litenspringa öppen;
bågarne äro framtill försedda med syllika tän-
der, ordnade i2:ne rader. De öfre svalgbenen
förenade till 2:ne mandelformiga upphöjningar,

tätt beväpnade med fina kardlika tänder; de
nedre äro smärre, hafva samma beväpning;
tungan glatt, hård, broskartad, triangulär med
fri spets. Uti båda käkarne finnas små kägel-
ibrmiga, temmeligen spetsiga tänder, som sitta
något från hvarandra afskilda; i öfverkäken
sitta de största (omkring 11 på hvarje sida) uti
en yttre, mera regulier rad, inom hvilken man
finner en till 3:ne rader smärre tänder utan
särdeles ordning ställda, vanligen tilltagande i
mängd främst ikäken; uti underkäken åter in-
taga tänderna blott en enda rad, med 11 på
hvarje sida, de största främst; likväl finnas in-
nanför framtänderna några smärre, oregelbun-
det ställda och till antal varierande. På plog-
benets främre ända sitta några få tänder (3 a 6),
lika med dem ikäkarne, men ibågformig rad.
Gombenen sakna tänder. Kroppen är beklädd
af en riktigt slemafsöndrande hud, på hvilken
man i fiskens lefvande tillstånd ser föga spår
till de små runda, djupt i huden nedtryckta
fjäll, som utan att beröra hvarandra finnas
strödda öfver hela ytan, ungefär som på Tång-
laken. Sidolinien är föga utmärkt, löper irak
riktning nästan efter midten af kroppen. Anal-
öppningen sitter på honan vid halfva kropps-
längden, på hannen åter något framom; detta
är den enda yttre könsskillnad vi kunnat upp-
täcka hos denna arten. Ryggfenan är en en-
da, sammanhängande, låg och nästan jemnhög,
börjar ett litet stycke från nacken eller midt
öfver bröstfenornas rot, och fortlöper till stjert-
fenan, med hvars rot sjelfva hinnan förenar
sig, ehuru båda fenorna äro tydligt afskilda;
den äger 77 till 79 strålar, som alla äro enkla,
hårda, vid roten temligen tjocka och ispetsen
uddhvassa; dessa stickande spetsar äro likväl
helt och hållet dolda af den tjocka omgifvande
fenhinnan, så länge fenan är oskadad, men
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tränga iannat fall ut ochblifvablottade. Anal-
fenan har samma form och bakåt samma ut-
sträckning som ryggfenan; den är likvist något
högre, har aldra främst 2:ne hårda stickande
strålar och vidare 40 till 42 mjuka, ledade
strålar, hvilka i spetsarne äro liksom delta eller
hafva åtminstone spår till delning. Bröstfenor-
na äro helt små, ovala,afungefär halfvakropps-
höjdens längd, äro fastade mycket lågt, så att
öfre fenvecket intager nedre|af kroppshöjden;
de bestå af 11 eller 12 strålar, af hvilka de 2
a 3 öfversta äro enkla; den 6:te och 7:de äro
de längsta. Bukfenorna äro ytterst små, nästan
rudimentära, sitta tätt utmed hvarandra, obe-
tydligt framom bröstfenorna;de synas vid för-
sta påseende blott bestå af hvarsin litenstråle,
vid roten mycket tjock, hård och uddhvass,
som omgifves fullkomligt af en tjock fenhud
med något utvidgadt bräm; men undersökes
fenan nogare, så finner man den bestå af 2:ne
sådane strålar, ehuru den inre är mindre och
ligger nära förenad intill den yttre. Stjertfe-
nan är äfven helt liten, af ungefär bröstfenans
längd; utspänd får den en vacker rund form;
den har inalles 18 till 20 strålar, af hvilka de
yttre åro särdeles små, enkla och ledade; de
medlersta ispetsen delade.

Färgen är enformigt gulbrun med svagt an-
tydda irreguliera, sammanlöpande,ljusare, run-
dade fläckar, af hvilka kroppen får ett spräck-
ligt utseende; under loupe betraktad, företerhu-
den äfven en mängd svartaprickar, med hvilka
den är tätt öfversållad. Hufvudets sidor äro
bleka, från ögat nedlöper ett svart strek per-
pendikulärt till underkäkens ledgång. Trakten
omkring gälJockcn, gälhinnan, strupen, buk-
och bröstfenor äro brandgula. Iris af en skim-
rande mörk gröngul färg, har närmast pupillen
en gul ring. Längsefter ryggen finner man

vanligast 10 (någon gång blott 9 eller ända till
13) större ocell-fläckar, somutlöpamed bestäm-
da mellanrum ett stycke på sjelfva fenhinnan;
dessa fläckar äro rundade, men oregelbundna,
hafva en djupt svart pupill,omgifven afen gul-
hvit ring; de främsta äro vanligen de tydliga-
ste, de sista ofta dunkla eller utplånade. Anal-
fenan har samma färg som kroppen, men ai
kantad af brandgult, och har dunkelt antydda
hvitaktiga fläckar, ställda i snedt löpande ra-
der, som gör, att den nedfälld visar sig såsom
tvärbandad. Stjertfenan är ispetsen brandgul.
Hela tarmkanalen är kort, bildar ett nästan
jemstort rör, med blott någon utvidgning för
magen, som är liten, utan säckformig del och
saknar blindsäckar helt och hållet omkring nedre
munnen (pylorus). Den gör några mindre be-
stämda böjningar och bildar en S-formig slyn-
ga under vägen till Anus. Lefvern, till färgen
blekt lefverbrun, utgör egentligen en enda lob,
omfattar magen och når med bakre spetsen till
främre fjerdedelen af bukhålan; sraxt framom
denna spets på insidan har den lilla gallblåsan
sin plats. Simblåsa saknas. Urinblåsan är vals-
formig med lång afsmalnande botten, genom-
skinlig och fylld af en klar, färglös vätska.
Öppnar man en hona under lektiden, finner
man en enda stor valsformig äggsäck, som in-
tager ensam nästan hela bukhålan från anal-
öppningen till bakre spetsen af lefvern; denär
då alldeles fullpackad af hvita ägg,stora nästan
som knappnålshufvud, hvilka till följe af sitt
nära läge få en sexkantig form, såsom vaxcellerna
i en bikupa. Hos hannen träffar man vid
samma period 2:ne långa, jembreda testiklar,
som lisrga tätt utmed hvarandra och nå till
lefverns spets; till färgen äro de som vanligt
gulaktigt hvita.
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Tistefisketij eller som den äfven på andra
trakter kallas: Teislefiskerij allt efter de olika
provinciela benämningarna på Grisslarij Uria
gryltej har af denna fogel sitt namn, emedan
han utgör en af de smärre fiskar, hvilka tjena
Tisten till föda. Den kallas äfven Svärdfisk
för sin kroppsform, och iNorrige bär denefter
Ströms uppgift namnet Tangbrosme. Den fö-
rekommer längs efter Norska och Bohuslänska
kusterna, äfven i Kattegat, Öresund till och
med iÖstersjön; dock är den i sistnämde vat-
ten på vår kust ännu ej träffad så högt upp
som iMörköskärgård. Som den lefver städse
spridd på botten bland stenar och tångoch vet
att skickligt dölja sig, fångas den mera spar-
samt. Den vistas på ett mera grundt vatten,
hvarföre den på sådane kuster, der en märkli-
gare ebb infaller, ofta blir qvarlemnadismärre
hålor der vatten stadnar, och är vid sådana
tillfällen lättast att ertappa. Den är särdeles
seglifvad och kan ganska länge ligga öfver vatt-
net, innan han dör. Dess rörelser äro ytterst

energiska, då man bjuder till att taga den, an-
nars rörcr den sig mera långsamt och slingran-
de. Man ser den sällan ligga utsträckt, utan
vanligtvis mer eller mindre vågformigt höjd
eller till och med liksom hopviken; deraflåter
det förklara sig, att denna fisk så ofta träffas
inkrupen uti torna musselskal, med hvilka han
icke så sällan upphämtas från botten,isynner-
het vid ostronfiske. Dess föda synes vara för-
nämligast crustaceer eller mollusker, åtminstone
träffas deraf flera lemningar imagen. Islutet
af Öctober finner man fylld äggsäck hos honan
och svalda testiklar hos hannen, hvaraf följer,
att fiskens lektid inträffar i denna månad eller
kanske något sednare. Det är också vid denna
tid, som de flesta fångas iBohuslän, bland an-
dra fiskar iVad. En och annan erhålles äf-
ven vid andra årstider. Som Tistcfisken icke
är till någon nytta för fiskaren, lemnas åt den-
samma ingen uppmärksamhet. Till föda be-
gagnas den ej.

Pl. 25. Fig. 2.

Långbar n, Clinus maculatus Fr.
Artm. Bröstfenornas nedre strålar längre än de öfriga, med fria spetsar; stjertfe-

nan ispetsen tvär, något rundad; 36 strålar ianalfenan och omkring 6o iryggfenan.
Synonymi. Clinus maculatusj Fries. Kongl. Vet. Acad. Handi. år 1837.

Bf 59— Öl; Af. 36; Brf 15; Bf. 6(1); Stf. 13.
Alla exemplar vi erhållit af denna,ised-

naste åren upptäckta fiskart, hafva hållit en
längd mellan 6 och 7 tum. Kroppen långlagd,
nära jembred, blott småningom afsmalnande
åt stjerten, måttligt sammantryckt efter hela
sin längd, med bred afrundad rygg och buk-

kant, samt en langsgående insänkning midt ef-
ter sidorna; kroppens största höjd utgör blott
~j till J 5 af hela kroppslängden, och bredden
nära|af höjden. Hufvudet, som utgör J af
hela längden, är äfven svagt afkullradt, samt

något
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något tillspetsadt åt den något nedåt krökta no-
sen, hvilken läcker framom käkranden,- tinnin-
garne svällda af starka tugermuskler. Ötronen äro
stora, omkring iaf hufvudets längd, vetta nå-
got uppåt och äro obetydligt åtskilda; afståndet
från nosen till främre ögonranden är lika med
halfva afståndet från bakre randen till lockran-
den. JNäsborrarne små, föga märkliga; de främr-
e öppningarne försedda med ett helt kort rör.
Munöppnhigen ligger något snedt uppåt; öfver-
käken är föga rörlig och ej utsträckbar ianse-
ende till de korta ligamenter, som nära intill
hvarandra sammanhålla båda de ben, af hvilka
käken bildas; mellan-käksbenen äro smala och
jembreda. Maxillarbenen, som äro längre, äro
svagt S-formigt böjda och nå med bakre spetsen
bakom den lodräta linie, som faller från ögats
medelpunkt; omkring båda dessa käkben rullar
sig en bred läppflik och käkranden är något båg-
formig; den undre käken har nästan parallela
bågar, är lång och nugot uppåt böjd, likväl kor-
tare än öfverkäken; den är ensam irörelse vid
munnens öppnande. Uti båda käkarne sitta yt-
terst och främst imunnen större, utskjutande,
liksom hörntänder, nemligcn en å ömse sidor i
den öfre och 2:neiden undre; mellan dem lem-
nas iden förra ett tomrum, iden sednare åter
är detta fyldt af en rad med mycket smärre
tänder, innanför hvilka man finner i båda kä-
karne hela käkspetsens yta kardlikt besatt af
fina, spetsiga tänder, hvilka fortsättas i några få
rader längs öfverkäkens rand, af hvilka den
yttre är mast regelbunden och har de största
tänderna, och blott uti en rad längs underkäken.
Likadana tänder finnas på främre ändan af plog-
benet och uti en rad ställda på hvardera af gom-
benen; tungan deremot är slät, med fri, afrun-
dad och smal spets. Uti öfre gomhvalfvet fin-
nes ett tydligt, tvärgående, midt på djupt in-
skuret gomsegel. Gälöppningarne stora;fyra gäl-
bågar, af hvilka den bakersta är förenad med
väggen; gälhinnan, som nedantill är djupt insku-
ren och förenad med näset, har 6 strålar. Öf-

SkandinaviensFiskar'jHaft. 5.

ver förlocket, som är nära förenadt med locket,
ligger en stark muskel, som upphöjer tinningar-
ne; lockranden har en tvärt afhuggen spets, ined
en riktning uppåt ofvan det öfre bröstfenvecket,
och fortsattes af en tunn spetsig hudflik. Hela
huden, som är mycket slemafsöndrande, är be-
täckt af mycket små, tunna fjäll med rundad
spets, hvilka till en del betäcka hvarandra; des-
sa fjäll blifva ej synliga förrän man befriat hu-
den från slemmet. Sidolinien är föga utmärkt,
löper i rak riktning längs efter insänkningen pä
sidorna, och intager ungefär halfva kroppshöjden.
Analöppningen är belägen vid halfva afståndet
mellan nosen och stjertfenroten. Ryggfenan bör-
jar framom bröstfenorna, alldeles midt öfver
bukfenorna, löper längs efter ryggen till helt
nära stjertfenans rot, der den upphör; den be-
står af 59 till 61 hårda, stickande strålar, hvil-
ka med uddarne höja sig öfver fenhinnans rand,
hvilken deraf får ett sågtandadt utseende; de
första 2 till 3 strålame äro mycket korta och
liknande taggar, vanligtvis sammanbundna me-
delst hinnan hos hannarne, men fria hos honor-
na, de derpå följande 10 tilltaga småningom i
höjd, hvarefter fenan bibehåller till hälften af
sin längd ungefär samma höjd och aftager sedan
nästan omärkligt mot slutet; deraf blifver öfre
fenraden bågformig; fenans största höjd motsva-
rar ungefär ögats diameter. Analfenan har nära
nog samma form, som ryggfenan och går lika
nära, ja nästan ändå närmare till stjertfenroten;
den är blott något lägre, och nedre randen ej
så bågformig; den består konstant af 36 strålar,
alla mjuka, de 2:ne första enkla, de följande
veka och iyttersta spetsenklufna. Bröstfenorna
hafva en särdeles utmärkt form: då de utspän-
nas är bakre fenranden rundad,under detnedre
hörnet utlöper med 5 till 6 långa strålar utöf-
vcr hinnans rand; de bestå hvardera af 15 strå-
lar, af hvilka den öfversta är helt kort och en-
kel, de följande8 eller 9 af ungefär samma längd
och i spetsen klufne, förenas medelst den tunna
hinnan ända ut ispetsen, den derpå följande

15
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strålen (på somliga exemplar den 10:de i ord-
ningen på andra den ll:te) utlöper helt hastigt
ett långt stycke, nära \ af de förra strålames
längd, utöfver fenhinnans rand och är af alla den
längsta; de följande 4 a 5 gradvis kortare, haf-
va enahanda beskaffenhet som den sistnämde
och äro alla enkelt klufna i spetsen; då fenan
är sammanfallen, har den en sned lansettform,
ungefär af hufvudets längd, och ligger ien di-
rektion snedt uppåt. Bukfenorna, som sitta ett
stycke framom bröstfenorna, nära intill hvar-
andra, äro smala, nästan jembreda, af under-
käkens längd; synas blott bestå hvardera af 2:ne
tätt förenadestrålar, men, under loupe betraktade
synas de sammansatte af flere; vi hafva tyckt
oss kunna räkna 6. — Stjertfenan håller enlängd
nästan lika med kroppens höjd, är i spetsen ut-
vidgad, rundadt tvärhuggen och består af 11de-
lade strålar samt en enkel å ömse sidor, att ej
räkna några mindre och kortare strålar, som fin-
nas "vid sjelfva roten.

Kroppen har en smutsgulaktig färg, mörka-
re ofvan och ljusare nedan, tecknad utefter si-
dorna öfver sidolinien med flera större oregel-
bundna gulaktigt bruna fläckar, hvilka hafva en
mörkbrunkant. Häraf uppslår liksom flera, dels
afbrutna, dels med hvarandra sammanflytande
mörka ringar; vanligtvis finner man öfversjelfva
ryggkanten 5 till 6 större och mörkare fläckar,
som få utseende af tvärband. Längs utmed si-
dolinien finnes en rad med mindre runda och
ljusare fläckar och äfven under denna linie sy-
nes dunkla spår till dylika. Hufvudet har
samma grundfärg som kroppen, men sidorna
draga mera i gult och helt dunkla fläckar äro
antydda på öfradelen af hufvudet. Irisärhvit-
aktig, med en bred ring, ofvan brun, under nå-
got rödlätt. Ryggfenan är blek, något dragande
igult, tecknad med 9 å 11 snedt uppifrån och
bakåt löpande, vågiga rader af små runda bruna
fläckar, som sitta på strålarne. Anal- och Buk-
fenorna äro bleka, ofläckade. Stjert- och bröst-
fenorna deremot hafva smärre fläckar på strå-

lame, som bilda några mer eller mindre tydliga
tvärband öfver dessa fenor.

Lefvern har en blekbrun färg, är i spetsen
delad i2:ne flikar, antingen lika stora, eller den
venstra något längre, och räcker till bottnen af
magen; den är ofvan konkaf och omlindar mat-
strupen, magen och pylorus. Gallblåsan är helt
lilen, knapt större än ett så kalladt Canarifrö,
har sinplats ofvan emellan lefverns flikar. Mat-
strupen är mycket kort; magen liten, med säck,
nedre magmunnen således vid sidan, uppstigan-
de, försedd med 3:ne korta, koniska blindsäckar.
Tarmenär temligeu lång,, görstraxt framom nedre
magmunnen sin första böjning; bakåt ochbakom
bottnen af magen bildar den en liten slinga,
hvarefter den nedgår och gör en helt obetydlig
böjning vid anus. Simblåsa saknas. Urinblåsan
är lång, smal och genomskinlig. Hos hannen
finnas 2:ne aflånga, trinda, sinsemellan förenade
testiklar och honan liar en enda äggslock, tem-
ligen stor och valsformig, mot lektiden fylld af
hvita romkorn, stora som vallmofrön.

Denna lilla Fisk, för fiskaren utan värde,
för Ichthyologen af så mycket större, är så vidt
oss är bekant, endast träffad vid Bohuslänska
kusten, der den upptäcktes år 1835 för första
gången, och har sedermera under hvarje af de
derpå följande åren blifvit återträffad iOcto-
ber, November och December månader. Den
synes vistas på djupare vatten deöfriga tiderna af
året och blott under sin lektid, som infaller de
nämde månaderna, söka grundare stränder. Som
den aldrig fångas inågon män«d, utan blott en
och annan ihvarje vadkast, är mer än sanno-
likt, att den äfven under lektiden ej förenar sig
i större stim, ulan parvis förrättar fortplant-
ningen. Den är, Hyss upphämtad, mycket liflig
och gör i början, då han insläppes iett kärl med
vatten, våldsamma försök att befria sig, och hop-
par dervid ofta öfver brädden. Den är som
närslägtade fiskar mycket seglifvad och kan flera
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dagar förvaras lefvande uti ett litet kärl, fyldt
med vatten, blott detta dagligen ombytes. Den
buller sig helst vid bottnen, kroppen alltid ut-
sträckt och bröstfenorna utspärrade, livarvid den
liksom stödjer sig på de nedre fria bröstfenstrå-
larae, som på visst sätt dervid hafva ett finger-
likt utseende, och agera som fötter vid de lång-
sammare, liksom krypande rörelsernapå bottnen.
De starka käkarna hos denna fisk antyda att han

måste lefva af smärre, hårda skaldjur; magen är
likväl tom hos de flesta under den tid då de
fångas. Fiskarena kalla denna fisk Långbarn för
sin ringa storlek och Långe-Vika, kroppsform; de
känna dock ganska väl, att den är skild från
Långans yngel, som egenteligen börhafvadenna
benämning. Alla de exemplar af denna fisk, som
fallit ivårahänder äro fångade iden stora Sill-
vaden vid Gullmar-fjärdens utlopp.

B. F. F.

Carl J. Sundevall.

Anm, Härmed slutas den del af arbetet, hvaruti Professor B. F. Fries varit medarbetare. Efter hans, för
vetenskapen och lians vänner alltför tidiga död har undertecknad åtagitsig en del af redaktionen. Stockholm

1839. I
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Flir a, Cyprinus Ballerus Linn.
Artm. Analfenan har 34 till 4o delade strålar; sidolinien nästan rak med omkring

69 (68— 70) fjäll; munnen uppstigande med underkäken obetydligt längre.
Synonymi, Artedi Descr. Sp. sid. 23. N:o 11; — Syn. sid. 12. N:o 29, — Gen. sid. 3. N:o 5.

—
Linn. Fn.

Sv. N:o 365; — Syst. Nat. I. sid. 532. Retz. Fn. Sv. sid. 361. N:o 126. Nilsson Synops. sid.30. N:o 11. Bloch
Oecon Naturg. d. F. D. 1. sid. 62. Tab. 9.

Yngre F1ira, C.BjörknaLim.Fn.Sv. N:o371. (Jfr vårSynonymi tillC. Blicca sid. 64). Retz.FnSv.N:o 124.
Anm. Till denna artens synonymer måste äfven föras C. Farcnus Linn. Fn. Sv. N:o 369 och Retz. Fn. Sv. 125.

Rf. ii; Af. 37 å 43; Ä/. 17; Ä/. 9 a 10; Stf. 19.

Storleken af denna art, som börertillBraoc-
namas afdelning, synes iallmänhet något öfver-
träfFa Björknans och ställa den idetta afseende
mellan henne och Braxen. Flirans vanliga stor-
lek är emellan B—lo8 — 10 tum. Kroppen är starkt
hoptryckt och hög, dock mer utdragen och lång-
sträckt än hosBraxen, så att största höjden, som
infaller vid ryggfenans början, utgör nära nog ±
af kroppslängden, räknad till midten af stjertfe-
nan, och störstabredden eller tjockleken är mindre
än Iaf denna höjd, eller omkring hallien af
hufvudets längd. Ryggen, som höjer sig föga
från nacken, gör från den en jemn båge tillbör-
jan af ryggfenan, der den formerar en mycket
trubbig vinkel och går sedan inästan rak, slut-
tande linie till sljertfenans bas. Ryggen är mått-
ligt hoptryckt, med en afkullradlångsgående svag
kam isynnerhet nära ryggfenan; dock är den
delen, som ligger mellan rygg- och stjertfenan
något fylligare. Buken platt från bröstet till
bukfenorna, derifrån till anus skarpt kölad; sjelf-
va eggen är naken (d. v. s. icke betäckt af de
på sidorna liggande fjällen), och sedermera utef-
ter hela den långa analfenans rot mycket hop-
tryckt och tunn; bukranden formerar en jemn-
gående cirkelbåge från hakan till analöppningen,
går sedan ialldeles rak linie till analfenans slut;

derifrån den gör en obetydlig insänkning till
stjertfenans bas. Hufvudet, hvars längd svarar
mot g af kroppens, räknad till längsta spetsen
af stjertfenan, men större än \ af samma längd
till stället der fjällen upphöra vid stjertfenans
rot, är litet, afspetsadt, med tjock och trubbig
nos, som icke frams tiger öfver munnen. Pannan
bred och afkullrad, har frontallinien rak med en
svag stupning från näsborrarna till nosspetsen;
hufvudets sidor äro hoptryckte, så alt tjockleken
är lika med den linien som dragés vertikalt ge-
nom främre ögonranden. Munnen liten, uppsti-
gande, utskjuter irörform, då den öppnas. Öfre
käkens rand, utgöres som vanligt af mellankäks-
benen, är något mindre framstående än på un-
derkäken, som är klalF-forniig, vetter uppåt, och
hvars ledgång faller jerat vid främre ögonranden.
Ögat temligen stort, så att diametern af ögon-
ringen upptager ungefär iaf hufvudets längd,
eller |af längden från nacken till nosen; dess
läge är något lågt, så att öfrekanten af pupillen
tangerar den linie, som dragés från öfverkäkens
kant i nosspetsen, till midten af stjerten vid
stjertfenans rot. Afståndet mellan ögat och no-
sens spets är ungefär lika med Iaf afståndet
från ögats bakre kant till operculi spets. Näs-
borrarna, som ligga mycket närmare ögat anno-
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sen, hafva tvenne öppningar, den främre liten
och rund, den bakre månformig och större,kan
tillslutas med en hudflik. Gällocken äro släta
med jemna kanter; gälbägarna 4, hafva på inre
sidan tvenne rader kamrntänder, af hvilka depå
undre raden hafva sågtänder; den främre raden
på främre bågen har kammtänderna betydligt
långa. Gälhinnan har 3 strålar och är, somvan-
ligt, fästad vid gälnäset. Svalgbenen hafva bvar-
dera 5 tänder ien rad; desse äro hoptryckte,
snedt afskurne, krokspetsade, med urhålkade
tuggytor. Kroppen är betäckt med små, tunna
fjäll, hvilka hafva en sneddirektion, äro fint stri-
erade och spånlagde. Sidolinien, som är nästan
rak, åtminstone obetydligt sänkt och går efter
halfva kroppens höjd, utgöres af 69 (68— 70)
fjäll; ofvan denna linie ligga 16 och under den-
samma 8 fjällrader. Anus ligger vid bukfenor-
nas spetsar, eller under början af ryggfenan,
nästan på medlersta delen af kroppen, likväl nå-
got närmare hufvudet.

Ryggfenan börjar nästan midt öfver anal-
öppningen på spetsen af ryggens vinkel, något
längre från nosens spets än stjertfenans bas; den
är mer än dubbelt så hög framtill som lång,
mycket snedt afskuren, med rak om icke något
rundad kant. Strålarnas antal 11; de 3 främsta
enkla, de öfriga i spetsen grenige, och den sista
delad till roten. Analfenan mycket lång, fram-
till högst, har sedan en liten inskärning och
fortlöper derefter rak och stupande till slutet;
har 37 till 43 strålar: de 3 främre enkla, af
hvilka den förstaaren knapt märklig tagg, de öf-
riga delade ispetsen, utom den sista som är de-
lad till roten. Bröstfenorna långa och spetsiga,
räcka i hvilande ställning med spetsarna till
eller något framom bukfenornas fäste; hafva 17
strålar; den främste odelad, längst och stark.
Bukfenorna räcka med spetsarna fullt till anal-
öppningen och hafva 10 strålar, af hvilka de 2
första äro odelade. Stjertfenan mycket klufven,
nedre loben längst, och fenstrålarna 19.

Vid granskningen af de inre delarna, befin-
nes tarmkanalen enkel utan egentlig magsäck,

endast ventrikeldelen mera utvidgad och små-
ningom öfvergående i tarmen, som har 2:ne böj-
ningar, af hvilka den andra går högst upp. Af
lefverns 3:ne lober är den högra längst och stöf-
velformig, den vänstra jembred, 3-hörnig med
afstympad spets, den mediersta tillspetsad. Den
öfre irdelen af simmblåsan är tillsnärjd och mindre
än den nedre, som är hornlikt böjd, vid ba-
sen tvär och utvidgad.

Färgen, ehuru som vanligt föränderlig efter
ålder ochårstid, liknarnärmast denyngreBraxens.
Hufvudets sidor mångfärgade, skiftande af silfver
och messingsgult; ögonringen silfverhvit, har öf-
vér pupillen en gul anstrykning, der de fina
gröna punkter, hvarmedden är beströdd, förena
sig till en mörk fläck; pannan olivegrå, hvilken
färg, ehuru något ljusare, intager ryggen ochned-
stiger åt sidorna under det den mer och mer
ljusnar och slutligen, något ofvan sidolinien öf-
vergår i silfvergrått, som under beständigt afta-
gande försvinner i bukens nästan hvita färg.
Rvéés stiert- och analfenor oliveerå, enfärgade,

JBD
'

I 1 .. 1den sistnämde med den yttre randen mörk;
buk- och bröstfenorna ljust gråa, de sistnämde
med en brunaktig anstrykning vid basen.

Flirans lefnadssätt, om hvilket vi ickekun-
nat erhålla tillräckliga upplysningar, synes myc-
ket närma sig till Braxens. Hon finnes i flere
större insjöar såsom MälarenochHjelmaren, men
är icke särdeles allmän och synes tillhöra den
medJersta delen af Sverige. Dess geografiska ut-
bredning möter ännu svårighet att bestämma,
emedan hon af allmänheten och fiskare så ofta
förblandas med Björknan och den yngre Braxen.
Vid hela södra kusten af Mälaren kallas honall-
männast Farne eller Fana; men denna först-
nämde benämning tillagges äfven så väl Björk-
nan, som den yngre Braxen, hvårföre vi hellre
upptagit namnet Fl/ra. Dess lynne synesihuf-
vudsaken öfverensstämma med Braxens. Hon
lefver som denna af gräs, insekter och maskar.
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Dess lektid inträffar iMaj, mycket tidigare än
Braxens, ungefär midt emellan Gäddans och den
sistnämdes. Lekstället väljes på grundt vatten

med gräsig botten; ofta uppstiger den på öfver-
svämmad gräsmark. Leken tillgår på lika sätt
som Braxens, hvilken framdeles skall beskrifvas;
men skall icke räcka längre än 1 å 3 dygn och
är Fliran derunder lika rädd för buller som
Braxen. När leken är slut, drager hon sig till
djupare vatten och träffas under hela den öfriga
tiden af året sällan spridd vid stränderna utan
endast på djupet, der den mot hösten och vin-
tren samlar sig istora skaror på vissa ställen
och bildar så hallacle stånd. Dessutveckling och
tillväxt äro icke kända, man har likväl (enligt
Bloch) i en Flira af 1 Jsf:s vigt funnit 67,500

rommkorn. Köttet är löst, hvitt, sött, benigt
och icke särdeles smakligt, sämre om sommaren
än om vintren, och fetast före lektiden iApril-
Fisken ätes dock så väl färsk kokad, som insal-
tad och sedan torkad.

Under lek tiden, då Fliran, som redan är
nämdt, uppstiger mot stränderna och på grundt
vatten, fångas den iRyssjor (19) och Nät (5)
samt med Landnot (6), der bottnen är sådan att
noten går fram. Tillfälligtvis hugges den äfven
med Ljuster (20). På senhösten fås den någon
gång, äfven med den slags not som dragés på
djupet, och då alltid iganska stor mängd, eme-
dan Fisken redan samlat sig till sitt vinterstånd.
På mete med vanlig metmask kan den äfven
fångas.

C. U. E—m.
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F lu ndre -Slägtet, Pleuronectes Art. Linn.
Kuapt någon annan djurform är genom ka-

rakterer och yltre utseende så skarpt begränsad
som Flundrorna, livilka utgöra en egen familj
bland de mjukfenige bénfiskaroa , och den afdél-
ning bland dessa, som hafva bukfenorne sittan-
de under bröstfenorne(jpa/acopterrgii tlwrucici).

De karakteriseras genom sin breda, starkt
sammanplattade kropp, med rygg- och analfena
som upptaga nära hela kroppslängden, samt
isynnerhet derigenoin att båda ögonen sitta på
samma sida af hufvudet. — Hufvudskålen är
nemligen så snedt vriden, att det ena ögat blif-
vit flyttadt öfver till motsatt sida. Flundrorne
liafva alltså en normal bildning, som hos alla
andra djur skulle vara en högst märkvärdig
monstrositet, och ifall Flundrorne vore för oss
ovanlige, skulle vi utan tvifvei anse dem för de
vidunderligast bildade af alla djur, men vanan
att se denna djurform gör,att den iallmänhet
väcker föga uppseende. BlandFlundrorne skulle
ett exemplar, hvars ögon vore belägne säsom an-
dra djurs, vara ett missfoster, och ett sådant
exemplar lärer ännu aldrig vara funnet; man hat-
blott sällan träfiat missbildningar af dessa fiskar,
hos hvilka det öfre ögat varit flyttadt upp på
öfversta delen af hufvudet, och således kommit
helt nära den sida, livartill det, efter analogien
med andra djur borde höra.

Oaktadt denna snedhet ihufvudet, återfinnas
dock hufvudskålsbenen i det närmaste så som
hos andra fiskar, blott förvridne tillskapnadoch
läge. Hos de öfrige kroppsdelarne finnes äfven
någon brist på symmetri, ehuru ien vidaringare
grad. Munnen är alltid något snedoch tänderne
olika på båda sidor; ofta saknas depå ögonsidan;
bröstfenanär mindre på blindsidan, anal-öppnin-
"■en är vänd åt samma sida o. s. v. Men den
mest iögonen fallande olikheten mellan sidorne
är den, att ögonsidan är färgad, vanligen mörk,
brunaktig, ochblindsidan hvit. Detta, äfvensom
ögonens läge, står inärmaste sammanhang med

dessa djurs lika egna sätt att röra sig; de sim-
ma uemligen platt på sidan, med den hvita
blindsidan vänd mot bottnen: ögonen och den
högre utbildade färgen äro vände uppåt, mot
ljuset. Flera andra fiskslag finnas, som hafva
likså sammantryckt kropp som flundrorne, men
alla utom dessa simma dock såsom vanligt, med
ryggen uppåt. Det är äfven ryggen som hos de
ileste fiskar är starkast färgad, medan den mot
bottnen vända buksidan vanligen är bvit. Stun-
dom finner man dock Flundror,som hafva blind-
sidan Hackig, eller till en del af samma färg
med ögonsidan, och någongång, ehuru ganska
sällan, dem som hafva den helt och hållet fär-
gad. Detta skall till och med vara normalt hos
en Grönländsk art (Pl.pinguis Fabr., Cynoglossus
Fn. Grönl.)

En del Flundrearter hafva ögonen vanligen
på högra, andra på vänstra sidan; men undan-
tag träffas dock, t. ex. af vår allmännaste art,
Pl. Flesus, som vanligen har ögonen till höger,
men hvaraf ofta vänsterögade exemplar finnas.

Flundrorne sakna simblåsa. Analöppningen
ligger ända iVam under bakre kantenafgällocket.
.Buk-kaviteten är således ovanligt liten, men den
förlänges bakåt med en vik på hvardera sidan
om skelettet, hvilket är nästan en likså besyn-
nerlig egenhet, som hufvudets bildning. Hos
andra djur med fullt utbildadt skelett om«if-
ves nemligen buk-kaviteten af refbenen, och ifall
den fortsattes bakom dessa, så upptages den
emellan grenarna af vertebrernes undre taggut-
skott, så att buk-kaviteton alltid omgifves af ske-
lettet. Hos Flundrorne äro deremot refbenen
alltför små att kunna omsluta buk-kaviteten, och
dennes bakre förlängningar omfatta taggutskotten,
tvertemot vanliga förhållandet hos andra djur.

Arter af Flundreslägtet finnas i alla kända
haf och utgöra öfverallt en omtyckt föda. De
flesta arterna lefva nära stränderna på fögadjupt
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vatten, och utgöra en vigtig del af strandfisket.
De simma trögt, med en vågig, ål-lik rörelse,
och ligga ofta stilla på botten.

Mellan de olikaFlundre-arterne finnas så be-
tydliga skillnader i formen att man med skäl
kunde fördela dem iflera slägten, såsom Cuvier
och flere nyare författare redan gjort; men dä

allenast 12 arter höra till vår Fauna, bibehålla
vi dessa såsom ett enda élägte under det välbe-
kanta, karakteristika, af Artedi gifna namnet,

Pleuronectes (sidosimmare), och bifoga blott föl-
jande öfversigt af den ytterligare fördelningen,
samt af de skandinaviska arterna.

A. Egentliga Flundror {Pleuronectes Qvexsel)
Båda käkarne fullständiga, utåt synliga, ej täckta af fjäll; öfverkäksbenet bakåt bredare, med frispets; un-

derkäken (oftast längre), med intryckta lmdfållar på hakan, som utgörafortsättningar från gälöppningarne,hvilka
äro klufne öfver bröstfenan, och oftast öfver gällockets bakre vinkel. Undre ögat sitter något framom detöfre.
Näsborrarna aflägsna från käkarne; de på blindsidan sitta tätt vid ryggkanten.
l:o Hälleflundror (Hippoglossus Ctjv.) Tänderna glest sittandei flerdubbel rad: starka, spetsiga, inböjda, de främ-

ste störst. Uringången öppnar sig bakom anus; (hos alla de följande arterne ligger dess öppningi enpapill
inpå den färgade sidan, vid anus). Bukfenorne af vanlig form. Ögonskillnaden plattad, bred. Stjerten in-
skuren, utbredd med tjocka, månggreniga strålar. Kroppen smalare, mindre plattad; Analtagg finnes. —
1Hälleflundra, (Pl. Hippoglossus L.)

2:o Skäddor (Platessa Cuv.) tänderne sittaienkel rad. Bukfenorne af vanlig form (med strålame vid roten
tätt hopsittande). Ögonskillnaden smal, upphöjd. Stjerten rundad, ej utbredd,med tvåklufna strålar. Ögo-
nen vanligen till höger.

a) Tänderne något åtskilde och spetsade; fjällen i kanten taggige. Analtagg finnes. 2 Lerjlundra (Pl.li-
mandoides); — 3 Sandjlundra (Pl. Limanda).

b) Tänderne tätt hopsittande,trubbige,fjällen ej taggige; analtagg finnes.— 4 Spättflundra (Pl.Platessa).— 5
Skrubbflundra (Pl.Flesus). — 6 Skärjlundra(Pl. Cynoglossus L.Fries V. A. H.1838; nigromanus Nilsson).

c) Tänder och fjäll som föregående. Ingen analtagg. Gällockets bakre vinkel fastväxt. — 7 Mareflundra
(Pl. microcephalus Donov)

3:o Hvarfvar*) {Rhombus Cuv.) Tänderne små, spetsige,imångdubbel rad. Bukfenornes strålar vid roten åt-
skilde (hvarigenom dessa fenor afvika från formen hos de fleste andra fiskar, och likna de vertikala fenor-
na); de börja tätt bakom underkäken. Rygg- och Analfenan med klufna strålar; den förrabörjar framom
ögat. Ingen analtagg. Ögonen till venster.

d) Fjällen små, otandade. Iris har ett tandadt lock. Ögonskillnaden bred, plattad. — 8Slätt-hvarf,(Pl.
Rhombus). 9 Pigg-hvarf (Pl. maximns).

b) Fjällen ikanten smätaggiga. Iris utan lock. Ögonskillnaden smal, upphöjd. —10 Lodd-hvarf (Pl.
hirtus).

—
11 Små-hvarf (Pl. Cardina).

B. Tungor, Solea. Qvensel, Vet. Acad. Hantll. 1806.
Båda käkarne dolde under den fjälliga huden. Öfverkäksbenet är ofullständigt eller saknas. Underkäken

kort, med fjällig haka, utan intryckta veck. Gälöppningarne endast klufne till bröstfenan.
—

Undre ögat sitter
bakom det öfre. Nässborrarne på båda sidor tätt vid käk-kanten. Ingen analtagg. Alla fenstrålarne klufne.
4:o Tungor (Solea Cuv.) Stjertfenan åtskild från rygg och analfenorna. Munnen sitter alldeles under den hop-

tryckta, framskjutande nosen. Bröstfenor på båda sidor. — 12 allmän Tunga (Pl. Solea).
Anm. Hit höra vidare några former som ej finnas hos oss, af hvilka en del sakna bröstfena på den blinda eller

på båda sidorne. q g

*)Efter uttalet iBohuslänska skärgarden.
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Pl. 27.

Ler-Flundra, Pleuronectes Limandoides Bloch.
Artm. Munnen stor: öfverkåksbenet så långt som till ögats bakre kant. Tänderne

spetsade, sitta ienkel rad med mellanrum. Sidolinien framtill föga böjd.
Synonymt. PL Limandoides Bloch Naturg. Ausl. Fische 3 p. 24, tub. 185.

— Qvejstsel Vetenskaps-Acade-
miens Handl. 1806 pag. 54 och 222.

—
Fader Isis 1828 p. 878.

—
Nilssos Synopsis p. 57. — Yarrell Brit.

Fisbes 2 p. 224. —
P/euronectes Linguatula Muller Prodr. N:o 376, och Retzius Fauna Sv. p. 332 (men ej Pl.

Lingu. Linnaji, som är från Medelhafvet, beskrifven efterArtedioch Wili.oxjghby; jfr.Fries Vet.-Ac. Handl. 1838).
r- Hippoglossoides Limanda Gottsche Wiegm. Archiv 1835, 2. p. 168.

Rfn. 78 å 85. —
Anf. 64 a 66. — St/f. 18. — Brf. 10 å 11.

— Bf. 6,

Lerflundran hänfördes af Cuvier och flera
nyare författare till samma hufvudafdeluing af
slagtet som Hälleflundran; men ehuru den kan
anses utgöra en öfvergångsform mellan denna
och Skäddorna *), så anse vi henne dock vara
uti Nilssons Synopsis vida naturenligare fördtill
dessa sednare, bredvid Sandflundran, med hvil-
ken hon till bildning och utseende nära öfver-
ensstämmer. Med afseende på de karakterer som
böra bestämma den systematiska anordningen få
vi hänvisa till den nyss förut lemnade öfversig-
ten af slagtet, samt till följandebeskrifning, och
anmärka nu blott, att bland denna underligt
bildade djurgrupp är det Hälleflundran som minst
afviker från den vanliga fiskformen. Den synes
oss tydligt närma sig till Torskslagtet (t.ex. till
Sejen och Kummeln), och har stjerten bildad
nästan som Laxames; men hos Lerflundran äro
både yttre utseendet och enskilta delar sådana
som hos Flundrorne iallmänhet.

Beskrifning. Lerflundrans vanliga längd ut-
gör 9— lo, någongång 12 tum. Störstabredden

utom fenorna är omkring|af hela längden, med
inberäknad stjertfena. Hufvudet, till gällockets
spets, utgörIaf kroppslängden utom stjcrtfenan.—

Den jemt aflånga kroppen är ganska starkt
plattad, så att största tjockleken ej utgör öf-
ver J- af bredden. — Fjällen äro mera jem-
stora, och således mera ordentligt liggande, samt
större än vanligt hos Flundrorne: från sidolinien
vid midten af kroppen räknas ungefär 30 ien
sned rad till ryggfenan, och 32 till analfenan.
De äro nära cirkelrunda; den fria kantenhar 2:ne
svaga inböjningar, som mellan sig lemna en run-
dad, trubbig vinkel, och är på hela fjällets
bredd besatt med 12—20 fina, syllika, något
divergerande taggar, som göra att fjällen kännas
ganska sträfva då man stryker emot dem. Blind-
sidan är dock till större delen glatt, så attblott
kroppens bakre del och trakten kring fenornas
rötter hafva tasrakantade fjäll. — Hufvudet bildar
med sin ryggkant en jemn fortsättning trän ryg-
gens böjning. Ögonen äro till läge och bildning
aldeles sådane, som hos de flesta andra skäddor-

*) För att få ett enkelt substantivt namn på vårt språk för Cuviers Platessce,hafva vi valt det på flera kust-
trakter för dera brukliga ordet Skädda. Namnet Flundra bör, liksom T'leuronectes, gälla för hela slagtet
(eller familjen, ifall man vill anse afdclningarne för slägten).

SkandinaviensFiskar > Haft. 5.
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na: de äro nära lika stora, sitta på högra sidan,
det öfre knapt med g del bakom det undre;
detta sednares längd är något större än dess af-
Stånd från nosspetsen, och dess bakre kant ligger
vid ? af hufvudets största längd. Den inre si-
dan af hvardera ögat, som ligger närmare det
andra, är ganska starkt upphöjd, så att iris när-
mar sig till ett vertikalt läge och pupillerna äro
"ll i n it "

riktade at motsatte hall. Härigenom kunna
Flundrorne se åt båda sidor, då de ligga med
blindsidan emot bottnen. Ögonskilhiaden bildar
en smal, upphöjd köl, som förlorar sig bakåt.
Näsborrarne ligga aflägsnade från käkarne, snedt
framför ögonen. De som tillhöra blindsidan
ligga vid dennas lyggkant, midtför ryggfenans
främre ända. De äro på båda sidor dubbla, den
främre försedd ined en smal hudpapill. Såtlane
äro de hos alla Flundror utom hos Tungorna.
Munnen är ganska stor, hvarigenom denna art
skiljer sig från de öfriga skäddorna: öfverkäken
är, liksom hos Hälleflundran och Våren, så lång,
att den, uppböjd öfver ögat, skulle räcka till
dettas bakre kant. Tänderne äro kägellika, sär-
deles ofvantill spetsiga, temligen små, sittande i
en enkel, något oordentlig rad, med mellanrum
af en tands bredd. På ögonsidan äro de inåt-
böjda och mindre, men finnas långsåt båda kä-
karne utom ibakersta delen af den undre. —
Den hudfåll, som hos en stor del fiskar utgår
från öfverkäkens inre sida, är hos denna art
såsom hos alla Flundror ganska bred, öfverallt,
äfven framtill fri, och har någon likhet med ett
gomsegel. Gällocket är, såsom vanligt, fritt upp-
öfver bröstfenan och öfver sjelfva lockets bakre
vinkel. Gälhinnan är ikanten mindre tillbaka-
viken än hos de flesta andra Flundror. Denhar,
hos denna enda bland de skandinaviska arterne,
8 strålar, nemligen 7 stora, något plattryckta,
på hvarje sida, och dessutom ett par små, tätt
hopliggande, imidten.

Sidolinien är till större delen alldeles rät,
men dess främre Ibildar öfver bukeavitelen en
ganska svag böjning uppåt. Tarmöppningen ät-
ter ibuk-kanten midtunder gällockets bakre vin-

kel, vänd emot blindsidan. Jemte dess bakre
kant, men inpå ögonsidan, finnes en liten vårta
med öppning för uringången. Detsamma åter-
finnes hos alla Flundror utom Hälleflundran,
som ilikhet med de öiriga fiskarne har urin-
gångens öppning bakuti sjelfva anus.

Ryggfenan har 78— 83 (enligt andras upp-
gift ända till 85) strålar; den är midtpå så hög
som 1af af kroppsbreddea och aftager småningom
mot båda ändar. 11varje stråle har en enkel rad
af teuiligen stora fjäll, hvilka på ögonsidan äro
tagg-kantade såsom kroppens. Liksom hos alla
skäddorna äro strålame er.kla; de börja något in-
på blindsidan, midtför öfre ögat och sluta ett
längre stycke från stjertfenan; då de nedfallas
böja de sig åt blindsidan: de bakre halva en öf-
vervägande tendens att lassa sisr framåt, så atto au O

t

*
de liksom möta de främre vid fenans högstadel,
hvilket är eget för Flundrorna och särdeles skäd-
dorna, men iakttages ej hos Tungorna (Solece).

Analfenan börjar ett stycke bakom anus,
under roten af bröstfenan, och är, såsom alltid,
lika med ryggfenan till form och utsträckning
bakåt. Den har 64 till 66 strålar.

Stjertfenans bakre kant bildar midtpå en
trubbig men tydlig, vitskjutande vinkel. Denna
fena har 18 strålar, hvaraf ofvan och nedan 2
äro kortare än de öfriga och enkla. De återstå-
ende 14 äro blott en gång klufne, liksom hos
alla skäddor, och kunna, såsom hos alla flund-
ror utom Hälleflundrorne, ej mycket utbredas
från bvarandra.

Bröstfenan har på ögonsidan 10 a 11 strå-
lar, som deri afvika från de öfrige artemes, att
de äro enkla; på blindsidan finnas 9 a 10 två-
klufna strålar. Man finner så väl 10 strålar på
båda sidorne som 11 på den ena och 9 på den
andra. På ögonsidan är fenan något längre än
halfva hufvudet, med andra eller tredje strålen
längst; på blindsidan är den betydligen kortare
med s:te och 6:te strålame längst.

Bukfenorne äro till form och storlek lika på
båda sidor: rundade med 6 enkla strålar, hvaraf
den 4:de och s:te längst. De sitta strax fram-
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om arms, något aflägsnade från hufvudet, och
äro bildade såsom hos de fleste fiskar och alla
flundror utom hos Isåren;nemligen så, att strå-
lame äro vid roten lätt hopsittande och hela fe-
nan rörlig på en gemensam basis.

Analtaggen är ganska slark och spetsig, ut-
skjutande framom analfenans början. Delta or-
gans bildning utgör äfven en af ilundrornes egen-
heter. Analtaggen är spetsen af ett stort ben
som baktill begränsar rnedlersta delen af buk-ca-
viteten, och stöder sig mot det främsta af undre
taggutskotten, utan mera sammanhang med ske-
lellet, än de små benen som bära fenstrålarne.
Hos många andra liskar tinnes på samma ställe
ett dylikt ben, men som är föga större än de
följande strålbenen. Hos flundrorne har det fält
en jemförelsevis ofantlig utbildning, och framskju-
ter hos många arter med den hvassa spetsen
utom kroppen, ett stycke bakom anus. Ome-
delbart från detsamma börjar anälfenan med
ganska små strålar och stråiben, hvilka bakåt
tilltaga istorlek.

Lerflundrans färg är på högra, eller ögon-
sidan nästan enformigt gråbrun, mer eller min-
dre mörk. Då fisken varit någon tid ur vatt-
net, bleknar färgen, så att manpå lisk-försäljnings-
platserne vanligen få se denna art ljust gulgrå.
Blindsidan är, såsom vanligt, hvit.

Lerflundran finnes temligen allmänt ihela
katlegat, men fås ej ibetydlig mängd. Den in-
går ofta i Sundeti, men lärer ej förekomma i
Östersjön; åtminstone har jag aldrig sett den fån-
gad vid Ystad. Från norra delenaf Sundet och
trakten af Kullen införes den hvarje vår bland
andra flundror till salu på torget iLund. Vid
Jutland skall den, enligt Faber, vara mera all-
män, men vid Bohusläns skärgård tyckes denej så

*)Physiogr. Sällskapets Tidskrift,Lund 1838, p. 312.

ofta erhållas. Vid Landskrona kallas den, enligt
ScHAGERsniÖM *), Horntunga; vid kullen, enligt
Nilsson, Judepiga eller Stormun; vid Jutland,
enligt Faber, Uaa-ising eller skjair-ising,och
på andra ställen iDanmark, enligt Gottsche,
Utegte tungey Judetunge,Judekjcerling. Vid
Bohuslän kallas den ofta Sala, eller förblandas
med Pl. Limända under namnet Sandskädda.

Vidare förekommer denna art utihela Nord-
sjön mellan Britannien och södra Norrige, men
vid Engelska kusten skall den enligt Yarreix
vara sällsynt. Utom Nordsjön tyckes den ej
vara funnen. Den skall liksom Sandflundran
lefva på något djupare vatten, än de vanligaste
arterne: Plåtessä} Flesusjin. fl. men för öfrigt är
dess lefnadssätt föga bekant. Den skall om vin-
tern gå ända ut på 30 famnars djup. Fortplant-
ningstiden synes inträffa ibörjan af sommarn
(Maj, Juni), och födan består af crustaceer eller
andra hafsdjur, kanhända äfven småfisk. Jag
haridess mage funnit räkor (Palsemön,Mysis),och
Gottsche uppgifver att den äter Ophiura-arter.
Den synes vara mycket besvärad af parasit-djur;
af en Lernaea-art har jag flera gånger fun-
nit 2 å 3 exemplar på hvardera sidan, fastade
vid gälhinnan eller gälbågarne, och ibuk-cavite-
tén eller i lefvcrn träffas vanligen intestinal-
maskar (t. ex. Filaria?).

Lerflundran fångas tillfälligtvis jemte andra
flundror, med samma redskap som de, hvarom
mera vid de allmännare arterne. Såsom föda
anses den vara sämst bland flundrorne.

C. S.



120

Cyclostomerne.

Utgöra den sista och lägst organiserade ord-
ningen bland fiskarne, och bland hela den ver-
tebrerade djurskaran. Deras organisation är så-
ledes synnerligen märkvärdig, då den visar oss
former, som äro de minst utbildade ined hvilka
ett vertebreradt djur kan bestå, och somimånga
hänseenden öfverensstämma med dem hos de
öfriga djurens foster, äfven under dessas tidigare
stadier, hvilket isynnerhet gäller om det sista
hithörande slagtet.

Det är en ej ringa märkvärdighet, att ej
något af dessa djur utgör en tydlig öfvergång
till någon af de kända formerna bland de icke

vertebrerade djurklasserna: blötdjur,maskar &c,
ehuru yttre skapnaden och några enskilte delar
kunnahafva ett utseende, som påminner om det
hos maskarne. Alla hafva längs åt helakroppen
en bestämd ryggmärg, som genom ryggraden
skiljes från buk-caviteten, och afgifver nerverna
för känsel och frivillig rörelse; alla dessa delar
omgifvas af muskler, som äro fastade vid det
inre skelettet, o. s. v., hvilket allt uteslutande
tillhörer de vertebrerade djuren. Denna ordning
igenkännes af: en rund eller longitudinel mun,
utan käkar;inga bröst-och bukfenor;gälarne
utan egentliga gälbågar. Hit höra:

Fam. 1. Myxinoides:näs-caviteten öppen både utåt näshålet och inåt svalget; kroppen trindj gälarne säckfor-
miga, ligga bakom de ovanligt stora tungmusklerna.
Pir-al-slagtet (Myxine) med alla gälarne öppnade till 2:ne hål nnder buken, har blott en art: Pir-alen

(M. glutinosa).
Af det andra hithörande slagtet Bdellostojna, med flere yttre gälhål, finnes ingen art hos oss.

Fam. 2. Pctromyzontides:näscaviteten öppen utåt genom näshålet, men ej inåt svalget. Kroppen trind. Gäl-
öppningar flera, på kroppens sidor.
IVätting-slågtet *) (Petromyzon) med tänder i munnen, tungben och tungmuskler.

Deraf finnas hos oss: Hafs-Nättingen (P. marinus).
Allmänna IVättingen (P. fluviatilis).
Igel-Nättingen (P. Planeri).

Lindl-slägtet (Ammocoetes) utan tänder och tungben.
Lindlen (A. brancliialis).

Fam. 3. Amphioxides;utan näscavitet, och ensamtbland vertebrerade djuren, utan hufviidskål, eller utvidgning
af ryggradens framända, ty ryggmärgen räcker ej fram till denna, och är ej utvidgad iform af hjerna.
Kroppen hoptryckt, spetsad åt båda ändar. Blott en känd art: Lansettfisken (Amphioxus lanceolatus**).

*) Vi upptaga hellre detta iNorrland brukliga namn, än den ialla hänseenden oriktiga, halftyska benämnin-
gen Nejnöga.

**) Detta märkvärdiga djur, som finnes vid våra kuster, och hvars inre byggnad först blifvit undersökt här i
Stockholm, under innevarande år (1839), kommer att beskrifvas uti B:de häftet af detta arbete.
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Pl. 28.

Pi r-Ål e n, Myxine glutinosa Linn.
Pihr-ål Kalms resa till N. Araer.Ip. 100. — Myxine glutinosa Lim Mus. Ad. FridericiIp. 91. — Fn.

Sv. N:o 2086. — Sysfe Nat. XII. p. 1080*). — Sleepmarken Guhnerus Trondhj. Selsk. Skr. 2. p. 250.
— Hvidaal

Ström Söndmörs Beskr. p. 287.
—

O. Fabricius Fn. Grönl.p. 344. — A. J. Retzius Vet. Acad. Handl. 1790 p.
110. — Retz. Fn. Sv. p. 301.

— A. Retzius (fil.) Vet. Ac. Handl. 1822 p. 233 och 1824 p. 408 (Fullständig
Anatomi).

—
Nilsson Synops. p. 124. — J. Muller Vergl. Anatomie der Myxinoiden Berlin 1835. —

Yarrell
Brit. Fishes 2. p. 462. —

Gastrobranclms ccecus Bloch Ausl. Fisehe XII. p. 67.

Pir-ålen har varit ansedd för den lägst or-
ganiserade bland fiskarne, och några till utseen-
det betydliga afvikelser från den vanliga fiskfor-
men, bristen på yttre ögon samt munnens bild-
ning, gjorde att Linné och flera andra räknade
detta djur till maskarna, ehuru Kalm, som un-
der sitt vistande iNorrige först beskref det-
samma, ansåg det fören fisk. Genom denseder-
mera vunna kännedomen om dess organisation
finner man, att djuret är en verklig, ehuru nå-
got afvikande fisk, och att den inågra hänseen-
den, t. ex. hufvudets benbyggnad är mera ut-
bildad än de så kallade Nejnögonen, och ialla
hänseenden mera än Lin-ålen, ej att nämna den
hittills föga bekanta Amphioxus.

Pir-ålens vanliga längd är omkring 12 tum,
med en höjd-diameter af nära |tum, eller J- af
längden. Betydligt större torde den sällan före-
komma (Yarrell uppgifver 15 tum). Kroppen
är gråaktigt köttfärgad, midtpå något mörk, och
hos det lefvande djuret något litet genomskinlig.
Exemplar som förvaras isprit bli alldeles gul-
grå och dunkla. Huden är, då djuret lefver, öf-
verdragen af ett ymnigt slem; den är ganska
stark; isynnerhet är ytterhuden (epidermis) fast
och tjockare än läderhuden (corium). Den sak-
nar fjäll. Hela huden är något vidare än sjelfva
kroppen, och blott löst med cellväf fästad vid
musklerne. Epidermis är lätt att skilja från
corium.

Kroppen är nästan jemntjock, framtill nära
trind, från midtennågot hoptryckt, hvilket bakåt
tilltager; stjerten är temligen hop-plattad, och
omgifven af en fena. Hufvudet är ej bcgränsadt
från kroppen; det är framtill snedt tvärhugget,
på sidorna rundadt, med nästan conisk, något
trubbig, undertill plattad nos, under hvilken
munöppningen finnes. Hufvudets sneda, främre
eller undre yta, som föreställer läpparne, omgif-
ves af 8 korta, koniskt syllika, spetsiga tentakler
eller skäggtömmar, af hvilka 4 stå i jembredd
frampå nosspetsen, och 2 på hvar sida nedvid
munöppningen; dessa sednare äro riktade nedåt,
och den undre kortare, men ej smalare än de
öfriga. Näsöppningen finnes fram uti nosspetsen,
mellan de 2 medlersta tentaklerne; den är enkel,
och ofvantill täckt af en rundad, framstående
flik. Inga ögon finnas på kroppsytan, men un-
der musklerna har Muller funnit ett outbildadt
rudiment deraf, bvarigenomdjuret troligtvis äger
känsla af ljus och mörkeriallmänhet, då musk-
lerna och huden äro något genomskinliga.

Mun-öppningen är blott ett rundadt hål un-
der nosen, genom hvilket huden, med några fål-
lor öfvergår in uti mun-caviteten och svalget.
Den kan sammandragas och utvidgas, men har
inga käkar. Imun-cavitetens öfredel (gomhvalf-
vet) finnes blott en enda, hvass, syllik, bakåt
krökt tand, med utvidgad rot, som fästes vid
yttre huden och betäckes af ett hudveck. Un-

*) Gitationen ur Willoughby tillhörn- Ammocastes branchialis.
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dertill, öfver tungbenet, sitta på hvardera sidan
2:ne längsgåeride, krökta rader titnder, med spet-
sarne inåt och bakåt riktade, så att yttre radens
spetsar ligga öfver rötternaaf inre raden. Yttre
raden har 8, den inre 8 å 10 tänder, hvilket
synes variera utan afseende på kön och ålder;
ofta finnes äfven en ganska liten 9:de tand islu-
tet af yttre raden. Alla äro koniskt syllika,
tätt hopsittande, och de 2 främsta i hvardera
raden till hälften hopvuxne. De medlersta äro
något större; de bakre hafva finare spetsar. De
äro från roten ihålige, så att kanten utgår från
ytterhuden (epidermis), och ihåligheten fylles af
en tapp, bildad af den underliggande läderhuden
(corium). Då munnen är sammandragen ligga de
undre sidoraderna emot hvarandra, med spet-
sarne nedåt, och synas fastade vid munnens si-
dodelar liksom maskames och insektemes käkar.

Gälöppningarne äro två, belägne tätt till-
hopa under buken, på spritlagde exemplar jenit
vid ? af kroppslängden*); den vänstra är större,
och slår något längre tillbaka än den högra. —
Ånus ligger midt i buk-kanten, under stjertcn,
vid sista iaf hela längden; den bildar en stor,
longitudinel öppning, ungefär så lång som hälf-
ten af kroppens verticala diameter. Stjertfenan
är baktill rundad, och sträcker sig ofvan och
nedan lika långt framåt, eller till anus; den är
blott så hög, att den bakåt afsmalnande sljert-
spetsen derigenom blir litet högre än kroppen.
Den innehåller ett stort antal lina strålar, hvil-
ka på buksidan äro riktadebakåt, men på rygg-
sidan upprätte, böjde, med något framåt riktade
spetsar. Huden är på fenan likså stark som på
kroppen. Äfven på buken, mellan anus och gäl-
öppningen finnes en låg fena, bestående af ett

skarpkanladt hudveck, hvars rot innehåller en
stor mängd ytterst korta, tjocka, trubbiga strål-
rudiment. Denna ovanliga bildning finnes ännu
mera utvecklad hos Amphioxus. Rvsrsrén har
ingen lena Iramom anus.

Längsåt kroppens sidor, vid sidorna af bu-
ken, ligga omkring 108 slemkörtlari en rad un-
der huden. Hvarje körtel är aflångt rundad,
och har en fin öppning ut genom huden vid sin
öfre sida. De bilda en upphöjd perlbandslik rad
på huden, och en intryckt dylik ide underlig-
gande musklerne. De främsta finnas vid pass 1
tum bakom nosspetsen; de främste och bakerstc
äro minst. Dessa körtlarafsöndra ett högstyin-
ning, segt slem.

Skelettet består endast af en ryggrad med
hufvudskål och ansigtsben, utan tecken till ref-
ben, och utan andra extremiteter än de förut-
nämde fenstrålarne, som sitta uti en förlängning
af ryggradens yttre hinna. Ryggraden är nästan
trind, mjukare än brosk och utgöres af ett gelé-
artadt ämne, omgifvet af en fast fibrös hinna,
som är lätt ringad af tvärfibrer. Det gelearlade
ämnet sammanhålles alldeles såsom ögats glas-
vätska, ien cellulös väfnad af fina hinnor, som
bilda reguliera, kantiga, slutna celler, hvilka haf-
va mycken likhet med dem hos växterne, och
genom midten af hela denna massa löpa några
fasta, longitudinella trådar. Utanpå den nämda
fibrösa hinnan ligger ännu en fast, fibrös hinna,
hvilkcn afgifver en lamell som längsåt, ofvanpå
ryggraden, bildar ett slutet rör för ryggmärgen
och det derolvanpå liggande fettet **). För att
kunna förklara dessa delars öfverensstämmelse
med de motsvarande hos andra djur, måste vi
nämna något om förhållandet hos dem.

*) Sådant är läget på 15 i sprit förvarade exemplar af olika kön och storlek, hvilka jag nu liar framför mig.
Det Lar ej varit tillfälle,att erhålla lefvaprle exemplar för beskrifningen, men på iiguren som är gjord efter
ett lefvande djur, visas dessa öppningar vid ;af kroppslängden. Det synes häraf, som omkroppens framända
skulle i sprit starkare sammandraga sig än medlersta och bakre delen.

**) En tvärlamell åtskiljer rummet för ryggmärgen från det för fettet, och detta sednare rum är genom en ver-
tical fibrös midtelvägg deladt i 2:ne rum hos Myxine, hvilket sednare anföres här, emedan det ej omnämnes i
Mullers ofvan citerade arbete.
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Hos alla de vertebrerade djurens foster ut-

görcs första anlaget till ryggraden af en så kal-
lad Clwrda clorsalis,som är aldeles så beskaf-
fad, som den nyss beskrifna gelatinösa ryggraden
hos Myxine. Den yttersta hinnan är den del,
som skall förvandlas till vertebrer, ligamenter,
och benhud. Detta tillgår så, att mellan de
från ryggmärgen utgående nervstammarne bildas
idenna hinna tunnt brosk, som börjar från 4
bestämda punkter, hvilka utvidgas och saraman-
flyta till ringar. Dessa ringar äro början till
vertebrerna. De bli tjockare, och från bestämda
benvandlingspunkter börjar deras förbcuing, som
sprider sig vidare iringen. Då ringen blir tjoc-
kare inåt sjelfva chorda dorsalis, hopsnärjes den-
na, så att omsider blott ett fint hål qvarstår för
densamma imidten af ringen eller vertebern;
men emellan 2 närliggande vcrtebrcrs ändar är
en större cavitet, som aldeles fylies deraf. Slut-
ligen hopväxa äfven hålen imidten, och cavi-
teterna fyllas med benämne, då chorda dorsalis
aldeles undantränqcs och försvinner. Ju högre
organiseradt ett djur är, desto tidigare försvinner
den ursprungliga bildningen, och om man ge-
nomgår djurserien, så finner man att olika djur-
former qvarstadna vid olika utvecklinsgrader: de
lägre djuren hinna blott till något visst stadium
af de högres utbildning, utan att komma längre,
och just dcrföre äro de: lägre djur. Sålunda
utgöres ryggraden hos Myxine blott af en
chorda dorsalis med sin ryggmärgs-kana], som
aldrig får broskringar omkring si<r. Hos Stören
har den fått tydliga broskringar; hos många an-
dra fiskar bli vertebrerna temligen fullständiga,
men blott broskartade; hos de vanliga fiskarna
äro vertebrerne aldeles förbenade, men chorda
dorsalis qvarstår alltid icavitelerna uti deras
ändar, och sammanhänger genom det fina hålet
imidten. Hos de lägre Amfibiernas (grodornas)
larver är ryggraden ännu bildad såsom hos fi-
skarne, men efter förvandlingen fyllas cavitelerna
och vertebrerna bli solida, liksom hos ödlorna
och alla högre djur. Foglame bibehålla chorda
dorsalis endast till ungefär halfva kläckningstiden

(troligen högst olika hos olika ordningar), men
den försvinner innan ungen lcmnar ägget. Hos
Däggdjuren försvinner den redan i början af
fostertillståndet.

Hos Myxine såsom hos vertebrerade djuren
iallmänhet sträcker si» ryggmärgs-kanalen fram-
om ändan af chorda dorsalis, och är der utvid-
gad till en kapsel för hjernan, eller ett cranium,
ihvars botten och sidor finnas hål för de från
hjernan utgående nervstammarna, hvilka till läge
och antal någorlunda motsvara dem hos de öfrige
vertebrerade djuren. Uti hjernansaknas cerebellum.
Cranium är mjukt, till en stor del blott hinn-
artad t. Uti dess bakre del har dock tydligt
brosk afsatt sig, isynnerhet kring främre spetsen
af chorda dorsalis, ochbaktill, vid hvardera sidan,
ligger en med cranium hopvuxen, stor, rundad
broskblåsa, som innehåller hörselorganernc, och
svarar mot klippbenet hos menniskan. Derifrån
utgår ett ganska sammansatt apparat af tunna
brosk och ben, hvilkas hufvud-delar äro l:o en
stor båge med många utskott och grenar, som
räcker framom cranium och motsvarargombenen
(med gomhvalfvet), samt 2:o en broskstjelk, sva-
rande mot ett af tungbenets horn, vid hvilken
det stora, af flera stycken sammansatta tungbenet
är fästadt. Öfre och undre käkben finnas ej.
Af de förut beskrifna tänderna sitter den öfrevid gombenets tvärstående del (båge), och de
undre vid tungbenets sidodelar, men de äro ej
fastade till benet, utan visa sig såsom blotta
hudbildningar på dessa ställen.

Från framändan af cranium utgår en stor,
rundad näscavitet _, som inuti är försedd med
stora longitudinella hudveck (conchte nasales).
Den öppnas framåt till yttre näsöppningen, ge-
nom ett enkelt, med broskringar belagdt rör,
och bakåt, genom ett vidt rör som öppnar sig
i svalget, och denna förening går, liksom hos
menniskan och de högre djurklasserna, till och
med amfibierna, mellan cranii botten och gom-
benets bågeeller tvärstående del. Den bildar så-
ledes en öppen förening mellan yttre näsöpp-
ningen och svalget, liksom hos dehögreklasserna,
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hvilket är så mycket märkligare, som näscavite-
ten hos alla andra fiskar är tillsluten bakåt,
utan förening med svalget, hvilket äfven varit
ansedt såsom det enda säkra skiljemärket mellan
denna klass och amfibierna. Då Myxine har en
så utbildad näscavitet är det ej tvifvel under-
kastadt, att den måste äga en sort luktsinne, ehu-
ru detta förmedlas genom vattnet, och således
måste ägamycken likhet med smaksinnet. Utom
det rätta gomseglet finnes ett annat dylikt, som
är beläget bakom svalgets näsöppning, och har
en ganska sammansatt byggnad.

"Vid detta eomsesjel kan muncaviteten anses
sluta, och der börjar tarmröret, med en lång,
vid matstrupe, som räcker till de yttre gälöpp-
ningarne under buken. Der aflemnar den ett
kort men vidt rör, som tjenar till vattnets af-
lopp genom den vänstra yttre gäl-öppnin-
gen, hvilken derigenom, såsom förut nämndes,
blir större än den högra, som aldrig står idi-
rekt sammanhang med tarmkanalen. Tätt invid
det nämda afgående röret blir matstrupen något
sammandragen till en något fastare, fållad ring,
svarande mot öfre magmunnen (cardia), och öf-
vergår iden egentliga tarmkanalen. Denna har
ingen särskilt utvidgning iform af mage, men
är ganska vid, med några svaga langs-fållar på
inre sidan, och går, utan böjning, rakt till anus,
hvarest den åter sammandrages. Uti matstru-
pens bakre hälft finnas 6 små hål ien rad på
hvardera sidan, hvilka äro gälames inre öppnin-
gar, svarande mot de stora öppningarne mellan
andra fiskars gälbågar, hvilka äfvcn leda inåt
svalget. Lefvern ligger under tarmkanalen, näst
bakom den nämda cardia. Den är temligen
stor, delad i2 aldeles åtskilda stycken, bvaraf
det främre är mindre och svarar mot vänstra
loben hos andra djur. En ganska stor, rund
gallblåsa ligger mellan båda styckena, och är
liufvudsakligen fästad vid det bakre, som mot-
svarar den hos alla fiskar större högra loben.
Bukhinnan är tydlig, och kan lätt skiljas från
bukcavitetens väggar. Den bildar såsom vanligt
elt mesenterium, hvari tarmen hänger, och delta

inesenterium är hos Myxine akleles helt. Hjer-
tat är stort, och ganska muskulöst. Det ligger
under tarmkanalen näst bakom yttre gälöppnin-
garne och öfver främre lefver-loben. Derifrån
utgå de ganska stora ådrorna till gälarne och
kroppen, liksom hos fiskarne iallmänhet

Gälarne hafva elt särdeles eget utseende.
De utgöras på hvardera sidan af 6 hoptryckt-
klotformiga, eller nästan knappformiga, hudartade
bläsor, af |k ± tums diameter. Deras inrehud
bildar stora veck inåt caviteten, hvilka föreställa
gälfransar. Från hvarje blåsas ena plattade sida
går ett kort rör intill matstrupen (såsom nyss
nämndes), och från den motsattagår ett, som le-
der vit genom Yttre gälöppningen på samma sida
under buken. Alla de ö yttre rören på samma
sida löpa tillhopa, och sluta gemensamt isam-
ma öppning. Hvardera af dessa gälar har såle-
des formen af ett rör, hvarpå en kula blifvit
utblåst, med veck på inre sidan, och de utgöra,
såsom på alla fiskar, en genomgång för vattnet
från svalget utåt, genom kroppsytan. Denna ge-
nomgång är hos de flesta fiskar så kort, att den
blott bildar en springa mellan gälbågarne, omgif-
ven af dessas gälfransar, som öfvertäckes af gäl-
locket; hos hajarne saknas detta sednare, och ge-
nomgången är, genom utvidgning af gälbågarnes
hud, utåt så förlängd, att gälfransarne ligga långt
från yttre gälöppningen; hos Myxine är genom-
gången, både utåt och inåt, än mera förlängd
och hopdragen till ett smalt rör. Formen är
alltså egen, men ejegentligen afvikande; en större
afvikelse är den, att gälarne ej hafva gälbågar,
utan ligga alldeles skilda från tungbens-apparatet,
liksom tillbaka trängda af destora tungmusklerna,

Det förulnämda sammansatta, broskartade
tungbenet ligger under munnen, och de muskler
som gifva tjocklek åt väggarne kring munnen
höra,till större delen, Lill detsamma; munnens
undre del eller vägg kan alltså anses vara en
stor, ej framstående tunga, kring hvilken icke
någon underkäk har utbildat sig. Utom de kring
munnen liggande musklerna linnes ett ofantligt

muskel-
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muskelknippe af särdeles märkvärdighet, som
tyckes vara det starkaste ihela kroppen. Det
fäster sig bakpå tungbenet och ligger under mat-
strupens främre hälft, ända bort till gälarne,
samt har en tjocklek af kroppens halfva diame-
ter. Det är nästan cylindriskt och består af en.
yttre, tjockslida, som innesluter entrindmuskel,
hvilken framåt afsmalnar och med en stark sena
fästes vid tungbenet. Denna inre muskel har
longitudinella trådar och tjenar tydligen att till-
bakadraga hela tungapparatet med de derpå fa-
stade tänderna. Den nämda yttre slidan består
af 2 starka muskler, som ofvan och nedan för-
enas af senhinnor,och hafva tvärliggande, ovan-
ligt tjocka, trinda och jemna trådar. Genom
dessas sammandragning blir rummet för den
inuti liggande muskeln smalare. Denna slida
måste alltså tjena att med större kraft tillbaka-
drifva den inre muskeln, samt att, genom den
styfhet, som hela slidan får genom conlractionen,
gifva ett fast stödåtdensamma. Deninremuskeln
är baktill fästad inuti slidan, men ej vid någon
hård del, hvarföre ett sådant stöd är nödvändigt,
om den skall kunna med behörig styrka tillba-
kadraga tungan och tänderna.

Fortplantnings-orkanerna. Honans äggstock
utgöres af en betydlig mängd ägg af olika stor-
lek, som hänga utan ordning spridde iett eget,
flikigt mesenterium, på högra sidan om tarmen,
långsåt buk-caviteten. På vänstra sidan finnes
intet tecken till ägg. Uti mindre individer, af
blott 10— 11 tums längd, äro alla äggen små,
som fina sandkorn, hvita och nästan af lika stor-
lek ;menhos defullvuxna honorna, af 11- — 121
tums längd, märkes alltid en betydlig olikhet
mellan äggen. De fleste äro ännu små, ehuru
betydligt störreändenyssnämnde, af i- IImil-
limeters tvärlinea, rundade och hvitaktiga, med

några inblandade, klart gula, som dock ej äro
större än de andre. Dessutom finnas alltid, hos
dessa fullvuxna honor, omkring 12 ägg som äro
större, och hafva en helt annan form än de öf-
rige. De äro aflånga,med 3 gånger så stor längd
som diameter, och åt båda ändar något spetsade.
De äro aldeles ogenomskinliga och till färgen
blekgula, men bli i sprit bruna. Äggen sitta
liksom inifrån buk-caviteten infällde isitt me-
senterium, så att detta blott från ena sidan
omger dem med ett veck, till utseende som en
mössa, hvilket bäst synes hos spritlagde exem-
plar. Då ägget tillväxer, växer äfven den del
af mesenterium, hvari det hänger, ochbildar en
flik, som är sammandragen liksom till ett kort
skaft midtför äggets sida. De fullvuxna äggen
sitta ganska löst uti sitt fäste, och affalla slutli-
gen, så att de ligga lösa ibuk-caviteten, hvar-
ifrån de komma ut genom en longitudinel springa
ianus, bakom tarmöppningen. Vanligen finnas
omkring 12 stora ägg, hvilket antal synes vid
hvarje fortplantningstid framfödas. Hos några af
de honor jag undersökt voro dessa ägg 17 mil-
limeter (eller något ofver \ tum) långa, och
ganska löst sittande; större tyckes de ej bli.
Hos ett par andra honor hade de blott 3 mil-
limeters längd, men dessas form var tydligen
sådan som de större äggens. Hos samma hona
äro alla dessa aflånga äggen fullkomligt lika sto-
ra, hvaraf man kan sluta att de mogna och
framfödas på en gång. De träffas vid ganska
olika årstider, och det synes som om diurets
fortplantningstid skulle räcka åtminstone hela
sommarn. Uti 2 exemplar som blifvit fånga-
de i Januari och Februari voro de stora äggen
12— 13 millimeter långa; iJuli månad fann jag
ägg af alla dimensioner, från 3 till 17 millime-
ters längd*). Troligtvis börja, så snart de stora

*) Sedan föregående ark (sid. 117— 127) var färdigtryckt har jag haft tillfälle att iBohuslän undersöka ett
beydligt antal lefvande exemplar af Myxine, och funnit att följande ändringar och tillägg böra göras vid
den (p. 121

— 2) lemnade beskrifningen af djuret.
Yttre gälöppningarne befunnos hos alla de sedda lefvande exemplaren vid § af kroppslängden, liksom hos

de isprit förvarade.
Skandinaviens Fiskar, Haft. 5. 17
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äggen blifvit framfödde, omkring 12 af de små
att tillväxa, och antagadå den aflånga form som
tillhöra* de större äggen.

Hanarne synas vara aldeles okände. Äfven
mngarne äro obekante liksom allt,som rörer detta
djurs fortplantning och utveckling. Jag har ej
sett något exemplar som varit mindre im 9
tum Mngli. Troligtvis äfco hanarne och ungarne
mindre rofgiriga än de äldre honorna, hvårföre
de torde vara svåraro att erhålla med tillhjelp
af agn-, och de lefva på alltför stort djup för
att kunna på annat sätt upptagas. Uli de stör-
sta ägg jag sett fans intet tecken till embryo,
och det är väl intet tvifvel underkastade, att de
först efter framfödandet bli befruktade.

Pir-ålen *) förekommer ternligen ymnigt i
®ppna hafvet utmed hela vestra kusten af Sverige
och Norrige. Den finnes ända upp vid Finmar-
ken, enligt meddelad uppgift af Magister Loven.
IÖstersjön ingår den ej, men isydligaste delen
af Kattegat (vid Kullen) har den blifvit funnen
af Baron Gyllenstj-erna. Den synes vidare före-
komwa ihela norra delen af Atlantiska hafvet;
Tid Grönland se den dock sällsynt (enligt O.
Fabm€ixjs), äfvensom isödra delen af Nordsjön
ocb vid. Britanniens vestra kuster (enl. Yarrelr).
Längre åt söder är den ej funnen. Den synes
alltså finnas så vidt som Längan, Den vistas

endast på ler- och dybotten, men ej pä sand,,
och förekommer från 120 till 20 å 15 famnars
djup. Någongång skall den om viivtern träffas
ända upp på 8 a 10 famnars vatten. Den sy-
nes vara ganska trög och håller sig endast lätt
utmed bottnen. De som upptagas och hållas
lefvande iett kärl med hafsvatten, ligga mest
utsträckte, aldeles orörlige på bottnen; då de
oroas simma de liksom ålar, men med ringa
styrka. Uli färskt vatten dödenästan likahastigt
som isprit.

Då en större fisk, t. ex. långa, torsk, kolja,
makrill o. s. v., fastnat på krok eller igarn och
dött, samt nedfallit till bottnenpå sådana ställen
der pirålar vistas, träffas den näslan alltid an-
gripen af dessa djur. Jag har sett en död kolja^
vid hvilken, då den upptogs, hängde nära 2(>

stycken, som hade ingräft sig några tumiköttet
under gälarne, ehuru koljan blott varit utlagd
några få timmars lid. Eller fiskares utsago skall
Myxine alltid gå in genom gälöppningarne; de
tillägga, att den, sedan allt köttet är förtärdt,
går ut genom* anus, samt att den. ej angriper,
rockor och flundror, hvilket dock torde be-
höfva närmare bekräftelse. Den tyckes aldeles
ej kunna bemägliga sig lefvande fiskar, och fås:

aldrig uti andra än dem, som dött på fiskred»

Fenan mellan yttre gälöppningarne ocR anus är på lefvande exemplar gamsßa: hög, vaiifigi:n- omkring ~. af
sjelfva kroppens höjd. Men på de honor som hafva stora ägg, och derigenom äro tjockare ikroppen, blir
den betydligt lägre. De ytterst små strål-rudimenten kunna ej gifva någon bestämd form åt det hudveck
som bildar fenan, hvilken derföre blir olika högefter som kroppshuden är mera eller mindre sträckt eller
uppfylld,af sjelfva kroppen. Af samma anledning finnes någon olikhet istjertfenaa hos olika fodividuery
må lefvande exemplar sträcker den sig vanligen på ryggsida-n något litet framom1 anus.

De fyra- främre tentaklerne sägas orätt fpag. 12*1) sitta i jeninbrcdd, ty de sitta nästan ien fyrkant om-
kring näsöppningen; dock så, att de båda öfre äro något mera aflägsnade från öppningen och från hvas-
andva r än de båda nedre.

*); Bohuslänske fiskrarne kalla detta djur vanligen Pihilj,med accent på å.
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skapen och nedfallit till bottnen. Då en sådan
fisk får ligga ute ett dygn eller mera, t. ex., då
storm eller andra orsaker hindrat fiskredskapens
vittjande, är det ganska vanligt att den vid upp-
tagandet befimaes innehålla några pirålar, som
förtärt köttet, så att nästan blott huden och
benen återstå. Detta har blifvit hetvifladt af
många, äfven nyare författare,men inträffar dock
beständigt vid våra kuster, och har gifvit anled-
ning till det hat som fiskrarne hysa mot detta
djur, hvilket ofta beröfvar dem en god fångst.

Flera författare hafva omtalat dennäraotro-
liga mängd slem, som detta lilla djur förmår af-
sondra genom de förut bcskrifne körtlarna; den
sr så betydlig, att en enda Pir-ål kan iaom ett
par timmars lid uppfylla 3 å 4 ämbar vatten,
af åtminstone en kubikfots innehåll, med en seg
slemraassa, som kan utdragas i trådar, eller på

en käpp upplyftas nästan till utseende af ett
tjfgstycke. Fiskare påstå ännu hvad redan Kalm
omtalar, att ett sådant djur, om det slappes ien
båt kvilken är hälft fylld af vatten, kan för-
vandla heladenna vattenmassa till slem. — Detta,
såsom allt slem, är sammansatt af fina kulor,
hvilka, då massan sträckcs, utdrages till spiral»
formiga trådar. Det synes vara segare än allt
anna! slem.

Pir-ålen eftersökcs visst icke af fiskare, meia

erhålles dock ofta, antingen uti fångade fiskar,
eller på krokar och andra fiskredskap. Det skall
någongång hända, att han riktigtbiter på kroken,
men än oftare att han fastnar på den blottade
udden, såväl vid fiske med haudsnöre som med
backar.

C. S.
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Makrill-Slägtet, Scomber Cuv.

Till den första stora flocken af Scomberoid.es, med bifenor och obeväpnad sidolinje, räknar
Cuvier Thonfiskarne och Makrillen. Ehuru vi inom Skandinavien, af denna afdelning, endast
äga 2:ne arter, nemligen en af Thonfisken och en af Makrillen, vilja vi likväl efter nämde författare
upptaga dessa som skilda slägten, af hvilka Makrill-Slagtet igenkännes derpå, att kroppen är åt
båda ändar lika afsmalnande (spolformig) täckt med små fina fjäll. Ryggens 2:ne fenor långt
skildaj den bakre Rygg- och den motsatta Analfenan med 5 bifenor hyardera. På stjertens
yttersta delj, som omgifves af stjertfenan* stå Pvenne nästan parallelt löpande hudfållar.
Gällocken släta och Gälhinnnans strålar 7.

Pl. 29.

Makrill, (Scomber Scombrus Linn.).
Artm. Ryggen grön med underliggande messinggult ocli svarta vågjga tvärband,

som sträcka sig till och något nedom sidolinien; de öfre bifenorna 5, de undre 4 — 5;
en tagg vid anus; trenne hudfållar utåt stjertfenans bas.

Synonymt. Artebi Descr. Gen. p. 30; — Syn. p. 48. — Sp. p. 68. —
Linn. Syst. Nat. I. p. 492. —

Fn.
Sv. N:o 339.

—
Nils. Synops. p. 83.

— Kröyer Danmaris Fiske. Haft. I. p. 220. — Bloch Naturg. d. Fische
Deutschl. 3. p. 117.

—
Yareeix Brit. F.I.p. 121.

iRf. io a 12; 2 Rf. 1+ 11 å 12; Br. 2 + 17; B, 1+ b; s-L 1+ n; iSY/" 9+16 + 9

Kroppsformen vacker, utdragen och åt båda
ändarna nästan lika afsmalnande, föga hoptryckt
och hög, så att största höjden, som infaller på
den lodräta linie hvilken dragés från slutet af l:a
Ryggfenan, utgör vanligen endast omkring |af
kroppens längd, räknad till stjertfenans bas; of-
tast är likväl denna höjd ännu mindre. Största

bredden, som infaller på samma linie, mäternå-
got mera än ? af denna höjd. Ryggen bred och
afkullrad; rygglinien nästan rak från nacken till
andra ryggfenan, från hvilken den stupar mot
stjertfenan. Buken, lika med ryggen, bred och
afkullrad; buklinien något sänkt ien svag och
jemn båge från nedra käkens spets till stjertfe-



MAKRILL. 129

nans rot. Hufvudet viggformigt, triangulärt af-
spetsadt, medelmåttigt stort; dess längd utgör
omkring iaf kroppslängden till stjertfenans rot;
höjden af den linie, som faller frän nacken till
gälnäsét genom orbitans bakre kant, är lika med
lialfva längden af hufvndet, och breddenaf det-
samma, tagenöfver bakrekantenaf orbita, är lika
med afståndet från nosens spets till främre kan-
ten af pupillen. Pannan platt, profilen något
stupande och nästanrak. Nosenutdragen, spetsig.
Munnen medelmåttigt stor. Af de lika långa
käkarna synes den undre längre då munnen är
öppen; men tillsluten faller den undre käken
inom de breda platta suborbltalbenen. Dess
rand utgöres af mellankäksbenen. Imellan-
käksbenens kant finnes en enkel rad af fina,
spetsiga, lika stora, glest sittande och något inåt
böjda tänder; en lika beskaffad tandrad finnes
äfven inedre käken; utom dessa äro svalgbenen
täckte af långa, borstlika tänder. Ikanten af
gombenet finnes en rad mycket små tänder,
af hvilka likväl 2 å 4 som sitta främst ispet-
sen af plogbenet äro betydligt större än gombe-
nets. Tungan liten, slät med fri spets. Ögonen
medelmåttigt stora, ligga högt; diametern af or-
bitan utgör omkring |af hufvudets längd, de
täckas af en tunn genomskinlig hinna, som sträc-
ker sig utåt hufvudet, omsluter ögongloben och
betäcker den mer och mindre, men lernnar all-
tiden perpendikulär springa öfver pupillen. Näs-
borrarna ligga ögonen närmare. Af gälbågarne
har den, som ligger närmast locken, på ena si-
dan en rad mycket långa kamtänder. Gällocken
tunna med jemna kanter; locket ibakre kanten
nästan rakt med afrundadt hörn; förlocket tre-
kantigt med afrundad spets. Gälöppningarna
stora; gälhinnan som är fri, icke fästad vid gäl-
näset, har 7 strålar af hvilka de 2 bakre ligga
under gällocket.

Kroppen är täckt med mycket fina fjäll,
hvilka med obeväpnadt öga svårligen upptäckas.
Sidolinien, som ligger mycket närmare ryggen än
buken, börjar vitt gälöppningens öfre kant och

sträcker sig ien rak slingrande linie till midten
af stjevtfenan. Anus ligger vid början af sista
i af kroppslängden, räknad från nosspetsen till
stjertfenans rot.

FörstaRj^ggfenan, hvarsalla strålar äro enkla,
ar kort, hög och nästan trekantig, med denbakre
kanten cirkelformigt inskuren. Då den nedfälles,
infaller den uti en djup fåra iryggen vid fen-
roten, så att denicke synes. Strålarnas antal 10 å
12; den 2:dra längst, den sista mycket fin och
kort sitter, då den finnes, fri utom den tunna
membranösa fe» huden. Andra Ryggfenan, som
börjar öfveranus, är lägre än den första,hälften
så hög som lång, och i randen inskuren; haren
odelad, mycket kort, och 11 å12 greniga strålar,
samt är vid roten beklädd med fjäll. De bife-
nor, som ligga mellan 2:dra ryggfenan ochstjert-
fenan, äro alltid 5, böjde åt höger och utgörasaf
enenda mycket grenig stråle; de åter, som ligga
mellan anal- och stjert-fenan äro likaledes 5, eller
stundom blott 4, och alldeles lika med dem på
stjertens öfre del, utomatt de äro böjde åt vän-
ster. Bröstfenorna,på sneddenafspetsade, hafva
hvardera 19 strålar, de 2 första odelade, den
4:de längst, Dessa fenor hafva ett högt lä«e och
ligga uti en fördjupning, så att ingen knöl upp-
kommer vid roten då fenan nedfaller. Bukfe-
norna, som sluta under början af l:sta ryggfe-
nan äro smala, snedt afspetsade och hafva hvar-
dera 6 strålar af hvilka den första är hel, de
öfriga grenisra och den andra längst. Dessa fe-
nor sitta tätt intill hvarandra, och då de ned-
fällas, ligga de uti en fördjupning, som har en
hudfåll på sidorna. Analfenan, framför hvilken
står en fri tagg, som icke hörer till fenan, bör-
jar något bakom början af 2:a ryggfenan med
hvilken hon har lika form och fjällbetäckning
samt12 strålar, af hvilka den l:a hel, de öfrige
greniga. Stjertfenan mycket utskuren med vidt
utgrenade, smala lober, som hafva spetsarna af-
rundade; strålames antal, som i anseende till
fenhudens tjocklek med svårighet räknas, är om-
kring B+l6+B. På sidorna af stiertspetsen,
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som omgifves af denna fena, finnas 2:ne nästan
parallella upphöjda liudfållar.

Färgen är så lysande och omvcxlande, att
den svårligen kan beskrifvas. Ryggen och pan-
nan mörkt gröna, med krökta, svarta tvärband,
som sträcka sig nedåt sidorne något under sido-
linien; mellan dessa ligger en klar, i gröngult
skiftande färg. Der de svarta tvärbanden sluta,
är ett mer och mindre tydligt, mörkt och rakt
strek utåt sidorne; derunder vidtager den iguld,
silfver, perlinor och rödaktigt samt gult skiftan-
de färgen, till den hvita buken. Ilufvudets si-
dor silfverhvita; munkanten, gällockens fognin-
gar och gälhinnan svarta, l:a ryggfenan grå, ge-
nomskinlig, klar. Den andra ryggfena» tillika
med bifenorna mörkgrå. Bröstfenornavid roten,
isynnerhet på nedre sidan, svarta; i spetsen
gråa. Buk-, Anal- och Bifenorna under, hvita.
Stjertfenajn mörkt grå.

Granskas de inre delarna, finnes den långa
tarmkanalen bildad af en vid matstrupe, som i
förening med magen utgör en rak fortsättning,
och har en förlängd magsäck, som sträcker sig
afspetsad till närheten af anus. Omkring pylo-
rus och duodenum sitter en stor mängd långa
och smala blindtarmar, som följa tarmen till
första krökningen, från hvilken den har nära
samma diameter och gör ytterligare 2:ne höjnin-
gar. Invändigt har magen många på längden
gående fållar, som förenas med fina rynkor på
tvären. Léfvera , som ligger långt fram på vänstra
sidan, bestar af en enda större tjock lob, som
bak till har en förlängd spets; färgen blekröd;
gallblåsan, lång och smal, ligger på högra sidan
om. tarmkanalen. Mjelten liten, ailång och svart-
brun. Njurarna, som baktill blifva smalare,
.äro nästan lika långa som bukhålan, Simbläsa
finnes icke. Äggstockarna 2:ne, intaga hela buk-
caviteten; äggen ganska små, dock finnes alltid
bland dem några störreochmera pellucida. Mjölk-
säckarne hafva lika form med äggstockarna.

Makrillens vanliga storlek är 12 till 16
tum i längden; likväl finnas individer, som
uppgå till 2 fot. Den förekommer utmed hela
vestra kusten af Skandinavien, Enligt uppgift af
Magister Loven skall han någongång, men blott
sällan, träffas vid Finmarkens kuster. Ströman-
förer honom såsom en vid Söndmör vanlig fisk,
och Schomevelde säger den finnas vid Danska
Hertigdöinena. Inorra delen af Kaltegat, till
trakten af Kongsbacka oeli Lessö, samt vid Nor-
riges sydligare kuster förekommerhanallmännast.
Tid Kullens fiskeläge i Skåne, träffas han ej
reguliert eller tillnågon större mängd, och ehuru
visserligen något stim understundom kan in-
tränga genom Öresund och Bälterne in i Öster-
sjön,är han likväl der ganska sällsynt, åtmin-
stone på vestra kusten. IBlekinge och Calmar-
läns skärgård skall han dock, efter berättelse,
en gång vara sedd; men troligen e| längre åt
norr. Han är ansedd att vara en flytt-
fisk, som istörre skaror årligen företager van-
dringar: om våren från norr till söder, och om
hösten tvertom. Om så är, hvilket ännu icke är
bevisadt, äro dessa vandringar icke långa. Efter
den erfarenhet jagäger, anser jagdem icke sträcka
sig längre, än från djupet der han öfvervintrar,
till skärgården der han sätter rommen. Att han
först synes vid Norska kusten, härleder sig
troligen deraf, att denna kust är djupare, så att
han ofver vintrar närmare stranden. Under det
stimmarne om våren intränga i skären, håller
Makrillen sig i vattenytan, söker alltid sådana
ställen, der strömdrag finnes, och är mest irö-
relse under storm, alllid gående mot strömmen
och vinden. Häraf händer, alt han vissa år an-
länder eller bortgår tidigare eller sednare eftei'
väderlekens beskaffenhet. Dess vandringar börja
tidigt. Om våren ibörjan af Maj har han re-
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sfan vaa-It synlig vid Norriges sydligaste' udde
{Lindesnäs) och få dagar derefter är han inne i
de inre skären af Kattegat, der han då söker
de grundare vikarna. Dessa stimmar äro likväl
mindre talrika, emedan de större icke intränga
i skäigårdcn förr än ibörjan af Juni. Då dessa
ankomma, synas de på längre afstånd, emedan
de alltid hälla sig i vattenytan och uppröra den,
så att vattnet yr eller liksom dammar. Fiskare
berätta, att de om natten gifva ifrån sig ett
sken, som synes på långt håll. Utom dessa
årliga sträcktåg, har Makrillen äfven den vanan,
lik flere fiskarter, att han företager extraordi-
nära utvandringar eller utflyttningar, så att han
t. ex. ett decennium är ymnigare på denena än
på den andra traktenaf skärgården. Vintren till-
bringar han på mycket djupt vatten, och som
det allmänt förmodas på lös botten. Fiskrarne
tro, att Makrillens öga denna årstid är öfverdra-
get af en hinna, som hindrar honom att se.
Huru härmed förhåller sig skall framdeles utre-
das; livad jag hittills hunnit utröna är att den
binnan, som omgifver ögat, tilltager i tjocklek
öch utsträckning isamma förhållande som ilsken
mot hösten blir fetare. Sällan tfäHas någon in-
divid inom skärgården i slutet af November
månad, ty då vestliga stormarna inträffa, som
vanligen sker iIxövjan af denna månad, begifver
l.Kiu sig på djupet. Makrillens rörelser i vattnet
ijro otroligt hastiga och Kliiga; haa framskjuter
med pilens fart och hoppar med lika hastighet
©fver vattenytait; äfven när han upphämtas ur
vattnet och litgges ibåten, slår han en ordent-
lig lru<marabvii?fvei mot bottnen; men idetta till-
stånd; varar icke lifldgheten länge, ty han dör
ganska fort»

Makrillen är en glupsk storätare, som för-
tärer livad den öfvei.koi»mcr. Jag liar idess

mage funnit, atom smärre fiskar och fiskyngel,
äfven lemningar afCrustacéer och Mollusker. Att
han skulle förlära Maneter är troligen en dikt,
ty om, som ofta händer, något af en Manet
fastnar på kroken eller agnet, tager lian det icke,
Ä »isära sidan är Makrillen utsatt för förföljelse
af flere större roffiskar, som tyckas föredraga
densamma framför annan föda. Stycken af Ma-
krill är äfven ett af de bästa agn som finnes
vid krokfiske.

Makrillens lektid inträffar i Kattegat i
Juni; huru den esfentelfsen tillgår och livar
rommen sättes, är mig ännu obekant. Ynglet
växer fort, ty troligen äro de små Makrillerna
af 3 tums längd, som här fås med Vad i
September, af årets yagel. Nä» han uppnått
10 lums längd eller derutöfver, kan han fort-
planta sig; men att denna, som fiskare här i
allmänhet tro, endast är årsgammal, synes lik\äl
behöfva bekräftelse.

På mångfaldigt sätt blir Makrillen använd:
han fortares färsk eller kokad i saltvatten, saltas,
rökes eller torkas. På hvilket sätt han beredes
till mat, är han alltid smaklig, och kommer i
smaken nära Laxen. Den, som fångas ora vår-
tiden är alltid mager; men ju längre han varit
inne i skärgården, desto fetare blir han och av
alldra fetast iOctobei*.

Makrillfisket, som utgör en vfgfig del af
fisket i vestra skärgården,- sysselsätter många
menniskor och gifver ofta. en icke obetydlig
vinst. Först på våren islutet af Maj och på
hösteniAugusti, September och October måna-
der fångas han- med Vad (44) vid stränderna,
iiMie i skärgarde». Under Juni och Juli tag.es.
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han på Ränndörj (41) och med Drifgarn (43)
ute ihafvet. Tiden då Ränndörj begagnas, är
i skärgården alltid efterlängtad. Den infaller
omkring 14 dagar före Midsommar och slutar
Larsmässotiden (i början af Agusti). Kort före
denna tid, ser man samma rörelse och liflighet
bland fiskrama, som då en folkfest tillstundar.
Alla båtar, som skola begagnas till Dörjningen,
äro nu under reparation, och en täflan uppstår
bland fiskrama att hafva de vackraste segel och

den mest snällseglande båt. Äfven på så kallad
Sladörj (42) kan Makrillen fås iSeptember och
October; men ehuru detta fiske anställes på
20— 30 famnars djup, tages Makrillen endast i
halfva vattnet, det vill säga på 10 å 12 fam-
nar. Fiskaren afpassar djupet efter årstiden; ju
längre den är framskriden, desto djupare går
Makrillen. Ett temligen säkert tecken, att han
är på återvägen till djupet,

C. U. E.

Hajslagtet,
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Hajslägtet, Squalus Linn.

Hajarne höratillbroskfiskarne och igenkännas
genom sin långsträckta, vanligen trindakropp, med
5 (sällan 6 a 7) gälöppningar på hvardera
sidanjframom elleröfverde storabröstfenorna.Munöppningen är tvärstående under nosspet-
sen, med fullt utbildad,ehuru broskartad under-
käk. Tänder finnas endast ibåda käkkanterne,
men der sitta deiflera rader,så,att alla raderna äro
fullkomligt lika till tändernasantal,form,lägem.m.
Alla tänderna äro rörliga, så att de kunna inböjas,
och hos defleste arterne ligga de inre tandraderna
ständigt inåt böjda,medspetsendoldunderenhud-
fåll. Hos Hajarne liksom hosRockorne saknas gäl-
locket, och motsvaras blott af en outbildad gäl-
båge, framom deöfrige, hvarförede kunna någor-
lunda°liknas vid fiskar, på hvilka gäl-locket vore
afklipt, då gälbågarne, som hos de fleste fiskar äro 4,
skulle synas utåt, och skillnaderna mellan och
utom dessa skulle motsvara Hajames 5 gälöppnin-
gar. Men på Hajarne bildar huden på galbagens
bakre kant mellan gälfransarne ett stort veck, som
öfvertäcker följande gälbåge och döljer dess gäl-
fransar. Detta veck har äfven antagit samma
fasthet och utseende som den öfriga kroppshu-
den, och derifrån härleder det sig, att många
författarebeskrifvitgälbågarne såsom fastvuxne vid
yttre huden. Hos de flesteHajarter, hvaribland
alla våra, finnes på hvardera sidan bakom ögo-
nen ett hål, som öppnar sig inåt svalget, mellan-
käkarne och den främsta gälbågen, hvilken saknar
fransar. Det har fått namn af spruthål} och
tjenar äfven till genomgång för vattnet, men lik-
nar aldeles icke Hvalarnes spruthål, hvilka äro
verkliga näsöppningar.

Ryggraden består af korta, vanligen brosk-
artade vertebrer, som ligga liksom brickor efter
hvarandra, och sakna de hos andra fiskar van-
liga coniska fördjupningarne ide motsatta ytor-
na. Refben finnasej. Ryggraden fortsattes ända

**) Efter Muller & Henle Syst. Beschr. der Plagiostoraen;folio,Berlin 1839.
Skandinaviens FiskarjHaft. 6.

ut ispetsen af stjertfenans öfrc lob, hvilken såle-
des ej fullt motsvarar andra fiskars stjertfena,
ehuru den är böjd uppåt, och till yttre utseen-
det liknar en fena. Från hvarje verteber uti
denna sista del af ryggraden utsår enbroskstråle
nedåt, iör att stödja den tunna, breda, undre
kanten som är en verklig fena, och som vanli-
gen har 2 breda flikar, nemligen en liten under
spetsen, och en stor under roten. Hela denna
del, som efter likheten kallas stjertfena, begrän-
sas, hos de fleste Haj-arter, kort framom roten
af 2:ne djupa, tvärgående gropar, (stjertgropar
fossai caudales) en ofvan och en undertill. »

Alla fenorna äro beklädda af en hud,som
har aldeles lika utseendeoch fasthet som den öfriga
kroppshuden, hvarförede ej kunna nedfällas, och
de broskartade fenstrålarne ej synas utåt. Hos
andra fiskar sitta bukfenorna långt framom anus,
men på Hajarne äro de belägna tätt invid si-
dorna af den stora öppningen, som af dem
omfattas. Fjällen äroganska små, benhårda, tätt-
sittande, landade eller spetsiga.

Hannarne igenkännas af ett stortcylindriskt
bihang iinre kanten af hvardera bukfenan. På
hvad sätt detta bidrager vid parningen lärer
ännu återstå att utreda, men det utgör ett be-
stämdt könmärke, som äfven är tydligt hos
foster, och hvaraf intet spår finnes hos honorna.

Numera äro omkring 100 arter( Hajarter be-
kanta, hvilka blifvit fördelade inära 40 genera;
men då Skandinaviens Fauna endast räknar 8
säkert hithörande arter, samt 2 som ännu ej
med visshet kunna hitföras, hvilka, alla tio,
skulle komma att ingå ilika många af de nyare
slägtena, föredraga vi att bibehålla dem alla un-
der detgemensamma Linneiska namnet Squalus',
och lemna blott följande öfversigt af den nyaste
fördelningen*), med uppräkning af de arter, som
blifvit anförda såsom funne ivåra haf.

18



134

Div. 1. Hajar med analfena, samt 2 ryggfenor belägne bakom bukfenorna.
Fam. 1 (Scyllia Cur.). Tänderna vid båda sidor om roten I— 2:tandade.

Scyllium.- Analfenan framom 2:dra ryggfenan; stjertens kant otandad. 1. Fläckhaj (Sq. Canicula L.).
Prisliurus „ „ „ ;stjertens öfre kant med

små sågtänder 2. Rödhaj (Sq. Annulatus Nilss.
Prist. melanostomus Mull. & Henle).

Div. 2. Med analfena, och 2 ryggfenor: den främre belägen långt framom bukfenorna.
*) med blinkhinna, utan spruthål.

Fam. (Careharice). Tänderna utan större flikar vid roten, oftast finsågiga i kanten,
Carcharias:hufvudet ej bredare än kroppen. 3. Blåhaj (Sq. glaucus L. enligt

Betzii Fn., samt Relnhardt, iMaanadsskr. for litt. 1833, heft. 4, dock knappt nordisk.

**) med blinkhinna och spruthål.
Fam. (Galei). Tänderne hoptryckte, utan lober vid rotens sidor.

Galeus: Tänderne blott iyttre kanten 2
— 3:spetsade, inga stjertgropar. 4. Hundhaj (Sq. Galeus).

Galeocerdo.- Tänderna på båda sidor såglika 5. Hårnär (Sq. arcticus, enligt
Nilsson).

***) utan blinkhinna; med litet spruthål.
Fam. (Lamnae): Stjertens sidor starkt kölade. Alla gälöppningarne framom bröstfenan.

Lämna.- nosen spetsad, tänderna stora 6. Håbrand (Sq. cornubicus Gm.).
Selache.- nosen trubbig, tänderna ganska små och talrika. 7. Brugden (Sq. maximus).

{Div. 3. Med analfena och blott en ryggfena; finnas ej hos oss).

Div. 4. Utan analfena.
Fam. (Spinaces) med tagg ibåda ryggfenorna.

Acanihias: näsborrarne under nosen; tänderne skarpkantade, ofvan och
nedan lika, utan flikar. 8. Pigghaj (Sq. Acanthias L.).

Spinax. näsborrarne ikanten af den trubbiga nosen; öfre tänderna vid
rotens sidor spetsflikiga 9. Svarthaj (Sq. Spinax L.).

Fam. (Scymni) utan taggar i ryggfenorna; ögonen, som vanligt, på hufvudets sidor.
Scymnus: tänderna spetsiga, de undre bredare. 10. Håskjfirding(Sq. borealis Flem.

Sq. glacialis Faber och Nilsson).

Hajarlcrna äro till storleken högst olika; många bli ej öfver alns långa, t. ex.deofvan anförde
N:o 1, 2, 8 och 9. Några få hinna deremot till en storlek som närmar sig de stora Hvalarnes,
hvaribland är den nordiska Sq. maximus, som uppnår en län^d af 30— 40 fot.

C. S.
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Pl. 30.

Håbr a n d, Squalus cornubicus Gm.
Artm. Svartgrå, under hvit. Stjertens sidor bredt kölade. Tänderna ofvan och

nedan lika: åtskilde, smalt kägelformige, spetsade, helbräddade med bred rot.
Synonymi. Ilaabrand Ström SöndmörsBeskrivelse p. 281. —

Squaius glaucus (liaabrands-unge) Gunnervs
Norske Vid. Selsk. Skr. 4. p. 1. med fig. (samt i inledningen till vol. 5, p. 10). — (Haaemaer) Ström Norsk. Vid.
Selsk. nye Skr. 2, p. 335 med figur. — (Haabrand) Ascanii Icones pl. 31. — Sq. cornubicus GmelinL.S.N. 1497.—

Nilsson Synopsis p. 116, — och Observationes Ichthyologicoe, Diss. Ac. Lund. 1835, p. 13. — Squaius monen-
sis Siiaw. Gen. Zool. V. 2 p. 350. — Sq. cornubicus och Sq. monensis Jenyns Brit. Vert. An. p. 500 och 501;—

Yarrell Brit. Fishes 2 p. 384 och 387.
— Sq. IVasus och Sq. Pennanti Waiilbaum Artedi Genera p. 517.

Anm. Gitationer hörande till denna art anföras iRetzii Fauna p. 307 efter Sq. glaucusy men beskrifningen af
tänderna är dock uppenbarligen gjord efter den rätta glaucus. Det omnämnes ej, hvarifrån det beskrifna
exemplaret var kommet.

Håbranclen är bland de medelstora Hajar-
terna. Dess längd är vanligen 3 å 4 alnar;
sällan deröfver. Kroppen är nära trind, föga
hoptryckt, ofvan och undertill rundad, åt båda
ändar spetsad. (Dess dimensioner, se längrened).

Huden är ganska fast, och, liksom hos
Hajarneiallmänhet, fastväxt vid musklerne, utan
någon sådan lös och med fett fylld cellväf som
den, hvilkenligger under hudenhos de flesta andra
vertebrerade djur. Den är öfverallt slräf som en
fil då den strykes bakifrån framåt, men ej egent-
ligen skarp; åt motsatt håll kännes den mjuk.
Detta härrörer af de små tättsittande fjällen,
som, på en Haj af 4 alnars längd, endast haf-
va 1 millimeters Q lineas) bredd. På kroppens
öfre delar äro de halfcirkelformiga, tjocka, med
5 upphöjda, kullriga åsar, hvilkas rundadeändar
utskjuta i fjällets kant och göra den rundadt 5
tandad. På kroppens undre sida hafva fjällen
blott 3 sådana kölar. På fenorna sitta de lika
tätt, men äro släta, liksom slitna.

Hufvudet är liksom kroppen trindt, utan
de hos Hajslagtet vanliga sidokanterna. Nosen
är framom ögon och mun kägelformig, spetsad,
vid munnen nästan lika hög som lång. Den är

fullsatt af tydliga, intryckte, slemafsöndrandc
punkter, som ligga i6 breda, mångdubbla ra-
der, åtskilda af lika många, ej prickade strim-
mor; så att en slät rand ligger ofvan, en
midt under och 2 på hvardera sidan, alla sam-
manlöpandeiden äfven o-prickade spetsen. Un-
der ögat ligger äfven en rad af likadana punkter.
Ögonen äro något större än vanligt hos Hajarne,
diametern är lika med \ af afståndet från nos-
spetsen; de äro tätt inneslutne af den något li-
tet aflånga ögonkretsen. Ingen blinkhinna finnes.
Pupillen var, på en död fisk, något aflång och
snedt liggande. Näsborrarne ligga framom och
under ögonen, nära munnen, (vid 2 från mun-
nen till nosspetsen). De äro S-formigt böjda,
tränsversella, utan valvel; men främre kanten
bildar vid inre ändan en ganska liten flik, lik-
som rudiment till en valvel. Munnen är stor
och starkt böjd, så att underkäken blir temligen
låns*. Såsom vanligt hos Haiarne slutas under-

O
1 TTkäkens spets midt under ögats framkant. Utåt

synas inga hudveck på käkarne, ty de små veck
som ligga öfver och under munvinkeln döljas af
huden från öfverkäken. Tänderna sitta i 3 ra-
der. De främre äro störst: nära i tum långa
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på en fisk af 4 alnars längd. De äro åtskilda,
smalt kägelformiga, spetsiga, med bred rot;
inåt trinda, menutåt något plattade, med skarp,
alldeles hel kant. Rotens nedre gräns är båglikt
urnupen, så attdet ser ut som om tanden hade 2
rötter. Den utbredda basis har, hos äldre indi-
Tider, en liten, conisk spets på hvardera sidan;
men denna spets saknas fullkomligt hos ungarne,
till och med af 3 fots längd. Ibåda käkarne
finnes främst ett litet tomrum, utan någon mit-
tel-tand. Öfverkäken har 12 eller 13 tän-
derihvarje rad på hvardera sidan, lika hos unga
och gamla. De 2 främsta tänderna äro stora,
den 3:dje ganska liten; den 4:de och följande
åter stora, men bakåt aftagande så att de sista
äro ganska små. Iunderkäken finnas 12 eller
13 tänder åt hvardera sidan; tomrummet fram-
till är något större än i öfverkäken; första och
andra tanden äro de störstaihela munnen; de
följande aftaga bakåt istorlek. De äro alla nå-
got litet inåt krökta.

Spruthålet är hos denna art ytterst litet,
så att det liknar hålet efter en grof knappnål.
Det ligger rätt bakom ögat, på ett afstånd af 2
gånger ögats diameter, eller något mera hos stora
exemplar; alltså något längre tillbaka än på de
flesta andra Hajar. Gälöppningarne äro fem,
alla belägna framom bröstfenan, så att nedra än-
dan af den sista slutar tätt under kanten af fe-
nan. Denna sista gälöppning är något sned,
nedtill betydligen närmad intill den nästföregå-
ende. Uti hudvecket som täcker hvarje öppning
ligga 3 parailela broskstrålar, som utgå midt-
ifrån hvarje båge och räcka till öppningenskant.

Sjelfva kroppen är nära trind, med otydlig
sidolinie, hvilken bäst synes på torkade skinn.
Den börjar öfver ögonen, gör en svag böjning
öfver gälarne och fortsätter sedan rak till sljer-
tens sidokölar. Dessa intaga näst framom stjert-
fenan \ af kroppslängden. De hafva nästan
skarp, böjd yttre kant, och äro så stora, att de-
ras bredd utgör|af största kroppsbredden, och
att stjerten näst framom stjertgroparne är mera
än 4 gånger så bred som hög. Stjerlgroparneäro

ofvan och nedan djupa, och klädde af finare
fjäll än den öfriga huden.

Första ryggfenan är ganska stor; höjdenun-
gefär iaf hela kroppslängden; nästan liksidigt
3:kantig, med stor, rundad utskärning öfverden
långspetsiga bakre vinkeln. Den börjar strax
bakom roten af bröstfenan. Bakre ryggfenan och
analfenan äro idet närmaste motsittande samt
lika till form och storlek; de äro ovanligt små,
så att rotens bredd knappt utgör1af förstarygg-
fenans; de hafva rundad främre och långspetsig
bakre vinkel. Stjertfenans öfre lob utgörej fullt
iaf hela den öfriga kroppslängden; denär starkt
uppåt böjd, med spetsig och ovanligt liten spets-
flik; undre fliken Sr deremot större än på de
flesta andra Hajar; åtminstone något öfver hälf-
ten så lång som den öfre; den innehåller om-
kring 9 strålar. Bröstfenan är 11 gång så lång
som ryggfenan, något öfver iaf hela kropps-
längden, eller ungefär så lång som från dess rot
till munvinkeln, samt något mera än hälften så
bred som lång. Bukfenorna åiro små, med bakre
vinkeln spetsig.

Hannames bihang vid bukfenorna voro, hos
en fisk af 4 alnar, 10 tum långa och 1 tum i
diameter. Efter de exemplar och teckningar
jag nu har att tillgå, synes det, som om andra
ryggfenans och analfenans bakre spets skulle
vara betydligt längre hoshannarne änhos honorna.

Färgen är svartgrå, undertill hvit, med
ryggfenornas bakre vinklar hvitaktiga. Iris är
mörkbrun.

Denna Hajart varierar något till yttre for-
men: en del, så väl hannar som honor äro sma-
lare (största kroppshöjden|af hela längden),
med något högre, mera rätlinig ryggfena, kortare
och smalare nos (hos fullvuxna exemplar är af-
ståndet från nosspetsen till ögat ungefär |af
afståndet mellan nosspets och bröstfena); undre
stjertloben|så lång som den öfre, eller mera,
samt sista gälöppningen mera sned. Denna form
synes vara den allmännare.

Andra exemplar hafva den form som utvi-
sas af figuren (pl. 30). De äro tjockare (största
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kroppshöjden ända till |af hela längden), med
något större hufvud och tjockare, längre nos
(från spetsen till ögat ~ af längden från spetsen
till bröstfenan); undre stjertloben är föga mer än
hälften så lång som den öfre, och sista gälöpp-
ningen synes något mindre sned.

Af denna sednare form har jag endast sett
yngre exemplar, och figuren är gjord iBohuslän
efter ett dylkit af blott 54 tums längd. Tro-
ligtvis äro alla ungar sådane*); men att denna
form äfven förekommer hos fullvuxna exemplar
synes troligt af de ofvan citerade författames
beskrifningar af Sq. monensis,som påtagligen
är intet annat än den här sist beskrifna formen
af Håbranden, och Yarell omnämner ett sådant
exemplar af 9i fots längd. Att samtlige förfat-
tare, som anse Sq. monensis för en särskild art,
beskrifva nosen hos densamma kortare än hos
Sq. cornubicusj slår imotsägelse med figurer-
ne, som visa en både längre och tjockare nos
hos monensis. Men att båda dessa former en-
dast äro individuella varieteter är tydligt, så
väl af den öfriga likheten som af de variationer
hvilka förekomma uti alla de anförda delames
proportioner iX;).

Ålderskillnaden består för öfrigt hufvudsak-
lisren deri, att nos och ö°a äro i förhållande
större ju yngre exemplaren äro, samt att tän-
derne hos de minsta saknahvarje spår till spet-

sen på rotens sidor. Hos det i noten anförda
exemplaret (c) af 52i tums längd äro de dock
rätt tydliga. Ungarne måste, då de framfödas,
vara minst 18 tum långa, ty så långt var det
af Ström beskrifna fostret, hvilket dock uppen-
bart ej kunde vara fullburet; men på det ino-
ten anförda (d) af 30 tums längd, är redan
hvarje spår af nafveln, som hos Hajarne sitter
mellan bröstfenorne, utplånad.

Håbranden är den enda af de störreHajar-
terne, som något oftare visar sig isödra delen
af Kattegat, men den är långt ifrån allmän vid
våra kuster. Den ingår understundom isundet
och, enligt berättelse, äfven i södra delen af
Östersjön. Den förekommer längs åt Norska kusten
ända upp till Finmarken, men ej heller der
till ymnighet. Dess allmänna namn är derstä-
des Håbrandj men att döma efter de beskrif-
ningar som finnas, lärer den äfven ofta kallas
Hårnär j och det synes ännu ej vara afgjordt,
att detta namn derstädes utmärker en särskild
art***)# Håbranden förekommer dessutomihela
Nordsjön, vid Britanniens och Frankrikes vestra
kuster, och i Medelhafvet; den uppgifves till
och med vara funnen vid Japan, hvarest annars
en art förekommer, som lätt skulle kunna för-

*)Det citerade afStrömbeskrifna fostret,synes på figuren ganska smalt,menfiguren vargjordefter ett torkadt exemplar.
**) Följande mätningar kunna något närmare upplysa förhållandet:

Hela till till ögats frän ögattill bröstfenans Stjertfenans lober: kroppens
längden. bröstfenan. ögat. längd. spruthalet. längd. öfre. undre. höjd.

a) $ 97 tum. 24 tum. 5| tum. 1| tum. 3| tum. 18 tum. 20 tum. 15 tum. 16 tum.
b) ef 90 — — —

5|
— lf —

3
— 15§ — 18 — 15§ — — —

c) 9 521
— 14 —

3f
—

i|
— — — 9

—
9

—
7f - — —

d) tf 30 - 81 - 3 -
|i
- — - 5| - 6 - 41 - 5] —

5| - II — 3
— 15§ — 18 - 151

Exemplaret a) var fångadt i sundet, i December 1835, och beskrefs färskt; b) äfven från sundet; dimensio-
nerne afskrifne efter Nilssons Synopsisy c) efter ett uppstoppadt exemplar; cl) efter ett insaltadt exemplar
frän Norge. Figuren är gjord med den noggrannhet, att den med full säkerhet kan begagnas för mätan-
det af originalets dimensioner.

***) Genom Mag. Lovens försorgblef år 1838 ett exemplar sändt från norra delen af Norrige till Riksmusaeum
i Stockholm, under namn af Hårnär, hvilket varen Squalus cornubicus, och i år (1840) hafva' derifrånkom-
mit en Sq. cornubicus samt en Sq. borealis (glacialis Faber), under namn af Håbiand och Hårnär.
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vexlas med honom (Oxjrhina glauca Muller.&
Henle)*). Yarreix berättar, att den ofta skall
visa sig ismå flockar och att den lefver af större
fiskar. — Uti det enda exemplar, jag för flera
år sedan öppnat, var magen tom. Denna art
har,iännu högre grad än andra Hajar, ett
styggt utseende. Den sprider en högst obehag-
lig, något bitter lukt, och den eftergifvande, på
flera ställen slappa kroppsytan synes smutsig af
det afsöndrade sega slemmet. Detta är i syn-
nerhet förhållandet med alla öppningarne, och
denna orenlighet, som är gemensam för hela
slagtet,har gifvit anledningtillnamnetSqualus '■"■■).
Dessutom uttrycker profilen hos Håbranden vida
mera dumhet i förening med glupskhet, än hos
andra Hajar. Han skall simma hastigare än de

*) Slagtet Oxyrhina skiljer sig från Lämnaj hvartill
Sq. cornubicus hörer,blott genom bristenpå spet-
sar vid sidorne af tändernas rötter; men då dessa
äfven saknas hos yngre exemplar af Sq. cornubi-
cus, synes namnet Oxyrhinaaldeles böra utgå, och
de ditförde arterne insättas under slagtet Lämna.

**) Af Squalor, orenlighet.
'**) Dessa arter, som höra till de nyares genus Car-

charias, synas vanligen vidvackert väder och svag
vind sagta följa bakefter fartyget, särdeles då, ef-
ter vanliga bruket, det salta köttsom för dagen
skall användas ombord, hänger i släptåg, uti en
liten tunna af spjelar, för att utblötas. Hajen ses
då lovera hit och dit, med ryggfenan öfvervattu-
brynet, och om något utkastas i sjön är han ge-
nast tillreds att sluka det; han biter då äfven i
trädstycken och andra till föda odugliga ämnen,
hvilka dock strax återlemnas. Det är härigenom lätt
att fånga honom på krok, som likväl måste hafva
tillbörlig tjocklek och vara försedd med stark lina
samt jernlänk närmast kroken, för att ej afbitas
Dessa Hajar hålla till godo alla djuriska äm-
nen och orenligheter. För att taga något somfly-
ter på vattnet, gapa de helt makligt deröfveroch
lyfta hela hufvudet öfver vattubrynet, emedan
munnen sitter på undre sidan, men efter sådana
ämnen som sjunka i vattnet springa de med stark
fart. Då Hajen vill taga agnet på enkrok, kastar
han sig på sidan eller alldeles omvänd, medbuken

flesta andra, hvilket äfven synes bekräftas af
den stora stjertfenan och kölade starka stjerten,
hvilken del hos alla fiskar utgör det förnämsta
rörelseorganet. Jag har hvarken haft tillfälleatt
se denna art lefvande, eller att nu af fiskare in-
samla några närmare upplysningar om dess lef-
nadssätt, men förmodar att detta imånga hän-
seenden liknar de talrika Hajarternas, hvilka
man ofta får se under seglingenioceanen längre
söderut (t. ex. Lamia, glaucus, m. fl. ***). Det
är ej bekant, att Hajarne i våra haf åtföljas af
andra fiskar, såsom förhållandet vanligen är med
dem i sydligare trakter, der de oftast hafva
till sällskap en lilen fisk, som af sjöfolk kallas
Lots (Lotsman, pilote o. s. v. — JSaucrates
Ductor) f).

uppåt, emedan nosen annars skulle stöta emot li-
nan och aflägsna bytet. Då det blåser något star-
kare, synas aldrig dessaHajarter, förmodligeneme-
dan de simma trögt, och då ej förmåatt följa far-
tyget. Deras hela sätt att bete sig har utomor-
dentlig likhet med det af en hungrig hund eller
varg, som snokar omkring efter föda, hvilket gif-
vit anledning till namnen canis, lupus _, chicn de
mer o. s. v., som i flera språk användas förHajar.
Huruvida allt detta passar förHåbranden kan jag,
såsom förr nämdes, ej nu uppgifva.

"J-) Denna fisk, som blir 1 fot lång, är ganska vacker,
silfverblå med mörkblå breda tvärband. Sjöfolk
tro vanligen, att han visar Hajen till rofvet, föratt
sedan få del af bytet, och denna tro har blifvit
upptagen af naturhistoriska författare, samt, ised-
nare tider, utstyrd med hvarjehanda romantiska
tillägg. Cuvier som insåg det fabulösa i dessa be-
rättelser antog, att Lotsen och Hajen blott händel-
sevis sammanträffa, då de gemensamt åtfölja far-
tygen. Så är det dock ej,utan Lotsen åtföljerverk-
ligen Hajen, men endast för att föda sig af hans
excrementer, såsom ett par äldre och nyare för-
fattare ganska riktigt uppgifvit. Jag har ofta haft
tillfälle att i de varma zonemes haf noga betrakta
Hajar åtföljde af en eller två lotsar, och alltid fun-
nit förhållandet vara lika. Lotsen håller sig tätt
intill Hajens kropp, vid rygg-, bröst- eller bukfe-
norna, men aflägsnar sig någongång derifrån, för
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Om Håbrandens fortplantning är ej mycket
bekant. Den föderlefvande ungar, såsom Hajar-
ne iallmänhet, med undantag af dem, på hvil-
ka båda ryggfenorne sitta bakom bukfenorna
{Scyllium Cuv.), hvilka lägga ägg. Denaf Ström
beskrifna mi£jen var uttagen ur modren "om
sommaren"; det är således troligt att fortplant-
ningstiden infaller om våren.

Denna art eftersökes ej mycket, ty den liar
litenoch mager lefver, som ger föga trän, hvilket

är det enda hvårförede störreHajarna fångas; men
den tages dock tillfälligtvis elleribrist på bättre
af Norrska Hajfiskare. Isödra delen af Katte-
gat och isundet fås den nästan blott då den
insnärjer sigigarn, utsatta för annan fiskfångst.
Huden är ganska tjenlig till polering af finare
arbeten, t. ex. iträd eller horn, och användes
äfven dertill. De hårda fjällen motstå ganska
länge slitning. Köttet af denna såsomaf många
andra Hajarter har en obehaglig lukt, och lärer
knapt användas till föda hos oss.

att smaka på ämnen som han ser flyta ivattnet.
Han tyckes dock sällan finna något sådant som är
efter hans smak, och återvänder alltid snart till
Hajen; men så snart denne lemnar något ifrånsig,
är lotsen alltid tillreds, att med största ifver be-
mägtiga sig detsamma, och återvänder derefter till
sitt vanliga ställe, hvarefter han ej på en lång
stund låter locka sig derifrån, hvilket lätt kanske
då han är hungrig, om man kastar något litet
föremål i vattnet. Det har ej lyckats mig att
fånga någon på krok. UtiBengaliska viken har jag
haft godt tillfälle, att se, att äfven sköldpaddor
(T. Mydas) åtföljas af samma art lotsfisk, och nå-
gra gånger har jag sett små ungar af densamma,

äfvensom andra ganska små, svartaktiga, mig obe-
kanta fiskai- åtfölja meduser, physatier och por-
piter. De stodo under dessa, och syntes ständigt
nappa något frånderas undre sida, kanhända styc-
ken af de nämde sjödjurens tentakler?

—
Flera

(iskars ungar synas hafva samma instinkt, hvarorn
man kan jemföra livad som här ofvan (sid. 84)
namnes om Hvitlingen. Sugfiskarne (Echeneis) åt-
följa af samma orsak som lotsen både Hajar och
Sköldpaddor, men sitta alltid fastsugade vid dessas
kropp tills de se något vara att erhålla, då de
täfla med lotsen i snabbhet, och genast efter för-
rättadt ärende återvända for att suga sig fast.

C. S.
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Ruda, Cyprinus Carassius Linn.
Artm. Sidoliniens fjäll omkring 33 (3i— 35); Ryggfenans och Analfenans

3:dje stråle, bakåt, på ömse sidor tandad.
Synonymt. Retzii Fn. Sv. p. 335; —

Act. Upsal. 1741 p. 75 pl.; —
Sv. Zool. T. I.pl. 10. — Ekström

Vet. Acad. Handl. 1830, sid. 146. —
Nilss. Synöps.p. 32. — Bloch Nat. d. Fische Deutschl. I.p. 27. Pl. 11.

R. 4+i6 a 19; An. 3+6 å 7; Br. i+i4; B. 2+7 a 9; Stf. 19.
Rudans storlek varierar mycket och rättar

sig efter det vatten ihvilket hon lefver, samt
tillgångenpå födoämnen. Denär oftast liten, men
uppgår någon gång i längd till 1 fot och derut-
öfver. Den största jag sett var 14 tum till
stjertfenans rot. Kroppen är tjock, dock hop-
tryckt och mycket hög, så att största höjden,
som infaller på lodräta linean från början af
ryggfenan till bukfenornas rötter, utgör jemt
hälften af kroppens längd, räknad tillstjertfenans
rot, ellermera, så att mätningen slutar på halfva
stjertfenan. Största bredden, som infaller unge-
fär på samma linea, utgör mer än |af denna
höjd. Ryggen är mot nacken bredt afkullrad,
aftager derifrån småningom ibredd till rygg-
fenan, vid hvars rot den är mycket hoptryckt
och tunn; från slutet af denna till stjertfenan,
blir den åter bredare afkullrad. Med en mer
och mindre trubbig vinkel vid ryggfenans bör-
jan, går rygglinien ien hög båge till samma fe-
nas slut, der en insänkning vidtager vid stjert-
fenan. Buken är platt tillbukfenorna, samt mel-
lan dessa och analfenanafkullrad, med en rund,
utåt längden löpande, trådlik köl. Bukliniens
båge, svagare än ryggens, är jemn till början af
analfenan, hvarifrån den stupar mera tvärt till
stjertfenan. Stjerten bred och mycket kort, så
att afståndet mellan anal- och stjertfenan utgör
jemt hälften af stjertens höjd öfver analfenans
slut. Hufvudet, som icke är särdeles stort, ut-

gör i längd mer äniaf kroppslängden till stjert-
fenans rot; bredden tagen öfver locken är unge-
fär lika med afståndet från nosens spets till or-
bitans bakre kant. Pannan bred och afkullrad;
profilen rak från nosen till nacken,der stundom
en obetydlig insänkning finnes. Nosen trubbig;
obetydligt framstående öfver munnen, som är
något uppstigande, liten och utsträckbar; öfre
käken något, fast obetydligt, längre änden nedre,
hvars längd är lika med lockets. Tänder finnas
endast isvalgbenen, 4 ihvarje ben, ställde ien
rad; de 3 första korta, hoptryckta med urhålkad
tuggyta, den sista conisk, rak och trubbspetsad.
Af gällocken, som hafvaikanten ett bredt hinn-
aktigt bräm, är locket platt utan någon märklig
convexitet, sträft för känseln af, åt nedre kanten,
strålformigt utgående knölrader; förlocket slätt.
Gälbågarna 4, hafva i främre kanten 2 rader ut-
spärrade silfransar, öfverdragna med en slem-
hinna och på nedre sidan knöltandade. Gälhin-
nan är fästad på sidorna af gälnäset, hvaraf gäl-
öppningenickeblir särdeles stor; den har 3krök-
ta,platta ochbreda strålar. Ögonen cirkelrunda,
medelmåttigt stora, så högt upp belägne, altden
linea, som dragés från öfre käkens nedre rand,
tangerar nedre kanten af iris eller af pupillen.
Näsborrarna, som ligga dubbelt närmare ögo-
nen än nosens spets, hafva bvardera tvenne
öppningar. Kroppen är täckt med stora, spån-

lagde
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lagda och rafflade fjäll, med jemn kant utannå-
got egentligt bräm. Sidolinien rak eller obetyd-
ligt sänkt, ligger något närmare bukens kant än
ryggens och täckes af 33(31— 35) fjäll;den upp-
hörer någon gång på midten af kroppen, eller
oftare öfver arms, och sällan äro sidoliniens fjäll
utmärktaafsleniaisöndrings-organetända tillstjert-
fenan. Öfver sidolinien ligga 7 och under den
6 fjällrader. Någon gång finnas 8 fjällrader of-
van och 7 under, ihvilket fall den öfversta och
nedersta raden består af mindre fjäll. Anus lig-
ger något bakom början af sista 1 af kroppen.
Ryggfenan är lång och något hög, börjar lika
långt från nosspetsen som från stjertroten, eller
något litet närmare den sednare, midt öfverbuk-
fenornas rot, samt slutar allmännast öfver mid-
ten eller slutet af analfenan; är nästan jemnhög,
eller framtill obetydligt högre, med bågformig
rand; strålarna 20 — 30; af de 4 främsta, enkla
strålarna, är den första en knappt märklig tagg,
den 2:dra något längre; den 3:dje mer än dub-
belt så lång, den 4:de tjock och hård, bakåt på
båda sidor tandad, i spetsen mjuk och nära af
samma längd, som den första greniga strålen,
den sista är delad till roten och kan lätträknas
för tvenne. Analfenan kort och nå^ot hög med
afrundad kant ; strålarna 9— 10; de 3 förstaenkla;
den l:sta är en ganska liten tagg, den 2:a dub-
belt längre, den 3:dje grof och hård med mjuk
och ledad spets, bakåt å ömsesidor tandad, samt
något kortare än den första af de 6 i spetsen
delade strålarna, af hvilka den sista är till roten
delad. .Bröstfenorna,ispetsen snedt afrundade,
hafva 1 enkel och 14 greniga strålar. Bukfe-
norna höga, i spetsen mera snedt afrundade,
hafva 9—ll, allmännast 10 strålar; den lista
kort ochmycket tättsittandeintillden 2:a, som är
tjock och hård, med mjuk spets, samt nära lika
lång med de första af de ispetsendelade. Stjert-
fenau bred, hoplagd något klufven, utbredd nä-
stan tvär, har 19 greniga strålar.

Mellan könen finnes den skillnaden, att buk-
caviteten hos hannen är kortare, samt bröstfe-

norna längre, så att de räcka nära eller ända
fram till roten af bukfenorna.

Färgen är mycket föränderlig och står iett
nära förhällande till det vatten,utihvilket fisken
lefver. Isådana sjöar, der vattnet är klart och
bottnen rjräsijj, är Rudans far? renast och vack-
rast. Ryggen olivegrön, sidorna ljusare med ge-
nomskinande mässinggult, hvilket blir ljusare
mot buken, som är hvitaktigt gul; lmfvudet of-
van mörkare olivgrönt än ryggen, har sidorna
vackert messinggula. Idysjöar med grumligt
vatten är färgen mörkare, så att ryggen och öfre
delen af hufvudet synes mörkt gröna och den
underliggande gula färgen på sidorna är knappt
märkbar; buken mörkt gul. Ögonringen gul hos
dem som lefva iklart vatten, men ju mer krop-
pens färg mörknar, desto mer tilltager tätheten
af de mörka punkter, hvarmed iris är beströdd,
så att den hos mörka exemplar synes brunaktig
eller rent brun. Fenornas färg är lika föränder-
lig; den rättar sig efter fiskens, och är i följe
deraf mörkare eller ljusare. I allmänhet äro
rygg och stjertfenorna gråaktiga och närma sig
mycket ryggens färg; bröst, buk och analfenorna
deremot mer rödbruna.

Vid undersökningen af de inre delarna, fin-
nes lefvern vara utan större lober, blekröd och
så stor, att den fyller ett icke obetydligt rumi
bukcaviteten. Uti lefvern är tarmkanalen in-
bäddad; denna är 21 gång så lång som fisken
ur hvilken den tages, då längden räknas från
nosens spets till stjertfenans rot; har 6 böjnin-
gar och är till den första af dessa något tjock,
likväl utan utvidgning eller magsäck och blind-
tarmar. Gallblåsan liten, nästan klotrund och
till färgen mörkgrön,har sitt läge på högra si-
dan af lefvern. Mjelten mörkröd,trekantig. Ho-
nans romsäckar stora. Simmblåsan afknuten:
främre tredjedelen nästan rund, den bakre horn-
formig samt något hoptryckt

19Skandinaviens Fisharj Haft. 7.
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Pl. 32.B.Damm-Ruda(CyprinusGibelioBloch).
Anm. Att Damm-Rudan icke är egen art, utan endast en artförändring af sjörudan, har jag redan visat uti en

afhandling, införd uti Kongl. Vet. Acad. Handlingar för 1839.
Synom. Artedi Descript. Sp. p. 29.

— Syn. p.5.
—

Gen.p.4.
—

C. Carassius Lin. Fn. Sv. N:o 364. — Sy-
stema NaturaeIp. 526 — C. Gibdio Ekström Vet. Acad. Handl. 1830 sid. 196.— Nils.Synops.p. 33. —

Bloch
Naturg. d. Fische Deutschlands T. 1p. 90. Tab. 12. — Yarrell Br. Fish. T.Ip. 311.

Damm-Rudan iSverige är vanligtvis liten;
dess allmänna längd är 3— 5 tum; den största
jag sett uppgick till fulla 8 tum. Kroppen hos
denna, jemfördmed Sjörudan, är mer utdragen,
framtill mindre hoptryckt och lägre, så att stör-
sta höjden, som infaller något längre fram mot
hufvudet än hos Sjörudan, är mindre än hälften,
eller f, af kroppens längd tillstjertfenans rot,och
omkring |till samma fenas spets; största bred-
den mer än iaf dennahöjd. Ryggens form lika
med Rudans; rygglinien går ien jemn men icke
hög båge, utan någon vinkel vid ryggfenans bör-
jan, och saknar den på Rudan varande insänk-
ningen mellan slutet af rygg och börjanaf stjert-
fenan. Deremot har denna, hos några individer,
en mindre höjning öfver spetsen af os impar.
Buken från gälnäset till bukfenorna är hos denna
afkullrad, sällan platt som hos SjÖ-Rudah; mel-
lan dessa och analfenan hoptryckt, nästan kölad.
Bukliniens båge är nästan lika med, eller något
högre än ryggens, då denhos allmännaRudanär
lägre. Från anus till stjertfenan finnes en in-
sänkning. Stjerten bred och kort, dock längre
än hos Sjö-Rudan, så att afståndet mellan slutet
af anus och början af stjertfenan, som hos Sjö-
Rudan är jemt hälften, utgör hos denna ? af
kropps-höjden öfver analfenans slut. Hufvudet,
som i jemförelse med kroppen är medelmåttigt,
alltid större än hos Sjö-Rudan, utgör i längd
omkring Iaf kroppens, räknad från nosens spets
till midten af stjertfenan; bredden, tagen öfver
locken, är, jemförd med kroppens bredd, större
än Sjö-Rudans; iprofil synes det äfven kortare
och trubbigare än dennas. Pannan något bre-
dare och mindre afkullrad änSjö-Rudans. Nosen
mycket trubbig, har den öfre käkens kant något

framstående öfver munnen, hvilken skiljer sig
från den vanliga Rudans deruti, att den är mer
uppstigande, så att den nedre käken tillsluter
munöppningen såsom ett lock, samt att den vin-
kel, som underkäken bildar vid leden, härafblir
tydligare, och att nedre käken, som hos Sjö-
Rudan är lika lång med locket, är hos denna
något längre. Tändernas antal och form är all-
deles lika med dem hos Sjö-Rudan. Gällocken
hos Damm-Rudan skilja sig deruti, att de äro
mer och mindre convexa, då den vanliga Ru-
dans äro platta. Gälbågarna och gälhinnan samt
ögonen, så väl till form som läge, lika; samma
förhållande är äfven med näsborrarna. Fjällen
äro till form, antal och läge lika med Rudans.
Sidolinien skiljer sig deruti, att den hos Damm-
rudän oftast är något mera krökt och ligger när-
mare ryggen. Läget för anus är detsamma.

Ryggfenan, som ianseende till strålarnas an-
tal, hufvudsakligen är lik Rudans, skiljer sig lik-
väl så vida, att första strålen ofta med svårighet
upptäckes, och blir derföreicke sällan förbisedd.
Hvad formen angår, är skillnaden större,emedan
denna fena hos Damm-rudan alltid är högre
framtill och har en mindre båffformig rand.
Analfenan är deruti skiljaktig, att den är något
högre och främsta hörnet mindre afrundadt.
Mellan bröst och bukfenorna hos denna och SjÖ-
Rudan, äger ingen väsendtlig skillnad rum. Stjert-
fenan skiljer sig deruti, att oaktadt den starkt ut-
bredes får den likväl en månformig insänkningi
yttre randen.

Könskillnaden likamed Sjö-Rudans. Färgen
hos denna är iallmänhet mörkare, än hos Sjö-
Rudan. Ryggen mörkt olivegrön och öfre delen
af hufvudet ännu mörkare; ryggens mörka färg
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ljusnar något utåt sidorna, så alt den underlig-
gande messinggula färgen här är tydligare än på
ryggen, der han ofta icke märkes; buken mörkt
gul. Ryggfenan har ryggens färg, de öfriga fe-
norna äro gråa med mer och mindre blandning
af rödt. Iris messinggul men oftast brun af de
täta punkter,hvarmed den är beströdd; vid pu-
pillen finnes likväl alltid en fin messinggul kant.

Uti de inre delarnas byggnad och läge vi-
sar sig endast den skillnad, att simmblåsan hos
denna, har den främre, runda delen större och
den bakre ej så mycket krökt, kortare och sma-
lare, hvilket synes härleda sig af den baktill
mer hopträngda bukcaviteten.

Rudan, som i Skåne och Bohuslän kallas
Karussa; (troligen af Danskames Karudse) före-
kommer nästan öfver hela Sverige, utom iden
högre norden. Efter uppgift skall den äfven fin-
nas ända upp till Valders i Norrige; men att
hon der har sin yttersta gräns mot norden, är
troligt deraf, att de individer, som der sparsamt
förekomma, icke uppnå någon betydlig storlek.
Imedlersta och södra provinserna af Skandina-
vien, förekommer hon högst allmän och uppnår
en betydlig storlek. IWermland börjar hon
blifva sällsynt och småväxt. Dess förnämstaup-
pehållsställen äro smärre sjöar med grundt vat-
ten, samt gräsig och dyig botten. Då hon träf-
fas istörre vatten, såsom Östersjöns vestra skär-
gärd, Venern, Wettern och Hjelmaren, är det
endast igrunda, gräsiga och gyttjefulla vikar.
Hon trifves äfven väl uti små dammar, torf-
grafvar m. m. med stillastående vatten, och är,
jemte småspiggen (Gasterosteus aculeatus) denenda
af våra inhemska fiskar, som allmänt förekom-
mer, och till ymnighet förökar sig på sådana
ställen, ty Karpenkan ickeanses såsom ursprung-
ligen inhemsk hos oss. Detta har gjort att Ru-

dan liksom Karpen, hålles, nästan som ett hus-
djur, idammar, för att vid behof kunna på-
räknas. Men uti sådana små dammar, hvarest
alltid uppstår brist på föda för den mängd af
fiskar, som tillväxa, urartar Rudan småningom
och antager efter flere generationer den form,
som här ofvan blifvit beskrifven under namn af
Dam-Ruda, hvilken form aldrig förekommer uti
sjöar och på sådana ställen,som först nämndes
såsom Rudans egentliga hemvist. Der finnas en-
dast Sjö-Rudor; men om de insläppas ien liten
fiskdam, skall man, efter några få års förlopp
på samma ställe finna Rudor, somhafva enmel-
lanform mellan Dam- och Sjö-Rudan, så att det
blir svårt att hänföra dem till någondera, och
efter ännu längre tid finnas der endast Daram-
Rudor. Dessa båda former, äro således ej skilda
arter. Troligen urartar ej Rudan lika på alla
stallen, utan stadnar, efter vattnets olikabeskaf-
fenhet och olika tillgång på föda, vid en större
eller mindre grad af degeneration; åtminstone
träffas ofta, uti små vattenpölar, desse nämde
mellanformer, hvilka tyckas hafva der lefvat och
fortplantat sig en längre tid, utan vidare för-
ändring. AttDamm-Rudan återgår till den ur-
sprungliga formenbe visesderaf, attom små Damm-
rudor, få till antalet, släppas ien störredamm
der tillgången på födoämnen är ymnig, öfvergå
de snart till mellanformen; men då de hunnit
föröka sig betydligt, så att födoämnet tryter och
trängsel uppkommer iDammen, återgå de till
Dammrudans vanliga form. Faktiskabevis saknas
dessutom icke, att Damm-Rudor, som blifvit
planterade isjöar, efter en längre tid, återtagit
Sjö-Rudans ursprungliga form. Uti Vetenskaps-
Academiens Handlingar för året 1838 har jag
utförligare afhandlat detta ämne och får derföre
hänvisa dit. Rudan har ett mycket trögtlynne,
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gör aldrig några längre utflyttningar, utan hål-
ler sig beständigt på den trakt der honär född,
så framt icke tillfälliga händelser tvinga henne
att förändra uppehållsort. Denna medfödda trög-
het gör, att honicke är mycket snarskrämd och
att hon alltid tror sig säker, när hon nedkrupit
ibottnens gyttja eller strandens gräs. Då hon
någon gång uppstiger i vattnet, hvilket sällan
sker, så framt hon icke ditlockas af solvärmen,
är hon likväl skygg, och flyr hastigt för buller;
tager då genaste vägen till bottnen, der hon sö-
ker ett säkert ställe, från hvilket hon sedan icke
Jätt drifves. Dess rörelser i vattnet äro lifliga
och hastiga, ehuru icke uthållande. Lektidenin-
träffar några dagar förr eller sednare efter läget
af den ort, der hon uppehåller sig. Idet med-
lersta Sverige infaller den iJuni, omkring mid-
sommar, då vackra och varma dagar inträffa.
De lekande fiskarne uppstiga då mot grunda strän-
der, der leken anställes bland gräs, och fortgår
flere dagar på det sättet, att de samla sig i täta
skaror, röra sig häftigt omhvarandra, uppsticka
då och då nosen öfver vattenytan och lemna på
den en luftblåsa, som, då den sönderspricker,
gifver ifrån sig en svag smäll. Häraf uppkom-
mer ett sorl, likt det från en kokande gryta.
Rommen afsättes på bottnens gräs och kläckes

fort, då väderleken är gynnande. Ynglet växer
icke särdeles fort; men blir snart aflingsfört. När
till denna egenskap att tidigt kunna fortplanta
sitt slägte, lagges den, att honans rommsäckar,
ijemförelse med fisken, äro stora och romm-
kornen deremot små, följer att denna lisk fort-
plantar sig starkt. Den förmodan, att Rudan
skulle leka flere gånger om året, härleder sig
deraf, att, under Juli och Augusti månader, då
lugna och vackra dagar inträffa, stimma Rudorna
alldeles på lika sätt som då de leka. Rudan är
en storatare och lefver af insekter, maskar, gräs
och gyttja. Hon är en af de mest seglifvade
fiskar. Köttet räknas till läckerheter, hvartill
anrättningen likväl hufvudsakligen bidrager. De
Rudor som hämtas från klart vatten och äro
stora, äro visserligen smakligast; men de som
fiskas idyiga sjöar och äro små, hafya alltid en
mer och mindre stark dysmak och. ärodessutom
beniga.

Rudan fångas allmännast i ryssior (19) fås
äfven på laggnat (5)under lektiden,och tages ofta
på skottnät (29), då likväl vattnet börvara grum-
ligt, emedan hon iannat fall sällan låter drifva
sig på nätet, utan nedbäddar sig igyttjan.

C. U.E.
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Kummel. Merluccius vulgaris Flem. *).
Artm. Underkäken längre, bukfenorna trubbigt rundade, nästan lika stora med

bröstfenorne; stjerten tvär, (hopfälld synes den inskuren).
Rfn. 10 a ii;37 a 3g; Anfn. 3? a 38; brfn. i4; fyffo; 7

Synonymi. Gadus N:o 8 ArtediGenera, p. 22. — Syn. p. 36. — G. Merluccius L. S. N. xn,Ip. 439; —
Fn. Sv. ed. 2 N:o 314. — Retzii Fn. Sv. p. 321. — Bloch Ausl. Fische 2 p. 94 pl. 154. — Hollberg Götheb.
sällsk. nya Handl. 5 p. 38, m. fig. — Nilsson Synopsis p. 44. — Schagerström Phys. Sällsk. Tidskrift Lund
1838 p. 302. — Meluccius vulgaris Fleming. Brit. Anim. p. 195, — Yarrell Br. Fishes 2, p. 177. — Lysing
Ström. Söndm.Ip. 295. — Merlu Duhamel Traite' des Péches 2, scct. Ip. 141, pl. 24.
Anm. Linnés något oriktiga beskrifning iFauna Sveciea, på rygg och analfenorna, synes vara felaktigt an-

tecknad ur Willoughbys noggranna beskrifning (Hist. Pise. p. 174). —
Blochs uppgift,att samma fenor hade

enkla strålar, är tydligen föranleddaf Dtjhamels figur. Den besynnerliga uppgiften hos inånga författare,
att bukfenorna äro spetsiga, synes äfven hafva uppkommit genom beskrifning efter plancher, ty endast de
af Willoughby och Yarrell gifna figurerna visa formeri af en hoplagd trubbig bukfena; alla andra visa dcrt
spetsig. Då man läser detsamma hos Brunniche (Icht. Mäss p. 21), jemte orden "p. eaudalis rotundata",
och "caput supra in fossulam acutangularem depressum," kunde man vara frestad att förmoda någon
olikhet mellan medelhafvets och nordsjöns G. Merluccius, hvilket åter motsäges af Duhamels försäkran om
deras likhet, och af den öfrigatydliga öfverensstämmelsen hosbåde figurer och beskrifningar. —

Att Yarrells
högst afvikande uppgift på rygg- och anal-strålarnes antal ("2:dra rfn 29; Anf. 21") uppkommit genomfel-
skrifning, eller genom monstrositet hos det exemplar han beskrifvit, synes tydligen af den noggranna öf-
verensstämmelsen mellan alla andra originella uppgifter. Den isländska af Faber beskrifna Q. Merluccius
måste vara en annan art än vår, då den skall hafva underkäken kortare, ett vida större antal fenstrålar
samt ett par fria strålar midti rygg- och analfenan. Den öfriga beskrifningen visar tillräckligt, att det är
fråga om en art af Genus Merluccius. O. Fabricius anför en Gadus Merluccius vid Grönland,menden har
sedan ej blifVit återfunnen der, enligt Reinhardts Icht. Bidrag till den Grönl.Fauna.

Uti den allmänna öfversigten af Torsk-
famillen, p. 77, är nedtill slagtet Merhcecius an-
fördt såsom skildt från GadiiSj, samt i korthet
definieradt. Det utmärker sig vidare, och huf-
vudsakligen, genom sina stora., i nästan enkel
rad stående tänder. Alla andra afdelningar af
Torskfamiljen hafva små, någorlunda jeinnslora ,,

i mångfaldigt dubbel rad stående (kardlika)
tänder.

Kummeln blir ofta: 4 fot lång, men dess
vanliga, nu förekommande storlek vid våra ku-
ster är 2 å 3 fot. Utländska författareuppgifva
ända till 6 fots längd. Följande beskrifning är
gjord efter 3 isprit förvarade exemplar, hvaraf

*) På pl. 33, som redan mera än två års tid legat, färdig, har blifvit utsatt namnet M. argentatusy men då
arten, ända sedan 1828, af de engelske faunisterne erhållit ett bestämdt namn, måste detta numera bibe-
hållas. Namnet argentatus bör (enl. Faber Isl. 90) tillkomma den isländska arten, ifall den verkligen är
åtskild. C S.
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det längsta är 17 tura, samt efter en af framl.
Professor B. Fries lemnad anteckning, innehål-
lande dimensionerne af ett 24 tum långt, nyss
fångadt exemplar.

Af hela längden, med stjertfenan inberäk-
nad, utgör dennas medlersta stråle ~, och huf-
vudet, till gällockets spets, obetydligt ofver i.

Kroppens största höjd är g af hela längden, och
störstabredden eller tjockleken är ? af höjden.

Fjällen äro fasta och stora i jämförelsemed
andra torskarters: nära itumbreda på ettexem-
plar af 17 tums längd; väl ordnade, rundade,
starkt tegellagde.

Hufvudet är kägelformigt, framåt nedtryckt,
med omkretsen, sedd ofvanifrån, parabolisk *).
Det är ofvanpå ganska bredt, kullrigt, med rät
profil-linie, utan intryckningar eller kölar då
fisken ej är hoptorkad. Gällocken ochhufvudets
sidor äro fjälliga. Ögat är rundt, tätt inneslu-
tet af den skarpt begränsade, något aflångaögon-
kretsen. Dennes bakre kant infaller jemt vid
midten af hufvudets längd till gällockets spets;
sjelfva ögats längd är |af hufvudets, eller hälf-
ten af dess afstånd från öfverkäksspetsen. Näs-
borrarne ligga närmare ögat, vid af linien från
detsamma till öfverkäksspetsen; främre hålet är
rundt, det bakre halfmånlikt. Öfverkäkens kant
utgöres ensamt af mellankäksbenet. Hela öfver-
käken slutas midt under ögat, ochhar närahälf-
ten af hufvudets största längd. Underkäken är
betydligt framstående framom den öfre. Aftän-
derne äro en del stora: |tum långa hos ett
exemplar af 17 tura; fastvuxne, spetsiga, föga
inåt krökta, glest sittande ienkel rad; omkring
15 på hvarje sida af öfverkäken. Dessutom fin-
nas ibåda käkarne små tänder, mellan och inom
de stora, samt i underkäken en rad temligen
stora utanför dem. Plogbenets tänder bilda i

gomhvalfvet en tvärstående halfcirkel i oordent-
ligt dubbel rad. Isvalget finnas dessutom of-
vantill 3:ne tandade ben. Tungan är köttig,
stor och plattad. Gälöppningen är ganska stor,
ty lockets öfre kant är fri ända till sidolinien
nära nackbenen. Gälhinnan är stor, med obe-
täckt kant, och 7 stora, höga plattade strålar;
nedtill är den klufven ända fram under midten
af underkäken. Gälbågarne äro som vanligt 4.
Intet tecken till skäggtöm finnes.

Kroppen är långsträckt, föga hoptryckt,
bredt rundad i rygg och bukkanter, med en
djup fåra, hvari rygg- och analfenorna sitta,och
hvaruti de kunna nästan fullkomligt nedfällas.
Sidolinien börjar från nackens sidor, går nästan
rät, något snedt mot ryggen, till midten afstjert-
fenan. Den är djupt intryckt, skarpt begränsad,
alldeles utan fjäll. Uti densamma sitta, längsåt
hela kroppen, ganska fina vårtor, eller upphöjda
punkter, med hål för slemafsöndringen, på ett
afstånd från hvarandra svarande ungefär mot 3
af de närliggande fjällen; de främste 10 å 11
äro dubbla, de följande enkla; de bakre något
otydliga. Anus sitter långt framom midten (vid|)
af hela kroppslängden, under bröstfenans spets.

Bröstfenan sitter nedomgällockets spets. Den
är något öfver iaf hela kroppslängden, med 14
strålar, hvaraf den första är ganska liten, den
andra|af fenans längd, båda enkla; de följande
dubbelt tvåklufne; den 6:le längst; den sista ?
af fenans längd.

Bukfenan är fast och elastisk, föga mindre
än bröstfenan (knappt -J 5 kortare), med strålar,
hvaraf den första, som är enkel, räcker till ?,
den sista till \ af den längsta, som är den s:te.
Denna fena är, såsom synes af strålames förhål-
lande, ganska trubbigt tillrundad, och har all-
deles hel kant, hvarigenom Kummeln skiljer sig

*) Hufvudet liknar mycket Gäddans, och denna likhet ökes ännu mera genom tändernas utseende. Deraf kom-
mer namnet Merluccius, som är en förändring af: Maris lucius (hafvets gädda). Den af Faber gifna här-
ledningen, från maris lux (hafvets ljus) har alldeles ingen sannolikhet för sig, då denna fisk ingalunda är
bland de mest lysande hafsfiskar ide trakter der namnet uppkommit, ehuru dess temligen blanka yta kun-
nat gifva anledning till det nordiska namnet Lysing.
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från alla våra Öfriga torskarter,hvilka hafva buk-
fenorna tillspetsade genom långa mjuka ändar
från några af strålame, som skjuta utomhinnan.
Detta anföres äfven af Cuvier såsom hufvudsak-
lig karakter för torsk- familjen.

Första ryggfenan börjar helt nära bakom
bröstfenans rot. Den är nära 3-kantig med 10
å 11 strålar, den första enkel, så lång som |
af den andra, hvilken är längst och liksom de
följande dubbelt 2-klufven. De sista äro så små
att de lätt öfverses.

Andra ryggfenan börjar efter ett mellanrum,
svarande mot 2 strålar, och har 37 å 39 strå-
lar hvaraf de fleste äro dubbelt 2 klufne. De
första 22 (eller 21) utgöra en nära jemnhög,
bakåt föga lägre fena; hvarje stråles spets bildar
en liten plattad flik utom hinnan. De derpå
följande 17— 18 stå ej utom hinnan, sombildar
en jemt rundad, betydligt högre del af fenan.
Den första af dessa sednare strålar är nästanen-
kel, blott i spetsen obetydligt klufven, och de 2
följande äro det föga mera. Dessa 3 bli gradvis
högre; de 6 derpå följande äro nära lika, de si-
sta hastigt aftagande. Hinnan blir vid slutet af
första delen ganska tunn och skör;i andra de-
len vida fastare. Allt visar att denna fena egent-
ligen består af två, som hafvä olika struktur,
och båda börja, såsom vanligt, med kortare,enk-
lare strålar.

Analfenan har fullkomligt lika struktur som
2:dra ryggfenan, med 22 strålar i första, och
15 a 16 iandra delen *). Den första strålen
är ganska kort, de 2 följande gradvis längre.

Stjerlfenan har de medlersla strålame något
kortare, så att bakre kanten, då fenan utbredfes
blir alldeles rät. Mellan båda vinklame ligga
17 å 20 tjocka, dubbelt klufne strålar, ochutom
dem, på hvardera sidan 6— B, som äro gradvis
kortare, och tätt hopvuxne; de yttersta äro otyd-
liga. Strålames antal kan alltså uppgå till 36,

kanske mera; på ett exemplar räknar jag blott
29, nemligen 6, 17, 6.

Färgen är silfvergrå, på ryggen svartgrå.
Lefvande skall fisken vara ganska blank, hvilket
måhända eifvit anledning till det norrska namnet
Ljsing. Greker och Romare hade ett helt an-
nat begrepp derom, ty de benämde denna fisk
åsnan (Grek. Ovccr, Lat. AseUus), efter dess grå,
bland medelhafsfiskarne oansenliga färg. Detta
namn qvarstår ännu i fiskens benämning på
Sardinien: Nasello. Iris är äfven silfvergrå; på
den lefvande fisken,ofvantill,med en anstrykning
af guldfärg. En liten svartaktig fläck finnes vid
bröstfenans rot. Munnen är inuti svartaktig.

Inre delar. Efter den ganska korta och
vida matstrupen följer en stor,säcklik, tjockväg-
gad mage, som då den är tom drager sig till-
hopa med skrynklad inre yta och ett veck vid
den blinda ändan. Tarmen, som utgår från si-
dan af magens öfre ända,är smal, kort, och gör
blott 2 böjningar. Den har strax vid sin bör-
jan en enda ganska kort blindtarm, iform afen
liten rundad sidopåse af lika vidd med sjelfva
tarmen och inuti försedd med tvärgående fållor.
Lefvern stor, hos spritlagde exemplar rödgul
(hos färska hvitgrå, enligt Duhamel och Holl-
berg); högra loben vida mindre, under till för-
sedd med grön gallblåsa. Äggsäckarne äro 2,
med gemensam öppning till cloaken, bakom tar-
mens öppning. Holi.berg uppskattar äggens an-
tal hos en större hona till 2 millioner. Sim-
blåsan är stor, ganska fast och hård, med liga-
menter tätt fästad vid vertebrernes tvärutskott och
vid refbenen ofvanför tarmkanalen m. m., så att
den skiljer dessa delar från de, öfverst under
ryggraden, liggande njurarne. Hela bukhinnan
är svart.

*) Merluccius kan således anses hafva 3 ryggfenor samt 2 analfenor, och det skulle ej vara någon stor afvir-
kelse, om en art af detta slägte träffades, som hade dem alla åtskilda, hvilket äfven, i fall Faders beskrif-
ning är riklig, tyckes inträffa med den Isländska arten.
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Kummeln är en egentlig hafsfisk, som säl-
lan ingår uti skärgårdarne. Derstädes t. ex vid
Bohuslän, träffas dock yngre exemplar till ringa
män<nl vid alla årstider. Han går alltid nära
bottnen;under störredelenafåret går denspridd,
eller förföljer flockvis sill och makrillsstimmen,
men vid fortplantningstiden samlas den tillgan-
ska stor mängd vid lekplatserna. Detta inträffar
iKattegat imedlet af Juli. Enligt Bohuslän-
ska fiskares enhälliga utsago finnes ihela Kat-
te^at blott en enda bank, hvarest Kummeln före-
kommer imängd och leker. Denna kallas äfven
Kummelbanken eller Kummelgrund, och är be-
lägen vest sydvest från Götheborg midt utiKat-
tegat, igrannskapet af Sör-öarne. Den är ganska
liten, består af sand och småsten samt har 16
till 22 famnars vatten. På denna bank vistas
Kummeln imängd för att leka, från midten af
Juli till midten af Augusti, sedan skingras den
åter. Enligt någras uppgift, skulle fisken åter
träffas på samma ställe om våren, då hanäfven
någongångkommer närmare landet *). Uti Sun-
det, hvarest den understundom skall visa sig,
kallas den Lubb (enl. Schagerström). Det iBo-
huslän vanliga namnet Kummel synes vara en
förändring af det norrskaRulmund eller Kolmun3

af munnens svarta färg. Lysing är annars fiskens
vanliga namn iNorrige, hvarest den förekom-
mer ända upp emot polcirkeln. Utom Skandi-
navien förekommer Kummeln i hela Nordsjön;
den är högst ymnig på några få ställen vid
Bretagne, sydvestra England och Irland, men
skall vara sällsynt vid vestra kusten af Skott-
land **). Omkring spanska halfön skall den
finnas på flera ställen, ochimedelhafvet, der den

fångas i stor mängd, ersätter den Torsken, som
ej finnes der. Kummeln är, med undantag af
de dagar då leken påstår, ytterst glupsk, och så-
ledes lätt att fånga på krok. Han lefver huf-
vudsakligen af fisk, såsom sill, makrill o. d.,
och säges bita sönder mera,änhan förmår svälja.
Äfven berättas det, att han vid uppdragningen
ur vattnet plägar gifva ifrån sig födan. En som
jag öppnat hade dock 3:ne sillungar i magen.
Förmodligen har dess glupskhet gifvit anledning
till de föga sannolika berättelser som Ström, ef-
ter norrska fiskares utsago,anför, att 3:ne fiskar
blifvit fångade på en krok, der-igenom alt kro-
ken skurit sig ut genom buken påden förstaoch
strax blifvit sväljd af den andra, samt på lika
sätt af den tredje.

Denna fisk anses vara periodisk. IKatte-
gat var den, enligt Hollbergihögsta grad ym-
nig på 1780 talet, så att mera fångades,än som
kunde användas. Derefter blef den sällsynt,men
ficks ånyo inågorlunda mängd 1801— 1803, då
flera 100 tunnor saltades. Sedan blef den åter
så sällsynt, att Hollberg(år 1821) först efter
flere års efterfrågan kunde förskaffa sm ett exem-
plar till beskrifning. Nyligen har den under
början af 1830 talet varit ymnig, men skall på
de sednare åren åter hafva aftagit. Denna ora-
bytlighet i tillgången har mycken likhet med
sillens så kallade periodicitet, och torde kunna
förklaras efter lika grunder. Fisken har iKatte-
gatt blott få lekplatser (troligtvis blott en), och
torde, såsom många andra arter, envist hålla sig
vid den, till hvilken han är vand att gå. Men
då han der oroas under leken, och till följe af

sin

'*) Yarrell uppgifver, att Kummeln vid England leker om våren, eller vid slutet af vintern.
**) Vid Färöarne synes den ej finnas, och enligt hvad förut är nämdt torde den Isländska Lysi vara en

annan art.
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sin glupskhel lätt ulfiskas före och efter lekti-
den, så bör det snart kunnainträffa, att ej ett för
leken tillräckligt antal fullvuxna individer åter-
stå, och då måste fisken bli sällsynt, intill dess
fiskrarne hunnit glömma bort fångstället, såsom
ej mera gifvande, och en ny uppsättning affull-
mogen fisk derefter hunnit samla sig eller till-
växa,samt återiettpar generationer fortplanta sig.

Kummeln anses färsk vara en mindre god
fisksort, i synnerhet då den fås på dyig botten;
på stenig och hård botten skall den bli bättre.
Saltad och torkad såsom rotskär, klippfisk, stock-
fisk m. m. skall den dock vara nära lika god
med Torsk på samma sätt beredd (hvarom mera
vid Torsken). Den åtgår, sålunda beredd, till
betydlig mängd i de katholska länderne, såsom
föda under fastan, då ej kött får förläras.

IKattegat fångas Kummeln dels med bac-
kor, dels tillfälligtvis med slagdörj eller ränn-
dörj. På den förut beskrifna Kummelbanken
sker fisket under lektiden i slutet af Juli och
början af Augusti, med handsnöreeller koljebac-
kor. Till agn brukas sill eller helst makrill,
samt den fisk, som uttages ur magen på den fån-
gade Kummeln. Hundradetals båtar, vanligen
med 3 mans besättning, pläga då samlas der,
och om fisket är ymnigt,kunna de vara lastade
på en förmiddag. Vid Bretagne är Kummeln
föremål för ett ganska betydligt fiske, somdrifves
ute iöppna sjön (utan tvifvel vid lekplatserna),
dels med nät, dels med krok, uti stora båtar
med 9 mans besättning. Detta fiske sker endast
om natten, och sysselsätter mycket folk.

C. S.

Skandinaviens Fiskar. Haft. 7, 20
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Sandflundra (Pleuronectes Limanda Linn.)
Årtm. Munnen medelmåttigt stor: öfverkäksbenet foga längre än från dess fäste

till ögats framkant. Sidolinjen böjd ien halfeirkel öfver bröstfenan. Tänderne något
åtskilde, otydligt spetsade, sittande ienkel rad. Fjällen med tvär småtaggig spets.

Rfn. 65 -80. Anfn. 5o— So. Stj.fn. 18. Br.fn. \o—i\. B.fa. 6.
Synonymt. Artedi Genera p. 17 N:o 2. — Doser. p. 58 N:o 11. — Pleuronectes Limanda L. S.N. Ed. X,

p. 270. —
Block Fische Deutschl. 2, p. 45 tab. 46 (srtjertfenan oriktig). —

Retzius FaunaSv.p.331.
—

Qvensel
Vet. Acad. Handl. 1806 p. 22 och 220. — Svvartz, Svensk Zoologi N:o 16. — NilssonSynopsis p.56.

—
Gottschb

Wiegm. Archiv 1835, 2 p. 160. —
YarrellB-ritish Fishes 2 p. 219. — Sandflynder Ström Söndmörs Beskr.

Ip. 278.
ILinnjei Mus. Ad. Frid. prodr. p. 68, och derefter iSystema Naturae XIIp.457, hafva i diagnosen för denna

art influtit orden "spinulis ad radicem pinnarum dorsalis anique"; troligen genom förväxling med Flesus eller en
medelhafsart. Detsamma finnes i Mullers Prodromus p. 45. Retzius, som ej återfunnit dessa taggar, har sats
samma ord inom parentes. Faber har (Fische Islands p. 140; Isis 1828 p. 880), sammanblandat denna art med
den Grönländska PL platessoides Fabr., som är en särskilt art, enligt Reinhardt iMaanedskr, for litt. 1832, 3
p. 27, med 8 strålar i gälhinnan. Den har vidare enligt Fabricius flera strålar i fenorna,hvita fläckar vid rygg-
och buk-kanten o. s. v. Faber har dock beskrifvit Limanda, som enligt Reinhardt finnes vid Island, men lånat
något af Fabricii beskrifning, t. ex. storleken, 18 tum, som torde vara för mycket för Limanda;- kanske äfven
uppgiften "12" strålar ibröstfenan.

Sandflundrans vanliga längd vid våra kuster
är 9— lo tum; knappt öfver 12. Största bred-
den utom fenorne är något mindre, än hälftenaf
längden utom stjertfenan; den varierar från nära
itill |. Hufvudet till lockets spets, nära iaf
hela längden utom stjertfenan, och denna är föga
kortare än hufvudet.

Omkretsen är jemt oval, utan betydlig in-
tryckning vid ögonen. Fjällen »ro tämligen stora,
väl ordnade, till antalet lika med Lerflundrans;
nemligen, vid midten af kroppen räknas från si-
dolinien, ien sned rad, 30 till ryggen och 32
till analfenan. De äro aflånga, smalare än Ler-
flundrans, så att de föga betäcka hvarandra åt
sidorne, ochdenblottade delen synes nästan rund;
ispetsen tvärhuggne med B—l 38— 13 fina, spetsiga,

paralléla taggar. På blindsidan hafva fjällen på
kroppens bakre del ej så många, och på den
främre inga, eller blott I—21 — 2 taggar. Ögonen,
ögonskillnaden, näsborrarne, såsom hos Pl. li-
mondoides och de flesta Skäddor. Munnen är
liksom hos Pl. Platessa och Flesus tämligen li-
ten: öfverkäksbenets spets räcker, om det böjes
upp öfver ögat, knappt till pupillen. Underkä-
ken räcker något litet framom den öfre. Tän-
derne äro något kägelformiga, nedtill i spetsen
rundade, ofvantill spetsade. De stå ienkel, ofta
något oordentlig rad, med mindremellanrum än
en tands bredd; på blindsidan |? verticala; på
ögonsidan finnas tänder blott framtill: i öfver-
käken till |,iden undre till ? af munöppnin-
gen. Gälhinnanhar, såsom hos alla våraFlundror
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utom Lerflundran, 6 fullkomliga slrålar påhvarje
sida, utom de båda små vid midten. De öfriga
6 äro aflägsnade från midten, föga plattade,sto-
ra; men de äro ej alltid tydliga eller lätta att
räkna, hvilket kommer deraf, att hinnan ej så-
som hos andra fiskar ligger platt, med kanten
bakåt, utan kanten är inåt tillbakaviken, hos
denna och de flesta arterna, till hinnans halfva
bredd; den ligger således dubbel *).

Sidolinjen bildar framtill öfver bukcavite-
ten en temligen jemn böjninguppåt, somhastigt
påsedd tyckes vara en halfcirkel; men den ut-
gör egentligen ej mera än ± cirkelbåge. Anus
och urinpapillen äro som vanligt (se Lerflundran).

Fenomes läge är alldeles sådant som hos
Lerflundran, och strålame äro på samma sätt
fjälliga. Slrålarnes antal varierar betydligt irygg-
och analfenan. Jag har funnit följande:

Gottsche uppgifver: 65a70. 50,56. 18,17. 10,9. 6.
Artedi

— 78,79 60,61. —
12! 6.

Alltså kunna strålame iryggfenan variera mel-
lan 65 och 80, eller inom ett antal af 16, som
är iaf minsta antalet; men ingen anledninghar
visat sig, att anse individerne tillhöra 2 skilda
arter. Afven vertebrernes antal lärer betydligt
variera: de äro enligt Artedi 39, enligt Gottsche
39—40, enligt Bloch 51! Jag har ej sjelf haft
tillfälle att undersökaderas antal. — Stjertfenan är
ibakre kanten rundad. Den har 14 tvåklufne
strålar, och dessutom 2:ne enkla ofvan och ne-

dan, af hvilka den yttersta räcker till |ochden
följandetill ? af stjertens längd. — Bröstfenanhar
på högra sidan \ af hufvudets längd; vanligen
med 10 strålar, hvaraf de 2 förste äro enkla,
de öfrige tvåklufne; 3:dje och 4:de längst. På
blindsidan är bröstfenanbetydligt kortare, van-
ligen med 9 strålar,hvaraf s:te eller 6:te längst.
De äro alla klufna, men på de främre 6 å 7
ligga grenarne tätt tillhopa, så att strålame sy-
nas enkla. — Bukfenorna äro ännu kortare än vän-
stra bröstfenan, med 6, på samma sätt, till ut-
seendet enkla strålar; 3:dje å 4:de längst.

Analtaggen är stark och spetsig.
Färgen är på ögonsidan gulbrun, med små,

mörka eller brunaktiga, någongångrödaktiga fläc-
kar. Den varierar mer eller mindre mörk,samt
bleknar efter fiskens död, då äfven fläckarne bli
otydlige.

Utigarne likna ide flesta stycken de full-
vuxne. Kroppens bredd och läget af alla dess
delar iakttaga samma proportioner. Endast fen-
strålarne tyckas vara något kortare, och hufvudet
är något större iförhållandetillkroppen. Ögonen
äro, såsom vanligt hos fisk-ungar, störst af alla
delar ijemförelse med samma delar hos de full-
vuxne, men läget af deras medelpunkt synes lik-
väl vara detsamma på unga och gamla, vid f af
hufvudets längd; hvilket är en följd deraf, att
flundre-ungames mun är i förhållande tillkrop-
pen ungefär lika vid alla åldrar. Hos de ofvan
anförde exemplaren har jag funnit följande pro-
portioner:

*) Detta läge torde vara anledningen till uppgifterna af 4 eller 5 strålar i gälhinnan hos Flundror.

Rf.
a) 9f tum. 68.
b) 9 — 67.
c) 8| — 67.
d) 8§ - 76.
e) 5i

—
80.

/) 3| - 75.
g) 21 - 71.
A) Ii- 74.

4/,
53.
54.
54.
59.
61.
55.
59.

Stfi.
18.
18.

18.
18.
18.

18.

Br.f.
10,10.
10, 9.
10-
-10,9.
11,10
11,-
-10-

,
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

Längd c i c".*>
P sti.fn, br.fn.utom stjertlenan. J

Hufv. fr. Öfv. k.
spets ögats knsbredd

med till ögats längd utan fnir
gallock.bak-kant.

<zBft.=2oomillim.43 30
c4f „ 110 „ 23 15
/- „ 80 „ 14 111

46 18 10 94mi11.
29 12 7 45 „
21 - 5 34 „

g- „ 48 „ 9 -
hII „ 28 „ 5| - 13 6 3§ 18 „

8 3§ 2 12 „
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Härefter, äro, då längden utom stjertfenan

tages såsom enhet,
hosarstj.f. 0,215; br.f.0,15; 0ufv.0,23; Ögat 0,05.
hos ht — 0,196; (hos/0,144) — 0,286; — 0,072.
Tänderna äro äfven hos ungen f till form och
läge lika dem hos a. På de två minsta (g och
h) synas fjällen vara något mera rundade ispet-
sen och hafva ett mindre antal taggar,än på de
fullvuxne. Dessa två hafva äfven éft mera hlek
och genomskinlig färg, med tydligare fläckar, än
de öfrige, och synas vara ungar från förra året.
Ungar af mindre än ett tums längd äro, utom
ögon och skelett, alldeles vattenklara och färglösa.

Inre delar. Matstrupen är kort. Magen nå-
got vidare än tarmen, ligger i en böjningutmed
sjelfva buk-kanten, kring nedre kanten af den
ofvanför liggande, plattade,rundade, rödgula lef-
vern. Pylorus är något hopknipen såsom en
hals. Strax derinvid sitta 3 ganska korta pan-
creatiska bihang, eller så kallade blindtarmar,
och nära derunder en sådan särskild. Tarmen
ligger i flera böjningar på vänstra sidan om mage
och lefver. Det har nu ej varit tillfälle, att be-
skrifva forlplantnings-organerne.

Lefnadssätt m. m. Sandflundran förekom-
mer i hela Kattegat allmännare än Lerflundran;
men tyckes dock endast fås i rätt stor mängd
vid norra delen af Jutland, hvarest den, enligt
Faber, skall utgöra fiskrarnes hufvudsakliga föda
under sommaren. Den ingår isundet och finnes
äfven isödra delen af Östersjön. Bloch erhöll
exemplar från Pommerska kusten. Vid Bohus-
län kallas den Sandskädda^ liksom vid Norrige
Sandjljnder och på Färöarne Sandflundra. Vid
Skåne kallas den Slätta^ längre upp Anglepiga^

iDanmark Skotte och Ising. Utom Kattegat
finnes denna art ihela Nordsjön, vid Frankrikes
och Britanniens vestra kuster, vid Norrige upp
emot polcirkeln, vid Island och Färöarne; alltså
ihela norra Atlantiska hafvet. Den uppehåller
sig mest på sandbotten och på något störredjup,
än de hos oss allmännaste arterne (10 famnar
och deröfver), men uppgår ej sällan på grundare
vatten. Födan utgöres af små crustaceer och an-
dra hafsdjur. Jag har särdeles funnit dess mage
fullproppad af små Idotece (Stenosoma), jemte
stycken af Annelider och grenar af små Alger
(Ceramium, Fuci). Fortplantningstiden infaller i
början af sommarn, iMaj eller Juni. De ofvan
beskrifne ungarne (e^ f, g, h) voro alla af Pro-
fessor Fries tagne vid Bohuslän d. 19Maj 1838,
efter den ovanligt kalla vintern, då våren kom
en månad sednare än vanligt; de kunde alltså
ej vara ungar efter samma års lek. Efter allt
utseende äro de båda minsta (g- och h), såsom
nyss förut nämdes, födde sommarn förut,afden
i sommarns början lagda rommen. Ungen f,
som har ett vida fastare utseende och samma
färg som de fullvuxne, är uppenbart ett åräldre,
och jag skulle vilja anse den för årsbarn med den
vida störreungen e. Dessa båda synas således vara
i3:dje året. Det blir häraf i hög grad sanno-
likt, alt denna art behöfver minst 4 å 5 år för
att utväxa till den vänliga storleken,8 å 10 trim.

Sandflundran fångas jemte andra Flundre-
arter med skäddgarn eller not; älven på krok.
Den anses för ganska välsmaklig.

C. S.
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Rock-Slägtet. Raja Cuv.
Lika svårt som det är, att bestämdtochmed

full säkerhet skilja en del af Rock-slagtets hvar-
andra närstående arter, ianseende till de för-
ändringar de undergå i olika ålder och olikakön,
lika lätt är det, att från de öfrige af de så kal-
lade Broskfiskarne (Chondroplerygii), till hvilka
det hörer, skilja detta slägte, som utomdet från-
stötande fula iutseendet, utmärker sig genom:
en nedplattad, tunn, nästan rutformig (rhom-
boidisk) kropp^ som slutar ien lång och smal
stjert; 'vanligen på öfra sidan väpnad med en
eller flera rader skarpa taggar\,ochförseddmed
tvenne ryggfenor, nära stjertspetsetij som of-tast äfven har en fena. Den taggiga beklädna-
den har en egen, normal förändring hos hvarje
art, som karakteriserar densamma. Denna för-
ändring visar sig i taggarnas form, läge, till-
växt eller affall, som likväl är olika i afseende
pä ålder och kön. Ögon och spruthål på öfre,
mun_, näsborrar samt gälöppningarpå undre si-
dan af hufvudet. Spruthålens öppning, som på
ytan är enkel, delar sig inåt itvenne, afhvilka
den ena grenen eller öppningen nedstigerimun-
hålan, den andra igälarna. Tänderna ärosmå,
ställda isneda radereller rutor;vidrotenplatta
med inåt böjda spetsar. Hos en af våra inhem-
ska arter är tandiormenbestämdt olika förhannen
och honan; bos de öfriga obetydligt afvikande
könen emellan. Könskillnaden,som hos deyngre
icke kan upptäckas, blir tydlig vid manbar-
hetsåldren, då hannens yttre köndelar börja ut-
vecklas. Rockomes inre byggnad öfverensstäm-
mer nära med Hajarnas. Bröst- och bukcavite-
terna, som hos andra vcrtebrcrade djur vanligen
skiljas genom en hinna (diaphragma), äro hos
dessa skilda genom ett halfcirkcllbrmigt brosk.
Ibland Rockorna är honan alltid större än han-
nen. Af deras lefnadssätt är ganska litet bekant,
hvilket troligen härleder sig deraf, att de alltid
hålla sig på lör mycket djupt vatten, för att
kunna observeras isitt fria tillstånd, och be-
ständigt, utan vid någon särskilt händelse, vi-

stås på bottnen. Rockomas fortplantning är föga
känd; det enda man med säkerhet vet, är att ett
ägg lagges isänder med någon mellantid mellan
hvarje, och att kläckningen sker då ägget lagges,
synes troligt deraf, att hos ingen af de tusentals
Rockor, som årligen tagas och öppnas,något kläckt
ägg funnits iäggledaren (oviducten), och att alla
de skal, som imängd finnas på hafsbotlen, och
af fiskarena få namn af Sjömiis, äro torna. Att
Rockan, efter fiskarenas berättelse, likt svinet,
gräfver ihafsbottnen för att söka mollusker och
mindre sjödjur till föda,är ganska troligt; att
den nedsticker nosen i bottnen för att hålla sig
fast, då den skall uppdragas på krok, är fiska-
rens daglisa erfarenhet. Af dess till utseendet
oviga kropp skulle det synas, som vore dess rö-
relser ivattnet mindre iifliga; mendå denblixt-
snabba Makrillen, som någon gång finnes iRoc-
kans mage, kan blifva dess rofj lärer hon icke
kunna räknas till de senfärdiga. Oaktadt myc-
ket stora Rockor sällan fångas vid våra kuster,
äro likväl några ganska betydliga. Jag har sett
en, som, upphängd på gafveln af en fiskarstuga,
täckte lära hela väggen, och Prof. B. Fr. Fries
berättar sig hafva funnit ett ägg efter en Slätt-
Rocka, som höll nära 13 verktum i längd och
något öfver 5itum ibredd.

Vid våra kuster hafva följande 6 arter hit-
tillsblifvit funna.(Jämf.Fries,Vet. Acad.H.1838.
a) med kort nos, som bildar en trubbig vinkel,

kroppen undertill ofläckad.
t. Knagg-Rocka (R. clavata)
2. Klo-Rocka (R. radiata).

b) med utdragen, spetsvinklig nos, kroppen un-
dertill fläckad. 3. Gök-Rocka (R. fullonica)

4. Hvit Rocka (R. lintea)
c) med utdragen spetsvinklig nos; kroppens un-

dersida har små tätt stående svarta strek och
punkter. 5. Slätt Rocka (R. Batis)

6. BlagarnsRocka(R.Vomer).
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Knagg-Rocka (Raja clavata L.)
Artm. Kroppen ofvan tätt beströdd med småtaggar *) och väpnad med några

knaggar; under mer eller mindre sträf, åtminstone under nosen och stjerten, och oftast
försedd med knaggar; ryggfenorna skilda, och imellanrummen finnes vanligen en eller
annan knagg.

Synonymt. Artedi Dcscr. Gen. sid. 71. — Syn. sid. 99.— Sp. s.103.—R. clavata Lin.Fn.Sv.N:o 293. Syst.
Nat.Ip. 397. 8. Westgöth. Resa f. 175. —

Retz. Fn. Sv. s. 304. R. punctata Hollberg Götheb. Kongl. Vet.
och Vitterh. Sällskapets nya Handl. 4 del. sid. 25 med fig. (yngre hanne). — R. Rubus Nils. Synops. p. 118. —
Raja rubus (<?) och R.clavata (£) Bloch Naturg. d. F. D. T. 111 p. 82, 25 fig. 83-84. — The Thomback Penn.
Brit. Zoolog. 111 sid. 82. med fig. (?) —

R.clavataYarrellBrit. Fish.IIs. 436.
—

Fries V. Acad.H.1838, s.126.

Knagg-Rockans vanliga storlek är 21 å 3 fot,
sällan större. Kroppen bred, nedtryckt, hos
båda könen rhomboidisk, med den öfre sidan
konvex, den undre platt; längden, från nosens
spets till stjertfenans, öfverstigermed |bredden
eller afståndet mellan bröstfenornas hörn; den
främre randen har tvenne insänkningar, enmidt
för ögonen och en annan vid sidanaf nosspetsenj
den bakre åter har blott en svag insänkning
nära bröstfenans spets, och höjer sig sedan i en
svag båge tillbukfenorna. Hufvudets längd, från
nosspetsen till nacken, utgör omkring \ af hela
kroppslängden. Pannan urhålkad; ögonenaflånga
med flikigt lock; spruthålen tätt bakom ögonen.
Näsborrarne, på hufvudets sidor, ligga ungefär
på lika afstånd från nosspetsen, som afståndet är
dem emellan. Den hudfiik, som täcker kanalen
mellan munviken och näshålan är,i den nedre

spetsen, tandad. Munnen halfcirkelformig, lig-
ger på tvären af kroppens undre sida, på lika
afstånd från nosspetsen som ögonen. Tänderna
förändra sig mycket iafseende på ålder ochkön.
De yngre, utan afseende på kön, hafva små,
grynformigt kantiga och trubbiga tänder,stäldei
sneda rader eller rutor. De utbildade hannarne
hafva tänder sittande så välilongitudinella som
transversella rader;demedlersta spetsade,med inåt
böjd spets. Äldre honor hafva breda, rutformiga
och afsluttande tandkronor, sittande i förbund.
Tungan mycket bred och slät med fri spets.
Gälöppningarne 5 på hvarje sida i tvenne mot-
satta, framåt divergerande linier, så att afstån-
det mellan munviken och den främre gälöppnin-
gen är ungefär lika med afståndet mellan de
två bakre öppningarna. Antydning till den 6:te
gälöppningen finnes på bröstet och är karakteri-

') Småtaggar (Spinulae) äro sådane, som göra huden sträf; de äro små ochkorta, antingensyllika medstjern-
formig rot (Sp. stellares) eller grynformiga (S. granulosoe). Knaggar (Aculei) äro de stora, vanligen bakåt
böjda, lörntagglika taggar, som finnas dels på bestämda ställen af kroppen (A. ordinarii), dels på obestämda,
så ofvan som under (A. extraordinarii); dessa hafva antingen nedplattad och utvidgad rot (A. clavati) eller
konisk, djupt rafflad och strålig rot (A. radiati). Hos hannarne förekommer på hufvudranden och mot
spetsen af bröstfenorna ett tredje slag af taggar: hannens kardor (Carmines); dessa äro långa, haklika myc-
ket stickande och rörliga, så att de kunna uppresas och nedfällas.
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stik för denna art. Kroppens öfre sida är tätt
beströdd med lina, vid roten stjernformiga tag-
gar; på undre sidan äro taggarne glesare och sak-
nas alldeles på bröst-och bukfenorna. På yngre
individer äro taggarna på kroppens undre delar
mindre tydliga, likväl saknas de aldrig under
nosspetsen och vid sidorna afbukcaviteten. Utom
dessa finnes, hos yngre, en rad knaggar, med ut-
vidgad rot och tillbakaböjd spets, längs efter
ryggen, en å ömse sidor på humeral-brosket; 1
eller 2 framom och 2 eller 3 bakom ögonenoch
några smärre i tvenne rader på nosbrosket. Hos
äldre finnes ännu en rad på ömse sidor om stjer-
tens rot; men dessa variera mycket iantal, och
ännu mer de så kallade öfveiioppsknaggarna,
hvilka likväl sällan helt och hållet saknas. Mel-
lan l:a och 2:a ryggfenan finnes alltid en och
annan knagg. På hufvudets sidor ungefär midt
för, eller något framom ögonen, finnes hos han-
nen, vid manbarhets-åldren, sä kallade kardor_,
hvilka utgöras af flera rader kardlika taggar, som
kunna uppresas och nedfällas, dåde ligga så tätt
intill huden att de med svårighet upptäckas.
Alldeles lika konstruerade taggar finnas äfven
midt för hörnet af bröstfenorna. Analöppningen
ligger emellan bukfenorna, är stor och aflång.
Bröstfenorna sträcka sig utåt båda sidor afkrop-
pen och utgöra dess kanter. Bukfenorna, vid
början af stjerten, hafva tvenne lober, af hvilka
den främre är hög och afspetsad, den bakre låg,
utdragen med afrundad rand. Stjerten, som är
längre än kroppen, har den öfre sidan afkullrad,
den undre platt; på densamma sitta ryggens
tvenne,något skilda fenor, ochstjertfenan ispetsen.
Mellan bukfenorna och stjerten framstå hannens
yttre propagations-organer; dessa tilltaga ilängd
med åren, till dess de, hos de gamla hannarne,,
uppnå stjertens halfva längd.

Färgen är ofvan gulgrå, med stora, nästan
runda, hvitgula fläckar, mellan hvilka finnas nå-
gra smärre fläckar eller prickar, som ikransform
omgifva de större ljusa fläckarna. Färgen under
rödaktigt hvit»

Könskillnaden upptäckes lätt, genom han-
nens yttre propagationsovganer och af de ofvan-
nämde taggfläckarna, hvilka vi gifvit namn af
kardor. Hos ynglet äger ingen skillnad rum.

Af de inre delarna är lefvern stor, långt
fram liggande och delad i3:ne lober, af hvilka
den medlersta är kort, de tvenne öfriga, som
liqsra utåt sidorna, långa. Ventrikeln aflån» och
rymlig, ligger vid vänstra sidan; den undre de-
len något hopdragen och uppåt böjd; nedanför
Pylorus vidgar sig tarmen och går i rät linea
till anus; blindtarmen saknas alldeles. Sädes-
blåsorna och äggsäckarna äro aflånga, och till
färgen hvita; dessa hafva sitt läge vid sidorna af
ryggen. Mjelten mörkröd,aflångt trekantig. Nju-
rarna aflånga, mörkröda, ligga vid ryggraden i
nedre delen af bukcaviteten.

TLnagg-Rockan, som i Bohuslänska skär-
gården äfven kallas Pigg-Rocka och de yngre
Rock-hök,benämnes vid Skånska kusten Torr-
borr. Den är en bland de allmännaste af de
Rock-arter, som förekomma vid Skandinaviens
vestra kust. Hon finnes iNordsjön, hela Kat te-
gat och intränger äfven i Öresund. På mått-
ligt djupt vatten och sandbotten synes honhelst
uppehålla sig, och är så vida stationär, att hon
aldrig gör några längre utflyttningar, utan före-
kommer under alla årstider ilika antal; under
vintren är hon likväl mindre allmän och fiska-
rena påstå, att hon denna tid begifver sig åt
djupet. Våren och sommaren finnes hon talri-
kast vid kusten. Hon vistas nästan beständigt
vid bottnen, och går högst sällan upp i vattnet.
Dess föda består af mindre fiskar, mollusker och
crustaceer. Lektiden inträffar under sommar-
månaderne iJuni och Juli och räcker länge,
ty endast ett ägg lagges isänder. Eftev obser-
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vationer gjorde af framledne Prof. B. Fr. Fries,
iafseende på äggläggningen, är troligt att den
så tillgår, att ägget icke kläckes förr, än honan
sätter det, och att endast ett ägg isänder, med
nå^on mellantid, framkommer. Ägget är aflångt
fyrkantigt, med en kort spets ihvardera hörnet
och öfverdraget med en läderartad hud, samt
till färgen gråbrunt. Dess utveckling och till-
växt är ännu icke känd. Fiskare anse den växa
långsamt. Vanligen fångas honpåBackor (39— 40),
sällan på skäddgarn (45), som utsattes för flun-
dror, och ännu mera sällanmed Vad (44). Som

födoämne räknas Rockan till de sämsta fiskar-
terna. Köttet är bvitt, löst och har en mycket
fadd smak. Färsk fortares hon nästanaldrig, och
iintet fall af skärkarlen iBohuslänska skärgar-
den; de torka henne i luften på gällar eller ställ-
ningar, som uppresas på högre ställen, kring de-
ras bostäder. Då hon är torkad, försäljes hon
till allmogen på landsbygden, som begagnar den
till Lutfisk, och räkna den till bättre födoämnen.
Af lefvern erhålles trän, som i skärgården be-
gagnas ilampor.

C.U.E.



157

Smörbult-Slägtet (Gobius Lin.)
Detta slägte, som länge undfallit Ichthyologens uppmärksamhet, troligen derföre, att indivi-

dernas obetydliga storlek icke gjort dem eftersökta af fiskaren, är likväl ganska lätt igenkännligt
derpå, att bukfenorna äro förenade, så att de erhålla ett trattformigt utseende. Fordom troddeman,
att denna bukfenornas ovanliga bildning var ett redskap för fisken, att dermed fästa sig vid ste-
nar, hvilken förmodan sednare tiders naturforskare förkastat såsom origtig. Dessutom är kroppen
nästan valsformig, föga lioptrjckt och mot spetsen afsmalnande. Framför och tätt invid anus
framstår en vårtlik tagg, hvilkens ändamål ännu är okändt. Hufvudet är nedtryckt, med svalda
kinder och utstående, tätt sittande ögon; gälöppningarna små och gälhinnans strålar fem. Vid
Linnés tid, för omkring 80 år sedan, var endast en art af detta slägte känd som invånare i de
vatten, hvilka omgifva Skandinavien; nu känna vi med säkerhet 4 arter och troligen skall framtiden
upptäcka ännu flera. Smörbukarna finnas endast i hafven, företrädesvispå stenig botten, använ-
das iSverige icke till näringsmedel för menniskor, utan synas vara bestämda till föda försjö-foglar
och rof-fiskar.

Pl. 36.

Svarta Smörbulten, Gobius niger, Linn.
Artm. Stjertfenan ispetsen afrundad; ryggens tvenne fenor ganska närstående,

den främre med 6, den bakre med i3— 14 strålar; spetsarna af de sista räcka, då fenan
är nedfäld, till stjertfenans rot.

Synonymi. Artedi Descr. Gen. 28. Syn. 46. —
Lnm. Syst. Nat. p. 449. —

Retz. Fn. Sv. 326. N:o 48.
—

Ek.str. Vet. Acad. Handl. 1834 p. 60.
—

Nils. Synopsis p. 93.— 810ch Natg. d. F. Deutschl. IIp. 8. Tab. 38 f.
2-5.— ibid.111p.168 Tab. 107 fig. 3.— YarrellBrit.Fish.Ip.251.— Guv.& Valesc.Hist. nat.d.Poiss.Xlllp.9.

i:a Rf. 6; 2:a i3— i4; Brf. 17
—

19; Bf. 10; Anf. I2~~i3; Stf. i5.
Svarta Smörbulten öfverstiger i Östersjön

sällan en längd af 3 tum, iNordsjön åter upp-
når han fulla 6, räknadt från nosens spets till
stjertfenans rot. Kroppen utdragen, nästan vals-

formig, från anus till stjertfenan föga hoptryckt;
största höjden, som infaller vid början af f:a
ryggfenan, utgör \ af längden från nosens spets
till midten af stjertfenan, och bredden ungefär \

21SkandinaviensFiskar. Haft. 7.
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af höjden. Ryggen bred och afkullrad, buken
platt; sedd iprofil är rygglinien ungefär lika
hög med buklinien. Hufvudet, temligen stort,
utgör i längd något mindre än Iafhelakropps-
längden till stjertfenans spets; ofvan afkullradt,
med en. insänkning mellan ögonen, under platt;
höjden af den vertikala linea, som dragés genom
ögat är lika med hufvudets halfva längd. Kin-
derna svalda, så att hufvudets bredd öfver dessa
utgör|af längden. Nacken, likaledes uppsvald,
har en langsgående fåra, som slutar vid l:a
ryggfenan. Munnen stor och något uppstigande;
käkarna, af hvilka den öfre helt och hållet bil-
das af mellankäksbenen, äro nästan lika långa;de
äro omgifna af en tjock hud i form af en rund
valk, och väpnade med korta spetsiga tänder,
stälde iflere oregelbundna rader. Iden främ-
sta raden äro tänderna längre, sylforrniga med
inåt böjda spetsar. Isvalget tre tandade ben-
knölar, två på öfra och en på undra sidan.
Gommen slät, likaså tungan, hvilken är tjock
med tvär spets. Gälöppningarna små. De 4 gäl-
bågarna hafva, på inre sidan, tvenne knölra-
der. Gällocken utan fjäll; förlocket tvärt afsku-
ret med kanten uppvikt; locket i öfre randen
rätt, iden nedre afrundadt, med en spets upp-
åt, hvilken likväl är gömdunder huden,som fä-
ster det vid kroppen. Gälhinnan, fästad vid gäl-
näset från den punkt, på hvarje sida, som är
midt för slutet af bröstfenornas rot, har 5 strå-
lar. Ögonen, medelmåttigt stora, något aflånga
och utstående, ligga nära intill hvarandra,så att
afståndet mellan dem är lika med höjden af
ögat, och så högt, att de icke tangeras af den
Jinea, som dragés från öfra käkens kant till
midten af stjertfenan. Mellan ögonen i nacken
ligga tvenne smärre hål,ett bakom hvardera ögat,
och tvenne vid kanten af förlocket; dessa äro så
små, att de endast med väpnadt öga upptäckas,
och synes vara organer för slemafsöndringen.
Näsborrarna fina, knappt märkbara, med en
rund öppning, som ligger närmare ögat än no-
sens spets. Kroppen täcktmed refflade, spånlagda
fjäll, hvilka äro breda i jemförelse med längden,

ispetsen tandade med fina, kröktataggar, hvaraf
fisken kännes sträf, då den är befriad från det
tjocka slem, hvarmed den är öfverdragen. Fjäl-
len äro hårdt fastsittande och störst kring sido-
linien, hvilken är rak och ligger på lika afstånd
från ryggen och buken,samt har omkring 36 fjäll.
Tätt bakom anus,som ligger på midten afkroppen,
tinnes en mjuk tagg. Af ryggens tvenne fenor,
som sitta tätt tillsammans, isynnerhet hoshan-
narna, börjar den främre öfver slutet af bröst-
fenornas fäste, och slutar midt öfver anus; den
har främre hörnet afrundadt och det bakre utlö-
pande ien spets, samt öfre randen rak; denna
form härleder sig deraf, att de första5 strålarna
äro mycket längre än fenhinnan och ligga detta
oaktadt inom densamma bågformigt, den ena ef-
ter den andra. Då den sprödahinnanoförsigtigt
handteras, lösslitas fenstrålarna, och sträcka sig
då betydligt långt utom densamma, hvaraf fe-
nan får en afrundad form. Strålarna äro 6, alla
hela, den 2:a och 3:e längst. Den bakre fenan,
lång och jemnhög, börjar öfver anus ochupphör
framom slutet af analfenan; har främre hörnet
afrundadt, det bakre trubbspetsadt; då fenan
nedfälles räcker spetsen till stjertfenans rot; öfre
randen rak; fenstrålarna 13— 14,den främre hel,
de öfriga delade ispetsen och den sista till ba-
sen. Bröstfenorna, afrundade, hafva hvardera
17— 19 delade strålar, af hvilka de medlersta
äro längst. Bukfenorna, som hafva sitt fäste un-
der bröstfenorna,äro strutformigt hopväxte och
hafva 10 till roten delade strålar. Analfenan,
som börjar vid anus och upphör framom slutet
af bakre ryggfenan, har alldeles lika form med
den, och 12— 13 strålar, den första hel, de öf-
riga delade ispetsen, utom den sista, som är
delad till roten. Stjertfenan afrundad, har 15
delade strålknippen, utom de smärre på sidorna.

Könen åtskiljas derigenom, att honanär tjoc-
kare och alltid något större,med mer skilda rygg-
fenor samt kortare bröst- och bukfenor.

Färgen ofvan grönaktigt svart, med mör-
kare breda tvärfläckar på sidorna. Utåt sidoli-
nien stå några glesa svarta fläckar. Nackengrå-
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brun, kinder, nos och panna svarta; buken grå-
aktigt hvit. Främre ryggfenan gulgrå med mör-
kare vågiga tvärstreck; bröstfenorna gråbruna;
bakre rygg- och analfenan grönaktigtsvarta,med
mörkare kant, och den förstnämde tecknad med
svarta fläckar stälda irader. Stjertfenan mörkt
gråbrun; bukfenorna gulaktigt hvita, ofta med
svarta streck utåt fenstrålarna. De yngre äro all-
tid ljusare. Färgen förändrar sig hastigt sedan
fisken är tagen ur vattnet och öfvergår dåiröd-
aktigt.

Hvad angår de inre delames byggnad så är
lefvern så stor, att den fyller en betydlig del af
venstra sidan ibukcavitelen, till färgen gul,och
hel, utom tvenne inskärningar i högre kanten.
Tarmkanalen kort, iöfre ändan något utvidgad
till magsäck, har 2:ne böjningar och 3blindtar-
mar vid nedre böjningen. Simmblåsan klar,nä-
stan rund;hannens sädesblåsor och honans rom-
säckar dubbla.

Svarta Smörbulten är en temligen allmän
fisk, så väl iNord- som Östersjön. På mått-
ligt djupt vatten, der bottnen är stenig, synes
han företrädesvis uppehålla sig, och träffas der
under sommarmånaderna talrikt,men mot vintren
dragerhansigåtdjupet. Likväl fås den,äfvendenna
tid, någon gång, iredskap utlagd förannan fisk.
Iafseende på lynnet, synes hanmycket trögoch
dess rörelser i vattnet äro föga lifliga. Dess för-
nämsta föda utgöres af crustaceer och maskar;
men han förtärer äfven vegetabilier. Dess lek-
tid inträffar iMaj månad och rommen afsättes
på stenar. Rommkornen äro i jemförelse med
fisken stora. För denna föraktade fisk nyttjas
icke något särskildt fisksätt eller redskap. Han
fångas endast tillfälligtvis bland andra fiskar.
Köttet, som till smaken icke är obehagligt, an-
vändes icke till föda för menniskor, det kastas
bland afskrädet till föda för kreaturen.

C. U. E.
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Pl. 37 och 38.

Blåsnultra, Labrus mixtus, Linn. *)
Artm. Förlockets rand knappt tandad, kroppen smal med långdragen nos; buk-

fenan något längre än bröstfenan;
1 mörkgrön,blårandig med gula, bläfläckiga fenor och buk;
2 mönjeröd med tre svarta fläckar på ryggens bakre del.

Rf. 17+i3; Anf. 3+11; Brf. 16.
Synonymi. Ehuru utmärkt denna fiskart är genom sina vackra färger och tydliga formcharacterer, och

fastän den finnes vid nästan alla kuster af Europa, hörer den likväl till dem, som förblifvit fögakände och er-
hållit många olika namn. Båda könen, som här för förstagången framställas såsom sammanhörande,hafva alltid
blifvit uppräknade såsom skilda arter, till följe af deras betydliga olikhet ifärgen, och dessutom har hannen en
synonymi, som hörer till de namnrikaste och mest invecklade ihela fisk-klassen. Då Valenctennes ganska väl
utredt dessa namn behöfva vi här allenast anföra några deribland, nernligen dem, som äro vigtigast för artens
benämning och för vår fauna. De äro följande:

$. Turdus n:o 2 Willughby Hist. Piscium p. 322; och derifrån Labrus, Ahtedi genera p. 3, n:o 4; —
Synon. p. 57 n:o X.

—
Blaaskal Pontoppidan Norriges Nat. Hist. p. 176 (1752). —

Ströms SöndmörsBeskr. I
p. 269 (1762).
Labrus mixtus Lisné Syst. Nat. ed. X, samt ed. XII p. 479 (efter Artedi och Willughby utan autopsi).
Valenciennes iCuvier et Valenc. Hist. Nat. des Poiss. vol. VIII,p. 43 **).

*) På plancherna, som varit aftryckta i mer än två års tid, står Labrus dispar, hvilket namn framledne Prof.
Fries velat gifva arten, för att undvika den oreda som råder i dess synonymi; men sedan Valekciennes
återställt det LiNNÉiska namnet för densamma, måste detta antagas.

**) Valexciennes anför med ovisshet bland synonymerne till denna art tvänne namn ur Linnéi Syst. Nat.
nemligen Labrus ossifagus (XII p. 478), som troligtvis hörer hit, samt L. Onitis (Mus. Ad. Fr. 2 p. 79;
Syst. Nat. X. p. 286, och XII p. 478). På zoologiska Riksmuseum i Stockholm förvaras en fisk, som dit—
kommit med de öfriga samlingarne från Drottningholm, under namn af L. Onitis L.,och som troligtvis är
sjelfva det af Linné beskrifna exemplaret, ehuru den ej fullt passar till beskrifningen. Den synes mig vara
Blochs L. tessellatuSj Tautoga tessellata Valenc, hvilken således skulle vara synonym med L. Onitis L.
Detta exemplar skiljer sig från Linnés beskrifning deruti, att stjerten ej synes hafva varit gul, utansnarare
mörktbrunmarmorerad, isynnerhet mot spetsen, och försedd med ett mörkt tvärband vid roten. Kropps-
färgen är genom spritens inverkan förlorad,men lemningar synas af mörka teckningar, som tyckes hafva
liknat dem, hvilka föreställas på Blochs figur, och särskildt äro några mörka punkter vid buksidan märk-
lige, hvilka beskrifvas af Linné. Fisken är 5^ tum lång, till yttre formen ganska lik Labrus rupestris,
men med större bröstfenor,kullrig och mera nedböjd nos. Den är alldeles utan fjäll på operculum och
har 3+8 strålar ianalfenan (eller 3+7, såsom Linné uppgifver ifall de 2 sista räknas tillhopa såsom en
enda, men de äro verkligen åtskilde). Ryggfenan har 17+10 strålar; de förra med spetsig flik som på
Labrus. Bröstfenan är stor: så lång som J af kroppens höjd, med 15 strålar och dertill en ganska liten,
främst. Bukfenan knappt mera än § af bröstfenans längd, med I+s strålar. Stjertfenan har 13 lika långa,
och dertill en något kortare samt flera små på hvardera sidan. Tänderna i enkel rad, utan tydliga små-
tänder innanför; de främre ganska stora, och de 2 mellerstaibåda käkarne störst af alla: ofvan coniska,
nedan tvärhuggna. Sidolinien hel, böjdliksom på våra vanliga Labrus-arter. Ingen anteckning finnes som
visar hvarifrun den kommit.
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Labrus cceruleus Ascan. Icones, XII (1772). — Risso Icht. de Nice, som afven upptager den under namnen L.
mixtus och variegalus.
L. lineatus Penn. Nilsson Synopsis p. 74 (men ej L. lineatus Yarrell, efter Donovan).
L. vetula Bloch, Ausl. Fische tab. 293.
L. variegatus Gmelin Syst. Nat. p. 1294. — Yarrell Br. Fishes Ip. 281. (Y. beskrifver denna fisk alldeles röd
med blåa långs-linier, men något mörkare på ryggen, liksom L. lineatus hos Risso).

?. Labrus carneus Ascas. Ic. XIII.
—

Bloch. Ausl. Fische tab. 209. — Muller prodr. p. 46.
—

Nilssoh
Synops. p. 75. — YarrellBr. F.Ip. 286.—L. roslratus (Bergnäbba), Ström Trondhj, Selsk. Nye Skr. I, p.
145 (1784). —L. trimaculatus Penn. Risso Icht. de Nice p. 19. —

Valenciemes H. n. des Poiss. vol. 13.
—

L.
exoletus var L. carneus Retzhjs Fauna Sv. p. 335. (R. har tydligen ej känt hannen, men följt Mullers
origtiga uppgift iProdromus, hvarest den förblandas med L. exoletus).

Denna fisk uppnår vanligen en längd af 12
till 14 tum; honan tyckes dock alllid förblifva
något mindre än hannen, och torde knappt öf-
verstiga en fots längd. Hufvudets längd till
spetsen af gällocket innehålles jämt 3 gånger i
kroppens längd utom stjertfenan, och denna har
ungefär f af hufvudets längd. Kroppsformen är
smalare än hos våra öfriga arter, så att största
höjden,som är ungefar lika vid hela främre hälf-
ten af ryggfenan, innehålles 4^ å 4^ gång ihela
längden med inberäknad stjerlfena. Särdeles ut-
märkt är nosens långdrägna form; den är ofvan
och nedan lika tillspetsad, med rätlinig profil,
och så utdragen, att den bildar en mindre vin-
kel än uti en liksidig triangel, då käkarne äro
slutne; räta afståndet från ögat till läppspetsen
är något större än hufvudets höjd vid samma
ställe. Hufvudet är något hoptryckt, ofvan på
tvären rundadt. Kroppen är ännu mera hop-
tryckt; dess tjocklek utgör v. p. f af höjden.

Ögat ömsintes tätt af orbitas tilltryckta,
tunna hudkant; dess diameter utgör af afstån-
det från läppspetsen. Pupillen är ej fullt rund,
något longitudineil. Näsborrarne ganska små,
såsom nåls tyng; de båda öppningarne långt ål-
skilde; den bakre ligger tätt invid främre ögon-
vrån; den främre vid jmellan öga ochnosspets,
försedd med en liten rörformig hinnkant,

Munnen är större än på våra öfriga arter;
den upptager hälften af afståndet från ögat till
läppspetsen, men hudvecken sträcka sig ännu
något längre tillbaka. Käkarne äro lika. Läp-

parne äro större än på de öfriga arterna, isyn-
nerhet är den öfre mera framåt sträckt. Den
är på hela undra sidan tätt beklädd af fina pa-
piller och tätt veckad, liksom den stora, ned-
böjda sidofliken af underläppen. Mellankäksbe-
net är föga rörligt, ganska stort, och bildar hela
käk-kanten. Öfverkäksbenet är deremot litet och
doldt under huden. Underkäkens ledgång är be-
lägen midt under främre näsborren. Tänderne
äro såsom vanligt tjocka, kägellika, stående i
enkel rad, de främre större, något framåt-böjda
och krökta. Mellersta paret i underkäken något
mindre än det näslfoljande; i öfverkälsen störst
af alla. På hvardera sidan finnas ofvan 13, ne-
dan 16, eller något färre tänder; de 5 bakre
ofvan och nedan temligen små. Innanför denna
rad finnes en annan, irregulier men enkel och
fullständig rad af ganska små men tjocka tän-
der, som på en lefvande fisk fullkomligt döljes
under munnens hud. Ossa pharyngea äro tätt
besatte med cylindriska, räta, trubbiga tänder.
Vomer, gombenen och lungan släta,ochkäkames
inre hudveck stort, såsom på alla Labri.

Gälhinnan är såsom hos de öfriga arterna
stor, omgifvande svalg-trakten med en bred, fri
kant, och försedd med 5 smala, föga böjda strå-
lar. Gällocken äro klufna ända till sidolinien,
och skilja sig från de öfrigaartemesgenom bakre
kanten, som, med afräkning af den korta, tunna
och rundade spetsen, är nästan lodrät. Förloc-
kets bakre kant är vanligtvis otandad; men på
några exemplar, i synnerhet honor, synes den
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tätt fintandad, nästan liksom på L. rupestris,
ra. fl., hvilka utgöra slagtet Crenilabrus Cuv.

Fjällen äro stora, nästan rectangulära, med
den fria kanten något rundad; längden ungefär
ij af bredden, men de betäcka hvarandra till
större delen. Central-arean är ganska stor,upp-
tagande hälften af fjällets längd och bredd, tätt
prickig. Fjällränderna löpa ispetsdelen concen-
triskt med fjällkanten,men isidodelarne löpade
något snedt, så att de mot roten aflägsna sig
från kanten inåt fjället. Långsränderne äro en-
dast tydliga ifjällets rot-del,hvarskant är starkt
tandad. Mellan sidolinien och ryggfenan ligga 6
fjäll, mellan den och bröstfenan 19 till 20, ien
sned rad. Sidolinierij som löper paraHelt med
ryggen, och är böjd efter den, liksom på alla
våra Labrus-arter, betäckes af 46 å 47 fjäll, för-
sedda med en liten uppåt böjd slemkanal. De
bakre af dessa fjäll ligga vida tätareände främre,
och fortsättas ut på stjertfenan. Sidoliniens fort-
sättningar på hufvudet utgöras af ganska fina
porer; men äro belägne såsom hos de flesta an-
dra fiskar. Det fjälliga fältet framom förlocket
sträcker sig, under ögat,ej längre fram än till lod-
räta linien från ögats främre kant; på våra öf-
riga, och alla andra mig bekanta Labrus-arler
fortsattes det längre fram emot munnen. Anus
är belägen något bakom midten af hela kropps-
längden, under 16:de ryggstrålen.

Ryggfenan börjar midt öfvergällockets bakre
spets; den är jämnhög, med första strålen något
kortare och några af de bakre längre. De främre
16 å 19 äro hårda, hela och hvassa, med spet-
sig hudflik på udden såsom vanligt; de öfriga,
11 till 14, äro ledade: den forsla enkel, den
2:dra och 3:dje en gång klufne, de öfrige klufne
med ytterligare klufven bakre gren. De två si-
sta sitta så tätt tillhopa att de lätt kunna anses
för en enda. Hos båda könen finner man dessa
strålar variera: 18+12 eller 13, 17+13, 16+14
så att de tillhopa utgöra 30 eller 31. Jag har
ej sett några med 19+11 strålar, såsom andra
nppgifvit.

Analfenan sitter midt emot 17:de till sista
strålen af ryggfenan och har nästan samma höjd
och form som den, men de 3 taggstrålarne äro
gradvis kortare. De mjuka strålame äro 11,säl-
lan 10 eller 12, bildade liksom ryggfenans,men
de 2 sista sitta ej så nära tillsamman.

Bröstfenan är bred och kort, v. p. |afhuf-
vudets längd, trubbigt rundad med 16 strålar,
sällan 17; den första är ganska kort och enkel;
2:dra enkel, föga kortare än3— 5som äroklufne;
de följande djupare, två gånger klufne; de sista
6 aftaga i längd.

Bukfenan sitter bakombröstfenan, midtun-
der dess längd, och är -J- eller \ längre än den,
med 6 strålar, hvaraf den första är hård och
spetsig, samt uppnår f af fenans längd; de föl-
jande ledade, tre gånger tvåklufne; den 3:dje
längst; den sista nära lika lång som den första.

Stjertfenan vid roten fjällig, kort, tvär med
rundade hörn; har 11 lika långa, tre gånger djupt
klufne strålar, samt, på hvardera sidan, en nå-
got kortare, enkel, och omkring 6 ganska korta
otydliga.

Inre delar. ($ i Juli). Tarmkanalen är
kort, föga böjd. Oesophagus slutar ien ganska
liten, ej tjockare magsäck, från hvars sida den
andra ventrikeln utgår irät vinkel. Denna är
tjockvaggad, men ej vidare än oesophagus och
tarmen, och saknar appendices pyloricaa. Mjelten
stor, aflångt 3-kantig, mörkröd. Lefvern stor,
blekt rödgrå,med breda, plattade lober, som
sammanhänga med en smal mellandel; den ven-
stra föga större, något längre än den högra,med
en liten, smal flik i kanten. Gallblåsan liten,
trind, blekt gulaktig. Simblåsan är stor, tunn,
fastväxt långsåt buk-cavitetens ryggsida. Inrehin-
nan är fastare, på insidan mot främre ändantätt
beklädd af små blekröda rosetter. Njurarne ligga
baktill ibukcaviteten, med utförsgång till den
papillformiga bakre öppningen ianus. Äggstoc-
karne äro baktill förenade,och hafva såsom van-
ligt en gemensam, kort och vid utförsgång till
mellersta öppningen ianus. IJuli innehöllode
nybildade, fina och talrika ägg. (På de exemplar
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jag bar till hands äro nrjölke-säckarne borttagne).
Bukhinnan är lunn och blek.

Färgen är högst olika hos båda könen,hvil-
ket är ovanligt inom fiskelassen; men båda höra
till de praktfullaste bland de europeiske fiskarne,
och utmärka sig äfven blanddeiallmänhet vackra
och lysande arterna af slagtet Labrus.

Hannen är mörkgrön,nästansvartaktig,med
breda,krökta, blå teckningar på hufvudet och 5
blå, föga reguliera långstreck på kroppen. Buken
är brandgul med blå, sammanlöpande fläckar
framtill under hufvudet. Fenorna äro brandgula
med smal blå kant. På ryggfenan finnes dess-
utom ett stort blått fält som upptager störrede-
len af dess främre hälft och bakåt fortsattes ien
rad af blå fläckar. Stjert- och analfenan bafva
radvis ställdablå fläckar och på bukfenan ärhela
spetsen blå. Denna teckning varierar något,eme-
dan de mörka och gula färgerna , i synnerhet
bakåt halva olika utsträcknins;. Hos somliga in-
dividuer är stjertfenan nästan alldelesblå med gula
fläckar; hos andra är (enligt Vai.ekciennes) den
gula färgen baktill utbredd långsål ryggsidan.
(Bröstfenorna, som vanligen äro mörkgröna, af-
bildas röda af Ascan). De blå teckningarne äro
constanta till läget, men träffas mer eller min-
dre sammanhängande.

Honan är alldeles mönjeröd, med samma
blå teckningar på hufvudet som hos hannen,
men mindre sammanhängande. På ryggensbakre
del finnas 3 stora svarta fläckar, hvaraf de två
främre äro belägne vid roten af de greniga rygg-
strålarne; mellan dem är färgen hvitaktig. Dessa
tre fläckar syuas äfven på exemplar som legat
länge isprit. De 3 verticala fenorna hafva smal
blå kant, och ryggfenans framända är alltid mer
eller mindre svart, såsom en antydning af det
blå hos hannen.

Utom den anförda olikheten ifärg hos han-
narne, tyckes det att en ännu betydligare skulle
bero på åldern, så att de yngre hannarne mer
eller mindre liknade honorna genom en mindre
utbildad mörk färg. Jag känner ej att mansett
mörka exemplar under 6 å 7 tums längd. En

isprit förvarad hanne af 8 tum synes hafva
varit föga mörk, med ganska litet blått fält på
ryggfenan. Kroppens blå linier synas endast
framtill, öfver bröstfenan, och bakpå ryggensy-
nes ett otydligt, men ganska märkbart spår af
honans tre svarta fläckar; men stjert- och buk-
fenorna äro tecknade som hos äldre hannar.

Vidare sägas Snultre-arterna antaga olika
drägt efter årstiderna, och om vintern erhålla
dunklare färger. Då jag endast settSnultror som
varit fångade om sommaren och ej känner några
närmare upplysningar öfver detta ämne, kan jag
endast derpå fästa deras uppmärksamhet, som
hafva tillfälle att undersöka denna färgvexling.

Till följe af den märkvärdiga olikhetenifärg
hafva båda könen hittills alltid varit beskrifne
såsom skilda arter, men att de höra tillsamman
kan med full visshet uppgifvas. Då Fries under
sitt vistande iBohuslän hade tillfälle att se flera
exemplar af båda färg-olikheterna, blef han först
år 1835 uppmärksam derpå, att inga honor träf-
fades af den blå och inga hannar af den röda,
och då han ej kunde upptäcka någon formskill-
nad mellan dem, förmodade han att de hörde
tillsamman. Denna förmodan blef fullkomligen
bekräftad då han och Wiught, under deras ett-
åriga vistande på samma ställe, fingo tillfälle att
undersöka ett stort antal individuer af båda fär-
gerna. Jag känner detta genom muntligt med-
delande af de båda nämnde vännerna,menmåste
med saknad tillägga, att Fries ej antecknat de
öfriga talrika iakttagelser han gjort öfver blå-
snultran, hvilka således med denna grundliga
forskare gått förlorade för vetenskapen. Den
förut gifna beskrifningen af formen, med alla
derunder anförda små variationer inträffar lika
väl på exemplar af båda könen. Då man iflera
författares arbeten finner hannar beskrifne af
L. carneus eller 3-macu/atiiSj som äro de van-
liga namnen för honan, torde detta bero dels på
beskrifning af exemplar som isprit eller genom
torkning förlorat färgen, dels på denförutnämda
likheten mellan honor och yngre hannar. Det
är till och med ej otroligt, att hannar kunna
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förekomma hos hvilka den mörka förgen aldrig
utbildas, och som till följe deraf alltid förblifva
lika honorna. Beskrifningarne af blå honor kun-
na gifva anledning till den förmodan, att honor
någongång, ide varmare klimaterne antaga han-
nens färger, hvilket vi dock hittills ej erfarit vid
Sveriges kust.

Blåsnultran finnes vid alla hafskuster af
Europa med undantag af kalla zonen och öster-
sjön. Vid Norrige förekommer den änuu vid 62°
nordlig latitud (enl. Ström), men huru långt den
vistas åt norr derifrån är obekant. Vid Finn-
marken träffas hvarken denna eller någon annan
art af slagtet Labrus, enligt de iakttagelser som
Loven och jag sjelf haft tillfälle att göra. Vid
Svenska kusten förekommer den endast uti Bo-
husläns skärgård, hvarest den ej hörer till de
allmännare arterna. ISundet och inåt Östersjön
har den aldrig veterligen blifvit funnen. Vid
Britannien och Frankrike, samt i hela medel-
hafvet är den ej sällsynt;påRiksmuseumiStock-
holm förvaras exemplar från Bosphoren, hem-
sände af D:r Hedenborg, hvilka fullkomligt likna
dem som fås vid vår kust. Vid Island och Grön-
land har den ej blifvit funnen. — Labrusmix-
tus är, liksom hela slagtet, en verklig skärgårds-
fisk, som endast lefver tätt invid klippiga eller
branta och steniga stränder. Vid låga, lång-
grunda och sandiga stränder synes den ej före-
komma. Men äfven inom skärgården tyckes denna
art blott hålla sig vid vissa inskränkta lokaler.
Ihela trakten af Lysekil, utanför Uddevalla,
skall den endast träffas vid de så kallade Flat-
holmarne, hvarest ett litet skär, som fått nam-

net Snultreskär^ lärer vara dess egentliga till-
hållsort, isällskap med alla de öfriga fyra skan-
dinaviska arterna. Blåsnultran uppehåller sig om
sommaren vid s—lo5 — 10 famnars djup, bland klip-
por och stenar, men tyckes om vintern; gå ned
på ännu större djup; åtminstone lyckades det ej
Fries och Wright att erhålla någon under den
kalla årstiden, och iYarrells arbete anföresdet-
samma. Den föder sig af musslor och allahanda
sjödjur,isynnerhet crustaceer. Imagen på en
12 tums lång hona, från det nyss omtalade
Snultreskär, som jag den 16 Juli hade till-
fälle att se lefvande, furmos lemningar af flera
olika crustacé-arter, och en nästan hel, tums-
bred PortunuSj samt några fjäll, fenor och ver-
tebrer af småfisk. Den hade ganska små rom-
säckar, som endast innehöllo fina nybildade ägg,
hvaraf synes, att de redan voro uttömde,och att
lektiden måste inträffa föremidsommar,men de
närmare omständigheterne dervid äro mig obe-
kanta. Denna fisk har hvitt och fast kött, som
skall vara ganska välsmakande, men hos oss be-
gagnas denna liksom de öfriga Snultre-arterne
sällan till föda. IBohuslän kallas hannen, lik-
som i Norrige, Blåstål; honan benämnes der
Rödnäbba. De ofvan anförda Norrska författare
kalla hannen dessutom Blaaskalj, och Blaastak;
honan heter i StrömsarbeteBergnäbbiijiAscani^
Sudernaal. Nilsson anförer dessutom namnen
Rödsnäcka och Sjpiga för honan. Denna art
kan lätt fiskas på krok, och erhålles tillfälligtvis
i not eller vad, men eftersökes ej af fiskare vid
våra kuster.

C. J. S.
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Tunga, Pleurnnectes Solea, Linn.
Artm. Munnen liten, halfcirkelformig, med mycket krökt, mjuk och köttfullnos;

näsborrarne tubformiga; fjällen i främre kanten hårtanda(Je; sidolinien rät.
Synonymi. Artedi Descr. Gen. p. 18. Syn. p. 32. Sp. p. 60. — Linn. Syst. Nat. I.p. 457 N:o 9.

—
Fn.

Sv. p. 116 n:o 326. — Westgöth. Resa p. 178. — Retz.Fn. Sv. p. 332. — Qvensel, Vet. Acad. Handl. 1806
p. 44. — Hollberg,Götheb. Vet. och Vitt. Sällsk. Handl. V. p. 56 med fig. —

Kilss. Synops. p. 60 n:o 12. —
■

Bloch Naturg. d. F. Deutsclil. IIp. 56. Tab. 45. —
Yarreix Brit. Fish. 11. p. 256.

Rf. 72 86; Brf. 7;. Bf. 5; Jnf. 60—69; St/. i3.
Tungans vanliga längd vid vestra kustenär

V2— 14 tum; den största jag sett var 21 tum.
Kroppen ovalt utdragen, framtill högreoch tunn.
Största höjden, som infaller vid slutet af hela
kroppslängdens första tredjedel, utgör mellan
rygg- och analfenans baser nära af längden
från nosen till stjertfenans spets, och då bred-
den tages emellan de utspända rygg- och analfe-
nans kanter, hälften af längden från nosens spets
till stjertfenans bas. Bredden TV af längden till
stjertfenan eller |af höjden emellan fenorna. Böj-
ningen af rygg- och buklinierna lika. Hufvudet
trubbigt; längden från nosens till lockets spets,
omkring 1af hela kroppslängden, stjertfenan in-
räknad. JNosen afrundad,mjuk ochköttfull,kröker
sig nedåt munöppningen och liknar näbben hos
en Papegoja. Munnen liten, cirkelformigt eller
månlikt inskuren, lika på båda sidor, icke ut-
sträckbar; öfre käken framstående; dennedre har
på hufvudets öfre sida en hudfiik, som betäcker
öfverkäkens kant; på undre sidan omgifvas båda
käkames kanter af en rund valk. På öfversidan
imunnen finnas inga tänder; men på denundre,
eller blindsidan, finnas ibåda käkarne mycket
fina rörliga tänder, som sitta iflere,oregelbund-
na rader, så att de utgöra breda fält. Svalgbe-
nen, två runda ofvan och två aflånga nedan,

äro tätt besatta med lina tänder. Gälöppniugen
liten. Gällocken med afrundad slät kant, äro
täckte af en tjock, fjällig hud. Gälbågarna liafva
länga silfransar och på inre sidan korta, glesa
och släta knölar. Gälhinnans strålar 6— 7,myc-
ket krökta och täckta af gällocken. Ögonen af-
långa, nästan icke utstående (mindre änpå öfriga
flunderarter), ligga på högra sidan, det öfre så
mycket längre fram, som dess halfva längd; det
nedre ligger ofvan och tätt invid munviken.
Afståndet mellan dem är ungefär lika med ögon-
ringens diameter på längden; pupillen liten;krop-
pens hud kan dragas öfver ögat i form af ögon-
lock. JNäsborrarne tubformiga; de på öfre sidan
sitta tätt intill hvarandra och ligga nära undre
ögats främre kant invid munnen; de på. undre
sidan åter äro långt åtskilde; den bakre öfver
munviken, den främre lika långt från nosspetsen,
som afståndet till den bakre. Dessa äro likale-
des tubformiga.

Kroppen slät, på båda sidor täckt med långa,
i främre spetsen tvära och hårtandade, spån-
lagda fjäll; dessa betäcka liufvudet på öfre sidan
helt och hållet, på undre till f: främre tredjede-
len nedommunnen, samt något utåt ryggfen.sroten
och gällockens rand, är tätt beströdd med fina
knölar eller vårtor, som hafva ispetsen en tofs

Skandinaviens Fiskar, Haft. y.
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af hårfina korta cirrhi. Alla fenornas strålar,
bukfenornas undantagne, äro fjällbetäckta tillnära
fenranden. Sidolinien rät, ligger ryggen något,
ehuru obetydligt närmare. Anus ligger mycket
långt fram mellan buk fenorna.

Ryggfenan låg, bågformig, börjar framför
öfre ögat,nästan inosspetsen, och sträcker sig
till stjertfenans bas; har 72 till 86 delade strå-
lar, alla böjde bakåt med inom fenhuden lig-
gande spetsar, som kröka sig åt blindsidan.

Analfenan har alldeles lika form med rygg-
fenan, börjar tätt invid anus, under och något
framför roten af bröstfenorna och upphör under
slutet af ryggfenan, samt har 6J till 69 strålar,
lika ryggfenans.

Bröstfenorna små, hafva 7 strålar, den i:a
hel, de 5 följandeispetsen delade, den 7:de el-
ler sista delad till rotenså djupt, attdenna stråle
lätt kan räknas för tvenne.

Bukfenorna mycket små med 5 strålar, den
första och sista hel, de öfriga i spetsen delade.
Stjertfenan afrundad har 13 greniga strålar utom
de smärre på sidorna.

Färgen på öfra sidan brun med mörkt grå-
brun marmorering, fenorna något ljusare; bröst-
fenan på öfre sidan,i spetsen mörk, nästan svart.
Fjällen äro ikanten svarta, hvaraf kroppen sy-
nes rutig. Undersidan hvit, sällan brunfläckig,
men har nästan alltid en större brun fläck vid
stjertfenan. Den hvita färgen rodnar då fisken
är död. Iris mörkt messingsgul, pupillen grön;
blånar efter döden.

Bukhålan lång, intager halfva kroppens längd.
Tarmkanalen likaledes lång utan betydlig utvidg-
ning, har 5 böjningar;ilängd lika med 2igång

hela kroppslängden. Mjelten platt, trekantig. Gall-
blåsan stor, mörkgrön. Lefvern stor, mörkröd
och afrundad, utan lober. Romm- ochmjölksäc-
karna långa; roinmkornen mycket fina. Njurarna
stora, mörkröda ligga på blindsidan.

Tungarij som på de flesta orter kallas Sula,,
hvarifrån dess latinska namn synes härleda sig,
förekommer allmänt iNordsjön utåt Sveriges ve-
stra kust och skall äfven intränga iSundet. Uti
Östersjön, åtminstone iöstra skärgården, finnes
den icke. På de ställen der hon finnes, före-
kommer hon endast i spridda individer,aldrig i
mängd. Hon förblandas ofta af fiskarena med
Lerflundran (Pl. Limandoides), som på några or-
ter äfven kallas Tunga. Dess lefnadssätt öfver-
ensstämmer hufvudsakligen med de öfriga flun-
drornas. Hon vistas under sommaren på sand-
eller stenbotten och måttligt djup, om vintren
uppehåller hon sig idjupare vatten, dit hon
begifver sig tidigare än samslägtingarna. Dess
lektid anses inträffa under sommarmånaderna i
slutet af Maj eller början af Juni, efter fiskare-
nas berättelse. Födan utgöres hufvudsakligen af
crustaceer, mindre mollusker och smärre fiskar;
hon säges äfven förtära andra fiskars rom. Tun-
gan fångas allmännast på Skäddegarn (45) bland
andra flunder-arter; sällan erhålles den på
Sladörj (42). Köttet är fast, hvitt och välsma-
kande.

C. U. E.
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Skägg-simpeslägtet, Aspidophorus, Lacep.
Skägg-simporna fördes af Linné till Simpslägtet (Cottus), med hvilket de ock derutiöfverens-

stämma, att de hafva ett nedtryckt, med taggar väpnadt hufvud, som är bredare än kroppen,
hvilken ipyramidform afsmalnar mot stjerten; iantalet af gälhinnans strålar, saknad af simmblåsa,
och färgernas fördelning. De skilja sig åter hufvudsakligen uti kroppens beklädnadoch itandbygg-
naden. Slägtkännemärket för Skägg-simporna är således: en kcmlig, motstjertenstarkt afsmalnande
kroppj täckt med sköldariordentliga rader; hufvudet bredare än kroppen, ofvan knöligt och
taggigt,under platt; nosen väpnad med tillbakaböjda taggar och 6 strålar igälhinnan. Afdetta,
icke särdeles talrika slägte känna vi, inom Skandinavien, endast en art, framställd på

Pl. 40.

Skägg-simpan, Aspidophorus cataphractus, Lac.

Artm. Nosen utdragen, väpnad med 4> i spetsen något tillbakaböjda taggar;
munviken, underkäken och gälhuden försedda med en mängd skäggtömmar, kroppen
framtill 8- baktill 6-kantig.

Synonymi. Artedi Descr. Gen. p. 49. Syn. p. 77. Spec. p. 87. —
Cottus cataphractus Linn. Syst. Nat. I.

p. 451. n:o 1. — Fn. Sv. p. 115 n:o 324.
— Aspidophorus armatus Lacep Hist.Nat. d. Poiss. T. 111 p. 221.

—
Agonus cataphractus Nilss. Synops. p. 95.

— Aspidophorus Europaavs Cuv. et Val. Hist. Nat. d. Poiss. T.IV.p.
198. — Aspidophorus cataphractus Kröyer Danmarks Fiske Heft. I.p.142. —

Yarrell Brit. Fish.Ip. 70.

i.-a Rf. 4— 6; 2:dra 6— y; Brf. i5—
17; Bf. I+2. Anf. 5— j; Stf. 11.

Skägg-simpans vanliga storlek vid Skandina-
viens vestra kust uppgår till v.p. 6 tum. Krop-
pen pyramidalisk, mot stjerten starkt afspetsad;
från nacken till slutet af ryggfenan 8-kan-
tig, derifrån till stjertfenan 6-kantig och fram-
till nedtryckt, så att bredden, tagen öfverbröst-
fenornas rötter, öfverstiger med \ höjden,hvilken
på samma ställe utgör något mindre än 4- af hela
kroppslängden till stjertfenans spets. Rygglinien,
som är högst vid nacken, nedstiger derifrån i
nästan rät linie till stjertfenan. Buklinien är

nästanrak. Hufvudet nedtryckt,bredare änkrop-
pen, ofvan kantigt afkullradt, under platt, upp-
tager i längd, från nosens spets till gällockets
tagg inacken, £ afkroppslängden till stjertfenans
rot. Bredden, öfver gällocken, är ungefär lika
med denna längd. Pannan flat, haren jemn stup-
ning mot nosen, som ispetsen är klufven,stiger
långt framom munnen och bär på sin yttersta
spets 4 taggar eller horn; af dessa äro de tvenne
främre rigtade framåt, de bakre äro åter till—
bakaböjde (hos några individer äro en eller flere
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af dessa taggar klufna i spetsen). Munöppnin-
gen liten, halfcirkelformig eller månlik, ligger
på hufvudets undersida och är icke uppstigande;
munviken slutar under orbitans främre kant.

Käkarna, af hvilka den öfre är längst, äro
väpnade med ytterst fina, koniska och raka tänder,
ined något inåt svalget böjda spetsar; tänderna
sitta iflere oregelbundna rader, så att deutgöra
breda fält. Svalgbenen, 2 runda ofvan och 2
triangulära nedan, äro tätt beströdda med myc-
ket fina tänder. Gälöppningarna medelmåttigt
stora; förlocket aflångt, fyrkantigt, nästan dub-
belt så långt som bredt, har uti den nedre vin-
keln baktill en utskjutande taggspets,ofver bvil-
ken det lilla locket ligger, som bildar en knöl
och är fästadt vid en membran, som sträcker sig
till nacken, der den har sitt fäste. Näsborrarne
hafva 2:ne öppningar på hvarje sida, den främre
tubformig, den bakre öppen och mycket liten.
Ögonen, som ligga högt mot pannan ärosmå och
nästan runda; orbitans diameter på längden är
lika med afståndet mellan ögonen, dess afstånd
från nosspetsen kortare än till gälöppningen. Or-
bitans öfre kant bildar en uppstående kam,
från hvilken tvenne, bakåt divergerande upphöj-
ningar utgå, som sluta, den öfre med en knöl,
den undre med en trubbig tagg. Suborbital-
benen äro af en långsträckt form, det främre
ojemnt på ytan och har inedre kanten 3 upp-
höjningar och lika inånga fördjupningar;del bakre,
som år större, har fyrkantig form och, imit!len
af den nedre upphöjda kanten, en bakåt riktad
benpigg. Depå hufviidet förekommande taggarne
äro således 8: 4 inosspetsen och 2 på bvarje
sida om hufvudet, den främre på suborbitalbe-
net, den bakre på förlocket. På hufvudet före-
kommer dessutom, livad som är karakteristik!
för arten, en mängd korta skäggtrådar, såsom 2
mellan näsborrarna, 4 på öfre käken, många på
den undre och ännu flera på gälhinnorne.

Kroppen är betäckt med sköldformiga fjäll,
hvilka hafva en rygg eller hoptryckt upphöjning,
som på de flesta slutar med en mer och mindre
skarp spets, hvilken sträcker sig bakåt öfver det

nästliggande fjällets kant. Dessa sköldar ligga i
ordentliga rader, som bilda på längden gående
kammar eller kanter. Ryggen och en del af si-
dorna betäckas af tvenne sköldrader, uti hvilka
sköldarna, isynnerhet de främre invid nacken,
äro mycket större än de öfriga, och de första,
särdeles på äldre individer,sakna äfven denbak-
åt riktade spetsen. Dessa rader, som bestå afom-
kring 20 sköldar,bilda en fördjupning utåt ryg-
gen, äro bredare framtill och aftaga småningom
ibredd mot andra ryggfenan, vid hvilkens nedlälda
spets de förena sig och bilda derifrån till stjert-
fcnans rot endast en rad, som utgöresaf omkring
12 sköldar. Under buken finnas tvenne sköld-
rader, af omkring 20 sköldar i hvarje, till ut-
sträckning och läge analoga med ryggens; de
sammanlöpa vid slutet af analfenan och bilda
derifrån till stjertfenans rot, en enkel rad af 12
sköldar. Denna, så väl rygg- som buksköl-
darnes förening gör, att kroppen är framtill B-
och baktill 6-kantig. Mellan dessa sköldrader
löpa tvenne andra parallelt utåt hvardera sidan
af kroppen; den öfre på hvarje sida består af
omkring 27 sköldar,börjar vid bröstfenansned-
fälda spets och sträcker sig derifrån i rak linie
till stjertfenans rot; den nedra börjar vid bröst-
fenans rot, beslår af omkring 34 sköldar, och
slutar likaledes vid stjertfenan. Utom dessa i
ordentliga rader liggande och ryggade sköldar,
finnas några smärre afkullrade på vissa ställen
af kroppen, såsom framför bukfenorna ochkring
anus. Sidolinien,hvilkens fjäll, likasom sköldarna,
aftaga istorlek ju närmare de sitta stjertfenan,
löper utåt midten af kroppen, höjer sig något
öfver bröstfenorna, och går från dessa fenors
nedfällda spetsar i rak linea till stjertfenans rot.
Anus ligger långt fram vid slutet af första \ af
kroppens hela längd.

Första ryggfenan, som börjar öfver dened-
fällda bukfenornas spetsar,är nästan trekantig ined
främre hörnetafrundadt, nära dubbelt så lång som
hög, med 4— 6 hela strålar, hvilkas spetsar icke
räcka utom fenhinnan: den l:a obetydligt kor-
tare än den 2:a,som är längst. Andra ryggfenan

börjar
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börjar tätt invid slutet af den l:a, öfver hörjan
af ana]fenan, är nästan jemnhög, har 6— 7 hela
strålar, den l:a kortare än de 3 följande, som
äro lika långa och längst, alla med spetsarna
inom fenhinnan. Bröstfenorna, sem hafva sitt
fäste tält invid gälöppningen, äro stora, ispet-
sen afrundade, med 15—

17 hela strålar. Buk-
fenorna, som äro belägnc något bakför bröstfe-
norna, hafva hvardera 3 strålar, af hvilka den
första är en taggstråle, nära fästad vid den an-
dra, sotn är hel med mjuk spets, hvilken sträc-
ker sig utom fenhinnan; den tredje, lik denan-
dra, är längst. Analfenan vidtager under början
af andra ryggfenan och upphör inom slutet af
densamma, samt har 5— 7hela strålar. Stjertfenan
lång med afrundad spets och 11 hela strålar.

Färgen ofvan gråbrun, ryggen och sidorna
tecknade med vanligen 4, nästan svarta, stora
fläckar eller tvärband. Hufvudet under och bu-
ken hvita eller hvilgula, oftast ofläckade till slu-
tet af analfenan; mellan den och stjertfenan fin-
nas alltid några mer eller mindre tydliga, grå-
bruna fläckar. Rygg- bröst- och stjertfenorna
ljusgrå med mörka oregelhundna tvärfläckar och
punkter. Buk- och analienorna samt skägglrå-
darna hvila. Iris bronsfärgad med röda strålar,
som utgå från den gröna pupillen.

Granskas de inre delarna, så befinnes lef-
vem liten, delad itvenne lober, af hvilka den
ena är mycket liten, den andra stor och ispet-
sen afrundad; matstrupen mycket kort; magen
likaledes kort, men bred och säckformig; 5 korta
och tjocka blindtarmar vid pylorus; tarmkanalen
gör 2 böjningar. Bukhålan upptager omkring i
afkroppens längd, nedstiger lika långt bakom anus
som dess längd framföre. Äggstockarna stora, in-
taga nästan hela bukhålans längd. Njurarne äro
lika långa som bukhålan och ligga som van-
ligt på sidorna om ryggraden. SimblAsa saknas
alldeles.

Någon könskillnad bar jag icke kunnat an-
föra, emedan det icke lyckats mig, alt ibland

de många exemplar jag haft att undersöka, finna
en enda hanne.

Skägg-simpan förekommer mindre allmän
utåt hela Skandinaviens vestra kust.IÖstersjön,
om hon der tinnes, är hon åtminstone högst säll-
synt, och säkert är, att hon aldrig förekommer
imedlersta delen af Östersjöns vestra skärgård.
Der hon finnes, uppehåller hon sig företrädesvis
på sandig och gräsig botten. Under sommarmå-
naderna, från April till November, träffas ho-
norna på måttligt djupt vatten; mot vintren
draga de sig åt djupet. Hannarne äro högst
sällsynta, troligen dcrföre att dessa endast un-
der lektiden uppehålla sig på så grundt vatten,
att de äro åtkomliga med den notredskap, som
begagnas vid stränderna. Ilefnadssätt, som i
yttre utseende, liknar den mycket Simporna.
Hon uppehåller sig beständigt på bottnen, der
hon söker sin föda, som hufvudsakligen består
af smärre crustaceer. Lektiden inträffar om vå-
ren, islutet af April eller början af Maj, efter
vårens tidigare eller sednare ankomst. Hvar
rommen afsättes, och huru den utbildas, är än-
nu okänd(. Afvelsamheten hos denna art är icke
stor. Kröyer antager rommkornens antal hos en
fullväxt hona till omkring 3000, hvilket antal
är ringa i jemförelse med de flesta andra fisk-
arters. Att ungarna, efter samnia författares upp-
gift, skulle iSeptember hafva uppnått en längd
af 3^— 4 tum, öfverensstämmer icke med min
erfarenhet, emedan de indi-yider jag erhållit om
våren sällan varit öfver 3-^4 tum. Jag tror så-
ledes att Skägg-simpan vid* denna storlek redan
är ett år gammal. Under hösten har det ej lyc-
kats mig att erhålla några smärre individer. I
sillvad och ål-kupor fångas Skägg-simpan tillfäl-
ligtvis; men som hon icke användes till föda för
rnenniskor, icke en gång till agn för större fisk,
anställes förhenne icke något särskildt fiske. Köt-
tet är hvitt, fast och välsmakande.

C. U. E.
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Lake. Lota vulgaris Cuv.
Artm. Två lika höga, tätt hopsittande ryggfenor; stjertfenan rund, ofullkomligt

skild från rygg- och finalfenorna, öfverkäken något litet längre, (färgen vanligen svart
och gulbrokig).

/?./. i3+75; Anf. 70; Stj.fi A); Brf. 11; B.f, 7.
Synonymu Lota Rondelet.

—
GadlTS 11:0 10, Aetedi genera p. 22; — LSynon. p. 38 (11:0 13);

—
Descr. p.

107 (Silurus).
—

Gadus Lota Lm». S. N. X p. 255; — Fn. Sv. Ed. 2, p. 113. — Ascanii Tcones 3, tab. 28. —
Bloch tab. 60. — Nilsson Synops. p. 47. — Ekström, Morkö Fiskar, Vet. Ac. H. 1831 p. 43. — Lota vulgaris
Cuv. Regne Anim. Ed. 2, 1829. — Jenyns Brit. Vert. An. p. 448. — Yarrell Brit. F. II;183.— KrÖyer Danm.
Fiske p. 169. — Molva Lota Fleming Brit. Anira. p. 192.

Vanliga längden af denna fisk är omkring
2 fot (600 millim.). En lake af 23 tums längd
befanns väga 'i\ U.. En af 20 tum vägde hett
nära 2, och en af 16 tum jemnt ett skålpund.
Tilltagandet i vigt förhöllsig alltså idessa fall
reguliert såsom den bör efter volumens tillta-
gande (eller i proportion af längdens cid>). Den
största Lake vi med visshet kunna uppgifva,
fångades för några år sedan isjön Båwen iSö-
dermanland, och vägde 15 Dess längd blef
ej antecknad. En som vägde 11 Ä upptogs af
Ekströmien annan liten sjö i Södermanland.
Det är emellertid mindre vanligt att träffa dem
som vaga öfver 5S — Huden är ganska tjock och
ovanligt stark, nästan som den hos Ålen , hvar-
med Laken har många likheter. Fjällen äro,
liksom hos andra så kallade skinnfiskar, helt
små, så att de ej skjuta ut öfverhvarandra med
kanten, såsom de göra hos de i dagligt tal s. k.
fjällfiskame, men de synas dock rätt tydligt ge-
nom den slemmiga ytterhuden, hvaruti de ligga
platt och tätt tillhopa, alldeles inneslutna ihvar
sin särskilda cell. Uti denna tyckas de ej vara
fastade, och kunna lätt uttagas med en penn-
knif eller nålsudd. De äro nästan runda, hel-
bräddade och allenast försedde med concentriska
strimmor, utan strålformiga linier. De största
hafva knappt \\ millimeters (vff tums) bredd

hos en alnslång fisk. De betäcka buden öfver-
allfc, ända ut på nosen och på fenorna, men
äro der ganska små. Hufvudet är litet. Med
hela gällocket utgör det på en medelstor Lake
omkring |af största kroppslängden. Sedt uppi-
från är det pnraboliskt, framtill rundadt; ofvan
starkt nedtryckt, platt och slätt. Det kan ut-
vidgas till mycket störrebredd än kroppen, men
då käkar och lock hopdragas blir det betydligen
smalare än den. Ögat är rundt, djupt beläget i
en något aflång grop utan tydlig kant. Hos en
medelstor fisk utgör ögats längd knappt hälften
af dess afstånd från nosspetsen och dess medel-
punkt ligger ungefär vid -} af hela hufvudets
längd. Iris är mörkbrun med silfverfärgad inre
kant och rund pupill. Nosspetsen skjuter något
litet framom Öfverkäkens kant. Näsborrarne
äro 2:ne, ganska små, på hvardera sidan; främre
öppningen ligger midt emellan ögat och nosspet-
sen, och har den framstående kanten baklill ut-
dragen till en mjuk töm-tråd af ögats halfva
längd; den bakre, som ligger midt emellan ögat
och den främre, saknar kant ellerbihang. Skägg-
tömmen under underkäkens spets är längre än
ögat. Munöppningen räcker nästan under ögats
framkant. Öfverkäkens kant bildas endast af
mellankäksbenet, som ej kan utskjutas, utan sit-
ter fästadt uuder, och något bakom nosspetsen.
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Öfverkäksbenet räcker långt bakom mellank.be-
net, midt under ögat. Underkäken är plattad;
dess ledgång ligger något bakom ögat. Framtill
är den något litet kortare än den öfre. — De
ganska tättsittande iiaa och spetsiga tänderna
bilda en bred, kardlik (eller mångdubbel) rad
på mellankäksbenet och underkäken, samt ett
halfcirkelformigt band på vomer, men saknas
på gombenen. Huden bildar intet veck iform
af gomsegelj såsom på Merluccius. — De 4 pa-
ren gälbågar äro intill försedde med en dubbel
rad små knölar, utan spetsiga bihang, och un-
der gällocket finnes en rätt tydlig bigäls-frans.
Svalgbenen, som på hvardera sidan äro 2 ofvau
och ett nedan, äro tätt besatte med små tän-
der. De visa sig tydligen vara utbildningar af
de sista gälbågarne. Gälhinnan innehåller 7 sto-
ra, tjocka, men föga plattade strålar; den ligger
obetäckt och är ganska stor, samt föga klufven
imedellinien, hvarest den bildar ett bredt, fritt
liggande veck, tvärt öfver till andra sidan. Gäl-
öppningen är ganska stor. Tungan stor ochköttig.

Kroppen är framom anus triild och slorbu-
kig, bakom den starkt inknipen och hoptryckt.
Analöppningens bakre del inträffar vid halfva
kroppslängden utom stjertfenan, och kroppens
vanliga höjd på nämnde ställe utgöriaf läng-
den. Sidolinien som är bred och tydlig, men
föga intryckt, går från nacken, föga böjd, nära
ryggen; närmar sig kroppens medelhöjd bakom
anus, och utlöper rät istjertspetsen. Samtlige
Fenorne hafva mjuka, greniga, väl skilda strå-
lar, klädde af tjock, fast, fint fjällig hud.

Första ryggfenan börjar vidiaf hela kropps-
längden, (öfver spetsen af br.fn.). Den har 13,
sällan 11, 12 eller 14, strålar, hvaraf n:o 3 till
8 äro lika höga, och lika stora som de iandra
r.fn. Dess höjd är ungefär lika med J af största
kroppshöjden. De främre och bakre strålame
äro olika förkortade. Inskärningen som skiljer
båda ryggfenorna ligger strax framom anus. Den
går vanligen ända ned till ryggen, och under-
stundom, men sällan, saknas der en stråle, nem-
ligen då främre fenan blott har 11.

Andra r.fn. är jemnhög, med 69 till 78,
men oftast omkring 75 strålar, hvaraf de 2 a
4 främsta och de 4 å 5 sista äro förkortade.

Stjertferran är genom en inskärning ihin-
nan afskild från rygg- och analfenorna, men ba-
ket går aldrig ända ned till kroppen och ingen
stråle saknas. Den har det ovanliga, att ej visa
någon vinkel ofvan och nedan, utan blir allde-
les rund då den starkt utbredes (såsom på figu-
ren); men oftast ser man den något hopfallen,
då den synes aflång och något tillspetsad, liksom
på ålen. Den har omkring 41 strålar, af hvilka
5 eller 6 ofvan och nedan äro förkortade, men
ej så förändrade till formen som på de flesta
andra liskar, hvilka hafva afskild stjertfena. För
den tjocka hudens skull äro de svåra att räkna.

Analfenan har 65 till 77 strålar, bildade
som de i2:dra r.fn, men blott af f af des-
sas höjd.

Bröstfenan är stor och rundad. Den har $
af hufvudets längd med gällocket, och vanligen
21 strålar. Ofta träffas dock 22 på endera eller
på båda sidorna, och understundom blott 20,
19 eller (enl. Kröyer) 17. Omkring den 7:de
eller B:de äro tre till fyra af lika längd. De
främre och bakre aftaga småningom. Den första
är enkel, och vanligen af fenans halfva längd.

Bukfenan sitter helt och hållet framom ro-
ten af bröstfenan, och har 6 strålar, af hvilka
den 2:dra är mjuk, och tjock, \ längre än de
öfriga, samt något afskild från dem. Den är så
lång som bröstfenan. Första strålen är så lång
som den 3:dje och har fri spets.

Färgen,som är tätt gul- och svartbrokig,
ökar ihög grad denna fisks obehagliga, amfibie-
lika utseende. Dock förekommer på några stäl-
len en varietet (?) af mörk, svartgrå färg utan
fläckar, som vi dock ej haft tillfälle att närmare
undersöka. De små ungarne tyckas alltid hafva
en mörk och jemn färg.

Om inre delarne kan följande här anföras:
Lefvern är ganska stor, rödaktigt hvit, belägen
utmed venslra sidan och odelad. En ganska li-
ten flik går ned åt högra sidan och betäcker
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gallblåsan. Bukhinnen är hvit. Första magen
som är en omedelbar fortsättning af svalget,
räcker, då den är tom, föga öfver J af bukca-
viteten, och har inuti omkring 7 stora långs-
veck, hvilka dock utplånas då denna del utvid-
gas. Blott ena sidan, hvarifrån 2:dra magen ut-
går, är slät och innehåller små, tätt liggande,
fingerlikt delade gla-idler (af knappt 1 millime-
ters bredd). Andra magen utgår från sidan af
den första, nära dess nedre ända. Den är helt
liten och smal, men tjockväggad och fast. Den
fortsattes ien vidare tarm, som genast i bör-
jan har, på hvardera sidan 20—24 stora (tums-
långa) tarm-bihang, som på ganska olika sätt
vid roten förenas till ett mindre antal stammar.
Tarmen bildar blott en stor slinga, och är, då
den utsträckes; ej fullt af kroppens längd. Den
är jemntjock, med sista delen, vid anus, unge-
fär 1 tum lång, något vidare, afskild genom en
yalvel (lik en «älvula coli), och inuti försedd
med 5 å 6, mindre tydliga långsveck.

Äggsäckanie-äro ibakre ändan hopväxte,
med gemensam utgång imellersta analöppnin-
gen. De hänga i-ett tydligt mesenterium, eller
veck af bukhinnan. De fullvuxna äggen äro
brandgula, och ganska små, men utmärkt tal-
rika, så att de bilda en betydlig massa. — Sim-
blåsan är ganska stor och fast, liggande tätt in-
på ryggraden Den är niidtpå något hopdragen;
blir framåt vidare, och slutar framtill något två-
delt, eller med 2:ne trubbiga horn eller korta
grenar, som uppfylla bukhålans främsta förlang-
ningar vid ryggradens sidor och nacken. — Nju-
rarne utgöra en ganska stor, rundad, gråbrunt

rödaktig massa bakom sirwblåsah och anus, och
bilda blott obetydliga, föga märkbara förläng-
ningar framåt under ryggraden. Vid denna nias-
sas venstia sida fauns en stor, säcklik urinblåsa,
med utgång genom bakre analöppningen.

Laken är den enda fisk af Torskfamiljen,
som lefver i sött vatten; men den är dock till
hela sin bildning ytterst nära lik Långan m. fl.
verkliga hafsfiskar, och börialla hänseenden för-
enas med dessa till ett eget genus, skild t från
det egentliga Torskslagtet (Gadns). Den bebor en
ganska vidsträckt del af jorden, nemligen nästan
hela Europa och norra Asien "ända tillLena och
Ghinesiska hafvet" (Pallas Zoogr.), knappt med
undantag af mera än den aldra nordligaste ku-
sten. Dess gräns åt söder tyckes ej vara bekant,
och jag känner itflet säkert intyg på dess före-
kommande söder om Pyreneerne, Alperne och
Balkan"3). Den finnes ej heller uppräknad bland
Indiens, Nilens, Maderas, Islands och Grönlands
fiskar. IBritannien skal! den ej vara allmänt
utbredd. Uti Skandinavien finnes Laken långt
inom polcirkeln och lappmarksgränsen, t. ex. vid
Juckasjärvi, Karesuando och Qvickjock. Enligt
Kröyer skall den t. o. m. finnas i fjellsjöar nära
Alten. Imellersta Sverige synes den vara ym-
nigast, och den utgör en af de fiskarter, som
till största mängd införas i Stockholm under
större delen af året. Uti vattnen på Skånska
slättbygden och (enl. Kröyer) på Danska öarna
är den sällsynt. Uti Norrige skall den (enl.
Ascanius) finnas iMjösen (men den omtalas ej
iStröms Söndmörsbesk rifvelse). Den tyckes bli
slörsti de trakter der den är allmännast; vid

*) Man liar sagt att den skulle förekommai Indien, men detta beror allenast på ett intyg af Bontius, som
(pag. 81, Cap. 28) omtalar och afbildnr en söttvaltensfisk som han kallar Musttia och säger ymnigt före-
komma på Java samt der benämnas Se.mbilangj och som han anser vara den europeiska Laken. Figuren vi-
sar i sanning äfven mycken likhet dermed, både till form och färgteckning. Det bör emellertid anmärkas,
att främre ryggfenan ej synes på figuren, Iivilket hos denna författare kunde vara mindre bevisande, och
att hvarken Laken eller någon lakeartad fisk tyckes vara omtalad derifrån af sednare författare, samt att
det uppgifna namnet, Scmhilang, ej återfinnes i de Malayiska ordlistor jag har att tillgå (t. ex. hos Thun-
berg och Labillardiere). Oaktadt allt detta kunde visserligen Bontii uppgift vara sann, men hvad som slut-
ligen gör den mindre sannolik är, att Laken ej finnes anförd uti de nyare förteckningarne på Indiens, Nepals
och Cashmirs söttvattensfiskar. Uppgiften tarfvar alltså ny bekräftelse. Man kunde till och med tänka sig
att Bontius ansett någon Silurus-art för en Lake, och att figuren är en bland dessa tillägg, som utgifvaren,
Piso,islutet af titelbladet säger sig hafva gjort.
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sin nordliga gräns gar den ännu öfver medel-
storleken, men iSkåne tyckes den blott före-
komma mindre.

Den uppehåller sig helst uti insjöarne, i
klart vatten på stenbotlen, men träffas äfven
ofla på lerbotten, samt i de större, lugnare fly-
tande åarne och floderne. Uti hafvet lefver den
ej, men den träffas dock på några ställeniskär-
gårdarne vid Östersjön, hvarest vattnet är upp-
blandadt och föga salt, och tillfölje deraf mest
bebodt af söttvaltensfiskar.

Under största delen af året vistas Laken på
djupare ställen; blott mot vintrens början samt
under lektiden går han allmännare upp på grun-
den. Han är ganska trög, stimmar aldrig och
visar sig aldrig i vattenytan, utan följer stän-
digt botlnen, döljande sig mellan stenar, sjunkna
stockar, trädrötter o. d., der han ligger stilla
och lurar på sitt rof hellre än att söka det. Att
han dock kan röra sig med temlig hastighet sy-
nes af hans förmåga att gripa andra fiskar. En-
ligt uppgift af Hr Gjöbelhade en Lake uti Ve-
nern gått 2 mil på en natt. Den igenkändes på
en metkrok som fastnat imunnen. Få andra
fiskar hafva så böjlig kropp och derigenom så
ål- eller orm-lika rörelser, och ej många visa
sig lika seglifvade; han lefver nemligen länge
efter upptagandet ur vattnet, utan att förtorka
på ytan, hvilket synes bero på denymniga slem-
afsöndringen. För att dödahonom pläga fiskrarne
afslita gälnäset, hvilket kallas att slagta Laken.
Detta göres tillfölje af den besynnerliga fördo-
men, att han annars tros förtära sin egen lefver,
som anses för den smakligaste delen af fisken.

Denna art är en af de glupskaste fiskar.
Den slukar nästan allt som förekommer, lefvan-
de eller rutlet. Mest synes den lefva af småfi-
skar, insekter, maskar o. d. samt fiskrom. Han
infinner sig nemligen gerna på andra fiskars lek-
ställen, der han gör stor skada medelst den lag-
da rommens förtärande. Han kan dock äfven slu-
ka större fiskar. En 23 tums lång Lake, som
jag undersökte iDecember månad , befanns haf-
va slukat en gädda af 12 tums längd. Dennas
hufvud, som låg böjdtibottnen af Lakens starkt

utvidgade mage, aldra nederst ibuk-caviteten,
var, med undantag af tänderne, nästan upplöst,
under det dess stjertfena stack fram mellan La-
kens tänder, af hvilka den var söndertuggad.
Ulan tvifvel hade hela stjerten ibörjan suttit
utom Lakens mun, och det förefaller nästan obe-
gripligt att Gäddan ej, förr än den hann qväf-
vas, sönderslitit dess mage.
Imellersta Sverige börjar Lakens lektid i

Januari och tyckes fortgå under hela Februari
och fiskrarne uppgifva att de yngre leka förr än
de äldre. Högt upp iLappmarken skall lektiden
börja sednare, och iVeltern säges Laken ej leka
förr än iMars, ehuru den ide närbelägna små-
sjöarne leker på vanlig tid. — Till lekställen väl-
jer han grund med sand- eller lerbotten, hvilka
af fiskare pläga vara kände under namn af Lak-
iåsar. Man tror alt rommen inom fa veckors tid
■kläckes. Huru starkt denna fisk kan förökasig
synes af dess fina och talrika ägg. Man har räk-
nat 178,000 romkorn hos en hona.
Ihela Sverige kallas denna fisk Lake. Nam-

nen Stenlake och Leiftakcihar vanligen blott af-
seende på bottnen hvarpå. den är fångad;men
namnet Stenlake användas dessutom vid hafsku-
sterna för Tånglaken (Zoareceus), med hvilken
den har någon likhet. De små ungarne, som i
allmänhet äro af mörk färg, kallas äfven ofta
Stenlakar.

Laken räknas bland de mera välsmakande
fisksorterna, hvartill den konstiga beredningen
(stufningen) isynnerhet torde bidraga. Köttet
är hvilt, fast och utan ben. Lefvern plägar i
synnerhet anses för en läckerhet. Att rommen
skulle vara skadlig, såsom en äldre författare på-
stått, känner man ej hos oss, hvarest denistor
mängd fortares. Deraf tillred.es på många ställen
en smaklig Caviar. Åtskilliga delar af Laken
nyttjas ännu af vår allmoge, liksom, enligt Pal-
las, af Ostiakerne, till läkemedel. Den olja, som
af sig sjelf rinner u/ lefvern, användes tillögon-
salya och Blindtarmarna, som af allmogen kal-
las Lak-klo, torkas och pulveriseras; af pulvret
intages en thesked isender mot frossa. Det nyss
afilådda skinnet slås omkring söndriga glaskärl;
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sedan det torkat fast vid glaset sammanhåller
det styckena så att kärlet blir vattentätt. Ostia-
kerne göra deraf kläder. Ingnidet med fett el-
ler olja blir det halfgenomskinligt och skall be-
gagnas af Piyska bönderne till fönster. Simblå-
sa,n kan användas till lim, såsom husbiås.

De fångningssätt som nyttjas för Laken äro
mångfaldiga, men simpla, emedan han ingalunda
är varsam eller listig. Allmännast, och till stör-
sta antalet, tages han iRyssior, som under lek-
tiden utsättas på lekstället. Han fångas äfven om
våren, så snart isen uppbrutit, på Långref, då
vanligen JVors_, som är det begärligaste och den-
na tiden lättast åtkomliga agnet, begagnas till
bete. Under sommaren tages han på Stångkrok,
då likväl agnet bör nedsläppas till bottnen. Un-
der vintren metas han med så kallad Lakskifva
(en blyskifva i form af en fisk, försedd med
llere krokar) med hvilka han hugges. IClar-
elfven fångas han under vintren med en egen
sort krok, som består af en jernten, med 4 åt
motsatta sidor, eller korslikt, utgående krokar,
icke olikt en dragg. På skaftet ofvanför krokar-

na, bindes en bit lakmjölke inlindad ien flors-
lapp. Detla redskap nedsänkes genom ett hål på
isen. Fiskaren rycker beständigt kroken uppåt,
så snart han sjunkit till bottnen, då ofta 2 å 3
lakar, som af betet lockas till kroken, kunna på
en gång huggas och uppdragas. På Seland fiskas
han, under sträng vinter, på isen, med ett brä-
de af omkring 2 alnars längd och ]■ alns bredd,
vid hvars ena sida 8 å 9 krokar äro bundne på
korta kensor. Brädet nedsänkes till bottnen på
mycket djupt vatten, med tillhjelp af en sten.— Då han, som ofvan är näinndt, upptränger
till stränderna blir han döfvad. Detta tillgår på
det sättet, att fiskaren, endast beväpnad med en
yxa, går sagta och försigtigt vid stranden på
dennyss lagda, klara isen, och då han blir var-
se Laken, stående under den, slår han med yx-
hammarn ett starkt slag öfver Lakens hufvud,
hvaraf denna döfvas så att han ligger orörlig
på stället, under det fiskaren hastigt öppnar en
vak och upptager honom. Det förstås att detta
icke låter göra sig vid andra än mycket lång-
grunda stränder.



175

Pl. 42.
Braxen. Cyprinus Brama Linn.

Artm. Sidolinjens fjäll omkring sa; Analfenan lång med insänkt rand och
28 —

29 strålar.
Synonymi. Art. Descr. Gen. p. 6. — Syn. p. 4. — Sp. p. 20.

—
Cypr. Bräma. Linn. Syst. Nat. I.p. 531.—

Fn. Sv. p. 128 n:o 360. —
Retz. Fn. p. 360. — Ekström Vet. Aead. Handl. 1830 p. 169' Nilss. Synops: p.

30. — Blocu F. Deutclil. I. p. 95. Tab. 13.
—

Yarrell Br. Fish. I.p. 335.
Yngre. Cyprinus iride flava, pinna ani ossiculorum viginti septem. Art. Descr. Gen. p. 3. Syn. p. 13. Spec.

p. 23 n:o 12 samt Cypr. Farenus. Ekström Vet. Acad. Handl. 1830 p. 175. Nilss. Synops. p. 30 n:o 10.
Obs. Att Artedis Farenus icke är något annat än en yngre Braxen, synes deraf, att han i Descr. Gen., Syn.

ocii Spec. anfört 27 strålar i analfenan. Den parentlies, som är införd vid Descr. Gen. synes vara tillsatt af
Linné, såsom ett skäl till ändringen. På lika sätt torde förbålla sig med sjelfva beskrifningen, der antalet af
nnalfennns strålar troligen är förökadt af Linne vid redactionen af Aktedis manuscript. C. Farenus Linn. Fn. Sv.
hörer till C. Ballerus; se förut vid dess synonymi.

/?/. ii— ia; Br/.i6; Bf. 9; Jnf. 28-29; '^/- '9-
Denna art är hos oss en af de störreislag-

tet och typen för den bredare formen, som fått
namn af Braxnar (Abramis). Vanliga längden,
är 9— 14 lum; någon gång blir den likväl större
och uppgår till 18 lum. Kroppen är hoptryckt,
tunn och hög, så att största höjden, som infal-
ler vid ryggfenans början, utgör omkring f af
längden, räknad från nosens spets till stjertfe-
nans bas; och största bredden eller tjockleken
vid pass Iaf höjden. — Rygglinien, som upp-
stiger mer och mindre tvärt från nacken, och
tvärareom fisken är fet, gör från nämnde ställe
en jemn båge till ryggfenans första stråle, der
en trubbig vinkel uppkommer och från hvilken
den nedstiger nästan irak linie till stjertfenans
bas. Rygget! är utåt hela längden till ryggfenan
hoptryckt, tunn, dock utan köl;från nämde fena
till sljertfenan något fylligare och afkullrad. Bu-
ken, som vanligt, platt till bukfenorna och kö-
lad derifrån till anus. Buklinien från bröstet,
till bukfenorna nästan rak, sänker sig något åt
anus der den formerar en vinkel, trubbigare än
ryggvinkeln; från anus bakåt slupar den inä-
stan rät linie till slutet af analfenan, der den
har en insänkning mellan denna fena och stjert-
fenans bas. Hufvudet utgör omkring iaf krop-

pens längd till stjertfenans bas, (således större
än Björkaans) och är hoptryckt, så att bredden
eller tjockleken deraf är lika med längden afden
linie, som dragés genom näsborrarne till endera
käkens yttre kant. Pannan från nacken till näs-
borrarne rak, bred och afkullrad. Utåt deu löpa
tvenne parallela rader af fina, ihuden intryckta
hål eller slemporer, från nacken till ungefär midt
öfver ögat; dessa äro till antalet B—9,8 — 9, och de
2 a 3 sista stå något inom linien, samt utgöra
en rad för sig sjelfva. En annan linie af ännu
flera dylika slemafsöndringsorganer börjar likale-
des vid nacken, något nedom den ofvannämnde.
Denna linie kröker sig uppåt pannan öfver kin-
den och nedstiger derifrån kring och under ögat,
samt slutar midtemellan nos-spetsen ochnäsbor-
rarne. Dylika porer finnas äfven inedre kanten
af förlocket samt under nedre käken. Öfver näs-
borrarna finnes en insänkning, som bildar sjelf-
va nosen, hvilken är trubbig och föga framstå-
ende öfver munnen, hvilken åter är liten, nå-
got uppstigande, och kan, då den öppnas, be-
tydligt utdragas iform af elt rör. Öfre käken
är, då munnen tillslutas, något framstående fram-
om den nedre; munnviken infaller på den lod-
räta linea, som dragés från näsborrames främre
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kant. Ögonen, som relativt till hufvudets stor-
lek äro mindre än Björknans, hafva ögonringens
diameter obetydligt längreän den nyssnämnde, el-
ler lika med £af hufvudets längd. Iafseende
på läget understiger nedre kanten af orbitan
den räta linea, som dragés från öfrekäkens spets
till midten af stjertfenan, och bakre kanten af
ö^onringen infaller på midten af hufvudet. Näs-
borrarna, som till formen helt och hållet likna
Björknans, ligga hos Braxen ännu närmare Ögat,
så att afständet från nosens spets till näsborrarne
är 3 gånger längre än det från desamma till
ögat. Gälarna, gällocken samt gälhinnan, och
dess strålar, likna fullkomligt Björknans. Svalg-
benen hafva en rad tänder hvardera; dessas an-
tal uppgå alltid till 5 ihvardera benet; de äro
korta, hoptryckta, ispetsen snedt afskurna, med
urhålkade tuggytor. De stora, fint refflade fjellen,
som beläcka kroppen, äro mera breda än långa,
spånlagda i ordentliga rader, samt i främre kan-
ten släta och afrundade. Sidolinien ligger sänkt,
mycket närmare buken än ryggen, och har 50—
54 fjell. Ofvan om denna linea ligga 12 större
fjellrader och en mindre vid ryggfenans rot; un-
der den 6 till bukfenorna. Läget af anus lika
med det hos Björknan. Ryggfenan börjar på spet-
sen af den vinkel, som bildas af rygglinien och
har sitt läge nästan midt öfver afståndet mellan
buk- och analfenorna; börjar framom midten af
detta afstånd och slutar öfver början af analfe-
nan; höjden framtill svarar emot basens dubbla
längd; öfre randen snedt afskuren, så att fenans
höjd framtill är mer än 3 gånger större än
baktill; den består af 12 strålar, af hvilka de
3 främre hela. Af dessa är den främsta en myc-
ket liten tagg, som ofta förbises; de ofriga 9 i
spetsen delade. Bröstfenorna räcka med spet-
sarna till bukfenornas rötteroch hafva 16 strå-
lar; den första stark och hel. Bukfenorna ispet-
sen snedt afrundade, räcka med spetsarna nästan
till anus; strålarna 9, den främsta stark och
hel, de öfriga i spetsen greniga. Analfenan lång,
upptager något mer än J af afståndet mellan
anus och stjertfenan, är snedt afskuren och i
afskärningen insänkt, har 25— 29 strålar, de 3

första hela och den första så liten att den ofta
icke upptäckes, åtminstone på yngre exemplar.
Den mycket klufna stjertfenan har 19 delade
strålar, utom de smärre på sidorna, och den
nedre loben längre än den öfre.

Färgen, som mycket förändrar sig efter
fiskens ålder och det vatten ihvilket han lef-
ver, är hos de äldre och fetare, mörkare änhos
yngre och magrare. Hos en fullväxt fet Braxen
är hufvudet ofvan och ryggen gulaktigt gråa,
med en underliggande messingglans, som tydligt
synes på sidorna, hvilka äro ljusare och blifva
mera gula mot buken, som är mer och mindre
hvitgul. Gällocken och kinderna gulaktigt hvita
med messingglans; läpparna hvila. Under lek-
tiden hafva fjellen hvitaktiga knölar. Alla fe-
norna äro svartgrå; bröst- och bukfenorna med
ljusare, nästan hvita rötter, hvilka, liksom bu-
ken, rodnar då fisken är död. Ögonringen gul,
beströdd med ytterst fina mörka punkter, har
en ännu starkare gul ring närmast pupillen.

De inre delarna likna fullkomligt dem hos
dess samslägtingar.

Braxen träffas mer och mindre allmänt i
de flesta af Europas större sjöar, der vattnet är
klart och der åtminstone några långgrunda, gräs-
beväxta stränder finnas. Han uppehåller sig äf-
ven i sådana större strömmar, hvarest ström-
draget icke är allt för starkt. Ivatten af dylik
beskaffenhet finnes den äfven inom Skandinavien
från Skånes yttersta gräns i söder till Haparan-
da. Ehuru den icke uppnår samma storlek i
salt vatten, finnes den likväl iÖstersjöns inre
skärgård. INorrige förekommer den talrikast
iöstliga delen af landet. De ställen den före-
trädesvis väljer till upphållsort, är klart och
måttligt djupt vatten, med gräsholten, isynner-
het der det så kallade Braxengräset (Isoetes la-
custris Lin.) växer, hvilket han, lik svinet, upp-
rotar från bottnen och, som derefter flytande
på vattenytan, är ett tecken för fiskaren till
fiskens uppehållsort. Ehuru han, under somma-
ren, uppehåller sig på måttligt djupt vatten, gå
de äldre likväl aldrig till stränderna, utom un-
der lektiden. Det är endast smärre individer,

som
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som redan tidigt på våren besöka stränderna,
der de sedan, under hela sommaren, uppehålla
sig. På senhösten, då stark storm inträffar, lå-
ter Braxen drifva sig inigrundare vikar. Denna
kallas af fiskare: Oväders-Braxen. De, som un-
der lektidenom våren, samt om sommaren, upp-
stiga iåar, äro vanligen yngre individer. Dessa
afvika ock från de flesta fiskarters vana, ty då
dessa stiga emot, följa braxenstimmen alltid med
strömmen. Allt efter som årstiden framskrider,
drager sig Braxen till djupet och väljer sin vin-
terstation på det djupaste stället den träffar. Här
står den packad iofantlig mängd, och dylika
ställen, af hvilka några äro kände af fiskaren,
kallas Braxenstånd. Vi äga ett sådant af myc-
ken ryktbarhet inom Södermanland,iden så
kallade Hallbosjön, der årligen, på samma stäl-
le, uti ett enda varp, fångas från 500 till 2000
LU.. Denna fisk är försigtig, slug, sällskaplig
och mycket skygg. Sällan träffas den ensam
utan finnes alltid samlad i större eller mindre
stim. Starkt buller såsom åska, ljud af klockor,
skott m. m. jagar den alltid på djupet, hvari-
från den icke efter en sådan händelse, på flera
dagar återkommer. Som den är seglifvad, kan
den, nedbäddad i vått gräs, transporteras längre
"väg utan att dö. Braxen kan planteras i dam-
mar, trifves der väl och blir fet om tillräcklig
föda icke saknas, hvilken, under fiskens fria till-
stånd, består af gräs, dyjord, maskar och insek-
ter. Idammen kan den födas med draf, deg-
bollar och dylikt.

Lika med de ofriga af våra inhemska Cy-
prin-arter, undergår denna mycken förändring i
afseende på form och färg, härflytande af ålder,
årstid, vattnets beskaffenhet m.m. Denna skilnad
är ofta så stor att några Ichthyologer hafva varit
■villrådiga huruvida dessa former utmärka skilda
arter. Eger denna fisk så ymnig tillgång på fö-
da, att den deraf blir fet, blir kroppen alltid
högre i jemförelse med längden, än då den, i
brist på föda, blir mager, ihvilket fall den all-
tid blir mer långsträckt med spetsigare hufvud,
från hvilket ryggens båge höjer sig mindre tvärt.

De yngre äro alltid mycket lägre än de äldre
och hafva den mera utdragna formen. Idenna
ålder anses de af fiskare, på vissa orter, för en
särskild art och kallas: Panka, Blåpanka, Flira,
Blecka, Svartspoling o. s. v. De fetare hafva
äfven en mycket mörkare färg än de magrare
och yngre. Islutet af Maj eller början af Juni
månad, drager sig Braxen till ständerna för att
leka och dess lektid inträffar alltid på den tid
då Enbusken blommar, hvilken tid noga iaktta-
ges af fiskaren. Första stimmen som ankommer
till lekstället, hvilket aldrig ombytes, utan årli-
gen är det samma, består endast af hannar, der-
efter ankomma honorna, som blanda sig med
dem, och leken börjar. Under nattens tystnad
fortgår den ifrigast med mycket buller, emedan
fiskenitätt slutna stim, stryker af och an, slår
med stjerten ivattenbrynet och gör många lif-
liga rörelser. Rommen afsättes på Saf och Gräs
mot hvilken honan under leken gnider sig; dess
korn äro då små och gulaktiga. Leken fortgår,
efter väderleken, 3— 4 dagar. Rommen kläckes
inom 3:ne veckor och };nglet växer fort. Då
de äldre slutat leken, börja de yngre. Då tjen-
ligt lekställe icke finnes isjön, sökes detistörre
åar, dit fisken i sådant ändamål uppstiger. Den
väljer då alltid lekstället inågon gräsig bugt på
sidan om strömfåran. Braxen är mycket afvel-
sam och man har i en hona af 6 U. vigt räk-
nadt 137,000 romkorn.

Då Braxen, ehuru benig, har ett välsma-
kande kött, eftersökes den äfyen af fiskaren på
mångfaldigt sätt. Under lektiden fångas den van-
ligen med Nät (46) sällan medNot (49) emedan
fisken derigenom skrämes och leken ofta förderf-
vas.IKatsor (48) som utsättas på lekstället el-
ler i sådana sund, genom hvilka Braxen fram-
stryker till detsamma. Under vintren tages ofta
en betydlig mängd med Isnot (47) då de ställen
träffas på hvilka den valt sin vinterstation. I
Augusti och September månader metas Braxen
på 6— 12 famnars vatten vid så kallad Sträng
(50). Till agn nyttjas den vanliga metmasken.

C U. E.

Skandinaviens Fiskar. Haft. 8. 24
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Klorocka; Raja radiata Donov.
Årtin. Nosen trubbvinklig, kort; kroppen undertill ofläckad och utan taggar; rygg-

fenorna tätt hopsittande; knaggarne stjernlikt rafflade.
Synonymt'. R. radiata Donov. Fries Vet. Ac. Handl. 1838, p. 146.

—
Muller et Henle Plagiostomen p.

137. —
R. clavata Hollberg Götbeb. Sällsk. nya Handl. IV. 29. — Nilssoh Synopsis p. 119. —

(R. Fullonica
Fabr. fr. Grön).?)

Denna art är den minsta bland de Nordi-
ska rockorna. De exemplar som uppnått Ii fots
längd äro skicklige till fortplantning och de tyc-
kas ej blifva längre än 2 fot. Figuren är tagen
efter en fullt utbildad hona hos hvilken den
utbredda kroppsskifvan var 10| tum lång; stjer-
ten 7f; största bredden 12i; munnens afstånd
från nosspetsen 2§. Hannarne af denna art, lik-
som af R. clavata, äro något mindre än honorna.

Kroppsformen är nära qvadratisk, föga trans-
versell, med rundade sidovinklar. Nosen är högst
föga framskjutande, och hörer Lill de trubbigaste
som förekomma ihela släglet; dess form visas
föröfrigt bäst af figuren. Bukfenorna äro breda
och rundade och deras främre lob alldeles af-
skild, såsom hos alla egentl. Rajas. Båda ryggfe-
norna, bvilka stå ofvanför stjertspetsen, såsom på
hela slagtet, äro hos denna art tätt hopsittande.

Hela kroppens undersida är glatt och len;
blott undre sidan af nosen är otydligt sträf,
hvilket dock föga märkes på färska exemplar.
Öfre sidan är deremot ganska taggig. Alla tag-
garne hafva en ganska karakteristik form; de
äro nemligcn vid roten starkt utvidgade och
stjernlika, eller starkt kölade af 8 a 10 höga
åsar som utlöpa i spetsar kring roten. Af dessa
kölar är en främre och en bakre tydligen större
än de öfrige. Spetsen af bvarje tagg är stark,
krökt och ganska hvass. De stora taggarna, eller
egentl. s. k. knaggarne, hafva v. p. dubbelt så
många,kölar, Hvilka dock äro mindre utstående
och ej bilda en stjernlik rot. Dessa stora knag-

gar finnas nästan blott på de ställen som alltid
hafva sådane, nemligen 1:0 på inre kanten af
orbita, en framom och 2 bakom ögat; 2:o på
båda skullerbrosken, 2:ne sittande efter b varan-
dra; samt 3:o långsåt ryggen och stjertens me-
dellinie, hvarest denna art har en rad af 12 a
16 knaggar, räckande från cranium till främre
ryggfenan, men ingen mellan eller bakom rygg-
fenorna. Stjertens sidokölar äro oväpnade, men
på sidorna, närmastintillmedellinien blifva små-
taggarne något större, ehuru ej så stora somknag-
garne, och bilda en tämligen regalier rad, som
sträcker sig nära lika långt fram och bakåt som
medelraden. Extraordinära knaggar lyckas säl-
lan utvecklas hos denna art. Småtaggarne äro
föröfrigt någorlunda jämt men ej lätt strödde på
hela öfre sidan. Utmed ryggens sidor finnes dock
ett par stora, vanligen nästan glatta ställen.

Tänderne äro lika hos båda könen. De äro
små, knapplika, med en fin, bakåt tiggande,
hvass, krökt (klolik) spels, och sitta i v. p. 18
tvärrader på hvardera sidan om medellinien, i
hvardera käken. De iöfverkäken aftaga istor-
lek både mot medellinien och munnviken; men
iunderkäken aftaga de blott uliit, så altde mot
medellinien sittande äro något större.

Färgen är ofvan lefverbrun, under hvit.
En liten skiftning ihvitt och några små otyd-
liga mörka fläckar märkas ofvan. Slemkanalerna
i huden på undre sidan äro hvila och synas ej
utåt. Denna art saknar alldeles det tecken till
6:te gälöppningen, som finnes hos Ra ja clavala.
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Könskillnaden är, såsom ihela slagtet, tyd-
lig hos äldre individer, genom hanames hjelp-
genitalier, som utvecklas vid bakre ändan af
bukfenorne, samt deras kardor (eller kardtaggiga
fläckar), hvilka framkomma då de äro aflings-
skickliaie. Hos denna art äro egentligen blott de
bakre tydliga, som finnas vid bröstfenornas yt-
tre vinkel, ty vid hufvudets sidor, der de främre
återfinnas, äro denna artens honor nästan ännu
taggigare än hannarne. — Hos ganska unga in-
divider synes ej tecken till könskillnad. Fries
omtalar (på ofvan anförda ställe) helt unga, tro-
ligen endast få dagar eller veckor gamla exem-
plar, af blott 3 a 4 tums (75 å 100 millime-
ters) längd, af hvilka han deponerat 2:ne på
Riksmuseum i Stockholm. Dessa äro alldeles
lika de fullvuxne och hafva samma antal knag-
gar som dessa; men de öfrige taggarne äro yt-
terst små, föga märkbara, och knaggarne äro
trinda, utan tecken till stjernform; smala, föga
böjda, och iproportion vida högre än på de
fullvuxne. Den knagg uti mellersta rygglinien
som sitter riiidt emellan båda skullerbrosken, är
störst af alla, nära 2 linier (5 millimeter) hög;
de öfrige aftaga mot seriens ändar. Hos full-
vuxna exemplar hafva de största knaggarna van-
ligen blott 6 a 7 millimeters längd.

Jag kan på detta ställe ej underlåta att om-
nämna den märkvärdiga yttre likhet som främre
loben af bukfenan, hos denna och de flesta roc-
kor, har med bakfötterna hos de 3 högre djur-
klasserna. Denna lobs första stråle är ganska
tjock och utgöres af 2:ne stora lmfvudsakliga le-
der som kunna knäformigt böjas mot hvarandra,
och som tyckas motsvara femur och tibia af
en bakfot. Den har dessutom ett par finare derpå
följande strålar, af hvilka, hos de högre djuren,
blott slutlederna tyckas qvarståi form af fibula
och de bakre fingrarna. Något tecken till skilda
fingrar synes naturligtvis ej på Rockorna. En
längre idetalj gående jämförelse kan ganska väl
göras; den skulle vara svår att fatta utan sär-
skilte figurer, men inses genast af hvar och en
som har tillfälle att närmare betrakta dessa de-
lar på en färsk rocka. Bröstfenorna hos några

få andra fiskar, t. ex. LophiiiSj visa en utveck-
ling som lika tydligt framställer deras likhet, i
formen, med framfötter, hvaraf de äro verkliga
motsvarigheter.

Klorockan synes uteslutande vara en nord-
lig art. Den finnes iKaltegat, ända ned emot
Kullen, men ejiÖstersjön; iNordsjön, långtopp
vid Norrska kusten (åtminstone till 61° enligt
exemplar derifrån) och vid Britannien, samt
vid Island. Fries anmärker att den synes äf-
ven förekomma vid Grönland,der O. Fabiucius
beskrifvit den under namn al'R. Fullonica; men
de Grönländska exemplaren torde dock visa nå-
gon olikhet emedan Reiniiardt, isinuppräkning
af Grönlands Fiskar (Danske Vid.Selsk. Afh. vol.
7), utmärker namnet med ett frågetecken. Den
går upp på mindre djup, så att denofta fås påkol-
jebackor, vid ungefär 30 famnars eller mindre
djup, eller till och med uti sillvadar invid ku-
sten. Den går såsom alla samsläglingarne utmed
bottnen, och tillhörn1 ej egentligen kusterne el-
ler skärgårdarne. Fries säger sig vanligen hafva
sett den fångad på senhösten. Om dess fortplant-
ning har jag mig intet bekant. De ofvan omta-
lade små ungarne lära dock vara tagne om vin-
tern i vad, på ringa djup. Äggen torde alltså
läggas der. Då denna art ej är ymnig vid våra
kuster och dessutom blott uppnår ringa storlek,
är den af obetydligt värde för fisket.

Af den talrika Rockfamiljen finnasiNorden
blott arter af det egentliga slagtet Raia, som
tyckes vara utbredt öfver alla haf, men somin-
nefattar åtminstone 2 väl skiljbara former. De
flesta utländska bekanta arterna af detta slägte
likna nära våra i?, radiata och clavata^ eller
den form, som tyckes tillhöra bankar och ku-
ster samt de mindre djupen i hafvet, hvarernot
högst få utländske äro kände af dem, som likna
våra öfriga, större arter, hvilka tillhöra det
stora djupet. Dessa 2:ne former af slagtet äro
väl åtskilde af Fries iden ofvan citerade yp-
perliga afhandlingen, hvilken utan tvifvel är
det bästa, som någonsin blifvit skrifvet öfver
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dessa djurs systematik. Den har likväl ej blif-
vit så begagnad af sednare författare, som den
förtjenade, och nämnas ej en gång uti literatur-
förteckningen iMuller & Henles förutnämnda
Beskrifniiv* öfver Plasnostomerne. Det torde alltså
tillåtas mig att här bifoga en ytterligare utarbet-
ning deraf, uti en öfversigt af alla kända arter
af slagtet Raja, dock så, alt för artemes beskrif-
ning hanvises till Muller &Henles m. fl.arbeten.

Rajas äro:
A. Reguliera, med en ganska liten, fenlik

hud-flik ofvanpå stjertspetsen; 2-delt bukfena;
bröstfenstrålarne upphörande vid hufvudets sidor.

l:o slätare arter med långt utdragen
spetsig nosvinkel (den framskjuter öfvermun-
nen längre än hälften af afståndet frän mun till
anus, och framom spetsarne af de främsta bröst-
fenstrålarne ungefär så långt som dessas afstånd).
De äro i allmänhet större och tyckas vistas ut
på djupet. Båda könen ha spetsiga tänder. [Om
man ville anse dem såsom eget slägte, hvilket
dock är öfverflödigt, kunde de benämnas Leio-
baticSj efter Aristoteles].
a) hudens slemkanaler svarta, bilda svarta punk-
ter och streck på buksidan.

R. vomer Fries Atl. h., Medelh.
R. batis Mont. Fries Nordsjön.
R. intermedia Parn., M.etH. 147.. Britann.
R. salviani M.et H. p. 143. . . . Medelh.

b~) slemkanalerne af samma färg som huden;
synas ej.

R. fullonica Asc. Fries. . Nordsjön, Medelh.
R. lintea Fries Nordsjön.
/?. maroccana Selm.,M.etH. 150. . . Atl. h.
R. nasuta Banks. „ „ 150. . . Söderh.
i?, marginata Lac. „ „ 140.Medelh.Atl.h.

2:o taggigare arter, med kort nosvinkel
(framom munnen kortare än halfva afst. från
mun till anus, och framom de främste bröstfen-
strålarne omkring hälften af dessas afstånd: en
tvärlinea genom båda ögonen till kroppskanten
blir mer än dubbelt så stor som denna lineas
afst. från nosvinkeln; alltså är denna vinkel,istort
sedd, trubbig). Hos de svenska arterna har pu-

pillen ett flikigt lock och honorna äro större.
Dessa arter äro iallmänhet små och tyckas till-
höra hafvets mindre djupa ställen. Slemkana-
lerna alltid hvita. (Egentliga Rajcv).
a) nosvinkeln spetsigt framskjutande. Hos alla
kända arter äro länderne trubbige på $ och un-
garne; blott fullvuxna hannar få spelsiga tän-
der (bröstfenan spetsig på de 2 förste, rundad
hos de öfrige. Obs. ryggfenornes olika läge).

R. clavata L., Fries. . Atl.h. Medelh. Sv.h.
R. capensis M. et. H. 151 Cap.
R. oxjrhynchus L., M.etH.148.Medelh. Atl.h.
R. miraletus L., M. et H.141. Medelh. Atl.h.
R. Schultzii M. et H. 138. . . . Medelh.
R. Kenojei Biirg. M. et H. 140.. . Japan.

b) nosvinkeln trubbig. Hos de 4 första arterna
hafva båda könen spetsiga tänder; hos de öfrige
äro tänderne som på förra afdelningen (alla haf-
va rundade bröstfenor).

R. radiata Donov. Fries. . . . Nordsjön.
R. asterim Rond. M. etH.139.Medelh.Atl.h.
R. ncevus M. et H. p. 138. d:o d:o.
R. smithii „ „ 150. ... S. Afr.
R. radutaDehß., M.etH. 133. Medelh. Atl.h.
R. atra M. et H. 134 Medelh.
jR. undulata Rond.,M. etH.134.. . d:o.
R. brasiliensis M. et H. 195. . . Brasilien.
R. microcellata Mont. M. et H. 142. Britann.
R. oculata Risso. M.etH.151. Medelh.Se nedan.

B. Afvikande (från de vanliga europeiska).
3:o stjertspetsen smal, alldeles utan fen-

lik lob. (Föröfrigt lika med 2:o,a: R. cla-
vata etc.

— Uraptera Mull. et H.)
U. Agassizi M. et. H Brasilia.

4:o bukfenan ej 2-delt;bröstfenansstrå-
lar framåt fortsatte ända ut inosvin-
keln. (Har lob istjertspetsen och allt öfrigt
såsom afd. 2:do,a:R. clavata etc, men £ har
spetsiga tänder. — Sympterygia M. et H.)

S. Bonapartii M. et H. (patria ign.)

På detta ställe får jag tillägga beskrifningen
af en förut föga bekant art, nemligen:
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Raja oculata Risso, ofvaii tätt småtaggig med

ganska små knaggar; stjertens öfre knaggrad
irreguliert flerdubbel; sidokölarnesenkel; rygg-
fenorne åtskilde.

Ett uppsloppadt exemplar finnes på Zoolo-
giska museum iStockholm, hvilket Prof. He-
denborg hemfört från Alexandria. Jag tviflar
ej att detta hörer till den af Risso ofullständigt
beskrifna R. oculata, ehuru färgen och stjert-
taggarne ej passa rätt bra till hans beskrifning.

?. Längd till anus 10 tum (250 millim.),
till munnen 35 a 40 m.m.; fr. anus till stjert-
spets 12 t. (300 m.m.); största bredden 14 t.
(350 m.m.) Yttre omkretsen tyckes hafva va-
rit nära lik den af R. radlata. Bröstfenans yt-
tre och bakre vinkel lätt rundad; bakre kanten
rät. Ryggfenorna i tum skilde. Hela öfversidan

sträfafganska små taggar, såsom sandkorn, hvilka
stå ytterst tätt, men glesare åt sidorna. Hela un-
dersidan glatt utom en sträf fläck kring anus.

Knaggarne föga utvecklade: inga på skul-
lerbrosken; många, föga större än småtaggarne,
på orbitas inre kant, samt i en rad långsåt ryg-
gens medellinia; framom skullerbroskenär denna
rad 2- a 3-dubbel. På stjertens ryggkant äro
de något större och stå irreguliert, 2å 3ibredd,
ända till ryggfenorna. På stjertens sidoköl är
raden nästan enkel.

Tänderna trubbiga,något transversella. Näs-
borrarne sitta närmare munnen (skadade).

Färgen ofvanbrungrå, med små, tätt stående
bleka fläckar, och en liten, mörk, blek-kantad
ocell vid hvardera skullerbrosket. Under hvit.

C.S.
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Skär-snultra; Labrus melops L.
Artm. Förlockets kant hvasstandad ; en svartaktig flack bakom ögat och oftast en

under sidolinien vid stjertfenan; bufvudet mycket kortare än kroppens höjd.
Rf. 1 6+9; Anf. 3+io; Stjf. ii;B/f. i5; Bf. i+s.

Synonymi. Labrus melops Lins. S. N. X. p. 286; — Mus. Ad. Fr. 2 p. 78; — S. N. XII p. 477. —
Cuv. et Valenc. 13 p. 467 (Grepilabrus); — Kröyer Dnnm. Fiske p. 521.
Labrus Rone Asean. Iconcs 2 tab. 14 (1772). —

Nilsson Synopsis p. 76.
—

Cuv. et Valenc. 13 p. 172.
Lutianus norvegieus Bloch tab. 256. — (Labr, norv.) Nilsson Syn. p. 77. — Cuv. et Valenc. 13 p. 176.
Labrus Tinca Jcnyns Brit. vert. 397. — YarrellBr. F. I, 293 (nec Linn. Brunn. Valenc.)
Labrus Turdus Muller Prodr. 11:0 383. —

Perca maculosa Retz. fri. p. 337. — Crenil. Pennanti Cuv.
et Val. 13, 178.

— Berggylta n:o 1 et 2, Ström Söndm. p. 266.
Anm. Valenciennes har först uppgifvit att den fisk, som Linné beskref under namn af Labrus melops

från Medelhafvet, äfven finnes i Nordsjön och vid Danmark, men besynnerligt nog ej insett, att den är en af de
Skandinaviske faunisterne beskrifven art. Kroyer har först visat detta och reducerat alla de ofvan uppräknade
namnen till en enda art, samt dessutom framställt det högst sannolika förmodandet att Labrus gibbus Penn.,
L. Couchii Cuv. et Val. 178 och L. Donovani Cuv. el Val. 180 äfven borde hitföras såsom synonymer. —
Härtill får jag lägga, att typexemplaret för Linnés L. melops ännu finnes på Riksmuseum iStockholm dit det
kommit med de öfriga gamla samlingarne på Drottningholm, hvilka Linné beskref iMus. Regis och Reginae, för-
sedt med en gammal skrifven och en tryckt påskrift: "Labrus Melops." Det öfverensstämmer fullkomligt med
den nordiska L. norvegicus och rone, och har såsom denna blott 5 gälluidslrålar, ehuru Linné uppgifvit 6
uti art-beskrifningen i M. Ad. Fr. så väl som uti slägtcharacteren i Syst. Nat. (efter Artedi).

Fullvuxna exemplar af denna art liafva 8j
tums (210 millim.) längd; dock äro de tidigare
fortplantningsskicklige. Kroppsformen är bredare
än hos våra öfriga arter. Största höjden, som
infaller mellan bukfenans rot och rjfggfenans
början, är något mindre än \ af total-längden:
hos vuxna exemplar innehålles den 3 gånger i
afståndet från nosspetsen till j af stjertfenan.
Hufvudets längd med gällocket är hos ett full-
vuxet exemplar något mindre än \ af totalläng-
den; hos yngre (t. ex. af 100 millim:) något
större än \. Hufvudet är kort, så att dess öfre
och undre sida slutta emot hvarandra ien nära
rät vinkel då munnen är sluten: men munnen
är då trubbigt rundad och något uppålstående,
emedan undre sidan stiger mera uppåt än den
öfre sluttar nedåt. Ögat är litet och sitter, lik-
som på L. maculatus, med sin underkant be-
tydligen öfver kroppens medellinie; dess afslånd

från nosspetsen är, då munnen tillslutes, If a 2
gånger ögats diameter. Näsbofrarne såsom på
öfrige arter. Munnen sitter såsom nyss nämn-
des, högt, och är mindre än på våra öfriga ar-
ter utom L. exoletus; nemligen ej klufven till
midten mellan öga och nos, med tjocka, kortare
läppar och lika långa käkar. Tänderna äro co-
niska, trubbiga, starka, tätthopsittande; på hvar-
dera sidan 5 a 6 ofvan och omkring 8 nedan-
Lrll. De tilltaga småningom i storlek: mellersta
paret är störst både ofvan och nedan, samt of-
vantill något åtskildt. Gälhinnan hade (på 8
exemplar) blott 5 smala strålar. Förlockets kant
är hvassare tandadt än på våra öfriga artermed
v. p. 50 små sågländer.

Fjällen äro stora och nästan ö-kantiga med
rundade vinklar: den s:te utgöres af den fristå-
ende, bakre kanten, som är starkt tillrundad.
Sidolinien, som är parallel med ryggen och starkt
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böjd under ryggfenans bakre ända, innehåller
omkring 34 fjäll (eller 36 å 37 om de ofvan
gällocket medräknas). Anns ligger tätt bakom
midten af totallängden, under 13:de ryggstrålen.

Fenorna visa samma bildning som hos de
förut beskrifne arterne. Ryggfenan börjar midt
öfver gällockets bakre kant; och har 25 strålar,
hvaraf 16 hårda, gnnska spetsiga, och9greniga;
sällan 15+9 eller 16+8. Vanligen är den första
knappt J af den 3:dje och 4:de; den andra föga
kortare än dessa. (På figuren synas blott 15, så
att den korta första tyckes saknas). — Analfenan
är bakåt något litet högreändenfullkomligt mot-
sillande bakre ändan af ryggfenan, liksom hosL.
maculatus, Iivilket är mindre vanligt hos fiskar-
ue; den har 3 taggstrålar af hvilka den första
är föga mer än hälften så lång som den tredje,
samt 10, sällan 9, greniga strålar. — Stjertfenan
är rundad, kort, ej fullt j af hela kroppslängden,
med fjällig rot. Den kan föga utbredas, såsom
ihela slagtet. Strålame äro 11 fullständige,
månggrenige, hvaraf 6 öfver och 5 under sido-
linien; samt i öfre och nedre kanten en nästan
enkel, föga kortare och 3 a 4 ganska små, ru-
dimentära. — Bröstfenan börjar under 2:dra
ryggstrålen, är bredt rundad, något öfveriaf
hela kroppslängden, med 15 strålar hvaraf den
första helt kort (till 4-) och enkel, men mjuk,
bunden tätt intill den andra, som ej heller är
grenig; 4:de till ö:te längst. — Bukfenan aflång;
börjar strax bakom bröstfenans rot, och har £
af dess längd samI6 strålar; den 3:dje och 4:de
längst; den första är en stark tagg, ej fullt J så
lång som den 3:dje; 2— 6 greniga.

Färgen är, såsom hos alla arterna af slag-
tet, vacker och något variabel. På en nyss fån-
gad är kroppen grönaktig, ofvan blå, öfverallt
med gulaktiga fjällkanter. Hufvudet gulaktigt
med sneda gröna linier och uti dem en nästan
svart fläck iögats bakre kant. Fenorna fläckiga
af gult, grönt och blått, men utan tydliga svarta
fläckar. Kropps-sidorna hafva under sidolinien
flera stora mörka tvärfläckar, hvaraf den sista,
vid stjertfenan vanligtvis är mörkast. — Denna
teckning förloras ganska snart efter fiskens död

och isvag sprit, så att hela kroppen blir nä-
stan enfärgad, gråaktig; men den svartaktiga
fläcken bakom ögat bibehåller sig alltid och blir
tydligare, samt näslan större än hos lefvande
exemplar; och iallmänhet, men ej alltid, qvar-
blifver ett litet märke af den mörka fläcken vid
stjertfenan.

Om denna arts lefnadssätt hafva inga nya
upplysningar kunnat inhemtas. Den är ej all-
män vid Bohuslän och tyckes blott hålla sig på
några få lokaliteter. Af fisk rarne är den ej sär-
skilt känd från samslägtingarne. Att dömma af
det oftare förekommandet vid Danska kusten tyc-
kes denna och L. rupestris trifvas lika väl vid
mjoka som vid klippiga stränder. Retzius säger
att den finnes vid norra Skåne; enligt Nilsson
och Kröyer tyckes den ej vara så sällsynt in i
sundet. Vid Julland skall den till och med gå
in genom Bälterne iÖstersjön, och vara fångad
ihamnen vid Kiel (af Boie, enligt Kröyer och
Valenciennes). Vid Norrige finnes den upp till
62° (enl. Ström), kanske längre. Vidare förekom-
mer den utmed hela vestra kusten af Europa,
kring England och Irland samt iMedelhafvet.
Från Island känna vi ingen Labrus-art. — — Fö-
dan utgöres af små Crustaceer o. d. — Denna,
så väl som öfrige Labri sjaies alldeles ej om
vintern, utan lärer då hålla sig vid bottnen på
något djupare ställen. Emellertid lära de ej vara
långt borta. Wrtght har nemligen den 12 Ja-
nuari 1838 funnit 5 st. af L. rupestris isval-
get och magen på Larvs glaucus. — Fortplant-
ningstiden skall, enl. Kröyer, inträffa i Juli.
Samme författare meddelar en iakttagelse, som
tjockes visa, att en verklig parning inom detta
slägte skulle förrättas af ett enda par; de hade
nemligen, flera gånger under en längre stund,
blifvit sedde springa opp ur hafstången invid en
brygga, förföljande hvarandra, dervid hastigt
vända undersidorna tillsamman och förblifva en
kort stund idenna ställning, åtskiljas och åter
dölja sig bland tången, för att snart ånyo fram-
komma på samma sätt. En svartagtig papill
näst bakom anus, som är vid spetsen genom-
borrad och flera gånger större hos honan än hos
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hannen, förmenas härvid hafva Ijenat såsom co-
pulationsorgan, så ätten verkligbefruktning inom
kroppen ägt rum, hvilket ihög grad förtjenar
att ytterligare noga undersökas.

Med denna art hafva vi nu uppräknat och
beskrifvit alla de vid Skandinaviens kuster van-
ligen lefvande arterneaf slagtet Labrus, nemligen:
1L. mixtus L. pl. 37, 38.
2 L. maculatus 81. pl. 2 (L. berggylta Asc.

Kröyer);beskrifven vid pl. 9.
3 L. melops L. nyss beskrifven, pl. 44.

4 L. rupestris L. pl. 9 lig. 1.
5 L. exoletus L. pl. 9 fig. 2.

Enligt en af Fries efterlemnad anteckning
kan jag här tillägga, att parningstiden förL.ru-
pestris inträffar imedlet af Juni. Honor med
flytande rom finnas afblott 3i tums längd. Rom-
säckarne äro förenade till en enda, och rommen
är ganska fin, samt således talrik, gulnktig, men
alldeles klar då den är fälld. — Sjelf har jag
imedlet af Juli funnit fina nybildade äggiägg-
säckarne hos samma art. C. S.

Pl. 45.
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Pl. 45.

Hå-störje; Squalus Galeus Linn.
Årtm. Har blinkhinna och spruthål. Tänderne i bakre kanten 2

— 3 tandade; bakre
ryggfenan mycket mindre än den främre.

Synonymt. Galeus canis Rond. Pisc 377.
—

Mull. et Henle Plagiost. p. 57.
—

Squaius, Artédi Gen.
68 n:o 9; — Synon. 97. — Squaius Galeus L. S. N. p. 399. — Nilsson Synopsis p. 115.

—
Galeus vulga-

ris Yarrell Brit. Fishes 2 p. 390.
Squalus Galeus tyckes knappt upphinna mer

än 6 fots längd; men så stora exemplar omtalas
af Yarrfll. En nyligen fångad hona från södra
delen af Kat tegat var 59^ tum lång (1,225 m.).
Från nosspetsen till ögat 4| t.; ögat 1{; till för-
sta ryggfenan 18|; störstabredden, näst framom
gälarne 6 t,; bröstfenan 8 t. Den hade något
nedtrycktare nos, något smalare och spetsigare
bröstfena samt föga smalare stjerlfena än vår
figur, som är gjord efter ett yngre exemplar af
blott 34 tums längd. En ofödd unge (med hål
efter nafvelsträngen) som förvaras på Riksmu-
seum, är 12 tum lång.

Kroppen är långsträckt, bakåt något hop-
tryckt, framtill trind, med något bredare och
starkt nedtryckt hufvud. Nosen sedd uppifrån
har en parabolisk form. Fjällen sitta högst tätt
packade och äro ganska små: på ett fullvuxet
exemplar ej en millimeter långa; spetsiga med
en stark köl midtåt och en liten,' rundad land
på hvardera sidan. De hafva lika form öfver
hela kroppen. Slemporer öppnasig öfverullt utåt,
och såsom vanligt, isynnerhet på nosen, der de
sitta irader; men de äro fina och ganska svåra
att se. Sidolinien är äfven föga tydlig; den lö-
per rät, något öfver midten af sidan.

Ögonen äro försedde med blinkhinna, lik-
som hos det talrika slagtet Carcharias. Dess
kant har alldeles samma utseende som kropps-
huden och synes framtill, vid undre sidan af

ögat, samt plägar vara tydlig äfven på uppstop-
pade exemplar. Pupillen är longitudinellt aflång,
spetsig framåt och bakåt med rundad öfre och
nedre kant*). Kanten af orbita omsluter ej ögat
tätt och likformigt rundad åt alla håll, såsom
på Sq. cornubicus; utan den visar ett tydligt
närmande till formen af ögonlock; öfre kanten
är nemligen mera rät, och kanterna sammanstöta
fram och baktill ispetsiga vinklar. Ögats be-
täckningar visa alltså en utbildning, som när-
mar sig till den hos de högre classerne. JSäs-
borrarne äro små, något S-formiga, transversellt
liggande, något närmare munvinkeln än nos-
spetsen, med ganska liten yttre valvel. Båda
munvikarne omgifvas af ett intryckt veck i
huden.

Tänderne ligga i flera rader såsom hos alla
hajar, med omkring 30 i hvarje rad ofvan och
nedan, sittande tätt intill hvarandra. Jag har
försummat att räkna dem på ett lefvande exem-
plar och kan ej göra det på ett uppstoppadt.
Muller et Henle uppgifva fs. De äro ej stora,
knappt af 5 millim, iodrät höjd hos en full-
vuxen;3-kantiga, hoptryckta,med lång fin spets,
och 3 å 4 små hvassa sågtänder ibakre kanten.
Främst i underkäken sitter en midteltand, som
är sågad ibåda kanterna. Af de 5 gälöppnin-
garne ligga de 2 sista ofvanför bröstfenan. Det
s. k. spruthålet (jämf. beskr. af Sq. cornubicus)
är tämligen litet, dock tydligt, af 1 millim.

*) IMuller et Hent.es ofvan anfördearbete, sid. 57, uppgifves att pupillen är rund uppåt och bildar en vin-
kel nedåt; hvilket dock ej öfverensstämmer med min erfarenhet,

Skandinaviens Fiskar- Haft. 8.
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diameter, och ligger så långt bakom ögat som $
af ögonöppningens längd. De vertikala fenorna
hafva bakre vinkeln långspetsad. Bakre rygg-
fenan sitter midt emot analfenan, dock något
litet framflyttad, och är knappt större än den,
eller till hvarje dimension blott hälften så stor
som den främre. Genom detta förhållande skil-
jes Sq. galeus aldra lättast från en högst när-
slägtad art, Galeus japonicus M. et H., som lef-
ver inorra delen af Stilla hafvet, bos hvilken
2:dra ryggfenan är nära så slor som den främ-
re, ocb mycket större än analfenan. Föröfrigt
hänvisar jag till figuren, som bäst utvisar fe-
nornas form, med erinran om den ofvan anför-
da obetydliga skillnaden mellan äldre och yngre
exemplar. Stjerten är bel och hållen något hop-
tryckt, och saknar så väl de kölar vid sidorna,
som de transversella intryckningar hvilka finnas
på en stor del andra Hajarter (t. ex. Sq. cor-
nubicus).

Färgen är ljust brungrå, under ganska blek,
utan fläckar.

Af inre delarne kan jag blott anföra, att
tarmen, hos denna, såsom hos större delen af
kända Hajformer, inuti har en spiralformigt lö-
pande stor fåll, eller valvel.

Könskillnaden är den hos Hajarne vanliga.
Hos den afbildade unga hannen voro bihan-
gen vid bukfenorna ej utskjutande Öfver dessas
spetsar.

Sq. galeus, eller Galeus canis, såsom
han benämnes af de nyare författarne, hvilka
skilja Hajarna imånga genera, är hos oss en af
de sällsyntaste bland de arter, som hittills med
säkerhet kunna räknas till vår fauna, och han
är den enda af dessa som är försedd med blink-
hinna. Sq. glaucus har blott någongång blif-
vit sedd vid Julland, men tillhörer något var-
mare trakter, och Sq. arcticus torde ännu ej
vara med mera visshet känd; säkert är åtmin-
stone att namnet Hårnär vid Norrige ej särskildt
utmärker denna art. Sq. galeus förekommer
så sällaniKattegat, att den ej är allmänt känd
af fiskrarne. Namnet Hå-slörje,hvarmed den
af en och annan fiskare blifvit betecknad, torde

härleda sig från likheten ihufvudets (egentligen
nosens) form hos denna art och hos Stören
(Acipenser), som egentligen så benämnes både i
Bohuslän och iNorrige (t. ex.af StrömiSöndra.
Beskr.) Hå-störje eller Hå-slörre betyder annars:
ett djur som är mycket större än Hå (Haj, Sq.
acanlhias), men liknar den. På samma sätt kal-
las Thonfisken: Makrelstörje o. s. v. Namnet
Stör är utan tvifvel samma ord som detta norr-
ska: Störje, hvilket ej tyckes brukas annat än
såsom biliang vid ett annat namn, och endast
för arter som ej ofta förekomma, så att de ej fått
ett eget namn. Andra fiskare hafva velat igen-
känna Sq. galeus och kallat den Bethaj, eme-
danden tvärtafbiter koljor som fastnat på krok,
utan att sluka dem hela och sjelf fastna, och
uppgifv.it, att den går istim i September, på
de bankar hvarest koljan plägar fångas, hvarföre
man undviker att utsätta koljebackor vid denna
tid. Denna uppgift kan dock möjligtvis härleda
sig från förväxling med Sq. acanlhias. (Ehuru
man ej får gissa uti naturalhistorien, vill jag
dock anmärka den utmärkta likheten ihela for-
men mellan Galeus och Carcharias, hvilken
sistnämnde form aldrig går i flock, ej engång
vid parningstiden). Under ett hell år som Pro-
fessor Fries tillbiagle iBohusläns skärgård lä-
rer han blott hafva erhållit del enda har afbil-
dade exemplaret. Understundom förvillar den
sig dock ända ned till Skånska kusten; den of-
van beskrifna fullvuxna honan var fångad der,
af fiskare från tlåå vid Helsingborg, och inköp-
tes färsk på torget i Lund d. 20 Januari 1835.
Den finnes uppstoppad i dervarande Zoologiska
samlingar. Då arten är så sällsynt har ej till-
fälle varit att inhemta upplysningar om dess lef-
nadssätt. Enligt Yahrell är den ganska allmän
vid Englands sydvestra kust, hvarest honan i
Maj eller Juni, framföder 30 eller flera ungar
på en gång. Han säger att ungarne vistas vid
kusten första vintern,bli fullvuxne iandra året,
och att de sedan om vintern gå ut på djupet.
Då den märker sig vara fången på krok skall
den, liksom Sq. glaucus, sno sig rundt omkring,
så att linan upprullas kring kroppen. C. S.
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Pl. 46.

Pigghaj; Squalus Acanthias L.
Artm, Saknar analfena; en stark tagg utan intryckt sidorand, finnes framom hvar-

dera ryggfenan; den främre dubbelt kortare än fenan; näsborrarne sitta strax framom
halfva längden af nosens undersida.

Synonymi. Squalus Artedi Gen. p. 66 n:o 3; — Syn. 94; — Spec. p. 102.
—

■ Sq. Acanthias Linpt. S. Nat.;
Fn. Suec. 295. — Blocii 85. — " Retzii fn. Sv. 305.

—
Nilsson Synopsis p. 117.

—
Acanthias vulgaris Muller

et Henle Plagiost. p. 83. — Spinax Acanlhias Cuv. R. An. — YarrellBr. F. II p. 400. — Haae, StrömSöndm.
280.

—
Postopp. Norr. Nat. H. p. 185.

Pigghajen hörer till demindre arterne. Den
uppnår fulla 3 fots längd (0,9 nr.), men knappt
deröfver så vidt jag erfarit. Figuren är tagen af
ett så stort exemplar. Block nämner ell af 3^
fots längd, men kanhända torde detta bero på
olikhet i fotmåttet. Nyfödda ungar, på hvilka
nafveln ej synes, hafva 9 å 10 tums längd (Mus.
Stockh. Bloch uppgifver en fots längd). Till
yttre kroppsformen liknar han ganska mycket den
nyss förutbeskrifna Sq. galeus, eller är nästanännu
mera långsträckt. Liksom den, ärhanikroppen nä-
ra trind, baktill svagt hoptryckt, utan stjertkölar,
med hufvudet nedplaltadt, baktill något bredare än
kroppen och med paraboliskt tillspetsad nos. Fjäl-
len äro bildade liksom den föregåendes,men något
litet större och sträfvare. Slemporerne synas
något tydligare och äro på nosen tämligen jämnt
fördelade, utan att vara ordnade i rader. Sido-
linien börjar på hufvudet, mellan ögonen, och
går derifrån snedt nedåt; den kan följas utmed
undre kanten af stjertspetsen (i stj fn.s öfre lob),
och ända ut mot fenans kant.

Ögat saknar fullkomligt blinkhinna, ochhud-
kanten, som tätt omsluter ögat visar ej någon
utbildning till form af ögonlock, ehuru öppnin-
gen är tillspetsad fram och bakåt. Pupillen är
tvär-stående aflång. Näsborrarne ligga strax fram-
om midten af nosens undersida: hos fullvuxne
exemplar vid f, räknade från öfverläppenskant.

De äro tvärstående med en liten, spetsig valvel
eller hudflik från midten af främre kanten.Mun-
nen är mindre böjd än hos de flesta öfriga ha-
jar, med djupa veck omkring munvikarne. Tän-
derne sitta tätt tillhopa, utan mellanrum och
utan oparig midteltand. De äro, såsom alltid
hos hajarne, blott fastade ihuden, och ej fast-
vuxne vid benet, således rörliga. Blott 2:ne tand-
rader slå uppreste, något åtskilde, den inrebak-
åtlutad; de öfrige, 3 a 4, ligga med spelsarne
nedätvände, öfvertäckte af ett stort hudveck
framuti hvardera käken. Troligtvis uppresa de
sig hos äldre djur, då de främre gå förlorade.
llvarje tand är liten, blott -,V tum (2 millime-
ter) hög, plalt och skarpkandad, med en djup,
spetsig inskärning iyttre (bakre) kanten, under
den utåt sidan liggande hvassa spetsen. De haf-
va samma form ofvan och nedan. Liksom krop-
pens fjäll hafva tänderna en från roten, ihu-
den utgående spets, som ger dem någon likhet
med ett kors. Till antalet finner jag dem på
en nåeot yngre hona vara 2(5 ibvarje rad of-
van och 22 nedan. Tungan är ej fristående,
och utgöres blott af hudbeklädnaden öfver det
ganska stora, nästan hela tandbågen uppfyllan-
de tungbens-brosket.

Spruthålct är tämligen slort, halfmånlikt,
med ett från främre sidan uppstående, tjockt,
mjukt hudveck, som gör alt det utåt synes dub-
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belt. Alla fem gälöppningarne äro belägne framom
bröstfenans knut. Hudvecken som åtskilja dem
innehålla ej sådane broskstrålar, som de hos Sq.
coinuhicus beskrifne. Af de hos andra arter van-
liga sljertgroparne synes blott en svag antydning
till den öfre, men ej ett tecken till den undre.
Deremot finnes, från anus till stjertfenan, en nå-
got intryckt rand, och analfenansaknas.Ifrämre
kanten af hvardera ryggfenan finnes en ganska
tjock och stark bentagg, som vid roten har \
tums (6— 7 millim.) tjocklek. Den är föga böjd,
ganska spetsig, 3-kantig med hela bakre sidan
urhålkad och sidoytorna något convexa, nästan
lik en fågelklo; nedtill täckt af fjällig hud. Den
uti bakre fenan är vida större, något högre än
fenan: nära 2 tum hos en fullvuxen ?; deraf 1|
utan fjäll. Den främre uppnårderemot blott hälf-
va fenans höjd (nära 1^ tum, hvaraf|t. utan
fjäll). Dessa taggar äro uppenbart första fenstrå-
larne, som fått en sä stor utbildning. De öfrige
strålarne äro fina, talrika och synas föga eme-
dan fenorna äro alldeles betäckle af fjäll. Bland
nu lefvaude fiskformer är det nästan blott Ha-
jarne och Störarne, som visa den egenheten, att
hafva uppåt böjd stjertspels samt en sådan bild-
ning af fenan, att denna spets endast tyckes in-
nehållas uti dess öfre lob; men hos de äldsta
på jorden förekommande, nu utdöda fiskarne,
var detta det vanligaste förhållandet. Hos de
hajarter som sakna analfena, hvartill denna art
hörer, har stjertfenan en form som börjar när-
ma sig till den vanliga formen hos fiskarne. Öf-
re loben har nemligen längre strålar och ingen
särskild flik under stjertspelsen, hvilken är kor-
tare och mindre uppåt böjd än på de hajar som
hafva analfena. För de öfriga fenornas form hän-
visar jag till figuren.

Färgen är oivan mörkbrun med några små,
rundade, hvitaktiga fläckar, som ligga ien rad
utmed främre hallien af sidolinien och ien, vi-
da glesare, men, hos små ungar, ända till stjer-
ten fortsatt rad vid ryggen. Buken är blek. Se-
dan fisken är död bleknar ryggens färg snart
och blir gråaktig; men om den strax inlägges
istark sprit bibehåller färgen sig.

Yttre könskillnaden märkes redan hos icke
framfödde ungar af 1\ tums (180 m.m.) längd.
Bland dem hafva hannarne ganska tydliga bi-
hang vid bukfenorna, hvilka dock blott äro hälf-
ten så långa som fenans inre kant. .Dessa ungar
äro till färg och form lika de fullvuxne, blott
nosspetsen tyckes vara något kortare, så att näs-
borrarne sitta vid f, och ryggfenornes taggar äro
korta; den bakre når blott till § af fenans höjd,
och båda hafva helt korta utskjutande nakna
spetsar. Äfven äro stjert- och bröstfenorna nå-
got bredare i förhållande till längden. Tänderne
äro tydlige men ganska små. Några föga mindre
ungar, af 6— Q\ tums längd, vid hvilka den stora
ägg-gulan ännu hänger qvar såsom ett päron af
3 tums längd, med ett tums stjelk, halva en
djup fåra, såsom en söm, långs under nosen;
fentaggarne äro så korta, att deras spetsarej ut-
skjuta ur den fjälliga hud-hylsan, hvilken dock
upptager lika stor del af fenans kant, som på
de fullvuxne, och af de masculina bihangen sy-
nas blott helt otydliga, ännu ej ur huden fram-
skjutande rudiment. Färgen är alldeles utveck-
lad. Ungarne framfödas ej förrän hela ägg-gu-
lan är förtärd då de såsom förut nämndes haf-
va v. p. 10 tums längd. Nafveln sitter midtpå
bröstet mellan bröstfenornas framkanter. — Tar-
men är rät och således ganska kort, med spi-
ralvalvel. Lefvern bildar 2:ne nästan alldeles
åtskilde, smala flikar.

Denna art synes hafva en ganska vidsträckt
utbredning. Att den skulle träffas iÖstersjön,
såsom Bi.och säger, har jag aldrig hört; den sy-
nes till och med ej allmänt förekomma isödra
delen af Kattegat, men längre upp, vid Bohus-
län, är den ymnig, äfvensom ihela Nordsjön
och långt upp åt Norrska kusten, nemligen sä-
kert vid 63°, enl. Ström. Vid Finmarken be-
rättades den förekomma ända upp till 70°, och
fångas understundom imängd, iAng. Sept. uti
Quasfjord. Denna art finnes vidare vid Island
(Mohr, Faber), Fasröarne (Landt), söderom Eng-
land och ihela Medelhafvet. Den namnes ej
bland Maderas fiskar af Lowe, men anföres från
Söderhafvet (Sud-see) af Muller et Heni.e 1. c,
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utan uppgift af auctoritet *.). Af Reinhardts
framställning iIcht.Bidrag till Grönl. Fauna 99)
synes att den Sq. acanlhias som namnes af O.
Fabricius såsom Grönländsk, ej är denna, utan
en närslägtad art (Spinax Fabricii Reinh.). Jag
känner ej hvilkendeia af dessa två det är, som
omtalas från nya Skottland af Richardson (Fn.
bor. Amer.), och från Massaehusets (Boston) af
Storer (iSiHim. Journ. n:o 74; Isis1840p. 269).

Dess vanliga namn är Håt vid Skåne, Bo-
hus län och hela Norrige ("Haa"), på Island,
samt enligt Yarreix, på öarne kring Skottland
("Hoe"). Troligtvis är det, isvenska skriftsprå-
ket, samt numera af en del sjöfolk, antagna nam-
net Haj, samma ord, efter dansk eller neder-
ländsk dialekt (?). Andra namn äro: Pigghä
och Håfisk som brukas mera sällan nästan öf-
verallt; Hafr eller Haafur vid Island (Olafs.
Faber);Haavur vid Färöarne, (Landt); Håkatt
eller Havkatt vid Skåne. Namnet Hå tyckes
öfverallt af göthiska nalionerne lämpas hufvud-
sakligen till denna, den allmännaste arlen, och,
med något tillägg, till de öfrige Hå-lika fiskar-
na, t. ex. Håbrand, Håstörje, Hårnär, Håkjär-
ring, Hå-kal.

Pigghajen håller sig alltid öfver mjuk och
gyttjefuli botten, och fås aldrig der som är sten-
botten. Han går istimm och är ytterst glupsk.
Födan utgöres både af mindre hafsdjur och af
fisk, såsom sill, t. o. m. torsk och koljor som
äro föga smalare än han sjelf, men som han
kan tvärt afbila. Då de stimm-vis gå opp blif-
va de högst besvärliga för fiskaren, emedan de
plundra och sönderrifva näten som utsättas för
andra fisksorter, borttaga fisk som fastnat på
krok, eller blifva sjelfve fångade istället för
dessa, bvilket är ett mindre godt utbyte, och

afbita ofta tafsen ofvanfor kroken, så att denna
går förlorad. Ymnigast lära de förekomma ti-
digt om våren, då de ofta visa sig nära kuster-
na iofantliga stimm, som liknas vid sillstimm.
Ett båtlag skall då kunna fånga flera båtlaster
på en dag. Iunderrättelser från Norrige hörer
man ofta att sillstimmarne hållas vid kusten,
belägrade af Haaen, som står utanför. Denna
ymnighet är lika vid Norrige på 62C lat. och
vid England, men vid Bohuslän tyckas de ej
förekommai fullt så stora qvantiteter. Ström
säger att de (vid Söndmör, (52° lat.) åter gå ut
frångrunden kort sedan Vårtorsken kommit opp;
d. a. ibörjan af April enligt hans egen, sednäre
bestämning; hvarefter de istor mängd fås på
krok utidjupa fjordar, omkringPiugst-tiden. Vid
Bohuslän pläga de åter fås mot hösten, nemli-
gen först på dörj och koljebackor, alltså på nå-
got djupare vatten, iAugusti och September, då
nästan blott hannar sägas erhållas; sedan skola
de, iOktober, ofta gå långt in i fjordarne och
qvarblifva der tills frosten börjar. Om vintern
erhållas de ej vid Bohuslän, möjligtvis emedan
de ej eftersökas på det större djup hvarest de
då vistas.

Aristoteles uppgaf alt denna fisk vid Grek-
land paras iAugusti och föder ungar iMaj till
Augusti. Ungefär detsamma tyckes förhållandet
vara här. Ekström har vid Bohuslän trott sig
finna att leken föregår stimmvis iAugusti eller
September på djupare vatten. Enligt mångfal-
diga sammanstämmande uppgifter födas ungarne
ymnigast islutet af April och början af Maj,
samt sedan mindre allmänt under hela som-
marn. Wright har iakttagit att vid nyssnämnde
tid, om våren, samlas honorna till stor mängd
på grunden, imindre fördjupningar, af 3— 6

*) Enligt Lichtensteins Doubl. Verz. 1823 p. 111 finnas exemplar från Cap iBerliner-museum, och på Riks-
museum i Stockholm finnes ett pav ungar med uppgift att de äro från Batavia; men detmå här tillåtasmig
erinra om de talrika origliga uppgifterna på djurs fädernesland, som härröra deraf, att de blifvit insamlade
under hemresan, och ej på det ställe hvarifiån ett fartyg eller en resande egentligen kommer, hvilketskrift-
ställare noga borde ihågkomma.

**) Danske Vid. Selsk. Afh. VII, p. 83. Beskrifningen af Spinax Fabricii citeras der orätt. Den återfinnes utiD.
Vid. Selsk. Afli. 3, tryckt 1827, pag. XVI, och utgöres blott af orden: "dentibus similibus, utriusque ma-
xillx 3— 5 cuspidatis" samt ''Huden har en mängd små stjernlika upphöjningar". Denna art har förblifvit
okänd för Muller et Henle. Näsborrames läge omtalas ej.
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famnar, hvilka vid Bohuslän kallas baljor, och
fångas då med vad, utan att någon hanne sy-
nes till. Upptagne ibåten föda de då ofta un-
gar, hvarifrån Couchs uppgift hos Yarreli. torde
härleda sig, att ungar af 6—7 tum gå istinna
tillhopa med de gamle för att förfölja rofvet.
Våra fiskare påstå att ungarne aldrig följa de
äldre utan gå för sig sjelfve, på grunden. Der
följa de bottnen, och fås ofta på dörj om hö-
sten. Då dessa ungar aldrig fås i större mängd
på en gång, synes det som om de ej hölle sig
istimm, utan spridde. Hvarje hona tyckes en-
dast föda omkring 10 stycken, och fiskrarnepå-
stå, att hvardera sällan innehåller mera än 5 a
6 "fullgrodda" ungar på en gång. De ungar som
jag sett uttagna af en hona hafva alla varit full-
komligt lika stora och lika utbildade; troligtvis
framfödas de kort efter hvarandra och ej succes-
sive under en längre tid. Detta samt det möj-
liga förekommandet af superfoetation, skulle för-
tjeua att undersökas hos denna art. Det nämn-
des ibörjan att nyfödda ungar äro 9 å 10 tum
långa; de som fås om höstenäro knappt större
och ännu i Januari skall någongång en och an-
nan erhållas af ungefär lika längd; möjligtvis
äro dessa sent födda. Tiden för tillväxten är
obekant.

Denna arts kolt är alldeles bvitt och har
ej den obehagliga lukt, som det af de större
arterna. Det skall vara temligen välsmakande
och ätesiBohuslän såväl färskt, kokt eller stekt,
som saltadt eller torkadt och sedan kokt eller
stekt. Likså iNorrige, hvarest det dock lärer
fögavärderas, samtiSkottlandochItalien. Då köt-
tet om sommarn får ligga några dagar (okokt)
börjar det utveckla en ganska stark och ovanligt
ren ammoniakånga, utan att man märker den
rutna lukt som vanligen plägar kännas af skämdt,
kött. Det lyser dervid starkt imörkret. Detta
sednare är vanligt hos fiskar som börja skäm-
mas, och troligtvis är det förra ej enskildt för
denna art. Torkad skall denna fisk understun-
dom förekomma såsom handelsvara. Stjertfenan,
som i skärgården är en vanlig handelsvara, un-
der namn af Hå-rump,begagnas af Snickare tiil
polering af träd och metall. Lefvern skall en-
ligt de Norrska författarne användas till Tran-
kokning och vara ganska gifvande, men hos oss
lärer detta såsom mycket annat försummas. —
Om fångningssättet har blifvit nämndt idet fö-
regående.

C. S.
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Pl. 47.
Torsk (Gadus callarias Linn.)

Artm. Öfre käken framstående; nosen hos äldre trubbig, hos yngre spetsig; si-
dolinien hvitaktig, krökt; en fara i nacken; stjertfenan tvär.

Synon Äldre; Artedi Descr. Syn. p. 35 n:o 6(?) —G. morrhua Linn. Syst. Nat. I,p. 436 n:o 3.
—

Fn. Sv.
p, 111, n:o 318. — Westgöth. resa p. 176. — Slröm SöndmörI,p. 317.

—
Nilsson Synops. p. 39. n:o 1. — Bloch

F. Deutsch. 11, p. 199. Tab. 64.
—

Yarrell lir. F. 11, p. 143.
Yngre,: Artedi Descr. Gen. p. 20 n:o 4; —

Syn. p. 35 n:o 4; — Sp. p. 63 n:o 4. — (radus callarias Linn.
Syst. Nat. I,p. 436 n:o 2; —

Fn. Sv. p. 11l n:o 307; — Ölandska resa p. 87; — Westgötha resa p. 178. —
Ström Söndmörp. 316.

—
Ekström Vet. Ac. Handl. 1834 p. 38.

—
Nilsson Synopsis p 40 n:o 2 — Bloch F.

Deutschl. 11, p. 194 Tab. 63. — Yarrell Br. f. 11, p. 151. — Gadus ruber Mollberg Götheb. Vet. och Vitt.
Sällsk. Handl. p. 31 med figur. — Kroyer Danmarks Fiske Tom. 2 p. 1. (G. morrhua).

Gadus barbatus Linn. Syst. Nat. I,p. 437 n:o 5. — Fn. Sv. p. 112 n:o 311.
— Westgötha resa p.177.

—
Skånska resan p. 220, körer äfven hit.

Anm. Rummet tillåter icke att här framställa mera utförliga bevis derpå, att G. morrhua och G. callarias
höra till samma art; detta sparas till en framdeles afgifvande afhandling. Af de författare jag har till hands,
synes mig tydligt, att Artedi först delat arten, föranledd af äldre författaresskrifter. Att han sjelf aldrig sett
sin Gad. dorso dipterygio, ore ciirato, cauda osquali fere, cum radio primo spinoso (Syn. p. 35 n:o 6) bevises
deraf, alt han ej beskrifvit den, ocli i diagnosen infört: radio primo spinoso, som mig veterligen icke finnes hos
någon af Torskslagtet. Det citerade stället hos Artedi utgör dock enda grunden för Linne's G. morrhua} som de
sednare lehlhyologerne afskrifvit, eller med något förändrad diagnos antagit såsom skild. Namnet G. morrhua
bör således förkastas, såsom hvilande pä falsk grund; namnet G. callarias måste antagas såsom det enda rätta.

Den första författaren jag känner, som betviflat artskillnaden mellan dessa två är Faber (Naturgesch. d. F.
Islands p. 105). Det va aflidne Prof. B. Fries, som, efter observationer, gjorda i Bohuslänska Skärgården och
af oss fortsatte samt beki ftade, först sammanslog dessa förmodade arter. Jag vågar icke påstå att den skilnäd,
som Ström i dess Beskrifve.se över SöndmörIp. 317 gör emellan: Sild-Torsk och Skrey åsyftar G. morrhua
och G. callarias; mellan dem är troligen samma skilnad, som Engelska fiskaren gör mellan Scoich Cod och Dog-
ger Bank Cod och den Bohuslänska, mellan Vålgild Torsk och Slo Torsk.

—
Det lärer således vara det rätta att

anse de nyare författarnesG. morrhua för en äldre och deras G. callarias för en yngre af samma art. Denna
uppnår likväl, på mindre djup och imindre salt vatten, såsom iÖstersjön, aldrig någon så betydlig storlek att
den kan jemföras med en fullväxt (G. morrhua) från Nordsjön. — Det är anmärkningsvärd! att Hr Yarrell, som
erkänner sig icke hafva sett någon G. callaiias, likväl (History of Br. F. T. II p. 149) kommit sanningenså nära,
att han anser G. callarias vara en sydligare varietet af G. morrhua d. v. s. en afkomling som vistas på grun-
dare vatten *).

B/n. 12a is,+ 17a 20+ 17a 19. Brf. 19. B/.6. A/a. 18, 19+ 15 till 18.
Torskens vanliga storlek, då lian fångas

inomskärs, är omkring 2 fot; de som tagas på
bankarna ute i hafvet äro större och uppgå nå-
gon gång Ull 4 fots längd och omkring 2 LU.
vigt.

— Kroppen är föga hoptryckt; högst och
bredast öfver början af l:a ryggfenan, hvarifrån

den afsmalnar starkt till stjertfenan. Ryggen
nästan rak, afkulhad; buken likaledes afkulhad
mer och mindre hängande, särdeles på honan.
Kroppens största höjd upptager omkring \ af
längden, från nosspetsen till stjertfenans bas;
största bredden uIgör omkring § af höjden. Huf-

*) Då detta var nedskrifvel och afsändt till tryckning, erhöll jag 3:dje häftet af Kröyers förtjelistful(a arbete
öfver Danmarks fiskar, hvarest en lika anmärkning finnes, i Tom. 2 p. 3 och följ. med mera utförlighet af-
handlad, l> vårföre jag ock hänvisar läsaren till nämnde arbete.
Skandinaviens Fiskar. Häfl. g. *O
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vudet, jemfördt med kroppen, stort, viggfor-
migt, omkring \ eller nära \ af kroppslängden,
från nosen till stjertfenan. Pannan platt; en
djup fåra inacken, som sträcker sig nära till
l:a ryggfenans början. Ögonen stora, runda med
oval orbita, hvilkens genomskärning,på längden,
utgör omkring ■$■ af hufvudets längd. Deras läge
är sådant, att den räta linea, som dragés från
kanten af öfre käken till lockets spels, tangerar
ögoniingens nedre kant. Afståndet mellan ögo-
nen utgör omkring { af hufvudets längd. Käs-
borrarne ligga närmare ögonen än nosspetsen
och hafva tvenne runda öppningar, af hvilka
den bakre är störst. Munnen slor, föga upp-
skuren, bar den öfre käken mer eller mindre
framstående öfver den undra. Underkäken blir
alltid längre, relalift till hufvudets längd, hos
de äldre. Maxillai benen, hvilkas spetsar äro
breda och tvära, äro ilängd lika ined halfva
hufvudet. Nosen bildas af en tjock valk, som
framskjuter öfver den öfre käken och är hos äl-
dre fiskar trubbig, hos yngre afspetsad. Undre
käken, som slutar under ögats bakre kant, har
en skäggtöm ispetsen. Iöfre och nedre käken
finnes spetsiga, syllika och olikstora tänder, sit-
tande i flere rader eller fält, som framtill äro
bredare och skilda. Den främre raden iöfre
och den bakre inedre käken äro större, och
tilltaga i längd mot munvikarna, med inål-
böjda spetsar. Yngre individer hafva endast
den gröfre tandraden inedre käken synlig, de
smärre tänder, som ligga framför den, framkom-
ma senare. Ifrämre delen af plogbenet finnes
ett vinkelformigl ben, med kardlika tänder.
Svalgbenen 4, på lika sätt tandade, tvenne run-
da på öfre sidan, tält sittande, fastade ide tre
främre gälbågarnas spetsar; på undre sidan lika-
ledes 2:ne, ett på hvardera sidan, bakom den
innersta gälbågen. Dessa äro långa och framtill
bredare. Gälbågarna hafva tvenne rader knölar,
den främre raden på främsta bågen långa och
kamformiga, de öfriga korta och tandade. Gäl-
hinnan sjustrålig, är djupt inskuren och förenad
öfver gälnäset, utan att vara med kanten fästad
vid delsamma. Gällockens kanter omgifvas af

ett smalt bräm och locket, litet och trekantigt,
utlöper ien spels.

Kroppen är täckt med fina, tunna och
spåidagda fjäll, hvilka, ehuru mindre, äfven
beläcka hufvudet och de flesta fenornas, isyn-
nerhet stjertfenans, rötter. Sidolinien bred, lig-
ger mycket närmare ryggen än buken, är högst
öfver ryggfenan och rak från midten eller slu-
tet af l:a analfenan till sljertfenan; har ett ked-
jelikt eller articuleradt utseende och utgöres af
längre, låga knölar. Analöppningen ligger under
början af 2:a ryggfenan eller ungefär på midten
af kroppen, då längden tages från nosspetsen till
stjertfenans rot.

Ryggen har 3:ne fenor; den främsta är hög,
med afrundad spets, börjar öfver, eller något
framom roten af bröstfenorna; har 12— 15 strå-
lar, de 2 första hela, de öfriga, utom den sista,
delade; den 4:de och s:te längst. —

Den andra
omkring dubbelt så lång som hög, framtill högst,
med bakåt sluttande jemn kant; börjaröfver anus
och har 16—20 strålar, af bvilka de 4 första
hela, den s:te längst och med de öfriga ispel-
sen delade. — Den tredje, till formen lik den
andra, men ■} kortare, har 17— 19 strålar, de
3 främsta hela, 4 och 5 längst, samt med de
öfriga i spetsen delade. — Bröstfenorna något
långa med afrundade spetsar; räcka icke fram
till anus och bestå af 20 strålar, af hvilka den
första, mer än hälften så lång som den andra,
och hel, liksom den; den 3:dje och 4:de längst
och jemte de öfriga i spetsen delade. — Bukfe-
norna sitta framför bröstfenorna och räcka med
spetsarna under midten af bröstfenorna, då dessa
äro lagde utåt kroppen; bafva 6 strålar livarde-
ra, af hvilka den andra iordningen utlöper i
en lång trådlik spets.

— Analfenorna 2:ne; den
främre med 17— 19 strålar, de 4 första hela,
den 6:te längst; — den bakre har 15

— 18 strå-
lar; de 2 första hela den 3:dje längst och med
de öfriga i spetsen delade. — Stjertfenan tvär,
har 24— 26 strålknippen

— alla fenorna äro
öfverdragna med kroppens hud.

De inre delarna likna nästan fullkomligt
Hvitiingens.
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Färgen hos denna fiskart år så föränderlig

att den gifvit åtskilliga Ichthyologer anledning
att derefter bilda flera arter. —

■ Den allmänna
teckningen, som kan lämpas nästan på alla, är
följande: De öfre kroppsdelarne mörkt aske- el-
ler olivegrå, med tättsittande gula eller brun-
akliga, runda fläckar, som saknas på hufvudets
främre del och äro glesare nedåt sidorne; de
undre kroppsdelarna hvitakliga, utan fläckar. De
vertikala fenorna äro alla gråa, med mer eller
mindre tydliga mörka fläckar, som någon gång
bilda tvärband. Bröst- och bukfenorna äro lju-
sare och enfärgade; de sistnämnde hafva ofta
bukens färg. — Iris är hos de äldre och större
silfverfärgad, hos de yngre gulaktig ochhos den
mörkt olivegröna eller röda varieteten mer och
mindre röd.

De varieteter som kallas: Stor-Torsk eller
Vålgild Torsk, Slo-Torsk, Små-Torsk, Gräs-
Torsk, Berg-Torsk, Röd-Torsk, kunna hänföras
till 3:ne Classer ncmligen:
1 Stor-Torsk (de yngre Små-Torsk), grå eller

svartaktig med mörkt gråbruna eller svartak-
tiga fläckar ofvan och ljusare, bruna eller gula
vid och nedom sidolinien.

2 Gräs-Torsk, oliv- eller grönaktigt grå, tättbe-
strödd med gråbruna eller brunaktiga fläckar.

3 Berg-Torsk, Röd-Torsk, röd med täta fina
fläckar och röda fenor, eller gråbruna fenor
och rygg, samt röd iris.

Torsken finnes nog allmän iAtlantiska haf-
vet; Nordsjön och Lshafvet ända upp till Grön-
land. Utmed Skandinavien är den allmän både
vid vestra kusten och iÖstersjön, men förekom-
mer likväl störst och talrikast på de s. k. fiskar-
bankarna iNordsjön och vid Lofodden iNor-
rige. — Han älskar ett djupt vatten och finnes
endast på grunden, kring 15— 30 famnars djup,
under lek tiden, och medan han är ung. De
största finnes alltid der vattnet är mycket djupt
ända till omkring 100 famnar. Några af de
större besöka bergiga . och biådjupa stränder, på
senhösteniNovember, som det synes för att
mätta sig af krabbor och smärre fiskar, innan
de begifva sig till vinterstationen. Från djupet,

der han tillbringar vintren, uppstiger han ti-
digt, redan iFebruari i de nordligare trakterna
och senare ide sydligare, hvarefter leken bör-
jar. Lekliden inträffar likväl icke iBohuslän-
ska skärgården förr än iMaj, förr eller senare,
efter vårens tidigare eller senare ankomst. Le-
ken anställes på måttligt djupt vatten, der bott-
nen är beväxt med tång, på hvilken rommen
troligen afsiittes. När leken är slut sprida sig
fiskarne till åtskilliga grundare ställen ihafvet,
der de tillbringa sommaren. Ynglet växer, som
vanligt i första' utvecklingen, fort, och har, i
slutet af Mars uppnått eu längd af omkring 4
tum. De af årets yngel, som fiskas på senhö-
sten, äro vid denna tid 10— 15 tum långa.

—
Den otroliga mängd ihvilken denna fiskart fö-
rekommer, grundar sig på artens afvelsamhet.
Man har nemligen, uti en enda hona räknat 9
millioner romkorn. Torsken är en bland de
glupskaste af våra inhemska fiskar. Dess föda
utgöres väl egenteligen af mindre fiskar, kraft-
artade djur och maskar; men man finner, nå-
gon gång, t. o. m. stenar idess mage. Till lyn-
net synes han vara mycket trög och dess rörel-
ser i vattnet äro ingen ting mindre än lifliga.
De flesta sätt på hvilka han fångas äro ock be-
räknade på dess begär efter rof. På djupet fån-
gas han med Handsnöre (38) och Lina eller så
kallade Backar (40). Inomskärs tages han med
Sla-Dörj (42). Till agn nyttjas antingen muss-
lor eller häldre bitar af fisk, särdeles färsk sill.
Någon gång, ehuru mindre allmänt, tages han
med Garn (51) så väl på lekstället, som inne
uti fjordarna. Köttet som är hvilt, fast och
välsmakande, fortares till minsta delen färskt.
Allmännast saltas det och förekommer i handeln
under namn af Cabiljo. Dess beredning är i
korthet följande: Så snart fisken är fångad, slag-
tas han genom en djup inskärning öfver stru-
pen, så att blodet afiinner; derefter fläckes han
utåt buken, hufvudet afhugges ■ och ryggbenet
borttages vid 3:dje leden nedanför nafveln då
äfven den mörka maghinnan bör noga bortta-
gas liksom inelfvorna; sist sköljes han och lag-
ges på ris eller ikorgar alt vattnet måtte af-
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rinna. — Sjelfva saltningen företages, så fort ske
kan, antingen om bord på fartyget, eller på
stranden isalteriet. Den verkställes på tvenne
sätt: antingen ibinga eller lag, då den får namn
af torr-saltning, eller uti vatten-täta (lagg-)kärl,
då den kallas laksaltning.

Då sallningen förelages om bord på farty-
get sker det på en dertill inrättad saltningsbot-
ten, uti kistor eller bingar. Uti dessa ställes
fisken, väl beströdd och inbäddad uti salt, på
denbredare ändan, med stjerlen uppåt, dock nå-
got -lutande och radvis tvärt öfver bingan, den
ena raden efter den andra tilldess hela botten-
lagret är fullt och väl sammanpressadt. Deref-
ler strös så mycket salt derofvanpå, att stjer-
tarna nära betäckas deraf. Med andra, tredje
och fjerde lagret, som ställas öfver hvarandra,
förfares på lika sätt.

Efter s—lo5 — 10 dagar, allt som luften är var-
mare eller kyligare, har fisken tagit åt sig all
den sälta han behöfver. Derefter blir han upp-
tagen ur bingan, vindtorkad och lagd i stabb
med pålagda tyngder, för alt pressas, då han
är färdig.

Skall laksaltning anslällas om bord bör
skeppet vara försedt med laktäta kärl. Uti

dessa insaltas fisken, sedan han är slagtad och
rensad såsom vid torrsaltningen nämndes, på
det sättes, att den fläck la fisken Jagges i lager
på flatsidan, insida mot insida och utsida mot
utsida, med så tillräckligt salt emellan hvarje
lager, att det ena fisklagret icke rörer det andra.
Efter 5 till 8 dagar, har fisken tagit till sig
tillräcklig sälta, för att vara conserverad. Se-
dan upptages han ur kärlet och lagges i stabb,
på det att laken må afrinna innan han, som
förr är sagdt, torkas och pressas.

Då den om bord saltade fisken, lastas ur
fartyget } bör han sköljas inyss tillredd saltlake
och läggas i högar under press, då alltid stjer-
tarna vändas utåt. Efter några dagar tages han
ur pressen och torkas på luftigt ställe, menicke
isolsken.

Saltas fisken iland, förfares med den all-
deles på lika sätt som är beskrifvet vid lak-
saltning om bord; dock bör fisken förut vara
blodtappad och rensad samt färsk, och icke öf-
ver en eller två dagar gammal.

C. U. E.
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Pl. 48.
Gråsey (Gadus carbonarius Linn.).

Artm. Käkarna nästan lika långa; ingen skäggtöm under hakan; sidolinien rät;
stjertfenan djupt inskuren.

Synon. Äldre.- Artedi Descr. Gen. p.20 n:o 2.— Syn. p. 34 n:o 2. — Gadus carbonarius Linn. Syst. Nat. I,
p. 438 n:o 9.— Nilsson Synops. p. 44 n:o 8.

—
Ström SöndrnörIp.305.

—
Bloch Fische Deutsl. IIp.226. Tab.

66.
—

Risso Ichthyol. d. Nice p. 112.
—

Faber Fisch. Islands p. 96. —
Yarrell Br. F. II p. 169. — Kröyer

Danmarks fiske T. 2 sid. 102.
Yngre: Gad. vireris Linn. Sysl, Nat. I,p. 438 n:o 7. — Fn. Sv. p. 112 n:o 309. — Nilss. Synops. p. 43 n:o

6. — Ris,o Ichtli. de Nice p. 114. — Faber F. Islands p. 99.
—

Yarrell Br. F. IIp. 175.
Obs. Då i formen och delames proportioner ingen olikhet finnes mellan G. carbonarius och G. vireris, utan

dessa skilja sig endast i färg och storlek, synes det tydligt, då öfvergångarne jemföras, att G. carbonaiius är en
äldre och G. virens en yngre individ af samma art. Att G. virens är en yngre fisk synes ännu tydligare deraf,
att dess propagations organer icke äro utbildade. Samma observation är gjord redan af Duhamd (Traite'des Pe-
ches T. IIp. 156) ehuru han orätt anser G. virens vara en ung G. pollachius *).

Rf. 12, 13 +19a il[ +20 a 22. Brf.lo.
Seyen uppnår en längd af 3 fot. De min-

dre, som allmännast fångas mom skären, äro mel-
lan 9— 12 tum. Kroppsformen är vacker, åt bå-
da ändar" afsmalnande, fyllig; något hoptryckt
och så hög, att största höjden, som infaller vid
slutet af första ryggfenan, utgör mellan \ och \
af hela kroppslängden. Bredden, tagen på sam-
ma ställe, utgör omkring hälften af höjden. Ryg-
gen något tjock, utåt hela längden a(kullrad;
likaså buken. Hufvudet viggformigt afspetsadt
medelmåttigt stort, mäter ilängd \ af kropps-
längden från nosspetsen till midten af stjertfe-
nans rot. Ögonen något slora, ligga så högt att
den linea som dragés från öfra käkens kant till
midten af stjertfenan, skär ögat itvenne lika
stora delar. Afståndet mellan ögonen är hos de
yngre lika med ögats afstånd från nosspetsen,
hos de äldre blir afståndet från ögat till nos-
spetsen betydligt längre; diametern af orbitan
utgör nära \ af hufvudets längd. Näsborrarna
ligga hos yngre dubbelt, hos de äldre nära 3
gånger så långt från nosspelsen, som från ögat;
hafva 2:ne tält invid hvarandra liggande runda
öppningar, af hvilka den bakre är btörst. Mun-
nen föga uppskuren; käkarna hos de yngre nä-
stan lika långa. Med åldern tilltager underkä-

Bf.6. slf. 23a27+ 18 a 21. Stj~f, 30.
kens längd betydligt, så alt den skjuter framom
den öfre. Öfverkäkens främre kant bildas at
mellankäkbenen, som äro kortare än käkbenen;
dess bakre ända slular under ögats framkant.
Tänderna kardlika i båda käkarna, ifrämre de-
len af gombenet samt isvalget. Gällocken släta
och så tält förenade att de synas utgöra ett en-
da; med yttre kanten afrundad och slät. Loc-
ket har en trubbig spets, som sitter högt upp
ofver bröstfenornas rot. Gälöppningen stor. Gäl-
hinnan förenad öfver gälnäset, men ej fästad
vid detsamma, har 7 strålar. Af gälbågarnas
tvenne knölrader på inre sidan, äro knölarnai
inre raden på första bågen kammlika de öfriga
korta och glesa. Tungan slät, hvit med mörka
kanter och bred spets.

Kroppen, kinderna, pannan och fenslrålar-
nas rötter läckta med fina spånlagda fjell. Si-
dolinien nästan rak, börjar vid gälöppningens
öfre kant, närmare ryggen, drager sig sedan
nedåt kroppen och slutar på midlen af sljerten.
Analöppningen ligger mycket närmare nosens
spets än stjeitfenans.

Ryggfenorna 3:ne; den forsla är kort, fram-
till hög, med afrundad spets, börjar öfver mid-
ten af afståndet mellan bukfenornes fäste och

*) Om denna observation gäller detsamma som redan är sagdt vid Torsken (sid. 191). Vi finna att Kröyer på
anf. st. redan före oss förenat de båda namnen under en art.
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anus, har 12— 13 strålar af hvilka de två första
äro hela, de öfriga ispetsen greniga. — Den
andra lång, framtill hög och mycket sluttande;
börjar öfver början af l:a analfenan har 17 till
24 strälar; de 2 första hela, de öfriga greniga-— Den tredje till formen lik den andra, med
20

— 22 strålar, af hvilka de 3 första hela, de
öfriga delade.

—
Bröstfenorna sitta temligen högt,

äro ispetsen afrundade och hafva omkring 20
strålar, af hvilka de 2 första äro hela. — Buk-
fenorna mycket små, spetsiga, fastade något
framför spetsen af gällocket. De hafva hvar-
dera 6 strålar. — Analfenorna tvenne; den för-
sta lik 2:dra ryggfenan, har 23— 27 strålar; de
5 första hela och kortare än den 6:te, som är
längst och liksom de följande,ispetsen delad.— Den andra liknar 3:dje ryggfenan; har 18
till 21 strålar, de 2 första hela och kortare än
3:dje som är längst och lika med de öfriga i
spetsen delad. — Stjertfenan djupt inskuren,med
spetsiga lober och omkring 30 strålar, utom de
korlare på sidorna.

De inre delarna likna samslägtingarnas.
Färgen, som något förändrar sig efter åldren,

är hos de äldre mörkare än hos de yngre. Van-
ligen äro ryggen och hufvudet ofvan mörkt oli-
vegröna; sidorna nedom sidolinien gulaktigt gråa;
buken och hufvudet under silfvergråa. Alla fe-
norna mörkt olivegrå, enfärgade, utom bukfe-
norna som äro rödaktigt hvita. Pannan, nosen
och läpparna svarta, munnen invändigt, på äl-
dre svart, på yngre grå; tungan hos båda hvit
med svarta kanter. Iris silfverfärgad med mörk
eller rödaktig anstrykning.

Seyen finnes iNordsjön, Atlantiska och Is-
hafvet, ända upp till Grönland och Spetsbergen;
äfven iMedelhafvet, men är der mindre och
sällsyntare. Inom Skandinavien förekommer han
störst och allmännast vid Norriges kusler ända
upp till Finnmarken. 1 norra delen af Katte-
gat börja de äldre blifva mera sällsynta. De
yngre finnas der,'vissa år, iganska stor mängd.
Det är väl ock uppgifvet alt de ingå iÖster-
sjön, men vi tvifla derpå. Uti veslra Skärgår-
den vid Upland och Södermanland finnas de

åtminstone icke. De äldre kallas Sejj, Gråsej
eller Grå-sik. Idenna ålder föredraga de att
vistas på djupt vatten med bergbotten och kom-
ma nästan aldrig till stränderna. De yngre som
kallas Små-Seyar och Nottar söka fjordar och
grundare vatten till sin uppehållsort. Isitt lef-
nadssätt liknar den äldre Torsken. Den yngre
lefver deremot nästan som Makrillen, emedan
den under sommaren sällan vistas vid bottnen
utan i halfva vattnet; stryker utåt stränderna i
stora stimmar, helst der strömdrag finnes, då
den håller sig i vattenytan och gör derifrån ofta
höga språng. Dess lektid inträffar iKattegat om
våren, islutet af Mars eller början af April må-
nader. Ynglet synes iJuli vid stränderna; de
yngre inställa sig der redan iApril, der de up-
pehålla sig hela sommaren till vintrens ankomst,
då de begifva sig till djupet. Seyen är mindre
glupsk än Torsken och dess föda synes isyn-
nerhet bestå af mindre fiskar. Dess rörelser i
vattnet äro ock mycket lifligare. Köttet är min-
dre värderadt än Torskens, serdeles de äldres;
men utgör icke dess mindre en vigtig handels-
vara.

— De äldre fångas, liksom Torsken, med
Handsnöre (38) Dörj (42) och Backor (40).
De yngre tagas med Vad (44) och större delen
med sä kallad Sjckenot (52), ett iNorrige all-
mänt begagnadt fiske för arten idenna ålder.

De äldre insaltas någon gång, på lika sätt
som Torsken; men äro, under denna beredning,
af mindre värde. Allmännast torkas de. De
yngre fortares färska eller saltas och användas
till föda af fattigt folk.

Den torkade Gråseyen, som i handel före-
kommer under namn af Stock/iskj kallas ide
norra orterna af Scandinavien Rolskjär_, och til1—
redes der på det sättet, att, sedan fisken är
slagtad och rensad om bord på fartyget, upp-
skäres han långs ryggen och buken, så långt
ned mot stjerten, att endast en och annan led
lemnas qvar af ryggbenet, invid stjertens rot,
der skinnet sammanhåller de båda halfvorna,
som upphängas på slänger. Der få de qvarblif-
va tills de fullkomligt torkat, då fisken är färdig.

C. U. E.
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Kungsfisk-slägtet (Sebastes Cuv.).
Detta slägte, af hvilket Scandinavien, för

närvarande, tillräknar sig 3:ne arter, förenades
af Linné med Aborrslägtet (Perca), hvilket det
äfven nära liknar. Hos de arter, som höra hit,
är kroppen hoptryckt och något hög, med tem-
ligen stora, hårdt fastsittande fjäll. Hufvudet,
som ofvan är fjällbetäckl, är dessutom väpnadt
med taggar på locket, förlocket, nosen, pannan,

öfver ögonen och inacken. Tänderne äro fina
och skarpa ikäkarna, på plogbenet och gombe-
nen. De främre strålarna irygg- buk- och anal-
fenorna enkla och stickande. Gälhinnans strålar
7.

—
De Scandina viska arterna äro: 1 S. nor-

vegicus Cuv.; — 2 S. viviparus Kr.; — 3 S.
imperialis Cuv. (v. Duben. Vet. Ac. Öfversigt
1845 p. 10; — V. A. H. 18*4, 111).

Pl. 49.

Lilla Kungsfisken (Sebastes viviparus Kröyer).
Artni. Ljust gulröd, med en större svart fläck mot spetsen af gällocket ochnågra

obestämda mörka fläckar på sidorna af ryggen. Bröstfenornas spetsar räcka bakom anus.
Synon.: Ilolocentrus norvegicus, Hollberg Bohusläns fiskat 5, sid. 49 med fig. — Sebastes viviparus_, Kröyer

Naturhistorisk Tidskrift Ny Raekke I,sid. 270.

Rf.i5+i3; Brf. i +6; B/, i+5; Anf.3+ 7; A// i5.
I.Kattegat uppnår denna fisk en längd af

8 till 10 tum, då hela längden räknas från no-
sens till stjertfenans spets. Kroppen är hoptryckt
och något hög; största höjden, som infaller nå-
got bakom bukfenornas rötter utgör hos honan,
färdig att föda, iaf kroppens längd, då den
tages från nosens spels till sljertfenans yttre
kant imidten; hos hannen af längden från
nosens spets till stjertfenans rot. Rygg- och
buklinierna hafva ungefär samma böjning; hos
honan är likväl buken, under den tiden då hon
skall sätta ungarna, utspänd och nästan hän-
gande, hvaraf bukliniens båge, hos denna då är
högre än ryggens. Kroppens bredd är något
större än halfva höjden. Ryggen afkullrad. Bu-
ken nästan platt. Hufvudet stort, hoptryckt och
trubbigt, nästan trekantigt; längden fiån öfrekä-
kens rand till lockets spets, utgör jemt $ afkropps-
längden, från nosspetsen tillstjertfenans rot. Pan-

nan platt; motnacken, der tvenneparallela uppåt
något divergerande benknölar finnas, är den nå-
got insänkt. Munnen stor, uppstigande och ut-
sträckbar. Mellankäksbenen äro nästan af lika
längd med afståndet från nosens spets till pu-
pillens främre kant. Öfre käkbenets breda spets
sträcker sig, då munnen är tillsluten, med öfre
hörnet under pupillens medelpunkt. Den nedre,
något framstående käken, har ispetsen, der käk-
benen äro förenade, en knöl, som bildar en nedåt
vettande krok eller hake, hvilken, då tändemes
höjd intages iräkningen , har samma höjd som
pupillens tvärlinea. Fina och kardlika tänder
finnas ibåda käkarna, på plogbenets spets, på
sidorna af gombenen, svalgbenen och gälbågarna.
De tänder, som finnas på mellankäksbenenbilda
framåt breda, bakåt afspelsade fält, som. likväl
äro afbrutna vid käkbenets sammanfogning i
spetsen. De iunderkäken äro sammanhängande
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framtill med tvenne högre tandade knölar. De
på plogbenet ligga ien vinkel med spetsen fram-
ät. De på gombenet ligga i tvenne vidt skilda,
nedåt divergerande linier. Svalgbenen två of-
van och två nedan, äro likaledes fint tandade.
Tungan hjertformig, slät, med fri, smal spels.
Näsborrarna med två öppningar, denbakre störst,
öppen och rund, den främre tillslutes med en
valvel. Öppningarna ligga mycket närmare ögo-
nen än nosen; de 2 bakre invid och öfver or-
bitans främre kant. Öfver medelafståndet mel-
lan näsborrarnas öppningar sitter, på hvarje si-
da, en tydligt märkbar tagg. Ögonen äro stora
och ligga högt. Diametern af ögonloben större
än öfverkäksbenets halfva längd. Öfver ögonen
ligga på hvardera sidan 4 benpiggar: den första
medelmåttigt stor, den andra mycket större och
båda iorbilans öfre kant; de två bakre, myc-
ket små, tätt hopsittande. Förlocket afrundadt,
hai- 5 slörre taggar ikanten, alla på lika af-
stårtd från hvarandra, och den andra uppifrån
störst. Locket 3-kantigt, har 3 skarpa spetsar:
en, knappt märkbar, vid undre kanten; en i
spetsen ölver den underliggande mjuka lockspet-
sen, den 3:dje mellan dessa; men likväl är dess
Jäge mer än dubbelt närmare den öfre än den
nedre. Vid början af sidolinien sitta tvenne
taggar, af hvilka den undre börjar sidolinien.
Gälhinnan, som är förenad öfver gälnäsets spets,
liar 7 strålar. Gälbågarna hafva fina, inåt sval-
get rigtade tänder och, på inre sidan, tvennera-
der knölar.

Kroppen är täckt med stora, hårdt fastsit-
tande och spånlagde fjäll, hvilka ibakre kan-
ten hafva ett bräm af hårfina spetsar, som göra
alt kroppen kännes sträf. Hufvudet är likale-
des betäckI med fjäll, hvilka mot nosspelsen
blifva mycket fina. Sidolinien löper parallell
med ryggen och mycket närmare denna än bu-
ken. Anus ligger hos hannen något framom,
hos honan midt för början af kroppens sisla i,
om längden räknas från nosspetsen till stjertfe-
nans bas. Hos hannen finnes, ibakre kanten
af analöppningen, en tagg, som troligen utgör
dess fortplantningsorgan.

Ryggfenan börjar öfver och något framom
gällockets spets och slutar så nära stjertfenan,
att då ryggfenans slutspets nedlägges, räcker den
nära till stjerlfenans rot. Den främre delen af
denna fena, är i kanten bågformig, har 15 tagg-
strålar med fria spetsar, så att hinnan synes
snedt utklippt mellan dem; den andra delen är
högre, ispetsen afrundad, med 13, någon gång
14, greniga strålar. — Bröstfenorna äro stora
och spetsiga, hafva sitt fäste under ryggfenans
2:a stråle och dess spetsar räcka, då fenan är
nedlagd, bakom anus. Strålarna äro 17; den
första hel, och hälften så lång som den andra,
de öfriga delade i spetsen, den 10:de och ll:le
längst. — Bukfenorna hafva sitt fäste bakom
bröstfenornas rötter, äro likaledes spetsiga och
hafva hvardera 6 strålar, af hvilka den första
är hel och stickande, de öfriga i spetsen myc-
ket greniga. — Analfenan, som börjar midt un-
der början af den mjukfeniga delen af ryggfe-
nan, har 10 strålar, af hvilka de 3 första äro
mycket starka och taggiga, de öfriga 7, sällan
8, delade, den sista ända till roten.

— Stjertfe-
nan i spetsen något bågfurmigt inskuren, har 15
strålknippen, utom de kortare på sidorna. Då
fenan starkt ulbredes är spetsen tvär.

Allmännast är färgen på hufvudet och ryg-
gen rödgul, hvilken färg småningom aftager på
sidorna och öfvergår ibukens hvita färg. På
ryggens sidor, ofvan sidolinien, finnas några
mörkare sneda fläckar, hvilka likväl variera till
antal, form och läge. På gällocket, mot spet-
sen, finnes alltid en obestämd, störresvart fläck,
hvilken någon gång, har en eller annan mindre
fläck i undre kanten. Fenorna, på öfre delen
af kroppen köttröda,de undre ljusare, lris of-
van bronsfärgad, under gulaktig med silfver-
glans och en messingsgul fin ring kring den
mörkblå pupillen.

Denna fisk förekommer lemligen talrikt i
Bohusläns Skärgård, under namn af Sjökock
och Käring. Gränsen för dess utsträckning så
väl inorr som göder kan ännu icke vara känd,
då han njMigen är anmärkt som egen art. Det
enda man med säkerhet vet är att han träffas

inorr-
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inorrska Skärgården, är lemIigen talrik iKat-
tegat; men finnes icke, åtminstone högst sällan,
vid Halländska och Skånska kusterna. IApril,
Maj, Juni och Juli månader, träffas den spar-
samt i Bohusläns Skärgård på måttligt djup,
från 20 till 60 famnar. Något oftare plägar den
fångas på vissa ställen, t. ex. vid Smögen och
Fiskebäckskil, iOctober till December. Af dess
lefnadssätt känna vi föga. Hvad tid af året par-
ningen inträffar, är ovisst; troligast synes den
föregå iApril månad, emedan de båda makar-
na denna tid söka grundare ställen i hafvet
än de, på hvilka de vistas den öfriga tiden af
året. Då vi af Hr Kröyersupptäckt veta, att
honan föder lefvande ungar, måste en ordentlig
parning, mellan de båda makarna, föregå. Af
den omständigheten, att jag flere gånger iMaj

månad, erhållit ett par, hanne och hona, fån-
gade tillsamman, skulle den slutsats äfven kunna
dragas, att denna fisk lefver uti engifte. Islu-
tet af Maj månad har jag erhållit honor, med så
utbildade ägg, att icke blott de två svarta punk-
terna, som utmärka ögonen, utan sjelfva em-
bryo, uti dem kunde upptäckas. Efter Hr Krö-
yer äro ungarna i Juli månad så stora att de
kunna följa modren. Äggen äro små och talrika
såsom vanligt hos fiskar.

De individer, som erhållas iBohusläns Skär-
gård, tagas alltid på Kolje-Backor. De äro för
fåtaliga att kunna användas till handelsvara,
men förtäras färska, oftast af fiskarena sjelfva.
Köttet är hvitt och fast, samt liknar i smaken
mycket den vanliga Aborrens.

C. U. E.

Skandinaviens Fiskar. Haft. $. 27



200

Pl. 50.

Små-Hvarf (Pleuronectes cardina Cuv.).
Artm. Kroppen eliiptisk med utdragen nos och stjert. Ryggfenan börjar tätt fram-

om öfre ögat. Fjällen stora, tätt, fint taggbräddade. (Rygg- och analfenans strålar i
spetsen klufna; vid stjerten nedgående på blindsidan).

Rfn. 77. Jnf.63. Brf.g(7). Bf. 6. St/. 16.
Synonymi. Pleuronectes cardina Cnvier Regne An. 1829, 11, pag. 34 (grundad på: Petite Limandelle,

Duhamel, Traitd des Peehes Sect. IX, p. 270, Tab. VI fig. 5).
— Fries, Vet. Ac. Handl. 1838, p. 181.

—
"Pl.

punctatus", Fleming" Wern. Mem. 2, 241, — och Brit. Anim. 196. (Men ej Pl. punct. Bloch).
Anm. Denna art tyckes, efter fenstrålarnes antal, vara densamma som Fleming på anf. ställe beskrifvit, och,

efter Blochs Ausl. F. 111 p. 31, tab. 189, orätt kallat Pl. punctatus;men kan ej vara densamma, somden, hvil-
ken barer detta namn uli Jenyns Man. 462 och Yarrells Brit.F. 11, 247. Denna tyckes vara en egen tredje art.— Att Blochs nyss anförda figur är gjord efter en Pl. hirtus, synes tydligt af hela kroppsformen, af den tvära
pannan, den korta nosen, ögonens läge och de svarta banden genom ögonen, samt isynnerhet af ryggfenan, som
börjar långt framom öfre ögat.Ialla dessa hänseenden afviker den alltför mycket från både vår Pl. cardina och
Jenyns's et Yarrells Pl. punctatus\, för att kunna föras till någondera af dem. — Dessa båda fiskar öfverensstäm-
ma sinsemellan i de nyss anförda delames form och läge, hvarigenom de skilja sig från Blochs Pl. punctatus;
men de tyckes dock betydligt afvika från hvarandra. Den af Jenyns gifna, ganska noggranna beskrifningen, som
blott afskrifves af Yaebell, passar fullkomligt på vår Pl. cardina iallt, utom i följande ganska väsentliga om-
ständigheter: "Fjäljen små, på ögonsidan med 4— 6 småtaggar i kanten och något flera på blindsidan;— "första
strålen i r.fn 3 gånger längre än de nästföl jande;" —

''en stor, rund, svart fläck, tydligare än de ofrige, bakåtpå
sidolinien",samt slutligen fenstrålarnes antal ("r.fn 87; an.f. 68; brfn. 12") som ganska nära öfverensstämmermed
det af Bloch uppgifna för Pl. punctatus, men mycket afviker från det hos Cardina.

—
Yabrells figur (som fin-

nes någorlunda eftergjord iKröyers Danm. Fiske 11, 464) bekräftar första fenstrålens längd, fjällens finhet och
den svarta fläckens utseende, samt visar dessutom en form hos stjerten, som nära liknar den hos Pl. hirlus, men
afviker från den hos cardina, i det att r.fn och an.fn gå ända ut till stjertfenan. Dessa olikheter, särdeles fjällens
form, Bro alltför stora att vara blotta ålders eller könskillnader: hvarföre, ifall Yenyns beskrifning och Yarrells
figur ej äro alltför felaktige, den art, hvarefter de äro gjorda, måste vara skild från Pl. cardina, och utgöra en
mellanform mellan den och PL hirtus. Den kan ej bibehålla namnet Pl.punctatus, hvilket, såsom nyss visades,
måste anses synonymt med Pl. hirtus_, utan måste hafva ett nytt. Huruvida den är lika eller olika med Pl. uni-
maculatus Risso, kan jag nu ej afgöra.

Af de 4 exemplar vi haft tillfälle under-
söka, är det största ej fullt 5 tum långt. De
noggranna måtten af dessa exemplar äro följan-
de, uttryckte i millimeter:

Längd Bredd Hufv. fr. läpparne
utom med utom t. gäll:s bakom
stj.fn. stj.fn. fenorna spets undre ögat.

a- 95 116 44 28 12
Z,a"96 117 45 27 12
c

_
69 84 29 19 9

d
- 55 65 23 17 BJ.

Exemplaret b har utbildade köndelar och
tyckes vara temligen fullvuxet; Duhamel upp-

gifver dock att denna art kan bli 9 tum lång.— På alla 4 exemplaren sitta ögonen på venstra
sidan. Hela bildniugen visar sig tydligen såsom
en mellanform mellan afdelningarne Rhombus
och Platessa; yttre formen liknar nära den af
Pl. (Platessa) limandoides. Kroppen är jämnt
aflång, elliptisk, men med båda ändarne ut-
dragna och smala. Största bredden är något
mindre än hälften af längden utom stj.fn. No-
sen utlöper starkt, ien föga rundad vinkel,
som är något mindre än en rät. Vid öfre ögat
finnes en liten insänkning ikroppskanten, hvar-
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emot hakan utlöper, utom den elliptiska grän-
sen,ien rätlinig, trubbig vinkel. Baktill ut-
löper stjerten, efter slutet af r.fn och an.fn,
jämnbred, med ett stycke, som har ,} af största
kroppsbredden, och är nära likså långt som
bredt. Denna bildning afviker särdeles från den
hos Pl. hirtus såsom vi ofvan anmärkt.

Hufvudet med gällocket upptager något öf-
verI(v.p. 4) af kroppslängden utom stj.fn. Dess
yttre form är nyss angifven. Ögonen sitta tätt
tillhopn på venstra sidan. De äro aflånga, starkt
upphöjda; det öfre något större och beläget obe-
tydligt bakom det undre, tätt ut till inböjnin-
gen iöfre kroppskanten; det undre sitter tätt
inlill käkkanten; iris och pupillen enkla, vanligt
bildade. Den smala och starkt upphöjda ögon-
skillnaden bildar en köl, som från midten af
öfverkäkens sida, är böjd efter undre ögats kant,
derefler förbi det öfres bakända, och sedan för-
svinner bakåt. — Näsborrarue alldeles som hos
de öfrige Rhornbi: öppningarne små, något litet
skilda, med hög, mjuk kant; hos den främre
lubformig och ofvantili uldragen ien flik, som
kan nedböjas och såsom ett lock tillsluta öpp-
ningen. Hos denna art sitla de på ögonsidan
nära käk-kanten, rätt fram om ögonskillnaden;
på blindsidan finnas båda vid nosens rygg-kant,
midt för ryggfenans ända. — Munnen är stor;
underkäken obetydligt skjutande framom den
öfre, uppsligande något mera än 45°; öfverkäks-
benet baktill bredt, räcker ned under pupillens
framkant; käkens kant bildas blott af mellan-
käksbenet som skjuter framom nos.spetsen. Tän-
derna talrika, fina, hvassa, något böjda, kardli-
ke, framtill imångdubbel, vid sidorna inästan
enkel rad; på ögonsidan finare än på blindsidan,
men de finnas dock der. Svalgbenen har jag ej
undersökt. Öfverkäkens gomsegel ganska stort;
dess ben rörliga, med djupa veck, och hakan
med djupt intryckt veck, som fortsattes igäl-
hinnan. Denna har 6 temligen långa, något plat-
tade strålar och ett rudiment af ett 7:de par
vid medellinien. Liksom hos alla Rhombi kom-
ma gällocken ej med någon del af sin kant ut
till kroppskanten, utan den böjer sig uppåt och

bildar en vinkel med underkäken. Gälöppnin-
gen är stor: räcker från denna vinkel till näst
öfver bröstfenan, der locket bildar en trubbig,
utskjutande, fri spets.

Sidolinien börjar på kölen mellan ögonen,
rigtad uppåt, sedan rätt bakåt, högt öfver bröst-
fenan; böjes vid iaf kroppslängden åter nedåt;
bildar en vinkel något öfver kroppens medel-
höjd, och utlöper rät till midten af stj.fn. —
Denna sista räta del af sidolinien betäckes af
38 fjäll (det ena ex. har 39), som äro mera
trubbiga än de öfriga på kroppen och hafva en
rörformig slemkanal. Från vinkeln räknas, ien
sned rad bakåt, omkring 21 till bukfenan och
16 till ryggfenan. Fjällen äro således störreän
på någon annan Skandinavisk art och ordnade
iregelbundna rader. Midtpå kroppens sida, öf-
ver sidolinien, äro de (på exempl. b) af 2 mil-
limeters bredd och något större längd; 6-sidiga,
med reguliera, räta sidor och nästan rätliniga
vinklar; blott basis (motsatt mot spetsen), ärså-
som alltid, tandad och inegulier. Spelsvinkeln
är. något mindre än de öfrige. Emedan den om-
faltas af 2:ne räta, lika stora sidor, bildar hela
den utåt synliga delen af fjellet en regulier
rhomb, som är färgad af den starkt fastsiltande
ytterhuden. Den fria kanten är något, ehuru
obetydligt, uppböjd och beväpnad med omkring
30 små, fina, räta, nästan nedliggande men ej
tilltryckta laggar (något färre på blindsidan).
Uti dessa fjäll ligger, såsom vanligt i laggkan-
tade fiskfjäll, focus ut vid, eller uti, spetsen.
Derifrån utbreda sig de radierande linierne till
hela basis, och de concentriska linierne äro ej
concentriska med spets-kanten, utan sluta pa-
rallela uti densamma. Fjällen bekläda helakrop-
pen och hela hufvudet utom munnen, samt alla
ienstrålarna. Fenorna hafva följandeantal strålar;
hos a,- R.fn. 79. An.fn. 63. Bi-fn. 9 (7). B.fn. 6. Stj.fn 16.

b,_ 80. — 63.-9 (7). — 6. — 16.
c-

— 79.
—

58.-9 (8).
—

6.
— 16.

4,
_

78. — 64.-9 (7). — 6.
— 16.

Ryggfenan börjar tätt framom öfreögat, nå-
got litet in på blindsidan; de första 4 å 6 slrå-
larne äro sinsemellan lika långa och fria, till
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nära hälften, men ingen betydligt längre stråle
finnes; derefter tilltaga de jämnt, så att 55:te a
60:de äro längst, af något öfverl£ gång de främ-
stes längd; de följande aftaga åter; de sista 4 å
3 äro ganska korta och bilda, liksom hos Pl.
hirtus, en liten rundad lob, som sitter tydligen
fästad in på blindsidan, ehuru ej så mycket
nedböjd som på nämnde art. Detta är en egen-
het för dessa båda arter. Alla strålame äro i
spetsen något fria, samt klufna, men detta sy-
nes ej tydligt förr än midli och bakuti fenan;
de sista små strålame äro djupt greniga ; den
sista klufven till roten. — Analfenanbörjar midt-
för rigtningen af förlockets bakre kant; den är
öfverallt lika med motsvarande del af ryggfe-
nan, lika hög, och slutar midtför den, med en
likadan flik inpå blindsidan. — Bröstfenan på
ögonsidan med 9 strålar, som äro fullkomligt
enkla, hvilket är en egenhet för denna art och
Pl. limandoides; föga öfver hufvudets halfva
längd; första strålen till §; fjerde längst; den
sista tilli(det minsta exemplaret har 4:de strå-
len betydligt förlängd). På blindsidan är br.fn.
betydligt mindre, knappt £ af hufv.s längd;
mera rundad, med 7 eller 8 strålar. —~ Bukfe-
norna hafva samma märkvärdiga form och läge
som hos alla Rhombi; de sitta ända fram vid
hakan, under gällocket, se ut som de vertikala
fenorna och tyckes utgöra en omedelbar, för-
dubblad fortsättning af analfenan, de äro dock
derifrån skilda, men ej genom tomrum eller
kortare strålar, utan blott genom brist på hinna
mellan sista strålen och den första i an.fn; den
högra är något mindre och, liksom den venstra,
concav åt blindsidan. — S tjertfenan harpå hvar-
dera sidan 2:ne enkla, gradvis kortare strålar;
de öfrige äro 3 gånger 2-delta och i det när-
maste lika långa, så att fenan blir rundad då
den utbredes. På exemplaren b och där den
något starkare rundad.

Ingen analtagg tinnes. Anus är belägen än-
da fram under gällocken, mellan bukfenorna. —
Detta ger en egen form åt bukhålan och inre
delarne, hvilka jag dock föga kunnat undersöka.

Lefvern är stor. Matstrupen ligger öfver denoch
slutas bakom denien liten, icke utvidgad, men
hård ventrikel. Tarmen lägger sig först under
lefvern åt ögonsidan, betydligt utvidgad, vidare
än ventrikeln, utan blinda bihang; afsmalnar
och gör åt blindsidan en rundböjning, som om-
fattar den stora mjellen, och fortsattes samt ut-
vidgas äter mot anus. Bukhålans fortsättningar
åt sidorna af verleberutskotten innehålla endast
generationsorganerne. Hos hannen slutas de spet-
sigt: den på ögonsidan bakom halfva kroppen;
den på blindsidan är helt liten. Hos ungen (c)
finnas dessa förlängningar ej, men 2:ne rudi-
ment af köndelar (äggstock ?) ligga i bukhålans
bakre kant.

Färgen är gulbrun med talrika, obestämda
och nebulösa, mörkbruna fläckar utmed rygg
och bukkanten; en större, uti bandformig, något
tydligare tvärfläck går öfver sidolinien, genom
dess vinkel vid af kroppslängden, och en
ganska otydlig vid J. Dessa fläckar synas lik-
som lemningar af 8 breda tvärband, nemligen:
1otydligt framom ögonen; 2 genom gällocket;
3 genom sidoliniens vinkel; 4, 5 och 6 längre
bakåt; 7, temligen tydligt och helt, öfver den
smala delen af stjerten, mellan slutet af r.fn. och
an.fn.; 8 genom roten af "stj.fn. Fenstrålarne äro
dessutom fläckiga. Hela blindsidan hvit.

Könskillnad kan jag ej uppgifva, då de bå-
da större exemplaren jag sett äro hannar, och
de mindre af obestämdt kön. Dessa exemplar
fångades med bottenskrapa, i Gullmaifjordens
mynning nära Fiskebäckskil iBohuslänska skär-
gården d. 6 April 1838 (enligt anteckning vid
exemplaren iMuseum. Närmare uppgift finnes
ej. Fries nämner, på det citerade stället, att 5
ex. erhöllos; nu finnas blott 4. Jag känner ej
att flera blifvit funna vid Skandinavien. Krö-
yer har ej sett denna art. Enligt Fleming fin-
nes den vid Zetland (Shetland) och vid S.V.ud-
den af England; enligt Duhamel vid Franska
kusten. Den tyckes öfverallt vara sällsynt.

C. S.
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Pl. 51.

Löja (Cyprinus alburnus Linn.).
Artm. Sidolinjens fjell omkring 5o; 20 strålar i analfenan; underkäken något

längre än den öfre.
Synon. Artedi Descr. Gen. p. 6; — Sp. p. 17; — Syn. p. 10.

—
Linn. Syst. Nat.I,p. 531.

—
Fn. Sv. p.

130. —
Retz. Fn. p. 359. —

Ekström V. A. H. 1830 p. 187.
—

Nilsson Synopsis p. 31.
—

Blochs Naturgesck
d. Fische D. I,pag.,96, Tab. 8. — Yarrell Brit. Fishes I,p. 368.

Rf. 11) 8rf.16; Bf.9; Af.20; Stf. 19.
Löjan är en af de minsta arterna islagtet.

Dess vanliga längd, stjertfenan inberäknad, är
5— 6, sällan 7 tum. Kroppen utdragen och
föga hög; största höjden, som infaller öfver bnk-
fenornas rötter, utgör iaf kroppens längd till
stjertfenans rot; bredden omkring hälften afhöj-
den. Ryggen afkullrad utåt hela längden. Bu-
ken framtill platt, från bukfenorna tillanus kö-
lad. Rygglinien nästan rak, mycket mindre krökt
än huklinien. Hufvudet, som ilängd utgör nå-
got mindre än iaf hela kroppslängden, är li-
tet, något afspetsadt och måttligt hoptryckt. Pan-
nan bred och afkullrad, med rak ansigteslinea
från nacken till nosspetsen; nosen tillspetsad;
munnen uppstigande och medelmåttigt stor; un-
derkäken obetydligt längre än den öfre. Tän-
der finnas endast isvalgbenen, ställde i 2 ra-
der, 5 iden öfre och 2 iden nedre.. Gälöpp-
ningarna stora. Gällocken släta; förlocket litet,
täckes af kinden; locket något stort, trekantigt.
Gälhinnan, som i sammanfogningen är fästad
vid gälnäset, har 3 strålar. Ögonen stora, full-
komligt cirkelrunda; diametern lika med afstån-
det dememellan. Iafseende på läget, tangeras
pupillens Öfre kant af den linea som dragés från
nosens spets till midten af stjerten. Näsborrarna
ligga närmare ögat än nosspetsen; hvardera med
tvenne, nära till hvarandra liggande, öppningar;
den främre rund, den bakre månformig. Krop-
pen är täckt med tunna, spånlagda, vackert reff-
lade, temligen stora och lätt affidlande fjäll. Si-

dolinien, som kröker sig nedåt och löper myc-
ket närmare buken än ryggen, har omkring 50
fjäll. På öfre sidan om linien från ryggfenans
början räknas 10, och på undre, till bukfenor-
nas rötter 5 fjällrader. Anus ligger midt emel-
lan nosens och stjertfenans spets.

Ryggfenan börjar på medelafståndet mellan
nosens spets och stjertfenans rot samt slutar
midt öfver anus; den är mera hög än lång, i
spetsen snedt afskuren med rät kant, strålarnas
antal 11; de 3 första hela, de öfriga grenige;
den första är en knappt märklig tagg, den an-
dra hälften så lång som den tredje, hvilken til-
lika med den fjerde är längst. — Bröstfenorna
afspelsade, med 16 strålar, af hvilka endast den
första hel. — Bukfenorna korta, sitta något när-
mare nosspetsen än stjertfenans rot, äro ispet-
sen snedt afrundade och hafva hvardera 9, i
spetsen delade strålar. — . Analfenan, börjar un-
der slutet af ryggfenan, är lång, baktill låg med
något bågformigt utskuren kant och 19— 22 strå-
lar, af hvilka den första är en knappt märklig
tagg, den andra hälften så lång som den tredje;
den fjerde är längst och, liksom de öfriga,ispet-
sen delad. Stjertfenan starkt klufven; har 19
strålar.

De inre delarna likna fullkomligt dem hos
de öfriga arterna af samma slägte.

Färgen är utåt ryggen och öfre delen af
hufvudet grönaktigt grå, hela kroppen för öfrigt
silfverfärgad, ögonringen likaledes silfverfärgad;
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ofvan pupillen gulaktig med täta, sammanlöpan-
de gråa nackar. Bröst-, buk- och analfenorna
hvita; de förstnämnda med en grönaktiganstryk-
ning i främre kanten. Rygg- och stjertfenor-
na, gråa.

Inom Sverige förekommer denna fisk nog
allmänt under namn af Löja, Löga, Benlöja,
Pjön, Pjn ni. m. sista stället mot norden, der
vi lärt känna att den finnes hos oss, är nedre
Calix Elf, vid omkring 66° nordl. Br. — I
JNforrige lärer hon icke förekomma. Utom i
större sjöar, elfvar och åar, med klart vatten,
finnes hon äfven iÖstersjöns inre skärgård. Hon
lefver alltid samlad istim, aldrig ensam, och
älskar att uppehålla sig iett klart, helst rin-
nande vatten, på sten eller sandbotten. Hon
träffas derföre sällan uti mindre sjöar med gräs
eller dybotten. Till lynnet munter och liflig
vistas hon från våren till hösten alltid ivat-
tenytan och fångar de insekter, som på den
nedfalla. Älskare af solsken och lugu, söker
hon, under regn och storm, alltid de stränder,
som ligga under vinden, och kan, då sådan vä-
derlek inträffar, väl nedtränga något under vat-
tenytan; men uppehåller sig der icke länge och
finnes aldrig vid bottnen, utom under hösten
då hon, i likhet med sina samslägtingar, drager
sig till djupet, der hon tillbringar vintren.
Mindre skygg och lättskrämd återkommer hon
snart till det stället hvarifrån hon blifvit jagad
genom buller. Deremot är hon glupsk och slu-
kar iögonblicket allt hvad som utkastas på vat-
tenytan. Dess föda utgöres hufvudsakligen af in-
sekter och maskar. Islutet af Maj eller början
af Juni månader samlar hon sig iganska stora
stim för att leka. Leken anställes vid sådana
ställen, som äro grunda och hafva sten- eller
sandbotten. Stimmen packar sig då mycket tätt
tillsamman i stranden och synes likt ett mörkt

moln ivattnet. Leken tillgår på det sättet,
att den samlade stimmen, med korta mellan-
stunder, hoppar öfver vattenytan och gör der-
under täta och hastiga slag i vattnet med stjer-
len, hvaraf uppkommer ett fräsande ljud likt
det, då ett tygstycke hastigt siites. Rommen
afsättes på stenar eller risbråtar i stranden.
Ynglet ulkliickes och växer fort. Fiskare iall-
mänhet tro att Löjan, med korta mellantider,
leker 3 gånger om året; detta bör likväl sä för-
stås, att skillnaden i lektiden beror på skillna-
naden iålder hos den lekande fisken. Detta
upptäckes deraf, alt de Löjor, som först leka,
äro alltid större än. de, som leka sednare. I
mängd fångas aldrig Löjan, utom under lekti-
den. Fångsten sker allmännast ined en liten,
till detta ändamål inrättad Vad, som får namn
af högsköte, samt med en större håf kallad
Grip, hvilken kastas öfver den lekande stimmen.
Hon kan äfven, under sommaren, fångas med
nät och imjärdar; men detta fiske är sällan
lönande. Sedan hon lekt, nappar hon begärligt
på mete, isynnerhet då flugor nyttjas till agn.

Då Löjan är liten och sällan fås imängd,
kan hon icke vara af särdeles betydenhet ihus-
hållningen. Vanligen fortares hon färsk, då
hon stekt liknar Strömming i smaken; sällan
blir hon nedsaltad eller (orkad, ihvilket fall
hon ock förlorar smaken. Största nyttan gör
hon fiskaren, såsom agn för annan större fisk,
hvartill hon äfven med fördel nyttjas. Hon
blir ock begärligt eftersökt af Tärnor och Fisk-
måsar, som vanligen samla sig på de ställen,
der hon finnes. Af del färgämne, hvarmed fjel-
lea äro öfverdragne, skalliFrankrike tillredas
en färg, den så kallade Essence d'Orient, hvar-
med glasperlor färgas för alt få utseendeaf äkta.

C. U. E.
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Pl. 52.

Lindare (Cyprinus tinca Linn.).
Artm. Sidoliniens fjell omkring ioo; en liten skäggtöm i hvardera mnnviken;

anaifenans strålar 10.
Synon. Artedi Deser. Gen. p. 4; — Syn. p. 5; — Sp. p. 27. — Linn. Syst. Nat. I, p. 526.

—
Fn. Sv. p.

129.
—

Retz. Fn. p. 354. — Ekstr. V. A. Handl. 1830 p. 200.
— Nilsson, Syn. p. 34.

— Bloch Nalurg. d.
Fische D. I,p. 105, Tab. 14.

—
Yarreil Br. F.I,p. 328.

Rf. 1 1; Br. 18; B. io; An. io; Stf. 19.
Lindarens vanliga längd är 8— 12 tum;

den största vi sett var 19 tum, en längd, som
han sällan uppnår. Kroppen tjock, hoptryckt
och något hög, så att höjden utgör mer än £ af
längden. Rygglinien föga uppstigande. Ryggen
utåt hela längden afkullrad och mellan rygg-
och stjertfenan mera platt, än mellan samma fe-
na och nacken. Buken platt till bukfenorna;
derifrån till anus, hos honan något afkullrad,
hos hannen utbredd och insänkt, så att den
bildar tvenne knölar, en på hvarje sida om af-
ståndet mellan buk- och analfenorna. Stjertens
höjd, vid stjertfenans rot, är ungefär lika ined
afståndet från nosens spets till förlockets kant.
Hufvudet, som ilängd utgöriafkroppen, utom
stjertfenan, är tjockt och något hoptryckt; dess
bredd lika med den vinkelräta linea, som dra-
gés genom främre kanten af oibitan. Pannnan
bred, föga kullrig, nästan platt, ligger i samma
linea som nosens spets, och är utan insänkning
öfver näsborrarna. På hufvudet finnas flere fina
porer för slemafsöndringen. Nosen trubbig; mun-
nen liten; käkarna nästan lika långa, hafva tjoc-
ka runda läppar. 1 hvardera munviken framstår
en liten skäggtöm. Endast i svalgbenen finnas
4 tänder. Dessa äro korta, hvita,ispetsen snedt
afskurna med urhålkade tuggytor. Gälöppnin-
garna medelmåttiga. Gällocken släta, ikanten
afrundade och hafva der ett bräm, som sträcker
sig från gälöppningens början till stället der gäl-
hinnan är fästad vid gälnäset. Gälhinnans strå-
lar, 3 på hvarje sida, äro krökta, breda och star-
ka. Ögonen små, så att diametern af ögonrin-
gen utgör mindre äniaf afståndet mellan or-
bitans främre kant och nosens spets; dess läge
år på midten emellan nacken och nosens spets,
och så högt alt den linea, som dragés från öfre
käkens kant till midten af stjertfenan, tangerar
nedre kanten af ögonringen. Näsborrarna, som
ligga dubbelt närmare ögonen än nosspetsen,

hafva tveiine öppningar hvardera, af hvilka den
främre är minst och har, ibakre kanten, en
uppstående budflik. Kroppen är täckt med myc-
ket tunna, aflånga och spånlagda fjell. Öfver
dessa ligger ett ganska tjockt, mjukt och slem-
migt skinn. Sidolinien kröker sig i främre än-
dan nedåt, löper sedan rakt utåt kroppen och
ligger på nästan lika afstund Iran ryggen och
buken; den är sammansatt af 98— 100 fjell; på
den öfre sidan om linien ligga 28 och på den
undre 21 fjellrader, hvilka för fjellens finhet svår-
ligen kunna med säkerhet räknas. Anus ligger
vid början af kroppens sista tredjedel. — Rygg"
fenan, som är mera hög än bred, börjar dubbelt
så långt från nosens spets, som afståndet är
emellan fenans slut och stjertfenans rot. Strå-
lame äro 11, af hvilka de 3 första äro hela,
de öfriga i spetsen delade. — Bröstfenorna, med
breda afrundade spetsar, hafva 18 strålar hvar-
dera, af hvilka endast den första är odelad. —
Bukfenorna, som hafva fått sitt fäste, nästan
under början af ryggfenan, hafva 10 — 11 strå-
lar hvardera, af hvilka de 2 främsta äro hela.
Hos hannen är den andra strålen mycket tjock
och bred. — Analfenan kort och hög, med på
snedden afrundad spets, börjar på midten mel-
lan bukfenornas rötter och stjertfenans bas och
har 10 strålar, af hvilka de 3 första hela, den
sista delad till roten. — Stjerlfenan bred och i
spetsen svagt urskuren, nästan tvär då den ut-
bredes, har 19 långa strålar, af hvilka de 2 yt-
tre odelade.

Könskillnaden är redan anförd. Hos honan
är buken, från bukfenorna till anus, något kö-
lad; hos hannen bred, och så starkt nedplattad,
att en knöl uppkommer på hvardera sidan om
denna intryckning. Bukfenorna hafva ock hos
hannen en mera rund form, äro skäliga och
hafva den andra strålen mycket tjockare än hos
honan.
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Lindarens färg, rättar sig efter det vatten
i hvilket han lefver. Är vattnet klart, så är
färgen följande: hela kroppen gulgrön på guld-
färgad bollen, och med fina guldfärgade prickar
i spetsen på hvarje fjell; hufvudet ofvan mör-
kare än ryggen, denna åler mörkare än sidor-
na, hvilka nedåt ljusna och blifva, lika med
buken, hvitgula. Samma färg hafva äfven de
undre delarna af hufvudet och gällocken. Alla
fenorna äro ljust gröna. Iris kopparröd. Då
fisken varit så länge ur vattnet att han dött, är
färgen helt och hållet förändrad. Kroppen är då
mörkt grön, ryggen och isynnerhet hufvudet
ofvan, svarlgröna. De fina guldfärgade prickar-
na äro då försvunna; buken gul; fenorna mörkt
purpurröda och nästan svarta. Dessa äro ock
de, som hastigast förlora sin färg. Vistas han på
dybotten är färgen sådan som figuren utvisar.
Träffas han i skogssjöar, der valtuet vanligen är
mycket mörkt,blir hela kroppen ofvantill svart,
liksom om han varit doppad ibläck; endast bu-
ken är något ljusare.

Granskas de inre delarna finnes lefvern om-
fatta tarmkanalen med tvenne långa, spetsiga lo-
ber, af hvilka den, som ligger på högra sidan är
längst och sträcker sig ända till anus. Tarmka-
nalen är kort och tjock, föga längre än fisken,
med endast två böjningar och saknar utvidgning
eller magsäck. Simblåsan stor, hopdragen, som
vanligt, på förstatredjedelen; den främre,mindre
delen är cylinderformig med afrundade ändar;
den bakre mot ändan afspetsad. Rom- ochmjölk-
säckarna dubbla, med vanligt läge.

Oaktadt äldre författare yttra: att Lindaren
finnes ialla länder, synes den likväl, på alla
ställen, vara mindre allmän. Efter Yarreli,
skall han finnas iEngland och Irland; men är
likväl sällsynt vid Engelska kusten och aftager
i mängd mot norden. Samma förhållande äger
äfven rum inom Skandinavien, der hanär tem-
ligen allmän iSveriges södra landskap; men lä-
rer hafva sin nordliga gräns iWermland, der
den finnesiRådasjö och Klarelfven (60° nordl.
br.). Högre mot norden och iNorrige, lärer
han icke förekomma, åtminstone finnes han icke
upptagen bland Norriges fiskar, hvarken af Ström
eller Pontoppidan. Isödra delen af Sverige fö-
rekommer han icke sällan, och vanligast ismärre

sjöar, dammar och träsk med dy- och gräsbot-
ten. Anmärkningsvärdt är att han äfVen finnes
i medlersta delen af Östersjöns vestra Skärgård,
der han till uppehållsort alltid väljer grunda
och gräsiga vikar iden innersta Skärgården. Af
naturen trög och maklig, älskar han stillhet och
saknar helt och hållet den liflighet, som finnes
hos större delen af dess samslägtingar. Utom
under lektiden, vistas han beständigt vid bott-
nen, oftast nedbäddad idy och.gräs. Detta sed-
nare förhållandet inträffar isynnerhet under vin-
tren, hvårföre man fordom trodde att han den-
na årstid låg i dvala. Någon gång, ehuru säl-
lan, kan han under sommaren, då vädret är
lugnt, uppstiga till vattenytan. Såsom varande
mycket seglifvad, kan han transporteras längre
väg utan att dö, hvarföre han ock lätt planle-
ras idammar och är ibland de fiskar, som der-
till längst varit begagnade.

Lektiden inträffar ibörjanaf Juni eller nå-
got sednare efter väderlekens beskaffenhet. Le-
ken föregår i grunda och gräsiga vikar, dammar
och mindre insjöar, utan särdeles buller, och den
gulaktiga, finkorniga rommen afsättes på gräset.
Ynglet skall växa mindre fort, hvilket likväl sy-
nes bero på lekslället och vattnets beskaffenhet.
Af Lindaren, som äfven kallas Sutare och Sko-
makare för dess flottiga utseende, är honornas
antal mindre än hannarnes. Yarrei.t, räknar 2
hannar mot en hona, eller åtminstone 3 hannar
mot 2 honor. Delta olika förhållande mellan
könen, skulle menligt inverka på fiskartens för-
ökande om ej dess afvelsamhet ersatte bristen
på antalet af honor. Bi.och räknade 297,000
ägg hos en hona af|U. vigt. Dess föda beslår
af dyjord, maskar och insekter.

Lindaren fångas sällan med not, allmän-
nast med katsor och ryssjor. På mete tager han
begärligt, då vanlig metmask nyttjas till agn.
Köttet, som födoämne, berömmes af några och
lastas åler af andra. Det är hvitt, benfritt och
fast, men anses vara hårdsmalt och derföremin-
dre helsosaml. Den dysmak, som költet vanli-
gen äger, bortgår då fisken, före tillredningen,
genom öfvergjulning med kokhett vatten (skåll-
ning) befrias från det tjocka slem, hvarmed krop-
pen är öfverdrågen.

C. U. E.
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Pl. 53.
Grönlin g (Cobitis barbatula L.).

Artmärke: Hufvudet något nedtryckt med långt åtskilda ögon, 6 muntrådar och
köttiga kinder utan tagg.

Synonymi. Cobitis barbatula L. S. N. X et XII; — Fn. Sv. Ed. 2, 121. — Cdv. et Valenc. XVIII,14.
—

Kröyer Danrn. Fiske 111, 539, — Nilsson, Skand. Fn. Fiskarna p. 343.

Slagtet Cobitis, som uppställdes af Artedi, hör till den stora Cyprinoidfamiljen (hvarom se förut sid. 56). Det
är rikt på arter uti hola Asien, der särdeles många äro kända i Norra Indien och på Java. Europa har blott tre arter
och från de öfriga verldsdelarne är ingen enda bekant. De äro ganska eget bildade och lätt igenkänneliga genom den
smala, nästan jämnhöga kroppen med ganska små fjäll; en liten ryggfena belägen midt öfver bukfenorna; nosen är
hoptryckt och nedåt sluttande; munnen är liten, tvärstående under nosspetsen och omgifven af muntrådar. Alla ar-
terna äro små, af 3 å 5 tums längd; blott några få hinna till 8 å 10 tum, hvaribland den europeiska C. fossilis. De
uppehålla sig alla i sött vatten, på bottnen, i hvilken många arter pläga nedborra sig, och lefva af små vattendjur.

Cobitis barbatula upptages här på grund af
dess förekommandeiFinland,samt emedan den
af Linné blifvit uppräknad iFauna Suecica. Den
tyckes aldrig uppnå större längd än ia5 tum;
två bar beskrifna exemplar äro i-i tum (v. p.
\\imillimeter) långa. Deraf upptager hufvudet,
med gällocket, 20, och stjertfenan 15 millimeter.
Största höjden utgöriaf totallängden. Hufvu-
det är, ofvanifrån sedt, nästan paraboliskt; nå-
got bred t och nedtryckt, ofvan plattadt, med
nedåt sluttande ansigtslinea och trubbig nos;
undertill är det bredt, platt och jämnt. Hela
hufvudet saknar fjäll, men huden är der fint
sniåknottrig och har flera små, upphöjda vårtor
med slemporer, ställde ien gles, nästan dubbel
rad under ögat, från öfre muntråden till sido-
linien., samt några få ien rad öfver ögat. —
Ögonen äro små, ihiaf hela hufvudets längd,
något aflånga, ställde midt emellan nosspetsen
och gällockets spets, men högt opp, vid sidorna
af den platta hjessan, åtskilde af ett rum som
har 3 gånger ögatsbredd. — Kinderna äromjuka,
köttiga, utan tagg eller intryckt grop. — Näs-
borrarna stå näst framom ögonen, '£ på hvar-
dera sidan, tätt tillhopa, så att den främre ej
räcker halfva afståndet till nosspetsen; den bakre
är större och enkel; den främre har en tjockare
kant, som baktill uppskjuter ien spets. Öfver
näsborrarna ligga de tre främsta slemporerna af
öfre raden. — Munnen ligger under nosspetsen
och är helt liten, tvärstående, utan tänder ikä-

karna. (Blott i de undre svalgbenen finnas några
smala, tandlika benutskott). Läpparne äro tjocka
och den öfre synes dubbel, såsom på många
fiskar, derigenom, att sjelfva nosspetsens hudut-
skjuter såsom ett öfre veck, utom det som utgår
från mellankäksbenet. Dessa båda veck afgifva
6 tjocka, mjuka muntrådar, nemligen så, att två
par utgå från undre sidan af öfre vecket: det
minsta paret ända ut vid nosspetsen och nästa
par strax utanför; tredje paret utgå från sjelfva
mungipan (hvarest ett litet os maxillare ligger
doldt). Dessa äro störst, något längre än \ af
hela hufvudet. Undre läppen är köttig och
midtpå delad såsom hos många andra Cypri-
noider.

— Gälöppningen är liten: gälhinnan öf-
vergår ibukens hud näst under under bröstfe-
nans rot, så att öppningarna äro åtskilda genom
hela det breda, platta bröstets bredd. Denna
hinna innehåller 3 långa, men ej breda strålar,
som räcka nästan ända bort under gällockets
spets. Sjelfva gällocket är tydligt äfvensom det
lilla aflånga underlocket; de öfriga benen täckas
väl af den tjocka huden.

Kroppen är framtill nästan Irind; bakåt
mer och mer hoptryckt, och, liksom ihela slag-
tet, är stjerten föga mindre hög än främre de-
len af kroppen. Sidolinjen är rät. Den utgår
från öfre vinkeln af gälöppningen och löper se-
dan midtåt sidan. Framtill är den försedd
med tydliga, utstående slemporer, men dessa
bli sedan otydliga, dolda af fjällen. Anus är

Skandinaviens Fiskar. lift. 10.
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belägen näst bakom J af längden utom stjert-
fenan.

Ryggfenan börjar näst fiaraoni midten af
bela längden, eller näst bakom halfva längden
då stjertfenen afräknas; dess längsta stråle är nära
så lång som hela kroppshöjden och betydligt
längre än fenans basis. Strålame äro egentligen
10, men den första är så liten och fin att den
svårligen skönjes; äfven den andra är helt kort;

den 3:dje räcker ej fullt tillspetsen och är ännu
enkel; 4:de och s:te äro längst och greniga så-
som de följande.

Analfenan är betydligt mindre och har 7
eller 8 strålar, af hvilka den B:dje är längst.

Stjertfenan har 18 ledade strålar, som äro
lika långa, utom de % öfre ocli % nedre som äro
något kortare. Den yttersta ofvan och nedan är
enkel; de öfriga klufna. Dessutom finnas några
helt korta, oledade.

Bröstfenan är temligen stor, något längre
än kroppshöjden; bred, rundad, med 11 (eller
12) strålar: den första enkel, ledad, något för-
kortad; de öfriga månggreniga, djupt delade;
andra och 3:dje längst; de två sista helt små,
svåra att riitt skilja.

Bukfenan betydligt mindre än brfn., föga
större än anfn.; börjar rätt under ryggfenans
början; räcker ej till anus; oval med 6 strålar:
1 enkel, ledad, något förkortad; de öfriga djupt
delade; den sista synes dubbel; 2 och 3 äro längst.

Fjällen ganska små, af mindre än en millim,
bredd, nästan cirkelrunda, tätt liggande men
utan att betäcka hvarandra i kanten; v. p. 15
från sidolinien till ryggen. Frampå kroppen åter-
stå, på ryggen och buken (på mina exemplar),
blott få, spridda här och der (möjligtvisäro fjällen
der lätt affallande); bakåt ligga de tätt och fast.

Färgen är tämligen klart gråbrun med mör-
kare, stora fläckar långs åt ryggen och sidoli-
nien och fläckiga tvärband på fenorna; men
kroppens fläckar äro ej så tydliga och bestän-
diga som på den hos oss allmänna Cobitis tas-
nia. De försvinna lätt isprit. Andra författare
hafva beskrifvit en svartare fläck på nedre sidan
af stjertfenans rot; men en sådan märkes ej på
dem som jag har att tillgå.

De här beskrifna exemplaren äro tagna i
trakten af Kuopio i Finland (nära 63° Lat.) och
på stället afmålade af W. v. Wright. Enligt
hans iakttagelser förekommer denna fisk der all-
mänt uti åar eller bäckar med temligen klart
vatten och grusbotten på ett par fots djup. Han
skall hålla sig tätt intill bottnen och vanligen
dölja sig under stenar, men han lärer ej borra
sig ned uti bottnen såsom C. taenia plägar göra.
På det anförda stället leker hanibörjanafJuni,
hvilket, i denna nordliga trakt, är 14 dar efter is-
lossningen.ITyskland skall han(enligtBloch)leka
iMars ellerApril;således äfven der tidigt på våren.

Linné omtalar, i Fauna Suecica, att denna
art blifvit från Tyskland införd iMälaren af
Kung Fredrik I. Den tyckes dock ej hafva" för-
ökat sig der; åtminstone har jag aldrig kunnat
få någon spaning på dess förekommande dér-
städes, hvaremot jag ofta derifrån fått C. tasnia,
som är allmän på många ställen isamma sjö.
Till och med ihela Sverige är denna art ej ve-
terligen funnen och märkvärdigt är, att detsam-
ma tyckes vara förhållandetiDanmark; Kröyer
hade nemligen ej kunnat få någon säker under-
rättelse att den förekommer der. Likvälbörhan
ganska väl kunna tåla klimatet, då större delen
af Sverige ligger sydligare än Kuopio. Möjligt-
vis finnes han här vid närmare efterseende på
ett eller annat ställe; men en så liten fisk kan
liitt bli förbisedd. — Föröfrigt är han funnen i
hela Europa samt genom hela norra Asien. I
Tyskland skall han på åtskilliga ställen fångas i
stort antal med dertill inrättade garn. Köttet
skall] anses för en utmärkt läckerhet och vara
lättsmält, så att det äfven väl fördrages af en
svag mage. Bloch beskrifver utförligt sättet att
anlägga gropar eller små dammar fördenna fisk.

Det namn,Grönling,som vi anförtfördenna
art, uppgifves redan af Linné iFauna Sv. Det
är nu obekant hvem som då gifvet det, men
uppenbart är det en förvändning af det tyska
namnet Griindling, som fisken fått deraf, att
han håller sig vid bottnen (am Grunde). Någon-
ting grönt finnes ej ifärgen. Ett annat namn
på samma art är Smaerling, efter det tyska
Schmerling. C. S.
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Pl. 54.
Tobiskung (Ammodytes lanceolatus Le Sauv.

Amra. tobianus Cuv.).
Artmärke. Kroppen nästan trind; öfverkäken ej (eller föga) framskjutbar; bröst-

fenan kort, räcker knappt under ryggfenans början; en svart fläck synes vanligen på
nosens sidor.

Synonymt. Ammodytes lanceolatus Le Sauvage Bullet. des Se. 1825 Fevrier. — Amm. tobianus Cuvier R. An.
Ed. 2, 1829, p. 360; — KröYER, Danm. F. 111, 575; — Nilsson Sk. Fauna. Fiskarna, sid. 653. — SciiagerströM,
Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1837, sid. 313.

Anm. De äldre författarne skilde ej emellan de olika arterna af Tobis utan förblandadebåda under ett namn. Vi
anföra endast följande namncitationer: Ammodytes, Artedi Gen. p. 16; — Syn. 29; — Sp. 55. —

Ammod. tobianus
Linn. S. N. X et XII; — Fn. Sv. Ed. 2, 109; — Bloch, Fische Deutschl. II p. 24; —

Svensk Zoologi Haft. 11, n:o
64 (figur af A. lanceolatus!; — Cuvier, R. A. 1817, 11, 240.

—
Linné hade dessutom omtalat "Amm. tobianus" isin

Skånska resa sid. 142 och i Öländska resan 87. Men det är ej möjligt att af de derstädes lemnade korta beskrifnin-
garna finna någon grund för namnets användande på den ena eller andra arten. — Artedis beskrifning är visserligen
noggrann, men uppgjord vid England, efter exemplar af båda arterna, och i alla händelser kan den ej anses såsom be-
stämmelsegrund för Linnés namngifning, som är gjord efter egen iakttagelse. — Cuvier yttrar iR. An. 1817, att To-
bisen blir 8 å 10 tum lång, men säger uttryckligen "on n'en connoitqu'un; det var då tydligt att storleken anfördesefter
de större.

—
Först år 1825 publicerade Le Sauvage på anf. st. sin iakttagelse, att två arter finnas tillhopa vid Fran-

syska kusten, hvilka han åtskilde genom käkames utsträckbarhet. Namnet A. tobianus bibehölls för den vid Frankrike
allmännaste, mindre arten, som der kallas "Appåt" och som har långt utsträckbar mun. Den andra, större arten, de
Franska fiskrarnes "Lancon", benämndes A. lanceolatus. — Då Cuvier, år 1829 il. c.) antog denna artskillnad, för-
ändrade han namnen och tillfogade i en not, att Le S. hade förbytt namnet "tobianus" ("il a transposé le nom de to-
bianus"). Hvaruti denna förbytning bestod förklarades icke, men namnet A. tobianus antogs för den störrearten "Lancon"
(A. lanceolatus Le S.) och den andra benämndes "A. lancea,- I'Equille". —

De sednare författarne hafva i allmänhet
följt Cuviers namnbestämning och vi hade ämnat göra detsamma, hvarföre namnet A tobianus blifvit utsatt på planchen.
Likväl synes det oss tydligt, att Cuviers bestämmelse beror på något misstag, och denna förmodan styrkes deraf, att i
den nyare editionen af Regne Anim. ("accompagné de planches",... "par Audouin... Valenciennes"; utan årtal), före-
ställes på: "Poissons"pl. 110, blott den mindre arten (A. lanceaCuv.) men under namn af "Equille(Amm. tobianusLin.)."
Såsom vanligt lemnar texten ingen förklaringhäröfver. —Men utom detta anse vi den äldsta, af Le Sauvage bestämda
nomenclaturen vara den rätta, och antaga densamma här för den större arten. Ifall man vill bibehålla namnet A. to-
bianus, så bör det tillhöra den lilla,allmännaste arten. Men emedan detta namn numera måste åstadkomma oreda och
egentligen tillhör båda, utan att det, såsom nyss anfördes, är möjligt att efter Linnés skrifter hänföra detsamma till nå-
gon viss af de två, så tro vi det vara bättre att för den mindre arten upptaga det Cuvieriska namnet A. lancea, hvar-
igenom all ovisshet undvikes.

Tobis-slägtet (A mmocly tes Artedi) som
hörer till ordaingen Malacopterygii apodes,
skiljes lättast från de öfriga dilhörande, näm-
ligen de ål-artade fiskarna, genom sin stjertfena
som är klufven och afskild från de långa rygg
och analfenorna. Det utmärker sig vidare från
dem genom bristen på simblåsa, genom sina
stora gälöppningar, genom fjällens egna anord-
ning, de flera olika, långsåt sidorna löpande
linierna ni. ro, som inedanstående beskrifning
närmare upplyses. — Hos oss förekomma två
arter, hvilka oftast finnas tillhopa och gemen-
samt kallas tobis, nemligen A. lanceolatus Le
Sauv. och A. lancea Cuv.

Den Tobisart som här blifvit afbildad upp-
når en betydlig storlek; jag har sett ett exem-
plar af 13 verktums (320 millim.) längd och
det uppgifves att de vid Britannien skola fin-
nas af 15 tum. Vanliga längden vid våra ku-
ster är blott 5 a 8 tum. — Kroppen är lång-
sträckt: hela längden utgör 11 a 12 gånger
största höjden; den är nära jämnhög,med små-
ningom alsmalnande stjert, och coniskt, tillspet-
sad t hufvud. Kroppen är nästan trind, så att
bredden utgör mera än £ af höjden; äfven stjer-
teu är blott vid fenan hoptryckt.

llulvudet är coniskt, föga hoptryckt, men
ofvan och på sidorna något plattadt, slätt, utan
fjäll. Höjden öfver nackbenet är något mindre
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än kroppens största höjd. Dess längd från nac-
ken till öfverkäkens spets är lika med 2 gån-
ger höjden, och, hos ett mindre exemplar, af
v.p. 6 tum, nära|af totallängden (med stjert-
fenan). Hufvudets längd, från gällockets till
öfverkäkens spets, innehålles hos samma ex. 5
gånger i totallängden; men med underkäkens
spets inberäknad, blott 4$ gånger. På de största
exemplaren är hufvudet något mindre motkrop-
pen, så att dess hela längd, med underkäk och
gällock utgör|af totallängden; men på de helt
små exemplaren, af blott 3 tum, är hufvudet
i proportion, ej större, än på de medelstora. —
ögat är temligen rundt, men tätt omslutet af
en skarp, mjuk orbitalrand; hvars öppning är
transversellt aflång (större på höjden). På
både större och mindre exemplar ligger ögats
bakre rand midt emellan spetsarna af under-
käken och gällocket; men på de större är ögat
i proportion till kroppen mindre än på de små,
så att ögats diameter på ett exemplar af \2
tum blott är dubbelt så stor som på ett af 3
tom. Härigenom blir nosen kortare på de små
än på de stora. Nosens längd (från ögats främre
rand till nosspetsen*! innehålles, hos de största
exemplaren, 1^ gång i afståndet mellan ögat
och gällockets spets; hos de minsta (af 3 tum)
nästan fullt 2 gånger. Ögats längd-diameter
(bestämd efter den färgade iris) innehålles 3
gångerinosens längd hos ett 12 tumsexemplar;
%k gånger hos ett 7 tums, 2 gånger hos ett 5
tums, och blott 1^ gång hos ett af 3 tum.

Näsborrarna äro sina, ailånga, ej framskju-
tande; två på hvardera sidan, något åtskilda;
den främre ligger midt emellan ögat och nos-
spetsen. — Slemporer synas ej många på hufvu-
det. Jag finner blott 3 vid sidan af hjessan,
näst bakom ög-ils öfre del; 2 å 3 något längre
bakåt, vid förlockets öfre vinkel, och 2 under
näsborrarna, men närmare käkkanten. Dessa 2
sistnämnda äro öppningar fören gemensam slem-
kanal, som. börjar tätt under näsborren, och
tvådelas till hålen.— Nosspetsen, som utgör det
fasta hufvudets framända och bildas af näsbe-
nen, är parabolisk, plattad och böjlig, samt
långt framskjutande, så att han fullständigt döl-
jer den tillslutna öfverkäken.

Munnen är ganska stor men knappt fram-
sträckbar. Mellankäksbenet, som ensamt bildar
hela öfverkäkens kant, är neinligen framtill,ge-
nom ett kort ligament, fästadt under nosspet-
sen, så att det ej kan skiljas långt derifrån.
Således, då käkarna öppnas, ställer sig öfverkä-
ken verticalt och böjer nosspetsen uppåt. Den
är dock något framsträckbar hosde yngre exem-
plaren; — men på den andra arten (A. lancea)
sträckes den, då munnen öppnas, långt framåt
i horizontell rigtning, liksom på Cyprinerna.
Mellankäksbenet är ganska smalt och räcker,
då munnen är tillsluten, något bakom näsbor-
rarna. Öfverkäksbenet är betydligen starkare;
det ledar under sidorna af nosspetsen och lig-
ger, dä munnen är tillsluten, doldt under ett
hudveck af kinden. — Underkäken är ganska
stark och mycket längre än den öfre. Dess led
ligger midt under ögat; tomialranden är starkt
bugtig. Den coniska spets af underkäken, som
utskjuter framom öfverkäken och utgör hufvu-
dets spets, är så lång som ia \ af den egent-
liga nosen.

Tänder saknas fullkomligt i käkarna, på
gombenen och på tungan. Blott iframändan af
vomer finnas två, som äro starka, tätt hopsit-
tande, krökta. Svalgbenen, som äro små, (på
hvardera sidan: 3 ofvan och ett, långsträckt,
nedan), hafva tättstående, tina, kardlika tag-
gar. — Tungan har en hos fiskarna mindre van-
lig form; den är fri, bred men tunn, ofvan
concav, med nedböjd, rundad spets.

Gälöppningarne äro så stora de hos fiskar
kunna vara: ofvan står nästan hela gällocket
fritt och nedtill är öppningen fortsatt ända till
underkäkens led. Gälhinnan är således fullkom-
ligt klufven, utan att förenas med den smala
främsta spetsen af buken, mellan gälarna. Hon
har 7 strålar, I) vilka dock äro svåra att räkna,
emedan den yttersta är ganska kort och fin,
samt dold af de ovanligt starka musklerna. De
ligga betäckta af veckets kant och räcka nära
till dess spets.

— Gällocket är ganska stort och
tunnt; men det egentliga locket (operculum)
utgör blott minsta delen (v.p. i) deraf; det är
slätt, convext, triangelformigt. Störstadelen be-
står af underlocket (suboperculum) som utgör
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hela den bakre och nedre delen, och med sin
bredt rundade spets utskjuter något bakom
bröstfenan. Det förenas med förra stycket ge-
nom en sned rät liuea; underkanten har, öfver
bröstfenan en stor, rundad vik; yl-an är slät,
nedtill med 9, sträligt utlöpande, tydliga linier.
Gälbågarne äro 4, fullständigt frausade, hvartill
kommer en starkt utbildad bigäl på gällockets
insida.

På sjelfva kroppen märkas flera långsåt
löpande linier. Först den egentliga Sidohnien,
som ligger högt opp pä ryggen: vid j från me-
dellinien till ryggfenan. Hon är parallel med
denna sednare, rät, intryckt i de något större
fjällen, som hafva hvar sin slemkanal med dess
öppning. Hon börjar öfver gällocket utan att,
såsom vanligt, fortsättas in på hufvudet, och
slutar vid slutet af ryggfenan. — Midtåt krop-
pens sidor löper en något intryckt medellima
långs åt vinklarna af kroppens muskelknippen.
Hon är alldeles rät och består af ganska små
punkter, liksom intryckta med en nål, hvilka ej
synas utan tillhjelp af en vanlig loupe. De
bilda en irreguliert dubbel (eller flerdubbel)
rad af så stor bredd som ett hälft fjäll. Hon
liknar en sidolinia, men är svagare och saknar
slemkanaler. — Vidare finnes vid bukens sidor
en ännu märkligare köl, eller hudfåll, som bör-
jar under bröstfenans rot, löper alldeles rät och
försvinner småningom midt emellan anus och
stjertfenan. Den är ungefär så hög som största
bredden af ett fjäll, tunn och mjuk och synes
ej innehålla någon långskanal; men den ligger
(åtminstone på spritlagda exemplar) med sin
fria kant utåt böjd, fästad ihudens slem, och
får således utseendet af att sjelf omsluta en
kanal. — På buken, mellan de båda sidokölarna,
löpa, från bröstfenan till anus, 3 fina långs-
linier, af hvilka de på sidorna blott äro otyd-
ligt intryckta; men bukens medellinia är helt
fin, något upphöjd, af klar färg och fri från
fjäll. — Tarmöppningen ligger hos båda könen
midt emellan gällockets och stjertfenans spetsar.
Den är allenast utmärkt af en intryckning.

Ryggfenan är nära jemnhög;på stora exem-
plar knappt så hög som iafkroppshöjden. Hon
börjar så långt bakom nackbenet, som hufvu-

dets längd från nacken till underkäksspetsen,
och slutar ett litet stycke från stjertfenan. Strå-
larna äro omkring 56; antalet tyckes blott va-
riera med 2 till 3 mer eller mindre; alla äro
fina, ledade, men fullkomligt enkla och spetsiga,
dock ej stickande. Hinnan är tunn och skör.

Analfenan börjar nära anus och slutar
midtför ryggfenans slut. Hon är lika hög som
denna med v. p. 30 strålar af lika beskaffenhet
som iryggfenan.

Stjertfenan är djupt klufven; största läng-
den är ungefär lika med kroppshöjden. De
egentliga (ledade) strålanie äro 15. Af dem
äro 13 klufne; dock ej särdeles djupt; den yt-
tersta ofvan och nedan är enkel och föga kor-
tare än spetsarna af fenan. Utanför dessa ligga
flera små, oledade eller falska strålar. På ett
■12 tums exemplar räknar jag 11 ofvan och 9
nedan.

Bröstfenanär betydligt mindre, än på Arnm.
lancea, och räcker på medelstora exemplar blott
så långt bakåt, som midt under första ryggfen-
strålen. På de aldra största räcker den ej på
långt när så vida; hos dem är bröstfn.blott
hälften så lång som afståndet från gällockets
spets till ögats medelpunkt. På små ungar, af
3 --4 tums längd utgör fenans längd f af detta
afstånd och hennes spets räcker under andra
ryggstrålen. Brfn:s strålar äro 14; alla ledade;
den första är enkel och räcker blott något öf-
ver halfva fenan; n:o °2 är blott iyttersta spet-
sen otydligt klufven; de ofriga två gånger klufna;
den s:te (4— 6) längst. — Bukfenor saknas.

Fjällen äro ganska små och bekläda hela
kroppen, men ej hufvudet. De äro något aflånga,
ganska tunna och fast inneslutna iytterhuden,
så att de äro svåra att uttaga. På ryggen och
buken stå de tätare och oregelbundet, men på
sidorna ligga de ordnade iregelbundna sneda,
enkla rader, som löpa från sidolinjen vid ryg-
gen, snedt bakåt, ned till bukens sidokölar.
Dessa fjällraders antal varierar betydligt; jag har
på en stor hanne räknat blott 172; Kröyerhar
funnit ända till 495. (Det vanliga torde vara
omkring 180). De främsta, v.p. 5, öfver oper-
culum och de sista 6 å 7, vid stjertfenan, äro
korta och ofullständiga. Fjällradernas antal står
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således i etl ganska ojämnt förhållande till ver-
tebrerna, eller såsom %i a 3 till 1. Dessa ra-
der iiro, framtill och midtpå kroppen, sinsemel-
lan något åtskilda; på stjärten ligga de tätt till-
hopa. Uti hvarje rad ligga fjällen så tätt, att
de något litet betäcka hvarandra med kanten.
Midtpå kroppen innehåller hvarje rad v. p. 46
fjäll, hvaraf 18 a '19 frän och med sidolinjen
till medelliuicn; de öfYiga 27 a 28 derifrän till
bukens sidoköl. På de största exemplaren (af
omkring 12 tum) upptaga 7 fjäll uti en sådan
rad, o millimeter. Hos dem synas fjällen djupt
fårade af ett ringa antal coucentriska linier
samt af några radierande, både framåt och bakåt.
Detta har tyckts mig vara tydligare hos han-
narna än hos honorna. På de medelstora exem-
plaren kunna dessa linier knappt skönjas.

Färgen är grönaktig på ryggen, föröfrigt
hvit, skiftande i hvarjebanda regnbågsfärger,
men på den lefvande fisken är hela kroppen
något genomskinlig. Alla fenorna ärobleka. En
stor, svartaktig fläck finnes på nosens sidor,
midt emellan ögat och nosspetsen. — Ingen tyd-
lig yttre könskillnad förmärkes.

Om inre delarna anföra vi blott, att ver-
tebrerna äro 66; simblåsa saknas. Matstrupen
vid; magen är temligen liten, fast och vid,med
en lång, smal fortsättning bakåt, som, då den
är tom, liknar ett helt smalt, cylindriskt bi-
hang, men då den fy lies af föda blir ganska
stor och utsträckt ända ned mot anus. Lefvern
är liten, hvit; ligger framom magen, kring mat-
strupen: tarmen är smal, med en stor böjning;
blott en kort, conisk blindtarm finnes vid py-
lorus. Äggstockarna äro framåt skilda, men mot
anus fullkomligt förenade till en enda massa.
Äggen äro brandgula, ganska talrika och fina;
diametern utgör föga öfver j millimeter, ty 7
fullvuxna ägg upptaga 4 millimeters längd.

Tobisen linnes omkring nordvestraEuropas
kuster: vid Frankrike, Brilannicn och Irland,
omkring Danmark, inåt Östersjön åtminstone
till trakten af Åland samt längs uppåt JNorrige
ända till INordeap. - Den Tobis som förekom-
mer vid Grönland har blilvit ansedd för en
egen art (A. dubius Reiiih. Grönl. ichth. i D.

Vid.Selsk. Afh. VII, tp. 1838), ehuru den knappt
lärer skilja sig från A. lanceolatus genom annat
än en något kortare nos och föga längre bröst-
fena. Nilsson, som på anf. st. iemnar en jem-
förelse, anser dem dock ej åtskilde. Äfven i
Medel hafvet finnes Tobis, om hvilken en lika
beskaffad ovisshet råder, .lag har ej haft till-
fälle att jemföra dessa med de hos oss vanliga.

De båda arterna, A. lanceolatus och A.
lancea tyckas hafva fullkomligt lika lefnadssätt
och på de flesta ställen finnas tillhopa, hvår-
före deras historia måste tillsamman afhandlas.
Iallmänhet tyckes det vara den mindre arten
(Å. lancea) som utgör största mängden. Så är
tydligen förhållandet vid tobisfiskena i Skåne,
byarest, på 1820- och 30-talet, A. lanceolatus
knappt tycktes mig utgöra TV af hela antalet
och likadant synes förhållandet varaännu (4856).
Omkring Danska öarna tyckas (enl. Khöyer)
båda arterna vara mera lika till antalet, men
vid Jutlands vestra kust är åter A. lancea den
öfvervägande, liksom omkring Britaunien. Vid
Irland är A. lancea ymnig omkring hela ön,
men A. lanceolatus är blott antecknad såsom
funnen vid norra kusten (Thompson Report, ur
Brit. Ass. 1840). Vid Bretagne iFrankrike är
älven den mindre arten ymnigast; A. lanceola-
tus var der sällsynt på 1820-talet, men hade
förr varit allmän (Le Sauv.) — Vid Finmarken
förekomma båda våra aiier, men jag har der-
ifrän blott sett små exemplar, af v. p. 3 tums
längd. Sjelf har jag funnit tlera sådana på ebb-
stranden vid Alten, der de lågo utan att borra
sig ned; och Prof. Loven har hemfört några
från Finmarken.

Öfverhufvud vistas Tobisen blott på sand-
botten, ihvilken han kan nedgräfva sig. Båda
arterna äga en utmärkt skicklighet att iett
ögonblick borra sig ned isanden, der de tyc-
kas ligga fördolda, vid ifots djup eller mera,
under större delen af dygnet och blott tidtals
gå opp. — Om vintern lefva de på större djup;
men om våren dä vattnet börjar bli något
varmare, uppgå båda arterna tillhopa på vissa
sandiga, långgrunda ställen utmed stränderna,
för att vistas der hela sommarn. Detta inträf-
far vid Skåne i slutet af Maj, då genast fisket
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börjar; under loppet af October gå de åter ut
åt djupet. Dessa ställen, som äro rätt väl pas-
sande för Tobisen, förekomma dock ej öfverallt
(förmodligen emedan dertill fordras sandbotten
af en viss beskaffenhet, både vid stranden och
utåt djupet?). Vid hela svenska kusten finnes
blott ett enda ställe der Tobis fångas ibetyd-
lig mängd, nemligen uti den lilla viken slrax
norr om Cimbrishamn, hvarest så mycket deraf
erhålles, ätt Kyrkoherden i Gladsax (enl.Nli-S-
--son) har i tionde af detta fiske 6 tunnor tor-
kad tobis. Hela fångsten uppgifves blott till
omkring 30 tunnor, hvilket dock tyckes vara
för litet. Sannolikt har staden ursprungligen
uppstått just genom detta fiske. Under hela
sommarn och ända till October, dragés der dag-
ligen, då ej storm inträffar1,med finbundna no-
tar, som utläggas ända till 3 famnars djup och
uppdragas på stranden. Detta fiske börjar strax
på eftermiddagen och fortsattes till fram emot
solens nedgång.

De ställen vid hvilka Tobis nu fås äro, så
vidt jag kunnat få reda derpå, följande: 1:o
trakten söder om Åhus; 2:o fisklägena Wik och
Baskeniölla, \— f milnorr om Cimbrishamn; 3:o
Cimbrishamn; 4:o Kåseberga (mellan nämnde
stad och Ystad); 5:o Ystad, näst öster om sta-
den och niil utåt, till Köpingeåns utlopp;
samt, 6:o vid Åbekås 1j mil V. om Ystad. —
Utom vid Cimbrishamn lärer det allenast vara
vid Ystad der något fås till afsalu; annars tyc-
kes den blott fås till agn på torskkrokar. Vid
Skånes sydvestra hörn (Trelleborg, Skanör) är
Tobisen en för folket iorten alldeles obekant
fisk. Långs åt Skånes vestra kust fås den knappt
och jag känner intet annat om dess förekom-
mande der, än det Schagerström (1. c.) anför,
att båda arterna äro sällsynta itrakten afLands-
krona, men att man i September 1837 hade
fått ett större parti vid Råå (närmare Helsing-
borg) såsom en sällsynthet. Vid Danska öarna
fås Tobis men jag känner inga närmare upp-
gifter om ställena och qvantiteten. Ännu obe-
kantare är mig dess förekommande vid Halland.
IBohuslän fås blott spridda exemplar af båda
arterna bland annan fisk. Inåt Östersjön fiskas
något Tobis vid Ottenby på Ölands södraudde

såsom redan Linné omtalar. Enligt uppgift af
Hr Stallmästaren Beyer fortfar detta fiske än,
åt Ö. sidan, men iringa skala, blott till bete
för torsk. Det förrättas med not, hvars bröst
utgöres af ett lakan, som ställes i vattnet mot
solen, då tobisen lockas af skenet. Fisken kal-
las der Tåbbis. — Vid Bornholm fås störreqvan-
titet, eller ungefär så mycket som vid Ystad,
så att Kåsebergaboar pläga fara dit öfver för
detta fiske. — Uti Stockholms skärgård linnes
ren sandbotten vid Sandhamn, men det är ej
kändt att tobis der uppehåller sig. Deremot
träffas ej sällan, om sommarn, små tobisungar,
af v. p. 3 tums längd, fritt kringsammande här
och der iskärgården der ingen sandbotten fin-
nes, samt ute på djupet, men opp i vattnet
(jag har fått dem vid 3— B famnar under ytan)
på de ställen der ymnigt strömmingsyngel lin-
nes. Ofta nog fås sådana ungar iströmmings-
notarna, men jag har aldrig sett något större
exemplar taget på denna trakt. Detta tyckes
visa, att de yngre föra ett kringströfvande lef-
nadssätt, hvaremot de äldre tyckas hålla sig
mera stilla. Det anfördes att fångsten sker vid
Cimbrishamn på eftermiddagen. Vid Åhus och
Ystad fiskar man både morgon och afton, samt,
vid mulet väder, äfven midt på dagen. Tobi-
sen är nemligen blott vid dessa tider irörelse
och simmar omkring.

Det synes som om Tobisen vid Norrige
skulle föra ett något olika lefnadssätt med den
vid södra Sverige. Han finnes der, ej sällsynt,
vid stränderna, och är väl känd under namn
af Siil. Då bottnen under ebbtiden blir torr,
borrar han sig ned deruti, och är i rörelse
under flodtiden. Men han tyckes äfven finnas
långt ut från landet på betydligt djup, hvarest
åtskilliga vattenfoglar (Alca aretica, Uria troile)
under sommarn uppfiska honom istor mängd,
hvilket naturligtvis endast kan ske under det
fisken simmar omkring. Ett närmare aktgif-
vande derpå torde kunna upplysa åtskilligt ai
hans historia. — Då Tobisen om vintern vistas
ute på djupet kan man med all sannolikhet an-
taga, att han, såsom alla fiskar vid denna tid,
håller sig ännu mera stilla än om sommarn.
Sannolikt håller han sig äfven då till sandbot-
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ten och ligger deruti nedgräfd. Magister F. W. Are-
sciioug, som benäget förskaffat mig flera af de här
meddelade underrättelserna, har af en fiskare hört
att denne om vintern fatt upp en Tobiskung ur sand-
botten, på stort djup, då han der draggade efter för-
lorade torsk-krokar. Men att Tobisen äfven dä är tid-
tals i rörelse, synes deraf, att den ofta fås i Torsk
som fångas på djupt vatten, vintertiden.

Efter Blocu har man uppgifvit, att Tobisens föda
består af små maskar och halsdjur, hvilket väl äfven
till en del är rigtigt; men det är ej för att söka dem,
som han borrar sig ned i sanden, ty det är omöjligt
för en fisk, att sålunda nedgräfd söka eller gripa nå-
gonting. Han ligger i sanden för att hvila och söker
troligtvis föda blott då han går opp. Hufvudsakliga
lödan lärer dock bestå af mindre fiskar äfven af hans
eget slägte. Vi hafva redan anfört att de yngre exem-
plaren simma omkring der strömmings (eller sill-jyn-
gel finnes i mängd. Den medelstora Tobisen sluka
dessa mindre ungar och annat fiskyngel ;de aldra största
exemplaren, synas nästan blott lefva af de medelstora.

Lektiden inträffar för den mindre arten iAugusti.
Hr Aptekaren G. Halck iCimbrishamn, som äfven haft
godheten skaffa mig flera uppgifter, fann dess lek ännu
fortfara d. 15 September 'I 856. — De som hafva lekt
ut stadna dock qvar på grundet, med de öfriga. Märk-
värdigt är att lektiden först börjar då fisken vistats 3
månader på lekgrundet. — Den större artens lektid är
okänd. Det har uti Ystad blifvit uppgifvet att den
skulle leka i April; men så tidigt lär den väl knappt
hos oss gå opp på grunden. Båda arternauppgå sam-
tidigt i Maj månad, och det synes mig sannolikast att
de äfven leka någorlunda samtidigt. Möjligtvis är det
just af denna anledning som fiskrama ej känna någon
åtskillnad. De stora exemplaren äro sällsynta och i
de medelstora har jag aldrig sett utbildade fortplant-
ningsdelar. — Om ynglets utkläckning och tillväxt är
ingenting bekant, men sannolikt går tillväxten fort.
De ungar af 3, högst itum, som om sommarn (i
Juli till September, kanske än längre tid) ströfva vida
omkring efter rof, äro sannolikt af förra årets afvel.
De vanliga exemplaren af 5 till 7 tums längd tyckas
vara ett år äldre Den mindre arten (A. lancea Cuv.)
är då fortplantningsskicklig och den synes aldriguppnå
större längd än något öfver 7 tum; (Kröyer anförett
ex. af 7iDanska tum, =190 m.m.); men det är ännu
ej upplyst huruvida A. lanceolatus är mogen till fort-

plantning vid denna storlek. Han tillväxer, såsom vi
anfört, till '13 tum eller deröfver, ocb både hannar
och honor uppnå denna storlek. — Det är dessa största
exemplaren af A. lanceolatus som få namn af Kungar;
vid Åhus kallas de dessutom Gröningar, och detta
namn plägar understundom användas för alla ex. af
denna art. En del (iskare känna nemligen att två sor-
ter Tobis finnas, och att Kungarna blott äro af den
ena. Enligt Nilsson skall denna art vid Bleking kallas
Hviltobis, den andra (A. lancea) Blåtobis. — Kun-
garne äro sällsynta af det lätt begripliga skäl, att ej
många exemplar kunna under några års tid undgå att
bli uppfiskade genom den idkeliga notdragningen De
äro derföre, i förhållande till hela antalet, allmännast
der som tobisen ej är nog ymnig att löna notfiske.
Det som gör att en och annan ändock finnes, är san-
nolikt den omständigheten, att de äldre tyckas ligga
vida mera stilla och nedgräfda än de medelstora,hvari-
genom de äro mindre utsatte för att fångas. De lära
nemligen blott erhållas mot aftnarna. Tobisfisket är i
sanning märkvärdigt, emedan det visar denna fiskarts
utomordentliga förmåga att bibehålla sig. Tobis fångas
ännu vid Cimbrishamn i sannolikt föga eller ej mindre
qvantitet än fordom, ehuru man årligen, i flera år-
hundraden, anställt ett förödelsekris:emot den, eenom
dragning med fina notar, långt före, under och efter
lektiden, som skulle tyckas vara tillräckligt att igrund
utrota honom inom några få år. Men just dennahär-
dighet gör att dess historia så mycket mera förljenar
att noga utredas. Den fina och högst talrika rommen,
kanhända äfven de yngres kringströfvande lefnadssätt,
torde dock göra, att mängden någorlunda ersattes,blott
några större honor årligen få lägga sin rom.

Tobisen användes till föda färsk, dels kokt, dels
stekt, och anses af många såsom en läckerhet. Andra
påstå att den är för mager och åter andra finna hos
den en obehaglig lukt. En stor del af fångsten vid
Cimbrishamn torkas och förvaras till vintern. Ingen
skillnad i smaken förmärkes hos de två arterna Så-
som agn på krok för Torsk och andra störreroffiskar
anses den utmärkt och dertill begagnas den öfverallt der
den fås. — Fiskesättet med fina notar är omtaladt. På
de ställen der ebb och flod finnes, såsom vid Nordsjö-
kusten, lärer man bruka att under ebbtiden uppgräfva
tobisen med dertill inrättade hackor. Sådana brukasäf-
ven hos oss för att upptaga dem som borra sig ned i
sanden sedan de blifvit uppdragna till lands. C. S.
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Pl. 55.
Skrubbskädda (Pleuronectes Flesus Lin.)

Artmärke. Kroppen, på båda sidor sträf af taggiga knölar, i synnerhet kring
sidolinien samt rygg- och bukfenornas strålrötter; sidolinien nästan rät; en benpigg
vid anus.

Synon. Pleuron. linea laterali aspera, spinulis ad radices pinnarum in latere oculato, ArtediDescript.Gen. p. 17;—
Syn. p. 31; — Spec. p. 59.

—
Pleuronectes Flesus, Lin. Fn. Sv. p. 116; — Syst. Nat. Ed. XII,1. p. 457; —

Retz.
Fn. p. 33»; — Quensel, Vet. Akad. Handl. 1806 p. 214; —

Sv. Zool. 2, p. 46; —
Bloch Naturgesch. d. Fisch.

Deuts. 11, p. 52, Tab. 44;
— Yarreix,Brit. Fish. 11, 215; — Nilsson, Synopsis p. 55; —

Skand. Fn. IV,p.618.—
Platessa flesus, Kröyer,Danm. F. 11, 276.

Var- Pleuron. oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus obtusis, Ar-
tedi Gen. p. 17, N:o 4;

—
Pleur. passer Lin. Syst. Nat. Ed. X, 1 p. 271 n. 15;

—
Retz. Fn. p. 333;

— Quensel,
Vet. Akad. Handl. 1806 p. 214;

— Hoixberg,Bohusläns fiskar, 2, p. 48;
—

Bloch, Naturg. d. Fisch. Deutschl. 11,
p. 74; — Nilss. Skand. Fn. IV, p. 618.

Rf.57-60; Brf.10-11; Bukf.6; Anf. 40-42; 5^.18.
Skrubbskäddans vanliga längd är 8 till 10

tura. Någon gång uppgår den till 15 tum, då
hela längden tages. Största höjden, mellan fe-
norna, utgör omkring hälften af längden från
nosens spets till stjertfenans rot. Största bred-
den iaf höjden. Hufvudet litet, hjertformigt
och hoptryckt; dess längd utgör { af kropps-
längden till stjertfenans rot. Munnen medel-
måttigt stor; underkäken längst, läpparna tjocka.
En rad räta, koniska och tätt sittande tänder i
båda käkarne. På öfre sidan isvalget 3 ben-
knölar på hvardera sidan med % rader trubbiga
tänder ihvarje. På undre sidan med irader
lika beskaffade tänder, af hvilka de mellersta
äro störst. Gom och tunga släta. Gälöppnin-
garne små. Gälhinnan har 6 krökta strålar.
Ögonen, som ligga än på högra, än på venstra
sidan, äro små, tätt sittande, utslående, det
nedre något framför det öfre. Näsborrarne, som
ligga vid nedre ögats öfre kant, hafva tvenne
öppningar, af hvilka den främre på färgade si-
dan är rörformig; på undre sidan finnes lika-
ledes 2:ne öppningar, den främre liten, täckt
med en valvet, den bakre oval öppen.

Kroppen är täckt med en tjock hud, på
båda sidor beströdd med nästan runda, tunna

och rafflade fjell. På båda sidor om sidolinien
och på hufvudet bilda fjellens spetsar taggiga
knölar,hvilka till antalet äro mycket olika hos
olika individer, så att de hos några äro spridde
öfver hela den färgade sidan af kroppen, dock
allmännast och tätast kring sidolinien. På blind-
sidan har jag allmännast funnit dem kring si-
dolinien och sällan öfver buken. Vid roten af
hvarje fenstråle, så väl irygg- som analfenan,
står en dylik större tagg; likväl räcker denna
knölrad sällan till fenans slut mot stjerten, och
är oftast på främre delen af kroppen dubbel.
Någon gång är kroppen helt och hållet slät,
utom taggknölarne vid rygg- och analfenans
strålrötter och några på hufvudet och sidolinien.
Sidoliuien, som börjar från en krökt benkam
mellan ögonen, löper, med en knapt märklig
höjning öfver bröstfenan, rak ut till yttersta
spetsen, istjertfenans mellersta stråle. Anusöpp-
ningen stor, ligger mellan bukfenorna och den
bentagg, som börjar analfenan. Ryggfenan bör-
jar öfver det öfre ögat och slutar ungefär lika
långt från början af stjertfenan, som stjertens
höjd vid fenans slut; har 53

— 59, allmännast
57, hela ledade strålar. Bröstfenorna,som hafva
sitt fäste under spetsen af gälsäcken, hafva 10

29Skandinaviens Fiskar. Hft. 10.
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strålar, af hvilka de 2 första hela, de öfriga i
spetsen delade. Bukfenorna, som ligga något
framom bröstfenorna, äro i spetsen afrundade
och hafva 6 hela och ledade strålar. Anal/enan,
som slutar under slutet af ryggfenan, har lika
form med den och lika beskaffade strålar. Des-
sas antal uppgår till 40, då de 2 första och
sista, som sitta hvarandra nära, räknas särskildt.
Stjertfenan, nästan tvär, har 12 ispetsen delade
strålar och 3 hela på hvarje sida om dessa.

Färgen är mycket föränderlig; på den ko-
lorerade sidan vanligen grå eller gulgrå, och
oftast tecknad med runda, pomevansgula, ur-
blekta fläckar, hvilka äfven finnas på fenorna.
Ofta saknas likväl dessa. Fenorna hafva krop-
pens färg, ehuru något ljusare. Undersidan är
hvit, oftast brunfläckigutåt sidolinien; då denna
sida är till hälften brun finnes alltid denbruna
färgen mot stjerten. Någon gång, ehuru högst
sällan, är den undre sidan helt och hållet brun.
Iris messingsgul; pupillen blå.

Af de inre delarne finnes lefvern vara hel,
aflång, liggande på venstra sidan. Mjelten på
ena sidan rund, på den andra flat, mörkröd,
liggande vid ventrikeln, tätt invid den stora
runda gallblåsan. Tarmen omkring 1^ gång så
lång, som fiskens hela längd, liggande islyngor,
utan några ordentliga böjningar, nästan jemn-
tjock, utan betydlig utvidgning. Denhar tvenne
mycket kortablindtarmar vid magmunnen. Hjer-
tat långt, fyrkantigt. Hanens mjölksäckardubbla,
hjertformiga, ligga längst ned i bukkaviteten.

Honans rommsäckar likaledes dubbla; menmyc-
ket spetsiga, endast den öfre breda ändan lig-
ger ibukhålan, de långa spetsarne hafva egna
kaviteter, en på hvardera sidan om analfenans
rot och sträcker sig denna dubbla kavitet tillnära
slutet af analfenan. Rommkornen äro ganska fina.

Skrubbskäddan är den allmännasteislagtet
så väl iNordsjön som iÖstersjön. På sednare
stället är hon ännu allmän i Stockholms skär-
gård och vid Åland. Hon finnes äfven i Me-
delhafvet; uppehåller sig företrädesvis på san-
dig, lös och gräsig botten. Hela sommaren
uppehåller hon sig på mindre djupt vatten, sö-
ker endast under vintern djupare, och träffas
då högst sällan vid stränderna. Imellersta de-
len af Kattegat har jag funnit lektiden inträffa
i slutet af Mars. IÖstersjön leker hon iMaj.
ITjörns skärgård kallas hon Skrubba, Skrubb-
skädda, Ruska, Russeskädda o s. v. Som födo-
ämne räknas hon till de mindre eftersökta;men
värderas likväl högre änSandskäddan. Hon lefver
hufvudsakligen af smärre mollusker och crusta-
ccer. Från sina samslägtingar skiljer hon sig
deruti, att hon väl trifves imindre salt vatten,
såsom i mellersta delen af Östersjön; men då
man sagt att hon äfven lefver i rent af sött
vatten, så måste detta vara öfverdrifvet. Åt-
minstone går hon hos oss aldrig in uti flod-
mynningarne eller isjöarna, och träffas knappt
någonsin ide inre vikarne af skärgårdarna, der
sött vatten utfaller.

C. U. E.
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Pl. 56.

Bergskädda (Pleuronectus microcephalus Donav.)
Artmärke: Kroppen oval, slät; munnen liten; käkarna lika långa med svalda

läppar. Sidolinien nästan rak med en obetydlig höjningöfver bröstfenan. Analtagg saknas.
Synon. Pleuronectes Quenselii Hoixberg, Götheborgs Vet.- och Vitterh.-Sällskaps Handl. T. 4, sid. 59.

—
Pl.

quadridens, Fabricius, Kongl. Danska Vidensk. Sällskaps Handl. T. 1, p. 39; — Faber, Fische Islands p. 138.
—

Pl.
pola Cuv. le Regne anim. T. 11, p. 339.

— Pl. cynoglossus et Pl. microstomus Nilss. Prodr. p. 53.
— Pl. microce-

phalus Donav. Brit. Fish. T. 11, p. 42. —
Pl. Pola Yarrell, Brit. Fishes T. 11, p. 127. — Pl. microcephalus Fries,

Vet. Akad. Handl. 1838, sid. 173. — Kröyer,Danmarks Fiske 11, p. 316. — Nilss. Skand. Fn. IV, p. 609.

Bf.87-98; Brf.10; 8f.5; Anf.72-74; Stf.19.
Beskrifning. — Vanligen längden är 8 till

10 tum; den största jag har sett höll 16 tum.
Kroppen aflångt oval och något hög, så att
största höjden, som infaller på midten af krop-
pen, utgör omkring hälften af hela längden till
stjertfenans rot, eller 5 gånger hufvudets längd.
Kroppen är tunn, så att bredden utgör föga
mer än af höjden. Hufvudet litet, ungefär
lika långt som stjerlfenan, eller omkring iaf
kroppens längd till stjertfenan. Munnen liten;
käkarna lika långa, med tjocka, runda läppar.
Tänderna jemna, breda tättsittande ien rad;
de finnas ibåda käkarna, likväl endast på undre
eller blindsidan. Den öfre eller rätsidan af kä-
karna är tandlös eller har någon gång 1 till 2
tänder. På några exemplar är en eller två af
de främst sittande tänderna, längre. Gälöpp-
ningarna mycket sina. Gällocken på den fär-
gade sidan hafva inedre kanten ett något tjockt,
orangefärgadt bräm, och ett motsvarande finnes
på humeralbenet vid bröstfenans rot. Gälhin-
nans strålar 7; de 3 första sammanväxta; den
sista mycket liten, knappt märkbar. Ögonen
sitta på högra sidan; äro mycket utstående,stora
och ligga tätt tillhopa, så att de endast skiljas
af en skarp uppstående benköl. Det undra, som
är något mindre, ligger något närmare nosspet-
sen. Näsborrarna hafva två öppningar,den bakre
öppen, den främre tubformig. De på öfre si-
dan ligga tätt invid och midt öfver munviken,

nästan mellan ögonen. De på blindsidan ligga
öfver främre kanten af öfre ögat, framför bör-
jan af ryggfenan. — Fjällen betäcka kroppen på
båda sidor, hufvudet och strålarnairygg-,anal-
och stjertfenan. De äro tunna, ovala och på
kroppen spånlagde. På hufvudet äro de nästan
runda, smärre än kroppens och ej spånlagda.
Sidolinien är rät med en svag höjning öfver
bröstfenan. Anus, som ligger lika långt från
nosspetsen, som kroppens halfva höjd. mellan
fenorna, saknar analtagg.

Ryggfenan börjar öfver främre kanten af
öfre ögat, sträcker sig bågformigt till nära stjert-
fenan och har 87— 98 hela strålar med mjuka
krökta spetsar.

Bröstfenorna något breda med afrundad
spets. Af de 9

—
lo fenstrålarne är den första

hel, den sista delad till roten, de öfrigaispet-
sen greniga.

Bukfenorna små, med 5 hela strålar i
hvardera.

Analfenan, till formen lik ryggfenan, bör-
jar vid anus och sträcker sig till nära stjerten;
har 72— 74 hela strålar.

Stjertfenan är något lång, med afrundad
spets och har 19 greniga strålar.

Färgen hos yngre, nyss fångade individer,
mörkrödmed svartbrun marmorering. Hosmyc-
ket gamla, eller då fiskenär död, mörknar färgen
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och blir oftast gulgrå med gråbrun marmore-
ring. Kroppens undersida är alltid rent hvit,
sällan med några gråbruna fläckar vid stjertfe-
nans rot. Sällsynt är att finna kroppen här och
der prydd med glesa fläckar af blå- eller grön-
aktig färg. Fenorna bibehålla alltid kroppens
färg; de främre strålarnas spetsar så välirygg-
som analfenan äro likväl alltid hvita. Läpparna
äro köttröda. Ögonringen messinggul; pupillen
grönaktigt blå.

Undersökes de inre delarna befinnes mag-
hinnan, på öfre sidan mer och mindre mörk,
på undre sidan svagt messinggul eller hvit.
Tarmen har blott en böjning och 4 olikstora
blindtarmar. Tarmkanalens längd är lika med
kroppens. Lefvernstor, 4-delad. Gallblåsan lika-
ledes stor. Mjelten trekantig. Anatomien för
öfrigt lika med de öfriga flunderarternas.

Denna flundra förekommer, ehuru på alla
ställen mindre allmän, utåt hela vestra kusten,
från Sundet till Norrige. Uti Östersjön finnes
hon ej. Hon uppehåller sig helst på sten- och
bergbotten, hvårföre hon ock iTjörns skärgård
kallas Bergskädda. Längre söderut skall denna
art, enligt Nilsson, kallas Pluddermun, för sina
uppsvällda läppars skull. Hon lefver af mollu-
sker, annelider och crustaceer. De vegetabiliska
ämnen, t. ex. några mer än tumslånga qvistar
af fucaceer (Furcellaria fastigiata, Halidrys sili-
qvosa m. fl.) som jag en gång funnit uti dess
mage, torde väl snarare hafva ditkornmit jemte
annan föda,äniegenskap af näring. Dess lektid
inträffar, iKattegat, i Juni månad. Fångsten
sker med Skäddegarn. Sällan fångas den iVad
och på Dörg. Köttet är löst och mindre godt
än Rödspottans.
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Pl. 60.
Rödspotta (Pleuronectes platessa Lin.)

Artm. Kroppen slät. Hufvudet har på den färgade sidan en rad af 5— 6 ben-
knölar bakom ögonen. Kroppens färgade sida och de vertikala fenorna glest beströdda
med brandgula, rundade fläckar.

Synonymt. Artedi Gen. p. 17; — Syn. p. 30; —
Descr. spec. p. 57; — Pleuron. platessa Lin. Fn. Sv. p.116;—

Syst. Nat. I, p. 456; — Vestgötha Resa, p. 179;
—

Skånska Resan, p. 236; —
Retz. Faun. p. 330; —

Quenzel
V. Acad. Handl. 1806, p. 211; — Nilsson,Prodr. p. 54;

— Nilsson, Skand. Fn. IV, 612; — Yahrell, Brit. F. 11,
209;— Die Scholle Bloch, Naturg. d. Fische Deutschl. 11, p. 42; —

Platessa vulgaris Guv. Kröyer Danrn. Fiske 11, p.
248; —

ITjörns skärgård: Mareskädda.

Rf.64-76; J3r/.10-11; Bf. 6; Anf.53-57; Stjf.2o.
Beskrifning. — Rödspottans vanliga längd är

10 till 14 tum. Kroppen oval och något ut-
dragen, så att största höjden, inom fenorna,
som infaller något framför midten af kroppen,
är ungefär lika med halfva längden, från nosens
spets till stjertfenans rot. Tjockleken är något
mindre änIaf höjden. Hufvudet, hvars längd
utgör något mindre än iaf hela kroppens längd
till stjertfenans bas, är kilformigt afspetsadt och
har en rad benknölar,vanligen 6, af olika stor-
lek, som sträcker sig från början af sidolinien,
och slutar bakför ögonen, der en upphöjd slät
benkant vidtager, som slutar mellan ögonen.
Munnen liten med svalda läppar. Af käkarne
är den undre något framstående. Tänderna
små, trubbspetsade, tätt sittande, i en rad i
båda käkarna. Antalet varierar hos olika indi-
vider, så väl iöfresom nedre käken; idenöfra
finnas 5 till 8, i den nedre på blindsidan 20
till 28. Svalgbenen, 6 på öfre och % på nedre
sidan, äro väpnade med breda, kullriga, irader
ställda tänder. JNäsborrarne % på hvarje sida.
På ögonsidan är den främre tubformig, den
bakre öppen; på blindsidanär den främre liten,
den bakre större med oval öppning. Tungan
smal och afspetsad, utan tänder. Gälöppniu-
garna medelmåttigt stora, hafva 7 strålar. Ögo-
nen sitta vanligen på högra, sällan på venstra
sidan; de äro små, föga utstående, ligga långt
framt emot nosspetsen och föga snedt.

Kroppen slät, täckt med tunna, runda och
mycket hårdt fastsittande fjäll, hvilka betäcka
kroppens båda sidor, samt hufvudet och stjert-
fenans rot. På rygg- och analfenaus strålar upp-
täckas äfven några smärre spridda fjäll. Buk-
fenorna äro endast vid roten fjällbelagda. Sido-
linien, som har en svag, bågformig höjning öf-
ver bröstfenan, löper från gälöppningens öfre
kant till stjertfenans rot. Analtagg finnes, och
anus ligger midt emellan analtaggen och anal-
fenans början.

Ryggfenan börjar öfver främre kanten af
öfre ögat, och slutar på något afstånd från stjert-
fenan. Hon har 64— 76 hela strålar.

Bröstfenorna,som hafva sitt fäste tätt invid
och under gällockets spets, hafva 10

—
11 strå-

lar; de 3 första hela; de öfriga delade. Den
första icke hälften så lång, som denandra; den
3:dje längst.

Bukfenorna spetsiga; hafva 6 hela strålar
hvardera.

Analfenan, som har lika form med rygg-
fenan, börjar något bakom bröstfenornas rötter
och slutar under slutet af ryggfenan. Hon har
53— 57 strålar, fullkomligt lika ryggfenans.

Stjertfenan, kortare än hufvudet, med tvärt
afrundad spets, har 14 ispetsen delade strålar,
utom de 3 hela på hvarje sida.

Färgen: på öfra sidan gråbrun, med större,
glesa, rundade, orangefärgade fläckar, äfven på
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rygg-, anal- och stjertfenornä. Bröst- och buk-
fenorna ofläckade. På några exemplar är äfven
undra sidan gråbrun, men ljusare, än den öfra.
Dessa kallas Kungar eller Dubbelflundror. —
Iris silfverhvit, med en fin messinggul ringnär-
mast den mörkblå pupillen.

Inre delarne. — Bukhålan är liten; buk-
hinnan mot den färgade kroppsidan svart, mot
den andra hvit. Hjertat aflångt, fyrkantigt.
Lefvern medelmåttigt stor, tvådelad. Gallblåsan
stor. Ventrikeln aflång, skild från tarmen ge-
nom en tillsnörpning. Blindtarmarna äro 2 till
4, korta. Tarmkanalen nära lika med kroppens
längd, har flera böjningar. Honans romsäckar
2-delade,spetsiga. Hanens mjölksäckar tvådelade,
aflånga.

Rödspottan finnes allmännast i Nordsjön
och ingår äfven isödra delen af Östersjön, der
hon likväl vid våra kuster ej tyckes förekomma
långt uppåt. Att hon blifvit uppgifven såsom
funnen vid Åland och vid Stockholm torde san-
nolikast bero på förblandning med den ofta

ganska nära lika färgade och formade Pleuron.
flesus. IKattegat är den ganska allmän. På
norra kusten af Jutland, vid Skagen, fångas hon
imängd, och införes derifrån till Götheborg,
der de mesta säljas. Devaf kommer namnet
Skavskädda, d. v. s. Skädda från Skagen. Vid
skånska kusten kallas denna art RödspäUa. Det
uppgifves att ett och annat exemplar i södra
Kattegat skall hinna ända till "2 a 3 fots längd"
och då benämnas Hansing. Jag har verkligen
sett dem alnslånga, från Skagen, men skulle tro
att 3 fots längd är en alldeles öfverdrifvenupp-
gift. Hon älskar att uppehålla sig på sandig
och lös botten. Om vintern lefver hon på dju-
pet, och söker stränderna isynnerhet om våren
och hösten. Den fångas med Vad och så kallade
Skäddgarn, någon gång äfven med Dörj. Dess
lektid inträffar tidigt på våren, iApril. Dess
föda består af mollusker, maskar och gräs. Till
mat anses denna vara den mest välsmakande
af Nordsjöns flunderarter.

C. U. E.
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Pl. 57.

Taggmakrill (Caranx trachurus L.)
Årtm. Hela sidolinien beklädd af tvärstående sköldar, hvilka, på kroppens bakre

hälft äro kölade och försedde med en bakåt rigtad tagg.
Synon. Artedi Gen. p. 31 n:o 3; — Syn. p. 50 n:o 3;

—
Scomber trachurus Lm. Syst. Nat. I,p. 494; — Retz.

Fn. p. 340. — Caranx semispinosus Nilss. Prodr. p. 84; —
Der Stöcker, Bloch, F. Deutschl. 11, p. 138; pl. 56;

—
Maquereau batard. Cuv. et Val. Hist. Nat. des Poiss. IX, p. 11, pl. 246; — Caranx trachurus, Yarrell Brit Fishes
I,p. 154;

—
Den almindelige Stoeker, Kköyer Danm. Fiske I. 263; —

Caranx trachurus, Nilss. Sk. Fn. IV, 152.

Slagtet Caranx, som kommer nära makrill-
slagtet (Scomber), innefattar ett stort antalarter,
hvilka nära likna hvarandra och äro spridde i
alla verldshaf utom kalla zonen. Hos dem är
kroppen hoptryckt och, liksom hufvudet,belagd
med runda, spänlagda fjäll. Ryggen har 2:ne
fenor; den främre hög, fullständig, med en
framåt rigtad stråltagg; den bakre lång, oftast hel;
framför analfenan 2 fria taggar. Sidolinien täckt
af på tvären liggande stora fjäll eller sköldar,
hvilka tilltaga istorlek mot stjerten och bilda
en köl med bakåt rigtade taggar. Tänderna
små. Gälhinnans strålar 7. Färgen är silfver-
hvit med en svart fläck öfver gällockets spets.

Tagg-makrillens vanliga storlek iKattegat
är \ \ å \% tum. Den största jag sett, var 16
tum från nosspetsen till stjertfenans insänkning
imidten. Kroppen, som mycket liknar den van-
liga makrillens, är spolformig, något hoptryckt
och hög, så att höjden,som infaller under mid-
ten af första ryggfenan, utgör omkring \ af
kroppens längd, räknad till stjertfenans rot.
Största bredden, tagen på samma ställe, mäter
omkring hälften af höjden. Ryggen bred, af-
kullrad till ungefär midten af andra ryggfenan.
Buken bred, afkullrad, har, från bukfenornas
fäste till anus, en fåra, ihvilken bukfenorna
kunna nedfällas. Hufvudet medelmåttigt stort,
kilformigt och på undra delen starkt hoptryckt.
Dess längd, räknad från nosspetsen till gälloc-
kets spets, utgör \ af hela kroppslängden. Pan-
nan afkullrad, med en fin trådformig köl i
midten; stupar i en jemn båge med ryggen.
Nosen trubbig. Munnen medelmåttigt stor. Af
käkarna är den undre längst; dess led, sombil-

dar en trubbig vinkel, faller något framom främre
kanten af ögat; längden lika med afståndet från
nosens spets till pupillens bakre kant. Fina,
föga märkbara tänder i båda käkarna, på tun-
gan, i spetsen af plogbenet samt på svalgbenen.
Ögonen, stora, ligga högt och utgöra \ af huf-
vudets längd. Näsborrarna ligga mycket när-
mare ögonen,än nosen. Af gällocken är förlocket
störst, med jemu kant och afrundadt hörn.
Egentliga locket litet, trekantigt, med denbakre
spetsen månforniigt inskuren. Idenna inskurna
del, som fylles af en hinna, står den hos detta
slägte vanliga, stora svarta fläcken. Gälöppnin-
garna stora. Gälhinnan fri, med 7 störrekrökta
strålar på hvarje sida. Kroppen täckt medmyc-
ket små, tunna, ovala och olikstora fjäll. Sido-
linien, som börjar vid gälöppningens öfre kant,
går derifrån ien något uppåt böjd, nästan rät
linea till midt öfver anus, der den nedstiger i
en båge, från hvilken den utlöper ien alldeles
rät linea till stjertfenans rot. Hela sidolinien
beklädes af omkring 75 tvärstående sköldar.
Af dessa äro de främre, från sidoliniens början
till och med dess krökning (vid bröstfenans
spets) släta; men derefter bli de försedde med
en hög, skarp köl, som bakåt slutar ien stark
tagg. Kölens höjd tilltager bakåt, så, att stjerten
vid ryggfenans slut är dubbelt så bred som hög.
De taggiga sköldarnas antal är 35 till 38. Anal-
öppningen liten, ligger på lika afstånd från
nosens spets och stjertfenans bas.

Ryggfenorna äro 2:ne. Den främre börjar
med en, under huden liggande, framåt rigtad,
stråltagg, öfver slutet af bukfenornas fäste, och
slutar öfver anus. Hon är kort och hög, med
8 hela strålar. — Denbakre fenan är lång,slutar
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öfverslutetaf analfenan och har 30 till 34 strålar.
Den första af dessa strålar är hel och hälften
så lång som den andra, hvilken, lika med de
ofriga, är ispetsen delad.

Bröstfenorna äro af lika längd med hufvu-
det; smala, med skålformig spets. De hafva
hvardera omkring 22 strålar: de 10 främsta
odelade; den 11:te och 12:te längst.

Bukfenorna hafva sitt läge något framom
början af ryggfenan, äro långa och spetsiga;
räcka nära anus, ligga, liksom främre ryggfenan,
ien fördjupning och hafva 6 strålar, af hvilka
den första är hel och kort, de ofriga greniga.

Analfenan är till formen lik den andra
ryggfenan; har 28 eller 29 strålar, af hvilka
endast den första är hel. Framför denna fena
ligger en annan, mindre, med endast 2:ne små
taggstrålar, vid roten förenade genom en hud.

Stjertfenan omfattar sljertändan; är mån-
formigt inskuren, med 19 längre strålar, utom
4 smärre, på hvardera sidan.

Färgen är på ryggen mörkt olivegrön, med
ljusare vågiga tvärband. Hufvudet ochkroppens
sidor, under sidolinien, silfverhvita med vågig
rödgul skiftning, lik perlemor. Iris silfverhvit,
pupillen mörkblå, munnen invändigt och gäl-
hinnan svarta, den sednare med silfverhvit kant.
En större svart fläck vid gälöppningens öfre
kant. Främre ryggfenan genomskinlig, denbakre
mörkt grå, liksom stjertfenan; de ofriga b vita.

Af de inre delarne befinnes bukhålan in-
vändigt mörk; lefvern blekröd, stor, tvådelad;
mjelten stor och trekantig. Njurarna medel-
måttigt stora och svarta. Tarmkanalen har tvänne
böjningar. Ventrikeln är stor och har många
blindtarmar vid magmunnen. Äggstockarna stora,
rotnkornen deremot små.

Taggmakrillen förekommer iKattegat utåt
hela Bohuslänska kusten, men alltid spridd.
Istimm träffas han, mig veterligen icke. De
individer, som fångas på Ränndörg under ma-
krillfisket, i böljan af Juni, hafva mogen rom
i äggstockarne, hvarföre lektiden kan anses in-
träffa idenna månad, ehuru man icke känner
något ställe, der leken anställes. Sannolikast

sker detta på djupet. Att denna fisk leker uti
Kattegat, kan slutas deraf, att dess yngel före-
kommer derstädes, i sällskap med den stora,
der allmänna Maneten (Medusa capillata Linn.),
hos hvilken de äro ett slags parasiter. De vistas
under Manetens kropp, bland dess äggstockar
och tyckas lefva ensamt af dess ägg. Detta nog
märkvärdiga lefnadssätt iakttogs först af Hr A.
Malm, som beskref det uti Vetenskaps-Akade-
miens Öfversigt 1852, sid. 226. Sedan har Bruks-
patron J. W. Grill i bref meddelat utförliga
iakttagelser deröfver,gjorde vid Helgoland. Dessa
ungar hafva blifvit träffade ganska späda. Malm
fann dem från föga öfver 12 millimeter (kuapt
itum), ända till 35 millimeter långa. Årstiden
anföres ej, men Hr Grill upplyser, att han d.
25 September träffade 23 st. ungar af något
mindre än 1| tums längd under en manet af
omkring 7 tums diameter. Annars träffas under-
stundom blott få, 3 a 7 stycken, hos enManet.
Då de borttagas från Maneten och utkastas i
vattnet i dess grannskap, söka de sig genast
åter in under sitt gömställe, och vid fara tränga
de sig tätt intill Manetens disk, mellan dess
trådlika organer. Liksom alla späda fiskungar
äro de ibörjan helt olika den fullvuxna fisken;
de äro korta, med högt, eget bildad t hufvud
och uppåt riglad mun. Sidoliniens sköldar bli
först märkbara, ehuru ännu otydliga, hos dem
af 15 till 20 millimeters längd; derefter bli de
tydligare och sidokölarna börja synas, så att
dessa delar på ungar af 35 millimeters längd
tydligen hafva samma form, som hos den full-
vuxne fisken. JNågon tid sedan ungarne hunnit
denna storlek,iSeptember (eller sednare?), tyc-
kas de lemna Maneten och simma fria. Sådane
af 3— l tums längd äro icke sällsynta sent på
höstetiden,då de fås uti Vaden med annanfisk.
Taggmakrillen är under sommaren mager, då
han deremot om hösten, när han närmar sig
stränderna, är ganska fet, så att köttet föga ef-
tergifver Makrillens i godhet, hvilket det isma-
ken ganska nära liknar. Något särskilt fiske an-
ställes icke för denna fisk; den fångas endast
tillfälligtvis iVad, som dragés efter annan fisk.

C. U. E.
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1. Sump.

dumpar kallar man de i vattnet nedsänkte
förvaringsrum, uti hvilka fiskar någon längre
tid och till åtskilliga ändamål kunna förvaras
och hållas vid lif. De äro af3:neslag: Stånd-
sumpar, Släpsumpar och Segelsumpar.

Ståndsumpen göres afbräder, helst af såda-
na, somäro gamla eller förut varit begagnade till
annat ändamål, utan att hafva tagit röta. De
hopspikas i fyrkant på 4 st.hörnstolpar,hvilka
hafva två sidor flata, på hvilka bräderna spi-
kas och den motsvarande kanten, som vändes
inåt sumpen, afkullrad. Hörnstolparne böra
räcka 12 till 18 tum nedom bottnen, som fä-
stes pålitligt vid sidobräderna. Det är nödvän-
digt, isynnerhet om sumpen ställes på sjö-
bottnen,att han genom stolparna, som då ut-
göra fötter, blir upphöjd från densamma, ty i
annat fall skulle bottnen isumpen snarare ta-
ga röta,och mycket af det slamm, som linnes
på sjöbottnen, intränga isumpen och orena
vattnet, till men för de deruti inneslutne
fiskarne. Sumpen täckes med bräder, påhvil-
ka finnes en öppning, tillräckligt stor, för att
derigenom träda den mindre håf, med hvilken
ilsken upptages. Öppningen har ett lock, för-
sedt med gångjern och haspe, att det måtte
kunna igenläsas. Så väl på sidorna, som på
bottnen och locket borrar man tillräckligt sto-
ra hål,med ungefär 6 tums afstånd från hvarje.
Hålen böra hafva minst en tums diameter,
och för att isamma sump kunna förvara äf-
ven smärre fiskar, göres ett kors af grof mes-
singstråd öfver hvarje hål. Sumpens storlek
lämpas efter behofvet. Göres sumpen af nya
bräder, bör den, innan han begagnas, brännas
invändigt med halm, som inkastas och antän-
des. Der sumpen skall utställas, nedslås först
ibottnen 4 st. grofva pålar eller smalare stoc-
kar ifyrkant på så långt afstånd från hvar-
andra, att sumpen får jemt rum emellan dem.
Idessa stolpar eller pålar äro krokar inslagne,

på hvilka sumpen upphänges med jernkedjor,
hvilka äro fastade iöfre ändan af sumpens
hörnstolpar. Detta är så mycket nödvändigare,
som sumpen bör höjas eller sänkas isamma
förhållande, som vattnet stiger eller faller på
stället, der han ligger; så att locket alltid är
några tum öfver vattnet, ty nedsänkes sumpen
under vattenytan,kommer fisken attsakna den
atmosferiska luften, qväfves och dör. Der
tillgång är på sagta rinnande vatten, gör man
bäst att välja ett sådant ställe försumpens ut-
ställning, emedan det inneslutne vattnet, då
det är stillastående, genom många fiskars sam-
manvaro snart förlorar sin halt af luft, blir
odugligt för andedrägten och måste således
städse ombytas, om fisken deruti skall kunna
länge hållas vid lif. Finnes icke rinnande
vatten, måste sumpen ställas vid en bråddjup
strand, der bottnen består af sten eller sand.
På grundt vatten, der bottnen är gräsig, eller
består af dy och gyttja, lefver ingen fisk i
sump, om icke Rudor, Lindare och dylika,
som allmännast uppehålla sig på en botten af
nyssnämde beskaffenhet. Ehuru det är min-
dre tjenligt, att icke säga onaturligt, att för-
vara fiskar af olika storlek och olika arter in-
om ett så trångt rum, som en vanlig sump,
då man alltid har att befara, att t.ex.en större
Gädda kan uppsluka alla de Mörtar, som fin-
nas isumpen, låter detta sig likväl någon gång
göraen kortare tid; emedan rof-fisken förlorar
något, om icke allt, af sin rofgirighet, dåden
finner sig fången. Försigtigast äremedlertid, att
man, vid förvarandet af flere fisksorter,skiljer
de större rof-fiskarne, Gäddor och Abborrar,
från smärre fiskar. Nödvändigt är äfven, att
dagligen efterse om , någon fisk dör, och då
genast uttaga den ur sumpen.

Ståndsumpar, i hvilka gröfre fisk skall
förvaras,kunna äfven förfärdigas af spjälar,
som spikas på fyra hörnstolpar, med 1 a 1?
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tums afstånd mellan hvarje spjäle. För att
gifva sumpen mera styrka, sättes en bräd-
ribba niidt emellan hvardera af de fyra stol-
parna, parallelt med dem, och tvenne öfver
bottnen och locket. På dessa brädribbor fästas
äfven spjälarne. Rådligast är likväl, att göra
botten och lock af hela bräder med derpå bor-
rade hål, som redan är nämdt. Dessa sumpar
hafva den fördelen, att vattnet flyter lättare
igenom dem; men de äro ock bräckliga och
fordra jemn tillsyn, ty om en spik, som lätt
händer, släpper eller fortares af rost, så att
han går af, faller spjälen lös,och hela fiskför-
rådet kommer på fri fot. För att få sum-
pen att sjunka, läggas några stenar på locket,
icke inuti sumpen, ty dels äro dessa hinder-
liga då fisken skall upphämtas, dels händer
ock, att stenarne genom sin tyngd lossade brä-
der, som utgöra bottnen.

Släpsumpar kallas de, hvilka fiskaren slä-
par uti ett tåg, fästadt vid ökstocken eller bå-
ten, dels för att deruti transportera den fånga-
de fisken lefvände från stället, der han fån-
gas, till bostaden, dels ock för att uti den
medföra lefvande betesfiskar till sådana fiske-
bragder, för hvilka de användas. Dessa sum-
par förfärdigas pä tvenne olika sätt:

1:0 i form af en snöplog eller likbenfc
triangel (Pl. A. fig. i.). I sådant ända-
mål spikas 3:ne brädlappar, af minst |alns
bredd, vid 3:ne i trekant tälgde stockar, som
sättas en i hvarje hörn. På sidorna bor-
ras tätt med fina hål. Bottnen och locket
blifva täte, och på det sistnämde göres vid
ändan af sumpen, eller triangelns bas, ett fyr-
kantigt hål så stort, att fiskaren ledigt derige-
nom kan införa handen och uttaga fisken. Näm-
ele hål tillsln tes med en lucka, försedd med
gångjern och hake. Iden smala spetsens öfre
kant, inslås en stark merla, hvaruti det tåg
fastknytes, med hvilket sumpen fästes vid far-
kosten.

2:0 iform af en rund,ibåda ändarne afkull-
r»d trädstam (Pl.A, fig.2.). Denna nyttjas egent-
ligeniskärgården och förfärdigas på ett eget

sätt. Man tager nemligen en grof tall- eller
granstock, afhugger den till hvad längd man
behagar, vanligen till 2ä 2! aln. Den af-
huggna stocken afkullras derefter ibåda än-
darne, afsiätas och putsas. Derefter klyfves
han, och båda klyfterna urhålkas så mycket,
att skalet blir omkring en tum tjockt. Sedan
sågas iena kanten på midten af den ena af
klyfterna ett fyrkantigt hål, tillräckligt stort,
för att derigenom kunna införa handen, der-
efter läggas båda klyfterna åter tillhopa, så
att de passa tätt efter klyfningen och hopfä-
stas först med trädpinnar ikanten och sedan
med 2:ne band af jern, som slås omkring vid
båda ändarne. Rundtomkring den, på detta
sätt urhålkade och åter hopfästade knubben,
borras gröfre hål, ungefär 5 å 6 tum mellan
hvarje, och öfver hvarje hål slås ett kors af
messingstråd. Locket till den förutnämdeöpp-
ningen skares alldeles likt sprundet till en
tunna, hvaruti dricka förvaras, och öfver det
sättes en haspe af jern med sin merla, som
håller locket fast. Iden ena ändan af den,
på ofvanbeskrifne sätt inrättade sumpen, inslås
en 'merla med sin jernring, uti hvilken tåget
fastgöres, då sumpen medföres.

Segelsump kallas äfven, då den är mindre,
Båtsump eller Roddsump. Ändamålet med den-
na är, att på längre väg transportera en stör-
re mängd lefvande fisk. Den inrättas af en
större eller mindre båt. De mindre och van-
ligaste hafva 6 å 8 alnars köl och storleken
proportionerad derefter. Vid aktern eller bak-
stammen afstänges båten till iaf hela längden.
Rundt omkring denna afstängning, som bör
vara vattentät, åtminstone på den sidan, som
ligger inåt båten, borras ett tillräckligt antal
hål, hvarefter detta rum förses med tak, på
hvilket åter är en öppning, som lillstänges
med en lucka. Idetta rum insläppes fisken,
som skall transporteras. Vid transporten är
att observera, att man icke begifVcr sig ut i
hårdt väder, om det än skulle vara medvind,
ty af sumpens allt för starka fart, samman-
prässas fisken och dör af vattnets tryckning.
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Mindre roddsumpai^ alldeles på lika sätt in-
rättade, begagnas ofta istörre sjöar af fiska-
re, som då vanligen medförabetesfiskenisum-
pen. Detta har den fördelen, att, isynnerhet
om ett mindre segel begagnas, man kan kom-
ma fort en längre väg, utan särdeles arbete;
men den olägenheten är likväl för fiskaren
förenad med bruket af ett sådant fartyg, att,
emedan det är försedt med köl,det icke kan
begagnas vid de fisken, då fiskaren bör upp-
stiga på stranden, eller komma den mycket
nära, isynnerhet om stranden är långgrund.

Uti Skånska Resan, sid. 126, omtalar v.
Linné en sort sump, som brukas vid Kiviks
fiskeläge och kallas Tobis-Säfva. Hans ord
äro följande: "Tobis-Säfvan var en sump,
knappt en famn lång, byggd alldeles som en
båt, dock med lack uppå, samt på alla sidor
igenomborrad med hål, så stora som skrifpen-
nor; då fiskarena fingo mer Tobis, än de kun-
de rensa, bevarades han lefvande idenna säf-
va, som låg ivattnet."

2. Mjärde.

Detta fångningsredskap, som på olika or-
ter far olika benämning och kallas än Mjärdre
än MjäJe,är ett af de äldre. Namnes ofta i
Sveriges gamla lagar under namn af Mcerdrce
eller Mcerdrum. Det förfärdigaspå flere sättoch
af flere ämnen. De allmännaste ärode så kallade
Fidemjärdar (Pl.A. fig. 3.). Dessa görasaf släta,
qvistfria videtelningar, på så sätt, att ioais
videtelningar, allt so.m Mjärden skall göras
stor, trädas med de tjockare ändarne genom
en hank af tög (fina klufna granrötter), så stor
att telningames storändar jemt få rum i
densamma. De genom hanken iden tjockare
ändan förenade videtelningarne utbredas så,
att de utgöra radier ien cirkel, hvars medel-
punkt hanken är. Telningarne böjas sedanöf-
ver ett tunnband, eller en i cirkelform böjd
granqvist, af omkring 14 tums diameter och fä-
stas med tög vid den samma, på lika afstånd
från hvarandra och så långt från hanken iän-
dan, att emellan dem och den cirkelformiga
granqvisten blifver ett afstånd af omkring 12
tum. Derefter böjes en annan, något grofre
granqvist äfven icirkelform, till ungefär lika
storlek med den nyssnämde. Vid denna fästas
äfven videtelningarne, så att ett afstånd af

omkring 19 tum uppkommer mellan de båda
cirkelformiga granqvistarne. Då detta är gjordt,
är hvad man kallar Stommen färdig. Deref-
ter börjas bindningen, iändamål att samman-
hålla videtelningarna, hvilket tillgår på det
sätt, att ifrån ändan, der qvistarne äro förena-
de ihanken, bindas de så tätt tillsamman,
som möjligt är. Till bindningen nyttjas fin
tög eller bast, af hvilken tvenne remsor tagas
åt gången och trädas mot hvarandra, ned ge-
nom den ena och upp genom den nästliggan-
de öppningen mellan videtelningarne, lik in-
slagstrådarna ien väf. Härmed fortfares rundt
omkring mjärden. Sedan anlagges på lika sätt
åter ett band, omkring 4 il 5 tum ifrån det
första, och fortfares på detta sätt, så att en
Mjärde af i| aln får omkring 10 sådana band.
Men som mjärden skall hafva en konisk form,
äro de telningar, som blifvit insatte ihanken
och utgöra stommen,alldeles otillräcklige; man
insticker dérföre, under det att man binder,
mellan dem andra videtelningar, att mjärden
får den täthet, som fordras. När man, på nu
beskrifnc sätt, hunnit fram med bindningen
till den cirkelformiga granqvist som är främst,
d. v. s. som sist insattes,, börjar nian med
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sjelfva ingången. På lika sätt, som förut är
nämdt, sammanbindes, med något finare tög-
remsor, så många storändar affina videtelningar,
att då första bandet äranlagdt, öppningenblif-
ver så stor, att handen kan med lätthet föras
ut och in genom den samma. När denna för-
sta bindning är gjord, vidgas videlelningarne
något, och ett annat band, 3 å 4 tum från
det första anlagges. På detta sätt fortfares
med telningames utvidgande och bandens an-
läggning, tilldess att banden uppgå tillett an-
tal af 5. Sedan insattes denna strutformiga
väfnad imjärden och fästes vid den cirkelfor-
miga granqvisten, der bindningen slutade.
Det förstås af sig sjelft, att ju vidare struten
blifver, desto flere telningar fordras, och att
derföre sådana måste afspetsas och insättas ef-
ter hand under sjelfva bindningen. När den
strutformiga ingången på ofvannämde sätt är
fästad vid den cirkelformiga granqvisten, bör
sjelfva öppningen, som äfven är strut- eller
trattformig, tillskapas. Detta verkställes så,
att alla smalare ändarne af videtelningarne,så
väl de, som höra till sjelfva mjärden, somäf-
ven de, hvilka höra till ingången, utböjasoch
sammanbindas med tvenne töghand, på 3 å 4
tums afstånd från hvarandra. De fina spetsar
af telningarne, som blifva öfriga sedan sista
bandet är anlagdt, sammanflätas till en, circa
3 tum bred krans. Denna flätning är alldeles
lik den, som verkställes vid flätningenafgam-
malmodiga brödkorgar och kan svårligen be-
skrifvas. För att kunna uttaga den imjärdar
fångade fisken, skares vid den främre cirkel-
formiga granqvisten ett fyrkantigt hål,hvilket,
då mjärden utlägges, tilistänges ined en tunn
brädlapp, som deröfver fastbindes. De mjär-
dar, som bindas af furu-spjälor eller fina gran-
qvistar, förfärdigas alldeles på lika sätt.

Garnmjäräarj ehuru på lika sätt och i
samma ändamål begagnade, som de nyss be-
skrifne videmjärdarna, skilja sig från dessa,
icke endast deruti, hvad sjelfva namnet till—
kännagifver, att de äro gjorda af garn,utan äf-
ven ianseende till skapnad och sammansättning.

De äro af tvenne slag: större, som alltid be-
nämnas Gammjärdar, och mindre,som få namn
af Sänkinjärdar.

De förra((ig.4-) göraspå flera sätt, vanligen
runda med tvenne ingångar, en i hvardera
ändan. Dessa uppställas så, att sedan man af
3 eller 4 grangrenar eller hasselstammar, af
omkring|tums diameter, förfärdigat lika mån-
ga cirkelformiga bågar af al till 3 alnars om-
krets, förenas dessa medelst 4 st. hasselkäppar,
hvilka påbindas öfver bågarne sålunda, att en
båge fästes vid hvardera af hasselkäpparnes
ändar och den 3:dje midt emellan. Dessa käp-
pars längd rättar man efter den längd man
önskar gifva mjärden, som vanligen är a alnar.
Sedan hasselkäpparne äro med starkt garn på-
litligt fastade vid bågarna, är ställningen eller
stommen färdig. Denna öfverdrages med nät,
som spännes och fästes så väl vid hasselkäp-
parne, som vid bågarne. IIvar och en af in-
gångarne består af tvenne, kilformigt bundna
notslingor, hvilka, då de äro sammanbodde och
utspände, formera en tratt eller strut,hvilken
bör iden större ändan hafva lika vidd med
bågen, vid hvilken han fästes. Den smalare
ändan indrages imjärden, och hela ingången
hålles spänd genom tvenne fina snören,fastade
med ena ändan i ingångens smalare ända, och
med den andra iden cirkelformiga båge, som
ligger vid den ändan af mjärden, mot hvilken
ingången är riktad. På lika sätt insattes in-
gången iden motsvarande ändan af mjärden.
Härvid bör likväl iakttagas, att ingångarne bö-
ra vara så långa, att de räcka några tum fram-
om hvarandra, samt att de snören, som fästas
i ingångens öppning, icke äro flera än tvenne,
och att de fästas så emot hvarandra vid in-
gångens kant, att öppningen liknar en springa,
hvars ena sida är mindre hårdt spänd än den
andra, så att den lätt öppnar sig för den på-
trängande fisken; men faller tillbaka isin för-
ra ställning, då fisken inkommit, Utspännes
äter ingången, som ofta sker, med fyra snören,
blir den öppen stående och lemnar fisken till-
fälle, att gå samma väg tillbaka, som han in-
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kommit. Lika origtigt är, att göraingångarne
så korta, att de mindre öppningarne stå mitt
emot hvarandra. Äro de då äfven spända med
4 snören, så kan man vara säker, att hälf-
ten af den fisk, som går in genom denena in-
gången, går ut genom den andra. Ett annat
sätt att gillra inre öppningen, som måhända
af alla är det bästa, består deruti, att man
från den inre öppningen låter flera fina snören
gå till ett gemensamt fäste uti mjärdens bot-
ten, midt emot öppningen. Dessa snören,
som hållas lika spända, hindra ej fisken att
deremellan intränga, men göradet nästanomöj-
ligt för honom att finna väg ut. Denna gill-
ring finnes afteeknad under fig. 5.

Mjärdarne hafva någongångden förändring
i formen, att den ena sidan är flat (plan) och
den andra rund (fig. 6.). Denna form gifves
derigenom, att de tre nämde cirkelformiga bå-
gar på denna endast blifva halfcirklar; för öf-
rigt äro de alldeles lika. Dessa, som till for-
men mycket likna hummer tinor, begagnas en-
dast för sådan fisk, som jemt håller sig Vid
bottnen och har lättare att komma in, dåden
flata sidan på mjärden alltidlagges nedåt, t. ex.
Ål, Flundra, Ruda m. fl.

Sänkmjärdar (fig. 7.) kallas så, emedan de
med vidbundna stenar nedsänkas, och utläggas
icke inågon instängning. Till formen äro de
olika med de beskrifne deruti, att de äro ko-
niska, nästan fullkomligt lika en bikupa, och
hafva endast en ingång i den tvära ändan;
men liksom de beskrifna öfverdragne med
nät. De äro äfven mindre, eller oftast blott
1, sällan 11 aln långa. Alla de tre beskrifne
slagen af garnmjärdar hafva på densidan,som
lagges uppåt, en 5 å 6 tum lång Öppning, ge-
nom hvilken den fångade fisken uttages, och
som, då mjärden utlägges, hopsättes med ett
gröfre snöre, som på lika sätt som ett snör-
band trades imaskorna vid öppningens kant.

Baslmjärdar skilja sig icke från de nyss be-
skrifne iannat afseende, än att det nät, med
hvilket de öfverdragas, är bundet af bast,
spunnen till grof tråd, istället förhampgarn.
Af samma anledning kallas så väl garnmjärdar
som sänkmjärdar med ett gemensamt namn,
Garntnjärdar, till åtskillnad från Vide- ochBast-
mjärdar.

En mera sällsynt sort mjärde är, hvad
man iskärgården, der den egentligen nyttjas,
kallar Alkupa (fig. 8.). Efter hvad namnet
tillkännagifver, nyttjas den endast för Ål. Den
göres allmännast af videtelningar och Lindes
med bast eller tög. Sammansättningen ärallde-
les lik videmjärdens,menhufvudsakliga skillna-
den ligger deruti,att ålkupan är trekantig, föratt
ligga tätt intill sjöbottnen, och har iden sma-
lare ändan eller könens spets ett hål, hvari-
genom den fångade ålen uttages, hvilket hål
tillslänges med en trädplugg (propp) då mjär-
den utlägges. Den är äfven något längre, än
vanliga videmjärclar, oftast tvenne alnar och
derutöfver, samt iden större ändan så vid,att
hvarje sida i den trekantiga öppningen är|aln
lång. Den trattformiga ingången måste äfven
vara mycket längre. Denna mjärde eller kupa-
bör vara mycket tiit och bindas fast, emedan
ålen vanligen tränger sig ut genom den öpp-
ning, der han får in stjerten. Och som vide-
telningarne äro mjuka och gifva efter för på-
tryckning, nyttjar man ideras ställe fina furu-
spjälor, hvilka alltid äro mycket stelare. Des-
sa hållas tillsamman genom flätning med tög.
Ålkupan får derigenom utseende af en flä-
tad korg. På några orter är ålkupan för-
sedd med armar, hvilka bindas af hamptråd
hvardera lika hög med en sida uti den liksi-
diga triangel, som utgör öppningen afålkupan.
Armarne fästas vid de två sidor, som komma
att ligga uppåt, då ålkupanutläggesisjön, och
spännas sedan längre eller kortare ifrån hvar-
andra.



3. Verke.
Denna inrättning är af ålder känd. IUp-

lands-Lagen heter det: nu hvggcer man mccr-
drcß iunncers mans wcerkcv. Benämningen af
Verke, som man ännu på flera orter bibehål-
lit, är således gammal. Denkallas äfven Mjär-
delager, derföre att mjärdar alltid läggas uti
densamma, samt Vase eller Mörtvase, då den
endast är utställd för att deruti fånga Mört,
under denna fiskens lektid. Sättet, på hvilket
Verke byggdes ide äldsta tiderna, var lika
enkelt, som besvärligt för fiskaren. Förstned-
stöttes isjöbottnen tvenne rader störar,hvar-
je rad af 3 till 4 alnars längd, på så långt al-
stånd från hvarandra, att mjärden hade till-
räckligt rum mellan båda störraderna;derefter
nedpackades på sjöbottnen ett lager granris, så
bredt att det jemt fyllde afståndet eller rum-
met mellan störraderna. På detta granris-lager
lades sedan mjärden, öfver den åter ett lager
granris, sedan åter en mjärde. På detta sätt
fortfor man med mjärdar och granris emellan,
ända upp till vattenbrynet; likväl lades icke
Verke på djupare vatten, än att 2 högst 3
hvarf mjärdar räckte upp till vattenytan. Den-
na inrättning hade den stora olägenhet, att fi-
skaven, då mjärdarne skulle vittjas, nödgades
upptaga, icke endast mjärdarne, utan äfven
granrislagren, utom det som låg på sjöbottnen.
Till förekommandehäraf,uppfanns ett annat sätt
att utställa verke, hvilket nu begagnas och
består i följande: först anskaffas grofva och
långa störar, helst af En eller Asp, eme-
dan dessa trädslag stå länge mot röta; dessa
störar hvässas iden tjockare ändan ochnedslås
partals irader, 6 störar ihvarje rad, paren
så långt skilda, att afståndet blifver två alnar
emellan hyårdera på längden, och 9 å ro
tum på bredden. När första störraden på
detta sätt : : : är utsatt, nedpackas tätt
emellan störparen, långs åt raden, täta och
barrika granqvistar, och på det att icke stö-
rarne måtte böjas åt sidorna af det, emellan
dem packade granriset, hållas de tillhopa ge-
nom hankar, hopvridna af grangrenar. När
nian först lagt ett lager granqvistar på sjö-

bottnen mellan störarne, påsattes enhank;der-
efter lagges åter ett lager granqvistar tillunge-
fär en alns höjd, då åter enhank påsattes, och
fortfares på detta sätt, till dess man hunnit
med riset några tum öfver vattenytan. När
detta är gjordt, är hvad man kallar en Balk
färdig. Derefter utsattes, alldeles på likasätt,
till lika längd och höjd så många balkar man
behagar, hvilka vanligen äro trenne till anta-
let. Härvid är att observera, att balkarnabö-
ra ligga parallelt med hvarandra och så långt
åtskilda, att mellanrummet mellan dem blifver
omkring i± aln, som utgör vanliga vidden på
mjärdens öppning eller krans. Detta mellan-
rum, ihvilket mjärdarna läggas, kallas Bås.
Uti hvarje bås, ungefär ii aln från hvardera
öppningen eller yttre kanten, samt midt emel-
lan balkarnej nedsättes i sjöbottnen en smal
stör, som slätas och afspetsas åt öfre ändan.
När mjärden lagges ibåset, vändes ingån-
gen inåt det samma, och den afspetsade stö-
ren trades på tvären genom mjärdens öppning,
tätt invid eller inom kransen. Den motsva-
rande mjärden isamma bås, vändes äfven med
öppningen inåt båset, så att mjärdarnes öpp-
ningar ligga emot hvarandra (Fig. g.). Sedan
mjärdarne äro utlagde, täckas de med täta ris-
qvistar. Då vattnet är djupt på det stället,
der Verke är utsatt, plägar man träda 2 a 3
mjärdar på samma stör, så att då den ena
ligger på bottnen, ligger den andra ihalfva
vattnet, och den tredje mot vattenytan. Har fi-
skaren ej tillgång till så många mjärdar, som
härtill fordras, men vill ändock försäkrasig om
god fångst, bör han till en början utsätta de
mjärdar, som han äger, påolika djup, t.ex.låta
ena mjärden uti båset ligga vidbottnen och den
andra närmare vattenytan, för att på detta sätt
utröna, hvilkendera som fångar bäst. Har han
derutaf funnit, på hvilket djupdenmasta fisken
träffas, utsätter han sedermera på detta alla
mjärdarne. Då mjärdar vittjas, begagnar man
sig af en längre krok,med hvilken de, somej
räckas med handen, upphämtas.

8 FISKEREDSKAP.
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4. Wette. (Pl. B. fig. 1.)

Dess ändamål är att utvisa stället, der
fiskaren utlagt sin redskap. Den kallas: Wet-
tares Wåkare> Flöte^ och göres af något lätt
trädslag, vanligen gran. Härtill tages en tunn
brädlapp, som hyflas mycket slät, för att icke
fastna idet redskap, till hvilket hanbegagnas,
och brärilieS på undre sidan, dels för att icke
blänka, dels ock för att icke så lätt uppblötas
ikanterna, och der blifva ojemn. Formen är
antingen rund eller fyrkantig (fig.1.b). Ime-
delpunkten borras ett hål, uti hvilket en pin-
ne (visaren), af obestämd längd, insattes. I
nedre ändan af dennapinne, som skjuter unge-
fär 3 tum nedom brädet, fästes sanksnöret,an-
tingen iett hål, borradt på tvären genom pin-
nen, eller uti en inskärning i pinnens ända.
Den öfre ändan af visaren, som får efter be-
hag 6 å 12 tums längd, skares flat på tvenne
sidor och hålles alltid ren och lysande; står
lodrätt upp emot vattenytan, då Wetten ligger

på vattnet. Andra nyttja istället för den fyr-
kantiga trädlappen ett kors af tvenne tunna
trädspjälar (fig. 1. a).Idenändanaf sanksnöret,
som icke är fästad vid Wetten, fästes denred-
skap, hvars läge Wetten skall utvisa, eller då
den nyttjas för långref, eller att utmärka ett
metställe o. s. v., en sten, hvars storlek är
lämpad efter djupet och Wettens storlek, att
denna icke, om stenen är för lätt, af storm lös-
ryckes från stället der han lades. Den mindre
ordentlige fiskaren nyttjar en trädkloss el-
ler dylikt i stället för Wette. Härvid hör ob-
serveras, att, ehvad form man än må gifva
Wetten, denne alltid hör vara lätt och så in-
rättad, att den synes på längre afstånd, äfven
under storm. De Wettar, som begagnas i ve-
stra skärgården vid det så kallade storfisket _,
skola framdeles i sammanhang dermed be-
skrifvas.

5. Läggna t.

Dessa nyttjas för åtskilliga slags fiskar och
få namn efter den fisksort, för hvilken de be-
gagnas, såsom: Gäddhätj Siknät_, Abborrnät o.
s. v. Efter fisksorten rättar sig ock maskornas
storlek (bandets gro/lek). Braxennätet bindes
öfver en circa 2i tum bredkafle; Gäddnätetöf-
ver1 tums; Abborrnätet öfver|; Gösnätetöfver
Ii;Mörtnätet öfver io. s. v. Storlekenär myc-
ket föränderlig. De laggnat, som endast nytt-
jas om sommaren, blifva svåra och oviga att
handtera, om de öfverstiga 12 å 15 famnar i
längd och 3 alnar idjuplek. De, som endast
begagnas om vintren, t. ex. vissa Gösnät,kun-
na vara både längre och djupare. Alla sorter
nät, om de skola fiska, böra bindas på höjden
(djupet) och af mycket fin tråd, eller helst en-

kelt garn. Till Telnar (de snören, vid hvilka
nätet är fästadt) nyttjas oftast grofva snören,
som innan de fästas vid nätet böra väl sträc-
kas, för att ickeknorra sig (garna påsig). Ännu
bättre äro de, som snos af tagel eller ox-svans;
dessa äro lätta, knorra sig aldrig och stå län-
ge emot röta. På öfre telnan inkos nätslingan
minst till hälften, så att af 30 famnars slinga
blifver endast15 famnars nät;menpå den undre,
eller stenteinan, så mycket rummare, att då
telnarna läggas på hvarandra, knutarna af öf-
re telnans bomaskor gå inom knutarne af den
undres. Anledningen härtill är, att den undre
telnan, som skall åtfölja bottnens ojemnheter,
bör vara längre, då den öfre deremot, som all-
tid bör stå rak, kan vara kortare. Till Lätten
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eller Flarn nyttjas än träd, än tall-bark, än
näfver, hvilket sistnämnde är det vanligaste
och bästa. Göras de af träd, tages dertillgran,
som skares mycket tunn: den ena sidan rät,
som fästes vid telnan, den andra afkullrad,för
att icke med hörnen fastna imaskorna; läng-
den 4 å 5;bredden 2 å 3 tum. De, sombe-
gagnas af tall-bark, äro klotrunda, medett hål
imidten, hvarigenom telnan dragés; de borras
utur barkstycket med en endast för detta än-
damål inrättad borr. Näfver-lätten göras af
näfverremsor, lika breda, som öppningen på
bomaskan (den maskan, som bindes då nätslin-
gan fästes vid telnan) af det nät, till hvilket
de skola nyttjas; och omkring 6 tum långa. Då
dessa remsor skola påsättas, blötas deikokhett
vatten och lindas medan de äro varma omkring
telnan, då de efter torkningen bibehålla sin
krökning kring densamma. TillSänkennyttjas
af förmögnare fiskare bly, men vanligen ste-
nar, horn och sandpåsar. Blysänken förfärdi-
gas på det sättet, att de gjutas i rund eller
cylindrisk form med ett hål, passande efter
telnans tjocklek, eller ock hamras blyet i tun-
na skifvor, som lindas kring telnan. Nyttjas
sten, böra dertill runda och släta stenar väl-
jas, hvilka hackas rundtomkring, så att man
får ett spår, ihvilket snöret knytes, hvarmed
stenen fästes vid telnan. Man kan äfven in-
lägga stenen ien näfverlapp, med nödig för-
sigtighet, att den icke utfaller, hvarefter näf-
verlappen fästes vid telnan. Då horn använ-
des, bör det vara tätt; oftast nyttjas bitar af
bockhorn; på dessa borras 2 å 3 hål, genom
hvilka tråden dragés, hvarmed sänket fästes.
Sandpåsar äro onekligen de bästa, endast de
göras långa, 4 å 5 tum, så att de icke kunna
tränga igenom maskorna på nätet. Sanden,som
lagges ipåsen, bör vara grof. Någongång fyl-
las påsarne med små stenar af en hasselnöts
storlek; men dessa skramla, då påsen är torr,
och nöta snart hål på densamma.

Tillnätethärer äfvennätstickan(Pl.B. fig.2).
Denna förfärdigas ilika form,somdenföreställes
på planchen, och alltid afnågot hårdt trädslag.

Deu fastes vid flarntelnan på det sätt, att den
ena ändan af telnan dragés genom det hål, som
är istickansbredare ända, och fastknytes. Iden
andra ändan af samma telna är en ögla,genom
hvilken stickan trades, sedan nätet är,uppträdt
på densamma, och på det att icke nätet måt-
te skrida af stickan och trasslas, är uti ett an-
nat hål på stickan ett snöre, af omkring 1alns
längd, fästadt, hvilket slås om nätet, då det
skall transporteras, eller förvaras.

Så väl sommar- som vinter utläggas näten
omaftonen, och upptagas eller vittjas följande
morgon. Vid utläggningen böraalllid t venneper-
soner åtföljas, af hvilka den ena verkställer ut-
läggningen, under det den andra ror båten el-
ler ökstocken. En allmän regel är, att allanät
utläggas vinkelrätt mot stranden, så framt de
icke läggas iafsigt, att stänga inloppet till nå-
gon å eller rännil, eller ock att omsluta någon
viss trakt af stranden. Hvilketdera som sker,
börjas alltid utläggningen från denändanafnä-
tet, der öglan är, hvilken af några fiskare, då
de hafva gifna ställen för näten, trades på en
smal, slät stör, som beständigt blir stående på
samma ställe, så länge sättningen varar. All-
männast utkastas först den nämde ändan löst
ivattnet, och under det den ena karlen iök-
stocken ror, repar den andra nätet redigt af
stickan, fortare eller långsammare efter roddens
hastighet. Då nätet är slut, bindes vett-snö-
ret vid stickan, och sedan nätet hunnit bott-
nen, bindes andra ändan af vett-snöret vid
■\Vetten, som derpå utlägges. Skola flera nät
utläggas isamma linie, hopfastas de under ut-
läggningen på det sättet, att så snart det för-
sta nätet är utlagdt, trades dess nätsticka ge-
nom öglaniandra nätet. På detta sätt fort-
fares med så många nät man önskar hafva ut-
lagde i samma linie. Vid slutet af sista nä-
tets sticka fästes vett-snöret och Wetten. När
näten skola upptagas, ror man tillWetten,upp-
drager nätet med Wett-snÖret, och så snart
man fått upp stickan uppträdes nätet på den-
samma. Äro flera nät ien linie utsatte, tagas
de åtskills så snart det stället träffas, der de
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äro ihopsatte, så att de särskilt kunna upp-
hängas till torkning. Då de endast skola vitt-
jas, börjar man, som redanär nämdt, vid Wet-
ten; men istället för att uppträda nätet på
stickan, nedsläppes det åter, så snart man ef-
ter hand upplyftat flarntelnan så högt öfver
vattenytan, att man kan se om någonfisk fast-
nat eller icke. Bäst och vanligast är,att upp-
taga näten hvarje morgon, emedan de om da-
gen sällan fiska, dels för dagsljuset, som göratt
fisken ser försåtet, dels ock derföre, att näten
sällan taga någon fisk,då de stått längeivatt-
net, så att de hlifvit tunga och tråden eller
garnet v;tsvällt.

Nätsättningen under is om vintren är
förenad med mycket större besvär och fordrar
flera särskilta redskap. Den tillgår vanligen
således: sedan man känner nätets längd, af-
mätes på isen ett deremot svarande afstånd.
Der mätningen börjar, väckes en vak af om-
kring 1 alns diameter, och en lika stor vak,
der mätningen slutar. Mellan dessa större va-
kar väckas åter llere smärre, mellan hvilka af-
standet blir något kortare, än en stång (i?«),
som fiskaren medför. Vid den tjockare än-
dan af denna stång fästes den ena ändan af
ett starkt snöre, som med denandraär fästadt
iöglan vidslutet afnätet,och som är några alnar
längre än afståndet emellan de stora vakarne.
Råu eller stången nedsk jutes med den smalare
ändan förut under isen genom den större va-
ken, ochriktas mot den närmaste af de smärre,
framom hvilken den räcker ungefär 1aln. När
stången står med spetsen iden första mindre
vaken, föres den med en tjufva (Råtyfvci) till

nästa vak. På detta sätt fortfares till dess
stången blifvit framförd till den sista större
vaken, der den uppdrages på isen. När detta
är verkstäldt, har man det förut nämde snö-
ret draget under isen mellan de större vakar-
na. Då nedsänkes nätet så djupt iden första
större vaken, att endast den öfre telnan är öf-
ver vattnet. Den ena af fiskarena, som fört
Rån, drager då med snöret nätet under isen,
hvilket efter hand slappes af stickanafdenan-
dra, som lägger ut. Är då afståndet med nog-
granhet afmätt, bör den af fiskarena, som ut-
drager nätet, hafva dess ena ända i den sista
stora vaken, då den, som utgifver det,har slu-
tet, der stickan sitter, iden första. Då nätet
på detta sätt är spändt emellan vakarna, ned-
sänkes det tillbottnen med sanksnören, fastade
idess ändar; dessa snören fästas med den an-
dra ändan vid käppar, som läggas öfver va-
karne. När ett så utlagdt nät skall vittjas,
uppdrages det först jemt ibåda de större va-
karna, sedan bindes ett snöre iden af nätets
ändar, der öglan är, och med detta snöre,som
bör vara längre än nätet, släpper den ena ål-
fiskarena efter nätet till den andra, som dra-
ger det åt sig, lägger det ordentligt på stickan
och uttager den fångade fisken. Då detta är
gjordt och nätet åter skall utsättas, drager den
af fiskarena, som håller i snöret, nätet tillba-
ka, hvarefter det, på nyssbeskrifne sätt, åter
nedsänkes. Skola flera nät utsättas ien linie,
tillgår det alldeles på samma sätt med hvart
och ett af dem, med den skillnad likväl, att
ett särskilt sanksnöre fästes på hvarje ställe
der näten äro ihopsatte.

6. Landn o t.

Denna är inrättad endast för att dermed vid landet, och fiskarena, då stranden är myc-
fånga de fiskar, som uppehålla sig nära strån- ket grund, ofta nödgas vada i vattnet. Van-
den. Den kallas äfven Vada och har fått des- liga längden af denna not är 30— 40 famnar
sa benämningar, emedan hon alltid dragés in- d. v. s. 15— 20 på hvarje arm. Den är alltid.
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försedd med kil, som på några orter kallas
kalf. Kilen, hvars maskor vanligen äro myc-
ket finare än notens, är säckformig, smalare
utåt ändan, samt 4— 6 alnar lång; ifrämre än-
dan eller öppningenär denlika vid,som notenär
djup. Djupet på noten är mycket olika; läm-
pas efter djupet af det vatten, der den skall
begagnas. IHugget (midten afnoten, der ki-
len är insatt) är hon djupast, vanligen 6— B,
och vid Räcken (Pl. A, fig. 10), somär insatt
vid böljan af hvarje arm, 4—6 alnar. Till
telnar tages fina rep, till grofleken lika med
vanliga tömmar. På denöfre,somkallas^/Zara-
telnarij äro fastade flöten eller så \alladejlarn.
Dessa göras vanligen af träd omkring 5 tum i
längden och 4 ibredden, samt omkring Itum
itjocklek och afrundade iden ena ändan, der
äfven finnes ett hål borradt, genom hvilket
tråden dragés, hvarmed flarnen, på 12 tums af-
stånd från hvarandra, fästas vid telnan. Öfver
hugget fästes en tunn trädskifva omkring 1 h
Iialn lång för att hålla kilen öppen. Ispet-
sen af kilen fästes ett större flarn, som vanli-
gen skares iform af en halfmåne. Denundre,
som kallas stentelna, har flere eller färre på-
fastade runda och släta stenar. Mellan mäng-
den af flarn och sten, som påsättas, fordrasen
viss proportion om noten skall gå väl. Äro
flarnen för många och stenarne deremot för få,
går icke noten till bottnen; äro åter stenarne
för många, skär noten ner sig, då bottnen är
mjuk. Proportionen mellan flöte och sänke
(flarn och sten) börbestämmas efter notens djup-
lek och garnets groflek. Linorna eller logarna,
hvarmed denna not dragés, äro antingen sma-
la hamprep, eller ock förfärdigade endast för
detta ändamål af tog (granrötter) eller bast.
De sistnämde äro lättare att handtera, och stå
mycket längre mot röta. Längden är mycket
föränderlig, från 50 till flere hundrade fam-
nar, allt efter som stranden är långgrundare
eller djupare, der noten skall dragas. Är stran-
den långgrund fordras mycket längre linor,än
då den är brådjup. Till notens duglighet bi-
drager egentligen, att den, som man säger, är

rätt stäld; detta åter beror på huru den
är bodd. All sort not, som skall dragas, bos
på lika sätt, så nemligen, att notslingan inbos
till hälften på den nedre eller stentelnan,men
på den öfre eller flarntelnan så mycket rum-
mare, att då telnarna läggas på hvarandra,bo-
maskornas knutar på stentelnan, gå inom de
sammas knutar på flarntelnan. Att detta bo-
ningssätt är rakt motsatt boningssättet på nät,
härleder sig deraf, att, då noten dragés, bör
stentelnan gå före, och följaktligen vara korta-
re. Hvårföre den på nätet bör vara längre,
är anfördt vid art. Lnggnät.. Landnoten dra-
gés af tvenne personer, som endast medhafva
en ökstock, och kan icke begagnas för andra
fisksorter än de, som uppstiga nära stränderna.
Dessutom fordras, att bottnen, der denna not
dragés, bör vara fri från skräp, stenar, m. m.
ty i en annan händelse fastnar noten; fiskaren
måste då upplyfta henne från bottnen, föratt
få den lös,då de i noten inneslutna fiskarne
icke försumma att löpa ut; dessutom sönder-
slites noten ofta vid dylika tillfällen till för-
lust och tidspillan för fiskaren. När man har
fullkomlig kännedom om stranden och vet, att
noten går fram, företages dragningen på föl-
jande sätt: noten lagges redigt iden större el-
ler bakändan af ökstocken, så att den armen,
som sist skall utläggas, kommer att ligga un-
der, och den andra ofvan. Tögarna eller li-
norna fästas pålitligt vid rackerna. Den linan,
som hörer till den öfverst liggande armen, fä-
stes först vid någon sten, buske eller dylikt
vid stranden: derefter stiga båda fiskarena i
ökstocken;den ena af dem, som sköterrodden,
ror derpå rätt ut ifrån stranden så länge linan
räcker; men då linan är slut och Räcken ut-
kastas, börjar han att vända ökstocken inåt
varpet och fortfar dermed, till dess räcken af
andra armen är utkastad; då börroddaren,om
han under rodden förhållit sig rätt,hafva hun-
nit en jemn halfcirkel-bågc, så att ökstocken
är vänd med förstäfven mot landet; han fort-
sätter derefter rodden rakt fram, till dess han
åter uppnått stranden. Noten bör då ligga i
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en halfcirkel och båda linorna rakt ut ifrån
stranden. När den, som rott ut noten kom-
mit upp på stranden, går han till stället der
första linan fastades, löser henne och börjar
draga, sedan han förut gifvit tecken till den
andra fiskaren, som utlagt noten, och skall
draga den sist utlagde armen, på det att drag-
ningen måtte på en gång företagas.

Vada eller Landnot dragés allmännast med
handkraft, då dragaren, på det att han icke
måtte blifva ömi handen, eller linan slinta i
den, håller tillika med linan en trädpinne (Pl.
A, fig. 12) ihanden. Emedan linan, uppdra-
gen på landet, vanligen är besvärlig för dra-
garen att få med sig, då han under dragningen
måste förflytta sig,brukas på någraorter, att lin-
da henne, allt efter som hon inhalas, på enbå-
ge (Pl. A, fig. 11), som dragaren alltid har
stående utmed sig på stranden. Denna båge
tager han i handen, då han skall flytta sig.
Flyttningen sker af båda dragarena jemt och
på en gång, samt småningom ett litet stycke i
sänder, så att de endast äro 6 å 9 alnar åt-
skilde, då noten kommit så nära, att rackerna
uppnått stranden. Är noten stor, skulle den
blifva alltför svår att draga med blott hand-
kraft; man begagnar sig derföre i sådane fall
af en så kallad Notvind (Pl. A, fig. 13), på
hvilken fiskaren sittande vindar noten till lan-
det. Föratt hålla notlinanren och fri från gräs,
som vanligen fäster sig vid densamma, rister
eller slår fiskaren den mot vattnet, då noten
dragés med handen. Sker dragningen åter med
den nämde notvinden, har den, som vindar,
en käpp eller dylikt till hands, med hvilken
han då och då slår på linan, hvarigenom en
skakning uppkommer, som gör att gräset bort-

faller. När, som redan är nämdt, noten hun-
nit så nära landet, att rackerna äro vid stran-
den, börjar,hvad man kallar, örningen. Dra-
garena ställa sig då tätt tillhopa och uppdraga
noten på det sättet, att undre och öfre telnan,
sammanläggas och på en gång omfattas. Fin-
nas 3:ne personer närvarande, ställa sig alla
tre i bredd; den medlerste drager då sten-
telnan till båda armarna på det sättet, atthan
tager dem tillsammans ihanden, under det de
öfriga tvenne fiskarena, som stå på sidorna,
draga hvar sin flarntelna. Härigenom vinnes,
att stentelnarna hållas tillsammans och hindra
den i noten inneslutna fisken, att krypa un-
der och undkomma. Telnarna böra hållas så
under dragningen, att stentelnan går något
framför flarntelnan. Är noten rätt ställd,sker
detta utan att fiskaren dervid behöfver använ-
da nå^on särskilt åtgärd under dragningen.
Sedan noten är uppdragen på stranden,uttöm-
mes den fisk, som ingått ikilen; de fiskar, som
fastnat på armarne, uttagas under det noten
åter intages (inhankas) i ökstocken. Dennabör
derföre genast, så snart noten är uppdragen,
hämtas till det stället af stranden, der noten
ligger, och vändas med den breda ändan åt
densamma. Noten intages sedan iökstockenpå
det sättet, att den notarmen (högra eller vän-
stra), som sist skall utläggas, inhankas först.
Den, som verkställer notens intagning iökstoc-
ken, tager derunder en telna i hvardera han-
den, så att telnarna blifva rena (fria från los-
garn), och lagar så, att lösgarnet kommer att
ligga redigt. Sist intagas de upplindade tögar-
na, och fiskarena begifva sig till ett annatstäl-
le af stranden, för att på nyssbeskrifna sätt
utlägga och uppdraga ett nytt varp.

7. Metspö.
Mete är onekligen ett bland de äldsta af

nubrukliga fiskesätt, och metspöetiföljdderaf
ett bland de äldsta fiskeredskap. Edda säger
oss, att Thor metat, och de metkrokar, som

ännu nyttjas af träd eller ben och nyligen
ibland alderdoms-lemningar äro funne äfven af
sten, tyckas gifva tillkänna, att detta fiskesätt
är äldre, än metallens bruk, åtminstone äldre
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än tiden, då den blef så allmän, att mankun-
de använda den till ett så lumpet instrument,
som metkroken.

De metspön, som inärvarande tider be-
gagnas, hafva många olika former,men äro egent-
ligen af tvenne slag: Flötspö och Sänkspöj,
.hvilka benämningar uppkommit af deras olika
inrättning. Flötspöet nyttjas endast tillstrand-
mete; sankspöet någon gång äfven till djup-
tnete. Båda dessa slagen förfärdigas allmännast
af enträ ide orter der detta trädslag finnes så
frodväxt, att det till nämcle ändamål kan an-
vändas. Den mindre upplyste och fördomsfulle
fiskaren fäster vid detta trädslag den vidskep-
liga tankan, att det skall bidraga till lycklig
fångst. Till samma ändamål användes äfven
Hassel, Rönn,m. fl. trädslag, och de mera för-
mögiie förskaffa sig icke sällan metspön af rör.
Hvad trädslag, som härtill väljes, är visserli-
gen likgiltigt, endast det är rakt, långt, qvist-
fritt och lätt. Spetsen bör vara mycket smal
och spänstig, för att mildra motståndet, då
fisken skall uppdragas, så att icke spöspetsen
afbryles eller fisken sönderryckes i munnen.
Flötspöet bör vara 6 å 9 alnar långt, om det
med fördel skall kunna nyttjas vid stranclme-
te, emedan me tåren, stående på stranden, icke
alltid kommer den så nära, att han kan ut-
kasta kroken på vederbörligt djup. Refven för-
färdigas på olika sätt och af olika ämnen. All-
männast begagnar man hvitt, eller ibrist der-
af svart hästtagel. Minst 4 eller högst 12
tagelstrån hopsnos antingen så,att de tagelstrån,
flere eller förre, som skola snos, läggas jemt i
ena ändan, hopknytas och snos till dess att
något strå tryter, då åter en knut slås äfven
för denna ända, och denna längd bortlägges.
På detta sätt fortfares med andra lika många
tagelstrån, till dess man fått så många läng-
der, som man önskar hafva refven lång, då
hvarje af längderna hopknytas med en knut,
på det sättet,att ändan tages tvenne gånger ige-
nom öglan innan knuten tilldrages. De utom
knutarne blifvande spetsarne afklippas vid,
dock icke .alllfö/ »ära intill knuten. Till den

ref, som på detta sätt snos, bör tagas så långt
tagel, som möjligen kan erhållas, och de strån,
som skola hopsnos isamma längd, hafva idet
närmaste samma längd. En på ofvanbeskrifna
sätt förfärdigad ref får en knut vid hvarje
längd och har den olägenheten, att knutarna
antingen fastna mot hvarandra, eller ock fäster
sig gräs och dylikt vid dem, då refven upp-
drages ur vattnet. Den bästa metref förfärdi-
gas likaledes af tagel på det sättet, att man
först uttager hälften så många tagelstrån, som
man önskar hafva i refven,och tager, att bör-
ja med, sådane, som äro mycket olika långa.
Dessa snos tillsamman och hvarefter de snos,
upplindas de på en trädkrok. Under det man
snor, bör man noga se efter, när något tagel-
strå tryter, och då genast istället inlägga ett
nytt isnodden. På detta sätt fortfares till
dess man fått den längd man behagar. Der-
efter snos på en annan trädkrok, men på lika
sätt, till lika grollek och längd, en annan ref
(tåt), hvilken, då den är färdig, lagges tillsam-
mans med den förstsnodde på så sätt, att se-
dan båda refvarna (tåtarne) äro hopfästade,
snos de ännu ytterligare med krokarna, ett li-
tet stycke isänder, till dess de blifva så hårdt
snodde, att de sjelfmant lägga sig tillsammans.
Härvid bör noga tillses, att tåtarne blifva lika
hårdt snodde, då de hopläggas, ty i annan
händelse blir refven, hvad man kallar, hall-
strängd och svag. När refven på detta sätt
är snodd, afklippas ändarne af de utom ref-
ven fränastickande tagelstrå-ändarna, hvarefter
refven hastigt och med försiktighet drakes ce-
nom lågan af ett brinnande ljus, hvaraf tagel-
strå-ändarne afsvedas och refven blir alldeles
slät och jemn. Vill man hafva refven ännu
starkare och jemnare, tages 9 till12 tagelstrån,
hvilka snos i3 tåtar, med lika många tagel-
strån ihvardera, på nyss beskrifna sätt, och
dessa 3 tåtar hopläggas sedan på en gång, då
likväl 3 personer dervid böra vara behjelpliga.
Den ref, som snös tretrådig, blir alltid både
slätare och starkare, än den tvåtradiga, oak-
tadt den skulle innehålla ett mindre antal ta-
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geistrån. Utom tagel ensamt, begagnas ock ta-
gel och silke blandadt, t. ex. en tåt på hvar-
dera. Men då det nästan är omöjligt, att få
det stelna taglet och det mjuka silket likahårdt
snodt, blir denna slags ref nästan alltid hall-
strängd och derigenom mindre stark. Denref,
som snos endast af silke, blir tyngre än tagel-
refven, och har dessutom den förtretliga egen-
skapen, att lätt trassla sig. Samma olägenhe-
ter, och dessa i ännu högre grad, äga äfven
rum i afseende på den ref, som förfärdigas af
tråd. Sällan nyttjas den ock af detta ämne.

Icke endast refvens groflek och styrka,
som bör rättas efter den större eller mindre
fisksort man ärnar meta, utan äfven dess rela-
tiva längd till spöet, på hvilket hon skall fä-
stas, bör af fiskaren kännas och iakttagas. Till
6 a 7 alnars långt spö bör refven vara minst
8 a 9, d. v. s. alltid 2 a 3 alnar längre än
spöet. Då refven skall fästas påJlötspöj fast-
bindes den pålitligt kring spöet ungefär Iialn
från spetsen. Då hon är lastad, lindas hon
kring den smalare ändan af spöet från detta
ställe till yttersta spetsen, der hon åter fästes
med en eller två lyckor (Jielsvepar'). Lind-
ningen öfver ändan af spöetstyrker spetsen och
gör, att refven kan förlängas efter behag, och
att något finnes att ersätta med, om den brister
och en del går förlorad. Landningen bör lik-
väl ske så glest, att refven kommer att sträc-
ka sig omkring Ialn utom spöets tjockare än-
da, då den är fästad ispetsen och lagges utåt
dejisamma. Efter refven kommer dess närma-
ste tillhörighet: tafsen-

3 ibetraktande. Den för-
färdigas af samma ämne och på lika sätt som
refven; men är alltid något finare och börva-
ra mellan 10 å 12 tum lång. Vid den ena än-
dan slås en ögla af 1 till II tums längd, och
vid den andra föstes kroken. På midten af
tafsen, 4 å 5 tum från kroken, är stället för
sänket. Detta göres alltid af bly, hvilket an-
tingen gjutes i form af en, mot båda ändarna
afspetsad cylinder, som har genom hela läng-
denett hål, så stort, att tafsen kandragas der-
igenom och uti hvilket, sedan sänket är på-

trätlt, en trädpinne intryckes ihvarje ända af
sänket, för att hindra det att skrida på tafsen;
eller ock utplattas en blyskifva så tunn, att
den kan hårdt lindas omkring tafsen och på
detta sättet fästas vid densamma. Ju grpfre
raetrefven är, desto större bör sänket vara; då
man metar på djupt vatten, bör äfven större
sänke nyttjas, än då metningen skerpå grundt.
Flötspöet har alltid ett mindre sänke^ emedan
det alltid nyttjas på grundare vatten, och dess-
utom skulle ett tyngre sänke neddraga flötet,
sona utgör en väsendtlig del af hvad som for-
dras för detta slags metspö. Tyngden af sän-
ket bör derföre stå iett jemt förhållande till
flötet, så att det sistnämde icke neddrages un-
der vattenytan. Kroken bör likaledes lämpas
efter det fiskslag,. som man ärnar meta. Det
är alltid förmånligare, att hafva en något för
fin än för grof krok. För Abborre är kroken
tillräckligt stor, om han har ett afstånd från
udden till skaftet af 3-till 4 linier; förBraxen
5 a 6; för Löja 1 a 11 o. s. v* Sedan man
valt en passande krok, bör man vara angelä-
gen att den rätt fastes på tafsen. Idetta än-
damål slås en ögla på tafsens ända^ på det
sättet, att ändan tages tvenne gånger genom
öglan. Derefter sammandrages öglan något, då
den under dragningen vrider sig till tvenne
öglor,genom dessa ti-ädes kroken (Pl.B,fig.4),
hvarefter knuten starkt tilldrages och ändanaf
tafsen afklippes vid knuten» Vill man hafva
kroken ännu pålitligare fästad,hvilket är nöd-
vändigt, då större fisk dermed skall metas, slås
knuten på förenämde sätt kring skaftet af kro-
ken så långt ned, att denkommer något ofvan
den linie, som dragés från udden till skaftet.
Kroken vrides derefter så, att tafsen kommer
att ligga på den sidan af skaftet, som vettet-
mot udden, hvarefter tafsen fastlindas vidkro-
ken med svart eller grönt, vaxadt silke. Lind-
ningen bör ske jemt och tätt från knuten till
ändan af krokens skaft.

Flötet (Pl. B, fig. 3 a, b, c) är af mång-
faldig form och afolika ämnen. Det förfärdigas
af korkj furubarkj gåspenna eller träd. Då
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det göres af kork, (fig. 3 c) svedes ett hål på
längden igenom en' vanlig kork, så stort, att
en gåspenna deruti kan införas. Då flötetskall
påsättas, dragés refven genom hålet i korken,
och sedan manuppskjutit denna så högtmanbe-
hagar på refven, instickes gåspennan, som bör
vara så tjock, att den fyller hålet och hin-
drar flötet att skrida på refven. Längden af
pennan är likgiltig; vanligen framskjuter hon
2 å 3 tum utom ändarne af korken. Då furu-
bark eller så kallad flarnbegagnas,skares flötet
rundt eller iform af en trissa (fig. 3 b) och
förses med hål imidten; genom detta påträ-
der man refven på sätt, redan är nämdt vid
korkflötet, och en gåspenna eller trädpinne
inskjutes för att fästa flötet vidrefven. Då det
åter förfärdigas af träd (fig. 3 a), som är det
minst brukliga, tages dertill något lätt träd-
slag, som skares mycket tunnt och af olika form.
Ibåda ändarna borras ett fint hål, icke större
än att refven lätt kan dragas derigenom. Ref-
ven trades genom hålen upp frun denena sidan
af flötspånen och ned från den andra, hvari-
genom flötet blir sittande på refven utan att
skrida, så att man nödgas draga det med han-
den, då det skall flyttas. Vill man begagna
ensamt en gåspenna, tages dertill en sådan,
som är stor och tät, utan hål och sprickor;
fanet afrepas och den smalare ändan skares
tunn och vikes tillbaka utåt skaftet, så att en
ögla derigenom uppkommer iändan afpennan.
Uti denna ögla trades refven och den tillba-
kavikne ändan hålles fast vid skaftet genom en
ring, skuren af en annan gåspenna, som på-
trädes. Samma ring bör äfven omfatta refven
för att hålla pennan eller flötet fast vid den-
samma. Då flötet skall flyttas upp eller ned
aftages ringen eller nedsk jutes den till den sma-
lare ändan af pennan. Så snart man ombyter
metställe, bör flötet äfven fattas,och vid flytt-
ningen så afpassas efter djupet, att då flötet
ligger på vattenytan, kroken hänger en eller
annan tum från bottnen. Det kan vara likgil-
tigt af livad ämne Hötet göres, endast det är

lätt, ty ju lättare flötet är, desto tydligare och
hastigare visar det genom sina rörelser på vatt-
net, när fisken nappar. Vanligen söker man
icke att uppdraga fisken förr, än han neddra-
git flötet under vattnet.

Då flötet och tafsen skola påsättas refven,
bör det så verkställas, att sedan flötet är trädt
på refven, slås en större ögla på ändan afden-
samma, hvaruti sedan tafsenmed sin ögla fästes
på så sätt, att öglan på refven trades genom
öglan på tafsen, genom hvilken krok ochsänke
derefter dragés, då öglorna, efter tilldragnin-
gen, sluta uti hvarandra. Då spöet skall trans-
porteras till och ifrånmetstället,upplindas ref-
ven på spöet och kroken insattes uti ett i
spöets tjockare ända inskurit hak.

Sänkspöj då det nyttjas af en fiskare,som
står vid brådjup strand, en strömbrädd,åkant,
bergudde eller bro, kan vara af alldeles lika
längd och beskaffenhet med flötspöet, endast
med den skillnaden, att Jlötet saknas_, refven
är starkare och sänket tjngre. Det får då äf-
ven namn af känspöj emedan känslan i han-
den skall säga metaren, när fisken nappar och
det rätta ögonblicket är, att uppdraga den.
Sänkspönj som nyttjas till det så kallade djup-
metetj äro beräknade derpå, att metaren skall
sitta iokstock eller båt. De göras af samma
trädslag, som flötspöet;men äro endast 2 å 3
alnar långa. På spetsen, som bör vara mera
stel än flötspöets,bindes en ögla af fin mes-
singstråd, och på ett afstånd af ungefär 6 tum
från den tjockare ändan, i hvilken fiskaren
håller spöet, inborras i sned riktning ifrån
hvarandra tvenne smala, 2 å 3 tum höga pin-
nar,med 4 å 5 tums afstånd mellan hvardera.
Refven trades med ändan genom messingstråd-
öglan, framdrages utåt spöet och upplindas der-
efter på pinnarne till så stor del, somicke be-
gagnas vid metningen. Refven och tafsen äro
för öfrigt lika med livad, som redan är be-
skrifvit vid flötspöet,utom det, att så väl ref
som tafs böra vara gröfre och sänket mycket
större.

Under
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Under metning, i synnerhet vitl gräsig

strand, händer icke sällan, att metkroken fast-
nar i gräset. För att lossa den, begagnar
man en blyring, hvilken trades på refven, se-
dan den är lossad från spöet, och slappes att
skrida utåt refven, som då bör hållas slak.
Ringens tyngd gör, att kroken lossnar. Rin-

gen uppdrages sedan med kroken, hvarpå den
blifver hängande. Inödfall hopvrides en ring
af en mjuk qvist, på denna bindes en sten,
hvarefter ringen på förenämde sätt begagnas.

Huru ofvanbeskrifne redskap användes,
så väl vid strand- som djupmetej är redanbe-
skrifvet i l:a Häftet, sid. 5.

8. Mettr äd (Pl. B. fig. 5, a, b.).
Är egentligen ett metspö,uppfunnit föratt

med bekvämlighet kunna medföras och begag-
nas vid sådant mete, der en längre ref är lika
nödvändig, som spöets form är likgiltig. Det
göres af hvilket trädslag som helst, endast äm-
nesträdet är sådant, att man kan gifva det den
rätta formen. Enträd är det vanligaste träd-
slag, som nyttjas af det skäl, som är anfördt
vid beskfifningen af metspöet. Likaledes är
det likgiltigt om stam eller gren tages, endast
den är så växt, att den från räta delen, som
icke behöfver vara mer än 5 a 6 tum lång,
böjer sig uti en halfcirkelformig krok. Den
räta delen, som bör vara trind, utgör sjelf-
va skaftet eller handtaget. Den krokiga delen
åter, som skares flat på öfre och undre sidan,
är deri, på hvilken refven upplindas. Denna
har i ändan eller spetsen en djupt inskuren
klyka, och derunder ett hål. Vidare borras
på samma sida af skaftet, som kroken vetter,
tvenne pinnar i sned riktning från hvaran-
dra, i samma linie och på 2 a 3 tums af-
stånd. På öfre sidan af skaftet hugges etthål,
så stort, att det rymmer kroken; öfVer detta
hål fästes ett på öfre sidan afkullradt lock,
med en pinne genom den ena ändan, så att
det kan vridas öfver hålet. Man kan äfven
med en grof borr göra ett hål iändanpå skaf-
tet, så djupt, att det rymmer kroken, hvilket,
då den är inlagd eller uttagen, stanges med en
propp', uti hvilken .eu inskärning är gjord för

refven. Den ref, som begagnas till metträdet,
bör vara stark, och då den, som vanligen in-
träffar, är gjord af tagel, bör hvarje tåt, om
refven är tretrådig, innehålla 3 å 4 tagelstrån.
Längden bör aldrig vara under 8, ofta uppgår
den till 12— -15 famnar. Då metträdet nyttjas
vid sommarmete för Braxen eller Abborre på
djupet, är refven inrättad alldeles på likasätt,
som den redan beskrifne för djupmetemed spö.
Den skillnad är likväl härvid att iakttaga, att
den krok, som nyttjas för Braxen, bör vara
mycket större, än abborrkroken och att tyng-
denisänket ökes efter djupet och grofleken af
refven. På metträdet fästesrefven sålunda,attden
ändan af refven, vid hvilken tafsen icke är fä-
stad, trades från yttre sidan genom det under
klykan varande hålet imetträdets främsta än-
da, och dragés sedan fram till den af pinnarne
på skaftet, som är närmast dess ända. Vid
denna pinne fästes refven och upplindas på
båda till så stor del, som man icke anser sig
behöfva för det djup, på hvilket man arnar
meta. Den ofriga delen af refven, till ändan
der tafsen fästes, upplindas mellan klykan i
metträdets spets och den pinnen, vid hvilken
hon fastades. Kroken inlägges i dess rum ipo
handtaget. När metaren vill.begagna dettared-
skap, utkastas, som vanligt, först den påbeta-
de kroken; metträdet tages i vänstra handen,
och med den högra aflindas den emellan pin-
narne och klykan upplindade refven, till dess
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att sänket hinner botten. Den delen, som då
är qvar mellan klykan och pinnarne, är öfver-
flödig och aflindas afven, men uppiindas
straxt åter emellan båda pinnarne så mycket,
att sänket med kroken står 4 a 6 tum från
sjöbottnen. Är åter den ref, som blifvit
upplindad mellan pinnarne och klykan, ic-
ke tillräcklig för djupet, aflindas af pinnar-
na livad som ytterligare fordras, för att få
kroken att stå på nämde afstånd ifrån bottnen.
När detta är gjordt, hänger refven enkel från
den pinnen, som är närmast fiskarens hand, då
han håller trädet, öfver metträdets båge och
ut genom hålet under klykan. När det nap-
pat,som fiskaren, isynnerhet då han är van,
lätt känner ihanden, och fisken skall uppdra-
gas, uppiindas icke refven mellan pinnen och
klykan för hvarje fisk som fås, utan metträ-

det lagges då i ökstöckén, och så väl refven
som fisken uppdrages med blotta händerna. Då
metträdet, som alltid sker, begagnas för vin-
termete (Haft. 1, sid. 7), är väl sjelfva refven
lika med den nyssnämde, men utan tafs; ty
här sättes kroken vid sjelfva refven, och som
kroken alltid är af bly eller tenn, är sänke öf-
verflödigt. Att här intet flöte kan komma i
fråga, förstås af sig sjelft. När fisken nappat,
kastar icke vintermetaren metträdet ifrån sig,
som vid sommarmete, utan han håller det qvar
ivänstra handen och uppvindar ref och fisk mel-
lan metträdet och metskofveln, som hålles uti
den högra.

Den vanliga formen, som metträdet har,
visas på fig. 5. b.;en förenkling af denna vi-
sar fig. 5. a.

9. Metsk o fv el (Pl. B. fig. 6a, b.)

Denna nyttjas endast vid vintermete, och
då stångkrok utsattes om vintren, för att ur-
skotta, eller rensa vaken från den sönderhac-
kade is, hvarmed den under vakens uppväck-
ning fylles. Den förfärdigas af något trädslag,
som icke är tungt och kan göras slätt. Skaftet,
som icke behöfver vara tjockt, är vanligen om-
kring 1 aln långt; men bör vara längre, om

isen är tjock. Metskofveln har på ändan ett
tunnt blad af circa 4 tums bredd, som antin-
gen skares ovalt (fig. a.) eller iform af en van-
lig skofvel (fig. b.); derefter bör det brännas,
för att mindre suga åt sig vätan, och att icke
så lätt nötas mot den skarpa isbrädden, hvar-
igenom kanterna, som böra vara släta och jem-
na, för att icke fastna irefven, blefvo trasiga.

10. Metsläde (Pl. B. fig. 7.)

Kallas äfven Metartäfsa,Methjnda och
Metsugga. Den är inrättad idet ändamål, att
metåren må hafva alla sina nödvändiga red-
skap på ett ställe och medlätthet kunna trans-
portera dem, samt hafva något att sitta på,un-
der det han metar. En stark fisk-korg gör väl
samma nytta, och brukas äfven ofta i samma

ändamål; men den måste bäras och blir så-
ledes mödosammare för fiskaren. Metsläden
nyttjas endast under vintren vid fiske på is,och
består af en omkring 11 aln lång låda af tunna
bräder, på b vars lock är skuret ett aflångt hål,
så stort, att metåren igenom det kan inlägga
fisken, hvarefter han är uppmetad, utan att
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för hvarje gång, som en fisk skall inläggas, be-
höfva att öppna locket. Då metarenendast be-
hofver ömsa rum på metstället eller mellan fö-
ga skilda metstälien, instickes metträdet och
metskofveln genom det nämda hålet på locket,
då skaften eller handtagen på båda blifva utan-
före, så att de sedan med lätthet kunna utta-
gas; men på vägen till och ifrån sjön, lagges
metdonen in ilådan, sedan locketär öppnadt,
äfven så när isen är glansk, ochmetaren,åkan-
de på metsläden, transporterar sig utåt den-
samma. Lådans bredd och djuplek rättar sig
efter metarens eget tycke och behofvet. Hon
är fästad på tvenne jernskodda medar, men då
dessa böra lämpas efter lådans storlek, kunna
de icke blifva annat än mycket små. De böra
likväl, tillika med fjettrarna, på hvilka lådan
egentligen står, hafva den styrka, att metaren
under sjelfva metningen kan med säkerhet sit-
ta på dem. Metsläden dragés af fiskaren med
ett smalt tåg eller groft snöre, af hvilket den
ena ändan är fästad midt på denslå, som fram-

till sammanhåller medarna, och den andra an-
tingen knuten om lifvet, eller försedd med en
så stor ögla, att fiskaren kan lägga den öfver
axeln, på lika sätt, som remmen af en ränsel
eller skjutpåse. Är isen hal och glansk, nytt-
jar fiskaren metsläden för att både fortochbe-
qvämt transportera sig mellan längre frånhvar-
andra ailägsna metställen. Isådant ändamål
sätter han sig i ridande ställning öfver lådan
(som visas på fig. 7.) med fötterna frampåme-
darna, och med en kortpikstaf ihvarderahan-
den drifves släden framåt. Hastigheten i far-
ten beror på vana och armstyrka. Utom de
nämde redskapen, fordras för isfiske ännu ett,
som är Isbillen3 hvilken längre fram kommer
att beskrifvas. För att icke hafva något besvär
af denna, som är vinter-fiskarens tyngsta in-
strument, instickes denitvenne öglor af lä-
der, spikade på metslädens sidor. Isamma
öglor inläggas äfven pikstafvarna, då de icke
begagnas.

11. Blank-krok (Pl. B. fig. 8.)
Får på olika orter olika namn, och kal-

las Vintermetkrokj Vinlerpimpel och Slät-
nacke. Denna begagnas endast under vintren,
isynnerhet för Abborre, men äfven, med nå-
gon obetydlig förändring iformen, för Simpa.
Dess inrättning är beräknad på fiskens rofgirig-
het, som synes af dess form, som liknar en
mindre fisk af Karp-släglct, och på det den
måtte kunna hållas blank och tillika vara tung,
så att den äfven tjenar för sänke, göres den af
tenn, eller tenn och bly blandax.lt, större eller
mindre efter djupet och fisksorten, som skall
sökas. Stort djup och grof fisk fordra alltid
större krok. Sidorna af kroken hafva antingen
en kant eller rygg på midtenutåt hela längden,
eller ock är den ena sidan flat och den andra
afkuilrad. Iden nedre ändan, som föreställer

fiskens stjert, ingjutes en afspetsad ståltråd, så
lång utanför kroken eller blyet, att den, då
den böjes, får storleken af en mindre abbor-
krok. För detta behof nyttjas äfven ganska
ofta en gröfre synål, hvilken likväl då bör
glödgas, för att icke afbrytas under böjningen;
denna krok kallas udd till skillnad från tenn-
kroken. Då kroken är afputsad och färdig,bö-
ies udden. På yttre sidan af udden lio-wr en
tunn tennskit va, som gjutes på samma gång,
som kroken; denna skifVa, som icke får räcka
längre än på halfva udden, kallas Rödhåll,
emedan mellan den och udden sättes en myc-
ket liten lapp af rödt kläde, som skall före-
ställa stjertfenan. Detta rödhåll har äfven ett
annat ändamål, att nemligen fästa agnet på
udden, som saknar hulling. Isådant ändamål
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uppvikes yttersta spetsen afrödhållet, då agnet
sättes på kroken, hvarefter densamma till-
tryckes och derigenom fasthåller agnet. Iöf-
re ändan af krokenär gjutet en hakeeller klack,
med ett langsgående hål, hvarigenom än-

dan af refven instiekes uppifrån, ochfästes med
ca under haken eller klackenslagen knut. Huru
detta redskap begagnas, är redan heskrifvet i
l:a Haft. sid. 7.

12. Stimspö.
Begagnas att meta abborrar, då de under

stimtiden på sommaren stimma på grund och
sluka de mindre fiskar, som finnas uppe vid
vattenytan. Häraf har detta metspö ock fått
sitt namn. Det utgöres utom spöet endast af
ref och krok, emedan hvarken sänke eller Höte
här kan komma i fråga, åtminstone icke det
sistnämde. Spöet är alldeles likt ett flötspö,
som nyttjas vid strandmete, menbörvaraläng-
re; vanligen hopskarfvas tvenne spön, för att
få det till sin vederbörliga längd, 8 a 10 al-
nar. Refven får här äfven vara längre, än på
flötspöet,och öfverstiger spöetslängd, oftamed

1a Iialn. Kroken är en vanlig abborrkrok.
Några nyttja väl sänke på refven, men detta
bör då icke vara tungt och sättas omkring i
aln från kroken. Agnet till denna sorts mete
kallas stimlapp. Till denna utsökes en liten
abborre, som afskäres tvärt under buken, litet
ofvan nafveln (analöppningen), och klyfves så,
att något af stjertfenan finnes vid] lappens än-
da qvarsittande. Kroken trades genom den i
lappens bredare ända varande nafveln. Huru,
när och hvarest detta fiske nyttjas, är redan
beskrifvet i l:a Haft. sid. 7.

13. Hugg-krok (Pl. B. fig. 9).
Har, likasom vinter-metkroken, utseen-

de af en mindre fisk. Meningen med denna är
ej, att roflisken skall svälja den, utan att han
skall huggas, då han närmar sig det förmenta
rofvet, för att gripa det. Häraf härleder sig
äfven dess namn. Denna krok gjutes af tenn,
nästan i lika form, somvinter-metkroken,utom
det, att han är mycket större, så att längden
uppgår till fulla 3 tum,samt att hanhar tvenne
uddar eller krokar af något grof ståltråd, med
mycket fina och skarpa spetsar. Den ena ud-
den, som är störst, är fastgjuten inedre ändan
af kroken, och bör, då kroken är 3 tum lång,
vara så stor, att den inåt böjda spetsen står

omkring Ii tum från krokens sida. Den an-
dra udden, som är ingjuten på midten af den
motsatta sidan, bör vara något mer än hälf-
ten mindre. Uddarne hafva inga hullingar,
men böra, så ofta de nyttjas, hållas mycket
skarpa. Huggkroken har, likasom vintermet-
kroken, en hake eller klack iöfre ändan, med
ett hål igenom på längden, i hvilket refven
trades och sedan förses med en pålitlig knut i
ändan, genom hvilken en röd klädeslapp dra-
gés, som förut är klippt iform af en liten fe-
na. Huru denna krok begagnas, är anfördt sid,
7. Vid Abborren.
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14. Långr e f.

Begagnas endast under sommaren för svälj-
fisk, och är ett lika lönande,som allmänt kändt
och användt fiske-redskap. Utom sjelfva ref-
ven med tafsarna, vid hvilka krokarne äro fa-
stade, fordras följande tillhörigheter: Lögnot
och Glihåf, för betesfiskens fångande; Sumpar
för dess förvarande;2 slags håfvar, en föratt
dermed taga betesfisken ur sumpen, den andra
för att taga under de stora fiskar, som fastnat
på refven, då dessa skola upplyftas i ökstoc-
ken; Sankstenar; Flöten;Wettar; Rejlåda;
Dragg eller Kråka samt Krok eller Kläpp,
hvarmed den fångade större fisken upplyftes i
ökstocken då håfven icke dertill nyttjas. Alla
dessa redskap, hvilka dels redan äro,delskom-
ma att särskilt beskrifvas, äro nödvändiga vid
Långrefs-fiske. Med några mindre betydliga
förändringar får Långrefven olika namn, efter
den fisksort, för hvilken den begagnas. Den
kallas: Gädd-ref_, Jlrefj Lakrefj Laxsträng
o. s. v. Lån»refven utgöresaf ett 2- eller 3-
tradigt snöre af hampa eller lin. Tvåtrådigt är
bäst, emedan då det är löst hopslaget knorrar
det sig icke; längden är olika efter fiskvattnets
storlek. Sällan är den långref lönande, som
icke åtminstone upptager 200krokar,då denbör
vara omkring 1000 famnar lång. 1 besväret
med sjelfva utläggningen är föga skillnad om
refven är lång eller kort, ty det, som egent-
ligen är besvärligt och tidsödande vid detta
fiske, är refvens skötsel, då hon är upptagen,
påbetningenoch betesfiskens anskaffande. Tafsar-
ne böra vara finare än refven, oftast äro de af
så kalladt simpelkort _, men en svårighet der-
med är, att de då alltid få knut afven iden
ändan, som skulle fästas vid refven, hvilket
icke är det rätt», emedan knutarne fastna och
trassla tafssarne, då krokarne utdragas u>r knip-
pan, ihvilken de ligga, då de skola påbetas.
De bästa tafsar äro de, som af grof och stark
tråd hoptvinnas för hand, hvar ochen särskilt,
så att den ena ändan blifvei' utan knut.. Läng-

den på tafsarna är föränderlig, från 1 till 6 al-
nar. Vid den ändan af tafsen, der knuten är,
bindes kroken på lika sätt, som vid mete re»
dan är beskrifvet, med den skillnad likväl,att,
då kroken, som oftast inträffarmed finmessings-
krok, har en ögla på ändan i stället för att
vara slagen platt, trades den ändan af tafsen,
som icke har knut, igenom nämde ögla, och
tilldrages, sedan kroken förut är påknuten. Då
kroken har tafs af messingstråd, trades garn-
tafsen genom öglanimessingstråds-tafsensända,
och då fina silfverbasar nyttjas, böra garntaf-
sarne hafva öglor på denändan,som skallvän-
das nedåt kroken, ihviika öglor basarna fästas
med lika sort knut (Pl. C, fig. 23), som kom-
mer att beskrifvas vidSlantkrokens fästning vid
slant-refven. Någon gång äro ock dessa tafsar,
genom lindning fastade vid garntafsen. Kro-
karne äro antingen af messing eller jern,ihvil-
ket sistnämde fall de ofta äro förtente. Mes-
singskroken bar den fördelen, att icke tafsen
afrostar i knuten. Samma fördel borde ock
den förtenta jernkroken hafva; men förteningert
afnötes snart. Krokames storlek är mycket
olika och bör lämpas efter fiskslagen, för hvil-
ka de utläggas. Utom ofvannämde slags kro-
kar, begagnas äfven krokar af träd eller ben,
egentligen för Lake. Dessa nyttjades fordom
allmänt, och förfärdigas af en tvågrenig qvistaf
något hårdt trädslag, allmännast af En, eme-
dan fiskaren trodde, att lukten af detta träd,
vore angenäm for fisken. De, som önska des-
sa krokar varaktigare, nyttja dertill ben. Båda
slagen äro nu högst sällsynta inom Skandina-
vien. Agn eller Betej som nyttjas till lång-
ref, är antingen lefvande eller dödt. Derefter
rättar sig ock refvens utläggning.

Med lefvande bete. Detta verkställes på
tvenne sätt, allt efter de krokar man nytt-
jar. Begagnas krokar med tafsar af messings-
tråd, hvilka visserligen äro de sämsta (nyttjas
»u sällan och endast för Gädda), bör refve»
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först nystas iså kallade hålnystan, alldeles på
lika sätt, som repslagare nysta segelgarn. Nyst-
ningen sker på pinne, och den ändan, med hvil-
ken nystningen börjar, knytes om ändan på
pinnen, så att man kan få rätt på den, sedan
nystanet är färdigt. Sedan fiskaren insamlat
alla de förutnämde redskaper i båten, sätter
lian sig på vänstra sidan i densamma, och rod-
daren på sitt ställe vid årorna. Refnystanet
lagges iett embar eller bytta, som ställes fram-
för fiskaren på vänstra sidan, och så väl kro-
kar som tafsar läggas på ett bräde, som är
lagdt tvärt öfver ökstocken framför fiskaren.
Sumpen, ihvilket betet förvaras, om den icke
är inrättad ibakändan af båten, utan medfö-
res lös,bör ligga på vänstra sidan om ökstoc-
ken eller båten och. tätt utmed sidan, på det
fiskaren må kunna, antingen med blotta vän-
stra handen, eller med en mycken liten för
detta ändamål inrättad håf, efter behofderutur
upptaga betesfisken. Vigast är, att hafva ett
embar till hälften fyldt med friskt vatten,
hvaruti betesfisken efter hand, 20— 30 isänder,
insläppas. Embaret ställes vid fiskarens vän-
stra sida. När allt är på detta sättlagdt på sitt
ställe, börjar utläggningen. Fiskaren binder i
den ändan af refven, med hvilken nystningen
började, en sten, något större än en knyt-
näfve; denne sten kastas antingen istrandkan-
ten på en punkt, der man kan återfinna ho-
nom, eller ock bindes tillika med refven ett
sanksnöre vid densamma, som har en på an-
dra ändan vidbunden Vette. Sedan roddaren
hunnit ett stycke ut ifrån stranden, utkastas
stenen, och då han hunnit så långt ut, att han
kommit öfver branten (stället der brådjupet
börjar), bör första kroken utkastas. Fiskaren
tager då en af tafsarne,binder denändan af taf-
sen, på hvilkcn knuten är, med en lycka vid
refven; tager sedan kroken ihögra och betes-
fisken ur embaret eller sumpen med vänstra
handen, insticker den ändan af messingstafsen,
på hvilken öglan är, imunnen på betesfisken
och träder den genom buken till analöppningen
(nafvein) der messingstafsen uttages och fram-

drages så långt, att kroken kommer att sitta i
en af betesfiskens munngipor (Pl. B, fi<r, 14c);
derpå trades den ändan af trådtafsen, på hvil-
ken ingen knut är, genom öglan på messin»s-
tafsen och fästes vid den med lyck-knut,hvar-
efter fisken med krok och tafs kastas i sjön.
Fiskaren bör noga känna längden på trådlaf-
sarne; om dessa äro t. ex. C alnar långa, bör
afståndet mellan dem på refven vara öfver 12
alnar, ty eljest skulle betesfiskarna hinna ihop
och trasslas. Afståndet finner fiskaren på det
sättet, att han under utläggningen, då han
repar refven af nystanet, mäter den med fam-
nen. På beskrifne sätt fortfarestill slutet afref-
ven, der en sanksten, något mindre än den,
som lades istranden eller lastades vid början
af refven, knytes tillika med ett sänksnöre1, så
långt att det räcker från bottnen till vatten-
ytan, der en Vette bindes vid detsamma. Det-
ta är det äldsta, men ock det ovigaste sättet,
att utlägga långref, ochnästan omöjligtatt verk-
ställa under hårdt väder, så framt icke så väl
fiskaren sjelf, som roddaren dervid äro mycket
vana. Bättre är, att för detta fisksätt förkasta
all sort krok med stela messingstråds-tafsar och
endast begagna dem för stångkrok, ochistället
nyttja för Gädda vid kroken korta och fina
siifverbasar, fastade vid vanliga trådtafsar. Det-
ta lättar besväret vid utläggningen och gör att
betes-fisken lefver längre. Sker utläggningen
med tafsar af sistnämdc beskaffenhet eller med
sådan krok, som har endast trådtafs, undviker
fiskaren att knyta trådtafsen vid messingstråds-
tafsen, som är svårt utan lång vana, hinder-
ligt och tidsödande. Likaså är det besvärligt
och fordrar lång vana om det skall gå fort, att
utlägga refven af nystan och under utläggnin-
gen knyta tafsarne vid refven. Man har der-
före uppfunnit följande mycket lätta och be-
qvärna sätt, hvilket verkställes således. Innan
fiskaren begifver sig ut tillsjös, upplägges ref-
ven i en fyrkantig låda (PL B, fig. 10) på det
sättet, att han af den nystade refven först in-
hankar i lådan 6 å 8 famnar, derefter bindes
en krok med tafsen vid refven och lagges ien
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skåra i lådans kant, ungefär 1 tum från kro-
ken, som blir hängande utomlådan; sedanmä-
tes åter med famnen något mer än dubbelt så
långt mellan hvarje krok, som tafsarne äro lån-
ga; hvarpå åter en tafs med krok påbindes,
och så vidare så länge refven räcker. När
detta är verkstäklt, har fiskaren tvenne saker
undangjorde: tafsarna bundne på refven, och
afståndet dem emellan afmätt. Lådan, med den
på beskrifne sätt inlagde refven, ställes, då den
skall utläggas, på ett bräde lagdt öfver båtens
eller ökstöckens sidbord, framför och något till
höger om fiskaren. När då utläggning skall ske,
börjas, som förr är nämdt, med sankstenen
vid landet, från hvilken fiskaren, då han vill
spara sin ref för nötning mot strandstenarna,
har en särskilt gröfre ref, som räcker från
stranden till brådjupet, der den skarfvas vid
den ilådan liggande refven, hvilken utlägges
allt efter som man hinner att sätta agnet på
krokarna» Påbetningen tillgår på lika sätt, som
redan är nämdt, att betes-fisken tages med
vänstra handen ur ett embar eller bytta, stäld
vid fiskarens vänstra sida, och kroken lyftes
ur skåran i reflådans kant, med den högra.
Belesfisken hålles ihanden medhufvudet vändt
åt fiskaren, då krokudden insattes på vänstra
sidan af fiskens rygg ungefär midt under r}rgg-
ienan och stickes antingen snedt igenom ryggen
ofvan ryggbenet (Pl. B, fig. 14 a), så att udden
af kroken utträdes på den motsatta sidan, eller
ock så, att den utträdes någralinier längre fram
på samma sida. (Pl.B, fig. 14b). Härvid obser-
veras, att, då kroken insattes, är udden vänd
mot fiskens hufvucl, och att krokenicke insattes
så djupt, att ryggraden skadas, ty isådant fall
dör fisken snart. Vid slutet af refven bindes
sanksten,sänksnörc och Vette, som förrär nämdt.

Då réS utlägges med dödabeten: dödNors,
Löjor eller metmask , tillgår det alldeles på lika
sätt, endast med den skillnad,att man då på-
betar (sätter agnet på kroken) under det man
inlägger refven i lådan, och sedan manpåknu-
tit tafsen inlägges den, på förr beskrifvet sätt,
iskåran i lådkanten, så att kroken med be-

tet hänger utanför lådans brädd. När fiska-
ren således slipper att beta på refven, under
det hon utläses, kan utLägffningen ske ilivad

DO
'

DO O
väder som helst, äfven under stark storm.
Detta om utläggningen»

När refven skall 'vittjas utan att upptagas,
börjar man vid en afändarne,likgiltigt hvilken.
Refven upplyftes då stycke förstycke öfvervat-
tenytan, något högreänbåtbrädden, ochnedsläp-
pes efterhand. Den som ror bör dervid noga
se sig före att han icke styr ökstocken eller
båten öfver refven, och om det, som någon
gång under storm inträffar, icke kan undvikas,
måste fiskaren, utan att släppa refven, taga den
under ökstocken upp vid den motsatta bräd-
den (relingen). Har refven, som vittjas, lef-
vande beten, böra sådana vara till hands, som
förr är nämdt, likaså om dödt bete nyttjas.
Lösa tafsar, med sina krokar, böra alltid ligga
på sitt ställe framför fiskaren. När då enkrok
träffas, på hvilken en fisk fastnat, aflöses taf-
sen och en annan tages i stället, påbetas och
påknytes; är åter kroken afäten (utan agn),på-
betas han endast. För att vara säker, att icke
den fisk, som nappat, skall slå sig lös,då han
upplyftes iökstocken, bör fiskaren hafva till
hands liggande en mindre, djup håf (Pl. C, fig.
29), för att med den taga under fisken, då han
upplyftes. Man brukar ock till samma ända-
mål en jernkrok med skaft af träd (PL B,fig.
13), hvarmed man hugger uti fisken och vipp-
lyfter den.

När refven upptages^ börjar man vid en
af ändarne, och sedan sankstenen är aflossad,
upphankas refven antingen uti ett kärl, embar,
bytta, korg, eller dylikt, och tafsarne aflossas
efter hand och läggas redigt på ett bräde fram-
för fiskaren; eller ock, hvilket är ännu bättre,
upphankas refven i refiådan och tafsarne in-
läggas i skårorna på lådans kant, på lika sätt
som då refven inlägges ilådan föratt utläggas.
Är refven inhankad inågot kärl och tafsarne
aflossade, upphärflas hon vid hemkomsten och
härfvorne torkas. Är hon åter inhankad ilåda,,
behöfver man, för att få henne torr, endast
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ställa lådan något upphöjd från marken, så att
vädret får spela under dess botten, då honsä-
kert torkar utan att uttagas ur lådan, och kan
utan vidare besvär påbetas och utläggas efter
flera dylika torkningar. Någon gång under det
refven jemt brukas, bör man likväl aflösa taf-
sarue och upphärfla refven för att torka den,
emedan hon i annat fall ruttnar på de stäl-
len,der tafsarne varit påknutna.

Vill man göra refven färdig tillutläggning
hemma, hvilket låter sig lätt göradå dödt bete
nyttjas, och sedan transportera den längre väg,
utan att den trasslas, begagnas en annan sort
reflåda (Pl. B, fig.11), hvilken egentligen är upp-
funnen för en längre transport (se art.Reflåda).

Då refven skall vittjas eller upptagas,hän-
der icke sällan, att den fastnar vid bottnen och
måste afslitas, man är då nödsakad att börja
vid den andra ändan;men om samma händel-
se åter inträffar, innan man hinner till stället
der hon först fastnat, får man den medlersta
delen qvar isjön och kan icke på annat sätt
återfå den, än att man med Draggen (PL B,
fig. 12 a) eller Kråkan (PL B, fig. 12 b) ror
fram och åter på det stället man förmodar att
refven ligger, då hon fastnar på draggen och
på det sättet återfinnes,

Är refven ny eller mycket torr t. ex. då
lion första gången utsattes, böra mindre sank-
stenar af ungefär ett hönsäggs storlek fästas vid
den på 70 å 80 famnars afstånd frånhvarandra.
Dessa stenar aftagas då refven vittjas, ty sedan
honblifvit genomvåt, sjunker hon utan sänken.

Lägger man ref isådana sjöar, som hafva
stark gräs- eller dy-botten, försesden med flö-
ten, som bestå af alns-långa käppstumpar, som
fästas vid refven jjå 15 å 20 famnars afstånd
från hvarandra. Sjunker refven till bottneniså-
dana sjöar,händer merendels, att den fisk, som
tagit, kryper ned i gräset eller dyen och fä-
ster refven så, att, om denicke vid upptagnin-
gen brister, följer fisken åtminstone icke med.

Refven bör vittjas qväll och morgon,men
kan ligga ute minst 3 dygn innan den behöf-
ver upptagas och torkas. Slutligen bör fiska-
ren noga tillse, att krokarne alltid äro hvassa.
De olika tider och ställen, på hvilka långref
nyttjas, jemte de större eller mindre förändrin-
gar den är underkastad iafseende på fiskarten,
för hvilken hon brukas, anföras vid beskrif-
ningen af sjelfva fiskarterna.

15. Reflåda (Pl. B. fig. 10.).

Denna består af en öppen, fyrkantig låda
af tunna bräder, med 4— 6 tums höga sidor
och vidden lämpad efter refvens storlek. Bott-
nen är antingen flätad inotform af rötter el-
ler messingtråd, eller ock af smala trädspjälar,
så nära fastade intill hvarandra, att refven icke
kan utfallamellan dem,menmed tillräcklig öpp-
ning är lemnad för vattnets afrinnande, och
luftens genomgång. Derigenom kan refven,
qvarliggande uti lådan, torkas, utan att man,
för hvarje gångden nyttjas,behöfver härfla den.

Utiöfrekanten af sidorna äro insågade skåror,|
tummellan hvarje och så djupa, att tafsen fäster,
då den intryckes uti dem. Vill man hafva en
båge af jern eller träd fästad öfver lådan till
handtag, då den skall bäras, måste denna bå-
ge kunna nedfällas och vara så vid, att den
faller utom lådans kanter. Då refven icke är
stor, kan ett groft såll användas till samma än-
damål, sedan de nämde insågningarne blifvit
gjorda ibågens eller sidornas öfre kant.

Då
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Då man vill transportera refven längre väg,
sedan hon är påbetad och färdig tillutläggning,
nyttjas dertill en låda af helt annan samman-
sättning (Pl. B, fig. 11). Den består af en 3
å 4 tum hög och lika bred, samt 1 a 2 alnar
lång låda, allt efter refvens längd och storlek.
Bottnen af denna låda består af ett helt stycke,
och skjuter framom den ena sidan, ungefär 1
tum. Ikanten af denna utstående del af lå-
dans botten äro fina hål borrade,meden tums
afstånd från hvarje. Uti dessa hål fästas slut-
maskorna af ena sidan utaf ett nät, bundet af
stark, grof tråd, till lika bredd, som längden
af lådan. Nätet behöfver likväl icke alltid va-
ra fyrkantigt, utan blir ofta något längre än
lådans bredd. Iden kanten af lådans öppning,
som vetter mot nätet, äro inskärningar med såg
gjorda på itums afstånd från hvarandra, för

att deruti inlägga tafsarne,och vid denmotsat-
ta eller yttre sidan af öppningen är ett lock
fästadt, som jemt täcker lådans öppning. När
nu refven på lika sätt, somofvan är beskrifvet,
påbetas, och tafsarne påbindas, hankas den på
nätet, som isådant ändamål jemt utbredes och
tafsarne med krokarne inläggas i inskärningar-
ne i lådans kant, så att krokarne hänga inuti
lådan. Derefter nedfälles locket öfver densam-
ma, hvarigenom krokarne blifva inneslutna i
lådan,som sedan rullas öfver den på nätet lig-
gande refven, hvilken derigenom täckes af nä-
tet, som slutligen, då allt är hoprulladt, blir
omslaget med 2— 3 band eller snören,fastadei
slutet af detsamma. Då refven skall utläggas,
upprullas nätet försigtigt och utbredes antingen
på bottnen af ökstocken, eller på ett par brä-
der, lagde ibredd öfver dess sidobord.

16. Abborrhåf (Pl. B, fig. 15).

Detta fiskeredskap, somenligt v.Linné West-
götharesa, sid. 259, fordom brukades iWerm-
iand och sjön Yngen, beskrifves, på anförda
ställe således: "En jernring, som midtpå kan
hopledas till 2:ne halfcirklar,är af3 alnars dia-
meter; men på sidan något bredare, eller 31
aln idiameter. Bottnen är rund och flat, som
en talrick af 1alns diameter, gjord af tagel,
ragg- eller svinhårs-rep, som spiralt är hop-
sydt, ochutomkring med en tjock jernring om-
gifven. Håfven eller nätet af hvilket håfven

är bunden, emellan öfre jernringen och nedre
botten in formam coni truncati, är 9 qvarter
djupt. Maskorna äroså stora, att minsta fingren
kan inträdas genom dem, med yttersta spetsen.
Denna håf är upphängd med fyra tåg, på än-
dan af en 4 alnars långstång, ihvilken stångs
andra ända ett tåg af 12 alnars längd är häf-
tadt". Huru denna håf, hvilken i närvarande
tid, sällan lärer begagnas, fordom användes,
är redan anfördt sid. 8 vid Abborren.

17. Brandjern (Pl. C, fig. 3—4).
Är visserligen ett bland de äldre redskap,

som användes vid fiske, och inrättadt iända-
mål, att derpå lägga torr antänd ved, på det

att fiskaren vid skenet deraf skullekunna verk-
ställa sådana fisken, som måste företagasunder
nattens mörker,utan att vara hindrad afblos-
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set, som då det först begagnades, troligen alltid
fördes ihanden. Ilikhet med alla öfriga red-
skap har brandjernet med tidenundergått mån-
ga förändringar, ledandetill förbättringar idess
sammansättning. Nu förfärdigas detta redskap
allmännast af ett,inågot störreän en rät vin-
kel böjdt jern, af ungefär |tums fyrkant. Vid
den ena ändan har detta jern en hylsa, uti
hvilken ett 5 a 6 qvarters långt trädskaft fä-
stes, och iden andra är det böjdt uppåt ien
tvär krok, af ungefär 4 tums längd. På den
raka delen mellan dessa böjningar, sombör in-
nehålla|alnilängd,fästas på tvären och till li-
ka afstånd från hvarandra 3 smala jern, hvil-
ka hafva spetsarna böjda uppåt och äro kring
&— l2 tum långa. När Brandjernet skall be-
gagnas, inträdes ändan af trädskaftet ien på
ökstockens sidbord eller bakstam fästad klots,
hvarefter veden lagges öfver de på tvären fa-
stade jernen och antändes.

En annan sort brandjern (Pl. C, fig. 4)
har utseende af en lykta och synes vara en
sednare tiders uppfinning. Består af en korg
af smala jern, i form af en upp och nedvänd
kon. Den har ibottnen en jernplåt, på hvil-
ken fiere runda hål äro huggne, iändamål att
veden, som reses på ända ikorgen, icke må ut-
falla, men likväl tillräcklig luft intränga ge-
nom hålen, på det att veden måtte brinna så
mycket starkare. Denna korg upphänges på
tvenne dubbar uti en klyka af jern, som, på
lika sätt med det nyss beskrefne brandjernet,
har ett skaft af träd, som insattes med nedra
ändan iklotsen på bakstammen eller sidbordet
af ökstocken.

Det är svårt att afgöra, hvilketdera af des-
sa tvenne redskap fullkomligast uppfyller ända-
målet. Det först beskrifna ger ett starkare sken,
och man har lättare, att på det både upptän-
da och underhålla elden; men det har deremot
den stora olägenheten, att spilla mycket ved,
som då den nedfaller i sjön halfbrunnen ofta
skrämer fisken, till skada och förtret för fiska-
ren. Det sist beskrifna har deremot endast den
olägenheten, att det, isynnerhet då korgen är
tät, gifver mindre sken ifrån sig och alltid lem-
nar någon skugga af den i bottnen varande
jernplåten. Dessutom är detta sistnämde mer
kostsamt och svårare att förfärdiga.

Den fattige fiskaren, som icke har råd att
förskaffa sig någondera af ofvanbeskrifne red-
skap, tillrustar ett mycket simpelt på följande
sätt. Han tager en något tjock brädlapp af
ungefär 1 alns fyrkant, och borrar idess midt
ett groft hål isamma lutning motbrädlappens
yta, som ökstockens sidbord mot vattenytan.
Idetta hål fäster han en stake af ungefär 2i
alnars längd, som med andra ändan fästesiden
förr nämda klotsen på inre sidan afökstockens
sidbord-; är då hålets lutning ibrädlappen rätt
iakttagen, får denett fullkomligt horizontelt lä-
ge mot vattenytan. På denna brädlapp lägger
nu fiskaren en nyss upptagen tunn grästorfva,
med gräset, som bör vara fuktigt, nedåt lappen,
som derigenom hindras att fatta eld. På torf-
van lagges veden som upptändes. Det är tyd-
ligt, att detta redskap skall hafva flere olägen-
heter och lysa dåligt, då skenet endast kanspri-
da sig åt sidorna; men det medförer deremot
ingen kostnad.

18. Spigghåf (Pl. C,fig. 28).
Kallas äfven Norshuf^ då den begagnas för

denna fiskart, likasom den någongång får namn
af Gliliäfj då dcrmed fångas små Löjorj, Gli eller
annat fiskyngel. Spigghåfven bindes af fin tråd,

med så fina maskor, att spetsen af liilfingret
icke kan införasidem. Noten fästes omkring
en båge, som har 2 å 3 alnars diameter, och
är pålitligL fästad vid ett 3 alnars långt skaft,
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hvilket riktas så mycket uppåt, att dess lutning
utgör en 30° vinkel emot bågens plan. För
att hålla noten spänd, äro på håfvens undre
sida tvenne halfbågar fastade ikors,öfver hvil-
ka noten spännes, och somgöra att håfven blir
skålformig. Till styrka för bågen är vanligen
ett starkt snöre fästadt ifrån skaftet till bågens
motsatta rand. Huru dennahåf nyttjas, då Spigg
till trankokning dermed fångas,är redan beskrif-
vet vid denna fiskart, sid. 20. När den nytt-
jas för små löjor eller fiskyngel, som dermed
fångas för att användas till agn vid djupmete
för Abborre, eller på långref, sker det alltid i
åar och strömmar, der dessa smärre fiskar äro
samlade imängd. Fiskaren fäster då framän-
dan (förstäfven) af båten eller ökstocken vid
stranden och ställer sig sjelfi bakändanafden-
samma. Håfven nedföres i vattnet 2 a 3 al-
nar under vattenytan och hålles der stilla en
stund till dess fiskaren förmodar, att de små
fiskar han söker samlat sig öfver densamma,
då den hastigt uppdrages på det sätt, att skaf-
tet af håfven hvilar motbåtbrädden eller stam-
men, som, då håfven blifvit uppdragen något
öfver vattenytan, utgörstödetförden häfstångs-
rörelse, hvarigenom den derefter hel och hål-
len lyftes ur vattnet och stjelpes med de fån-
gade fiskarne i ökstocken. Då denna håf an-

vändes vid Norsfiske sker det alltid iströmmar
eller trånga sund, der starkt strömdrag finnes.
Håfven nyttjas då antingen på lika sätt,somnyss
är anfördt, att fiskaren håfvar den, stående i
ökstocken, eller ock äro på sådana ställen, der
Norsen stiger, Risgårdar inrättade för detta än-
damål. Fiskaren står då på en Öfver Risgår-
den lagd bro, nedsätter håfven iöppningenoch
då Norsen inströmmat deruti stjelper han ur
den uti en utmed risgården liggande ökstock.
Troligen är det äfven med den ifrågavarande
håfven, som Nors fångas iClar-elfven på det
sättet, att en karl ror båten med strömmen på
de ställen, der norsstimmen vanligenplägar, up-
pehålla sig, då tvenne karlar stå i hvar sin
ända afbåten, försedde med hvar sinhåf, som
föres mot bottnen af elfven och emellanåt upp-
tages och uttömmes, hvarpå de åter ro uppfö-
re mot strömmen, för att taga ett nytt varp
på lika sätt. Med en ungefär dylik håf fån-
gas Nors isjön Sömmen iÖstergöthland under
vintren på det sättet, att på det stället af sjön,
der det djupaste vattnet är, väckes en vak på
isen; utmed denna vak upptändes en eld, då
Norssen, lockad af eldskenet eller för att häm-
ta luft, uppstiger i vaken ochblir deruturupp-
öst med håfven.

19. Ryssja (Pl. C,fg. 5).

Detta redskap, som på någi^a orter kallas
Hommcij på andra Ruskaj har sannolikt upp-
kommit af ett äldre, redan beskrifvet redskap:
Mjärden. Då man fann, att denna var otill-
räcklig att dermed tillstänga de sund och åar,
genom hvilka fisken, isynnerhet under lektider-
na uppsteg, fastade man armar vid mjärden,
lämpade efter bredden af det vatten, sombor-
de stängas; på detta sätt uppstod Ryssjan, som
likväl under tidens lopp undergått många för-

ändringar, innan den erhöll den form, hvilken
den nu äger. Ryssjan förfärdigasendast afnot,
bunden af lin- eller allmännast hamptråd,ma-
skornas groflek rättar sig efter fisksorten, för
hviiken hon utsattes. Vanliga uppställningen
tillgår så, att noten spännes öfver 3 till 5 bå-
gar, allt efter som man vill hafva längden på
Ryssjan. Den främsta bågen är endast enhalf-
cirkel, af en någorlunda grof och stark gran-
qvist eller hasseltelning, mellan livars ändar
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ett starkt snöre är fästadt. De öfriga 3 eller
4 bågarna äro af samma trädslag, men sma-
lare, cirkelrunda och minskas i vidden,allt ef-
ter som de insättas längre från första bågen.
Den smalaste ändan, som kallas stjertetij hop-
drages med ett snöre, trädt imaskornaochhop-
fästes med en knut. Afståndet mellan bågarna
är ifrån första bågen störreoch minskas sedan,
så att, om t. ex. afståndet mellan l:a och 2:a
bågen är Ii aln, är afståndet mellan 4:de och
s:te endast ialn. För att hindra fisken att
gå tillbaka,sedan han inkommit iRyssjan, blir
hon försedd med t eller 2 strutformiga ingån-
gar, från 1 till 2 alnar långa, nära lika dem,
som nyttjas för mjärden (Pl. A, fig. 5). Den
första ingången fästes alltid vid första bågen
med den vidare ändan, och idensmalare fästas
4 starka trådar eller mycket finasnören, hvil-
ka fästas i andra bågen då ryssjan har 2, och
i3:dje då den endast har en ingång. Dessa
snören fästas så, att den strutformiga ingångens
inre öppning utspännes i fyrkant, om ingån-
garna äro två; men är denna ingång den en-
da, fästes inre eller smala öppningen endast
med tvenne snören, det ena öfver det andra,
så litet spände, att öppningen faller ihop efter
den inkrupna fisken. Den inre ingången bör
alltid hafva en så beskaffad inre öppning. För
att inleda fisken i ryssjan, förses den alltidåt-
minstone med en arm, hvars längd och djup-
lek är mycket föränderlig efter vattnets djup
och ställets beskaffenhet, der ryssjan utställes;
likväl bör armens djuplek alltid utgöra ? af
främsta bågens höjd. Armarna kunna för be-
sparing bindas af sämre garn, änsjelfva ryssjan,
ochpå det de måtte stå spända i vattnet, för-
ses demed telnar, mellan hviika, på omkring1
alns afstånd från hvarje, tunna trädspjälar fä-
stas, hviika äro lika långa, som armen är hög.
Några fiskare låta dessa spjälar stiga några tum
nedom armens undertelna och afspetsa dem i
samma ända, på det den måtte kunna nedtryc-
kas isjöbotten, då armen vid ryssjans utsätt-
ning utspännes. Detta nyttjas nu mera sällan,
emedan spjälames spetsar alltid fastnaiarmen,

då den upptages ochutsattes, och äro idet fal-
letförtretliga,dessutomuppfylla de sällansitt än-
damål, ty det är sällsynt att bottnenär så slät,
att dessa spetsar kunna fästas ibottnen, utan
att uppdragas då armen spännes rät. För att
få armen att stå rak och spändi vattnet,nytt-
jas allmännare, då han är lång, att hafva en
eller högst tvenne mycket smala störar bundne
på densamma. Dessa bindes vid nedra telnan
så löst, att bandet skrider upp på stören om
denna nedtryckes längre i bottnen,och det an-
dra bandet, hvarmed han fästes vid öfra telnan,
kan jemkas efter behof vid utsättningen. Ar-
mens längd är olika, från 2 till 6 alnar. Då
ryssjan har endast iarm, fästes denalltid midt
för öppningen på det sättet, att, då armen är
utspänd, dess främre ända utgör en vertikalt
dra°en linie öfver första ingångens cirkelformi-
ga öppning. Någon gång nyttjas tvenne armar,
en på hvardera sidan om den främsta bågen,
och fastade vid densamma. Detta sker då ryss-
jan utsattes iändamål att stänga öfver åar och
sund. Sällan nyttjas 3 armar på samma rys-
sja, och då detta sker, är den medlersta, som
står rakt ut ifrån ingången,några alnar längre
än sidoarmarne. Ändamålet med de 3 armar-
ne är, att när fisken följt den medlersta ar-
men till öppningen af ryssjan och vill vända
om,han skall stöta på någondera af sidoarmar-
na och af dem inledas iryssjan.

Ryssjans utläggning tillgår på följande sätt:
Platsen, der ryssjan skall utställas, bör hafva
någorlunda jemn botten och så djupt vatten,
att åtminstone halfva ingången till fyssjankom-
mer att ligga under vattenytan. Da ryssjan har
en eller tre telnar bör den ena} eller medler-
slctj ligga vinkelrätt mot stranden och fästas
med ändan antingen strax invid stranden, el-
ler, om den är jemt sluttande, uppå torra lan-
det. Denna sistnämde försigtighet är af vigt
att iakttaga, ty Gäddan tränger under leken
så nära landet som möjligt, ofta så långt upp
idet grunda vattnet, att hön till " någon del
blir synlig öfver vattenytan, ehuru hon följer
bottnen; och som under vårtiden vattnet kån
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betydligt stiga på en enda natt, skulle lätteli-
gen Gäddan bereda sig väg mellan armens än-
da och landet, om icke nyssnämde försigtighet
iakttages.Istället för arm, eller då armen icke
räcker till, begagnar man äfven med fördel en
risgårclj som från strandenutlöper ivattnet till
det stället, der ryssjan lagges eller der ar-
men vidtager. Det är icke heller af ringa vigt,
att noga afpassa det djup, på hviiket ryssjan
utställes, ty kommer denna att stå så djupt,
att vattnet går öfver den, lyckas icke fångsten;
emedan Gäddan följer stranden så länge inga
större hinder möta, och då hon, för att und-
vika dessa, måste göra en längre omväg och
ledes af armen till djupare vatten, vänder hon
hellre om, än att fullfölja kursen. Då ryssjor
utställas på mj-cket långgrunda ställen t. ex.
vidsträckta, öfversvämmade ängar, ställas flera
ryssjor å rad, den ena efter den andra så tätt
tillhopa,att icke Gäddan kan tränga sig emel-
lan dem, och iså lång sträcka, att då denena
står iiivid stranden, den sista ligger nära un-
der vattenytan. Finnas 3:ne armar på ryssjan,
utlöper den medlersta från stranden eller ris-
gården,och de tvennesidoarmarneutspännasder-
emot snedt emot denna. När ryssjor nyttjas i
mindre åar, eller isund mellan tvenne sjöar,
hafva de alltid endast tvenne armar, och stäl-
las då så, att ingången vändes med strömmen.
Sidoarmarne böra då vara så långa, att de räc-
ka till ömse stränder eller åkanter, om man
icke vill skarfva dem med risgårdar. Vid så-
dane tillfällen kan man med större fördel, i
stället för armar, afstänga ån eller sundet med
risgårdar från ömse stränder, ochpå dessablott
lemna en öppningimedeldjupet, hvilken öpp-
ning bör vara afpassad efter ryssjans bredd, så
att den deraf fullkomligt upptages, då hon i
den utsattes. När allt detta är observeradt,
företages sjelfva utläggningen_, som tillgår på
följande sätt:Ilyckan af det snöre, hvarmed
ryssjans smalare ända är hopdragen, insattesen

stadig, iden tjockare ändan afspetsadstör, som
får namn af stjertstör. En dylik fästes vid
slutet af armen, samt, om dennas längd uppgår
till 6 alnar eller deröfver, ännu en lika be-
skaffad, men smalare stör på midten afarmen.
De störar, som fästas på armen, fastbindas så,
att nedre bandet vidundre telnan,slås om stö-
ren ungefär 6 tum från den afspetsade ändan,
och det öfra bandet så långt upp på densam-
ma, som armen är djup. Då detta är gjordt,
är ryssjan färdig, till utläggning. Först ned-
sättes stjertstören;ryssjan utdrages fullkomligt
rät, och om störarna påarmen äro tvenne,ned-
sättes den först, som är midt på armen, och
den vid slutet sist. Man bör noga göra afse-
eride på att ryssjan blir rät utspänd, ty eljest
fä icke ingångarne hvarken sin rätta form eller
sitt rätta läge. Vidare efterses, att strängen på
ryssjans främsta båge ligger jemt och tätt till
bottnen,samt att armens nedra telnaäfven föl-
jer den. Detta sistnämde är ofta svårt, och
man har derföre uppfunnit åtskilliga medel att
afhjelpa svårigheten. Några hafva spjälarnapå
ryssjans armar, hvarom redan är nämdt,så lån-
ga, att de med några tums lång spets sträcka
sig nedom undertelnan, dessa spetsar nedtryc-
kas vid utsättningen ibottnen; men sällanblir
en så utsatt arm slät och utan lyngor. Andra
begagna smala trädkäppar med en utstående
qvist eller klykanära nedre ändan. Dennaklyka
sättes öfver nedre telnan och nedtryckes, så
att den håller telnan fast vid bottnen; mot
öfre ändan af samma käpp skares ett hak, så
högt upp, som armen är hög, hvaruti öfre tel-
nan inlägges. Då sådana käppar nyttjas, har
armen vanligen inga spjälar. Är vattnet så
djupt, att det stiger ungefär på |af ryssjans
höjd, och är denna tillika lång och icke pålit-
ligt spänd, vill hon gerna flyta upp;man ned-
sätter då 2:ne störar i lutande ställning, så att
de komma att stå ikors öfverRyssjan ochhin-
dra henne att uppflyta.
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20. Ljuster. (Pl. C, fig. 1.)

Detta är troligen det äldsta af våra nu
brukliga fiskeredskap. Det är bekant att spjutet _,
pilen och harpunen voro de äldsta vapnen, som
våra förfäder nyttjade icke endast mot skogames,
utan äfven mot flodernas innevånare. Vilda
folkslag nyttja ännu idag pilen och harpunen
till fiskfångst, t. ex. Indianerna vid Oronoco
floden isödra America, hvilka större delen af
året lefva af fisk, skjuta med pilar de till vat-
tenbrynet uppstigna fiskarne. Ljustret är icke
annat, än en forntidens harpun, hvilken, för
att gifva säkrare hugg, kanhända äfven der-
före att tretalet ansågs heligt och följaktligen
lyckligt, i äldre tider inrättades med 3:ne ud-
dar. Det kallades då Ljustru af gamla ordet
lysta (slå, stöta). Då färdigheten, att med sä-
ker arm föra spjutet, genom en afbehofvet min-
dre påkallad öfning förlorades, och denna för-
lorade skicklighet måste ersättas genom en ri-
kare uppfinningsgåfva isammansättningen afde
redskap, som begagnades, ökade man uddames
antal, hvarigenom instrumentet fick en bredd,
som gjorde, att man vid stöten, utan allt för
stor oskicklighet, nödvändigt skulle träffa före-
målet. Ljustrets ändamål är, att dermed hug-
ga och qvarhålla de större fiskar, som låta fi-
skaren nalka sig på närmare afstånd. De som
uv brukas hafva väl åtskilliga benämningar,
såsom Lax- Ål- Gädd- och iSV/?zyu-Ljuster, men
konstruktionen är ihufvudsaken lika, och för-
ändringarne efter fiskarten, för hvilken de
skola begagnas, obetydliga. Ljustret består af
tvenne delar: skaftet och ljusterjernet. Skaf-
tet göres af något lätt trädslag till den tjock-
lek, att fiskaren beqvämt kan omfatta det med
handen; längden rättas efter omständigheterna
och vattnets djuplek, från 4 till 12 alnar. Till
ljusterjernet bör tagas fint, mjukt jern, utan
bräckor och flagor; det består af tvenne delar:
Hylsan och Kammen. Den förstnämde utgör
ljusterjernets öfra ända; med densamma fästes
&et vid skaftet på det sättet, att stången af-

spetsas efter hylsans öppning och fästes med 2
a 3 spikar, för hvilka hål äro slagne så väl i
hylsans utåt stången uppstigande bladformiga
spets, som ikanterna af sjelfvahylsan. Nedre
delen af hylsan är utdragen till en 2 å 3
tums lång tenaj vid hvilken sjelfva kammen
fästes. Någon gång är tenanså långt utdragen,
att den utgör medlersta pinnen i ljusterkam-
men. Denna fästes alltid med en stark ochpå-
litlig nagel vid tenan, vinkelrätt emotden, och
utgöres af ett mer eller mindre, från 6 till 15
tum långt, och \ till|tum bredt jern, hvar-
uti pinnarne fastnaglas. Dessa äro runda el-
ler något flata, mer och mindre tjocka efter
kammens storlek, till ett antal af 9 å 13, från
2 till 5 tum långa, och hafva omkring 1 tum
från spetsen livar sin hulling, utom den med-
lersta, som icke sällan har tvenne, en på hvar-
dera sidan. Hullingarne äro huggna på den si-
dan om udden, som vetter ifrån den medler-
sta. På detta sätt (Fig. 1. d) äro deljuster in-
rättade, som nyttjas för Lax och Gädda, och
endast skilde genom storleken.

Ål-Ljustret (Fig. 1. b.) är endast 6 tum
bredt och har det jern, ihvilket pinnarne van-
ligen fästas, nedböjdtpå sidorna lika långt, som
pinnarne äro långa, samt med en utböjning på
ändarne. Här äro icke pinnarne fastadeinäm-
de jern, utan sitta fastnaglade uti ett annat,
som åter är fästadt högt upp mellan de ned-
böjde sidojernen. Pinnarne, 7 till antalet,haf-
va lika beskaffade spetsar, somredan är nämdt,
men endast 2 tums längd och en vanlig gås-
pennas tjocklek. För Ål brukas äfven ett an-
nat ljuster, så skiljaktigt i form, att det kom-
mer att särskilt beskrifvas under artikeln: Ålgel.

Simp-Ljustret (Fig.1.c),hvarmed äfven an-
nan smärre fisk hugges, har hylsan likamedGädd-
Ljustret jmen någon tena finnes der icke,utan
pinnarne, som äro lika fina med Ål-ljustrets _,
äro längre, omkring 6 tum och med öfra än-
darne hopböjde och sammansmidde invid hyl-
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san, så att detta ljuster får utseendeaf ett hal-
ster eller skåfvei. För att gifva de, emot sin
längd, något smala pinnarne styrka,är vanligen
en grof messings- eller stål-tråd flätad flere
hvarf fram och tillbaka mellan dem, ungefär
4 tum från uddarne.

Till Ljustrens konserverande hörer, att de
tid efter annan värmas och öfverstrykas med
beck eller harts, för att hindra rosten att för-
tära jernet. Huru de begagnas kommer att be-
skrifvas vid artikeln Eldstödjning.

21. Stångkrok (Pl. C, fig. 12, 13, 14, 15.)

Är en sort mete, hvars inrättning åsyftar,
att fiskaren en längre eller kortare tid kan
vara frånvarande från de spön eller stänger
han utsatt, utan att han genom denna från-
varo skulle förlora något af fångsten, som i
likhet med metet är beräknad på fiskens rof-
girighet. Stångkrok nyttjas så väl sommar, som
vinter. Till den stångkrok, som allmännast
nyttjas om sommaren, hörer: stången^ refvenj
bågen eller klykcnij kroken och agnet. Stången
bör vara smal och slät, af qvistfritt träd, van-
ligen Hassel, spetsen icke alltför svag, ochden
gröfre ändan afspetsad, samt längden passande
efter djupet, vid hvilket hon skall utställas.
Refven är ett två eller tretrådigt snöre, all-
deles af samma sort, som brukas till långref;
längden omkring 5 famnar. Bågen består af
en B—;98— ;9 tum lång, något mindre än fingers-
tjock En- eller Hasselpinne, som låter böjasig
ihästskoform, och hålles i denna form genom
ett omslaget segelgarn, till dess han är full-
komligt torr, då han vanligen bibehåller den
böjda formen. Klykan göres af en tvågrenig
qvist af En eller annat träd; tjockleken lika
med den, som är uppgifven för bågen och
längden mellan 3— 4 tum. Kroken är meren-
dels alltid af messing och hamrad flat, för att
ickekunna uträtas, samt så stor, att emellanud-
den och skaftet är |verktum. Tafsen, om-
kring 8 tum lång,är hopsnodd af 2:ne fina mes-
singtrådar, och med den ena ändan fästad vid
kroken genom ett hål i ändan af krokens skaft.
1 tafsens andra ända är en liten ögla, jemt så

stor, att refven kan trädas igenom den. Till
agrij som alltid bör vara lefvande, nyttjas all-
männast Mörtj men i brist deraf små Sarf,
Löja, och inödfall Abborre och Gers. Små
Rudor äro de bästa, der de kunna erhållas,
emedan de äro mycket seglifvade. Alla dessa
tillhörigheter medförer fiskaren, då han begif-
ver sig åstad för att utsätta stångkrok (fig. 12),
hvilket tillgår på följande sätt: först påfästesbå-
gen sålunda, att den omkring Iialn eller något
mindre från refvens ena ända fastknytes; den
öfriga delen af refven uppiindas redigt öfver
bågen till så stor del, att endast 3 alnar eller
deromkring, allt som vattnet är djupt, lemnas
hängande, sedan man förut fästat den uti en
för detta ändamål gjord klyft ispetsen af den.
ena af bågens armar. Nyttjas stångkrok med
klyka (fig. 13), fästes klykan på lika sätt på
refven; men istället för att upplinda refven
på den, lindas refven i öglor mellan 2 fing-
rar så långt, att endast omkring 3 alnar
återstå. Den upplindade refven sättesiklykan,
och på det den icke måtte utfalla, lindar man
ett eller annat slag under den, hvarefter ref-
ven på ofvannämde sätt fästes i en spric-
ka ispetsen på endera af klykans armar. Då
detta är gjordt, nedsättes stången med den
gröfre afspetsade ändan i sjöbottnen, en eller
annan aln från vasskanten, så fast, att denic-
ke lösryckes, då gäddan tager, ej eller lössli-
tes af storm. Stångens ställning bör vara lu-
tande från vassen, och dess längd så afpassad
efter vattnets djup, att spetsen räcker omkring
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2 alnar Öfver vattenytan. När stången är ned-
satt, fästes vid dess ända den delen af refven,
vid hvilken bågen eller klykan är bunden. Är
denna del så lång, att bågen eller klykan hän-
ger nedivattnet, upplindas så mycket deraf
på stångändan, att bågen kommer att hänga i
aln minst öfver vattnet. Derefter företagespå-
betningen. Den verkställes antingen så,att än-
dan af messings-trådtafsen trades ingenom mun-
nen och ut genom analöppningen på fisken,el-
ler ock, som är ännu bättre, borttages 1 a 2
fjäll på sidan af ryggen på fisken, fram emot
hufvudet; der stickes ett fint hål endast ge-
nom skinnet, uti hvilket hål den ändan af
tafsen, påhvilken öglan är, inträdes och fram-
skjutes under skinnet till omkring itum från
stjertfenan, der tafsändanuttages,och tafsenmed
kroken framdrages så långt, att äfven skaftet af
kroken kommer under huden, och udden, som
vändes nedåt, kommer att ligga vid eller un-
der bröstet. Båda dessa påbetningssätt hafva
sina fördelar och olägenheter. Vid det först-
nämde, då tafsen trades genom munnen till
analöppningen, skola inelfvorna nödvändigt ska-
das, emedan det icke är möjligt, att messings-
tafsen kan följa tarmens böjningar;vid det sist-
nämde inträffar någon gång, att tafsen trades
för djupt, då fisken snart dör,eller förgrundt,
då agnet snart sliter sig lös från kroken. Det
förstnämde sättet nyttjas allmännast. När ag-
net är på ettdera af ofvanbeskrifne sätt fästadt
på kroken, bindes den vid refven på det sät-
tet, att ändan af refven trades genom öglanpå
messingstafsen och fästes med en lyck-knut.
Några fiskare bortiemna alldelesbågeneller kly-
kan och fästa endast den ena ändan af refven
vid stångens spets och den andra vid den på-
betta kroken (fig. 14); men på det att ickebe-
tesfisken måtte lägga sig på bottnen, derifrån
han mindre begärligt tages af roffisken, upp-
hänges han 2 a 3 alnar under vattenytan på
det sättet, att en fin tråd fästes med ena än-
dan vid stångens spets, och med den andra i
en fin knappnål, som insattes tvärtföreibetes-
fiskens rygg. Det förstås, att tråden då bör

vara så lång, att den räcker från stångens spets
så djupt under vattenytan, som man vill haf-
va fisken stående under den. Hela refvenlag-
ges lösi vattnet. Ofta händer, särdeles då
våren något framskridit och vattnet blifvit
varmt, att betesfisken dör, har man då så
knapp tillgång derpå, att icke en ny i den
dödes ställe kan påsättas, hänges dendödeupp
på det sättet, att en knappnål med en vid-
bunden tråd fästes, som förr är sagdt, genom
betesfiskens, rygg och den andra ändan af trå-
den knytes om refven så högt upp, att den-
samma tillika med fisken och trådändan utgör
en liksidig triangel (fig. 15), ihvilken den ena
sidan utgöres af refven, den. motsatta af tråden,
och basen af messingstråds-tafsen med den på-
satta fisken. Härigenom får betesfisken sinna-
turliga ställning i vattnet och tråden med
knappnålen går lätt undan, då agnet gripes, af
rofiisken.

När stångkrok utsattes om vintrerij tillgår
det sålunda, att, sedan man på isen några al-
nar från vasskanten väckt upp en vak af un-
gefär 1| alns diameter, nedsänkes den på lika
sätt med sommar-stångkroken tillrustade och
påbette refven ivaken, och bindes med den
ändan,som är ofvanför klykan, omkring en
öfver samma vak lagd käpp eller stör-stump,
hvarefter denna jemkas så, att refven kommer
att hänga midt i vaken. När stångkroken
utsattes sedan han torkat, händer alltid,
att refven icke vill sjunka, så framt icke be-
tesfisken är så stor, att han kan neddraga den.
Isådant fall sättes ett sänke af bly på refven,
strax utmed och ofvanför kroken eller tafsen,
eller ock bindes en mindre sten ofvanför kly-
kan. Då denna krok skall vittjas, som van-
ligen sker livar eller hvarannan dag, är nöd-
vändigt att se sig noga före då vaken skall
väckas upp, att upphuggningen sker tätt intill
vakens kant, ty iannat fall kan man lätt af-
hugga refven, och förlora icke allenast denut-
satta redskapen, utan äfven den fisk, sommöj-
ligen tagit.

Då



KLUMP-KROK. 33
Då stångkrok utsattes om vintren på af-

lägsnare ställen, der nian fruktar att den vitt-
jas af tjuffiskare, bindes icke refven omkring
någon stör lagd öfver vaken, utan för att döl-
ja att någon krok finnes utsatt i vaken, väc-
ker man på sidan om den, ungefär på 8 a 10
tums afstånd, ett mindre hål, genom hvilket
nedstickes en smal trädgren, eller en mindre
stam af en buske, som iden ändan, som ned-
stickes, har en tvär krok, eller längre utgå-
ende gren. När denna är nedstucken iden
lilla vaken, vrides den mot den stora, och vid
kroken på grenen eller qvisten på buskstam-
men, som då blir synlig i den stora vaken,
fästes refven. Då detta är gjordt, vrides kro-
ken tillbaka under isen, så att intet deraf sy-

nes istora vaken, hvaraf tjuffiskaren tror, att
kroken är upptagen. På grenen, som härtill
nyttjas, låter man qvistarna qvarsitta på den
delen, som är öfver isen, så att den får utse-
ende af ett vakmärke. När en på detta sätt,

utsatt krok skall vittjas eller upptagas, medta-
ger fiskaren en käpp, som har en krok på än-
dan; med denna tager han i den stora vaken
under isen och framdrager den utsatta stång-
kroken,som derefter, sedan denär vittjad,åter
nedsläppes istora vaken. Är vädret så mildt,
att icke den gren, vid hvilken refven är fä-
stad, fastfryser, behöfves ingen särskild krok
att dermed framdraga refven, utan omvrides
grenen tilldess kroken blirsynligistora vaken.

22. Klumpkr ok. (Pl. C, fig. 16).
Är en förändring.af stångkroken, der klum-

pen företräder stångens ställe. Denna nyttjas
om sommaren, och begagnas endast för sådana
ställen, der antingen vattnet är så djupt, att
stången icke räcker till, eller bottnen så bård,
att den deruti icke kan nedstötas. Klumpkro-
ken består af en 1^ till 2 alnar lång trädklabb,
eller- störstump, med en inskärning ihvardera
ändan; vid den ena ändan fästes ref och krok
och i den andra ett snöre med sanksten. När
denna skall utläggas, utkastas först sankstenen
bunden vid sanksnöret; när stenenhunnit bott-
nen, fästes den ena ändan afklumpen vid sank-
snöret tätt invid vattenytan, somhindrar klum-
pen att flyta från stället. Vid klumpens an-
dra ända bindes refven, som förut biifvit på
lika sätt utrustad och påbetad, som när den
utsattes med båge eller klyka, och bvilket re-
dan är beskrifvet. Bäst är, att till kiumpkrok
nyttja båge, emedan den kommer att hänga
under vattnet; ty om klyka nyttjades, skulle
refven lätt ryckas ur klykan genom vattnets
sqvalpning.

Emedan det icke sällan händer, att be-
tesfisken dör på kroken, antingen till följe
af den skada honom tillfogas vid påbetningen,
eller af värmen ivattnet då året längre fram-
skridit, och man icke alltid har tillfälle att er-
sätta den med en annan lefvande fisk, harman
uppfunnit ett eget sätt att få honom, såsomdöd,
att hålla sig uti horizontel eller lefvande ställ-
ning ivattnet. Till detta ändamål fästes en
knappnål iryggen på fisken, nära hufvudet,
och isamma nål knytes åter en fin tråd, som
med sin andra ända fästes så högt på refven,
att denne med fisken och trådändan bildar en
liksidig triangel på det sättet, att ena sidan
deraf utgöres af refven, den motsvarande af
tråden, och basen af messingstråd-tafsen med
den påsatta fisken (Pl. C, fig. 15). Detta sätt
användes vid alla slags stångkrok, der refven
är lindad på båge eller fästad iklyka, således
vid vanlig stångkrok samt vid klumpkrok.

5
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23. På lkrok. (Pl. C, fig. 17).

Denna består af en 30— 40 famnar lång
ref med tafs och krok iena ändan ochen sten
iden andra, samt en väl torkad slå eller spjä-
le, helst af gran, omkring 6 qvarter lång, med
en inskärning iena ändan. Denna krok utläg-
ges på följande sätt. Med stenen, som utgör
sänke eller ankare till refven, afmäter mandet
tjenliga djupet och slår på refven en rännsna-

ra, som fästes uti inskärningen på spjälen, och
så afpassad, att, då stenen ligger på bottnen,
neddrager den spjälen så djupt, att endast |
af den står upp från vattenytan. Den öfriga
delen af refven med krokenpåbetad, helst med
lefvande bete, kastas ett stycke utoch får sjun-
ka till botten.

24. Angelkrok. (Pl. C, fig. 8. 9. 10. 11.)
Nyttjas endast' för Gädda under vintren,

och har fått sitt namn af krokens form (fig. 9),
som har utseende af en triangel, ihvilken den
tredje sidan är öppen. Denna form, var tro-
ligen den äldsta, men synes sedan blifvit än-
drad på det sättet, att krokenistället för en
vinkel eller ängel, fick 2:ne (fig. 10). Inär-
varande tid, har den vanligen en bugform (fig.
11). Formen är ihufvudsaken likgiltig, en--
dast bågen eller vinkelen är så stäld, att den
ögla i bågens eller vinkelens öfre ända, uti
hvilken refven fästes, ligger öfver jemvigts-
punkten, så att, då refven knytes iöglan och
kroken hänger fritt, den nedre delen af bågen
eller sidan af vinkelen kommer att stå våg-
rätt. Af dessa tvenne former är den sistnäm-
de, som vi kunna kalla basformen denallmän-
nast begagnade, hvårföre den ock skall nogare
beskrifvas.

Till krok tages en grof tråd af jern eller
messing, af 10 tums längd; denna hamras nå-
got flat för att blifva stelare; den ena ändan
böjesien cirkel af 31 tums diameter och i
spetsen vrides en liten ögla,för att deruti fä-
sta refven. Den andra ändan af tråden utdra-
ges nästan rak och spetsen böjes till en krok
af I tums öppning och|tums längd,med hul-
lirig, som bör vara stark och hafva sitt läge

ungefär |tum från udden. Utom kroken for-
dras en 5 a 6 famnar lång ref af segelgarn el-
ler helst så kallad simpelkort;en tunn fyrkan-
tig brädlapp^ af omkring 6 tums längd och 4
å 5 tums bredd, vid hvilken refven fästes och
på hvilken hon upplindas; ett fint spö 20— 30
tum långt, af något mjukt trädslag (Sälg eller
Hassel);en kilformig trädbit (fig. 8) 2å 3 tum
lång, som iden öfre tvära ändan har ett Ml
så stort, att den tjocka ändan af spöetkander-
uti insättas; samt slutligen lefvande Mört till
agn. Då fiskaren, försedd med dessa tillhörig-
heter, kommit till stället der han skall fiska,
väcker han lika många vakar på isen, som han
har krokar att utsätta. Vakarna väckas icir-
kelform af i— Ialns diameter på några alnars
afstånd från vasskanten och 20 å 30 steg från
hvarandra. Vid kanten af hvarje vak hugges
ett litethål, uti hvilket den nämde kilformiga
trädbiten insattes, sedan spöet förut är fästadt
med den tjockare ändan ihålet' på trädkilen,
som bör hafva någon, fast obetydlig lutning in-
åt vaken. Derefter tages refven, som förut är
upplindad på brädlappen, och idess ända fä-
stes kroken. Derpå tages den i ett vattenem-
bar medförde betesfisken och sättes på det
sättet på kroken, att udden insattes i ryggen
på sidan om ryggbenet, der tjockaste köttetär,
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och uttages mot hufvudet, så att,då fisken slap-
pes i vattnet, kroken håller honom i naturlig
ställning och udden af kroken är vänd bakåt.
Derefter nedsiäppes betesfisken i vakenmer och
mindre djupt efter vattnets djuplek, så att han
kommer att stå ungefär ihalfva vattnet,hvar-
efter en ögla slås på refven, hvarmed denupp-
hänges på spöspetsen. Det öfriga af refven re-
pas af brädlappen och lagges redigt på isenvid
kanten af vaken. För att afböja den olägenhet,
som ofta inträffar under stark kyla, att ref-
ven, isynnerhet då hon är våt, fryser fast vid
isen och icke löper efter, då Gäddan löper ut,

bruka några fiskare att upplinda refven på en
rulle, fästad ien ställning, som ställes öfver
eller tätt invid vaken. Fiskaren bör hålla sig
på midten af den sträcka, som de utsatta kro-
karne upptaga,emedan han genast bör vara
till hands när Gäddan tagit,som visar sig deri-
genom att spöet, som är krökt af refvens och
krokens tyngd, reser sig så snart Gäddan fat-
tat betesfisken, nedryckt refven af spöspetsen
och begynner löpa ut. När då fiskarenhunnit
fram till stället, fattar han genast refven och
uppdrager Gäddan.

25. Slant (Pl. C, fig. 18-26.)
Namnet på detta lönande fiske härleder

Ihré från det Belgiska ordet, slonden (sluka),
emedan kroken med agnet nödvändigt måste
sväljas af roflisken, om denna skall kunna fån-
gas. Slant är egentligen icke annat, än en för-
ändring af vanligt mete, der stången företrä-
der metspöets ställe och så väl ref som krok
äro lämpade efter den större fisksort, förhvil-
ken detta metningssätt användes. Till detta
redskap fordras: Stånga RefmedLekare,Krokj
Betesfisk eller Agn och slutligenNålj hvarmed
agnet eller betesfisken påsattes. Stången^ som
bör vara 10— 12 alnar lång, förfärdigas all-
männast af Gran, för att vara lätt; den göres
så smal, som den kan vara, utan att för myc-
ket kröka sig af sin egen tyngd. Formen är
lik metspöets, spetsigare åt främre ändan;iden
bakre lemnas vanligen en tjockare trädklump,
för att utgöra någon motvigt. För att kunna
med lätthet transporteras, göres ofta stången i
3 delar, hvilka sammanfogas genom hylsor af
iern eller messing, som skjutas öfver skarfvar-
na. Den förmögnare fiskaren nyttjar alltid
slantstång af rör,hvilken då är så inrättad,
att den utgör 3:ne delar, af hvilka den baker-

sta är af träd och urhålkad, så att de öfriga
2:ne främre, som äro af rör, kunna inskjutas
uti den. För att hafva någon motvigt i den
bakre ändan, finnes der alltid något bly ingju-
tet. Islantstångens främre spets, eller smala
ända, inslås en stark, rak ståltråds dubb, som
blir sittande ungefär itum utom stångspetsen.
Refven 10 å 15 famnar lång nyttjas visserli-
gen ofta af garn, eller ett fint snöre, men bör
helst förfärdigas af tagel, för att, som redanär
anmärkt vid metrefven, vara lätt och ej trasla
sig. Det förstås, att grofleken af denna slags
ref bör lämpas efter den styrka, som fordras
för att uppdraga en Gädda, någon gång på 1
L:U.s vigt. Vid den ena ändan af refven fast-
bindes Lekaren (fig. 24), som, utom den form
som synes på planenen, någongång endast be-
står af en rulle, fästad vid ett skafteller hand-
tag genom en grof ståltråd, som går genom rul-
len; vid den andra ändan slås en ögla af un-
gefär 1 tums längd. Fem till sex alnar från ref-
vens ända, vidhvilken kroken fastknytes, fästes
en ögla af messingstråd, vanligen en öska;den-
na bör fästas på det sättet, att denkan flyttas
på refven, som lätt låter sig göra, om manuti
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de tvenne smärre öglor, som finnas på öskan,
träder upp refven genom den ena och ned ge-
nom den andra. Kroken,, som är omkring 3
tum lång, bar många olika former efter olika
landsorters bruk ocb olika fiskares tycke; den
gjutes alltid af bly, för att sjunka fort,ocb ska-
res ofta rund, men bör helst vara fyrkantig,
emedan betesfisken i annat fall vrider sig på
kroken. Udden eller uddarne göras alltid af
grof ståltråd. Den krokens form, som på plan-
chen är framstäld under fig. 20, är allmännast
antagen; dernäst fig. 19, och sällsyntast eller
åtminstone minst begagnad är fig. 18. De kro-
kar, som bafva flera uddar, skulle väl synas
hålla bättre fast den fisk, som sväljt dem;men
blir kroken riktigt sväljd, är en udd alldeles
tillräcklig, ocb de flere uddarna, utan att gö-
ra något särdeles gagn, äro alltidbinderliga och
förtretliga för fiskaren, emedan de lättare taga
fast igräset eller vassen och äro svårare att
isådant fall hålla rena, i synnerhet om ud-
darna,såsompå fig. 18, försesmed huliingar. Till
kroken börer äfven tafsen; dennabör vara om-
kring 9 tum lång, och helst en så kallad silf-
verbas, spunnen på silke.Ibristbäraf kan vis-
serligen en tunn skifva af hvalfiskben eller gås-
penna begagnas, men dessa äro alltid stela, så
framt de icke göras allt för fina, då de åter
blifva svaga. Tafsen fästes vid krokens smala-
re ända på det sättet, att den lindas fast med
vaxad fin tråd eller silke. Spetsen af tafsen
får icke hafva någon knut. Till redskapen bö-
rer ytterligare nålenjmedhvilkenbetesfisken sät-
tes på kroken. Nålen göres antingen af hårdt
träd (fig. 26) 6 å 7 tum lång, mycket fin och
spetsig mot den smalare ändan, ocb bar iden
tjockare en spricka af ungefär 1 tums längd,
eller ock förfärdigas den af en tunn messings-
skifva, som vikes eller rättare rullas iform af
en så kallad späcknål. Denna nål är rund, af
lika längd, som trädnålen, och bar enöppning
iden ena ändan, uti bvilken tafsen inskjutes
då nålen begagnas (fig. 25). Till betesfisk nytt-
jas Mört,Löja, Ruda m. fl. fiskarter af Karp-
slägtet, som blänka i vattnet. De breda, af

Braxenformen, nyttjas likväl icke. När betes-
fisken skall sättas på kroken, tillgår det på så
sätt, att fiskaren först insätter ändan af tafsen
isprickan eller öppningen af nålens tjocka än-
da, derefter tages betesfisken i vänstra banden
med bufvudet vändt åt fiskaren, ocb med den
bögra inträder ban udden genom munnen på
fisken, låter den följa efter ryggraden tillstjert-
fenans rot, der nålen utdrages tillika med taf-
sen. Kroken intryckes sedan i fiskens kropp
och vrides derunder så, att omkrokenbar blott
en udd, denna kommer att ligga utåt fiskens
hufvud, bar den åter 2:ne, en större ocb en
mindre (fig. 19), ligger den större udden utåt
bufvudet, ocb den mindre utåt underkäken.
Har kroken tvenne lika stora uddar (lig. 18),
vrides den så, att uddarna från fiskens mumi-
gipor (munnvinklar) ligga utåt dess sidor. När
fisken på detta sätt är fästad på kroken, bin-
des med en stark tråd öfver st jerten, tätt in-
vid roten af stjertfenan;detta sker på det
icke fisken, som vanligen är längre än kroken,
böjer sig då stjerten fastnar mot gräs ocb dylikt
under det manslantar. Sist afklippes alla fenor-
na af betes-fisken, på det de icke måtte fastna
idet gräs, eller de växter, som finnas på bott-
nen ocb ibalfva vattnet utan att nå till vat-
tenytan, ibvilket fall de af slantaren kunde
undvikas. Sist fästes tafsen vid refven, med
en egen sort knut (fig. 23), slagen kring öglan
iändan af refven.

När alla dessa redskap äro på ofvannäm-
de sätt tiilrustade och fiskaren med dem kom-
mit iökstocken, begagnas de på följande sätt:
Den ena af fiskarena (vid slantning böra de
alltid vara tvenne), som skall ro, börjar, så
snart han kommit så långt från stranden, att
han hunnit omkring 5 a 6 alnar från vasskan-
ten, att följa densamma på nämde afstånd på
det sätt, att han hamnar eller sväfvar d. v.
s. skjuter årorna framifrån bakåt så att ökstoc-
ken går förut med den breda ändan. Idenna
ställer sig fiskaren, tager stången och skjuter
den bakom sig så långt, att han hinner dess
främre ända, i hvilken dubben är inslagen;
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på denna träder han den på refven fastade
öskan, kastar så ut betesfisken med kroken i
vattnet och skjuter åter fram stången, under
det att han derjemte omfattar dendelen afref-
ven, som är mellan öskan och lekaren, och lå-
ter den följa utåt stången. Det öfriga af ref-
ven,tillika med lekaren,blir liggande påbott-
nen iökstocken bakom fiskaren. När då stån-
gen hålles med båda händerna, ungefär 1 aln
från dess tjockare ända, hänger denfrämre de-
len af refven, som är mellan betesfisken och
öskan, från dubben i stångspetsen lodrätt mot
vattenytan. Med denna nedhängande del af
refven doppar fiskaren kroken mer eller min-
dre djupt ned i vattnet, allt efter dess djup-
lek, och uppdrager den omvexlande, hvarige-
nom betesfisken kommer uti en beständig rö-
relse upp och ned. Dessa rörelser locka Gäd-
dan att gripa betesfisken, hvilket fiskaren lätt
märker af motståndet. Så snart Gäddan nap-
pat, rycker fiskaren i ögonblicket stången så.

mycket tillbaka, att öskan slinter ut af dub-
ben istångändan, då refven med delsamma är
loss och slappes efter så länge Gäddan löper
ut. När hon stannar, hålles ökstocken stilla
på stället antingen derigenom, att roddaren
svänger ökstocken inåt vassen och håller den
dervid fast, eller ock nedstöter han den tjoc-
kare ändan af slantstången i sjöbottenoch hål-
ler ökstocken vid den. Fiskaren väntar nu en
stund, högst 15 å 20 minuter,att Gäddan må
svälja, hvilket han märker derpå, att hon åter
börjar röra sig; då är tiden inne att hala
in både ref och Gädda. När Gäddan tager
trögt, nödgas man vänta längre än vanligt att
hon skall svälja, och då man är osäker omhon
svälj t eller icke, drager man mycket sakta på
refven, livarvid Gäddan, om hon sväljt, icke
försummar att söka göra sig lös,då fiskaren vid
Gäddans rörelser lika litet bör försumma att
draga till sig den fångade.

26. Springkrok. (Pl. C, fig. 21, 22).
Är till utseendet mycket nära lik slant-

kroken med tvenne lika långa uddar (fig. 18);
men skiljer sig deruti, att den är omkring i
tum längre,och att uddarne uti denna äro rör-
liga, så att de kunna inskjutas och utdragas.
Springkroken förfärdigas på det sättet, att man
hoplöder en strutformig hylsa af jernbleck el-
ler tunn messing, lång som kroken, och hvars
öppna ända håller ungefärligen 3 linier idia-
meter; derefter drillas ett fint hål tvärs ige-
nom den strutformiga hylsans vidare ända,un-
gefär 3 linier från öppningen. Då detta är
gjordt, sättes en trädpinne genom hålet, och
hylsan öfvergjutes med bly, hvarvid likväl no-
ga tillses, att intet bly intränger uti hylsan.
Blyet skares sedan i alldeles lika form med
slantkroken. Udden till denna krok göres af

stål, som smides iform och groflek af en icke
grof ståltråd; den får icke hafva flagor eller
broekor. Tråden tages omkring 4 tum lång
och böjes i vinkel på midten. Trädpinnen,
som suttit i hålet endast för att hindra blyet
att tillstänga det, uttages, och den i vinkel
böjda ståltråden inskjutes i hylsan med vin-
keln förut, så långt in som möjligt;sedan bö-
jas de återstående ändarne af ståltråden till-
baka uppåt kroken. Derefter härdas ståltråden
så att den lätt fjedrar sig; instickes i hylsan,
och hindras att utfalla genom en ståltrådstift,
som insattes ihålet, der förut trädpinnen sut-
tit. Tafsen och dess påbindning blifver på
denna krok alldeles lika med hvad redan är
beskrifvet vid stångkroken.
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Då denna krok skall nyttjas, påbetas han

och fästes vid refven alldeles på samma sätt,
som slantkroken; men innan han utkastas i
vattnet, inskjutes udden ihylsan (fig. 22). Ud-
darne komma då att ligga utåt betesfiskens si-
dor och springa ut (fig. 21), så snart Gäddan
griper agnet och vidrörer dem. Sättet att slan-
ta med denna sort krok är alldeles lika med
det vanliga, beskrifna, endast med den skill-
nad, att man här icke tillåter Gäddan svälja,
utan uppdrager henne så snart hon nappat,

emedan de utspringande uddarne fastna idess
gap. Denna sort krok begagnas likväl sällan,
emedan den stora olägenheten alltid inträffar,
att uddarne springa ut äfven för det minsta
grässtrå, som vidrörer dem, och att fiskaren
följaktligen ganska ofta hindras med deras åter
inskjutande. Endast vid sådana stränder, som
äro alldeles utan; gräs eller växter i vattnet,
kan denna krok nyttjas, men vid sådana strän-
der uppehåller sig Gäddan ganska sällan.

27. Dra g. (Pl. C, fig. 27.)
Kallas på olika orter: Gädd-Dragj Drag-

spån_, OpprorjBottenror o. s. v.; är ett slags
mete och har troligen fått sitt namn deraf, att
det dragés efter ökstocken eller båten då det
nyttjas. Dess ändamål är, att genom rörelser-
na ivattnet hos den konstgjorda metallfisken,
som utgör agnet till kroken, framlocka roflisken
att gripa det. Till detta redskap hörer: Dra-
getjRefven och Lekaren. Draget förfärdigas
af silfverj messingj tenn eller jern. Silfver
är onekligen det bästa i anseende dertill, att
det lätt kan hållas blankt och icke förändrar
färg, men såsom dyrare äges det ej af många;
messing brukas allmännast, då den ofta för-
silfras, emedan erfarenheten lärt fiskaren, att
de drag, som hafva hvit färg, äro de bästa,
troligen derföre, att de då närmast likna hvit-
fiskarne, som utgöra Gäddans hufvudsakliga
näring. Ivissa mindre sjöar, anses den gula
färgen på dragen vara bäst, hvårföre det ocki
sådana nyttjas af messing, som ofta är förgyld;
någon gång finnas de äfven försilfrade på den
undre konkava, och förgylde på den öfre kon-
vexa sidan. En hufvudsak ianseende till fär-
gen är, att det hålles rent och blankt. För-
nämsta egenskapen ligger likväl imetallplå-
tens form; denna liknar en mindre fisk afcirca
4 tums längd och störstabredden1| tum. Plå-

ten krökes mer och mindre och slås kupig, så
att den ena sidan blir konvex och den andra
konkav. Iden bredare ändan, som föreställer
fiskens hufvud, är spetsen tvärt krökt inåt den
konkava sidan och igenom den krökta spetsen
är ett hål, hvaruti insattes en 3— 4 tum lång
messingstråd, hvilken på den ändan, som är
inåt draget, har en knapp eller nagel af mes-
sing, som hindrar att icke tråden kanutdragas
genom hålet, och iden andra ändan en ögla,
ihviiken refven fästes. Denna messingstråd är
en sort tafs. Hålet imetallplåten bör vara så
stort, att den lätt vrider sig på messingstråden.
Imetallplåtens smalare ända, som föreställer
fiskens stjert, har kroken sitt läge. Dennasmi-
des af fint jern, och har skaftet, från böjningen
till slutet, antingen omkring 2 tum, eller är
det så långt, att det räcker utåt hela längden
af metallskifvan och öfverskjuter den ofta så
långt, att slutet deraf har en tvär böjning,ge-
nom hvilket hålet är,derutimessingstråden tra-
des, på hviiken metailskifvan rörer sig. Är
skaftet på kroken kort, fästes det endast med
2:ne naglar vid metallskifvan, är det längre,
fästes det vid densamma med flere. Sjelfvakro-
ken har omkring Ii tums höjd, räknadt från
udden till skaftet, och är försedd med en gan-
ska stark huiiing af|tums längd, räknadt från
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krokudden. Dels för att göra metallskifvan än-
nu mera lik en fisk, dels ock föratt döljakro-
ken, fastlindas en dubbel röd lapp, klippt i
form af en stjertfena, vid den smalare ändan
af metallskifvan och räcker utomdenlika långt,
som kroken. För att fästa denna lapp vidskif-
van, äro 2—3 fina inskärningar gjorda i kan-
ten på metallplåten. Har metallplåten sin rät-
ta böjning rörer det sig lätt (leker) då det dra-
gés i vattnet. Om krokens läge, då draget le-
ker, antingen den bör vara vänd uppåt vatten-
ytan eller nedåt bottnen, äro icke fiskarena öf-
verens;några anse bäst, att han är vänd upp-
åt, emedan han derigenom anses lättare taga
fast iGäddans gom; andra anse att han bör
vara vänd nedåt, på det han måtte få ett på-
litligare tag uti underkäken. Hvad som fiska-
ren icke bör förgäta, är, att så ofta draget nytt-
jas hålla metallskifvan blank och krokudden
skarp. Dragrefven består af ett 20— 25 fam-
nar långt snöre och nyttjas både med ochutan
sänken. Iförra fallet är det första sänket fä-
stadt 4— 5 famnar från draget och det andra
ungefär lika långt från det första. Refven fä-
stes med den ena ändan imessings tråden, vid
hvilken metallplåten är fästad, och med den
andra vid Lekarenj som är alldeles lik den,
hvilken finnes beskrifven vid Art. Slant. Gädd-
fisket med drag, som vanligen kallas att ro
drag, tillgår på följande sätt: En eller tvenne
fiskare sätta sig uti en lätt ökstock, den ena
för att ro, den andra föratt skötadraget. Piod-
den sker utåt stränderna, ungefär 6 alnar från
vasskanten, och bör underhållas jemt och nå-

gorlunda fort. Så snart roddarenkommit ifar-
ten, utkastar fiskaren draget och låter refven
efter hand löpa af lekaren, på hvilken den
varit upprullad, likväl bör det, som sagdt är,
ske efter hand, ty låter fiskaren för mycket af
refven löpa ut på en gång, sjunker draget till
bottnen och fastnar. Huru många famnar af
refven, som böra utsläppas, beror på djupet
och på den fart, som roddaren gifver ökstoc-
ken. Är vattnet djupt, bör refven vara längre
och rodden mindre hastig, än om vattnet är
grundt. Sådant är äfven förhållandet, om ref-
ven har sänke eller icke; iförra fallet måste
rodden vara mycket starkare. Detta är föröf-
rigt en omständighet, som läres både lättare
och säkrare genom öfning änföreskrifter. När
draget under rodden fastnar igräs,måste fiska-
ren uppdraga det och alltid söka att hålla kro-
ken ren; nappar Gäddan bör fiskaren förstgif-
va ett måttligt hugg, så att kroken tar fast i
Gäddans gap, och sedan hala åt sig refven jemt
och så fort, att refven är spänd, ty eljest släp-
per kroken icke sällan. Är fiskaren ensam,som
oftast inträffar, nödgas han hålla refven mel-
lan tänderna, emedan dess båda händer ärosy-
seisatta med rodden; föröfrigt beter han sig
alldeles på samma sätt, som redan är nämdt.
Stundom utkastas tvenne drag af samma fiska-
re, då refven på det ena alltid bör hållas 6
å 9 alnar kortare, än på det andra. Detta sker
iden afsigt, att det draget, som löper före,
skall locka ut Gäddan från stranden, då det
andra är framme och lättare förhenne att taga.

28. Eldstödjning.
Är måhända ett bland de äldsta fiskesätt

och uppfunnet för att med mindre kostsamma
fiskdon, ochutan att behöfva använda ett större
antal menniskor, kunna erhålla de fiskar, som
under nattens mörker söka stränderna. Det till-

går inärvarande tid på följande sätt: Brand-
jernet (Pl. C, fig. 3— 4), hvilkendera formen
fiskaren väljer, nedsättes iden klots, som är
anbratjt antingen på bakstammen (aktern) el-
ler på en af ökstockens sidor; på detta lagges
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den torra, fint huggna veden,hvartill rötter af
furu, inågra orter kallad jlägbrandj helst an-
vändas, och hvaraf den mängd, som förmodas
åtgå för natten, bör vara till hands i ökstoc-
ken. Då detta är iordning, begifver sig fi-
skaren, försedd med Ljuster (Pl. C, lig. 1),
åstad, och sedan han itändt veden,skjuter han,
om han är ensam,ökstocken sakta och varsamt
med ljusterskaftet kring stränderna. Har han
en kamrat, bör denna hafva endast ett åliggan-
de, som är att sköta elden på brandjernet att
den brinner jemt ooh klart; ty skall den,som
förer ljustret, äfven sköta elden, blir hanblän-
dad af eldskeiit.,' så att han på'en lång stund,
sedan han omlagat elden, icke kan se de fö-
remål, som finnas ivattnet, och om kamraten
framskjuter ökstocken, som någongång sker,
händer ofta, att han gifver ökstocken en an-
nan riktning, än fiskaren åstundar. Till fiska-
rens beqvämlighet hörer, att han hafver en
slokig hatt med stora bräm på hufvudet, för
att icke besväras af eldskenet. När fiskaren ser
livar Gäddan står, riktar han hugget mot fi-

skens hufvud, ihändelse den skulle söka att
fly undan. På hvad sätt ljustret föres med
skicklighet och säkerhet, kan endast läras ge-
nom öfning.

Med ljuster kan äfven fisk huggas på ljusa
dagen; detta fisksätt får då namn af Ljustring
och nyttjas egentligen för Lax, då denna upp-
stiger ifloderna, och för Gädda, då hon leker
på grunda kärrängar. Fiskaren är då alltiden-
sam, och står antingen på landet eller vadar
han ivattnet med fisk-korgen bunden på ryg-
gen, för att deruti förvara de fångade fiskarna.
Huggningen eller Ljustrets handterande tillgår
alldeles på lika sätt, som videldstödjning,utom
det, att som fisken på dagen är svårareatt kom-
ma nära, fordras således den särskilta konsten
att kasta ljustret handlöst på fisken.

Eldstödjning begagnas nu mindre, än i
fordna tider, sedan man påfunnit säkrare fiske-
sätt och samlat den erfarenheten, att fisken
derigenom skrämes från landet och fisket följ-
aktligen skadas.

29. Skottnät.
Då sammansättningen af nästan alla öfriga

sorter nät är beräknad derpå, att fisken sjeif-
niant skall fästa sig pånätet, är Skottnätet der-
emot så inrättadt,att fisken derpå drifves med
våld. Detta är således ett redskap, som uti en
systematisk uppställning af nu brukliga fiske-
redskap borde hafva sin plats mellan not och
nät,isynnerhet som skottnätet på några orter
utlägges som not, och på lika sätt dragés till
stranden. Till skottnätfiske fordras, utom ök-
stocken, sjelfva nätetj, stången och jorken.

Nätet bindes af mycket fin tråd, eller
helst fint lingarn; i sednare fallet bindas 2
hvarf med stai'k tråd på öfre och undre sidan
om notslingan. Maskornas storlek rättar sig ef-

ter fisksorten,förhvilkennätet skall brukas,och
hvilken storlek är uppgifven vid Art. Laggnat.
Djupleken är mellan 2 och 3 alnar, samt läng-
den B—lo8 — 10 famnar, om det skall skötas af en
karl; men kan vara mycket större, då det skö-
tes af tvenne. Till ett 10 famnar långt och
3 alnar djupt nät fordras en notslinga, som är
20 famnar lång och 3| å 3|alnar djup. Utom
notslinga fordras till Skottnätet en så kallad
grimma (ett nät med mycket grofva maskor);
denna bindes af mycket grof och stark tråd,
lika lång med notslingan, om den endast skall
räcka på en sida om nätet;men skallden,som
allmännast sker, räcka till båda sidor, bör den
vara dubbelt så lång. Grimmans ändamål är,

att
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att när fisken löper på nätet, skjuter han det
framför sig genomgrimmaskan, hvarigenom han
kommer att ligga uti en påse, och kan icke gå
tillbaka. Maskornas storlek på grimman rättas
efter nätets djup, så att 5 maskor upptaga djup-
leken. Till 2 alnar djupt nät, d. v. s. 2| aln
djup notslinga, fordras 10 hvarf djup grimma,
då den är bunden öfver 6 tums bredkafle. — "

Sättet att bo skottnät är en konst, som få fi-
skare känna, vi skola derföre försöka att full-
ständigt beskrifva det. Först afmätas telnarna,
som böra vara af hampa eller helst tagel, två-
trådiga, för att icke knorra sig, och af en smal
gåspennas tjocklek. Den öfre eller flarntelnan
bör vara hälften så lång som notsiiiigan, och
den undre eller stentelnan hvar s:te famn
längre, så att om öfre telnan är 10famnar, bör
den undre vara minst 12. De telnar, somsät-
tas vid ändarna, böra vara Itill|aln kortare
än notslingan är djup. När telnarna äro på
detta sätt afmätte, uppträdes notsiingaii på dem
på det sättet, att den ena telnan trades genom
notslingans öfversta, och den andra genom dess
nederstamaskor; när den telnan,som skall blif-
va flarntelna, trades genom notslingans maskor,
påträdas äfven flarnen eller Jlötena på ett af-
stånd af 7 a 8 tum mellanhvarje, och begag-
nas härtill de rundaJlarnj som äro beskrifne
vid Läggnälet (sid. 10). Derefter börjas bonln-
gen^ som så tillgår, att hvar 5: te maska fästes,
och de öfriga löpa lösa på teman. Svårigheten
ligger uti att känna afståndet mellan hvarje
fästning. För den ovane är derföre bäst, att,
då han känner längden på telnan och antalet
af maskorna inotslingan, uträknaafståndet mel-
lan hvar s:te maska, och nyttja cirkel eller tolk
för att afinäta det, och utmärka stället med
blyerts eller rödkrita på telnan. Det förstås
af sig sjelft, att då stentelnan är längre, blir
äfven afståndet längre mellan maskornas fäst-
ning"; för öfrigt tillgår boningen alldeles på li-
ka sätt. Sist fästas telnarna vid ändarna, så
väl vid den öfre som undre telnan, sedan lik-
väl sidotelnarna förut äro trädde genom de si-

sta maskorna på notslingans ändar; dessa tel-
nar fastas på intet annat sätt vid dem. När
sjelfva notslingan på detta sätt är påbodd, på-
sattes grimman. Denna inbos jemt hälften på
öfre telnan, och på den undre så mycket rum-
marej som denna är längre. Grimman fästes
alltid vid telnan med synåloch tråd, som dra-
gés icke endast omkring, utan äfven igenom tel-
nan, på det icke grimman måtte skrida. Vill
man, som alltid är det förmånligaste och van-
ligaste, hafva grimmor på båda sidor om nä-
tet, böra dessa på nämde sätt fästas vid tel-
narna så noga midt emothvarandra,att,då nä-
tet utspännes, det ser ut som let endast vo-
re grimma på en sida. Till sänke begagnas
endast bly. För dettaändamål uthamras smär-
re blybitar af några lods visjt och vikas om-
kring telnan, samt sättas så tätt, att omkring
5 U. bly åtgår till ett skottnät af 10 famnars
längd. Några fiskare gjuta dessa sänkeniform
af en cylinder, som är något afspetsad mot än-
darne och har ett hål genom hela längden, så
stort, att telnan kan dragas derigenom. Nytt-
jas sådana sänken, trädas de på nedra telnan på
samma gång, som telnan trades genom notslin-
gans nedersta maskor, och fästas vid telnanan-
tingen derigenom, att de klämmas i spetsarne
fast till telnan, eller ock inskjutes en trädpin-
ne ihålet på sänket, hvarigenom det hindras
att skrida på telnan. Vid ändarne af flarntel-
nan fästes en så kallad kabb (Pl. C, fig. 7).
Denna göres af träd, i forna afen afspetsad och
ihålig kon, samt har från bågen en utgående
trädskifva, ihvars ända är ett hål, uti hvil-
ket telnan fästes.

Utom det nu beskrifna nätetj hörer till
detta fiske, som vanligt, en ökstock, ihvars
främre ända är fästad en ring af jern, rep el-
ler tåg, som har omkring 6 tums diameter.
Stången^ hvarmed nätet utskjutes, förfärdigas af
Gran, till12 å 15 alnars längd, och måste iså-
dant fall ofta skarfvas på midten, som tillgår
på det sättet, att de ändar, som skola samman-
fogas, spetsas och hållas tillsammans med lind-
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ning; tjockleken får icke vara större, än att fi-
skaren beqvämligt kan omfatta stången med
handen, och icke så liten, att honicke bärsig,
(blir för svag). Vidare fordras en så kallad
Forkj TerveJ eller Puls (Pl. C, fig. 5), hvars
skaft, som består af en smal stör, 7 a 8 alnar
lång, härden ena ändan flått afspetsad, föratt
lätt kunna nedtryckasisjöbotten, och den an-
dra försedd med en trädklump, af olika form,
vanligen ett halfklot, hvars afskärning är trätt-
formigt urhålkad, föratt, då dermed stötes,kun-
na neddrifva ivattnet den luften, som finnes
i ihåligheten, och derigenom åstadkomma star-
kare buller. Med dessa redskap begifver sig fi-
skaren på vackra sommardagar till sådana strän-
der, som äro beväxta med gräs eller vass. Då
han träffat stället, sticker han skaftet af for-
ken med den spetsiga ändan genom ringen i
ökstockens framstam och nedtrycker den så
kraftigt i bottnen, att ökstocken står säkert.,
Derefter nedsänker han nätet, som förut bör
vara redadt, framför ändan af ökstocken;tager
så stången, insticker ändanderaf ikabberij och
utskjuter nätet med den isned riktning mot
stranden. Då han utskjutit den ena sidan så
långt stången räcker, rycker han den hastigt
tillbaka ur kabben och nätet blir liggande. Se-
dan träder han på samma sätt stångspetsen i
kabben vid nätets andra ända, utskjuter det på
lika sätt, så att då båda ändarne af nätet äro
utskjutna, det ligger i snöplogform med öpp-
ningen mot stranden, och spetsen mot ändan
af ökstocken; derefter uppdrager fiskaren for-
ken, jemkar först ut den mediersta delen af

nätet, som icke stången varit tillräcklig att
kunna utskjuta, och framskjuter sedanökstocken
med forken kring ena ändanafnätetmotstran-
den, och då han kommit den så nära, som
möjligt är, och har nätet framför sig, vänder
han till den andra ändan afforken, och stöter
inåt nätet, hvarunder han tillika småningom
framskjuter ökstocken, till dess han hunnit nä-
tet så nära, att han räcker det med forken;då
tager han med den under nätets nedra telna,
upplyfter telnan öfver vattenytan och tager
den, tillika med flarntelnan ihanden, och in-
tager nätet iökstocken. Sedan han redat nä-
tet på det sättet, att han tagit en telnaihvar-
dera handen och lagt det redigt i ökstocken,
begifver han sig till ett annat ställe, för att
taga ett nytt varp.

När Skottnätet är så stort, att det skall
skötas af tvenne personer, utlägges det på sam-
ma sätt som not i en halfcirkel, och då ut-
läggningen är verkstäld, ror den ena af fiska-
ren ökstocken från landet mot nätet,under det
den andra med forken drifver fisken på det-
samma.

Några ord torde vara nödiga att tillägga
om Skottnätets skötsel. Då det upphänges att
torka, hänges stentelnan öfverst och lösgarnet
neddrages till flarntelnan; stentelnan bör man
alltid, äfven vid utläggningen, söka att hålla
ren och fri från lösgarn. När nätet nedtages
efter torkningen, uppträdes det på vänstra han-
dens pekfinger, och omslås med en tåt eller ett
band nedanför så väl sten- som flarntelnan.

30. Dragg. (Pl. B, fig. 12. a).
Så kallas, på sjömans språk, det allmänt

kända instrument, som utkastas för att dermed
fasthålla fartyg; fiskaren nyttjar samma benäm-
ning, troligen af formens likhet, för det red-
skap han begagnar att igensökaden fiskredskap,

som händelsevis förlorat de Vetlar eller Va-
karej som skulle utmärka stället, der denblif-
vit utsatt. Draggen göres af jern till obestämd
storlek; sällan är den öfver 12— 15 tum lång.
Iöfrc ändan finnes en ögla, hvaruti en jern-
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ring är fästad, vid hvilken snöret eller tåget
biades, då draggen nyttjas. Iden nedre än-
dan äro 3— 4, omkring 6 tum långa klor,hvars
ändar äro afspetsade och något utböjda. När
Draggenskall nyttjas, fästes, som redanär nämdt,
ett snöre eller smalt rep i ringen, och då fi-
skaren kommit till stället, der han förmodar
att den saknade redskapen ligger, utkastar han
draggen, låter den sjunka till bottnen, och ut-

släpper sedan så mycket af linan eller snöret,
att draggen kan dragas liggande utåt bottnen;
ty är linan för kort, uppreses draggen och gör
derigenom ingen nytta. Så snart draggen på
detta sätt är utkastad, har fiskaren en annan
karl ibåten, som ror fram och åter öfver stäl-
let, till dess draggen, släpad efter ökstocken,
slutligen tager fast iden sökta redskapen,som
dermed uppdrages.

31. Kraka. (Pl. B, fig. 12. b).
Är den fattige fiskarens dragg. Denna be-

står af en afhuggen,mycket grenig buskstam, af
omkring|alns längd. Grenarnaafskäras 3— 4
tum från stammen och afspetsas. På det krå-
kan måtte sjunka och åtfölja bottnen, då den
dragés, bindes en sten på midten. Iden än-
dan, mot hvilken grenarnas spetsar äro riktade,
bindes repet, med hvilket kråkan dragés, all-

deles på lika sätt och i lika ändamål, som re-
dan är nämdt om draggen. Ehurusimpelt och
föga kostsamt detta instrument är, uppfyller
det likväl säkrare sitt ändamål ändraggen,och
blir derföre ganska ofta begagnadt, äfven afde
fiskare, som icke allt för noga beräkna kostna-
den för den redskap som de begagna.

32. Vittjehå f. (Pl. C, fig. 29).
Fiskhåfvar äro af flera slag med någon för-

ändring i formen, lämpad efter de fiskesätt, vid
hvilka de användas, och vid hvilka de äfven
skola beskrifvas. Abborre och Spigghåfäro re-
dan beskrifne N:o10 och 18. Här anföraviden,
som begagnas till Långref- Slant- och Stång-
krok-fiske, då dessa skola vittjas, och får der-
före namn af Vittjehåf. Den göres af en två-
grcnig smal trädgren, hvars tvenne utgående
grenar bindas tillsammans med de främre än-
darne till en båge och sammandragas till dess
man får bågen så mycket hopdragen, som man
vill hafva öppningen till håfven stor. Skaf-

tet hyflas till den tjocklek, att fiskarenbeqvämt
kan omfatta det med handen; längden är mel-
lan 1 och 3 alnar. Noten, hvars maskor icke
behöfva vara fina, fästes kring bågen och göres
tillräckligt djup, samt smalare åt bottnen. Den-
na håf bör fiskaren hafva liggande på högrasi-
dan om sig iökstocken eller båten, då han är
syseisatt med krokfiske, på det att han dermed
må kunna taga under och upphämta den fisk,
som fastnat på kroken, emedan denne annars
vanligen söker att göra sig lös, då han skall
uppdragas.



FISKEREDSKAP.44

33. Sumphå f. (Pl. C, fig. 30).
Denna håf är inrättad för att beqvämligen

kunna upptaga de fiskar, som förvaras isump.
Den förfärdigas, likasom den nyss beskrifna,af
en tvågrenig trädgren. De utgående grenarna
afskäras ocli intappas uti ett tvärträd, somhål-
ler dem åtskilda tilldenbredd,somman åstun-
dar; detta tvärträd är tunnt i främre kanten
och har iden bakre några täta, fina hål. No-
ten, som bör vara mycket fin och icke djup,
fästes på sidorna kring bågarna och framtill i
de finahål, som äro borrade itvärträdets inre

kant. Denna håf får utseende af en skåfvel
med skarpa hörn, på det man må komma åt
de fiskar, som intränga ihörnen på sumpen.
Storleken rättar sig efter ändamålet, hvarföre
den göres. Är sumpen stor, bör håfven vara
minst ett par alnar lång, och bågen i

—|aln
bred; men då den nyttjas endast för att upp-
taga betesfisk utur en mindre sump, bör hela
längden deraf uppgå till högst 1 aln ochbred-
den af bågen till &— lO tum; garnets djuplek
bör ock lämpas derefter.

34. Kläpp. (Pl. B, fig, 13).
Är ett lika simpelt, som nyttigt instru-

ment, hvilket man begagnar till samma ända-
mål, som den förutbeskrifna Vittjehåfven,nem-
ligen iafsigt att försäkra sig om, att större fi-
skar, som fastnat på kroken, ej må vid upp-
hämtningen iökstocken slå sig fria, eller ge-
nom sin tyngd afslita refven. Kläppen består
af en hvass iernkrokj som stadigt fästes vid ett

skaft af träd. Storleken af så väl kroken som
skaftet är godtycklig, endast att instrumentet
äger nog styrka för att upplyfta så storafiskar,
som kunna ertappas, men derjemte ej större,
än att det med beqvämlighet och lätthet kan
handteras. Skaftet håller vanligen från 3 till
5 qvarter ilängd ochhyflas slätt tillden tjock-

lek, att det beqvämt kan omfattas. Kroken,
hvars förnämsta egenskap är, att hafva enhvass
udd, fästes pålitligt vid skaftet antingen så, att
krokens öfra ända är något utplattad och för-
sedd med 1 a 2 hål, genom hvilka den fast-
spikas vid skaftet, hvarefter en jernring påsat-
tes, som omfattar kroken och nedra skaftändan,
eller ock så, att krokens öfra ända böjestillen
hake, som man inslår uti skaftets sida, hvar-
efter kroken fastsurras med ett starkt snöre.
Kläppen har fiskaren alltid liggande till hands,
och då en större fisk blifvit upphalad till vat-
tenytan, hugges kroken uti den ochfiskenupp-
drages sålunda med säkerhet ibåten.
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INNEHÅLL:

Planchen 55 Skrubbskädda Pleuronectes flesus.— 56 Bergskädda Pleur. microcephalus.— 57 Taggmakrill Caranx trachurus.— 58 Blanklax Salmo salar.—
59

" idem -
— 60 Rödspotta Pleuron. plalessa.

Svensk Text lill Grönlingen. Latinsk T. till Cobitis barbatula.— Tobiskungen. — Ammodytes lanceolalus.— Skrubbskäddan. — Pleuron. flesus.— Bergskäddan. — Pleur. niicroceplialus.— Rödspeltan. — Pleur. platessa.— ' Taggmakrillen. — Caranx trachurus.

Accedit versio latina, pag. 49
— 56, describens pisces, in tabulis 20— 25 pictos.

Pris:
Illuminerade figurer mcd text B:co R:dr 4.
Svarta dito dito » » 2.
Tillökning då den föregående latinska texten begäres...» » .10 s.

Anm. Så snart tillfället medgifver, utkommer ett oxtrahäfte, innehållande det ännu felande slutet
af texten jemte register och titelblad, hvarmed arbetets första volum afslutas.
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	Fig. 2.  Små-Spigg, Gasterosteus pungitius  Linn.
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	1. Sump.
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	4. Wette. (Pl. B. fig. 1.)
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