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Pl. 4. Fig. 3,

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. Bukfenorna föreställas af en, vid hvardera bukkanten fästad tagg, som baklill har en liten
hinna. Stjertfenan är starkt afrundad, har 12 i
spetsen 2-klufna strålar.
Till färgen är Tångspiggen en af våra vackraste fiskar. Den öfre delen af kroppen är olivgrön, stötande i brunt, den undre gulaktig med
hvit silfverglänsande buk; sidorna äro klara, liksom genomskinliga, så att man ser ryggradens
taggutskott skimra såsom mörka, på tvären ställda, 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 gällockets öfre rand till Bröstfenans rot. Bröstfenorna
gula med messingsglans. De båda motsittande
rygg- och anal-fenorna hafva framtill en gråbrun hinna med gula strålar; baktill är hinnan
genomskinlig. Stjertfenan är olivgrön med yttre
randen genomskinlig; strålame äro gulbruna.

Simp-S läg

Iris grå, ofvan mörkare, med en svart rand,
under hvitgul , kring pupillen en smal rödgul ring.
Denna Spigg-art har till sitt lefnadsätt mycken likhet med de öfriga, skiljer sig dock ivissa
afseenden. Den vistas endast isalt vatten och förekommer mer och mindre talrik kring Skandinaviens kuster, såväl iNord- som Östersjön. Den
uppehåller sig helstpu gräsig botten, bland tångarter, hvaraf den äfven fått namn aFTängsnipa.
Grundare vatten synes han endast söka under
lekliden, som inträffar om sommaren. Tångspiggen är foga rörlig och ganska litet skygg;
skrämd framskjuter han likväl med pilens hastighet. Han är seglifvad och glupsk. Dess
storlek öfverstiger sällan 6 tum , och vanligtvis 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 sparsamt bland andra fisksorter.

t e t,

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

Cottus Linn.

lar väpnadt

hufvudj som medelst gäl-lockens
och gäl-hinnans utspärrande, kan betydligt utvidga sig åt sidorna och antaga en mera nedplattad form ; en rundad,, bakåt kemiskt afsmalnande kropp beklädd af en naken, mycket
slemmig hud, och bärande stora rundade fej
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kännetecken, som gifva åt
dessa fiskar ett lätt igenkänligt, ehuru motbjudande 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
äro allmänna

nor

—

taggstråle är så nära förenad med den andra,
den ej synes utan noggrann undersökning;
fina kardlika tänder uti munnen, samt 6 strålar uti gäl-hinnan. Skandinavien äger afSimpslägtet 4 arter, alla länge bekanta och gemensamma för angränsande länder. Vi vilja nu här
lemna deras beskrifning.
att

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.
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Synonymi; Artedi Descript. Spec. sid. 86. 3; Synon. sid. 77. 8; Gen. sid. 4g. 3. Linn.Fn. Sv.N:o 3a3;
Mus. Ad. Fred. 70;
Syst. Nat. i. 4^2;
Skånska Resan sid. 325. Tonning Trondh. Selsk. Skrifter Tom. 2.
3& 14. Relz. Fn. Sv. sid. 328. Sv. Zoolog. W:o 58. Nils. Synop. Ichthyol. sid. 96. Ekslr.
pag. 345. Tab. i
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.

8å

10.

—

14 å 16; Af.

5a 17; Bf
Brf. i

Rötsimpans vanliga storlek är emellan 8
och 10 Sv. tum; det sislnämda måttet öfverstiger hon sällan i Östersjön 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 Marulken (Lophius piscatorius). Hannen är alltid
något mindre än honan, då de äro af samma
ålder.

Hufvudets längd är ungefär |af hela kroppslängden, och dess höjd \. Bredden af hufvuclet
är mycket föränderlig, rättar sig efter gällockens
mer eller mindre utspärrade ställning, som gifver hufvudet ett mycket förändradt utseende.
Gapet är stort; öfre käken något framstående;
uti dess rörelser deltaga förnämligast mellankaksbenen, hvilka äro mycket utsträckbara, medelst långa näsutskott, och beklädas af en läpp-

1

+

3; Stf.

12.

hud, som liksom rullar sig öfver dem. Fina,
kardlika tänder sitta tätt packade uti underkäken, mellankäksbenen och främre ändanaf plogbenet , 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 hvarandra, fullsatta af lika beskaffade tänder; de öfre
skifvorna större, convexare, ligga nästan uti samma 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;de bakåt med en hud förenad med väggen; alla bågarne äro inåt försedda med taggiga benknölar; gälfransarne 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, uppkommer sålunda en stor convex krage, som begränsar hufvudet. 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 ögonranden, 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 äggformig, med den spetsigare ändan framåt. Hufvudet 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 fastsittande och bakåt riktade på öfre delen af
hufvudet, nemligen 2:ne vid öfreranden af ögongropen, 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 i stället
finner man mer eller mindre skarpa knölar; fiskare tro derföre, att dessa horn fällas eller afstötas under lektiden. På förlockets rand sitta
vanligen fyra, starka taggar, af hvilka den öfversla är störst, bakåt riktad (kortare likväl än locktaggen, som har samma riktning); den derpå
följande står istorlek 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 plattryckla; den 4'de vetter nedåt, den 3:dje saknas 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 andre bakåt, är kortast. Dessutom finnes en lång
under huden liggande, bakåt riktad tagg på öfverarmsbenet och en dylik på skulderbenet. Sidolinien är upphöjd, men utan all beväpning,

den ligger ryggen närmare och följer dess böjning till andra ryggfenans slut, der den gör en
liten bugt nedåt och utlöper sedan i midten af
stjertfenans rot. På ömse sidor om denna sidolinia finner man glesa, oregelbundet spridda,
stickande fjällplåtar, af en egen beskaffenhet,
olika hos båda könen: hos hannen äro de större, platta, mera rundade, handlikt delade uti 3,
4, 5 utåt och bakåt riktade, slickande uddar;
hos honan mindre, aflångt jemnbreda ined allenast 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, bågformig och lägre, har 8 till io enkla, stickande
strålar, som böja sig något bakåt; den bakre fenan är större med rundad rand, har i
4till 16
enkla, ledade och veka strålar. Bröstfenorna
aro stora, aflångt rundade, hafva i
5till 17
enkla, ledade, runda och tjocka strålar, den
och B:de äro de längsta, hvarefter de hastigt aftaga ilängd till den sista, som hos hannen är
dubbelt kortare än i:sla stråler», hos honan blott
i; dessa strålar utskjuta med spetsarne något
utom fenhinnan. Bukfenorna långa, smala, nästan jemnbreda, sitta under bröstfenorna, bestå
af en kort taggstråle och 3:ne längre mjuka strålar, af hvilka den innersta är längst; taggslråJen, som är nära förenad med den i:sta mjuka
strålen och undangömd af huden, öfverscs vanligen , 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 än hos
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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tal, form och läge constanta på alla individer i
sorter. Hannen har en smärtare kroppsform,
hufvudet,
of
van
likhet
med originalerna till figurerna; tvärtom
taggar
på
högre fenor, större
sidorna
variera
äfven de ialla dessa afseenden betydligt.
kroppslängden,
analöppningen vid halfva
små
Tarmkanalen
består af en kort, men vid
5-taggiga
fjällplåalltid beklädda af 3- till
karakteren,
att
strålamsom
småningom
utvidgar sig till en
matstrupe,
tar, samt den märkliga
bukfenorna,
i
äro
muskulös
hvars
del är ganska
säckformiga
mage,
e, så väl ibröstfenorna som
starka
tydlig.
Ikrans omkring pylorus sitta 8- iio
på inre sidan beväpnade med en kam af
blindsäckar,
strålamnära nog af samma längd och räcka
ungefär
vid
sågtänder, hvilken börjar
nära
ända. Tarmen är mycket tunn
magsäckens
spetsen. till
es halfva längd och fortgår till
skör,
gör
3:ne böjningar innan den utlöper
Honan deremot har en klumpigare kropp med och
utspänd hängande buk. Analöppningen sitter uti anus. Lefvern består egentligen af en enda
ett stycke bakom halfva kroppslängden; fe- stor och Ijock flik, som har sin plats uti vännorna äro kortare; fjällen på kroppen antingen stra sidan; till färgen är den gulaktigt brun och
saknas eller äro de färre och smärre med i till har en liten gallblåsa. Mjelten är liten, kastanjebrun. Simblåsa saknas alldeles. Njurarne ära
iuddar, hufvudets utskott lägre; samt inga sågiemnbréda, ligga tätt utmed hvarandra, börja netänder på bröst- och bukfenor.

—

Icke blott formen emellan könen är skiljak- derst uti kaviteten under urinblåsan, och divertig, ännu större olikhet råder dem emellan iaf- gera, något i trakten af magmunnen, hvarest de
seende på färgen, hvilken hos Rötsimpan dess- gå under en rund tvärmuskel, som fester sig vid
utom varierar betydligt efter ålder, årstid och matstrupen och fortsättas vidare ända upp till
olika individer. Äfveu hos denna fisk förändrar hufvudet. Romsäcken är egentligen en enda,
sig färgen hastigt, då den dragés ur vattnet, men ispetsen 2-delt, med runda hörn, det till
och svårligen kan någon, som ej sjelf sett en höger något mer uppstigande; den innehåller,
nyss fångad Simpa under lek tiden, föreställa sig några veckor före romläggningen, röda ägg af
den blandning af lysande färger, hvarmed natu- ett senapskorns storlek. Urinblåsan är temligen
ren prydt denna för öfrigt så vanlottade fisk. Vi stor, dess botten är äfven afdelt uti a:ne hörn,
få einedlertid, livad färgerna beträffa, blott hän- af olika storlek. Mjölke-säckarne 2:ne, den till
visa till våra illuminerade figurer på citerad höger betydligt öfvervägande i storlek, af en
planch, hvilka mera troget återgifva och åskåd- gulhvit färg med mer eller mindre svartblå marligare framställa dem, än den mest vidlyftiga morering.
beskrifning skulle förmå. Fig. i. framställer
hannen, fig. 2 honan; ingendera visar likväl
Rötsimpans vanligaste namn af fiskare vid
dessa fiskars prydligaste drägt — lekdrägten , Sundet och Kattegatt är Ulkj men den har
utan den, hvaruti de vanligast förekomma i
Östersjön. Men det är lätt, att derifrån sluta dessutom många andra vid Östersjöns skärgårdar
sig till den förra, då vi tillägga, att färgerna såsom Skrabb Vildkråks-simpa > Hornskalle,
antaga under lektiden en högre och renare ton Skinnskrabba Skäl/yta m. m. Den uppehåller
med skarpare konturer. Den röda buken hos sig endast i salt vatten och träffas ide båda
hannen, som mest karakteriserar honom, får en hafven, som omgifva Skandinavien. Man har
högröd färg med kopparglans, som contraste- observerat denna art från Nord-Cap i Norge
rar prunkande mot de silfverhvita, droppforrniga
fläckarne. Hos honan får den gula färgen en till Öresund, och derifrån längs efter Östersjöns
öfvervigt, stötande i guld, med mera bestämd skärgård långt upp iNorrland. Hon ;ir en af
marmorering. Man må icke tro, att alla de på de fiskarter, som skulle kunna kall-as flyttande
figurerna anmärkta fläckar och band äro till an- (migratoriska), emedan hon inom den kust af
j

j
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hafvet, som hon bebor, flyttar från ena trakten stället. Dess rörelser i vattnet äro hastiga; men
till den andra, så att hon på ett ställe kan fin- icke uthållande, och de ålformiga , slingrande

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 träffas på 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 ljusare delen af dagen i mörka 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 karakter. Uti glupskhet öfverträffas hon af få eller ingen fiskart. Ien Rötsimpa af 9 tums
längd hafva blifvit funne 3 mörtar (Cypr. Rutilus) 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 stadnar snart lika trygg, som om intet händt. Om
hon, som ofta händer vid Torskning (mete efter Små-Torsk, Gad. Callarias), uppmetas, derefter, som Skärkarlarna någon gång göra, märkes
på det sätt, att en del af en fena bortskäres, och hon åter slappes tillbaka ihafvet, är hon
efter få minuter färdig att taga samma krok, och
underkasta sig samma operation. Ehuru således
icke ömtålig, är hon derföre icke särdeles seglifvad. 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, ehuru icke död, visar hon sällan 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-

svängningar, hvaruti kroppen rörer sig, synas
utvisa en större ansträngning. Dess stora fenor
bidraga föga till hastigheten i kroppens rörelser,
snarare synes denna storlek beräknad derpå, att
hålla den oviga och klumpiga kroppen i jemvigt. De födoämnen, hvilka Simpan förtärer,
bestå hufvudsakligen af annan fisk, likväl försmår hon icke, särdeles under vintren, då fisktillgången 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 stränder, hvars botten består af sand och är fläcktals 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 sällan ses på romsättningsstället. Häraf ville synas,
som rommen vore befröad innan den afsättes,
och att en närmare förening mellan könen föregår på djupet. De sågtandlika taggarna på inre
sidan af bröst- och bukfenorna hos hannen tyckas vara ämnade, att dermed fasthålla honan under parningen. Denna förmodan få framtida
observationer beriktiga. Huru hastigt den afsatta
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 för många
vidrig och elak smak. Lefvern räknas till skärgårdens läckerheter; men fortares den inågon
större mängd, blifver äfven dea motbjudande.

OXSIMPA.

Hannen betraktas af de fleste skärboer vara giftig och fortares således icke af dem; den hemföresicke en gång, utan kastas tillbaka i hafvet,
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 utgör 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-
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les lik den, som nj^ttjas för abborre, och der
metningssätlet finnes beskrifvet. Metstället väljes på djupt vatten, nedanför berg eller sådana
bråddjupa stränder, som hafva stenbotten. Till
agn nyttjas fläsk, kött, sitnpöga och hvad annat ätligt som helst, ty Simpan är ingen kostföraktare, och som hon alltid mer ser på qvantiteten än qvaliteten af födoämnena, är det väl
egentligen den blanka kroken som retar appetiten. I vestra skärgården fås Röt-Simpan mast
på krok under mete efter andra och nyttigare
fisksorter, äfven ofta i Noten eller Vaden men
bortkastas vanligen eller sönderskäres till agn
för andra fiskar.
j
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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 af locktaggen; 2:dra ryggfenans 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: '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. i
65. 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.
J
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io a 12;
8 å ig; i?//. i
7 h 8.
4å 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 storlestörsta individer vi funnit så väl i Nordsjön ken är emellan 5 och 6 tum. Iallmänhet rå-

Rf.
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der en stor likhet emellan denna och föregående art, så väl i delames proportioner som
former, så att vi, med hänvisning till Rötsimpans beskrifning, endast här ämna fäsla oss vid
de skiljaktigheter, som dem emellan kunna anmärkas. Sålunda finner man de öfre ögongropsränderne högre uppskjutande, hvaraf mellanrummet blir djupare; dessa ränder gå mera
parallelt, då de divergera bakåt hos Röt-Simpan. Från de upphöjda kammar, som gå från
ögonranden till nacken, och som börja och sluta
med en bakåt riktad tagg, uppskjuter midtpå
en tredje, mer eller mindre märklig tagg, hvaraf förra arten ej har elt spår; dessa kammar
närma sig äfven något hvarandra mot nacken,
och från den främsta och medlersta taggen utlöpa i strålform flera rader af fina benuddar,
som göra sidorna af kammarne och mellanrummet skråfliga och sträfva för känseln. En dylik
beväpnad har äfven bakre och öfre ögongropsranden, gällockens upphöjdare ställen, de större
gällockstaggarne, så långt nemligen som dessa
beklädas af huden, samt den benring, som undertill omsluter ögongropen. Förlocketsöfversla
tagg är särdeles utmärkt för sin längd, som icke
blott upphinner spetsen af locktaggen , utan vanligen öfverskjuter denna. Då fisken utspärrar
gällocken, som är dess vanliga sed, så snart
den dragés ur vattnet, få dessa långa taggar en
direction utåt och uppåt, som gifver dem en viss
likhet med ett par horn. Häraf har också namnet Ox-Simpa uppkommit. Utom den långa taggen, som vanligtvis utskjuter iaf sin längd utom
den omgifvande huden, har förlocket 3:ne smärre, 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 uppstående; endylik, ehuru betydligt längre, hudflik
finner man ock vid den nedra, tvära ändan af
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maxillarbenet. Gälhinnehuden är undertill fastvuxen 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 framtill sitta till större antal på de något upphöjda

små skifvor, som bilda linien, men aftaga småningom imängd ju längre de träffas bakåt, och
försvinna vanligen alldeles under slutet af 2:dra
ryggfenan. De spridda uddiga fjäll, som RötSimpan äger på sidorna af kroppen, saknar denna art helt och hållet; den något knoltriga huden 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 första ryggfenan finnas vanligast 8, någon gång endast 7 strålar; uti den 2:dra io till 12. Analfenan har 8 till 10 strålar. Bröstfenorna, med
i
4till 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 medlersta ispetsen a-delta.
Könskillnaden är, hvad formen beträffar,
mindre i ögon fallande hos denna än hos föregåen art. Hannen igenkännes dock på en smärtare kropp, längre fenor, större taggar på hufvudet, och en längre konisk papill bak analöppningen. Betydligare är skillnaden emellan
könen, då man fäster sig vid färgen, ehuru denna är mycket föränderlig. Planchen framställer 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

OX-SIMPA.

henne
under lek tiden; naturen har då slösat på
beundra,
ej
nog
man
kan
som
färgprakt,
en
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 i galbrunt, 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 olivbruna tvärband, af hvilka det främsta är bredast
och går ner till bröstfenans fäste; de öfrige gå

egentligen endast ned till sidolinien, men kunna
dock anses fortsatta ett stycke nedom genom.
några slörre spridda figurer. Alla dessa tvärband äro omgifna med en smal perlfärgad rand,
som endast saknas på första tvärbandet framtill.
Buken, upp på halfva sidorna, och bröstet 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 sidolinien glest strödda små fläckar af en blågrön
farg j en större fläck af samma färg slutar sidolinien. Bröstfenorna gulbruna, de 7 nedersta
strålame olivgröna med tydliga mörkbruna tvärband, som småningom förlora sig på den ljusare, brunspräckliga hinnan; på inre sidan af
dessa strålar finnas 3 å 4> ljust perlfärgade, runda
fläckar mellan de omnämde tvärbanden. Trenne större fläckar af samma färg, omgifne af en
smal svartbrun kant, stå i en rad i sjelfva fenvecket. Bukfenorna iroten olivgröna, sedan ljusblå, med brunaktiga fläckar både på strålar och
hinna. Analfenan gulbrun, med något mörkare
strålar, som hafva 3 å 4» mörkt rödbruna tvär-
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band. Stjertfenan, liksom andra ryggfenan, gulbrun med mörkare strålar och 4 5 mörkt rödbruna band, samt en flammig hinna af en mörkgul 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 ehuru något 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 olikhet emellan denna art och Röt-Simpan.
Ox-Simpan uppehåller sig endast uti salt
vatten; vid Skandinavien var hon före år i
833
endast anträffad vid Bohuslänska och Norrska
kusterna, men blef då af Öfverste-Kammarjunkaren Grefve Bonde äfven funnen uti Östersjön,
iMörkö skärgård. På sistnämde ställe är hon
sedermera ofta återfunnen , förekommer der likväl sparsamt, och fångas tillfälligtvis; när den
erhålles, får man vanligen paret, hanneoch hona.
Uti Bohuslänska skärgården är den deremot alldeles icke sällsynt; den erhålles der nästan lika
ofta, som Rötsimpan, under Vad-kastning, och
träffas i alla åldrar både sommar och vintertiden. Fiskrarne lemna ingen uppmärksamhet 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 i slutet 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.

5
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Pl. 7. Fig. 1.

Horn-Simpa, Cottus qvadricornis L inn.
Artm.: Fyra svamplika benknölar ofvan pä hufvudet; ansigtsbenen gropiga; sidolinien oväpnad; a:dra ryggfenans strålar mycket sträfva.
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Synonymt: Art. Desci-. spec. sid. 84, N:o 2;
Syn. sid. 77, N:o 2;
Gen. sid. fä, N:o 2. Linn. Fn.
32i;
;
Nat.
I.
Mus.
Ad.
Frid.
s.
tab.
3a
Relz.
Fn. Sv. sid. 328 N:o sa, Miss.
Syst.
fig.
N:o
Sv.
4.
45i
70
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.
5;
16 å 17;
1 +3;
n 13 å 16;
11 a i
11.
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B/f.

Horn-Simpan eftergifver icke de störstaRötSimpor uti storlek och kan i allmänhet betraktas vara den största af våra arter; dess vanliga
längd är omkring 10 tum, men man finner
esomoftast individer, som hinna nlöfver detta 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, isynnerhet då gällocken utspärras; af de små ögonen, som lemna större mellanrum emellan sig
än diametern af ögat; af den mindre märkligt
uppskjutande öfreögongropsranden, iföljdhvaraf
ögonens mellanrum blir nästan plant; af en plattare, 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 framför ögats främre rand; båda utlöpa i trattformiga hudrör. De 2:ne upphöjda linier, som
löpa från ögonen till nacken på föregående arter, saknas hos denna; i stället finner man blott
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

Bf.

Slf.
randen af ögongropen, de

a:ne bakre från nacken. Dessa knölar äro af en mycket föränderlig 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 benlamell, som i öfre kanten utvidgar sig till en
s värnplikt 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 trubbiga benknölar, glest och utan ordning utskjutande. Straxt bakom och utanför de främre af
dessa knölar sitter vanligtvis en liten bentagg,
som varierar till storlek. Förlocket har 4 utskjutande taggar, alla temmeligen stora; den öfre
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. Locktaggen ligger niistan dold uti huden, är platt
och utan all skråftighet. Underlocket har 3 4
fina, uddiga , knappt märkbara taggar , med undantag af den nederste, som är längst. Föröf-
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sitter på öfre skulderbenet a:ne, vid roten
breda tagffaf, som hafva dels spetsen dels öfre
kanten skråflig (från dessa taggar börjar sidolinien), samt en spetsigare straxt ofvan bröstfenan. Såsom en utmarkande egenhet hos denna art äro att anse de gropiga ansigtsbenen,
en karakter man lätt öfverser då fisken undersökes lefvande eller nyss fångad, emedan den
tjocka spänstiga hnden döljer groparne uti benen* har den legat död någon tid eller varit nedlagd i sprit, visa de sig tydligast. Nämde "ropar finner man på undre sidan af underkäken, 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,hvarest 2:ne sitta ofvanom den öfre laggen och en
i hvarje af taggames mellanrum. Kroppen är
som vanligt på Simporna koniskt afsmalnande
mot stjerten, mindre sammantryckt på sidorna,
än på föregående arter. Sidolinien löper lemmeligen rak, består af upphöjda, aflånga fjäll, som
uti ändarne äro urgröpta, och få deraf ett kedjelikt utseende; den saknar all beväpning, och
upphör vanligtvis ett stycke framom sljertfenans
rot. Öfver sidolinien ser man tvenne oregelbundna rader af glest sittande, runda, något upphöjda, skråfliga fjäll, som fortlöpa med ett och
annat afbi ott, än på ena raden än på den andra,
till stjertfenan. Betraktar man dessa fjäll under loupe, visa de en porös yta, från hvars
något upphöjda medelpunkt små knottriga benlameller strålformigt utlöpa. Dylika fjäll , ehuru mindre, finnas äfven utan ordning strödda
under sidolinien; de börja midt öfveranalfenans
början och försvinna oftast vid dess slut. Gälhinnans strålar variera hos denna art till antalet; det vanligaste är likväl 6, men hos somliga finnas 5, hos andra 7 strålar. Ryggfenorna
äro åtskilda, af vanlig form; den främre har vanligtvis 8 strålar, men detta antal varierar hos
andra emellan 7 och 11, alla äro enkla, ej ledade, något slickande, ehuru böjligare och vekare än på föregående arter; den bakre har oftast 14 strålar, någon gång i
å 16,
3eller i
5
ngt

—
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alla äro mycket slräfva och skarpa på Ömse sidor, ledade, men ej i spetsen greniga. Analfenan har i
5glatta, enkla, ledade strålar, antalet 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 sista blir helt kort, blott ungefär I afforsla eller öfversla strålens längd; alla äro ledade,
och i spetsen enkla, till en del sträfva och skarpa på båda sidor, likväl olika hos olika kön:
hos honan är således på inre sidan endast första strålen sträf, alla de öfriga glatta ;ykyttre sidan 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 väpnade, så snart man borttager den tjocka hud,
som omgifver dem ; på inre sidan äro äfven
samma 8 strålar ispelsarne sträfva; denna sträfhet 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 förenad med den 2:dra, som hos dem; de 3:ne
följande veka och ledade, men enkla ispetsarne;
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 i spetsen 2-klufna; hos
hannen äro alla de enkla strålame sträfva, efter hela sin längd, de klufna blott från det ställe der de dela sig och till spetsen; hos honan
är endast den öfversta strålen sträf; då stjertfenan något hopfälles, äro de yttersta strålame
längst.
Könskillnaden,med afseende på yttre kroppsformen, finna vi icke vara anmärkt af någon af
våra föregångare, ehuru den samma är mycket
i ögonfallande: 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 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 denna orsak höjasig
fria utöfver fenhinnan. Hos honan som har en
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 tilllika visa,att de 4 benknölarne ofvan på hufvudet redan vid denna fiskens storlek utbildat
sig till den grad, som visas. Det är bekant,
att Pallas först yllrade på grund af sin erfarenhet, 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 utveckla sig sednare. Denna utveckling börjar likväl
mycket olika hos olika individer. Vi hafva funnit individer af 3 Sv. tums längd med temmeligen ulbildade knölar, och andra af 5 tums längd,
som endast med små, jemna upphöjningar visat
en antydning till dem. Uti fiskens mera framskridna ålder stå ej heller dessa knölaruti något
förhållande till kroppsstorleken , utan variera individuelt. 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 dunklare, än hos de 2:ne föregående af hennes samj

j

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 med messingsglans.
Denna färg med dragning irödlätt utbreder sig
hos hannen öfver buken; hos honan är buken
hvit. De runda, sträfva fjällen på kroppens sidor äro gulaktigt hvita. Iris mörkt brandgul,
med inre randen ljusare.
Horn-Simpans inre byggnad öfverensstämmer väl i hufvudsaken med de öfriga arternas,
men skiljer sig dock i några afseenden. Lefvern, som är mera bred än lång, ligger transverselt uti bukkaviteten, och stiger obetydligt
längre ned i vänstra sidan, än i den högra. De
ikrans omkring pylorus sittandeblindsäckar äro
kortare, till elt antal af blott 6 eller 8; af dem
äro de längst, som sitta på den sidan, som vetter
åt magen, de öfriga aftaga gradvis utåt. Romsäcken är äfven hos denna art egentligen en
enda, men den är djupare klufven uti a:ne horn.
Före Pallas kände man ej, att Horn-Simpan förekom utom Östersjön , utan den betraktades då såsom uteslutande tillhörig detta vatten. Nämde Författare upplyste likväl, att samma art icke blott lefver vid Kamtschatkas kuster, utan finnes äfven allmänt i sött vatten inom Siberien, såsom Baikalsjön m. fl. samt utide
floder, som med dem stå i förening,ända till Ishafvet. Hos oss har man hittills betraktat denna
fisk, såsom blott invånare af Saltsjön; så är likväl ej förhållandet, den förekommer äfven innom Skandinavien uti sött vatten, troligen på
flera ställen, ehuru vi ännu endast lyckats uppspana 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.

lIORN-SIMPA.

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 saknas nedom sidolinien. Ögonen stora, ungefär i
af hufvudets längd, då de på individer af samma längd från Östersjön blott äro \. Afståndet
mellan ögonen är ock mindre, så att detta blir
kortare än ögats diameter. Af hufvudets 4 knölar, finnas blott antydningar uti små, låga, trubbiga bentaggar, med jemn spets alldeles så,som på
yn^re individer från Östersjön. Månne icke äfven detta kan vara vanliga förhållandet hos de
Siberiska insjö-Simporna och hafva gifvit Pallas
anledning till of van 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 leroch djup botten. Den ätes icke. Dess födabestår af insekter, smärre söttvattens Cruslaceer,
och, som vi vid öppnandet afmagen funno, andra fiskars afsatta rom.

Vid Svenska kusten af Östersjön träffar man
Horn-Simpan allmännast vid medlersta delen, i
synnerhet uti Stockholms, så väl norra, som södra skärgård. Den går söderut åtminstone till
Gottland, troligen ännu längre, ehuru sparsammare; i norr 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
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förnämligast beslå af Östersjöns crustace'-arter,
särdeles den stora Idotea entomon_, hvaraf man
oftast finner magen uppfylld, för öfrigt mollusker och insekter, sällan smärre fiskar. Lektiden inträffar uti November och December månader, då leken anställes på stenig botten. Under densamma sker bästa fångslen med nät, som
då få namn af Simpnät. Härtill begagnas gamla kasserade Abbornät, Mörtnät o. s. v. Äfven
fångas den med ett slags pimpeldon _, som består af ett fingerslångt blankt tennstycke, vid
hvars nedra ända fyra krokar äro fastade korsvis. 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 visserligen en egen lukt, som ej är behaglig för
alla, men rätt tillagadt, förlorar det denna och
är ganska fint och smakligt; isynnerhet värderas lefvern. IStockholm anses Simpan af många såsom en stor läckerhet; man ser derföre
densamma ofta vid södra hamnen utbjudas till
salu; den är då alltid flådd och hufvudet bortskuret. Under denna handel går icke blott
Horn-Simpan, ulan äfven Röt-Simpan.

PI. 7. Fig. 2.
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Pl. 7. Fig. 2.

Sten-Simpa, Cottus Gobio, Linn.
ten

Artm. : Inga knölar eller taggar på hufvudet, endast förlocket har ikanten en liuppåt 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.
Syst. Nal. I. Ifii. 6. Rctz. Fn. Sv. sid. 329. N:o 55. Nilss. Synops. sid. 98. Ekström Vet.
Sv. N:o 322;
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. i
45.

4; Brf
9 _,6 a 17; Af 12 a i
Sten-Simpan är den minsta af Skandinaviens Simp-arter; dess vanliga storlek är emellan 3 och 4 tum, ehuru man träffar individer,
som gå ända till 5 tum i längd. Så 1 inga uppmärksamhet den i ekonomiskt afseende ådrager
sig, så intressant är denna lilla fisk ivetenskapligt, för de afvikelser den i ett 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 koniskt 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 taggar och knölar, och visar intet spår efter de
hos öfriga arter ofvan på hufvudet löpande upphöjningar; det är således ofvan jemnt afkullradt
åt sidorna och mot den framtill rundade nosen;
undertill mera platt. Ögonen sitta på sluttningen 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 långa; det öfre maxillarbenet kort, räcker endast

Bf.
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4; Bf.
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till ögats framkant, då det på förra arterna hinner ögats bakre rand. Läpparne tjocka och

svällda. Hela hufvudet får genom angifne bildning 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 randen fri, som de föregående; dels härigenom,
dels genom den ofvantill mera urskurna lockfliken, finner man en antydning till bildningen af
gälöppningarne hos slagtet Callionymus, om hvilket framdeles. Föllockets bakre rand är försedd 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 förlocket hos arterna af Callionymus ganska tydligt igenkännes, sitter en annan, föga utskjutande, 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 således variera. Sidolinien, som utmärkes af de

STEN-SIMPA.

vanliga gropiga fjällen, är tydlig, utan all beväpning? den löper temmeligen rak, ungefär efter
midlen af sidorna; gör dock under första tredjedelen af a:dra ryggfenan en obetydlig bugt
nedåt, och stiger vid höjden af anus småningom
uppåt, så att den vid gällocksranden ligger mycket närmare ryggen. Huden är öfver hela kroppen glatt, utan fjäll, Öfverdragen af ett tjockt
och segt slem. Ryggens 2:ne fenor äro vid roten förenade, af vanlig form, den bakre ganska
lång i förhållande till fiskens storlek, så att elt
högst obetydligt afstånd blir emellan denna fenans 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 taggstråle och 4 veka, ledade; taggstrålen är som
vanligt nära förenad med den första veka strålen och af huden undangömd. Vid analfenan
förtjenar anmärkas, att de 2:ne sista strålame
äro vid roten närsittande. Stjertfenan, i spetsen mycket rundad, har de 8 medlersta strålame 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 benägenhet, 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 upptaget 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. Kroppen har en grågrön färg med utan ordning ställda fläckar och tvärband af föränderlig storlek
och form ; längs under sidolinien stå några ljusare, gulaktiga fläckar, som på somliga individer
äro klarare än på andra. En egenhet hos denna art är, att strålame uti stjertfenan, a:dra
lyggfenan, anal- och bröstfenorna hafva ljusa
tvärstreck, som tillsammans bilda dels afbrutna,
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dels sammanhängande band öfver fenorna; dessa
ljusare tvärstreck gifva fenstrålarne utseende af
att vara liksom afbrutna. Buken är hos hannen af kroppens färg, något ljusare; hos honan
hvitaktig. Iris mörk med en brandgul ring efter inre randen. Figuren, som är målad efter
en hanne, fångad i Juli månad i Östersjön, visar 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 temmeligen stora blindsäckar. Romsäckarne äro svarta.

Sten-Simpan förekommer allmänt så väl
längs kusten af Östersjön, som isött vatten inom 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 ställen sällan förgäfves, om man upplyfter stenarne. Under dessa tillbringar hon vanligtvis sin tid i
stillhet och o verksamhet, lurar från sin dolda
håla på de insekter, maskar, crustaceer och fiskyngel, som komma igranskapet och blifva hennes rof. Hon rörer sig med liflighet; när hon
utjagas ur sin fristad, skjuter hon med pilens
fart in under närmaste sten, eller der hon finner en passande tillflyktsort. Denna egenhet
idess lefnadssätt har gifvit anledning till de
olika benämningar, under hvilka denna Simpart
är känd på olika trakter, såsom Stensugare
Stensutj Stenlake o. fl. Hennes lektid uppgifves inträffa om våren;af egen erfarenhet känna
vi den icke. Man har sedan äldre tider tillbaka fortplantat den af sednare observationer obestyrkta uppgift, att Sten-Simpan lefver i engifj
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Pl. 8. Fig. 1

rommen lagges i hålor isanden, dem vätta den, anställes för densamma intet särskilt
honan gräft, att den der vaktas af föräldrarne fiske. Hon tages lätt med en efter hennes storoch af dem med raseri försvaras mot hvarje an- lek afpassad trädklyka, om nian varsamt uppfall o. s. v. Hennes kött är hvitt och välsma- lyfter den sten, under hvilken hon dolt sig,
kande , men då fisken ej uppnår den stor- då hon ofta blir stående stilla vid bottnen.
lek, att det skulle löna mödan att fånga och an-

te, att

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 äldre Ichlhyologer bekant. Artedi Syn.pag. 45 N:o 7 ; Gronov. Act. TJps. 1742
Syst. Nat. I. sid. 44'}. Ström
Fn. Sv. N:o 317;
pag. 87. Linn. Mus. Adolph. Frid. pag. 6g Tab. 32;
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. i
83- sid. 48. Nilss. Synopsis sid. 104. Bloch Nat. Fisch. D. Tab. 72. Tom. IF. sid. 188.
Vi
icke i något betänkande, alt ytterligare bland Tånglakens Synonymer upptaga en namn-art
draga
Anm.
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 i Desc. 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.
3
19;
Rf. till dess nedsänkning 75 å 80; Af. omkring 70;
Denna fisk är en bland dem, som vid in- uti familjen Gobioidei. Slagtet har med öfriga
fogningen uti systemet mölt svårighet, ianseen- Blennier den gemensamma karakter, att äga

—

—

Brf.

de till dess omisskänliga frändskap med Slemfiskarne (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 skarpsinnige Artedi, grundläggaren af den ännu gällande indelningen uti taggfeniga och mjukfeniga 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.

Bf.

bukfenorna fastade framför bröstfenorna och
endast bestående af'någrafå strålar;en naken_,
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 strålame iryggfenan s och genom denna och anal-

fenans

förening med den spetsigt utlöpande
till en enda sammanhängandefena,
som blott ofvan, ett stycke framom stjertens
spets, har en bred nedsänkning.

stjertfenan

Tång-
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Tån^laken ar ensam uti slagtet inomdehaf, men är fullkomligt sammanväxt med bröstet,
utan fri rand baklill, ehuru den kan skönjas.
som omgifva Europa.
Ögonen äro små, något utstående, sitta högt upp,
Denna fiskens vanliga storlek är omkring så att afslåndet mellan båda blifver ungefär lika
med ögals bredd; de sitta; iplaner, som luta nå12 tum, dock hafva vi erhållit exemplar från
Stockholms skärgård, som haft 16 tums längd. Ho- got framåt och uppåt mot hvarandra. Näsbornan är alltid slörre. Så olik vid forsla påseende rarne hafva å ömse sidor a:ne öppningar, något
Tån^lakcn är med det näst förutbeskrifna Simp- åtskilda; den främre, som sitter midt emellan
slä°tet, så nära öfverensstämmer den iflera vig- ögat och nosen, förlänges uti ett fint, böjligt
ti"a bildningar. Det är också enligt vår tanka hudrör med jemn kant, (denna bildning är
omöjligt, att med Cuvier skilja dessa slägten uti anledningen till v. Linnés förvillande artkarakter
skilda familjer, utan att med detsamma miss- uti Fauna Svecica: "ore tentaculis duobusJ"
känna deras naturliga förvandlskap. Till kropps- i stiillet för "tentaculis duobus ad nares", som
formen liknar Tånglaken mest den vanliga La- han uttryckt sig uti Mus. Ad. Frider.). På
ken. Hufvudet är litet, undertillplatt, ofvan af- hufvudets sidor iinncr man flera små runda slemkullradt, med svällda kinder och en på sidorna porer, som oingifva ögonen, äfven en rad längsnågot hoptryckt panna , som stupar framåt efter nedre käken. Kroppen är valsformig, med
nosen. Munnen medelmåttigt stor, med runda- hängande buk, i synnerhet på äldre ungstinde käkar och mycket svällda läppar, som rulla na honor, och en utdragen, på sidorna starkt
sig omkring käkbenen och alldeles betäcka dem. hopplattad, ållik stjert, som utlöper uti en spets.
Öfverkäken är, som på Simporna, ulsträckbar, Kroppen är öfverdragen af ett tjockt slem, som
dock i ringare grad. Båda käkarne af samma till en del döljer de tunna, glesa fjäll, som,
längd , försedda med små koniska tänder med utan att beröra hvarandra, finnas intryckta uti hunågot trubbig spets; uti den öfre sitta dessa den. Dessa fjäll äro cirkelrunda, fint rafflade,
tänder uti a:ne rader, af hvilka den främre är med hel rand och en liten upphöjning imedelregulier, har omkring 12 st. länder å hvardera punkten; de likna små, så kallade paljetter. Siaf mellankäksbenen; den bakre raden är min- dolinien är föga märkbar.
dre regelbunden, har lägre tänder och uppAnal-öppningen sitter ett stycke framom
hör vanligen vid B:de tandens fäste uti främre kroppens halfva längd, har baktill en lika bilraden. Underkäken har samma tandbildning och dad papill , som på Simporna. Ryggfenan är
tänderna på samma sätt sittande; denbakre land- låg, börjar straxt bakom nacken och sträcker
raden är likväl något längre, så att den upphör sig, omärkligt aftagande i höjd, ända till sljerkovt före slutet af den främre. Inga tänder uti tens yttersta spets; dock äger den, ett stycke
gommen, eller på tungan; endast isvalget finner framom denna spets, en mer eller mindre bred
man ojvan å ömse sidor 3:ne små närsittande nedsänkning eller inskärning, som tyckes angifva
svalgben, som hafva korta koniska länder, fa- gränsen emellan ryggferlan och den egentliga sljerlstade uti det bakre benet i en rad och i de bå- fenan. Uti ryggfenan, till nedsänkningen räknadt,
da främre i a:ne; nedantill a:ne längre, i finnas omkring Bo strålar, alla veka och ledade, samt
båda ändar tillspetsade svalgben med i rader med undantag af de första, i spetsen delade, samställda korta och trubbiga tänder. Gälbågarne, manbundna af en lemineligen tjock, slemmig hud,
som vanligt, fyra, hafva på inre sidan spetsiga som vid roten är beströdd med samma slags fjäll,
papiller, hvilka innesluta hvardera en liten hvass som bekläda kroppen; dessa fjäll stiga högre upp
bentagg. Gälhinnan har 6 strålben, förenar sig på fenan, ju längre man följer den bakåt. Analundertill med den motsvarande på andra sidan, fenan har alldeles samma bildning, form och
Skandinaviens Fiskar, 2 Haft.
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som ryggfenan , med den
skillnad blott, att här märkes ingen gräns emel-

utsträckning bakåt

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 återstående ligga hvarandra så nära, alt deras antal svårligen låter bestämma sig. Bröstfenornaäro temmeligen stora, med afVundad spets; de hafva iq delade
strålar och en tjock hinna. Bukfenorna äro ganska små, sitta tätt utmed hvarandra och framom
bröstfenorna; de hafva 3:ne ispetsen delade strålar, hvilka äro mycket svåra att åtskilja.
Någon annan yttre formskillnad könenemellan 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 hufvudet och buken grågula. i
3å <4 svartakliga
tvärfläckar stå korsvis på ömse sidor om sidolinien till ryggfenans nedsänkning, blifva derefler småningom mindre märkbara mot sljertens spets. Dessa fläckar öfver sidolinien fortsattas ett stycke upp åt ryggfenan, hvars yttre
bräm är svart. Analfenans yttre kant är brandgul, så äfven spetsen af bukfenorna. Bröslfenorna 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 denna fisk nära nog med Simpan. Tarmkanalen är
■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 siickformig utvidgning, som antyder dessa blindsäckar; sjelfva tarmen är nedom magmunnen ganska vid och gör lika många, ehuru mindre bestämda, böjningar, som på Simporna; dess textur är skör och tunn. Lefvern består egentligen af en enda lob, som böjer sig uppåt och

omfattar matstrupen m. m.; dock är denna lob
tydligt nog i spetsen 3-delt, med denmedlersta
fliken kortast, och den, som ligger ihögra sidan,
längst och spetsigast. Ingen simblåsa finnes.
Märkvärdigast år likväl hos Tånglaken romsäcken. 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 knappnåls hufvuds storlek. Undersöker man denna
romsäck under ett börjadt drägtighets tillstånd,
då säcken spelar en role af lifmoder, äro väggarne fastare och genomväfda af en mängd blodkärl; vid inre ytan sitta små aflånga genomskinliga bläsor fastade, som innehålla en klar vätska och ett litet deruti simmande foster. Vid
sista stadium träffar man säcken ofantligt utvidgad, fylld af fritt liggande, hoppackade ungar,
blåsorna hopfallna, men fastsittande vid väggarne. Under denna period träffas oftast en stor
del af ängarne utträngde isjelfva bukkaviteten,
till följe af romsäckens bristning.
Tånglaken har från äldre lider varit namnkunnig för sin, inom fiskklassen sällsynta, egenskap 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: AalMutter^ Adlmoder o. s. v. Dess vanligaste benämning 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 omständighet, jemte en viss likhet iutseende med
Laken, har gifvit den namn af Tång- och Stenlakej, som är dess vanliga benämning vid Östersjöns kuster. Den lefver spridd och ensligt,
träffas öfverallt, men sällan många tillsammans.

HAFKATT.

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 könen måste äga rum, och att äggen befrödas inom moderns kropp. Att denna fisk är mycket afvelsam, visa flera dissektioner af ungstinna
honor. Vi öppnade en hona af 13! tums längd
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och funno tillsammans 196 st. ungar, hvardera
af ii tums längd; af dessa lågo
uti bukhålan utkrupne, de öfrige inneslutna uti romsäcken. Uti en annan hona af i
3tums längd
räknades 263. Den tyckes tidigt kunna fortplanta sitt slägte, dä man hos individer af 6
tums längd redan träffar tydliga romkorn. Ilannarne till denna art äro mera sällsynta.
Tånglakens kött är fast, hvitt och till smaken ej olikt Ålens; det ätes likväl icke på många
ställen, hvartill torde mycket bidraga, att benen blifva under kokningen gröna. Den fångas
också endast tillfälligtvis under dragning med
not efter andra fisksorter.
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Haf k 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
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 karakteren, alt ej äga
bukfenor. För öfrigt finner man hos delta slägte en mera utbildad tandkyggnad i förening med korta och starka käkar,
en ryggfena, som löper längsefter hela ryggen
och har enkla,, men ej stickande strålar en
lång analfena och en tydligt skild, ehuru liaf
ten stjertfena.
j
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Stf 12 13.
till en betydlig
Hafkatten hinnerden
2

20;

storlek;
emellan och 3 fot
vanligen förekommer
lång, men individer träffas, som hålla 4 fot och
deröfver. Kroppen är långdragen, valsformig
med mycket hoptryckta sidor, isynnerhet på stjerten, och med hängande buk. Hufvudet litet iförhållande till fiskens längd (något mindre än \ af
hela kroppslängden), ofvan afkullradt, på sidorna
något hoptryckt, medsvällda tinningar, som utvisa
en kraftig käkmuskel-apparat, med en kort trubbig nos och ungefär lika långakäkar. Detta, iförening 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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medelmåttigt stora, sitta högt, straxt vid öfre uppgifva

randen af pannan, närmare nosen än nacken,
och omgifvas af en ring med fina porer eller
Öppningar från de ihuden liggande, slem-afsöndrande körtlar. Dylika porer finnas äfven längsefter underkäken och på hufvudets sidor, hvilka
beklädas af en tjock hud, som alldeles öfverdrager gällocksbenen. Näsborrarne små, med
2:ne åtskilda öppningar å ömse sidor, denfrämre, som sitter midt emellan nosen och ögat, har
ett trångt och kort hudrör. Munnen af medelmåttig storlek, försedd med köttiga läppar, som
isynnerhet vid mungiporna bilda tjocka fållar.
Öfverkäken är, till följe af de starka mellankäksbenens fasta förening med den främre delen af
hufvudskålen, föga rörlig, och underkäken agerar
nästan ensam vid munnens rörelser. Uti mellankäksbenen sitta å ömse sidor 2:ne starka, koniska, vid roten utvidgade tänder, liknande betarne hos rofdjuren ehuru trubbiga i spetsen,
den ena framom den andra, och innan fördessa
en rad af 5 6 stycken mindre, något platttryckta, kortare tänder. Gommen har 3:ne dubbla rader af tjocka, kulformiga tänder: uti den
medlersta, som har de största tänderna och sitter på plogbenet, finnas vanligen 4 par tänder
med en jemn, afnött yla, det näst innersta paret
är betydligt större än de öfriga; uti h vardera af
gommens sidorader finnas a:ne rader med skiftesvis 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 h vilka längsefter käken
löpa 2:ne rader lägre, kulformiga kindtänder
med platt, afnött krona och inåt stupande tuggyta; 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. Gälbågarne fyra, på inre sidan försedda med hudbetäckta taggar. Gälöppningenmedelmåttig. Gälhinnan har 7 strålar (detta har varit antalet på
de individer vi undersökt; då flera författare

—

— 6, måste antingen gälhinnans strå-

4
variera,

lar
eller har den främst sittande strålen blifvit öfversedd), undertill är den sammanväxt med bröstet, straxt under bröstfenornas fäste.
Kroppen är beklädd af en tjock och seg
hud, som, flygtig t betraktad, visar sig fjällös och
endast skyddad af ett rikligt afsöndradt slem,
men vid nogare granskning finnas små runda
och tunna fjäll, liksom på Tånglaken, djupt intryckta uti huden och glest spridda, utan att
beröra hvarandra. Sidolinieu är föga märkbar,
bildas af hudporer, som i nästan rak riktning
fortlöpa efter sidornas medellinia. Analöppningen 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 stjertfenan, 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 bildning som den förra, endast knappt hälften så
hög, och slutar med spetsigt hörn rnidt under
slutet af ryggfenan; den består af omkring 48
i spetsen delade strålar. Bröstfenornaäro stora,
rundade; när de fullständigt utbredas blifva de
nästan cirkelrunda; de hafva 20 greniga tjocka, veka och köttiga strålar, som gifva dem
ett rafflad t utseende, liknande den stora Kammusslan (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 tecknade 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 svagare antydda , uppåt ryggfenan. Sidoliniens porer, äfvensom de omkring ögonen, hvitaktiga.
Ögats färg är mycket mörk, med en något lju-
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ten* då inträffar , att ena sidan (den på hvilken
fisken legat, eller af andra fiskar varit betäckl)
kan helt och hållet eller till en del finnas utblekt, 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
i akt 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 ganska nära den förut beskrifue Tånglaken, har en
ganska vid, muskulös matstrupe, som öfvergår
till en något säckformig mage, nära hvars botten nedre magmunnen är belägen, som saknar
alla blindsäckar. Tarmen är lång, vid och af
en tunn och skör textur, den gör 3:ne böjningar och slutar med en kort, utvidgad, omvänd
konisk ändtarm. Simblåsa saknas. Lefvern beslår 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. Romsäckarne 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 diktade berättelser, som sedermera till en del blifvit fortplantade från ena skriften till den andra
ända till våra dagar. Anmärkningsvärdt nog
förefaller, att både dess generiska namn, JnarrluchaSj och dess specifika, Lupus (Varg), hafva
uppkommit af de falska föreställningar man gjort
sig om denna fiskens lefnadssätt. Det var egentligen Gesner som först tillade honom det förra
namnet, som betyder en klättrare _, efter en
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fisken klättrade uppför
klippor och skär.
Lupus behöll Liktné
såsom artnamn, hämtadt från den gamla benämningen Lupus marinus (Sjövarg), hvarunder
Hafkatten allmännast var känd och fruktad.
att

]N amnet

Manläser till och med hos Hollberg på ofvan anförde ställe följande strof: "Grym som Hajen är
han en fruktansvärd förstörare bland sitt slägte,
och framfar bland fiskarne med samma glupskhet, som det vilddjur bland de värnlösa hjordarne, af hvilket han fått sitt namn." Vi anföra 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 roffisk, iden mening nemligen man vanligen förstår 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 tilllåta den utvidgning af gapet, som karakteriserar
de egentliga roffiskarne, eller dem man i dagligt tal benämner Sväljfiskar. Denna munnens
organisation antyder tvärtom ett djur, som Icfver af mycket hårda ämnen, hvilka först böra
krossas innan de nedsväljas. Man kan svårligen
tänka sig en mera ändamålsenligt inrättadkrossmacliin, än Hafkattens tuggredskap, då med
samma krossning ej tillika åsyftas en finare söndermalning af de hårda ämnena. Om denofantliga styrka, hvarmed käkarne verka, öfvertygas
man vid öppnandet af magen, då deruti finnas
till öfverflöd stycken af sönderbitna tjockskaliga
Musslor. Det är också hufvudsakligen afSnäckdjur och Musslor som Hafkatten hämtar sin föda;
dessa förtäras imängd, och lemningarne af deras 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 h vimla, der hanupfiskarpehåller sig; men sina samsläglingar
■
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; huruvida delta kan äga sin riktighet, lemnas derhän. Att det ej är förhållandet vid våra kuster
bevises deraf, att han fångas underalla årstider.
Hans långa mjuka kropp, afsmalnande stjert och
lilla stjertfena göra honom till en dålig simmare; hans rörelser äro också slingrande och långsamma; 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 synnerligen under denna lid, som han oftast erhålles.

—

Man anställer för denna fisk icke något särskilt 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
i synnerhet räknas till läckerheterne. Uti städerna afsättes den med mindre fördeloch hålles
derföre der mera sällan till salu. Är Hafkatten
uppfiskad, måste han varsamt handteras, ianseende till vådan af hans kraftiga helt. Fiskaren
måste först gifva honom ett eller annat dråpslag, innan han tilltror sig alt löstaga kroken.
På några orter brukar man på Hafkatten afhugga 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 efter dem benämnes Läppfiskar (Labroidei).
Den Karplikt danade kroppen, betäckt af stora,
på hvarandra liggande fjäll de utstående,köttiga läpparnej som begränsa munnen, samt en
enda, lång ryggfena , som framtill har många
hårda och stickande strålar, bakom hvilkas spetsar fenhinnan utlöper uti små lancettformiga
flikar,äro tydliga kännemärken, på hvilka alla
de fiskar, som höra till denna familj, igenkännas. Vid våra kusler förekomma af Läppfiskar-

—

ne endast några arter tillhörande de båda slägtformer, 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 namnet Labrus. Från öfriga slägten inom familjen
skiljer man detsamma genom följande karakterer: Öfverkäken är försedd med dubbla läppar; koniska tänder_, ställde uti rader, finnas
uti båda käkarne; Gälhinnan har 5 strålar;
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gällocken äro beklädda affjäll; mycket både föränderliga och obestämda. Inom
sidolinien icke af 'bruten men något bågformigt intet slägte fordras mera uppmärksamhet än här,
nedlöpande vid ryggfenans slut, näslan parallel att ej låta dessa färgvariationer förleda sig att
med ryggens böjning; stjertfenan ispetsen run- mångdubbla det verkliga art-antalet. Skandinatinningarne och

J

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 oväntad att träffa uti norden. Färgerna äro likväl

viens Fauna har att uppvisa af Snultre-Slägtet
åtminstone 5 särskilta arter, som alla förekomma vid vestra kusten af halfön. Vi hafva redan 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. VI sid.
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, nedan försedd med gomsegel, som båda mothinner Bergsnultran till en längd af 12 till i
5 svara hvarandra och tillsammans måste vertum, och är således en af våra största arter ka såsom en valvel, hvilken tyckes vara ärnad
inom slagtet. Hufvudets längd utgör ungefär i att hindra vattnets tillbakagång genom munnen
af hela kroppslängden; kroppens höjd mäter 3| under respirationen. Tungan utdragen, tunn, i
gånger denna längd.
spetsen platt och tillspetsad. Gälbågarne, som
Hufvudet är tvärt tillspetsadt, triangulärt. vanligt, 4> mycket små; inre sidan af dem har
Munnen liten, betäckt af stora och tjocka läp- 2:ne rader rörliga taggar, beklädda af munhupar, som fullkomligt öfverskyla käkbenen, och den. Då munnen öppnas, utskjuter öfverkäken
räcka ett stycke framom dem. Dessa läppar äro ett långt stycke, till följe af mellankäksbenens
på öfverkäken dubbla, ligga öfver hvarandra; långa näsutskott, som glida mot silbenet och
den öfre kortare, utgör egentligen en förläng- pannbenet. Båda käkarne, som noga motsvara
ning af den hud, som bekläder den under ögo- hvarandra, hafva en rad af små koniska tänder,
nen liggande kedjan af småben; den undre är af hvilka de medlersta eller främsta äro störst
längst och mera köttig, utgår från mellankäken och de öfriga små, inåt aRågande; innanfördenoch bildar med underläppen en tydlig mungipa. na rad finner man framtill i båda käkarne en
Denna munnens daning äger en slags likhet rad af mycket smärre tänder, som vanligen föga
med trynet hos svinet och har gifvit anledning eller inlet framskjuta ur tandköllet. Inga tänder
till fiskens namn af Bergzalt, Berssrlta o. s. finnas för öfrigt hvarken på gom- eller plogbev- Munkaviteten är trång, både ofvan och net; men i svalget deremot sitta ofvan 2:ne
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PI. 9. Fig. 1

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 i kanten är såglikt inskuren och
utlöper bakom hvarje stråle, med undantag afden
sista, uti en lång, lanceltformig flik; samt af 10 till
11 mjuka och ledade strålar, af hvilka den förste
vanligen är ispetsen 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 stickande, de följande längre, mjuka och ledade;
bakom de 2:ne främsta hårda strålame har fenhinnan en såglik inskärning, analog med dem
på ryggfenan; den första mjuka strålen är
äfven enkel och den sista djupt klufven; fenans 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 följande ispetsen enkel, de öfriga greniga och tjocka.
Bukfenorna, som sitta ett litet stycke bakom
bröstfenorna och äfvcn äro i spetsen 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 greniga strålar; emellan dessa är hinnan vid fenans rot betäckt af öfver hvarandra liemanBD
de fjäll.
Färgen är hos denna art både mycket brokig och föränderlig, så att det faller sig svårt,
att uti en beskrifning framställa den så, alt den
kan lämpas på alla individer. Iallmänhet kan
antagas 2:ne färgvarieteler afßergsnullran, nemligen 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, mörka fläckar, som variera till antal, storlek och
längd.
Ryggfenan börjar midt öfver bröstfenans form; fjällen äro kantade med en rödgul färg,
rot och fortlöper till en början svagt rundad, gulare på nedre delen af sidorna, brunare på
sedan något nedsänkt, samt höjer sig slutligen
den
småsvalgben, som artikulera med bottnen af hufvudskålen, 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 dragés från öfverkäkens spets till sljerlens medelpunkt. 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 fjällbeklädda, med undanlag af sjelfva förlocksbenet,
yttersta omkretsen af locket samt trakten framom 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 tina hudflikar. Locket är stort, höjden öfverskjuler
längden, utgår i bakre randen uti 2:ne hörn
och fortsattes af en hudflik, som vid nedre hörnet utlöper ien något utdragen spels. Mellanlocket är äfven stort, ligger fritt i dagen 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 sammantryckta sidor, är helt och hållet beklädd af öfver 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 närmast liggande radernas fjäll; den är således föga
märkbar, löper parallel med ryggens böjning
och gör vid slutet af ryggfenan samma sänkning,
finnes 6— 7
som den. Ofvanom denna sidolinia
— \l\.
den
i3
och
nedanom
Analfjällrader
kroppens
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bakom
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något
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bröstet löpa oregelden öfre; under hakan och
af
streck
samma rödgulafärg.
bundna, krokliniga
en
rödgul
ring närmast puIris är grön, med
i
randen.
Ryggfenan
yttre
dylik
pillen och en
af
chocoladbruna
fläckar
emelgrön, med ett nät
har
strålar
och
rödgula
lan strålame. Ånalfenan
rödbrun
botlen.
Bukblå, runda fläckar på en
fenorna hafva främsta strålen och hinnan brandeula, de öfriga strålame blå med spetsarne och
en och annan flamma brandgula. Stjertfenan
erön, vid roten stötande mera iblått, öfverdramed ett rödbrunt nät. Bröstfenorna hafva
rödgula slrålar och blå fläckar, synnerligast vid
rolen. Den ljusare färgvarietete.n har en gulbrun grundfärg med hvitaktig buk och bruna
fiällkanter och fläckar; af dessa utmärka sig i
synnerhet 3:ne för sin storlek på bakre delen af
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-
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ligen härröra af lokala förhållanden, der individerna vistas, och som ej stå inågot förhållande
hvarken till årstiden eller könskillnaden.
Tarmkanalen är mycket enkel; den består af elt nästan jemnt afsmalnande tarmrör,
utan säckformig afdelning, såsommage, utan någon egentlig magmun och utan blindsäckar.
Detta tarmrör har tunna väggar med en nätlikt
veckad yta; det utvidgar sig hastigt uti en ganska 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 förening med tarmen. Rom- och Mjölkesäckarne
dubbla.
Hvad för öfrigt är oss bekant af Bergsnultrans 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 kanten 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 arten, fastän de derunder äfven innefatta en annan, som vi idet 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 "spinis 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. beskrifvit
7.
a nyo denna art såsom Scicena rupestris> och upptagit båda såsom olika arter uti Syst. Nat. I. p.
476 &
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dock under slagtet Labrus. Uti Zoolog. Danica Tab. 107. Tom. 3 sid. 44 begick Abildgaard den felaktighet, att
öfverflytta denna 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-Karudse Slröm Söndm. sid. 2gr. Labr. rupestris, Nilss. Synops. sid. 76. Lutjanus rupestris, Bloch
JNfaturg. Tab. Iso fig. t.
j

Rf. 17+9 eller

18+8;

Af. 3+7; Brf. i+i3; Bf. 1 + 5; Stf.

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 afseenden en öfvergångs- eller föreningslänk emellan
de båda sectionerna, som Cuvier upptager under 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 oss endast vid
skiljaktigheterna dem emellan.
Hufvudet tyckes i förhållande till kroppen
vara något mera utdraget och ej så tvärt tillspetsadt åt nosen, som på Bergsnultran; detta 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 ungefär lika med kroppens största höjd. Läpparne
äro kortare och ej så utplattade på bredden,
den öfre mera tjock, liksom afstympad, i följe
hvaraf maxillarbenets nedre ända kommer i dagen och mungiporna blifva mindre fullständiga.
Tänderna uti båda käkarne sitta uti en jttre
gles rad och en inre mera oregelbunden; de
som finnas i den 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 äro ställda 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

i
3.

hudbetäckningen qvar, men aflages denna, eller
får fisken någon tid ligga i sprit eller torka,
blifva dessa fina tänder ganska tydliga. Sidolinien ligger ryggen mycket närmare än buken,
består af 36 38 fjäll, som äro smärre än de närmastliggande fjällraderna och ispetsen klufna snedt
uppåt, så att nedre hörnet är längre än detöfre.
OfVan om denna sidolinia finnas 3:ne större fjällrader, och om man äfven räknar den mindre
raden vid fenans rot, blifva de 4> nedanom ligga 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 strålar, den sista af dessa till roten klufven. Analfenan, som har bakre hörnet tillspetsadt, äger
3:ne hårda strålar med den vanliga nedskärningen uti hinnan och fliken, samt 7 mjuka, ledade, alla ispetsen greniga utom den första. Bröstfenorna äro mycket tunna och genomskinliga ,
hafva 14 strålar: den främsta ganska kort och
hård, den 2:dra enkel, de följande ispetsen greniga. Bukfenorna hafva en hård slickande taggstråle 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 fenans rot ligga de vanliga fjällraderna emellan

—

—

strålame.

Hvad färgen angår, står Stensnultraniglans
vida bakom sina samslägtingar, ehuru äfven hon
ej saknar sina behag. Kroppen är ofvan mera
enformigt brun, på sidorna grönaktig med märken eller fläckar vid hvarje fjällrot, hvilka tillsammans bilda langslöpande afbrulna 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 afblekgrön färg, som stadnar vid främre ögonranden.
Iris är mörkt rödbrun med en ljusare ring i
hvardera randen och en klar grön fläck ofvantill. Hvad som mest karakteriserar denna art,
äro de enfärgade fenorna,; hvilka med undantag
af ryggfenans förstahörjan„ der fenhinnan emellan de första 4^5 strålame midtpå har en
djup svart färg och emellan den 4 ;de och "yrde
strålen vid roten några blågröna drag, sakna alla
fläckar och band; dessutom den -vid öfre kanten af stjertfenans rot sittande runda svarta
tillfinnandes.
fläck som är alltid
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 tjenat till orginal för figuren, är ett afdeutmärktaste med afseende på färgerna, som vi anträffat. Vanligen träffar man så väl dunklare, som
blekare, i flera nuancer af de angifne färgerna;
men då man aldrig kan misstaga sig om denna
art, vore det en onödig vidlyftighet att här närmare redogöra för dessa variationer, helst ingendera är mera utmärkt eller öfvervägande. Innan
vi likväl lemna detta ämne, böra vi fästa uppmärksamheten på en märkvärdig färgskiftning,
som Stensnultran inom ett ögonblick kan åstadkomma. Den i vattnet fritt simmande fisken
har nemligen på sidorna i/\ mörkare fläckar,
som stå korsvis om sidolinien,
ofvan och 7
nedan; dessa försvinna genast, så7snart man vidrörer fisken, och återkomma ej förr, än den
åter fått gå någon tid i fred och ro. Som
dessa fläckar äro obeständiga, och aldrig obserj,
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veras då fisken är upphämtad ur vattnet, hafva
vi ej ansett oss böra på figuren antyda dem.
De inre delarne hafva största öfverensstämmelsen med Bergsnultrans och få vi blott dit
hänvisa.
Denna är af alla Snultror den allmännaste
och mest utbredda arten. Den träffas från Kullaberg till det nordliga Norrge. Vistas om sommaren tätt utmed bryggorna och sådana branta,
klippiga stränder, som hafva blott en eller annan famns djup. Man ser den på dessa ställen
i små samqväm hålla sig ett stycke från bottnen, sökande sin föda bland der ymnigt växande tång och sjögräs. Denna föda tyckes uteslutande bestå af smärre arter Crustaceer, Maskar, 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 kosan mot
djupet. Vid någon fara söker hon sin tillflykt
under bryggorna, mellan någon bergsklyfta eller
under en grofbladig tångväxt. Om vintern drager hon sig åt djupare ställen, den synes åtminstone denna tid ej vid stränderna. Under
lektiden hafva vi ännu icke haft tillfälle observera denna fisk. Stensnultran är på de ställen
hon vistas, der tillgång på andra och mera lönande 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 begagnas snackdjuret Turbo littoreus, kan man vid
bryggorna lätt meta upp den.

Pl. 9. Fig. 2.
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Pl. 9. Fig. 2.

G räss n ultra, Labrus exoletus Linn.
Förlockets rand tydligt tandad; analfenan med 5 hårda, hvassa, samt 7
veka och delade strålar, har bakre hörnet spetsigt.
Artm.

—

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.

18 + 7 eller 19 +6; Af. 5 + 7; Brf. 1 + 12; Bf. 1 +5; Stf. i
3.
De störstaindivider, som vi anträffat af denna om sidolinien finnas 3:ne större och en mindre
art, hafva ej hållit fullt 6 tum i längd, de fle- fjällrad, nedan om den 10. Fjällen äro mycsta förekomma emellan 4 och 5. Att Grässnul- ket tunna , så att man med loupe ser den rafftran ej blir mycket stor, sluta vi också deraf, lade fjällroten af det underliggande fjället skimatt man redan hos 4 tums långa exemplar fin- ra igenom det öfverliggandes spets. De stjerner utbildade genitalia. Af alla Snultror, som ten betäckande fjäll räcka ett stycke ut öfver
förekomma vid våra kuster, är denna arten mest stjertfenstrålarnes rot, hvaremot inga fjällrader
utmärkt genom den egenhet, att äga 5 taggstrå- finnas på sjelfva hinnan emellan strålame. Rygglar uti analfenan, då alla de öfriga blott hafva fenan, som består af 18 eller ig hårda, stic3. Ehuru för öFrigt mycket lik sina samsläg- kande strålar, med djupt inskuren hinna och
tingar ide flesta detaljer, skiljer sig Grässnultran spetsflikar, samt endast 6 eller 7 veka, i spetinågra afseenden ytterligare från dem. Uti hela sen delade strålar med hel fenrand, är rödgul
kroppsformen ligger något eget, henne utmär- baktill öfvergående igrått, med a:ne rader blå
kande, som mest framstår uti den mycket sam- fläckar mellan strålame, den ena vid roten, den
mantryckta kroppen, med tillspetsad ryggkant, andra midtpå; dessutom äro spetsflikarne och
den vackert elliptiska formen med något utdra- yttersta randen af den mjukstråliga fendelen blå.
gen nos, den lilla munnen, de nästan efterhela Analfenan, som i det närmaste har samma form,
längden jemnhögarygg- och analfenorna, som bå- teckning och färg som ryggfenan, består af 5
da sluta med spetsiga hörn, samt slutligen den hårda, stickande strålar och 7 veka, i spetsen
mot spetsen föga utbredda sljertfenan. Hufvu- delade strålar, af hvilka den sista är till roten
det är något kortare än i af hela kroppsläng- klufven. Bröslfenorna genomskinliga, gula, beden, och mycket mindre än kroppens höjd. Tand- stå af en hård, enkel, samt 12 greniga strålar.
byggnaden lika med föregående art, dock äro Bukfenorna hafva hvardera en taggstråle och 5
tänderna kortare. Förlockets rand är nrycket veka,delade, äro till färgen smutsigt hvita. Stjert3gulbruna strålar och blå
tydligt fintandad. Sidolinien gör vid ryggfe- fenan är grå, med i
nans slut den vanliga böjningen nedåt, men fläckar, ställde uti 2:ne rader på hinnan; dessnedre bugten närmar sig mera till en rak vin- utom är yttersta spetsen kantad med blått.
kel; denna sidolinia beklädes af 35 37 smärre Kroppens grundfärg är ofvan olivbrun,med dragfjäll med hel spets och med en upphöjd kanal, ning igult åt sidorna, hvilka ned mot buken
hvars ända böjer sig snedt uppåt; kanalernablif- skimra af en klar gummigutta-gul färg, som är
va på stjerten nära sammanhängande. Ofvan karakteristik för denna art. Buken är smutsigt

Rf

—
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GÄDDA.

Grässnultran tyckes vara de nordiska hafvens tillhörighet, den förekommer sparsammare,
än de föregående arterna. Sydligare vid Skandinaviens kuster än Bohuslän, är den ännu
icke antiiiffad. Den delar för öfrigt samma lefnadssätt, som dess samslägtingar; håller sig likväl mera vid de yttre skären, och sökes förgäfves långt inne uti fjärdarne; så är åtminslone
förhållandet i Bohusläns skärgård. På de stälTill den inre byggnaden öfverensstämmer len, der hon vistas, träffas den i små sällskap.
För fiskaren har denna lilla art intet värde.
denna art med de föregående.

Med undantag af på buken och
af fjällen tvärsöfver blå,
spetsarne
hufvudet äro
ofvan, hvaraf halfmånmörkare
nedan,
ljusare
som
ganska mycket pryfläckar
uppstå,
formiga
fisk.
Hufvudet
är gulbrunt,
lilla
der denna
lock; längsoch
gulaktigt
panna
med mörkare
,
såsom töm6
violetta
band
vanligen
löpa
efter
mar, i den riktning figuren utvisar. Lis är
rödbrun, med en fin ljusare ring närmast den
i vackert grönt skiftande pupillen.
hvit, ofläckad.

Pl. 10.

Gädda, Esox Lucius Lin n.
—

—

—

Gen. sid. i/}. Linn. Fn. Sv. N:o 355;
Synonymi: Artedi Dcscript. Spcc. sid. 53;
Syn. sid. 26;
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.

5; Bf. gaii ; Stf. ig.
3å i
19 a 21; Af. 1 6 a 18; Brf. i
Inom de mjukfeniga fiskames afdelning rundade, trubbiga_, den ofre bildad af inéllanoch den ordning bland dessa, som hafva buk- käks- och maxillar-benen gemensamt _, då Befenorna sittande bakom bröstfenorna (Äbdomi- lone har dem uldragne uti långt utskjutande
nales), bildar Gäddan typen för en liten natur- näbb, och bfVerkäfcen hufvudsakligen bildad af äé
lig familj, som efter henne benämnes Gädd- båda mellankäks-benen; dessutom har Esox
jamiljen (Esoces). Denna skiljer man lätt från gommen rikligt beväpnad med tänder, som Bede andra derpå, att ryggen endast har en en- lone saknar m. m.
da kort fena, som har sin plats så långt tillDen största storlek, som Gäddan uppnår
baka, att den och
analfenan sitta midtemot inom Sverge, kan efter flera tillförlitliga upphvarandra. Vår Fauna upptager endast a:ne ar- gifter från skilda orter antagas att utgöra en
ter, som höra till denna familj, nemligen Gäd- längd af 3 alnar, och en vigt af 2:ne LU. Så
dan och Näbbgäddan _, hvilka båda Likné för- stora Gäddor höra likväl, åtminstone numera,
de flesta, som fångas, hålla
enade uti sliigtet Esox men som sedermera till sällsyntheter;
emellan 1 och 4 fot ilängd. Förhållandet emelbhfvit delade uti a:ne slägten Esox och Belone. lan Gäddans längd
och vigt är olika hos olika
Dessa åtskiljas derpå, att käkarne hos Esox äro individer; hos äldre och mera fullvuxna tillta-
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Pl. 10.
ger vigten i ett större förhållande, än längden. sket, som förenar gälbågarne. Ofvanlill i svalHufvudets längd är omkring f af kroppens; dess get sitta på de tvenue bakre gälbågarne kan!likt
bredd något mindre än kroppens största tjock- landade svalgben, som motsvara de tvenne nelek. Gapet är stort, så att munnen sträcker dantill belägne, lika beväpnade svalgbenen. Gälsig under ögats främre kant. Munnen har en, bågarne 4 på hvarje sida, hafva inre sidankardGäddan egen, bildning som står idet närmaste likt tandad. Strålame iGälhinnan variera emelförhållande till hennes kända glupskhet, som lan 13 och 16; antalet är icke sällan olika på
Svälj-fisk, hvaruli hon af få fiskar lärer öfver- båda sidorna. Undertill är gälhinnan klufven
träffas. Utom den stora rörlighet, hvarmed de ända till tungroten, der den fäster sig så,
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till käkapparaten hörande ben äro begåfvade,
och som tillåter munnens deraf beroende betydliga utvidgning, tinner man både käkar, gom
och svalg väl beväpnade med hvassa, bakåt riktade tänder. Käkames rörlighet och utvidgnings
förmåga grundar sig på de fria ledgångar, med
hvilka icke blott käkarne sjelfva sinsemellan, utan äfven den, med dem nära förenade
gällocks-apparaten, artikulera. Då mellankäksbenen hos fiskar iallmänhet äro sinsemellan förenade, finnas de hos Gäddan vidt åtskilda af
det breda, platta, långt framskjutande, broskartade silbenet, understödt af plogbenet, hvars
spets bildar öfverkäkens främre rand; mellankäksbenen äro små, hafva en rad små, raka
och spetsiga tänder, förena sig med de långa
maxillarbenen, som sakna tänder, och bilda med
dessa gemensamt öfverkäkens sidoränder. Gombenen, som framtill ledigt artikulera jemte öfverkäken med plogbenet, hafva kardlika tänder
och iinre kanten en rad af långa, glesa och kägelformiga. 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 ochkardlika tänder. Underkäken är längre än den öfre,
har en rad fastsittande tänder med syllika, något krökta spetsar; de främre äro kortare; de
på sidorna stora, glest sittande och inåt lutande. Båda underkäksbenen äro framtill förenade
med ett brosk, som bildar en slags ledgång, genom hvilken gapets utvidgning än ytterligare befordras. Tungan broskartad, fri, med tvär spets,
har vid roten en aflång, framåt spetsad upphöjning, täckt med fina, kardlika tänder, som fortsättas inåt, med flera afbrott längs efler bro-

att slulspetsarne ligga korsvis öfver b varandra.
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 superciliare 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 stycken, som underlill omgifver ögat och fortsattes på
nosen till straxt framom näsborrarne; dessutom
å ömse sidor 5 stycken på undre ytan af underkäken, och 6 vid forlockets kant. Tvärt öfver
nacken går en slingrad fåra, som i yttre ändarne slutar sig uti en dylik por, från hvilken en
rad med 4 dylika löper bakåt. Kroppen långsträckt, 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 spånlagda fjäll, omslutna af en tunn slemhinna, och
endast nakna i yttersta spetsen, som uttränger
genom en liten öppning. Sidolinien rak, löper
något närmare ryggen än buken. Den är utmärkt genom i spetsen klufna fjäll; men likväl
här och der afbruten genom andra, som hafva
hel spets. På båda sidor om sidoliniea finnas
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flällrader, som likna sidolinien till fjällens konstruktion, och variera hos olika individer både
till anlal, utslräckning och läge. Anal-öppningen stor, ligger så mycket närmare stjertfenan,
att dess afstånd derifrån utgör endast \ af bukens län wd, 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. Analfenan, som till formen liknar ryggfenan, har
16 — 18 slrålar, deraf 7 odelade. Bröstfenorna
snedt afrundade, sitta lågt, beslå af 13 15 slrålar, af dem endast den första odelad. Bukfenorna, som hafva sitt läge på midten af kroppen, hafva 9 11 strålar, af hvilka likaledes
endast den första är odelad. Sljertfenan inskuren, har 19 greniga strålben.
Utan att behöfva undersöka de inre delarne, upptäcker man könskillnaden derpå,
att hannens fenor äro i proportion större, tjockstråligare och mer rundade än honans; dessutom är bröstfenan hos hannen nära lika lång,
som afståndet från dess spets till bukfenans fäste, 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 afbrutna till näslan rundade fläckar, särdeles mot
ryoBen > der de småningom försvinna. Fenornas
grundfärg grågul, med mörkare flammor; främre
randen af buk- och analfenan samt stjertfenans
undre lob klarare gula. Iris gul med en mörkare gråbrun fläck fram- och bakom pupillen,
rrån ögat löpa tvenne slingriga, gröngula band
till bakre randen af gällocket, och några oregelbundna fläckar af samma färg finnas på gällockens nedre del. På Kroppens sidor hafva fjällen en bar, halfmånformig fläck, hvars horn
vetta bakåt, af en melallglänsande, i gult dragande färg-. Denna fiskens vanliga färg föran-
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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 finnas igrumligt vatten äro alltid mörkare än de, som vistas
i klart, och man har i smärre sjöar med mörkt
vatten funnit nästan svarta gäddor. I
Östersjöns
inre skärgård fångas i början af vintern, smärre
Gäddor, som, i stället för denhvita färgen, hafva
en mörk citrongul. Skärkarlarne anse dessa vara
nyss anlände från de yttre skären eller hafsbandet, h vårföre 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 enkel, synes, då magen är tom, utgöra ett nära
jemnbredt tarmrör med en obetydlig hopknipning vid nedre magmunnen, som för öfrigt saknar 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 matstrupen. Så väl mjölke- som romsäckarna långa,
löpa längsefter bukkavitelen och öppna sig i
kloaken. Njurarne mörkröda, ligga på sidan om
ryggraden. Urinblåsan tunn, cylindrisk, temmeligen lång, har en särskild öppning bakom
tarmöppningen.
Gäddan har en ganska vidsträckt geografisk utbredning; den finnes i nästan alla Skandinaviens vatten. I Torneå Lappmark träffas
den till och med i fjällsjöarne ofvan Björkregionen. 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 i denna skärgård aflager både iafseende
på storlek och mängd isamma förhållande, som
hon närmar sig det öppna hafvet, der den slutligen upphör att finnas. För våren och sommaren väljer hon helst sin uppehållsort igrunda
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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 vikarne tillfrysa. De flesta återgå då till sina sommarstationer; men de större synas följa fiskstimmen till djupet, emedan större Gäddor sällan
fångas under vintren på grundare vatten. Dessa
synas äfven vara ibehof af en rikare tillgång på
föda, än de grunda stränderna under vintren erbjuda. Der Gäddan efter årstiden valt sin plats
uppehåller hon sig inom ett inskränkt område,
alltid spridd, aldrig isällskap, utan under leken; hon företager inga utvandringar till aflägsnare ställen. Vi hafva af trovärdige fiskare erhållit 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 i Gäddans mage.
Gäddan är utan motsägelse den glupskaste af alla våra insjöfiskar. Utan åtskillnad slukar hon andra fiskar, sjöfogelungar, smärre däggdjur, amphibier och as. Från gräsruggen eller
den täta vassen, der Gäddan vanligen tillbringar dagen, stående på samma punkt, framskjuter hon med pilens fart mot det rof, som nalkas, 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 rof vet mellan käkarne, så att
hufvudet kommer att stå mot svalget, hvarefter hon börjar att svälja det. Denna operation går ganska långsamt, då den fångade fisken 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

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 jag en 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 kastade sig upp öfver vattenytan och gjorde förtviflade fast fåfänga ansträngningar för att blifva
sin glupske fiende qvilt. Efter ett par timmars
tid var Laxen alldeles utmattad , då Gäddanblef
i tillfälle 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 i ett direkt förhållande till
dess storlek och rofgirighet. Anförde observation visar, att en Gädda kan gå segrande ur striden 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 ålder, så att de yngre leka först, då dessa slutat, leka de medelåldriga och efter dessa de
äldste och störste. Innan sjöarna ännu uppbrutit om våren, börjar Gäddan stiga närmare stränderna. En tradition bland fiskarena imedlersta
Sverige , fortplantad från uråldriga tider och
ännu bibehållen, är den: att Gäddan på Gregorii dagen (d. 12 Mars) vänder sig med hufvudet
oss
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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 IsGäddor. Den rom, som af dessa afsättes, går
troligen till en stor del förlorad, emedan den
ofta afbördas iöppna sjön, der den är blottstäld för många förstörande ia verkningar. Sedan våren så långt framskridit, att sjöarne blif-

vit frie från is, smärre rännilar rena, och sänka
ängar kring stränderna stå under vatten, uppstiga på dessa de rätta lekgäddorna och anställa
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 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, och få derförenamn
af Löf- eller Blomster-Gäddor. De äro, likasom Is-Gäddorna, få till antalet, och leka på
någorlunda djupt vatten i gräsiga sjövikar. De
först lekande smärre Gäddorna, som ofta hafva
en messinggul färg, kallas äfven Messings-Gäddor. De ännu äldre få, för sin smärtare kropp,
namn af Långstjert-Gäddor ;likasom de äldsta,
med en tjockare kroppsform, benämnas Kortstjert-Gäddor. Ju högre de vatten, i hvilka
Gäddorna vistas, ligga mot norden, desto sednare inträffa lektiderna. ITorneå Elf leker
Gäddan ej förr än medlet af Juni månad. Frö
eller Gräs-Gäddan leker alltid på grund t vatten, och då de lekande h varken äro rädda elj
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ler särdeles många samlade på ett ställe, låta
de noga observera sig under leken. Först ankomma honorna, som alltid äro störst, åtföljda
af 2, 3, sällan 4 hannar hvardera. Honanuppstiger 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 öfver vattnet.
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 hastigt slag, skingrar hannarna, som omgifva henne,
och framskjuter till en annan punkt, der samma tilldragelser inträffa. Under detta afsätter
honan på bottnens gräs den gulaktiga och grofkorniga rommen, som af han-mjölken befröas.
Hos en Gädda om 6U.har man räknat 136,500
romkorn. Dess afvelsamhet är således icke öfver medelmåttan, ijemförelsemedandra fiskars.
Ynglets utveckling går, som vanligt, ibörjan fort. Efter meddelade underrättelser kläckes rommen 25 a 30 dagar sedan den är satt,
och den kläckta fisken, som i första året uppnår 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, 2 alnars 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 åtminstone, att denna fisk blir mycket gammal.
8
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Den nytta man i enskilta hushållningen
drager af denna fisk är ganska stor. Költet är
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 öfriga fiskarterna, har man föreslagit, att åtminstone 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 hämmades, och att en stor del dog ut.
Några påstådda egenheter i denna fiskartens historia må slutligen anföras. Fiskare i
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 observera, 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
itaget hvilken tid som helst. Orsaken lill
denna periodiska glupskhet och måttlighet tillskrifves den omständigheten, att tandköttet,under den tid Gäddan icke är itagetj så uppsväller, att tandspetsarna föga sträcka sig utom
detsamma, hvarigenom någon ömhet itandköttet skall lägga band på Gäddans vanliga rofgirighet. Måhända behöfver hon snarare någon
j

tid att digerera den stora qvantitet af föda,som
hon förtärer under det att glupskheten fortfar.
En annan egenhet är den, att Gäddankanuppkasta 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 besöka nästan alla
fisklekar, och vid sådana ställen, der hon finner andra fiskarter samlade i mängd, försummar hon ej att inställa sig för att söka rof.
Häraf händer, att hon ofta fångas i den redskap, som för andra lekande eller samlade fiskar
utställes. Man kan också i allmänhet antaga,
att Gäddan fångas i nästan alla fiskebragder.
Vi upptaga likväl här endast sådane, som enskildt för Gädda begagnas; till dessa höra:
Rjssja: (19). Dermed fångas Gäddor, isynnerhet under lektiden, då de uppstiga i vikar
och sund, på sänka, under vatten stående ängar 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 utställas de i grunda, gräsiga sjövikar, och någon
gång för att tillstänga bredare vatten och såmedelst 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 och saf, der Gäddan vanligen ställer sig under klara och varma sommardagar.

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-
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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, några alnar utom vasskanten; men från September och framgent under hösten, i djupa vikar, vid sten eller sandstränder, be växte med gles vass.
Ängelkrok (24) med den fiskas Gäddor endast under vintren. Fisket företages i sådana
mindre djupa vikar, som väl hafva vassbe växta
stränder, men äro för öfrigt frie från gräs, uti
hvilket Gäddan, som tagit kroken, skullekunna
snärja fast refvarne. Ehuru detta fiske kanföretagas hela vintren igenom, är det likväl förmånligast 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 endast under sommaren, utan äfven, med någon
förändring i utställningen, under viutren. På
hvilken årstid som helst, utsattes alltid stångkrok nära vasskanten i sådana vikar, vid skär,
uddar och holmar, der man förmodaratt Gäddan allmännast finnes.
Klumpkrok (22) nyttjas på samma tid, som
stångkroken, och vid lika beskaffade stränder.
Pälkrok (23) nyttjas på lika tid och ställen med klumpkroken, hvilken han äfven ganska mycket liknar.
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Slant (25) kan med fördel begagnas för
Gädda frän våren, sedan leken är förbi, till
senhösten, endast man iakttager, att mulna dagar 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 djupare vatten.
Springkrok (26) är en förändring af Slant,
och nyttjas allmännast de tider, då fiskaren
förmodar att Gäddan icke är itaget. Stället
der springkrok begagnas, är lika med hvad förut är uppgifvit för slantfisket.
Drag (27) nyttjas under hela sommaren
är likväl mest lönandemellan medhösten,
och
let af Augusti och slutet af September. Stället
detsamma, som för slant.
Eldstödjning (28) företages vår- och hösttiderna, då nätterna äro mörka och vid sådana
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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