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med andra arter, likväl merendels af sitt eget
slägte, särdeles under deras lekfester. Denna
egenskap har gifvit anledning till ordspråket:
"Sarfven ilivar lek." Af denna egenskap och
äfven derföre, att sällan större skaror finnas
lekande på samma ställe, har man trott, att
Sarfven icke hade någon egen lek, hvilket lik-
väl är ogrundadt. Dess lektid inträffar i slu-
tet af Maj eller början af Juni månader, då
hannar och honor, blandade, samla sigigrunda
gräsiga vikar, der leken går för sig under ett
snattrande eller smackande sorl, som uppkom-
mer deraf, att de lekande fiskarna uppsticka
nosen mot vattenytan, öppna munnen och ut-
släppa en luftbubbla, som uppflyter på vattnet
och brister sönder. Rommen afsättes på grä-
set,ihvilket fisken leker, och kläckes efter 8
—10 dagar, allt eftersom väderleken är gyn-
nande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pl. 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvitlin g, Gadus Merlangus Linn.

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

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

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

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

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

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

diameter; pupillens medelpunkt sitter något
framom halfva hufvudlängden. Näsborrarne
sitta ögat något närmare än nosen, strax under
pannans rand, hafva å ömse sidor 2:ne öpp-
ningar, den främsta liten, rund, försedd med
en valvel, som viker sig bakåt och kan tillslu-
ta den; den bakre är större, oval och öp-
pen. Munnen har en nästan langsgående rikt-
niriar, med öfverkäken längre än den un-
dre; svalget är stort och kan mycket utvidgas
dels af de uttänjbara ligamentcr, som förena
käk-apparaten med munviken, dels af de rör-
liga gällocken och den fria gälhinnan. Öfver-
käkens rand bildas endast af mellankäksbenen,
som äro kortare, än de bakom dem liggande
maxillarbenen, hvilkas nedre ända är mycket
bred och tvär. Då mumien tillslutes, faller he-
la öfverkäken in uti en djup vik, som bildas
af en rak läppformig flik, hvilken sträcker
sig å ömse sidor från nosen till midt under
främre ögonvrån, och omfattar sjelf den undre
käken. Då munnen öppnasskjuter öfverkäkenett
litet stycke framom nosspetsen. Underkäken
har ingen märklig1 skäggtöm, men under hakan
finner man en liten spetsig vårta eller tuber-
kel såsom antydning till en sådan, och på ett
annat yngre exemplar en helt liten och kort
töm, som vanligtvis undfaller uppmärksamheten.
Spetsiga syllika tänder finnas i båda käkarne



82 PI. 18.

och på främre ändan afplogbenet; deremot äro
både tungan och gombenen glatta. Dessa tän-
der sitta uti hvardera käken uti blott en enda
ordentlig rad, men framtill i munnen finnas
inom densamma många mindre och finare tän-
der i obestämda rader; tänderna i underkäken
äro något större, än iöfverkäken, och sidotän-
derna iden förra större än de främre. Tungan
temmeiigen lång, broskartad, tjock,med afsmal-
nad triangulär spets. Gäibågarne 4, den bakre
med hela sidoranden förenadintillbröstväggen;
hvarje båge har framtill 2:nc rader benkaölar,
beklädde af slemhuden, de uti den yttersta ra-
den af främsta bågen likna smala lameller och
äro 3 gånger längre och smalare, än de an-
dra. Gälhimian har 7 strålar, är undertiil väl
sammanhängande med den från andra sidan,
men djupt inskuren, och sjeifva randen är ej
fastvuxen vid gälnäset. Locket slutar uti en
spets, som likväl är dold utiden breda flik (en
fortsättning af gälhinnan), hvilken bildar en
kant kring hela lockranden. Kroppen är be-
läckt af smärre, tunna fjäll, spånlagda, ehurui
mindre reguliera rader; de synas visserligen obe-
tydligt på iefvande exemplar,isynnerhet yngre,
så länge kroppsytan är fuktig och betäckt af
slemmet; men blifva ganska tydliga på större
exemplar, och sedan ytan något hunnit torka.
Dessa fjäll bekläda äfven hela hufvudet, med
undantag af öfverkäken och sjeifva munranden
af den undre; ser man noga efter, finnes alt
de gå ut ett långt stycke på stjertfenan och
försvinna omärkligt framåt spetsen; att de be-
kläda roten af första analfenan och randen af
gälhinnan, livars strålar de följaett litet stycke;
äfven finner man tydliga spår af fjäll vid främ-
re roten och framkanten af alla fenorna. Sido-
linien löper, som på de flesta Torskarter, S-
formigt, eller gör en böjning uppåt i trakten
under 2:dra ryggfenan; den utgör en samman-
hängande smal fåra, som får liksom ett artiku-
lerade utseende, dels af de med bestämda mel-
lanrum aflöpande små, korta sidofåror, dels af
de på stjerten varande uppdämningar af fåran,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pl. 19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pl. 20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjökock-Slägtet, Callionymus Linn.

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

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

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

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

Dessa båda arter vilja vi nu isvit be-
skrifva.

Pl. 22 och 23.

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

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

larne svart.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gammal Hanne. ■
—

■ C. Lyra Auctor.
(Pl. 22). Hufvudet mera långdraget, aflångt
äggformigt, så att dess längd, tagen från den
inskjutna öfverkäkens rand till nacken, mäter
hela kroppslängden 4i gånger. Nosen lång och
ögonen placerade bakom halfvahufvudcts längd;
hvarigenom afståndet från öfverkäkens spets till
främre ögonranden blir mycket längre, än af-
ståndet från samma ögonrand tillgälöppningen,
och lika långt med det mellan lockets och ögats
bakre ränder. Ryggens båda fenor äro vid ro-
ten hvarandra berörande; den främre uppreser
sig, lie-formig, till en betydlig höjd, som un-
gefär motsvarar halfva kroppens längd, eller,
med andra ord, då fenan nedfälles räcker fen-
spetsen utöfver stjertfenans rot; fenspetsen bil-
das endast af första strålen i fenan som är
län«st, nästan dubbelt längre än den 2:dra, 3



98 Pl. 22 och 23.

gånger så lång som den 3:dje och 7 gånger
längre än den 4:de strålen. Andra ryggfenan,
som blott är i så hög som första,har demed-
lersta strålame något lägre än de främre och
dessa åter något kortare än de 2:ne bakersta,
hvilka äro de längsta och hafva en direction
snedt bakåt; deraf blir öfre fenranden liksom
något inskuren och fenan bak till så hög, att
den nedfälld räcker äfven utöfver sljertfenans
rot. Ånalfenan är äfven baktill mycket högre
än framtill, och dess bakersta strålar så långa,
att de med spetsarne nå bakom stjertfenroten.
Stjertfenan har nästan samma längd som huf-
vudet, och de öfriga fenorna äro äfven större,
än hvad de befinnas vara hos honan. Bakom
analöppningen finnes en temmeligen långkonisk
papill, alldeles så bildad, som på Simporna.

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

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

Hona. —
■ C. Dracunculus Auctor. (PL

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

O JGU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SkandinaviensFiskar^ Haft.5. 14
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Pl. 24.

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

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

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

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

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

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

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

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

*
g,bredden \af längden; huf-

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

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

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

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

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

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

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

Slägtena Centronotus och Clinus Cuv.

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

BLENNIUS Linn.

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

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

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

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

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

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

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

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

små fjäll; bukfenorna _, sammansatta af ett
färre antal strålar\, som äro nära förenadej
sitta framföre bröstfenorna; en endalängs ef-
ter ryggen löpande ryggfena; ingen simblåsa.
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