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Smörbult-Slägtet (Gobius Lin.)
Detta slägte, som länge undfallit Ichthyologens uppmärksamhet, troligen derföre, att individernas obetydliga storlek icke gjort dem eftersökta af fiskaren, är likväl ganska lätt igenkännligt
derpå, att bukfenorna äro förenade, så att de erhålla ett trattformigt utseende. Fordom trodde man ,
att denna bukfenornas ovanliga bildning var ett redskap för fisken, att dermed fästa sig vid stenar, hvilken förmodan sednare tiders naturforskare förkastat såsom origtig. Dessutom är kroppen
nästan valsformig, föga lioptrjckt och mot spetsen
afsmalnande. Framför och tätt invid anus
framstår en vårtlik tagg, hvilkens ändamål ännu är okändt. Hufvudet är nedtryckt, med svalda
kinder och utstående, tätt sittande ögon; gälöppningarna små och gälhinnans strålar fem. Vid
Linnés tid, för omkring 80 år sedan, var endast en art af detta slägte känd som invånare i de
vatten, hvilka omgifva Skandinavien; nu känna vi med säkerhet 4 arter och troligen skall framtiden
upptäcka ännu flera. Smörbukarna finnas endast i hafven, företrädesvis på stenig botten, användas i Sverige icke till näringsmedel för menniskor, utan synas vara bestämda till föda för sjö-foglar
och rof-fiskar.

Pl. 36.

Svarta Smörbulten, Gobius niger, Linn.
Artm. Stjertfenan ispetsen afrundad; ryggens tvenne fenor ganska närstående,
den främre med 6, den bakre med i3 14 strålar; spetsarna af de sista räcka, då fenan
är nedfäld, till stjertfenans rot.

—

—

—

—

—

Synonymi. Artedi Descr. Gen. 28. Syn. 46.
Retz. Fn. Sv. 326. N:o 48.
Lnm. Syst. Nat. p. 449.
Ek.str. Vet. Acad. Handl. 1834 p. 60.
Nils. Synopsis p. 93.— 810ch Natg. d. F. Deutschl. IIp. 8. Tab. 38 f.
2-5. ibid. 111p. 168 Tab. 107 fig. 3.— YarrellBrit.Fish. I
p.251.— Guv. & Valesc. Hist. nat. d.Poiss. Xlllp.9.

—

i:a

—

— 19; Bf. 10; Anf. I2~~i3; Stf. i5.

4; Brf. 17
Rf. 6; 2:a i3 i

Svarta Smörbulten öfverstiger i Östersjön
sällan en längd af 3 tum, iNordsjön åter uppnår han fulla 6, räknadt från nosens spets till
stjertfenans rot. Kroppen utdragen , nästan valsSkandinaviensFiskar.

Haft. 7.

formig, från anus till stjertfenan föga hoptryckt;
största höjden, som infaller vid början af f:a
ryggfenan, utgör \ af längden från nosens spets
till midten af stjertfenan, och bredden ungefär \
21
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Pl. 36,

af höjden. Ryggen bred och afkullrad, buken
platt; sedd i profil är rygglinien ungefär lika
hög med buklinien. Hufvudet, temligen stort,
utgör i längd något mindre än Iafhela kroppslängden till stjertfenans spets; ofvan afkullradt,
med en. insänkning mellan ögonen, under platt;
höjden af den vertikala linea, som dragés genom
ögat är lika med hufvudets halfva längd. Kinderna svalda, så att hufvudets bredd öfver dessa
af längden. Nacken, likaledes uppsvald,
utgör |
har en langsgående fåra, som slutar vid l:a
ryggfenan. Munnen stor och något uppstigande;
käkarna, af hvilka den öfre helt och hållet bildas af mellankäksbenen, äro nästan lika långa ;de
äro omgifna af en tjock hud i form af en rund
valk, och väpnade med korta spetsiga tänder,
stälde i flere oregelbundna rader. Iden främsta raden äro tänderna längre, sylforrniga med
inåt böjda spetsar. Isvalget tre tandade benknölar, två på öfra och en på undra sidan.
Gommen slät, likaså tungan, hvilken är tjock
med tvär spets. Gälöppningarna små. De 4 gälbågarna hafva, på inre sidan, tvenne knölrader. Gällocken utan fjäll; förlocket tvärt afskuret med kanten uppvikt; locket i öfre randen
rätt, iden nedre afrundadt, med en spets uppåt, hvilken likväl är gömd under huden, som fäster det vid kroppen. Gälhinnan, fästad vid gälnäset från den punkt, på hvarje sida, som är
midt för slutet af bröstfenornas rot, har 5 strålar. Ögonen, medelmåttigt stora, något aflånga
och utstående, ligga nära intill hvarandra, så att
afståndet mellan dem är lika med höjden af
ögat, och så högt, att de icke tangeras af den
Jinea, som dragés från öfra käkens kant till
midten af stjertfenan. Mellan ögonen i nacken
ligga tvenne smärre hål, ett bakom hvardera ögat,
och tvenne vid kanten af förlocket; dessa äro så
små, att de endast med väpnadt öga upptäckas,
och synes vara organer för slemafsöndringen.
Näsborrarna fina, knappt märkbara, med en
rund öppning, som ligger närmare ögat än nosens spets. Kroppen täckt med refflade, spånlagda
fjäll, hvilka äro breda i jemförelse med längden,

ispetsen tandade med fina, kröktataggar, hvaraf
fisken kännes sträf, då den är befriad från det
tjocka slem, hvarmed den är öfverdragen. Fjäl-

len äro hårdt fastsittande och störst kring sidolinien, hvilken är rak och ligger på lika afstånd
från ryggen och buken,samt har omkring 36 fjäll.
Tätt bakom anus, som ligger på midten afkroppen,
tinnes en mjuk tagg. Af ryggens tvenne fenor,
som sitta tätt tillsammans, i synnerhet hoshannarna, börjar den främre öfver slutet af bröstfenornas fäste, och slutar midt öfver anus; den
har främre hörnet afrundadt och det bakre utlöpande ien spets, samt öfre randen rak; denna
form härleder sig deraf, att de första5 strålarna
äro mycket längre än fenhinnan och ligga detta
oaktadt inom densamma bågformigt, den ena efter den andra. Då den spröda hinnan oförsigtigt
handteras, lösslitas fenstrålarna, och sträcka sig
då betydligt långt utom densamma, hvaraf fenan får en afrundad form. Strålarna äro 6, alla
hela, den 2:a och 3:e längst. Den bakre fenan,
lång och jemnhög, börjar öfver anus och upphör
framom slutet af analfenan; har främre hörnet
afrundadt, det bakre trubbspetsadt; då fenan
nedfälles räcker spetsen till —stjertfenans rot; öfre
randen rak; fenstrålarna 13 14, den främre hel,
de öfriga delade ispetsen och den sista till basen. Bröstfenorna, afrundade, hafva hvardera
—
17 19 delade strålar, af hvilka de medlersta
äro längst. Bukfenorna, som hafva sitt fäste under bröstfenorna, äro strutformigt hopväxte och
hafva 10 till roten delade strålar. Analfenan,
som börjar vid anus och upphör framom slutet
af bakre ryggfenan, har alldeles lika form med
den, och 12 13 strålar, den första hel, de öfriga delade i spetsen, utom den sista, som är
delad till roten. Stjertfenan afrundad, har 15
delade strålknippen, utom de smärre på sidorna.
Könen åtskiljas derigenom, att honanär tjockare och alltid något större, med mer skilda ryggfenor samt kortare bröst- och bukfenor.
Färgen ofvan grönaktigt svart, med mörkare breda tvärfläckar på sidorna. Utåt sidolinien stå några glesa svarta fläckar. Nacken grå-

—

SVARTA SMÖRBULTEN.

och panna svarta; buken gråaktigt hvit. Främre ryggfenan gulgrå med mörkare vågiga tvärstreck; bröstfenorna gråbruna;
bakre rygg- och analfenan grönaktigt svarta, med
mörkare kant, och den förstnämde tecknad med
svarta fläckar stälda irader. Stjertfenan mörkt
gråbrun; bukfenorna gulaktigt hvita, ofta med
svarta streck utåt fenstrålarna. De yngre äro alltid ljusare. Färgen förändrar sig hastigt sedan
fisken är tagen ur vattnet och öfvergår då irödaktigt.
brun, kinder, nos
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Svarta Smörbulten är en temligen allmän
fisk, så väl i Nord- som Östersjön. På mått-

ligt djupt vatten, der bottnen är stenig, synes
han företrädesvis uppehålla sig, och träffas der
under sommarmånaderna talrikt, men mot vintren
drager hansig åt djupet. Likväl fås den, äfvendenna
tid, någon gång, iredskap utlagd för annan fisk.
Iafseende på lynnet, synes han mycket trögoch
dess rörelser i vattnet äro föga lifliga. Dess förnämsta föda utgöres af crustaceer och maskar;
Hvad angår de inre delames byggnad så är men han förtärer äfven vegetabilier. Dess leklefvern så stor, att den fyller en betydlig del af tid inträffar i Maj månad och rommen afsättes
venstra sidan i bukcavitelen, till färgen gul,och
på stenar. Rommkornen äro i jemförelse med
hel, utom tvenne inskärningar i högre kanten. fisken stora. För denna föraktade fisk
nyttjas
Tarmkanalen kort, iöfre ändan något utvidgad icke något särskildt fisksätt eller redskap. Han
till magsäck , har 2:ne böjningar och 3 blindtar- fångas
endast tillfälligtvis bland andra fiskar.
mar vid nedre böjningen. Simmblåsan klar, näKöttet, som till smaken icke är obehagligt, anstan rund ; hannens sädesblåsor och honans romsäckar dubbla.
vändes icke till föda för menniskor, det kastas
bland afskrädet till föda för kreaturen.
C. U. E.
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Pl. 37 och 38.

Blåsnultra, Labrus mixtus, Linn. *)
Artm. Förlockets rand knappt tandad, kroppen smal med långdragen nos; bukfenan något längre än bröstfenan;
1 mörkgrön,blårandig med gula, bläfläckiga fenor och buk;
2 mönjeröd med tre svarta fläckar på ryggens bakre del.

3; Anf. 3+ 11; Brf. 16.
Rf. 17+ i

,

Synonymi. Ehuru utmärkt denna fiskart är genom sina vackra färger och tydliga formcharacterer och
fastän den finnes vid nästan alla kuster af Europa, hörer den likväl till dem, som förblifvit föga kände och erhållit många olika namn. Båda könen, som här för förstagången framställas såsom sammanhörande,hafva alltid
blifvit uppräknade såsom skilda arter, till följe af deras betydliga olikhet ifärgen, och dessutom har hannen en
synonymi som hörer till de namnrikaste och mest invecklade ihela fisk-klassen. Då Valenctennes ganska väl
utredt dessa namn behöfva vi här allenast anföra några deribland, nernligen dem, som äro vigtigast för artens
benämning och för vår fauna. De äro följande:
$. Turdus n:o 2 Willughby Hist. Piscium p. 322; och derifrån Labrus, Ahtedi genera p. 3, n:o 4;

,

—
Synon. p. 57 n:o X.

—

—
Norriges Nat. Hist. p. 176 (1752).

Blaaskal Pontoppidan
Ströms SöndmörsBeskr. I
(1762).
p. 269
Labrus mixtus Lisné Syst. Nat. ed. X, samt ed. XII p. 479 (efter Artedi och Willughby utan autopsi).
Valenciennes i Cuvier et Valenc. Hist. Nat. des Poiss. vol. VIII, p. 43 **).
*) På plancherna, som varit aftryckta i mer än två års tid, står Labrus dispar, hvilket namn framledne Prof.
Fries velat gifva arten, för att undvika den oreda som råder i dess synonymi; men sedan Valekciennes
återställt det LiNNÉiska namnet för densamma, måste detta antagas.
**) Valexciennes anför med ovisshet bland synonymerne till denna art tvänne namn ur Linnéi Syst. Nat.
nemligen Labrus ossifagus (XII p. 478), som troligtvis hörer hit, samt L. Onitis (Mus. Ad. Fr. 2 p. 79;
Syst. Nat. X. p. 286, och XII p. 478). På zoologiska Riksmuseum i Stockholm förvaras en fisk, som dit—
kommit med de öfriga samlingarne från Drottningholm, under namn af L. Onitis L. och som troligtvis är
sjelfva det af Linné beskrifna exemplaret, ehuru den ej fullt passar till beskrifningen. Den synes mig vara
Blochs L. tessellatuSj Tautoga tessellata Valenc, hvilken således skulle vara synonym med L. Onitis L.
Detta exemplar skiljer sig från Linnés beskrifning deruti, att stjerten ej synes hafva varit gul, utan snarare
mörkt brunmarmorerad, isynnerhet mot spetsen, och försedd med ett mörkt tvärband vid roten. Kroppsfärgen är genom spritens inverkan förlorad, men lemningar synas af mörka teckningar, som tyckes hafva
liknat dem, hvilka föreställas på Blochs figur, och särskildt äro några mörka punkter vid buksidan märklige, hvilka beskrifvas af Linné. Fisken är 5^ tum lång, till yttre formen ganska lik Labrus rupestris ,
men med större bröstfenor, kullrig och mera nedböjd nos. Den är alldeles utan fjäll på operculum och
har 3+8 strålar ianalfenan (eller 3+7, såsom Linné uppgifver ifall de 2 sista räknas tillhopa såsom en
enda, men de äro verkligen åtskilde). Ryggfenan har 17 +10 strålar; de förra med spetsig flik som på
Labrus. Bröstfenan är stor: så lång som J af kroppens höjd, med 15 strålar och dertill en ganska liten,
främst. Bukfenan knappt mera än § af bröstfenans längd, med I+s strålar. Stjertfenan har 13 lika långa,
och dertill en något kortare samt flera små på hvardera sidan. Tänderna i enkel rad, utan tydliga småtänder innanför; de främre ganska stora, och de 2 mellersta ibåda käkarne störst af alla: ofvan coniska,
nedan tvärhuggna. Sidolinien hel, böjd liksom på våra vanliga Labrus-arter. Ingen anteckning finnes som
visar hvarifrun den kommit.

,
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Labrus cceruleus Ascan. Icones, XII (1772). — Risso Icht. de Nice, som afven upptager den under namnen L.
mixtus och variegalus.
L. lineatus Penn. Nilsson Synopsis p. 74 (men ej L. lineatus Yarrell, efter Donovan).
L. vetula Bloch, Ausl. Fische tab. 293.
— Yarrell Br. Fishes Ip. 281. (Y. beskrifver denna fisk alldeles röd
L. variegatus Gmelin Syst. Nat. p. 1294.
med blåa långs-linier, men något mörkare på ryggen, liksom L. lineatus hos Risso).
—
Nilssoh
?. Labrus—carneus Ascas. Ic. XIII. Bloch. Ausl. Fische tab. 209. Muller prodr. p. 46.
Synops. p. 75.
Yarrell Br. F. Ip. 286. —L. roslratus (Bergnäbba), Ström Trondhj, Selsk. Nye Skr. I, p.
145 (1784). —L. trimaculatus Penn. Risso Icht. de Nice p. 19.
Valenciemes H. n. des Poiss. vol. 13. L.
exoletus var
L. carneus Retzhjs Fauna Sv. p. 335. (R. har tydligen ej känt hannen, men följt Mullers
origtiga uppgift iProdromus, hvarest den förblandas med L. exoletus).

—

—

—

Denna fisk uppnår vanligen en längd af 12
till 14 tum; honan tyckes dock alllid förblifva
något mindre än hannen, och torde knappt öfverstiga en fots längd. Hufvudets längd till
spetsen af gällocket innehålles jämt 3 gånger i
kroppens längd utom stjertfenan, och denna har
ungefär f af hufvudets längd. Kroppsformen är
smalare än hos våra öfriga arter, så att största
höjden, som är ungefar lika vid hela främre hälften af ryggfenan, innehålles 4^ å 4^ gång ihela
längden med inberäknad stjerlfena. Särdeles utmärkt är nosens långdrägna form; den är ofvan
och nedan lika tillspetsad, med rätlinig profil,
och så utdragen, att den bildar en mindre vinkel än uti en liksidig triangel, då käkarne äro
slutne; räta afståndet från ögat till läppspetsen
är något större än hufvudets höjd vid samma
ställe. Hufvudet är något hoptryckt, ofvan på
tvären rundadt. Kroppen är ännu mera hoptryckt; dess tjocklek utgör v. p. f af höjden.
Ögat ömsintes tätt af orbitas tilltryckta,
tunna hudkant; dess diameter utgör af afståndet från läppspetsen. Pupillen är ej fullt rund,
något longitudineil. Näsborrarne ganska små,
såsom nåls tyng; de båda öppningarne långt ålskilde; den bakre ligger tätt invid främre ögonvrån; den främre vid j mellan öga och nosspets,
försedd med en liten rörformig hinnkant,
Munnen är större än på våra öfriga arter;
den upptager hälften af afståndet från ögat till
läppspetsen , men hudvecken sträcka sig ännu
något längre tillbaka. Käkarne äro lika. Läp-

—

parne äro större än på de öfriga arterna, i synnerhet är den öfre mera framåt sträckt. Den
är på hela undra sidan tätt beklädd af fina papiller och tätt veckad, liksom den stora, nedböjda sidofliken af underläppen. Mellankäksbenet är föga rörligt, ganska stort, och bildar hela
käk-kanten. Öfverkäksbenet är deremot litet och
doldt under huden. Underkäkens ledgång är belägen midt under främre näsborren. Tänderne
äro såsom vanligt tjocka, kägellika, stående i
enkel rad, de främre större, något framåt-böjda
och krökta. Mellersta paret i underkäken något
mindre än det näslf oljande; i öfverkälsen störst
af alla. På hvardera sidan finnas ofvan 13, nedan 16, eller något färre tänder; de 5 bakre
ofvan och nedan temligen små. Innanför denna
rad finnes en annan, irregulier men enkel och
fullständig rad af ganska små men tjocka tänder, som på en lefvande fisk fullkomligt döljes
under munnens hud. Ossa pharyngea äro tätt
besatte med cylindriska, räta, trubbiga tänder.
Vomer, gombenen och lungan släta,och käkames
inre hudveck stort, såsom på alla Labri.
Gälhinnan är såsom hos de öfriga arterna
stor, omgifvande svalg-trakten med en bred, fri
kant, och försedd med 5 smala, föga böjda strålar. Gällocken äro klufna ända till sidolinien,
och skilja sig från de öfriga artemes genom bakre
kanten, som, med afräkning af den korta, tunna
och rundade spetsen, är nästan lodrät. Förlockets bakre kant är vanligtvis otandad; men på
några exemplar, i synnerhet honor, synes den
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Pl. 37 och 38.

tätt fintandad, nästan liksom på L. rupestris,
ra. fl., hvilka utgöra slagtet Crenilabrus Cuv.

Fjällen äro stora, nästan rectangulära, med
den fria kanten något rundad; längden ungefär

ij af bredden, men de betäcka hvarandra till
Central-arean är ganska stor, upptagande hälften af fjällets längd och bredd, tätt
större delen.

prickig. Fjällränderna löpa ispetsdelen concentriskt med fjällkanten, men i sidodelarne löpa de
något snedt, så att de mot roten aflägsna sig
från kanten inåt fjället. Långsränderne äro endast tydliga i fjällets rot-del, hvars kant är starkt
tandad. Mellan sidolinien och ryggfenan ligga 6
fjäll, mellan den och bröstfenan 19 till 20, ien
sned rad. Sidolinierij som löper paraHelt med
ryggen, och är böjd efter den, liksom på alla
våra Labrus-arter, betäckes af 46 å 47 fjäll, försedda med en liten uppåt böjd slemkanal. De
bakre af dessa fjäll ligga vida tätare än de främre,
och fortsättas ut på stjertfenan. Sidoliniens fortsättningar på hufvudet utgöras af ganska fina
porer; men äro belägne såsom hos de flesta andra fiskar. Det fjälliga fältet framom förlocket
sträcker sig, under ögat,ej längre fram än till lodräta linien från ögats främre kant; på våra öfriga, och alla andra mig bekanta Labrus-arler
fortsattes det längre fram emot munnen. Anus
är belägen något bakom midten af hela kroppslängden, under 16:de ryggstrålen.

Ryggfenan börjar midt öfver gällockets bakre

spets; den är jämnhög, med första strålen något
kortare och några af de bakre längre. De främre
16 å 19 äro hårda, hela och hvassa, med spetsig hudflik på udden såsom vanligt; de öfriga,
11 till 14, äro ledade: den forsla enkel, den
2:dra och 3:dje en gång klufne, de öfrige klufne
med ytterligare klufven bakre gren. De två sista sitta så tätt tillhopa att de lätt kunna anses
för en enda. Hos båda könen finner man dessa
strålar variera: 18+12 eller 13, 17+13, 16+14
så att de tillhopa utgöra 30 eller 31. Jag har
ej sett några med 19+11 strålar, såsom andra

nppgifvit.

Analfenan sitter midt

emot

17:de till sista

strålen af ryggfenan och har nästan samma höjd
och form som den, men de 3 taggstrålarne äro
gradvis kortare. De mjuka strålame äro 11, sällan 10 eller 12, bildade liksom ryggfenans ,men
de 2 sista sitta ej så nära tillsamman.
Bröstfenan är bred och kort, v. p. |afhuf-

vudets längd, trubbigt rundad med 16 strålar,
sällan 17; den första är ganska kort och enkel;
2:dra enkel, föga kortare än 3— 5 som äro klufne ;
de följande djupare, två gånger klufne; de sista
6 aftaga i längd.
Bukfenan sitter bakombröstfenan, midt under dess längd, och är -J- eller \ längre än den,
med 6 strålar, hvaraf den första är hård och
spetsig, samt uppnår f af fenans längd; de följande ledade, tre gånger tvåklufne; den 3:dje
längst; den sista nära lika lång som den första.
Stjertfenan vid roten fjällig, kort, tvär med
rundade hörn; har 11 lika långa, tre gånger djupt
klufne strålar, samt, på hvardera sidan, en något kortare, enkel, och omkring 6 ganska korta
otydliga.
Inre delar. ($ i Juli). Tarmkanalen är
kort, föga böjd. Oesophagus slutar ien ganska
liten, ej tjockare magsäck, från hvars sida den
andra ventrikeln utgår irät vinkel. Denna är
tjockvaggad, men ej vidare än oesophagus och
tarmen, och saknar appendices pyloricaa. Mjelten
stor, aflångt 3-kantig, mörkröd. Lefvern stor,
blekt rödgrå, med breda, plattade lober, som
sammanhänga med en smal mellandel; den venstra föga större, något längre än den högra, med
en liten, smal flik i kanten. Gallblåsan liten,
trind, blekt gulaktig. Simblåsan är stor, tunn,
fastväxt långsåt buk-cavitetens ryggsida. Inre hinnan är fastare, på insidan mot främre ändan tätt
beklädd af små blekröda rosetter. Njurarne ligga
baktill i bukcaviteten, med utförsgång till den
papillformiga bakre öppningen ianus. Äggstockarne äro baktill förenade, och hafva såsom vanligt en gemensam, kort och vid utförsgång till
mellersta öppningen ianus. IJuli innehöllode
nybildade, fina och talrika ägg. (På de exemplar

BLISNUTTRA.

jag bar till hands äro nrjölke-säckarne borttagne).
Bukhinnan är lunn och blek.
Färgen är högst olika hos båda könen,hvilket är ovanligt inom fiskelassen; men båda höra
till de praktfullaste bland de europeiske fiskarne,
och utmärka sig äfven blandde iallmänhet vackra
och lysande arterna af slagtet Labrus.
Hannen är mörkgrön,nästan svartaktig, med
breda ,krökta, blå teckningar på hufvudet och 5
blå, föga reguliera långstreck på kroppen. Buken
är brandgul med blå, sammanlöpande fläckar
framtill under hufvudet. Fenorna äro brandgula
med smal blå kant. På ryggfenan finnes dessutom ett stort blått fält som upptager störredelen af dess främre hälft och bakåt fortsattes ien
rad af blå fläckar. Stjert- och analfenan bafva
radvis ställda blå fläckar och på bukfenan är hela
spetsen blå. Denna teckning varierar något, emedan de mörka och gula färgerna , i synnerhet
bakåt halva olika utsträcknins;. Hos somliga individuer är stjertfenan nästan alldeles blå med gula
fläckar; hos andra är (enligt Vai.ekciennes) den
gula färgen baktill utbredd långsål ryggsidan.
(Bröstfenorna, som vanligen äro mörkgröna, afbildas röda af Ascan). De blå teckningarne äro
constanta till läget, men träffas mer eller mindre sammanhängande.
Honan är alldeles mönjeröd, med samma
blå teckningar på hufvudet som hos hannen,
men mindre sammanhängande. På ryggens bakre
del finnas 3 stora svarta fläckar, hvaraf de två
främre äro belägne vid roten af de greniga ryggstrålarne; mellan dem är färgen hvitaktig. Dessa
tre fläckar syuas äfven på exemplar som legat
länge i sprit. De 3 verticala fenorna hafva smal
blå kant, och ryggfenans framända är alltid mer
eller mindre svart, såsom en antydning af det
blå hos hannen.
Utom den anförda olikheten i färg hos hannarne, tyckes det att en ännu betydligare skulle
bero på åldern, så att de yngre hannarne mer
eller mindre liknade honorna genom en mindre
utbildad mörk färg. Jag känner ej att man sett
mörka exemplar under 6 å 7 tums längd. En
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i sprit förvarad hanne af 8 tum synes hafva
varit föga mörk, med ganska litet blått fält på
ryggfenan. Kroppens blå linier synas endast
framtill, öfver bröstfenan, och bakpå ryggensynes ett otydligt, men ganska märkbart spår af
honans tre svarta fläckar; men stjert- och bukfenorna äro tecknade som hos äldre hannar.
Vidare sägas Snultre-arterna antaga olika
drägt efter årstiderna, och om vintern erhålla
dunklare färger. Då jag endast sett Snultror som
varit fångade om sommaren och ej känner några
närmare upplysningar öfver detta ämne, kan jag
endast derpå fästa deras uppmärksamhet, som
hafva tillfälle att undersöka denna färgvexling.
Till följe af den märkvärdiga olikheten ifärg
hafva båda könen hittills alltid varit beskrifne
såsom skilda arter, men att de höra tillsamman
kan med full visshet uppgifvas. Då Fries under
sitt vistande i Bohuslän hade tillfälle att se flera
exemplar af båda färg-olikheterna, blef han först
år 1835 uppmärksam derpå, att inga honor träffades af den blå och inga hannar af den röda,
och då han ej kunde upptäcka någon formskillnad mellan dem, förmodade han att de hörde
tillsamman. Denna förmodan blef fullkomligen
bekräftad då han och Wiught, under deras ettåriga vistande på samma ställe, fingo tillfälle att
undersöka ett stort antal individuer af båda färgerna. Jag känner detta genom muntligt meddelande af de båda nämnde vännerna, men måste
med saknad tillägga, att Fries ej antecknat de
öfriga talrika iakttagelser han gjort öfver blåsnultran, hvilka således med denna grundliga
forskare gått förlorade för vetenskapen. Den
förut gifna beskrifningen af formen, med alla
derunder anförda små variationer inträffar lika
väl på exemplar af båda könen. Då man iflera
författares arbeten finner hannar beskrifne af
L. carneus eller 3-macu/atiiSj som äro de vanliga namnen för honan, torde detta bero dels på
beskrifning af exemplar som isprit eller genom
torkning förlorat färgen, dels på denförutnämda
likheten mellan honor och yngre hannar. Det
är till och med ej otroligt, att hannar kunna

164

Pl. 37 och 38.

förekomma hos hvilka den mörka förgen aldrig

utbildas, och som till följe deraf alltid förblifva
lika honorna. Beskrifningarne af blå honor kunna gifva anledning till den förmodan, att honor
någongång, ide varmare klimaterne antaga hannens färger, hvilket vi dock hittills ej erfarit vid

Sveriges kust.

Blåsnultran finnes vid alla hafskuster af
Europa med undantag af kalla zonen och östersjön. Vid Norrige förekommer den änuu vid 62°
nordlig latitud (enl. Ström), men huru långt den
vistas åt norr derifrån är obekant. Vid Finnmarken träffas hvarken denna eller någon annan
art af slagtet Labrus, enligt de iakttagelser som
Loven och jag sjelf haft tillfälle att göra. Vid
Svenska kusten förekommer den endast uti Bohusläns skärgård, hvarest den ej hörer till de
allmännare arterna. ISundet och inåt Östersjön
har den aldrig veterligen blifvit funnen. Vid
Britannien och Frankrike, samt i hela medelhafvet är den ej sällsynt; på Riksmuseum iStockholm förvaras exemplar från Bosphoren, hemsände af D:r Hedenborg, hvilka fullkomligt likna
dem som fås vid vår kust. Vid Island och Grön— Labrus mixland har den ej blifvit funnen.
tus är, liksom hela slagtet, en verklig skärgårdsfisk, som endast lefver tätt invid klippiga eller
branta och steniga stränder. Vid låga, långgrunda och sandiga stränder synes den ej förekomma. Men äfven inom skärgården tyckes denna
art blott hålla sig vid vissa inskränkta lokaler.
Ihela trakten af Lysekil, utanför Uddevalla,
skall den endast träffas vid de så kallade Flatholmarne, hvarest ett litet skär, som fått nam-

net Snultreskär^ lärer vara dess egentliga tillhållsort, i sällskap med alla de öfriga fyra skandinaviska arterna. Blåsnultran uppehåller sig om
sommaren vid s—lo5 10 famnars djup, bland klippor och stenar, men tyckes om vintern; gå ned
på ännu större djup; åtminstone lyckades det ej
Fries och Wright att erhålla någon under den
kalla årstiden, och i Yarrells arbete anföresdetsamma. Den föder sig af musslor och allahanda
sjödjur, i synnerhet crustaceer. Imagen på en
12 tums lång hona, från det nyss omtalade
Snultreskär, som jag den 16 Juli hade tillfälle att se lefvande, furmos lemningar af flera
olika crustacé-arter, och en nästan hel, tumsbred PortunuSj samt några fjäll, fenor och vertebrer af småfisk. Den hade ganska små romsäckar, som endast innehöllo fina nybildade ägg,
hvaraf synes, att de redan voro uttömde,och att
lektiden måste inträffa föremidsommar, men de

—

omständigheterne dervid äro mig obekanta. Denna fisk har hvitt och fast kött, som
skall vara ganska välsmakande, men hos oss begagnas denna liksom de öfriga Snultre-arterne
sällan till föda. IBohuslän kallas hannen, liksom i Norrige, Blåstål; honan benämnes der
Rödnäbba. De ofvan anförda Norrska författare
kalla hannen dessutom Blaaskalj, och Blaastak;
honan heter i Strömsarbete Bergnäbbiij iAscani^
Sudernaal. Nilsson anförer dessutom namnen
Rödsnäcka och Sjpiga för honan. Denna art
kan lätt fiskas på krok, och erhålles tillfälligtvis
i not eller vad, men eftersökes ej af fiskare vid
våra kuster.
närmare

C. J. S.
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Tunga, Pleurnnectes Solea, Linn.
Artm. Munnen liten, halfcirkelformig, med mycket krökt, mjuk och köttfullnos;
näsborrarne tubformiga ; fjällen i främre kanten hårtanda(Je; sidolinien rät.

—

—

— —

Fn.
Synonymi. Artedi Descr. Gen. p. 18. Syn. p. 32. Sp. p. 60.
Syst. Nat. I. p. 457 N:o 9.
— Westgöth. Resa p. 178. — Retz. Fn. Sv. p. 332.Linn. Qvensel,
Sv. p. 116 n:o 326.
Vet. Acad. Handl. 1806
— Hollberg Götheb. Vet. och Vitt. Sällsk. Handl. V. p. 56 med fig. Kilss. Synops. p. 60 n:o 12. ■
p. 44.
Bloch Naturg. d. F. Deutsclil. II p. 56. Tab. 45.
Yarreix Brit. Fish. 11. p. 256.

,

—

—

.

3.
72 86; Brf. 7; Bf. 5; Jnf. 60—69; St/. i
Tungans vanliga längd vid vestra kustenär äro tätt besatta med lina tänder. Gälöppniugen
V2 — 14 tum; den största jag sett var 21 tum. liten. Gällocken med afrundad slät kant, äro
Kroppen ovalt utdragen, framtill högre och tunn. täckte af en tjock, fjällig hud. Gälbågarna liafva
Största höjden, som infaller vid slutet af hela länga silfransar och på inre sidan korta, glesa
kroppslängdens första tredjedel, utgör mellan och släta knölar. Gälhinnans strålar 6 7, mycaf längden ket krökta och täckta af gällocken. Ögonen afrygg- och analfenans baser nära
från nosen till stjertfenans spets, och då bred- långa, nästan icke utstående (mindre än på öfriga
den tages emellan de utspända rygg- och analfe- flunderarter), ligga på högra sidan, det öfre så
nans kanter, hälften af längden från nosens spets mycket längre fram, som dess halfva längd; det
till stjertfenans bas. Bredden TV af längden till nedre ligger ofvan och tätt invid munviken.
stjertfenan eller |af höjden emellan fenorna. Böj- Afståndet mellan dem är ungefär lika med ögonningen af rygg- och buklinierna lika. Hufvudet ringens diameter på längden; pupillen liten; kroptrubbigt; längden från nosens till lockets spets, pens hud kan dragas öfver ögat i form af ögonomkring 1 af hela kroppslängden, stjertfenan in- lock. JNäsborrarne tubformiga; de på öfre sidan
räknad. JNosen afrundad, mjuk och köttfull,kröker sitta tätt intill hvarandra och ligga nära undre
sig nedåt munöppningen och liknar näbben hos ögats främre kant invid munnen; de på. undre
en Papegoja. Munnen liten, cirkelformigt eller sidan åter äro långt åtskilde; den bakre öfver
månlikt inskuren, lika på båda sidor, icke ut- munviken, den främre lika långt från nosspetsen,
sträckbar; öfre käken framstående; dennedre har som afståndet till den bakre. Dessa äro likalepå hufvudets öfre sida en hudfiik, som betäcker des tubformiga.
öfverkäkens kant; på undre sidan omgifvas båda
Kroppen slät, på båda sidor täckt med långa,
käkames kanter af en rund valk. På öfversidan i främre spetsen tvära och hårtandade, spåni munnen finnas inga tänder; men på den undre, lagda fjäll; dessa betäcka liufvudet på öfre sidan
eller blindsidan, finnas i båda käkarne mycket helt och hållet, på undre till f: främre tredjedefina rörliga tänder, som sitta iflere ,oregelbund- len nedom munnen, samt något utåt ryggfen.s roten
na rader, så att de utgöra breda fält. Svalgbe- och gällockens rand, är tätt beströdd med fina
nen, två runda ofvan och två aflånga nedan, knölar eller vårtor, som hafva ispetsen en tofs

Rf.

—

Skandinaviens Fiskar, Haft. y.
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Alla fenornas strålar,
äro fjällbetäckta till nära
fenranden. Sidolinien rät, ligger ryggen något,
ehuru obetydligt närmare. Anus ligger mycket
af hårfina korta cirrhi.

bukfenornas undantagne,

långt fram mellan buk fenorna.
Ryggfenan låg, bågformig, börjar framför
öfre ögat, nästan i nosspetsen, och sträcker sig
till stjertfenans bas; har 72 till 86 delade strålar, alla böjde bakåt med inom fenhuden liggande spetsar, som kröka sig åt blindsidan.
Analfenan har alldeles lika form med ryggfenan, börjar tätt invid anus, under och något
framför roten af bröstfenorna och upphör under
slutet af ryggfenan, samt har 6J till 69 strålar,
lika ryggfenans.
Bröstfenorna små, hafva 7 strålar, den i:a
hel, de 5 följande ispetsen delade, den 7:de eller sista delad till roten så djupt, att denna stråle
lätt kan räknas för tvenne.
Bukfenorna mycket små med 5 strålar, den
första och sista hel, de öfriga i spetsen delade.
Stjertfenan afrundad har 13 greniga strålar utom
de smärre på sidorna.
Färgen på öfra sidan brun med mörkt gråbrun marmorering, fenorna något ljusare; bröstfenan på öfre sidan, i spetsen mörk, nästan svart.
Fjällen äro i kanten svarta, hvaraf kroppen synes rutig. Undersidan hvit, sällan brunfläckig,
men har nästan alltid en större brun fläck vid
stjertfenan. Den hvita färgen rodnar då fisken
är död. Iris mörkt messingsgul, pupillen grön;
blånar efter döden.
Bukhålan lång, intager halfva kroppens längd.
Tarmkanalen likaledes lång utan betydlig utvidgning, har 5 böjningar; ilängd lika med 2i gång

hela kroppslängden. Mjelten platt, trekantig. Gallblåsan stor, mörkgrön. Lefvern stor, mörkröd
och afrundad, utan lober. Romm- och mjölksäckarna långa ; roinmkornen mycket fina. Njurarna
stora, mörkröda ligga på blindsidan.

Tungarij som på de flesta orter kallas Sula,,
hvarifrån dess latinska namn synes härleda sig,
förekommer allmänt i Nordsjön utåt Sveriges vestra kust och skall äfven intränga iSundet. Uti
Östersjön, åtminstone iöstra skärgården, finnes
den icke. På de ställen der hon finnes, förekommer hon endast i spridda individer,aldrig i
mängd. Hon förblandas ofta af fiskarena med
Lerflundran (Pl. Limandoides), som på några orter äfven kallas Tunga. Dess lefnadssätt öfverensstämmer hufvudsakligen med de öfriga flundrornas. Hon vistas under sommaren på sandeller stenbotten och måttligt djup, om vintren
uppehåller hon sig i djupare vatten, dit hon
begifver sig tidigare än samslägtingarna. Dess
lektid anses inträffa under sommarmånaderna i
slutet af Maj eller början af Juni, efter fiskarenas berättelse. Födan utgöres hufvudsakligen af
crustaceer, mindre mollusker och smärre fiskar;
hon säges äfven förtära andra fiskars rom. Tungan fångas allmännast på Skäddegarn (45) bland
andra flunder-arter; sällan erhålles den på
Sladörj (42). Köttet är fast, hvitt och välsmakande.
C. U. E.
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SKÄGG-SIMPAN.

Skägg-simpeslägt et, Aspidophorus, Lacep.
Skägg-simporna fördes af Linné till Simpslägtet (Cottus), med hvilket de ock deruti öfverensde hafva ett nedtryckt, med taggar väpnadt hufvud, som är bredare än kroppen,
hvilken i pyramidform afsmalnar mot stjerten; iantalet af gälhinnans strålar, saknad af simmblåsa,
och färgernas fördelning. De skilja sig åter hufvudsakligen uti kroppens beklädnad och i tandbyggnaden. Slägtkännemärket för Skägg-simporna är således: en kcmlig, mot stjerten starkt afsmalnande
kropp täckt med sköldar iordentliga rader; hufvudet bredare än kroppen, ofvan knöligt och
taggigt,under platt; nosen väpnad med tillbakaböjda taggar och 6 strålar igälhinnan. Af detta,
icke särdeles talrika slägte känna vi, inom Skandinavien, endast en art, framställd på
stämma, att

j

Pl. 40.

S k ägg-si mpan, Aspidophorus cataphractus, Lac.
Artm. Nosen utdragen, väpnad med 4> i spetsen något tillbakaböjda taggar;
munviken, underkäken och gälhuden försedda med en mängd skäggtömmar, kroppen
framtill 8- baktill 6-kantig.

—

——

—

Cottus cataphractus Linn. Syst. Nat. I.
Synonymi. Artedi Descr. Gen. p. 49. Syn. p. 77. Spec. p. 87.
—
armatus
Aspidophorus
Lacep
Fn. Sv. p. 115 n:o 324.
Hist.Nat. d. Poiss. T. 111 p. 221.
p. 451. n:o 1.
Aspidophorus Europaavs Cuv. et Val. Hist. Nat. d. Poiss. T.IV. p.
Agonus cataphractus Nilss. Synops. p. 95.
198. — Aspidophorus cataphractus Kröyer Danmarks Fiske Heft. I. p. 142.
Yarrell Brit. Fish. Ip. 70.
i.-a

Rf. 4

—

— 6; 2:dra 6 y;
Brf. i5

— 17; Bf.

Skägg-simpans vanliga storlek vid Skandinaviens vestra kust uppgår till v. p. 6 tum. Kroppen pyramidalisk, mot stjerten starkt afspetsad;
ryggfenan 8-kanfrån nacken till slutet af
tig, derifrån till stjertfenan 6-kantig och framtill nedtryckt, så att bredden, tagen öfverbröstfenornas rötter, öfverstiger med \ höjden,hvilken
på samma ställe utgör något mindre än 4- af hela
kroppslängden till stjertfenans spets. Rygglinien,
som är högst vid nacken, nedstiger derifrån i
nästan rät linie till stjertfenan. Buklinien är

—

I+2.

Anf. 5—

j;

Stf.

11.

Hufvudet nedtryckt, bredare än kroppen, ofvan kantigt afkullradt, under platt, upptager i längd, från nosens spets till gällockets
tagg i nacken, £ af kroppslängden till stjertfenans
rot. Bredden, öfver gällocken, är ungefär lika
med denna längd. Pannan flat, har en jemn stupning mot nosen, som ispetsen är klufven, stiger
långt framom munnen och bär på sin yttersta
spets 4 taggar eller horn; af dessa äro de tvenne
främre rigtade framåt, de bakre äro åter till—
bakaböjde (hos några individer äro en eller flere
nästanrak.
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af dessa taggar klufna i spetsen). Munöppningen liten, halfcirkelformig eller månlik, ligger

på hufvudets undersida och är icke uppstigande;
munviken slutar under orbitans främre kant.

af hvilka den öfre är längst, äro
väpnade med ytterst fina, koniska och raka tänder,
ined något inåt svalget böjda spetsar; tänderna
sitta iflere oregelbundna rader, så att de utgöra
breda fält. Svalgbenen, 2 runda ofvan och 2
triangulära nedan, äro tätt beströdda med mycket fina tänder. Gälöppningarna medelmåttigt
stora; förlocket aflångt, fyrkantigt, nästan dubbelt så långt som bredt, har uti den nedre vinkeln baktill en utskjutande taggspets, ofver bvilken det lilla locket ligger, som bildar en knöl
och är fästadt vid en membran, som sträcker sig
till nacken, der den har sitt fäste. Näsborrarne
hafva 2:ne öppningar på hvarje sida, den främre
tubformig, den bakre öppen och mycket liten.
Ögonen, som ligga högt mot pannan ärosmå och
nästan runda; orbitans diameter på längden är
lika med afståndet mellan ögonen, dess afstånd
från nosspetsen kortare än till gälöppningen. Orbitans öfre kant bildar en uppstående kam,
från hvilken tvenne, bakåt divergerande upphöjningar utgå, som sluta, den öfre med en knöl,
den undre med en trubbig tagg. Suborbitalbenen äro af en långsträckt form, det främre
ojemnt på ytan och har inedre kanten 3 upphöjningar och lika inånga fördjupningar; del bakre,
som år större, har fyrkantig form och, i mit!len
af den nedre upphöjda kanten, en bakåt riktad
benpigg. De på hufviidet förekommande taggarne
äro således 8: 4 i nosspetsen och 2 på b varje
sida om hufvudet, den främre på suborbitalbenet, den bakre på förlocket. På hufvudet förekommer dessutom, livad som är karakteristik!
för arten, en mängd korta skäggtrådar, såsom 2
mellan näsborrarna, 4 på öfre käken, många på
den undre och ännu flera på gälhinnorne.
Kroppen är betäckt med sköldformiga fjäll,
hvilka hafva en rygg eller hoptryckt upphöjning,
som på de flesta slutar med en mer och mindre
skarp spets, hvilken sträcker sig bakåt öfver det
Käkarna,

nästliggande fjällets kant. Dessa sköldar ligga i

ordentliga rader, som bilda på längden gående
kammar eller kanter. Ryggen och en del af sidorna betäckas af tvenne sköldrader, uti hvilka

sköldarna, i synnerhet de främre invid nacken,
äro mycket större än de öfriga, och de första,
särdeles på äldre individer, sakna äfven den bakåt riktade spetsen. Dessa rader, som bestå af omkring 20 sköldar,bilda en fördjupning utåt ryg-

gen, äro bredare framtill och aftaga småningom

ibredd mot andra ryggfenan, vid h vilkens nedlälda
spets de förena sig och bilda derifrån till stjertfcnans rot endast en rad, som utgöresaf omkring
12 sköldar. Under buken finnas tvenne sköldrader, af omkring 20 sköldar i hvarje, till ut-

sträckning och läge analoga med ryggens; de
sammanlöpa vid slutet af analfenan och bilda
derifrån till stjertfenans rot, en enkel rad af 12
sköldar. Denna, så väl rygg- som buksköldarnes förening gör, att kroppen är framtill Boch bak till 6-kantig. Mellan dessa sköldrader
löpa tvenne andra parallelt utåt hvardera sidan
af kroppen; den öfre på hvarje sida består af
omkring 27 sköldar, börjar vid bröstfenansnedfälda spets och sträcker sig derifrån i rak linie
till stjertfenans rot; den nedra börjar vid bröstfenans rot, beslår af omkring 34 sköldar, och
slutar likaledes vid stjertfenan. Utom dessa i
ordentliga rader liggande och ryggade sköldar,
finnas några smärre afkullrade på vissa ställen
af kroppen, såsom framför bukfenorna och kring
anus. Sidolinien ,h vilkens fjäll, likasom sköldarna,
aftaga istorlek ju närmare de sitta stjertfenan,
löper utåt midten af kroppen, höjer sig något
öfver bröstfenorna, och går från dessa fenors
nedfällda spetsar i rak linea till stjertfenans rot.
Anus ligger långt fram vid slutet af första \ af
kroppens hela längd.
Första ryggfenan, som börjar öfver denedfällda bukfenornas spetsar, är nästan trekantig ined
främre hörnet afrundadt, nära dubbelt så lång som
hög, med 4 6 hela strålar, hvilkas spetsar icke
räcka utom fenhinnan: den l:a obetydligt kortare än den 2:a, som är längst. Andra ryggfenan
börjar

—
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börjar tätt invid slutet af den l:a, öfver— hörjan
af ana]fenan, är nästan jemnhög, har 6 7 hela
strålar, den l:a kortare än de 3 följande, som
äro lika långa och längst, alla med spetsarna
inom fenhinnan. Bröstfenorna, sem hafva sitt
fäste tält invid gälöppningen, äro stora, i spetsen afrundade, med 15 17 hela strålar. Bukfenorna, som äro belägnc något bakför bröstfenorna, hafva hvardera 3 strålar, af hvilka den
första är en taggstråle, nära fästad vid den andra, sotn är hel med mjuk spets, hvilken sträcker sig utom fenhinnan; den tredje, lik den andra, är längst. Analfenan vidtager under början
af andra ryggfenan och upphör inom slutet af
densamma, samt har 5 7 hela strålar. Stjertfenan
lång med afrundad spets och 11 hela strålar.
Färgen ofvan gråbrun, ryggen och sidorna
tecknade med vanligen 4, nästan svarta, stora
fläckar eller tvärband. Hufvudet under och buken hvita eller hvilgula, oftast ofläckade till slutet af analfenan; mellan den och stjertfenan finnas alltid några mer eller mindre tydliga, gråbruna fläckar. Rygg- bröst- och stjertfenorna
ljusgrå med mörka oregelhundna tvärfläckar och
punkter. Buk- och analienorna samt skägglrådarna hvila. Iris bronsfärgad med röda strålar,
som utgå från den gröna pupillen.
Granskas de inre delarna, så befinnes lefvem liten, delad i tvenne lober, af hvilka den
ena är mycket liten, den andra stor och ispetsen afrundad; matstrupen mycket kort; magen
likaledes kort, men bred och säckformig; 5 korta
och tjocka blindtarmar vid pylorus; tarmkanalen
gör 2 böjningar. Bukhålan upptager omkring i
afkroppens längd, nedstiger lika långt bakom anus
som dess längd framföre. Äggstockarna stora, intaga nästan hela bukhålans längd. Njurarne äro
lika långa som bukhålan och ligga som vanligt på sidorna om ryggraden. SimblAsa saknas

—

—

alldeles.
Någon könskillnad bar jag icke kunnat anföra, emedan det icke lyckats mig, alt ibland
Skandinaviens Fiskar. Haft. 8.
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de många exemplar jag haft att undersöka, finna
en enda hanne.

Skägg-simpan förekommer mindre allmän

utåt hela Skandinaviens vestra kust. IÖstersjön,
om hon der tinnes, är hon åtminstone högst sällsynt, och säkert är, att hon aldrig förekommer

imedlersta delen af Östersjöns vestra skärgård.
Der hon finnes, uppehåller hon sig företrädesvis
på sandig och gräsig botten. Under sommarmånaderna, från April till November, träffas honorna på måttligt djupt vatten; mot vintren
draga de sig åt djupet. Hannarne äro högst
sällsynta , troligen dcrföre att dessa endast under lektiden uppehålla sig på så grundt vatten,
att de äro åtkomliga med den notredskap, som
begagnas vid stränderna. Ilefnadssätt, som i

yttre utseende, liknar den mycket Simporna.
Hon uppehåller sig beständigt på bottnen, der
hon söker sin föda, som hufvudsakligen består
af smärre crustaceer. Lektiden inträffar om våren, i slutet af April eller början af Maj, efter
vårens tidigare eller sednare ankomst. Hvar
rommen afsättes, och huru den utbildas, är ännu okänd (. Afvelsamheten hos denna art är icke
stor. Kröyer antager rommkornens antal hos en
full växt hona till omkring 3000, hvilket antal
är ringa i jemförelse med de flesta andra fiskarters. Att ungarna, efter samnia författares uppgift, skulle iSeptember hafva uppnått en längd
af 3^ 4 tum, öfverensstämmer icke med min
erfarenhet, emedan de indi-yider jag erhållit om
våren sällan varit öfver 3-^4 tum. Jag tror således att Skägg-simpan vid* denna storlek redan
är ett år gammal. Under hösten har det ej lyckats mig att erhålla några smärre individer. I
sillvad och ål-kupor fångas Skägg-simpan tillfälligtvis; men som hon icke användes till föda för
rnenniskor, icke en gång till agn för större fisk,
anställes för henne icke något särskildt fiske. Köttet är hvitt, fast och välsmakande.
C. U. E.

—
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Pl. 41.

Lake. Lota vulgaris Cuv.
Artm. Två lika höga, tätt hopsittande ryggfenor; stjertfenan rund, ofullkomligt
skild från rygg- och finalfenorna, öfverkäken något litet längre, (färgen vanligen svart

och gulbrokig).

—

11; B.f, 7.
—
—
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p. 38
—
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Synonymu Lota Rondelet.
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Vanliga längden af denna fisk är omkring
2 fot (600 millim.). En lake af 23 tums längd
befanns väga 'i\ U.. En af 20 tum vägde hett
nära 2, och en af 16 tum jemnt ett skålpund.
Tilltagandet i vigt förhöll sig alltså idessa fall
reguliert såsom den bör efter volumens tilltagande (eller i proportion af längdens cid>). Den
största Lake vi med visshet kunna uppgifva,
fångades för några år sedan i sjön Båwen i Södermanland, och vägde 15
Dess längd blef
ej antecknad. En som vägde 11 Ä upptogs af
Ekström i en annan liten sjö i Södermanland.
Det är emellertid mindre vanligt att träffa dem
som vaga öfver 5S Huden är ganska tjock och
ovanligt stark , nästan som den hos Ålen , hvarmed Laken har många likheter. Fjällen äro,
liksom hos andra så kallade skinnfiskar, helt
små, så att de ej skjuta ut öfver hvarandra med
kanten, såsom de göra hos de i dagligt tal s. k.
fjällfisk ame, men de synas dock rätt tydligt genom den slemmiga ytterhuden, hvaruti de ligga
platt och tätt tillhopa, alldeles inneslutna ihvar
sin särskilda cell. Uti denna tyckas de ej vara
fastade, och kunna lätt uttagas med en pennknif eller nålsudd. De äro nästan runda, helbräddade och allenast försedde med concentriska
strimmor, utan strålformiga linier. De största
hafva knappt \\ millimeters (vff tums) bredd

—

(11:0 13);
Tcones

Descr.

KrÖyer

Danm.

hos en alnslång fisk. De betäcka buden öfverallfc, ända ut på nosen och på fenorna, men
äro der ganska små. Hufvudet är litet. Med
hela gällocket utgör det på en medelstor Lake
omkring |af största kroppslängden. Sedt uppifrån är det pnraboliskt, framtill rundadt; ofvan
starkt nedtryckt, platt och slätt. Det kan utvidgas till mycket större bredd än kroppen, men
då käkar och lock hopdragas blir det betydligen
smalare än den. Ögat är rundt, djupt beläget i
en något aflång grop utan tydlig kant. Hos en
medelstor fisk utgör ögats längd knappt hälften
af dess afstånd från nosspetsen och dess medelpunkt ligger ungefär vid -} af hela hufvudets
längd. Iris är mörkbrun med silfverfärgad inre
kant och rund pupill. Nosspetsen skjuter något
litet framom Öfverkäkens kant. Näsborrarne
äro 2:ne, ganska små, på hvardera sidan; främre
öppningen ligger midt emellan ögat och nosspetsen, och har den framstående kanten baklill utdragen till en mjuk töm-tråd af ögats halfva
längd; den bakre, som ligger midt emellan ögat
och den främre, saknar kant eller bihang. Skäggtömmen under underkäkens spets är längre än
ögat. Munöppningen räcker nästan under ögats
framkant. Öfverkäkens kant bildas endast af
mellankäksbenet, som ej kan utskjutas, utan sitter fästadt uuder, och något bakom nosspetsen.
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Öfverkäksbenet räcker långt bakom

mellank.benet, midt under ögat. Underkäken är plattad;
dess ledgång ligger något bakom ögat. Framtill
—
är den något litet kortare än den öfre.

De

ganska tättsittande iiaa och spetsiga tänderna
bilda en bred, kardlik (eller mångdubbel) rad
på mellankäksbenet och underkäken, samt ett
halfcirkelformigt band på vomer, men saknas
på gombenen. Huden bildar intet veck iform
af gomsegelj såsom på Merluccius. — De 4 paren gälbågar äro intill försedde med en dubbel
rad små knölar, utan spetsiga bihang, och under gällocket finnes en rätt tydlig bigäls-frans.
Svalgbenen, som på hvardera sidan äro 2 ofvau
och ett nedan, äro tätt besatte med små tänder. De visa sig tydligen vara utbildningar af
de sista gälbågarne. Gälhinnan innehåller 7 stora, tjocka, men föga plattade strålar; den ligger
obetäckt och är ganska stor, samt föga klufven
i medellinien, hvarest den bildar ett bredt, fritt
liggande veck, tvärt öfver till andra sidan. Gälöppningen är ganska stor. Tungan stor och köttig.
Kroppen är framom anus triild och slorbukig, bakom den starkt inknipen och hoptryckt.
Analöppningens bakre del inträffar vid halfva
kroppslängden utom stjertfenan, och kroppens
vanliga höjd på nämnde ställe utgör iaf längden. Sidolinien som är bred och tydlig, men
föga intryckt, går från nacken, föga böjd, nära
ryggen; närmar sig kroppens medelhöjd bakom
anus, och utlöper rät istjertspetsen. Samtlige
Fenorne hafva mjuka, greniga, väl skilda strålar, klädde af tjock, fast, fint fjällig hud.
Första ryggfenan börjar vid iaf hela kroppslängden, (öfver spetsen af br.fn.). Den har 13,
sällan 11, 12 eller 14, strålar, hvaraf n:o 3 till
8 äro lika höga, och lika stora som de iandra
r.fn. Dess höjd är ungefär lika med J af största
kroppshöjden. De främre och bakre strålame
äro olika förkortade. Inskärningen som skiljer
båda ryggfenorna ligger strax framom anus. Den
går vanligen ända ned till ryggen, och understundom, men sällan, saknas der en stråle, nemligen då främre fenan blott har 11.
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Andra r.fn. är jemnhög, med 69 till 78,
men oftast omkring 75 strålar, hvaraf de 2 a
4 främsta och de 4 å 5 sista äro förkortade.
Stjertferran är genom en inskärning i hinnan afskild från rygg- och analfenorna, men baket går aldrig ända ned till kroppen och ingen
stråle saknas. Den har det ovanliga, att ej visa
någon vinkel ofvan och nedan, utan blir alldeles rund då den starkt utbredes (såsom på figuren); men oftast ser man den något hopfallen,
då den synes aflång och något tillspetsad, liksom
på ålen. Den har omkring 41 strålar, af hvilka
5 eller 6 ofvan och nedan äro förkortade, men
ej så förändrade till formen som på de flesta
andra liskar, hvilka hafva afskild stjertfena. För
den tjocka hudens skull äro de svåra att räkna.
Analfenan har 65 till 77 strålar, bildade
som de i 2:dra r.fn, men blott af f af dessas höjd.
Bröstfenan är stor och rundad. Den har $
af hufvudets längd med gällocket, och vanligen
21 strålar. Ofta träffas dock 22 på endera eller
på båda sidorna, och understundom blott 20,
19 eller (enl. Kröyer) 17. Omkring den 7:de
eller B:de äro tre till fyra af lika längd. De
främre och bakre aftaga småningom. Den första
är enkel , och vanligen af fenans halfva längd.
Bukfenan sitter helt och hållet framom roten af bröstfenan, och har 6 strålar, af hvilka
den 2:dra är mjuk, och tjock, \ längre än de
öfriga, samt något afskild från dem. Den är så
lång som bröstfenan. Första strålen är så lång
som den 3:dje och har fri spets.
Färgen ,som är tätt gul- och svartbrokig,
ökar i hög grad denna fisks obehagliga, amfibielika utseende. Dock förekommer på några ställen en varietet (?) af mörk, svartgrå färg utan
fläckar, som vi dock ej haft tillfälle att närmare
undersöka. De små ungarne tyckas alltid hafva
en mörk och jemn färg.
Om inre delarne kan följande här anföras:
Lefvern är ganska stor, rödaktigt hvit, belägen
utmed venslra sidan och odelad. En ganska liten flik går ned åt högra sidan och betäcker
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gallblåsan. Bukhinnen är hvit. Första magen
som är en omedelbar fortsättning af svalget,
räcker, då den är tom, föga öfver J af bukcaviteten, och har inuti omkring 7 stora långs-

veck, hvilka dock utplånas då denna del utvidgas. Blott ena sidan, hvarifrån 2:dra magen utgår, är slät och innehåller små, tätt liggande,
fingerlikt delade gla-idler (af knappt 1 millimeters bredd). Andra magen utgår från sidan af
den första, nära dess nedre ända. Den är helt
liten och smal, men tjockväggad och fast. Den
fortsattes i en vidare tarm, som genast i början har, på hvardera sidan 20—24 stora (tumslånga) tarm-bihang, som på ganska olika sätt

vid roten förenas till ett mindre antal stammar.
Tarmen bildar blott en stor slinga, och är, då
den utsträckes; ej fullt af kroppens längd. Den
är jemntjock, med sista delen, vid anus, ungefär 1 tum lång, något vidare, afskild genom en
yalvel (lik en «älvula coli), och inuti försedd
med 5 å 6, mindre tydliga långsveck.
Äggsäckanie-äro ibakre ändan hopväxte,
med gemensam utgång i mellersta analöppningen. De hänga i-ett tydligt mesenterium, eller
veck af bukhinnan. De fullvuxna äggen äro
talbrandgula , och ganska små, men utmärkt
rika, så att de bilda en betydlig massa. — Simblåsan är ganska stor och fast, liggande tätt inpå ryggraden Den är niidtpå något hopdragen;
blir framåt vidare, och slutar framtill något tvådelt, eller med 2:ne trubbiga horn eller korta
grenar, som uppfylla bukhålans främsta förlangningar vid ryggradens sidor och nacken. Njurarne utgöra en ganska stor, rundad, gråbrunt

—

rödaktig massa bakom sirwblåsah och anus, och
bilda blott obetydliga, föga märkbara förlängningar framåt under ryggraden. Vid denna niassas venstia sida fauns en stor, säcklik urinblåsa,
med utgång genom bakre analöppningen.
Laken är den enda fisk af Torskfamiljen,
som lefver i sött vatten; men den är dock till
hela sin bildning ytterst nära lik Långan m. fl.
verkliga hafsfiskar, och bör ialla hänseenden förenas med dessa till ett eget genus, skild t från
det egentliga Torskslagtet (Gadns). Den bebor en
ganska vidsträckt del af jorden, nemligen nästan
hela Europa och norra Asien "ända tillLena och
Ghinesiska hafvet" (Pallas Zoogr.), knappt med
undantag af mera än den aldra nordligaste kusten. Dess gräns åt söder tyckes ej vara bekant,
och jag känner itflet säkert intyg på dess förekommande söder om Pyreneerne, Alperne och
Balkan"3). Den finnes ej heller uppräknad bland
Indiens, Nilens, Maderas, Islands och Grönlands
fiskar. IBritannien skal! den ej vara allmänt
utbredd. Uti Skandinavien finnes Laken långt
inom polcirkeln och lappmarksgränsen, t. ex. vid
Juckasjärvi, Karesuando och Qvickjock. Enligt
Kröyer skall den t. o. m. finnas i fjellsjöar nära
Alten. Imellersta Sverige synes den vara ymnigast, och den utgör en af de fiskarter, som
till största mängd införas i Stockholm under
större delen af året. Uti vattnen på Skånska
slättbygden och (enl. Kröyer) på Danska öarna
är den sällsynt. Uti Norrige skall den (enl.
Ascanius) finnas i Mjösen (men den omtalas ej
i Ströms Söndmörs besk rifvelse). Den tyckes bli
slörst i de trakter der den är allmännast; vid

*) Man liar sagt att den skulle förekomma i Indien, men detta beror allenast på ett intyg af Bontius, som
(pag. 81, Cap. 28) omtalar och afbildnr en söttvaltensfisk som han kallar Musttia och säger ymnigt förekomma på Java samt der benämnas Se.mbilangj och som han anser vara den europeiska Laken. Figuren visar i sanning äfven mycken likhet dermed, både till form och färgteckning. Det bör emellertid anmärkas,
att främre ryggfenan ej synes på figuren, Ii vilket hos denna författare kunde vara mindre bevisande, och
att hvarken Laken eller någon lakeartad fisk tyckes vara omtalad derifrån af sednare författare, samt att
det uppgifna namnet, Scmhilang, ej återfinnes i de Malayiska ordlistor jag har att tillgå (t. ex. hos Thunberg och Labillardiere). Oaktadt allt detta kunde visserligen Bontii uppgift vara sann, men hvad som slutligen gör den mindre sannolik är, att Laken ej finnes anförd uti de nyare förteckningarne på Indiens, Nepals
och Cashmirs söttvattensfiskar. Uppgiften tarfvar alltså ny bekräftelse. Man kunde till och med tänka sig
att Bontius ansett någon Silurus-art för en Lake, och att figuren är en bland dessa tillägg, som utgifvaren,
Piso, islutet af titelbladet säger sig hafva gjort.
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sin nordliga gräns gar den ännu öfver medelstorleken, men iSkåne tyckes den blott förekomma mindre.
Den uppehåller sig helst uti insjöarne, i
klart vatten på stenbotlen, men träffas äfven
ofla på lerbotten, samt i de större, lugnare flytande åarne och floderne. Uti hafvet lefver den
ej, men den träffas dock på några ställen iskärgårdarne vid Östersjön, hvarest vattnet är uppblandadt och föga salt, och tillfölje deraf mest
bebodt af söttvaltensfiskar.
Under största delen af året vistas Laken på
djupare ställen; blott mot vintrens början samt
under lektiden går han allmännare upp på grunden. Han är ganska trög, stimmar aldrig och
visar sig aldrig i vattenytan, utan följer ständigt botlnen, döljande sig mellan stenar, sjunkna
stockar, trädrötter o. d., der han ligger stilla
och lurar på sitt rof hellre än att söka det. Att
han dock kan röra sig med temlig hastighet synes af hans förmåga att gripa andra fiskar. Enligt uppgift af Hr Gjöbel hade en Lake uti Venern gått 2 mil på en natt. Den igenkändes på
en metkrok som fastnat i munnen. Få andra
fiskar hafva så böjlig kropp och derigenom så
ål- eller orm-lika rörelser, och ej många visa
sig lika seglifvade; han lefver nemligen länge
efter upptagandet ur vattnet, utan att förtorka
på ytan, h vilket synes bero på den ymniga slemafsöndringen. För att dödahonom pläga fiskrarne
afslita gälnäset, hvilket kallas att slagta Laken.
Detta göres tillfölje af den besynnerliga fördomen, att han annars tros förtära sin egen lefver,
som anses för den smakligaste delen af fisken.
Denna art är en af de glupskaste fiskar.
Den slukar nästan allt som förekommer, lefvande eller rutlet. Mest synes den lefva af småfiskar, insekter, maskar o. d. samt fiskrom. Han
infinner sig nemligen gerna på andra fiskars lekställen, der han gör stor skada medelst den lagda rommens förtärande. Han kan dock äfven sluka större fiskar. En 23 tums lång Lake, som
jag undersökte iDecember månad , befanns hafva slukat en gädda af 12 tums längd. Dennas
hufvud, som låg böjdti bottnen af Lakens starkt
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utvidgade mage, aldra nederst i buk-caviteten,
var, med undantag af tänderne, nästan upplöst,
under det dess stjertfena stack fram mellan Lakens tänder, af hvilka den var söndertuggad.
Ulan tvifvel hade hela stjerten i början suttit
utom Lakens mun, och det förefaller nästan obegripligt att Gäddan ej, förr än den hann qväfvas, sönderslitit dess mage.
Imellersta Sverige börjar Lakens lektid i
Januari och tyckes fortgå under hela Februari
och fiskrarne uppgifva att de yngre leka förr än
de äldre. Högt upp iLappmarken skall lektiden
börja sednare, och i Veltern säges Laken ej leka
förr än iMars, ehuru den ide närbelägna små—
sjöarne leker på vanlig tid. Till lekställen väljer han grund med sand- eller lerbotten, hvilka
af fiskare pläga vara kände under namn af Lakiåsar. Man tror alt rommen inom fa veckors tid
■kläckes. Huru starkt denna fisk kan föröka sig
synes af dess fina och talrika ägg. Man har räknat 178,000 romkorn hos en hona.
Ihela Sverige kallas denna fisk Lake. Namnen Stenlake och Leiftakcihar vanligen blott afseende på bottnen hvarpå. den är fångad ; men
namnet Stenlake användas dessutom vid hafskusterna för Tånglaken (Zoareceus), med h vilken
den har någon likhet. De små ungarne, som i
allmänhet äro af mörk färg, kallas äfven ofta
Stenlakar.
Laken räknas bland de mera välsmakande
fisksorterna, hvartill den konstiga beredningen
(stufningen) i synnerhet torde bidraga. Köttet
är hvilt, fast och utan ben. Lefvern plägar i
synnerhet anses för en läckerhet. Att rommen
skulle vara skadlig, såsom en äldre författare påstått, känner man ej hos oss, hvarest den istor
mängd fortares. Deraf tillred.es på många ställen
en smaklig Caviar. Åtskilliga delar af Laken
nyttjas ännu af vår allmoge, liksom, enligt Pallas, af Ostiakerne, till läkemedel. Den olja, som
af sig sjelf rinner u/ lefvern, användes till ögonsalya och Blindtarmarna, som af allmogen kallas Lak-klo, torkas och pul veriseras; af pulvret
intages en thesked isender mot frossa. Det nyss
afilådda skinnet slås omkring söndriga glaskärl;
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sedan det torkat fast vid glaset sammanhåller
det styckena så att kärlet blir vattentätt. Ostiakerne göra deraf kläder. Ingnidet med fett eller olja blir det halfgenomskinligt och skall begagnas af Piyska bönderne till fönster. Simblåsa,n kan användas till lim, såsom husbiås.
De fångningssätt som nyttjas för Laken äro
mångfaldiga, men simpla, emedan han ingalunda
är varsam eller listig. Allmännast, och till största antalet, tages han iRyssior, som under lektiden utsättas på lekstället. Han fångas äfven om
våren, så snart isen uppbrutit, på Långref, då
vanligen JVors_, som är det begärligaste och denna tiden lättast åtkomliga agnet, begagnas till
bete. Under sommaren tages han på Stångkrok,
då likväl agnet bör nedsläppas till bottnen. Under vintren metas han med så kallad Lakskifva
(en blyskifva i form af en fisk, försedd med
llere krokar) med hvilka han hugges. IClarelfven fångas han under vintren med en egen
sort krok, som består af en jernten, med 4 åt
motsatta sidor, eller korslikt, utgående krokar,
icke olikt en dragg. På skaftet ofvanför krokar-

na, bindes en bit lakmjölke inlindad i en florslapp. Detla redskap nedsänkes genom ett hål på
isen. Fiskaren rycker beständigt kroken uppåt,
så snart han sjunkit till bottnen , då ofta 2 å 3
lakar, som af betet lockas till kroken, kunna på
en gång huggas och uppdragas. På Seland fiskas
han, under sträng vinter, på isen, med ett bräde af omkring 2 alnars längd och ]■ alns bredd,
vid hvars ena sida 8 å 9 krokar äro bundne på
korta kensor. Brädet nedsänkes till bottnen på
mycket djupt vatten, med tillhjelp af en sten.
Då han, som ofvan är näinndt, upptränger
till stränderna blir han döfvad. Detta tillgår på
det sättet, att fiskaren, endast beväpnad med en
yxa, går sagta och försigtigt vid stranden på
den nyss lagda, klara isen, och då han blir varse Laken, stående under den, slår han med yxhammarn ett starkt slag öfver Lakens hufvud,
hvaraf denna döfvas så att han ligger orörlig
på stället, under det fiskaren hastigt öppnar en
vak och upptager honom. Det förstås att detta
icke låter göra sig vid andra än mycket långgrunda stränder.
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