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Karp-Slägtet, Cyprinus Linn.
Detta utgör typen för en stor och mycket

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hoptryckt.
Hit höra följande arter:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-
Stämmen (C. Grislagine Art.)

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

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

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

Pl. 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skandinaviens Fiskar, 3 Haft,



Pl. 1162

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lanor (35), som utsättas för åliströmmar
och större åar.
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Färna, Cyprinus Cephalus Linn.
Artm. Sidolinjens fjäll omkring 45 (44— 46); analfenan i randen tydligt rundad,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

färgade

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

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

Till sin inre byggnad öfverensstärnmer
Färnan med samslägtingame.

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

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

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

Pl. 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Färgteckningen har myckeä öfverensstäm-
melse med de närslägtade arterna, dock har
Stämmen blekare, mera enformiga och ej så
lysande färger. Hufvudet ofvanpå, samtryggen
äro mörkt olivbruna, sidorna silfvergrå, glän-
sande, med stark dragning i blekt ockragult
under lektiden. Ögonringen är sillVerfärgad
med en gul skiftning och en smal gulning när-
mast pupillen; den är fint punkterad af ett
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gröntpigment, ochhar ofvantill ett mörktbugfcr-
migt band. Hufvudets sidor silfverglänsande,
med stark dragning igult ocli skiftning iflera
färger. Ryggfenan iir enfärgad, blekt gråbrun;
stjcrtfenan klartolivgrön; alla undre fenor bleka,
med dragning igult, i sjamerhet vid roten,
Strålame äro midtpå brandgula, ochbukfenornas
rot hafva samma färg. På yngre exemplar äro
de undre fenorna ljusa, alldeles ofärgade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pl. 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dessa
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Mört, CyprinusRutilus Linn.
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