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Hajslägtet, Squalus Linn.

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

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

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

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

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

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

Numera äro omkring 100 arter( Hajarter be-
kanta, hvilka blifvit fördelade inära 40 genera;
men då Skandinaviens Fauna endast räknar 8
säkert hithörande arter, samt 2 som ännu ej
med visshet kunna hitföras, hvilka, alla tio,
skulle komma att ingå ilika många af de nyare
slägtena, föredraga vi att bibehålla dem alla un-
der detgemensamma Linneiska namnet Squalus',
och lemna blott följande öfversigt af den nyaste
fördelningen*), med uppräkning af de arter, som
blifvit anförda såsom funne ivåra haf.
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Div. 1. Hajar med analfena, samt 2 ryggfenor belägne bakom bukfenorna.
Fam. 1 (Scyllia Cur.). Tänderna vid båda sidor om roten I— 2:tandade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sq. glacialis Faber och Nilsson).

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

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

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

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

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

Yarrell Brit. Fishes 2 p. 384 och 387.
— Sq. IVasus och Sq. Pennanti Waiilbaum Artedi Genera p. 517.

Anm. Gitationer hörande till denna art anföras iRetzii Fauna p. 307 efter Sq. glaucusy men beskrifningen af
tänderna är dock uppenbarligen gjord efter den rätta glaucus. Det omnämnes ej, hvarifrån det beskrifna
exemplaret var kommet.

Håbranclen är bland de medelstora Hajar-
terna. Dess längd är vanligen 3 å 4 alnar;
sällan deröfver. Kroppen är nära trind, föga
hoptryckt, ofvan och undertill rundad, åt båda
ändar spetsad. (Dess dimensioner, se längrened).

Huden är ganska fast, och, liksom hos
Hajarneiallmänhet, fastväxt vid musklerne, utan
någon sådan lös och med fett fylld cellväf som
den, hvilkenligger under hudenhos de flesta andra
vertebrerade djur. Den är öfverallt slräf som en
fil då den strykes bakifrån framåt, men ej egent-
ligen skarp; åt motsatt håll kännes den mjuk.
Detta härrörer af de små tättsittande fjällen,
som, på en Haj af 4 alnars längd, endast haf-
va 1 millimeters Q lineas) bredd. På kroppens
öfre delar äro de halfcirkelformiga, tjocka, med
5 upphöjda, kullriga åsar, hvilkas rundadeändar
utskjuta i fjällets kant och göra den rundadt 5
tandad. På kroppens undre sida hafva fjällen
blott 3 sådana kölar. På fenorna sitta de lika
tätt, men äro släta, liksom slitna.

Hufvudet är liksom kroppen trindt, utan
de hos Hajslagtet vanliga sidokanterna. Nosen
är framom ögon och mun kägelformig, spetsad,
vid munnen nästan lika hög som lång. Den är

fullsatt af tydliga, intryckte, slemafsöndrandc
punkter, som ligga i6 breda, mångdubbla ra-
der, åtskilda af lika många, ej prickade strim-
mor; så att en slät rand ligger ofvan, en
midt under och 2 på hvardera sidan, alla sam-
manlöpandeiden äfven o-prickade spetsen. Un-
der ögat ligger äfven en rad af likadana punkter.
Ögonen äro något större än vanligt hos Hajarne,
diametern är lika med \ af afståndet från nos-
spetsen; de äro tätt inneslutne af den något li-
tet aflånga ögonkretsen. Ingen blinkhinna finnes.
Pupillen var, på en död fisk, något aflång och
snedt liggande. Näsborrarne ligga framom och
under ögonen, nära munnen, (vid 2 från mun-
nen till nosspetsen). De äro S-formigt böjda,
tränsversella, utan valvel; men främre kanten
bildar vid inre ändan en ganska liten flik, lik-
som rudiment till en valvel. Munnen är stor
och starkt böjd, så att underkäken blir temligen
låns*. Såsom vanligt hos Haiarne slutas under-

O
1 TTkäkens spets midt under ögats framkant. Utåt

synas inga hudveck på käkarne, ty de små veck
som ligga öfver och under munvinkeln döljas af
huden från öfverkäken. Tänderna sitta i 3 ra-
der. De främre äro störst: nära i tum långa
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på en fisk af 4 alnars längd. De äro åtskilda,
smalt kägelformiga, spetsiga, med bred rot;
inåt trinda, menutåt något plattade, med skarp,
alldeles hel kant. Rotens nedre gräns är båglikt
urnupen, så attdet ser ut som om tanden hade 2
rötter. Den utbredda basis har, hos äldre indi-
Tider, en liten, conisk spets på hvardera sidan;
men denna spets saknas fullkomligt hos ungarne,
till och med af 3 fots längd. Ibåda käkarne
finnes främst ett litet tomrum, utan någon mit-
tel-tand. Öfverkäken har 12 eller 13 tän-
derihvarje rad på hvardera sidan, lika hos unga
och gamla. De 2 främsta tänderna äro stora,
den 3:dje ganska liten; den 4:de och följande
åter stora, men bakåt aftagande så att de sista
äro ganska små. Iunderkäken finnas 12 eller
13 tänder åt hvardera sidan; tomrummet fram-
till är något större än i öfverkäken; första och
andra tanden äro de störstaihela munnen; de
följande aftaga bakåt istorlek. De äro alla nå-
got litet inåt krökta.

Spruthålet är hos denna art ytterst litet,
så att det liknar hålet efter en grof knappnål.
Det ligger rätt bakom ögat, på ett afstånd af 2
gånger ögats diameter, eller något mera hos stora
exemplar; alltså något längre tillbaka än på de
flesta andra Hajar. Gälöppningarne äro fem,
alla belägna framom bröstfenan, så att nedra än-
dan af den sista slutar tätt under kanten af fe-
nan. Denna sista gälöppning är något sned,
nedtill betydligen närmad intill den nästföregå-
ende. Uti hudvecket som täcker hvarje öppning
ligga 3 parailela broskstrålar, som utgå midt-
ifrån hvarje båge och räcka till öppningenskant.

Sjelfva kroppen är nära trind, med otydlig
sidolinie, hvilken bäst synes på torkade skinn.
Den börjar öfver ögonen, gör en svag böjning
öfver gälarne och fortsätter sedan rak till sljer-
tens sidokölar. Dessa intaga näst framom stjert-
fenan \ af kroppslängden. De hafva nästan
skarp, böjd yttre kant, och äro så stora, att de-
ras bredd utgör|af största kroppsbredden, och
att stjerten näst framom stjertgroparne är mera
än 4 gånger så bred som hög. Stjerlgroparneäro

ofvan och nedan djupa, och klädde af finare
fjäll än den öfriga huden.

Första ryggfenan är ganska stor; höjdenun-
gefär iaf hela kroppslängden; nästan liksidigt
3:kantig, med stor, rundad utskärning öfverden
långspetsiga bakre vinkeln. Den börjar strax
bakom roten af bröstfenan. Bakre ryggfenan och
analfenan äro idet närmaste motsittande samt
lika till form och storlek; de äro ovanligt små,
så att rotens bredd knappt utgör1af förstarygg-
fenans; de hafva rundad främre och långspetsig
bakre vinkel. Stjertfenans öfre lob utgörej fullt
iaf hela den öfriga kroppslängden; denär starkt
uppåt böjd, med spetsig och ovanligt liten spets-
flik; undre fliken Sr deremot större än på de
flesta andra Hajar; åtminstone något öfver hälf-
ten så lång som den öfre; den innehåller om-
kring 9 strålar. Bröstfenan är 11 gång så lång
som ryggfenan, något öfver iaf hela kropps-
längden, eller ungefär så lång som från dess rot
till munvinkeln, samt något mera än hälften så
bred som lång. Bukfenorna åiro små, med bakre
vinkeln spetsig.

Hannames bihang vid bukfenorna voro, hos
en fisk af 4 alnar, 10 tum långa och 1 tum i
diameter. Efter de exemplar och teckningar
jag nu har att tillgå, synes det, som om andra
ryggfenans och analfenans bakre spets skulle
vara betydligt längre hoshannarne änhos honorna.

Färgen är svartgrå, undertill hvit, med
ryggfenornas bakre vinklar hvitaktiga. Iris är
mörkbrun.

Denna Hajart varierar något till yttre for-
men: en del, så väl hannar som honor äro sma-
lare (största kroppshöjden|af hela längden),
med något högre, mera rätlinig ryggfena, kortare
och smalare nos (hos fullvuxna exemplar är af-
ståndet från nosspetsen till ögat ungefär |af
afståndet mellan nosspets och bröstfena); undre
stjertloben|så lång som den öfre, eller mera,
samt sista gälöppningen mera sned. Denna form
synes vara den allmännare.

Andra exemplar hafva den form som utvi-
sas af figuren (pl. 30). De äro tjockare (största
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kroppshöjden ända till |af hela längden), med
något större hufvud och tjockare, längre nos
(från spetsen till ögat ~ af längden från spetsen
till bröstfenan); undre stjertloben är föga mer än
hälften så lång som den öfre, och sista gälöpp-
ningen synes något mindre sned.

Af denna sednare form har jag endast sett
yngre exemplar, och figuren är gjord iBohuslän
efter ett dylkit af blott 54 tums längd. Tro-
ligtvis äro alla ungar sådane*); men att denna
form äfven förekommer hos fullvuxna exemplar
synes troligt af de ofvan citerade författames
beskrifningar af Sq. monensis,som påtagligen
är intet annat än den här sist beskrifna formen
af Håbranden, och Yarell omnämner ett sådant
exemplar af 9i fots längd. Att samtlige förfat-
tare, som anse Sq. monensis för en särskild art,
beskrifva nosen hos densamma kortare än hos
Sq. cornubicusj slår imotsägelse med figurer-
ne, som visa en både längre och tjockare nos
hos monensis. Men att båda dessa former en-
dast äro individuella varieteter är tydligt, så
väl af den öfriga likheten som af de variationer
hvilka förekomma uti alla de anförda delames
proportioner iX;).

Ålderskillnaden består för öfrigt hufvudsak-
lisren deri, att nos och ö°a äro i förhållande
större ju yngre exemplaren äro, samt att tän-
derne hos de minsta saknahvarje spår till spet-

sen på rotens sidor. Hos det i noten anförda
exemplaret (c) af 52i tums längd äro de dock
rätt tydliga. Ungarne måste, då de framfödas,
vara minst 18 tum långa, ty så långt var det
af Ström beskrifna fostret, hvilket dock uppen-
bart ej kunde vara fullburet; men på det ino-
ten anförda (d) af 30 tums längd, är redan
hvarje spår af nafveln, som hos Hajarne sitter
mellan bröstfenorne, utplånad.

Håbranden är den enda af de störreHajar-
terne, som något oftare visar sig isödra delen
af Kattegat, men den är långt ifrån allmän vid
våra kuster. Den ingår understundom isundet
och, enligt berättelse, äfven i södra delen af
Östersjön. Den förekommer längs åt Norska kusten
ända upp till Finmarken, men ej heller der
till ymnighet. Dess allmänna namn är derstä-
des Håbrandj men att döma efter de beskrif-
ningar som finnas, lärer den äfven ofta kallas
Hårnär j och det synes ännu ej vara afgjordt,
att detta namn derstädes utmärker en särskild
art***)# Håbranden förekommer dessutomihela
Nordsjön, vid Britanniens och Frankrikes vestra
kuster, och i Medelhafvet; den uppgifves till
och med vara funnen vid Japan, hvarest annars
en art förekommer, som lätt skulle kunna för-

*)Det citerade afStrömbeskrifna fostret,synes på figuren ganska smalt,menfiguren vargjordefter ett torkadt exemplar.
**) Följande mätningar kunna något närmare upplysa förhållandet:

Hela till till ögats frän ögattill bröstfenans Stjertfenans lober: kroppens
längden. bröstfenan. ögat. längd. spruthalet. längd. öfre. undre. höjd.

a) $ 97 tum. 24 tum. 5| tum. 1| tum. 3| tum. 18 tum. 20 tum. 15 tum. 16 tum.
b) ef 90 — — —

5|
— lf —

3
— 15§ — 18 — 15§ — — —

c) 9 521
— 14 —

3f
—

i|
— — — 9

—
9

—
7f - — —

d) tf 30 - 81 - 3 -
|i
- — - 5| - 6 - 41 - 5] —

5| - II — 3
— 15§ — 18 - 151

Exemplaret a) var fångadt i sundet, i December 1835, och beskrefs färskt; b) äfven från sundet; dimensio-
nerne afskrifne efter Nilssons Synopsisy c) efter ett uppstoppadt exemplar; cl) efter ett insaltadt exemplar
frän Norge. Figuren är gjord med den noggrannhet, att den med full säkerhet kan begagnas för mätan-
det af originalets dimensioner.

***) Genom Mag. Lovens försorgblef år 1838 ett exemplar sändt från norra delen af Norrige till Riksmusaeum
i Stockholm, under namn af Hårnär, hvilket varen Squalus cornubicus, och i år (1840) hafva' derifrånkom-
mit en Sq. cornubicus samt en Sq. borealis (glacialis Faber), under namn af Håbiand och Hårnär.
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vexlas med honom (Oxjrhina glauca Muller.&
Henle)*). Yarreix berättar, att den ofta skall
visa sig ismå flockar och att den lefver af större
fiskar. — Uti det enda exemplar, jag för flera
år sedan öppnat, var magen tom. Denna art
har,iännu högre grad än andra Hajar, ett
styggt utseende. Den sprider en högst obehag-
lig, något bitter lukt, och den eftergifvande, på
flera ställen slappa kroppsytan synes smutsig af
det afsöndrade sega slemmet. Detta är i syn-
nerhet förhållandet med alla öppningarne, och
denna orenlighet, som är gemensam för hela
slagtet,har gifvit anledningtillnamnetSqualus '■"■■).
Dessutom uttrycker profilen hos Håbranden vida
mera dumhet i förening med glupskhet, än hos
andra Hajar. Han skall simma hastigare än de

*) Slagtet Oxyrhina skiljer sig från Lämnaj hvartill
Sq. cornubicus hörer,blott genom bristenpå spet-
sar vid sidorne af tändernas rötter; men då dessa
äfven saknas hos yngre exemplar af Sq. cornubi-
cus, synes namnet Oxyrhinaaldeles böra utgå, och
de ditförde arterne insättas under slagtet Lämna.

**) Af Squalor, orenlighet.
'**) Dessa arter, som höra till de nyares genus Car-

charias, synas vanligen vidvackert väder och svag
vind sagta följa bakefter fartyget, särdeles då, ef-
ter vanliga bruket, det salta köttsom för dagen
skall användas ombord, hänger i släptåg, uti en
liten tunna af spjelar, för att utblötas. Hajen ses
då lovera hit och dit, med ryggfenan öfvervattu-
brynet, och om något utkastas i sjön är han ge-
nast tillreds att sluka det; han biter då äfven i
trädstycken och andra till föda odugliga ämnen,
hvilka dock strax återlemnas. Det är härigenom lätt
att fånga honom på krok, som likväl måste hafva
tillbörlig tjocklek och vara försedd med stark lina
samt jernlänk närmast kroken, för att ej afbitas
Dessa Hajar hålla till godo alla djuriska äm-
nen och orenligheter. För att taga något somfly-
ter på vattnet, gapa de helt makligt deröfveroch
lyfta hela hufvudet öfver vattubrynet, emedan
munnen sitter på undre sidan, men efter sådana
ämnen som sjunka i vattnet springa de med stark
fart. Då Hajen vill taga agnet på enkrok, kastar
han sig på sidan eller alldeles omvänd, medbuken

flesta andra, hvilket äfven synes bekräftas af
den stora stjertfenan och kölade starka stjerten,
hvilken del hos alla fiskar utgör det förnämsta
rörelseorganet. Jag har hvarken haft tillfälleatt
se denna art lefvande, eller att nu af fiskare in-
samla några närmare upplysningar om dess lef-
nadssätt, men förmodar att detta imånga hän-
seenden liknar de talrika Hajarternas, hvilka
man ofta får se under seglingenioceanen längre
söderut (t. ex. Lamia, glaucus, m. fl. ***). Det
är ej bekant, att Hajarne i våra haf åtföljas af
andra fiskar, såsom förhållandet vanligen är med
dem i sydligare trakter, der de oftast hafva
till sällskap en lilen fisk, som af sjöfolk kallas
Lots (Lotsman, pilote o. s. v. — JSaucrates
Ductor) f).

uppåt, emedan nosen annars skulle stöta emot li-
nan och aflägsna bytet. Då det blåser något star-
kare, synas aldrig dessaHajarter, förmodligeneme-
dan de simma trögt, och då ej förmåatt följa far-
tyget. Deras hela sätt att bete sig har utomor-
dentlig likhet med det af en hungrig hund eller
varg, som snokar omkring efter föda, hvilket gif-
vit anledning till namnen canis, lupus _, chicn de
mer o. s. v., som i flera språk användas förHajar.
Huruvida allt detta passar förHåbranden kan jag,
såsom förr nämdes, ej nu uppgifva.

"J-) Denna fisk, som blir 1 fot lång, är ganska vacker,
silfverblå med mörkblå breda tvärband. Sjöfolk
tro vanligen, att han visar Hajen till rofvet, föratt
sedan få del af bytet, och denna tro har blifvit
upptagen af naturhistoriska författare, samt, ised-
nare tider, utstyrd med hvarjehanda romantiska
tillägg. Cuvier som insåg det fabulösa i dessa be-
rättelser antog, att Lotsen och Hajen blott händel-
sevis sammanträffa, då de gemensamt åtfölja far-
tygen. Så är det dock ej,utan Lotsen åtföljerverk-
ligen Hajen, men endast för att föda sig af hans
excrementer, såsom ett par äldre och nyare för-
fattare ganska riktigt uppgifvit. Jag har ofta haft
tillfälle att i de varma zonemes haf noga betrakta
Hajar åtföljde af en eller två lotsar, och alltid fun-
nit förhållandet vara lika. Lotsen håller sig tätt
intill Hajens kropp, vid rygg-, bröst- eller bukfe-
norna, men aflägsnar sig någongång derifrån, för



HÅBRAND. 139

Om Håbrandens fortplantning är ej mycket
bekant. Den föderlefvande ungar, såsom Hajar-
ne iallmänhet, med undantag af dem, på hvil-
ka båda ryggfenorne sitta bakom bukfenorna
{Scyllium Cuv.), hvilka lägga ägg. Denaf Ström
beskrifna mi£jen var uttagen ur modren "om
sommaren"; det är således troligt att fortplant-
ningstiden infaller om våren.

Denna art eftersökes ej mycket, ty den liar
litenoch mager lefver, som ger föga trän, hvilket

är det enda hvårförede störreHajarna fångas; men
den tages dock tillfälligtvis elleribrist på bättre
af Norrska Hajfiskare. Isödra delen af Katte-
gat och isundet fås den nästan blott då den
insnärjer sigigarn, utsatta för annan fiskfångst.
Huden är ganska tjenlig till polering af finare
arbeten, t. ex. iträd eller horn, och användes
äfven dertill. De hårda fjällen motstå ganska
länge slitning. Köttet af denna såsomaf många
andra Hajarter har en obehaglig lukt, och lärer
knapt användas till föda hos oss.

att smaka på ämnen som han ser flyta ivattnet.
Han tyckes dock sällan finna något sådant som är
efter hans smak, och återvänder alltid snart till
Hajen; men så snart denne lemnar något ifrånsig,
är lotsen alltid tillreds, att med största ifver be-
mägtiga sig detsamma, och återvänder derefter till
sitt vanliga ställe, hvarefter han ej på en lång
stund låter locka sig derifrån, hvilket lätt kanske
då han är hungrig, om man kastar något litet
föremål i vattnet. Det har ej lyckats mig att
fånga någon på krok. UtiBengaliska viken har jag
haft godt tillfälle, att se, att äfven sköldpaddor
(T. Mydas) åtföljas af samma art lotsfisk, och nå-
gra gånger har jag sett små ungar af densamma,

äfvensom andra ganska små, svartaktiga, mig obe-
kanta fiskai- åtfölja meduser, physatier och por-
piter. De stodo under dessa, och syntes ständigt
nappa något frånderas undre sida, kanhända styc-
ken af de nämde sjödjurens tentakler?

—
Flera

(iskars ungar synas hafva samma instinkt, hvarorn
man kan jemföra livad som här ofvan (sid. 84)
namnes om Hvitlingen. Sugfiskarne (Echeneis) åt-
följa af samma orsak som lotsen både Hajar och
Sköldpaddor, men sitta alltid fastsugade vid dessas
kropp tills de se något vara att erhålla, då de
täfla med lotsen i snabbhet, och genast efter för-
rättadt ärende återvända for att suga sig fast.

C. S.
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Pl. 31.

Ruda, Cyprinus Carassius Linn.
Artm. Sidoliniens fjäll omkring 33 (3i— 35); Ryggfenans och Analfenans

3:dje stråle, bakåt, på ömse sidor tandad.
Synonymt. Retzii Fn. Sv. p. 335; —

Act. Upsal. 1741 p. 75 pl.; —
Sv. Zool. T. I.pl. 10. — Ekström

Vet. Acad. Handl. 1830, sid. 146. —
Nilss. Synöps.p. 32. — Bloch Nat. d. Fische Deutschl. I.p. 27. Pl. 11.

R. 4+i6 a 19; An. 3+6 å 7; Br. i+i4; B. 2+7 a 9; Stf. 19.
Rudans storlek varierar mycket och rättar

sig efter det vatten ihvilket hon lefver, samt
tillgångenpå födoämnen. Denär oftast liten, men
uppgår någon gång i längd till 1 fot och derut-
öfver. Den största jag sett var 14 tum till
stjertfenans rot. Kroppen är tjock, dock hop-
tryckt och mycket hög, så att största höjden,
som infaller på lodräta linean från början af
ryggfenan till bukfenornas rötter, utgör jemt
hälften af kroppens längd, räknad tillstjertfenans
rot, ellermera, så att mätningen slutar på halfva
stjertfenan. Största bredden, som infaller unge-
fär på samma linea, utgör mer än |af denna
höjd. Ryggen är mot nacken bredt afkullrad,
aftager derifrån småningom ibredd till rygg-
fenan, vid hvars rot den är mycket hoptryckt
och tunn; från slutet af denna till stjertfenan,
blir den åter bredare afkullrad. Med en mer
och mindre trubbig vinkel vid ryggfenans bör-
jan, går rygglinien ien hög båge till samma fe-
nas slut, der en insänkning vidtager vid stjert-
fenan. Buken är platt tillbukfenorna, samt mel-
lan dessa och analfenanafkullrad, med en rund,
utåt längden löpande, trådlik köl. Bukliniens
båge, svagare än ryggens, är jemn till början af
analfenan, hvarifrån den stupar mera tvärt till
stjertfenan. Stjerten bred och mycket kort, så
att afståndet mellan anal- och stjertfenan utgör
jemt hälften af stjertens höjd öfver analfenans
slut. Hufvudet, som icke är särdeles stort, ut-

gör i längd mer äniaf kroppslängden till stjert-
fenans rot; bredden tagen öfver locken är unge-
fär lika med afståndet från nosens spets till or-
bitans bakre kant. Pannan bred och afkullrad;
profilen rak från nosen till nacken,der stundom
en obetydlig insänkning finnes. Nosen trubbig;
obetydligt framstående öfver munnen, som är
något uppstigande, liten och utsträckbar; öfre
käken något, fast obetydligt, längre änden nedre,
hvars längd är lika med lockets. Tänder finnas
endast isvalgbenen, 4 ihvarje ben, ställde ien
rad; de 3 första korta, hoptryckta med urhålkad
tuggyta, den sista conisk, rak och trubbspetsad.
Af gällocken, som hafvaikanten ett bredt hinn-
aktigt bräm, är locket platt utan någon märklig
convexitet, sträft för känseln af, åt nedre kanten,
strålformigt utgående knölrader; förlocket slätt.
Gälbågarna 4, hafva i främre kanten 2 rader ut-
spärrade silfransar, öfverdragna med en slem-
hinna och på nedre sidan knöltandade. Gälhin-
nan är fästad på sidorna af gälnäset, hvaraf gäl-
öppningenickeblir särdeles stor; den har 3krök-
ta,platta ochbreda strålar. Ögonen cirkelrunda,
medelmåttigt stora, så högt upp belägne, altden
linea, som dragés från öfre käkens nedre rand,
tangerar nedre kanten af iris eller af pupillen.
Näsborrarna, som ligga dubbelt närmare ögo-
nen än nosens spets, hafva bvardera tvenne
öppningar. Kroppen är täckt med stora, spån-

lagde
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lagda och rafflade fjäll, med jemn kant utannå-
got egentligt bräm. Sidolinien rak eller obetyd-
ligt sänkt, ligger något närmare bukens kant än
ryggens och täckes af 33(31— 35) fjäll;den upp-
hörer någon gång på midten af kroppen, eller
oftare öfver arms, och sällan äro sidoliniens fjäll
utmärktaafsleniaisöndrings-organetända tillstjert-
fenan. Öfver sidolinien ligga 7 och under den
6 fjällrader. Någon gång finnas 8 fjällrader of-
van och 7 under, ihvilket fall den öfversta och
nedersta raden består af mindre fjäll. Anus lig-
ger något bakom början af sista 1 af kroppen.
Ryggfenan är lång och något hög, börjar lika
långt från nosspetsen som från stjertroten, eller
något litet närmare den sednare, midt öfverbuk-
fenornas rot, samt slutar allmännast öfver mid-
ten eller slutet af analfenan; är nästan jemnhög,
eller framtill obetydligt högre, med bågformig
rand; strålarna 20 — 30; af de 4 främsta, enkla
strålarna, är den första en knappt märklig tagg,
den 2:dra något längre; den 3:dje mer än dub-
belt så lång, den 4:de tjock och hård, bakåt på
båda sidor tandad, i spetsen mjuk och nära af
samma längd, som den första greniga strålen,
den sista är delad till roten och kan lätträknas
för tvenne. Analfenan kort och nå^ot hög med
afrundad kant ; strålarna 9— 10; de 3 förstaenkla;
den l:sta är en ganska liten tagg, den 2:a dub-
belt längre, den 3:dje grof och hård med mjuk
och ledad spets, bakåt å ömsesidor tandad, samt
något kortare än den första af de 6 i spetsen
delade strålarna, af hvilka den sista är till roten
delad. .Bröstfenorna,ispetsen snedt afrundade,
hafva 1 enkel och 14 greniga strålar. Bukfe-
norna höga, i spetsen mera snedt afrundade,
hafva 9—ll, allmännast 10 strålar; den lista
kort ochmycket tättsittandeintillden 2:a, som är
tjock och hård, med mjuk spets, samt nära lika
lång med de första af de ispetsendelade. Stjert-
fenau bred, hoplagd något klufven, utbredd nä-
stan tvär, har 19 greniga strålar.

Mellan könen finnes den skillnaden, att buk-
caviteten hos hannen är kortare, samt bröstfe-

norna längre, så att de räcka nära eller ända
fram till roten af bukfenorna.

Färgen är mycket föränderlig och står iett
nära förhällande till det vatten,utihvilket fisken
lefver. Isådana sjöar, der vattnet är klart och
bottnen rjräsijj, är Rudans far? renast och vack-
rast. Ryggen olivegrön, sidorna ljusare med ge-
nomskinande mässinggult, hvilket blir ljusare
mot buken, som är hvitaktigt gul; lmfvudet of-
van mörkare olivgrönt än ryggen, har sidorna
vackert messinggula. Idysjöar med grumligt
vatten är färgen mörkare, så att ryggen och öfre
delen af hufvudet synes mörkt gröna och den
underliggande gula färgen på sidorna är knappt
märkbar; buken mörkt gul. Ögonringen gul hos
dem som lefva iklart vatten, men ju mer krop-
pens färg mörknar, desto mer tilltager tätheten
af de mörka punkter, hvarmed iris är beströdd,
så att den hos mörka exemplar synes brunaktig
eller rent brun. Fenornas färg är lika föränder-
lig; den rättar sig efter fiskens, och är i följe
deraf mörkare eller ljusare. I allmänhet äro
rygg och stjertfenorna gråaktiga och närma sig
mycket ryggens färg; bröst, buk och analfenorna
deremot mer rödbruna.

Vid undersökningen af de inre delarna, fin-
nes lefvern vara utan större lober, blekröd och
så stor, att den fyller ett icke obetydligt rumi
bukcaviteten. Uti lefvern är tarmkanalen in-
bäddad; denna är 21 gång så lång som fisken
ur hvilken den tages, då längden räknas från
nosens spets till stjertfenans rot; har 6 böjnin-
gar och är till den första af dessa något tjock,
likväl utan utvidgning eller magsäck och blind-
tarmar. Gallblåsan liten, nästan klotrund och
till färgen mörkgrön,har sitt läge på högra si-
dan af lefvern. Mjelten mörkröd,trekantig. Ho-
nans romsäckar stora. Simmblåsan afknuten:
främre tredjedelen nästan rund, den bakre horn-
formig samt något hoptryckt

19Skandinaviens Fisharj Haft. 7.
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Pl. 32.B.Damm-Ruda(CyprinusGibelioBloch).
Anm. Att Damm-Rudan icke är egen art, utan endast en artförändring af sjörudan, har jag redan visat uti en

afhandling, införd uti Kongl. Vet. Acad. Handlingar för 1839.
Synom. Artedi Descript. Sp. p. 29.

— Syn. p.5.
—

Gen.p.4.
—

C. Carassius Lin. Fn. Sv. N:o 364. — Sy-
stema NaturaeIp. 526 — C. Gibdio Ekström Vet. Acad. Handl. 1830 sid. 196.— Nils.Synops.p. 33. —

Bloch
Naturg. d. Fische Deutschlands T. 1p. 90. Tab. 12. — Yarrell Br. Fish. T.Ip. 311.

Damm-Rudan iSverige är vanligtvis liten;
dess allmänna längd är 3— 5 tum; den största
jag sett uppgick till fulla 8 tum. Kroppen hos
denna, jemfördmed Sjörudan, är mer utdragen,
framtill mindre hoptryckt och lägre, så att stör-
sta höjden, som infaller något längre fram mot
hufvudet än hos Sjörudan, är mindre än hälften,
eller f, af kroppens längd tillstjertfenans rot,och
omkring |till samma fenas spets; största bred-
den mer än iaf dennahöjd. Ryggens form lika
med Rudans; rygglinien går ien jemn men icke
hög båge, utan någon vinkel vid ryggfenans bör-
jan, och saknar den på Rudan varande insänk-
ningen mellan slutet af rygg och börjanaf stjert-
fenan. Deremot har denna, hos några individer,
en mindre höjning öfver spetsen af os impar.
Buken från gälnäset till bukfenorna är hos denna
afkullrad, sällan platt som hos SjÖ-Rudah; mel-
lan dessa och analfenan hoptryckt, nästan kölad.
Bukliniens båge är nästan lika med, eller något
högre än ryggens, då denhos allmännaRudanär
lägre. Från anus till stjertfenan finnes en in-
sänkning. Stjerten bred och kort, dock längre
än hos Sjö-Rudan, så att afståndet mellan slutet
af anus och början af stjertfenan, som hos Sjö-
Rudan är jemt hälften, utgör hos denna ? af
kropps-höjden öfver analfenans slut. Hufvudet,
som i jemförelse med kroppen är medelmåttigt,
alltid större än hos Sjö-Rudan, utgör i längd
omkring Iaf kroppens, räknad från nosens spets
till midten af stjertfenan; bredden, tagen öfver
locken, är, jemförd med kroppens bredd, större
än Sjö-Rudans; iprofil synes det äfven kortare
och trubbigare än dennas. Pannan något bre-
dare och mindre afkullrad änSjö-Rudans. Nosen
mycket trubbig, har den öfre käkens kant något

framstående öfver munnen, hvilken skiljer sig
från den vanliga Rudans deruti, att den är mer
uppstigande, så att den nedre käken tillsluter
munöppningen såsom ett lock, samt att den vin-
kel, som underkäken bildar vid leden, härafblir
tydligare, och att nedre käken, som hos Sjö-
Rudan är lika lång med locket, är hos denna
något längre. Tändernas antal och form är all-
deles lika med dem hos Sjö-Rudan. Gällocken
hos Damm-Rudan skilja sig deruti, att de äro
mer och mindre convexa, då den vanliga Ru-
dans äro platta. Gälbågarna och gälhinnan samt
ögonen, så väl till form som läge, lika; samma
förhållande är äfven med näsborrarna. Fjällen
äro till form, antal och läge lika med Rudans.
Sidolinien skiljer sig deruti, att den hos Damm-
rudän oftast är något mera krökt och ligger när-
mare ryggen. Läget för anus är detsamma.

Ryggfenan, som ianseende till strålarnas an-
tal, hufvudsakligen är lik Rudans, skiljer sig lik-
väl så vida, att första strålen ofta med svårighet
upptäckes, och blir derföreicke sällan förbisedd.
Hvad formen angår, är skillnaden större,emedan
denna fena hos Damm-rudan alltid är högre
framtill och har en mindre båffformig rand.
Analfenan är deruti skiljaktig, att den är något
högre och främsta hörnet mindre afrundadt.
Mellan bröst och bukfenorna hos denna och SjÖ-
Rudan, äger ingen väsendtlig skillnad rum. Stjert-
fenan skiljer sig deruti, att oaktadt den starkt ut-
bredes får den likväl en månformig insänkningi
yttre randen.

Könskillnaden likamed Sjö-Rudans. Färgen
hos denna är iallmänhet mörkare, än hos Sjö-
Rudan. Ryggen mörkt olivegrön och öfre delen
af hufvudet ännu mörkare; ryggens mörka färg
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ljusnar något utåt sidorna, så alt den underlig-
gande messinggula färgen här är tydligare än på
ryggen, der han ofta icke märkes; buken mörkt
gul. Ryggfenan har ryggens färg, de öfriga fe-
norna äro gråa med mer och mindre blandning
af rödt. Iris messinggul men oftast brun af de
täta punkter,hvarmed den är beströdd; vid pu-
pillen finnes likväl alltid en fin messinggul kant.

Uti de inre delarnas byggnad och läge vi-
sar sig endast den skillnad, att simmblåsan hos
denna, har den främre, runda delen större och
den bakre ej så mycket krökt, kortare och sma-
lare, hvilket synes härleda sig af den baktill
mer hopträngda bukcaviteten.

Rudan, som i Skåne och Bohuslän kallas
Karussa; (troligen af Danskames Karudse) före-
kommer nästan öfver hela Sverige, utom iden
högre norden. Efter uppgift skall den äfven fin-
nas ända upp till Valders i Norrige; men att
hon der har sin yttersta gräns mot norden, är
troligt deraf, att de individer, som der sparsamt
förekomma, icke uppnå någon betydlig storlek.
Imedlersta och södra provinserna af Skandina-
vien, förekommer hon högst allmän och uppnår
en betydlig storlek. IWermland börjar hon
blifva sällsynt och småväxt. Dess förnämstaup-
pehållsställen äro smärre sjöar med grundt vat-
ten, samt gräsig och dyig botten. Då hon träf-
fas istörre vatten, såsom Östersjöns vestra skär-
gärd, Venern, Wettern och Hjelmaren, är det
endast igrunda, gräsiga och gyttjefulla vikar.
Hon trifves äfven väl uti små dammar, torf-
grafvar m. m. med stillastående vatten, och är,
jemte småspiggen (Gasterosteus aculeatus) denenda
af våra inhemska fiskar, som allmänt förekom-
mer, och till ymnighet förökar sig på sådana
ställen, ty Karpenkan ickeanses såsom ursprung-
ligen inhemsk hos oss. Detta har gjort att Ru-

dan liksom Karpen, hålles, nästan som ett hus-
djur, idammar, för att vid behof kunna på-
räknas. Men uti sådana små dammar, hvarest
alltid uppstår brist på föda för den mängd af
fiskar, som tillväxa, urartar Rudan småningom
och antager efter flere generationer den form,
som här ofvan blifvit beskrifven under namn af
Dam-Ruda, hvilken form aldrig förekommer uti
sjöar och på sådana ställen,som först nämndes
såsom Rudans egentliga hemvist. Der finnas en-
dast Sjö-Rudor; men om de insläppas ien liten
fiskdam, skall man, efter några få års förlopp
på samma ställe finna Rudor, somhafva enmel-
lanform mellan Dam- och Sjö-Rudan, så att det
blir svårt att hänföra dem till någondera, och
efter ännu längre tid finnas der endast Daram-
Rudor. Dessa båda former, äro således ej skilda
arter. Troligen urartar ej Rudan lika på alla
stallen, utan stadnar, efter vattnets olikabeskaf-
fenhet och olika tillgång på föda, vid en större
eller mindre grad af degeneration; åtminstone
träffas ofta, uti små vattenpölar, desse nämde
mellanformer, hvilka tyckas hafva der lefvat och
fortplantat sig en längre tid, utan vidare för-
ändring. AttDamm-Rudan återgår till den ur-
sprungliga formenbe visesderaf, attom små Damm-
rudor, få till antalet, släppas ien störredamm
der tillgången på födoämnen är ymnig, öfvergå
de snart till mellanformen; men då de hunnit
föröka sig betydligt, så att födoämnet tryter och
trängsel uppkommer iDammen, återgå de till
Dammrudans vanliga form. Faktiskabevis saknas
dessutom icke, att Damm-Rudor, som blifvit
planterade isjöar, efter en längre tid, återtagit
Sjö-Rudans ursprungliga form. Uti Vetenskaps-
Academiens Handlingar för året 1838 har jag
utförligare afhandlat detta ämne och får derföre
hänvisa dit. Rudan har ett mycket trögtlynne,
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gör aldrig några längre utflyttningar, utan hål-
ler sig beständigt på den trakt der honär född,
så framt icke tillfälliga händelser tvinga henne
att förändra uppehållsort. Denna medfödda trög-
het gör, att honicke är mycket snarskrämd och
att hon alltid tror sig säker, när hon nedkrupit
ibottnens gyttja eller strandens gräs. Då hon
någon gång uppstiger i vattnet, hvilket sällan
sker, så framt hon icke ditlockas af solvärmen,
är hon likväl skygg, och flyr hastigt för buller;
tager då genaste vägen till bottnen, der hon sö-
ker ett säkert ställe, från hvilket hon sedan icke
Jätt drifves. Dess rörelser i vattnet äro lifliga
och hastiga, ehuru icke uthållande. Lektidenin-
träffar några dagar förr eller sednare efter läget
af den ort, der hon uppehåller sig. Idet med-
lersta Sverige infaller den iJuni, omkring mid-
sommar, då vackra och varma dagar inträffa.
De lekande fiskarne uppstiga då mot grunda strän-
der, der leken anställes bland gräs, och fortgår
flere dagar på det sättet, att de samla sig i täta
skaror, röra sig häftigt omhvarandra, uppsticka
då och då nosen öfver vattenytan och lemna på
den en luftblåsa, som, då den sönderspricker,
gifver ifrån sig en svag smäll. Häraf uppkom-
mer ett sorl, likt det från en kokande gryta.
Rommen afsättes på bottnens gräs och kläckes

fort, då väderleken är gynnande. Ynglet växer
icke särdeles fort; men blir snart aflingsfört. När
till denna egenskap att tidigt kunna fortplanta
sitt slägte, lagges den, att honans rommsäckar,
ijemförelse med fisken, äro stora och romm-
kornen deremot små, följer att denna lisk fort-
plantar sig starkt. Den förmodan, att Rudan
skulle leka flere gånger om året, härleder sig
deraf, att, under Juli och Augusti månader, då
lugna och vackra dagar inträffa, stimma Rudorna
alldeles på lika sätt som då de leka. Rudan är
en storatare och lefver af insekter, maskar, gräs
och gyttja. Hon är en af de mest seglifvade
fiskar. Köttet räknas till läckerheter, hvartill
anrättningen likväl hufvudsakligen bidrager. De
Rudor som hämtas från klart vatten och äro
stora, äro visserligen smakligast; men de som
fiskas idyiga sjöar och äro små, hafya alltid en
mer och mindre stark dysmak och. ärodessutom
beniga.

Rudan fångas allmännast i ryssior (19) fås
äfven på laggnat (5)under lektiden,och tages ofta
på skottnät (29), då likväl vattnet börvara grum-
ligt, emedan hon iannat fall sällan låter drifva
sig på nätet, utan nedbäddar sig igyttjan.

C. U.E.
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Kummel. Merluccius vulgaris Flem. *).
Artm. Underkäken längre, bukfenorna trubbigt rundade, nästan lika stora med

bröstfenorne; stjerten tvär, (hopfälld synes den inskuren).
Rfn. 10 a ii;37 a 3g; Anfn. 3? a 38; brfn. i4; fyffo; 7

Synonymi. Gadus N:o 8 ArtediGenera, p. 22. — Syn. p. 36. — G. Merluccius L. S. N. xn,Ip. 439; —
Fn. Sv. ed. 2 N:o 314. — Retzii Fn. Sv. p. 321. — Bloch Ausl. Fische 2 p. 94 pl. 154. — Hollberg Götheb.
sällsk. nya Handl. 5 p. 38, m. fig. — Nilsson Synopsis p. 44. — Schagerström Phys. Sällsk. Tidskrift Lund
1838 p. 302. — Meluccius vulgaris Fleming. Brit. Anim. p. 195, — Yarrell Br. Fishes 2, p. 177. — Lysing
Ström. Söndm.Ip. 295. — Merlu Duhamel Traite' des Péches 2, scct. Ip. 141, pl. 24.
Anm. Linnés något oriktiga beskrifning iFauna Sveciea, på rygg och analfenorna, synes vara felaktigt an-

tecknad ur Willoughbys noggranna beskrifning (Hist. Pise. p. 174). —
Blochs uppgift,att samma fenor hade

enkla strålar, är tydligen föranleddaf Dtjhamels figur. Den besynnerliga uppgiften hos inånga författare,
att bukfenorna äro spetsiga, synes äfven hafva uppkommit genom beskrifning efter plancher, ty endast de
af Willoughby och Yarrell gifna figurerna visa formeri af en hoplagd trubbig bukfena; alla andra visa dcrt
spetsig. Då man läser detsamma hos Brunniche (Icht. Mäss p. 21), jemte orden "p. eaudalis rotundata",
och "caput supra in fossulam acutangularem depressum," kunde man vara frestad att förmoda någon
olikhet mellan medelhafvets och nordsjöns G. Merluccius, hvilket åter motsäges af Duhamels försäkran om
deras likhet, och af den öfrigatydliga öfverensstämmelsen hosbåde figurer och beskrifningar. —

Att Yarrells
högst afvikande uppgift på rygg- och anal-strålarnes antal ("2:dra rfn 29; Anf. 21") uppkommit genomfel-
skrifning, eller genom monstrositet hos det exemplar han beskrifvit, synes tydligen af den noggranna öf-
verensstämmelsen mellan alla andra originella uppgifter. Den isländska af Faber beskrifna Q. Merluccius
måste vara en annan art än vår, då den skall hafva underkäken kortare, ett vida större antal fenstrålar
samt ett par fria strålar midti rygg- och analfenan. Den öfriga beskrifningen visar tillräckligt, att det är
fråga om en art af Genus Merluccius. O. Fabricius anför en Gadus Merluccius vid Grönland,menden har
sedan ej blifVit återfunnen der, enligt Reinhardts Icht. Bidrag till den Grönl.Fauna.

Uti den allmänna öfversigten af Torsk-
famillen, p. 77, är nedtill slagtet Merhcecius an-
fördt såsom skildt från GadiiSj, samt i korthet
definieradt. Det utmärker sig vidare, och huf-
vudsakligen, genom sina stora., i nästan enkel
rad stående tänder. Alla andra afdelningar af
Torskfamiljen hafva små, någorlunda jeinnslora ,,

i mångfaldigt dubbel rad stående (kardlika)
tänder.

Kummeln blir ofta: 4 fot lång, men dess
vanliga, nu förekommande storlek vid våra ku-
ster är 2 å 3 fot. Utländska författareuppgifva
ända till 6 fots längd. Följande beskrifning är
gjord efter 3 isprit förvarade exemplar, hvaraf

*) På pl. 33, som redan mera än två års tid legat, färdig, har blifvit utsatt namnet M. argentatusy men då
arten, ända sedan 1828, af de engelske faunisterne erhållit ett bestämdt namn, måste detta numera bibe-
hållas. Namnet argentatus bör (enl. Faber Isl. 90) tillkomma den isländska arten, ifall den verkligen är
åtskild. C S.
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det längsta är 17 tura, samt efter en af framl.
Professor B. Fries lemnad anteckning, innehål-
lande dimensionerne af ett 24 tum långt, nyss
fångadt exemplar.

Af hela längden, med stjertfenan inberäk-
nad, utgör dennas medlersta stråle ~, och huf-
vudet, till gällockets spets, obetydligt ofver i.

Kroppens största höjd är g af hela längden, och
störstabredden eller tjockleken är ? af höjden.

Fjällen äro fasta och stora i jämförelsemed
andra torskarters: nära itumbreda på ettexem-
plar af 17 tums längd; väl ordnade, rundade,
starkt tegellagde.

Hufvudet är kägelformigt, framåt nedtryckt,
med omkretsen, sedd ofvanifrån, parabolisk *).
Det är ofvanpå ganska bredt, kullrigt, med rät
profil-linie, utan intryckningar eller kölar då
fisken ej är hoptorkad. Gällocken ochhufvudets
sidor äro fjälliga. Ögat är rundt, tätt inneslu-
tet af den skarpt begränsade, något aflångaögon-
kretsen. Dennes bakre kant infaller jemt vid
midten af hufvudets längd till gällockets spets;
sjelfva ögats längd är |af hufvudets, eller hälf-
ten af dess afstånd från öfverkäksspetsen. Näs-
borrarne ligga närmare ögat, vid af linien från
detsamma till öfverkäksspetsen; främre hålet är
rundt, det bakre halfmånlikt. Öfverkäkens kant
utgöres ensamt af mellankäksbenet. Hela öfver-
käken slutas midt under ögat, ochhar närahälf-
ten af hufvudets största längd. Underkäken är
betydligt framstående framom den öfre. Aftän-
derne äro en del stora: |tum långa hos ett
exemplar af 17 tura; fastvuxne, spetsiga, föga
inåt krökta, glest sittande ienkel rad; omkring
15 på hvarje sida af öfverkäken. Dessutom fin-
nas ibåda käkarne små tänder, mellan och inom
de stora, samt i underkäken en rad temligen
stora utanför dem. Plogbenets tänder bilda i

gomhvalfvet en tvärstående halfcirkel i oordent-
ligt dubbel rad. Isvalget finnas dessutom of-
vantill 3:ne tandade ben. Tungan är köttig,
stor och plattad. Gälöppningen är ganska stor,
ty lockets öfre kant är fri ända till sidolinien
nära nackbenen. Gälhinnan är stor, med obe-
täckt kant, och 7 stora, höga plattade strålar;
nedtill är den klufven ända fram under midten
af underkäken. Gälbågarne äro som vanligt 4.
Intet tecken till skäggtöm finnes.

Kroppen är långsträckt, föga hoptryckt,
bredt rundad i rygg och bukkanter, med en
djup fåra, hvari rygg- och analfenorna sitta,och
hvaruti de kunna nästan fullkomligt nedfällas.
Sidolinien börjar från nackens sidor, går nästan
rät, något snedt mot ryggen, till midten afstjert-
fenan. Den är djupt intryckt, skarpt begränsad,
alldeles utan fjäll. Uti densamma sitta, längsåt
hela kroppen, ganska fina vårtor, eller upphöjda
punkter, med hål för slemafsöndringen, på ett
afstånd från hvarandra svarande ungefär mot 3
af de närliggande fjällen; de främste 10 å 11
äro dubbla, de följande enkla; de bakre något
otydliga. Anus sitter långt framom midten (vid|)
af hela kroppslängden, under bröstfenans spets.

Bröstfenan sitter nedomgällockets spets. Den
är något öfver iaf hela kroppslängden, med 14
strålar, hvaraf den första är ganska liten, den
andra|af fenans längd, båda enkla; de följande
dubbelt tvåklufne; den 6:le längst; den sista ?
af fenans längd.

Bukfenan är fast och elastisk, föga mindre
än bröstfenan (knappt -J 5 kortare), med strålar,
hvaraf den första, som är enkel, räcker till ?,
den sista till \ af den längsta, som är den s:te.
Denna fena är, såsom synes af strålames förhål-
lande, ganska trubbigt tillrundad, och har all-
deles hel kant, hvarigenom Kummeln skiljer sig

*) Hufvudet liknar mycket Gäddans, och denna likhet ökes ännu mera genom tändernas utseende. Deraf kom-
mer namnet Merluccius, som är en förändring af: Maris lucius (hafvets gädda). Den af Faber gifna här-
ledningen, från maris lux (hafvets ljus) har alldeles ingen sannolikhet för sig, då denna fisk ingalunda är
bland de mest lysande hafsfiskar ide trakter der namnet uppkommit, ehuru dess temligen blanka yta kun-
nat gifva anledning till det nordiska namnet Lysing.
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från alla våra Öfriga torskarter,hvilka hafva buk-
fenorna tillspetsade genom långa mjuka ändar
från några af strålame, som skjuta utomhinnan.
Detta anföres äfven af Cuvier såsom hufvudsak-
lig karakter för torsk- familjen.

Första ryggfenan börjar helt nära bakom
bröstfenans rot. Den är nära 3-kantig med 10
å 11 strålar, den första enkel, så lång som |
af den andra, hvilken är längst och liksom de
följande dubbelt 2-klufven. De sista äro så små
att de lätt öfverses.

Andra ryggfenan börjar efter ett mellanrum,
svarande mot 2 strålar, och har 37 å 39 strå-
lar hvaraf de fleste äro dubbelt 2 klufne. De
första 22 (eller 21) utgöra en nära jemnhög,
bakåt föga lägre fena; hvarje stråles spets bildar
en liten plattad flik utom hinnan. De derpå
följande 17— 18 stå ej utom hinnan, sombildar
en jemt rundad, betydligt högre del af fenan.
Den första af dessa sednare strålar är nästanen-
kel, blott i spetsen obetydligt klufven, och de 2
följande äro det föga mera. Dessa 3 bli gradvis
högre; de 6 derpå följande äro nära lika, de si-
sta hastigt aftagande. Hinnan blir vid slutet af
första delen ganska tunn och skör;i andra de-
len vida fastare. Allt visar att denna fena egent-
ligen består af två, som hafvä olika struktur,
och båda börja, såsom vanligt, med kortare,enk-
lare strålar.

Analfenan har fullkomligt lika struktur som
2:dra ryggfenan, med 22 strålar i första, och
15 a 16 iandra delen *). Den första strålen
är ganska kort, de 2 följande gradvis längre.

Stjerlfenan har de medlersla strålame något
kortare, så att bakre kanten, då fenan utbredfes
blir alldeles rät. Mellan båda vinklame ligga
17 å 20 tjocka, dubbelt klufne strålar, ochutom
dem, på hvardera sidan 6— B, som äro gradvis
kortare, och tätt hopvuxne; de yttersta äro otyd-
liga. Strålames antal kan alltså uppgå till 36,

kanske mera; på ett exemplar räknar jag blott
29, nemligen 6, 17, 6.

Färgen är silfvergrå, på ryggen svartgrå.
Lefvande skall fisken vara ganska blank, hvilket
måhända eifvit anledning till det norrska namnet
Ljsing. Greker och Romare hade ett helt an-
nat begrepp derom, ty de benämde denna fisk
åsnan (Grek. Ovccr, Lat. AseUus), efter dess grå,
bland medelhafsfiskarne oansenliga färg. Detta
namn qvarstår ännu i fiskens benämning på
Sardinien: Nasello. Iris är äfven silfvergrå; på
den lefvande fisken,ofvantill,med en anstrykning
af guldfärg. En liten svartaktig fläck finnes vid
bröstfenans rot. Munnen är inuti svartaktig.

Inre delar. Efter den ganska korta och
vida matstrupen följer en stor,säcklik, tjockväg-
gad mage, som då den är tom drager sig till-
hopa med skrynklad inre yta och ett veck vid
den blinda ändan. Tarmen, som utgår från si-
dan af magens öfre ända,är smal, kort, och gör
blott 2 böjningar. Den har strax vid sin bör-
jan en enda ganska kort blindtarm, iform afen
liten rundad sidopåse af lika vidd med sjelfva
tarmen och inuti försedd med tvärgående fållor.
Lefvern stor, hos spritlagde exemplar rödgul
(hos färska hvitgrå, enligt Duhamel och Holl-
berg); högra loben vida mindre, under till för-
sedd med grön gallblåsa. Äggsäckarne äro 2,
med gemensam öppning till cloaken, bakom tar-
mens öppning. Holi.berg uppskattar äggens an-
tal hos en större hona till 2 millioner. Sim-
blåsan är stor, ganska fast och hård, med liga-
menter tätt fästad vid vertebrernes tvärutskott och
vid refbenen ofvanför tarmkanalen m. m., så att
den skiljer dessa delar från de, öfverst under
ryggraden, liggande njurarne. Hela bukhinnan
är svart.

*) Merluccius kan således anses hafva 3 ryggfenor samt 2 analfenor, och det skulle ej vara någon stor afvir-
kelse, om en art af detta slägte träffades, som hade dem alla åtskilda, hvilket äfven, i fall Faders beskrif-
ning är riklig, tyckes inträffa med den Isländska arten.
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Kummeln är en egentlig hafsfisk, som säl-
lan ingår uti skärgårdarne. Derstädes t. ex vid
Bohuslän, träffas dock yngre exemplar till ringa
män<nl vid alla årstider. Han går alltid nära
bottnen;under störredelenafåret går denspridd,
eller förföljer flockvis sill och makrillsstimmen,
men vid fortplantningstiden samlas den tillgan-
ska stor mängd vid lekplatserna. Detta inträffar
iKattegat imedlet af Juli. Enligt Bohuslän-
ska fiskares enhälliga utsago finnes ihela Kat-
te^at blott en enda bank, hvarest Kummeln före-
kommer imängd och leker. Denna kallas äfven
Kummelbanken eller Kummelgrund, och är be-
lägen vest sydvest från Götheborg midt utiKat-
tegat, igrannskapet af Sör-öarne. Den är ganska
liten, består af sand och småsten samt har 16
till 22 famnars vatten. På denna bank vistas
Kummeln imängd för att leka, från midten af
Juli till midten af Augusti, sedan skingras den
åter. Enligt någras uppgift, skulle fisken åter
träffas på samma ställe om våren, då hanäfven
någongångkommer närmare landet *). Uti Sun-
det, hvarest den understundom skall visa sig,
kallas den Lubb (enl. Schagerström). Det iBo-
huslän vanliga namnet Kummel synes vara en
förändring af det norrskaRulmund eller Kolmun3

af munnens svarta färg. Lysing är annars fiskens
vanliga namn iNorrige, hvarest den förekom-
mer ända upp emot polcirkeln. Utom Skandi-
navien förekommer Kummeln i hela Nordsjön;
den är högst ymnig på några få ställen vid
Bretagne, sydvestra England och Irland, men
skall vara sällsynt vid vestra kusten af Skott-
land **). Omkring spanska halfön skall den
finnas på flera ställen, ochimedelhafvet, der den

fångas i stor mängd, ersätter den Torsken, som
ej finnes der. Kummeln är, med undantag af
de dagar då leken påstår, ytterst glupsk, och så-
ledes lätt att fånga på krok. Han lefver huf-
vudsakligen af fisk, såsom sill, makrill o. d.,
och säges bita sönder mera,änhan förmår svälja.
Äfven berättas det, att han vid uppdragningen
ur vattnet plägar gifva ifrån sig födan. En som
jag öppnat hade dock 3:ne sillungar i magen.
Förmodligen har dess glupskhet gifvit anledning
till de föga sannolika berättelser som Ström, ef-
ter norrska fiskares utsago,anför, att 3:ne fiskar
blifvit fångade på en krok, der-igenom alt kro-
ken skurit sig ut genom buken påden förstaoch
strax blifvit sväljd af den andra, samt på lika
sätt af den tredje.

Denna fisk anses vara periodisk. IKatte-
gat var den, enligt Hollbergihögsta grad ym-
nig på 1780 talet, så att mera fångades,än som
kunde användas. Derefter blef den sällsynt,men
ficks ånyo inågorlunda mängd 1801— 1803, då
flera 100 tunnor saltades. Sedan blef den åter
så sällsynt, att Hollberg(år 1821) först efter
flere års efterfrågan kunde förskaffa sm ett exem-
plar till beskrifning. Nyligen har den under
början af 1830 talet varit ymnig, men skall på
de sednare åren åter hafva aftagit. Denna ora-
bytlighet i tillgången har mycken likhet med
sillens så kallade periodicitet, och torde kunna
förklaras efter lika grunder. Fisken har iKatte-
gatt blott få lekplatser (troligtvis blott en), och
torde, såsom många andra arter, envist hålla sig
vid den, till hvilken han är vand att gå. Men
då han der oroas under leken, och till följe af

sin

'*) Yarrell uppgifver, att Kummeln vid England leker om våren, eller vid slutet af vintern.
**) Vid Färöarne synes den ej finnas, och enligt hvad förut är nämdt torde den Isländska Lysi vara en

annan art.
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sin glupskhel lätt ulfiskas före och efter lekti-
den, så bör det snart kunnainträffa, att ej ett för
leken tillräckligt antal fullvuxna individer åter-
stå, och då måste fisken bli sällsynt, intill dess
fiskrarne hunnit glömma bort fångstället, såsom
ej mera gifvande, och en ny uppsättning affull-
mogen fisk derefter hunnit samla sig eller till-
växa,samt återiettpar generationer fortplanta sig.

Kummeln anses färsk vara en mindre god
fisksort, i synnerhet då den fås på dyig botten;
på stenig och hård botten skall den bli bättre.
Saltad och torkad såsom rotskär, klippfisk, stock-
fisk m. m. skall den dock vara nära lika god
med Torsk på samma sätt beredd (hvarom mera
vid Torsken). Den åtgår, sålunda beredd, till
betydlig mängd i de katholska länderne, såsom
föda under fastan, då ej kött får förläras.

IKattegat fångas Kummeln dels med bac-
kor, dels tillfälligtvis med slagdörj eller ränn-
dörj. På den förut beskrifna Kummelbanken
sker fisket under lektiden i slutet af Juli och
början af Augusti, med handsnöreeller koljebac-
kor. Till agn brukas sill eller helst makrill,
samt den fisk, som uttages ur magen på den fån-
gade Kummeln. Hundradetals båtar, vanligen
med 3 mans besättning, pläga då samlas der,
och om fisket är ymnigt,kunna de vara lastade
på en förmiddag. Vid Bretagne är Kummeln
föremål för ett ganska betydligt fiske, somdrifves
ute iöppna sjön (utan tvifvel vid lekplatserna),
dels med nät, dels med krok, uti stora båtar
med 9 mans besättning. Detta fiske sker endast
om natten, och sysselsätter mycket folk.

C. S.

Skandinaviens Fiskar. Haft. 7, 20
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Sandflundra (Pleuronectes Limanda Linn.)
Årtm. Munnen medelmåttigt stor: öfverkäksbenet foga längre än från dess fäste

till ögats framkant. Sidolinjen böjd ien halfeirkel öfver bröstfenan. Tänderne något
åtskilde, otydligt spetsade, sittande ienkel rad. Fjällen med tvär småtaggig spets.

Rfn. 65 -80. Anfn. 5o— So. Stj.fn. 18. Br.fn. \o—i\. B.fa. 6.
Synonymt. Artedi Genera p. 17 N:o 2. — Doser. p. 58 N:o 11. — Pleuronectes Limanda L. S.N. Ed. X,

p. 270. —
Block Fische Deutschl. 2, p. 45 tab. 46 (srtjertfenan oriktig). —

Retzius FaunaSv.p.331.
—

Qvensel
Vet. Acad. Handl. 1806 p. 22 och 220. — Svvartz, Svensk Zoologi N:o 16. — NilssonSynopsis p.56.

—
Gottschb

Wiegm. Archiv 1835, 2 p. 160. —
YarrellB-ritish Fishes 2 p. 219. — Sandflynder Ström Söndmörs Beskr.

Ip. 278.
ILinnjei Mus. Ad. Frid. prodr. p. 68, och derefter iSystema Naturae XIIp.457, hafva i diagnosen för denna

art influtit orden "spinulis ad radicem pinnarum dorsalis anique"; troligen genom förväxling med Flesus eller en
medelhafsart. Detsamma finnes i Mullers Prodromus p. 45. Retzius, som ej återfunnit dessa taggar, har sats
samma ord inom parentes. Faber har (Fische Islands p. 140; Isis 1828 p. 880), sammanblandat denna art med
den Grönländska PL platessoides Fabr., som är en särskilt art, enligt Reinhardt iMaanedskr, for litt. 1832, 3
p. 27, med 8 strålar i gälhinnan. Den har vidare enligt Fabricius flera strålar i fenorna,hvita fläckar vid rygg-
och buk-kanten o. s. v. Faber har dock beskrifvit Limanda, som enligt Reinhardt finnes vid Island, men lånat
något af Fabricii beskrifning, t. ex. storleken, 18 tum, som torde vara för mycket för Limanda;- kanske äfven
uppgiften "12" strålar ibröstfenan.

Sandflundrans vanliga längd vid våra kuster
är 9— lo tum; knappt öfver 12. Största bred-
den utom fenorne är något mindre, än hälftenaf
längden utom stjertfenan; den varierar från nära
itill |. Hufvudet till lockets spets, nära iaf
hela längden utom stjertfenan, och denna är föga
kortare än hufvudet.

Omkretsen är jemt oval, utan betydlig in-
tryckning vid ögonen. Fjällen »ro tämligen stora,
väl ordnade, till antalet lika med Lerflundrans;
nemligen, vid midten af kroppen räknas från si-
dolinien, ien sned rad, 30 till ryggen och 32
till analfenan. De äro aflånga, smalare än Ler-
flundrans, så att de föga betäcka hvarandra åt
sidorne, ochdenblottade delen synes nästan rund;
ispetsen tvärhuggne med B—l 38— 13 fina, spetsiga,

paralléla taggar. På blindsidan hafva fjällen på
kroppens bakre del ej så många, och på den
främre inga, eller blott I—21 — 2 taggar. Ögonen,
ögonskillnaden, näsborrarne, såsom hos Pl. li-
mondoides och de flesta Skäddor. Munnen är
liksom hos Pl. Platessa och Flesus tämligen li-
ten: öfverkäksbenets spets räcker, om det böjes
upp öfver ögat, knappt till pupillen. Underkä-
ken räcker något litet framom den öfre. Tän-
derne äro något kägelformiga, nedtill i spetsen
rundade, ofvantill spetsade. De stå ienkel, ofta
något oordentlig rad, med mindremellanrum än
en tands bredd; på blindsidan |? verticala; på
ögonsidan finnas tänder blott framtill: i öfver-
käken till |,iden undre till ? af munöppnin-
gen. Gälhinnanhar, såsom hos alla våraFlundror
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utom Lerflundran, 6 fullkomliga slrålar påhvarje
sida, utom de båda små vid midten. De öfriga
6 äro aflägsnade från midten, föga plattade,sto-
ra; men de äro ej alltid tydliga eller lätta att
räkna, hvilket kommer deraf, att hinnan ej så-
som hos andra fiskar ligger platt, med kanten
bakåt, utan kanten är inåt tillbakaviken, hos
denna och de flesta arterna, till hinnans halfva
bredd; den ligger således dubbel *).

Sidolinjen bildar framtill öfver bukcavite-
ten en temligen jemn böjninguppåt, somhastigt
påsedd tyckes vara en halfcirkel; men den ut-
gör egentligen ej mera än ± cirkelbåge. Anus
och urinpapillen äro som vanligt (se Lerflundran).

Fenomes läge är alldeles sådant som hos
Lerflundran, och strålame äro på samma sätt
fjälliga. Slrålarnes antal varierar betydligt irygg-
och analfenan. Jag har funnit följande:

Gottsche uppgifver: 65a70. 50,56. 18,17. 10,9. 6.
Artedi

— 78,79 60,61. —
12! 6.

Alltså kunna strålame iryggfenan variera mel-
lan 65 och 80, eller inom ett antal af 16, som
är iaf minsta antalet; men ingen anledninghar
visat sig, att anse individerne tillhöra 2 skilda
arter. Afven vertebrernes antal lärer betydligt
variera: de äro enligt Artedi 39, enligt Gottsche
39—40, enligt Bloch 51! Jag har ej sjelf haft
tillfälle att undersökaderas antal. — Stjertfenan är
ibakre kanten rundad. Den har 14 tvåklufne
strålar, och dessutom 2:ne enkla ofvan och ne-

dan, af hvilka den yttersta räcker till |ochden
följandetill ? af stjertens längd. — Bröstfenanhar
på högra sidan \ af hufvudets längd; vanligen
med 10 strålar, hvaraf de 2 förste äro enkla,
de öfrige tvåklufne; 3:dje och 4:de längst. På
blindsidan är bröstfenanbetydligt kortare, van-
ligen med 9 strålar,hvaraf s:te eller 6:te längst.
De äro alla klufna, men på de främre 6 å 7
ligga grenarne tätt tillhopa, så att strålame sy-
nas enkla. — Bukfenorna äro ännu kortare än vän-
stra bröstfenan, med 6, på samma sätt, till ut-
seendet enkla strålar; 3:dje å 4:de längst.

Analtaggen är stark och spetsig.
Färgen är på ögonsidan gulbrun, med små,

mörka eller brunaktiga, någongångrödaktiga fläc-
kar. Den varierar mer eller mindre mörk,samt
bleknar efter fiskens död, då äfven fläckarne bli
otydlige.

Utigarne likna ide flesta stycken de full-
vuxne. Kroppens bredd och läget af alla dess
delar iakttaga samma proportioner. Endast fen-
strålarne tyckas vara något kortare, och hufvudet
är något större iförhållandetillkroppen. Ögonen
äro, såsom vanligt hos fisk-ungar, störst af alla
delar ijemförelse med samma delar hos de full-
vuxne, men läget af deras medelpunkt synes lik-
väl vara detsamma på unga och gamla, vid f af
hufvudets längd; hvilket är en följd deraf, att
flundre-ungames mun är i förhållande tillkrop-
pen ungefär lika vid alla åldrar. Hos de ofvan
anförde exemplaren har jag funnit följande pro-
portioner:

*) Detta läge torde vara anledningen till uppgifterna af 4 eller 5 strålar i gälhinnan hos Flundror.

Rf.
a) 9f tum. 68.
b) 9 — 67.
c) 8| — 67.
d) 8§ - 76.
e) 5i

—
80.

/) 3| - 75.
g) 21 - 71.
A) Ii- 74.

4/,
53.
54.
54.
59.
61.
55.
59.

Stfi.
18.
18.

18.
18.
18.

18.

Br.f.
10,10.
10, 9.
10-
-10,9.
11,10
11,-
-10-

,
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

Längd c i c".*>
P sti.fn, br.fn.utom stjertlenan. J

Hufv. fr. Öfv. k.
spets ögats knsbredd

med till ögats längd utan fnir
gallock.bak-kant.

<zBft.=2oomillim.43 30
c4f „ 110 „ 23 15
/- „ 80 „ 14 111

46 18 10 94mi11.
29 12 7 45 „
21 - 5 34 „

g- „ 48 „ 9 -
hII „ 28 „ 5| - 13 6 3§ 18 „

8 3§ 2 12 „
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Härefter, äro, då längden utom stjertfenan

tages såsom enhet,
hosarstj.f. 0,215; br.f.0,15; 0ufv.0,23; Ögat 0,05.
hos ht — 0,196; (hos/0,144) — 0,286; — 0,072.
Tänderna äro äfven hos ungen f till form och
läge lika dem hos a. På de två minsta (g och
h) synas fjällen vara något mera rundade ispet-
sen och hafva ett mindre antal taggar,än på de
fullvuxne. Dessa två hafva äfven éft mera hlek
och genomskinlig färg, med tydligare fläckar, än
de öfrige, och synas vara ungar från förra året.
Ungar af mindre än ett tums längd äro, utom
ögon och skelett, alldeles vattenklara och färglösa.

Inre delar. Matstrupen är kort. Magen nå-
got vidare än tarmen, ligger i en böjningutmed
sjelfva buk-kanten, kring nedre kanten af den
ofvanför liggande, plattade,rundade, rödgula lef-
vern. Pylorus är något hopknipen såsom en
hals. Strax derinvid sitta 3 ganska korta pan-
creatiska bihang, eller så kallade blindtarmar,
och nära derunder en sådan särskild. Tarmen
ligger i flera böjningar på vänstra sidan om mage
och lefver. Det har nu ej varit tillfälle, att be-
skrifva forlplantnings-organerne.

Lefnadssätt m. m. Sandflundran förekom-
mer i hela Kattegat allmännare än Lerflundran;
men tyckes dock endast fås i rätt stor mängd
vid norra delen af Jutland, hvarest den, enligt
Faber, skall utgöra fiskrarnes hufvudsakliga föda
under sommaren. Den ingår isundet och finnes
äfven isödra delen af Östersjön. Bloch erhöll
exemplar från Pommerska kusten. Vid Bohus-
län kallas den Sandskädda^ liksom vid Norrige
Sandjljnder och på Färöarne Sandflundra. Vid
Skåne kallas den Slätta^ längre upp Anglepiga^

iDanmark Skotte och Ising. Utom Kattegat
finnes denna art ihela Nordsjön, vid Frankrikes
och Britanniens vestra kuster, vid Norrige upp
emot polcirkeln, vid Island och Färöarne; alltså
ihela norra Atlantiska hafvet. Den uppehåller
sig mest på sandbotten och på något störredjup,
än de hos oss allmännaste arterne (10 famnar
och deröfver), men uppgår ej sällan på grundare
vatten. Födan utgöres af små crustaceer och an-
dra hafsdjur. Jag har särdeles funnit dess mage
fullproppad af små Idotece (Stenosoma), jemte
stycken af Annelider och grenar af små Alger
(Ceramium, Fuci). Fortplantningstiden infaller i
början af sommarn, iMaj eller Juni. De ofvan
beskrifne ungarne (e^ f, g, h) voro alla af Pro-
fessor Fries tagne vid Bohuslän d. 19Maj 1838,
efter den ovanligt kalla vintern, då våren kom
en månad sednare än vanligt; de kunde alltså
ej vara ungar efter samma års lek. Efter allt
utseende äro de båda minsta (g- och h), såsom
nyss förut nämdes, födde sommarn förut,afden
i sommarns början lagda rommen. Ungen f,
som har ett vida fastare utseende och samma
färg som de fullvuxne, är uppenbart ett åräldre,
och jag skulle vilja anse den för årsbarn med den
vida störreungen e. Dessa båda synas således vara
i3:dje året. Det blir häraf i hög grad sanno-
likt, alt denna art behöfver minst 4 å 5 år för
att utväxa till den vänliga storleken,8 å 10 trim.

Sandflundran fångas jemte andra Flundre-
arter med skäddgarn eller not; älven på krok.
Den anses för ganska välsmaklig.

C. S.
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Rock-Slägtet. Raja Cuv.
Lika svårt som det är, att bestämdtochmed

full säkerhet skilja en del af Rock-slagtets hvar-
andra närstående arter, ianseende till de för-
ändringar de undergå i olika ålder och olikakön,
lika lätt är det, att från de öfrige af de så kal-
lade Broskfiskarne (Chondroplerygii), till hvilka
det hörer, skilja detta slägte, som utomdet från-
stötande fula iutseendet, utmärker sig genom:
en nedplattad, tunn, nästan rutformig (rhom-
boidisk) kropp^ som slutar ien lång och smal
stjert; 'vanligen på öfra sidan väpnad med en
eller flera rader skarpa taggar\,ochförseddmed
tvenne ryggfenor, nära stjertspetsetij som of-tast äfven har en fena. Den taggiga beklädna-
den har en egen, normal förändring hos hvarje
art, som karakteriserar densamma. Denna för-
ändring visar sig i taggarnas form, läge, till-
växt eller affall, som likväl är olika i afseende
pä ålder och kön. Ögon och spruthål på öfre,
mun_, näsborrar samt gälöppningarpå undre si-
dan af hufvudet. Spruthålens öppning, som på
ytan är enkel, delar sig inåt itvenne, afhvilka
den ena grenen eller öppningen nedstigerimun-
hålan, den andra igälarna. Tänderna ärosmå,
ställda isneda radereller rutor;vidrotenplatta
med inåt böjda spetsar. Hos en af våra inhem-
ska arter är tandiormenbestämdt olika förhannen
och honan; bos de öfriga obetydligt afvikande
könen emellan. Könskillnaden,som hos deyngre
icke kan upptäckas, blir tydlig vid manbar-
hetsåldren, då hannens yttre köndelar börja ut-
vecklas. Rockomes inre byggnad öfverensstäm-
mer nära med Hajarnas. Bröst- och bukcavite-
terna, som hos andra vcrtebrcrade djur vanligen
skiljas genom en hinna (diaphragma), äro hos
dessa skilda genom ett halfcirkcllbrmigt brosk.
Ibland Rockorna är honan alltid större än han-
nen. Af deras lefnadssätt är ganska litet bekant,
hvilket troligen härleder sig deraf, att de alltid
hålla sig på lör mycket djupt vatten, för att
kunna observeras isitt fria tillstånd, och be-
ständigt, utan vid någon särskilt händelse, vi-

stås på bottnen. Rockomas fortplantning är föga
känd; det enda man med säkerhet vet, är att ett
ägg lagges isänder med någon mellantid mellan
hvarje, och att kläckningen sker då ägget lagges,
synes troligt deraf, att hos ingen af de tusentals
Rockor, som årligen tagas och öppnas,något kläckt
ägg funnits iäggledaren (oviducten), och att alla
de skal, som imängd finnas på hafsbotlen, och
af fiskarena få namn af Sjömiis, äro torna. Att
Rockan, efter fiskarenas berättelse, likt svinet,
gräfver ihafsbottnen för att söka mollusker och
mindre sjödjur till föda,är ganska troligt; att
den nedsticker nosen i bottnen för att hålla sig
fast, då den skall uppdragas på krok, är fiska-
rens daglisa erfarenhet. Af dess till utseendet
oviga kropp skulle det synas, som vore dess rö-
relser ivattnet mindre iifliga; mendå denblixt-
snabba Makrillen, som någon gång finnes iRoc-
kans mage, kan blifva dess rofj lärer hon icke
kunna räknas till de senfärdiga. Oaktadt myc-
ket stora Rockor sällan fångas vid våra kuster,
äro likväl några ganska betydliga. Jag har sett
en, som, upphängd på gafveln af en fiskarstuga,
täckte lära hela väggen, och Prof. B. Fr. Fries
berättar sig hafva funnit ett ägg efter en Slätt-
Rocka, som höll nära 13 verktum i längd och
något öfver 5itum ibredd.

Vid våra kuster hafva följande 6 arter hit-
tillsblifvit funna.(Jämf.Fries,Vet. Acad.H.1838.
a) med kort nos, som bildar en trubbig vinkel,

kroppen undertill ofläckad.
t. Knagg-Rocka (R. clavata)
2. Klo-Rocka (R. radiata).

b) med utdragen, spetsvinklig nos, kroppen un-
dertill fläckad. 3. Gök-Rocka (R. fullonica)

4. Hvit Rocka (R. lintea)
c) med utdragen spetsvinklig nos; kroppens un-

dersida har små tätt stående svarta strek och
punkter. 5. Slätt Rocka (R. Batis)

6. BlagarnsRocka(R.Vomer).
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Pl. 35.

Knagg-Rocka (Raja clavata L.)
Artm. Kroppen ofvan tätt beströdd med småtaggar *) och väpnad med några

knaggar; under mer eller mindre sträf, åtminstone under nosen och stjerten, och oftast
försedd med knaggar; ryggfenorna skilda, och imellanrummen finnes vanligen en eller
annan knagg.

Synonymt. Artedi Dcscr. Gen. sid. 71. — Syn. sid. 99.— Sp. s.103.—R. clavata Lin.Fn.Sv.N:o 293. Syst.
Nat.Ip. 397. 8. Westgöth. Resa f. 175. —

Retz. Fn. Sv. s. 304. R. punctata Hollberg Götheb. Kongl. Vet.
och Vitterh. Sällskapets nya Handl. 4 del. sid. 25 med fig. (yngre hanne). — R. Rubus Nils. Synops. p. 118. —
Raja rubus (<?) och R.clavata (£) Bloch Naturg. d. F. D. T. 111 p. 82, 25 fig. 83-84. — The Thomback Penn.
Brit. Zoolog. 111 sid. 82. med fig. (?) —

R.clavataYarrellBrit. Fish.IIs. 436.
—

Fries V. Acad.H.1838, s.126.

Knagg-Rockans vanliga storlek är 21 å 3 fot,
sällan större. Kroppen bred, nedtryckt, hos
båda könen rhomboidisk, med den öfre sidan
konvex, den undre platt; längden, från nosens
spets till stjertfenans, öfverstigermed |bredden
eller afståndet mellan bröstfenornas hörn; den
främre randen har tvenne insänkningar, enmidt
för ögonen och en annan vid sidanaf nosspetsenj
den bakre åter har blott en svag insänkning
nära bröstfenans spets, och höjer sig sedan i en
svag båge tillbukfenorna. Hufvudets längd, från
nosspetsen till nacken, utgör omkring \ af hela
kroppslängden. Pannan urhålkad; ögonenaflånga
med flikigt lock; spruthålen tätt bakom ögonen.
Näsborrarne, på hufvudets sidor, ligga ungefär
på lika afstånd från nosspetsen, som afståndet är
dem emellan. Den hudfiik, som täcker kanalen
mellan munviken och näshålan är,i den nedre

spetsen, tandad. Munnen halfcirkelformig, lig-
ger på tvären af kroppens undre sida, på lika
afstånd från nosspetsen som ögonen. Tänderna
förändra sig mycket iafseende på ålder ochkön.
De yngre, utan afseende på kön, hafva små,
grynformigt kantiga och trubbiga tänder,stäldei
sneda rader eller rutor. De utbildade hannarne
hafva tänder sittande så välilongitudinella som
transversella rader;demedlersta spetsade,med inåt
böjd spets. Äldre honor hafva breda, rutformiga
och afsluttande tandkronor, sittande i förbund.
Tungan mycket bred och slät med fri spets.
Gälöppningarne 5 på hvarje sida i tvenne mot-
satta, framåt divergerande linier, så att afstån-
det mellan munviken och den främre gälöppnin-
gen är ungefär lika med afståndet mellan de
två bakre öppningarna. Antydning till den 6:te
gälöppningen finnes på bröstet och är karakteri-

') Småtaggar (Spinulae) äro sådane, som göra huden sträf; de äro små ochkorta, antingensyllika medstjern-
formig rot (Sp. stellares) eller grynformiga (S. granulosoe). Knaggar (Aculei) äro de stora, vanligen bakåt
böjda, lörntagglika taggar, som finnas dels på bestämda ställen af kroppen (A. ordinarii), dels på obestämda,
så ofvan som under (A. extraordinarii); dessa hafva antingen nedplattad och utvidgad rot (A. clavati) eller
konisk, djupt rafflad och strålig rot (A. radiati). Hos hannarne förekommer på hufvudranden och mot
spetsen af bröstfenorna ett tredje slag af taggar: hannens kardor (Carmines); dessa äro långa, haklika myc-
ket stickande och rörliga, så att de kunna uppresas och nedfällas.
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stik för denna art. Kroppens öfre sida är tätt
beströdd med lina, vid roten stjernformiga tag-
gar; på undre sidan äro taggarne glesare och sak-
nas alldeles på bröst-och bukfenorna. På yngre
individer äro taggarna på kroppens undre delar
mindre tydliga, likväl saknas de aldrig under
nosspetsen och vid sidorna afbukcaviteten. Utom
dessa finnes, hos yngre, en rad knaggar, med ut-
vidgad rot och tillbakaböjd spets, längs efter
ryggen, en å ömse sidor på humeral-brosket; 1
eller 2 framom och 2 eller 3 bakom ögonenoch
några smärre i tvenne rader på nosbrosket. Hos
äldre finnes ännu en rad på ömse sidor om stjer-
tens rot; men dessa variera mycket iantal, och
ännu mer de så kallade öfveiioppsknaggarna,
hvilka likväl sällan helt och hållet saknas. Mel-
lan l:a och 2:a ryggfenan finnes alltid en och
annan knagg. På hufvudets sidor ungefär midt
för, eller något framom ögonen, finnes hos han-
nen, vid manbarhets-åldren, sä kallade kardor_,
hvilka utgöras af flera rader kardlika taggar, som
kunna uppresas och nedfällas, dåde ligga så tätt
intill huden att de med svårighet upptäckas.
Alldeles lika konstruerade taggar finnas äfven
midt för hörnet af bröstfenorna. Analöppningen
ligger emellan bukfenorna, är stor och aflång.
Bröstfenorna sträcka sig utåt båda sidor afkrop-
pen och utgöra dess kanter. Bukfenorna, vid
början af stjerten, hafva tvenne lober, af hvilka
den främre är hög och afspetsad, den bakre låg,
utdragen med afrundad rand. Stjerten, som är
längre än kroppen, har den öfre sidan afkullrad,
den undre platt; på densamma sitta ryggens
tvenne,något skilda fenor, ochstjertfenan ispetsen.
Mellan bukfenorna och stjerten framstå hannens
yttre propagations-organer; dessa tilltaga ilängd
med åren, till dess de, hos de gamla hannarne,,
uppnå stjertens halfva längd.

Färgen är ofvan gulgrå, med stora, nästan
runda, hvitgula fläckar, mellan hvilka finnas nå-
gra smärre fläckar eller prickar, som ikransform
omgifva de större ljusa fläckarna. Färgen under
rödaktigt hvit»

Könskillnaden upptäckes lätt, genom han-
nens yttre propagationsovganer och af de ofvan-
nämde taggfläckarna, hvilka vi gifvit namn af
kardor. Hos ynglet äger ingen skillnad rum.

Af de inre delarna är lefvern stor, långt
fram liggande och delad i3:ne lober, af hvilka
den medlersta är kort, de tvenne öfriga, som
liqsra utåt sidorna, långa. Ventrikeln aflån» och
rymlig, ligger vid vänstra sidan; den undre de-
len något hopdragen och uppåt böjd; nedanför
Pylorus vidgar sig tarmen och går i rät linea
till anus; blindtarmen saknas alldeles. Sädes-
blåsorna och äggsäckarna äro aflånga, och till
färgen hvita; dessa hafva sitt läge vid sidorna af
ryggen. Mjelten mörkröd,aflångt trekantig. Nju-
rarna aflånga, mörkröda, ligga vid ryggraden i
nedre delen af bukcaviteten.

TLnagg-Rockan, som i Bohuslänska skär-
gården äfven kallas Pigg-Rocka och de yngre
Rock-hök,benämnes vid Skånska kusten Torr-
borr. Den är en bland de allmännaste af de
Rock-arter, som förekomma vid Skandinaviens
vestra kust. Hon finnes iNordsjön, hela Kat te-
gat och intränger äfven i Öresund. På mått-
ligt djupt vatten och sandbotten synes honhelst
uppehålla sig, och är så vida stationär, att hon
aldrig gör några längre utflyttningar, utan före-
kommer under alla årstider ilika antal; under
vintren är hon likväl mindre allmän och fiska-
rena påstå, att hon denna tid begifver sig åt
djupet. Våren och sommaren finnes hon talri-
kast vid kusten. Hon vistas nästan beständigt
vid bottnen, och går högst sällan upp i vattnet.
Dess föda består af mindre fiskar, mollusker och
crustaceer. Lektiden inträffar under sommar-
månaderne iJuni och Juli och räcker länge,
ty endast ett ägg lagges isänder. Eftev obser-
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vationer gjorde af framledne Prof. B. Fr. Fries,
iafseende på äggläggningen, är troligt att den
så tillgår, att ägget icke kläckes förr, än honan
sätter det, och att endast ett ägg isänder, med
nå^on mellantid, framkommer. Ägget är aflångt
fyrkantigt, med en kort spets ihvardera hörnet
och öfverdraget med en läderartad hud, samt
till färgen gråbrunt. Dess utveckling och till-
växt är ännu icke känd. Fiskare anse den växa
långsamt. Vanligen fångas honpåBackor (39— 40),
sällan på skäddgarn (45), som utsattes för flun-
dror, och ännu mera sällanmed Vad (44). Som

födoämne räknas Rockan till de sämsta fiskar-
terna. Köttet är bvitt, löst och har en mycket
fadd smak. Färsk fortares hon nästanaldrig, och
iintet fall af skärkarlen iBohuslänska skärgar-
den; de torka henne i luften på gällar eller ställ-
ningar, som uppresas på högre ställen, kring de-
ras bostäder. Då hon är torkad, försäljes hon
till allmogen på landsbygden, som begagnar den
till Lutfisk, och räkna den till bättre födoämnen.
Af lefvern erhålles trän, som i skärgården be-
gagnas ilampor.

C.U.E.
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