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Kungsfisk-slägtet (Sebastes Cuv.).
Detta slägte, af hvilket Scandinavien, för

närvarande, tillräknar sig 3:ne arter, förenades
af Linné med Aborrslägtet (Perca), hvilket det
äfven nära liknar. Hos de arter, som höra hit,
är kroppen hoptryckt och något hög, med tem-
ligen stora, hårdt fastsittande fjäll. Hufvudet,
som ofvan är fjällbetäckl, är dessutom väpnadt
med taggar på locket, förlocket, nosen, pannan,

öfver ögonen och inacken. Tänderne äro fina
och skarpa ikäkarna, på plogbenet och gombe-
nen. De främre strålarna irygg- buk- och anal-
fenorna enkla och stickande. Gälhinnans strålar
7.

—
De Scandina viska arterna äro: 1 S. nor-

vegicus Cuv.; — 2 S. viviparus Kr.; — 3 S.
imperialis Cuv. (v. Duben. Vet. Ac. Öfversigt
1845 p. 10; — V. A. H. 18*4, 111).

Pl. 49.

Lilla Kungsfisken (Sebastes viviparus Kröyer).
Artni. Ljust gulröd, med en större svart fläck mot spetsen af gällocket ochnågra

obestämda mörka fläckar på sidorna af ryggen. Bröstfenornas spetsar räcka bakom anus.
Synon.: Ilolocentrus norvegicus, Hollberg Bohusläns fiskat 5, sid. 49 med fig. — Sebastes viviparus_, Kröyer

Naturhistorisk Tidskrift Ny Raekke I,sid. 270.

Rf.i5+i3; Brf. i +6; B/, i+5; Anf.3+ 7; A// i5.
I.Kattegat uppnår denna fisk en längd af

8 till 10 tum, då hela längden räknas från no-
sens till stjertfenans spets. Kroppen är hoptryckt
och något hög; största höjden, som infaller nå-
got bakom bukfenornas rötter utgör hos honan,
färdig att föda, iaf kroppens längd, då den
tages från nosens spels till sljertfenans yttre
kant imidten; hos hannen af längden från
nosens spets till stjertfenans rot. Rygg- och
buklinierna hafva ungefär samma böjning; hos
honan är likväl buken, under den tiden då hon
skall sätta ungarna, utspänd och nästan hän-
gande, hvaraf bukliniens båge, hos denna då är
högre än ryggens. Kroppens bredd är något
större än halfva höjden. Ryggen afkullrad. Bu-
ken nästan platt. Hufvudet stort, hoptryckt och
trubbigt, nästan trekantigt; längden fiån öfrekä-
kens rand till lockets spets, utgör jemt $ afkropps-
längden, från nosspetsen tillstjertfenans rot. Pan-

nan platt; motnacken, der tvenneparallela uppåt
något divergerande benknölar finnas, är den nå-
got insänkt. Munnen stor, uppstigande och ut-
sträckbar. Mellankäksbenen äro nästan af lika
längd med afståndet från nosens spets till pu-
pillens främre kant. Öfre käkbenets breda spets
sträcker sig, då munnen är tillsluten, med öfre
hörnet under pupillens medelpunkt. Den nedre,
något framstående käken, har ispetsen, der käk-
benen äro förenade, en knöl, som bildar en nedåt
vettande krok eller hake, hvilken, då tändemes
höjd intages iräkningen , har samma höjd som
pupillens tvärlinea. Fina och kardlika tänder
finnas ibåda käkarna, på plogbenets spets, på
sidorna af gombenen, svalgbenen och gälbågarna.
De tänder, som finnas på mellankäksbenenbilda
framåt breda, bakåt afspelsade fält, som. likväl
äro afbrutna vid käkbenets sammanfogning i
spetsen. De iunderkäken äro sammanhängande
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framtill med tvenne högre tandade knölar. De
på plogbenet ligga ien vinkel med spetsen fram-
ät. De på gombenet ligga i tvenne vidt skilda,
nedåt divergerande linier. Svalgbenen två of-
van och två nedan, äro likaledes fint tandade.
Tungan hjertformig, slät, med fri, smal spels.
Näsborrarna med två öppningar, denbakre störst,
öppen och rund, den främre tillslutes med en
valvel. Öppningarna ligga mycket närmare ögo-
nen än nosen; de 2 bakre invid och öfver or-
bitans främre kant. Öfver medelafståndet mel-
lan näsborrarnas öppningar sitter, på hvarje si-
da, en tydligt märkbar tagg. Ögonen äro stora
och ligga högt. Diametern af ögonloben större
än öfverkäksbenets halfva längd. Öfver ögonen
ligga på hvardera sidan 4 benpiggar: den första
medelmåttigt stor, den andra mycket större och
båda iorbilans öfre kant; de två bakre, myc-
ket små, tätt hopsittande. Förlocket afrundadt,
hai- 5 slörre taggar ikanten, alla på lika af-
stårtd från hvarandra, och den andra uppifrån
störst. Locket 3-kantigt, har 3 skarpa spetsar:
en, knappt märkbar, vid undre kanten; en i
spetsen ölver den underliggande mjuka lockspet-
sen, den 3:dje mellan dessa; men likväl är dess
Jäge mer än dubbelt närmare den öfre än den
nedre. Vid början af sidolinien sitta tvenne
taggar, af hvilka den undre börjar sidolinien.
Gälhinnan, som är förenad öfver gälnäsets spets,
liar 7 strålar. Gälbågarna hafva fina, inåt sval-
get rigtade tänder och, på inre sidan, tvennera-
der knölar.

Kroppen är täckt med stora, hårdt fastsit-
tande och spånlagde fjäll, hvilka ibakre kan-
ten hafva ett bräm af hårfina spetsar, som göra
alt kroppen kännes sträf. Hufvudet är likale-
des betäckI med fjäll, hvilka mot nosspelsen
blifva mycket fina. Sidolinien löper parallell
med ryggen och mycket närmare denna än bu-
ken. Anus ligger hos hannen något framom,
hos honan midt för början af kroppens sisla i,
om längden räknas från nosspetsen till stjertfe-
nans bas. Hos hannen finnes, ibakre kanten
af analöppningen, en tagg, som troligen utgör
dess fortplantningsorgan.

Ryggfenan börjar öfver och något framom
gällockets spets och slutar så nära stjertfenan,
att då ryggfenans slutspets nedlägges, räcker den
nära till stjerlfenans rot. Den främre delen af
denna fena, är i kanten bågformig, har 15 tagg-
strålar med fria spetsar, så att hinnan synes
snedt utklippt mellan dem; den andra delen är
högre, ispetsen afrundad, med 13, någon gång
14, greniga strålar. — Bröstfenorna äro stora
och spetsiga, hafva sitt fäste under ryggfenans
2:a stråle och dess spetsar räcka, då fenan är
nedlagd, bakom anus. Strålarna äro 17; den
första hel, och hälften så lång som den andra,
de öfriga delade i spetsen, den 10:de och ll:le
längst. — Bukfenorna hafva sitt fäste bakom
bröstfenornas rötter, äro likaledes spetsiga och
hafva hvardera 6 strålar, af hvilka den första
är hel och stickande, de öfriga i spetsen myc-
ket greniga. — Analfenan, som börjar midt un-
der början af den mjukfeniga delen af ryggfe-
nan, har 10 strålar, af hvilka de 3 första äro
mycket starka och taggiga, de öfriga 7, sällan
8, delade, den sista ända till roten.

— Stjertfe-
nan i spetsen något bågfurmigt inskuren, har 15
strålknippen, utom de kortare på sidorna. Då
fenan starkt ulbredes är spetsen tvär.

Allmännast är färgen på hufvudet och ryg-
gen rödgul, hvilken färg småningom aftager på
sidorna och öfvergår ibukens hvita färg. På
ryggens sidor, ofvan sidolinien, finnas några
mörkare sneda fläckar, hvilka likväl variera till
antal, form och läge. På gällocket, mot spet-
sen, finnes alltid en obestämd, störresvart fläck,
hvilken någon gång, har en eller annan mindre
fläck i undre kanten. Fenorna, på öfre delen
af kroppen köttröda,de undre ljusare, lris of-
van bronsfärgad, under gulaktig med silfver-
glans och en messingsgul fin ring kring den
mörkblå pupillen.

Denna fisk förekommer lemligen talrikt i
Bohusläns Skärgård, under namn af Sjökock
och Käring. Gränsen för dess utsträckning så
väl inorr som göder kan ännu icke vara känd,
då han njMigen är anmärkt som egen art. Det
enda man med säkerhet vet är att han träffas

inorr-
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inorrska Skärgården, är lemIigen talrik iKat-
tegat; men finnes icke, åtminstone högst sällan,
vid Halländska och Skånska kusterna. IApril,
Maj, Juni och Juli månader, träffas den spar-
samt i Bohusläns Skärgård på måttligt djup,
från 20 till 60 famnar. Något oftare plägar den
fångas på vissa ställen, t. ex. vid Smögen och
Fiskebäckskil, iOctober till December. Af dess
lefnadssätt känna vi föga. Hvad tid af året par-
ningen inträffar, är ovisst; troligast synes den
föregå iApril månad, emedan de båda makar-
na denna tid söka grundare ställen i hafvet
än de, på hvilka de vistas den öfriga tiden af
året. Då vi af Hr Kröyersupptäckt veta, att
honan föder lefvande ungar, måste en ordentlig
parning, mellan de båda makarna, föregå. Af
den omständigheten, att jag flere gånger iMaj

månad, erhållit ett par, hanne och hona, fån-
gade tillsamman, skulle den slutsats äfven kunna
dragas, att denna fisk lefver uti engifte. Islu-
tet af Maj månad har jag erhållit honor, med så
utbildade ägg, att icke blott de två svarta punk-
terna, som utmärka ögonen, utan sjelfva em-
bryo, uti dem kunde upptäckas. Efter Hr Krö-
yer äro ungarna i Juli månad så stora att de
kunna följa modren. Äggen äro små och talrika
såsom vanligt hos fiskar.

De individer, som erhållas iBohusläns Skär-
gård, tagas alltid på Kolje-Backor. De äro för
fåtaliga att kunna användas till handelsvara,
men förtäras färska, oftast af fiskarena sjelfva.
Köttet är hvitt och fast, samt liknar i smaken
mycket den vanliga Aborrens.

C. U. E.

Skandinaviens Fiskar. Haft. $. 27
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Pl. 50.

Små-Hvarf (Pleuronectes cardina Cuv.).
Artm. Kroppen eliiptisk med utdragen nos och stjert. Ryggfenan börjar tätt fram-

om öfre ögat. Fjällen stora, tätt, fint taggbräddade. (Rygg- och analfenans strålar i
spetsen klufna; vid stjerten nedgående på blindsidan).

Rfn. 77. Jnf.63. Brf.g(7). Bf. 6. St/. 16.
Synonymi. Pleuronectes cardina Cnvier Regne An. 1829, 11, pag. 34 (grundad på: Petite Limandelle,

Duhamel, Traitd des Peehes Sect. IX, p. 270, Tab. VI fig. 5).
— Fries, Vet. Ac. Handl. 1838, p. 181.

—
"Pl.

punctatus", Fleming" Wern. Mem. 2, 241, — och Brit. Anim. 196. (Men ej Pl. punct. Bloch).
Anm. Denna art tyckes, efter fenstrålarnes antal, vara densamma som Fleming på anf. ställe beskrifvit, och,

efter Blochs Ausl. F. 111 p. 31, tab. 189, orätt kallat Pl. punctatus;men kan ej vara densamma, somden, hvil-
ken barer detta namn uli Jenyns Man. 462 och Yarrells Brit.F. 11, 247. Denna tyckes vara en egen tredje art.— Att Blochs nyss anförda figur är gjord efter en Pl. hirtus, synes tydligt af hela kroppsformen, af den tvära
pannan, den korta nosen, ögonens läge och de svarta banden genom ögonen, samt isynnerhet af ryggfenan, som
börjar långt framom öfre ögat.Ialla dessa hänseenden afviker den alltför mycket från både vår Pl. cardina och
Jenyns's et Yarrells Pl. punctatus\, för att kunna föras till någondera af dem. — Dessa båda fiskar öfverensstäm-
ma sinsemellan i de nyss anförda delames form och läge, hvarigenom de skilja sig från Blochs Pl. punctatus;
men de tyckes dock betydligt afvika från hvarandra. Den af Jenyns gifna, ganska noggranna beskrifningen, som
blott afskrifves af Yaebell, passar fullkomligt på vår Pl. cardina iallt, utom i följande ganska väsentliga om-
ständigheter: "Fjäljen små, på ögonsidan med 4— 6 småtaggar i kanten och något flera på blindsidan;— "första
strålen i r.fn 3 gånger längre än de nästföl jande;" —

''en stor, rund, svart fläck, tydligare än de ofrige, bakåtpå
sidolinien",samt slutligen fenstrålarnes antal ("r.fn 87; an.f. 68; brfn. 12") som ganska nära öfverensstämmermed
det af Bloch uppgifna för Pl. punctatus, men mycket afviker från det hos Cardina.

—
Yabrells figur (som fin-

nes någorlunda eftergjord iKröyers Danm. Fiske 11, 464) bekräftar första fenstrålens längd, fjällens finhet och
den svarta fläckens utseende, samt visar dessutom en form hos stjerten, som nära liknar den hos Pl. hirlus, men
afviker från den hos cardina, i det att r.fn och an.fn gå ända ut till stjertfenan. Dessa olikheter, särdeles fjällens
form, Bro alltför stora att vara blotta ålders eller könskillnader: hvarföre, ifall Yenyns beskrifning och Yarrells
figur ej äro alltför felaktige, den art, hvarefter de äro gjorda, måste vara skild från Pl. cardina, och utgöra en
mellanform mellan den och PL hirtus. Den kan ej bibehålla namnet Pl.punctatus, hvilket, såsom nyss visades,
måste anses synonymt med Pl. hirtus_, utan måste hafva ett nytt. Huruvida den är lika eller olika med Pl. uni-
maculatus Risso, kan jag nu ej afgöra.

Af de 4 exemplar vi haft tillfälle under-
söka, är det största ej fullt 5 tum långt. De
noggranna måtten af dessa exemplar äro följan-
de, uttryckte i millimeter:

Längd Bredd Hufv. fr. läpparne
utom med utom t. gäll:s bakom
stj.fn. stj.fn. fenorna spets undre ögat.

a- 95 116 44 28 12
Z,a"96 117 45 27 12
c

_
69 84 29 19 9

d
- 55 65 23 17 BJ.

Exemplaret b har utbildade köndelar och
tyckes vara temligen fullvuxet; Duhamel upp-

gifver dock att denna art kan bli 9 tum lång.— På alla 4 exemplaren sitta ögonen på venstra
sidan. Hela bildniugen visar sig tydligen såsom
en mellanform mellan afdelningarne Rhombus
och Platessa; yttre formen liknar nära den af
Pl. (Platessa) limandoides. Kroppen är jämnt
aflång, elliptisk, men med båda ändarne ut-
dragna och smala. Största bredden är något
mindre än hälften af längden utom stj.fn. No-
sen utlöper starkt, ien föga rundad vinkel,
som är något mindre än en rät. Vid öfre ögat
finnes en liten insänkning ikroppskanten, hvar-
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emot hakan utlöper, utom den elliptiska grän-
sen,ien rätlinig, trubbig vinkel. Baktill ut-
löper stjerten, efter slutet af r.fn och an.fn,
jämnbred, med ett stycke, som har ,} af största
kroppsbredden, och är nära likså långt som
bredt. Denna bildning afviker särdeles från den
hos Pl. hirtus såsom vi ofvan anmärkt.

Hufvudet med gällocket upptager något öf-
verI(v.p. 4) af kroppslängden utom stj.fn. Dess
yttre form är nyss angifven. Ögonen sitta tätt
tillhopn på venstra sidan. De äro aflånga, starkt
upphöjda; det öfre något större och beläget obe-
tydligt bakom det undre, tätt ut till inböjnin-
gen iöfre kroppskanten; det undre sitter tätt
inlill käkkanten; iris och pupillen enkla, vanligt
bildade. Den smala och starkt upphöjda ögon-
skillnaden bildar en köl, som från midten af
öfverkäkens sida, är böjd efter undre ögats kant,
derefler förbi det öfres bakända, och sedan för-
svinner bakåt. — Näsborrarue alldeles som hos
de öfrige Rhornbi: öppningarne små, något litet
skilda, med hög, mjuk kant; hos den främre
lubformig och ofvantili uldragen ien flik, som
kan nedböjas och såsom ett lock tillsluta öpp-
ningen. Hos denna art sitla de på ögonsidan
nära käk-kanten, rätt fram om ögonskillnaden;
på blindsidan finnas båda vid nosens rygg-kant,
midt för ryggfenans ända. — Munnen är stor;
underkäken obetydligt skjutande framom den
öfre, uppsligande något mera än 45°; öfverkäks-
benet baktill bredt, räcker ned under pupillens
framkant; käkens kant bildas blott af mellan-
käksbenet som skjuter framom nos.spetsen. Tän-
derna talrika, fina, hvassa, något böjda, kardli-
ke, framtill imångdubbel, vid sidorna inästan
enkel rad; på ögonsidan finare än på blindsidan,
men de finnas dock der. Svalgbenen har jag ej
undersökt. Öfverkäkens gomsegel ganska stort;
dess ben rörliga, med djupa veck, och hakan
med djupt intryckt veck, som fortsattes igäl-
hinnan. Denna har 6 temligen långa, något plat-
tade strålar och ett rudiment af ett 7:de par
vid medellinien. Liksom hos alla Rhombi kom-
ma gällocken ej med någon del af sin kant ut
till kroppskanten, utan den böjer sig uppåt och

bildar en vinkel med underkäken. Gälöppnin-
gen är stor: räcker från denna vinkel till näst
öfver bröstfenan, der locket bildar en trubbig,
utskjutande, fri spets.

Sidolinien börjar på kölen mellan ögonen,
rigtad uppåt, sedan rätt bakåt, högt öfver bröst-
fenan; böjes vid iaf kroppslängden åter nedåt;
bildar en vinkel något öfver kroppens medel-
höjd, och utlöper rät till midten af stj.fn. —
Denna sista räta del af sidolinien betäckes af
38 fjäll (det ena ex. har 39), som äro mera
trubbiga än de öfriga på kroppen och hafva en
rörformig slemkanal. Från vinkeln räknas, ien
sned rad bakåt, omkring 21 till bukfenan och
16 till ryggfenan. Fjällen äro således störreän
på någon annan Skandinavisk art och ordnade
iregelbundna rader. Midtpå kroppens sida, öf-
ver sidolinien, äro de (på exempl. b) af 2 mil-
limeters bredd och något större längd; 6-sidiga,
med reguliera, räta sidor och nästan rätliniga
vinklar; blott basis (motsatt mot spetsen), ärså-
som alltid, tandad och inegulier. Spelsvinkeln
är. något mindre än de öfrige. Emedan den om-
faltas af 2:ne räta, lika stora sidor, bildar hela
den utåt synliga delen af fjellet en regulier
rhomb, som är färgad af den starkt fastsiltande
ytterhuden. Den fria kanten är något, ehuru
obetydligt, uppböjd och beväpnad med omkring
30 små, fina, räta, nästan nedliggande men ej
tilltryckta laggar (något färre på blindsidan).
Uti dessa fjäll ligger, såsom vanligt i laggkan-
tade fiskfjäll, focus ut vid, eller uti, spetsen.
Derifrån utbreda sig de radierande linierne till
hela basis, och de concentriska linierne äro ej
concentriska med spets-kanten, utan sluta pa-
rallela uti densamma. Fjällen bekläda helakrop-
pen och hela hufvudet utom munnen, samt alla
ienstrålarna. Fenorna hafva följandeantal strålar;
hos a,- R.fn. 79. An.fn. 63. Bi-fn. 9 (7). B.fn. 6. Stj.fn 16.

b,_ 80. — 63.-9 (7). — 6. — 16.
c-

— 79.
—

58.-9 (8).
—

6.
— 16.

4,
_

78. — 64.-9 (7). — 6.
— 16.

Ryggfenan börjar tätt framom öfreögat, nå-
got litet in på blindsidan; de första 4 å 6 slrå-
larne äro sinsemellan lika långa och fria, till
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nära hälften, men ingen betydligt längre stråle
finnes; derefter tilltaga de jämnt, så att 55:te a
60:de äro längst, af något öfverl£ gång de främ-
stes längd; de följande aftaga åter; de sista 4 å
3 äro ganska korta och bilda, liksom hos Pl.
hirtus, en liten rundad lob, som sitter tydligen
fästad in på blindsidan, ehuru ej så mycket
nedböjd som på nämnde art. Detta är en egen-
het för dessa båda arter. Alla strålame äro i
spetsen något fria, samt klufna, men detta sy-
nes ej tydligt förr än midli och bakuti fenan;
de sista små strålame äro djupt greniga ; den
sista klufven till roten. — Analfenanbörjar midt-
för rigtningen af förlockets bakre kant; den är
öfverallt lika med motsvarande del af ryggfe-
nan, lika hög, och slutar midtför den, med en
likadan flik inpå blindsidan. — Bröstfenan på
ögonsidan med 9 strålar, som äro fullkomligt
enkla, hvilket är en egenhet för denna art och
Pl. limandoides; föga öfver hufvudets halfva
längd; första strålen till §; fjerde längst; den
sista tilli(det minsta exemplaret har 4:de strå-
len betydligt förlängd). På blindsidan är br.fn.
betydligt mindre, knappt £ af hufv.s längd;
mera rundad, med 7 eller 8 strålar. —~ Bukfe-
norna hafva samma märkvärdiga form och läge
som hos alla Rhombi; de sitta ända fram vid
hakan, under gällocket, se ut som de vertikala
fenorna och tyckes utgöra en omedelbar, för-
dubblad fortsättning af analfenan, de äro dock
derifrån skilda, men ej genom tomrum eller
kortare strålar, utan blott genom brist på hinna
mellan sista strålen och den första i an.fn; den
högra är något mindre och, liksom den venstra,
concav åt blindsidan. — S tjertfenan harpå hvar-
dera sidan 2:ne enkla, gradvis kortare strålar;
de öfrige äro 3 gånger 2-delta och i det när-
maste lika långa, så att fenan blir rundad då
den utbredes. På exemplaren b och där den
något starkare rundad.

Ingen analtagg tinnes. Anus är belägen än-
da fram under gällocken, mellan bukfenorna. —
Detta ger en egen form åt bukhålan och inre
delarne, hvilka jag dock föga kunnat undersöka.

Lefvern är stor. Matstrupen ligger öfver denoch
slutas bakom denien liten, icke utvidgad, men
hård ventrikel. Tarmen lägger sig först under
lefvern åt ögonsidan, betydligt utvidgad, vidare
än ventrikeln, utan blinda bihang; afsmalnar
och gör åt blindsidan en rundböjning, som om-
fattar den stora mjellen, och fortsattes samt ut-
vidgas äter mot anus. Bukhålans fortsättningar
åt sidorna af verleberutskotten innehålla endast
generationsorganerne. Hos hannen slutas de spet-
sigt: den på ögonsidan bakom halfva kroppen;
den på blindsidan är helt liten. Hos ungen (c)
finnas dessa förlängningar ej, men 2:ne rudi-
ment af köndelar (äggstock ?) ligga i bukhålans
bakre kant.

Färgen är gulbrun med talrika, obestämda
och nebulösa, mörkbruna fläckar utmed rygg
och bukkanten; en större, uti bandformig, något
tydligare tvärfläck går öfver sidolinien, genom
dess vinkel vid af kroppslängden, och en
ganska otydlig vid J. Dessa fläckar synas lik-
som lemningar af 8 breda tvärband, nemligen:
1otydligt framom ögonen; 2 genom gällocket;
3 genom sidoliniens vinkel; 4, 5 och 6 längre
bakåt; 7, temligen tydligt och helt, öfver den
smala delen af stjerten, mellan slutet af r.fn. och
an.fn.; 8 genom roten af "stj.fn. Fenstrålarne äro
dessutom fläckiga. Hela blindsidan hvit.

Könskillnad kan jag ej uppgifva, då de bå-
da större exemplaren jag sett äro hannar, och
de mindre af obestämdt kön. Dessa exemplar
fångades med bottenskrapa, i Gullmaifjordens
mynning nära Fiskebäckskil iBohuslänska skär-
gården d. 6 April 1838 (enligt anteckning vid
exemplaren iMuseum. Närmare uppgift finnes
ej. Fries nämner, på det citerade stället, att 5
ex. erhöllos; nu finnas blott 4. Jag känner ej
att flera blifvit funna vid Skandinavien. Krö-
yer har ej sett denna art. Enligt Fleming fin-
nes den vid Zetland (Shetland) och vid S.V.ud-
den af England; enligt Duhamel vid Franska
kusten. Den tyckes öfverallt vara sällsynt.

C. S.
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Pl. 51.

Löja (Cyprinus alburnus Linn.).
Artm. Sidolinjens fjell omkring 5o; 20 strålar i analfenan; underkäken något

längre än den öfre.
Synon. Artedi Descr. Gen. p. 6; — Sp. p. 17; — Syn. p. 10.

—
Linn. Syst. Nat.I,p. 531.

—
Fn. Sv. p.

130. —
Retz. Fn. p. 359. —

Ekström V. A. H. 1830 p. 187.
—

Nilsson Synopsis p. 31.
—

Blochs Naturgesck
d. Fische D. I,pag.,96, Tab. 8. — Yarrell Brit. Fishes I,p. 368.

Rf. 11) 8rf.16; Bf.9; Af.20; Stf. 19.
Löjan är en af de minsta arterna islagtet.

Dess vanliga längd, stjertfenan inberäknad, är
5— 6, sällan 7 tum. Kroppen utdragen och
föga hög; största höjden, som infaller öfver bnk-
fenornas rötter, utgör iaf kroppens längd till
stjertfenans rot; bredden omkring hälften afhöj-
den. Ryggen afkullrad utåt hela längden. Bu-
ken framtill platt, från bukfenorna tillanus kö-
lad. Rygglinien nästan rak, mycket mindre krökt
än huklinien. Hufvudet, som ilängd utgör nå-
got mindre än iaf hela kroppslängden, är li-
tet, något afspetsadt och måttligt hoptryckt. Pan-
nan bred och afkullrad, med rak ansigteslinea
från nacken till nosspetsen; nosen tillspetsad;
munnen uppstigande och medelmåttigt stor; un-
derkäken obetydligt längre än den öfre. Tän-
der finnas endast isvalgbenen, ställde i 2 ra-
der, 5 iden öfre och 2 iden nedre.. Gälöpp-
ningarna stora. Gällocken släta; förlocket litet,
täckes af kinden; locket något stort, trekantigt.
Gälhinnan, som i sammanfogningen är fästad
vid gälnäset, har 3 strålar. Ögonen stora, full-
komligt cirkelrunda; diametern lika med afstån-
det dememellan. Iafseende på läget, tangeras
pupillens Öfre kant af den linea som dragés från
nosens spets till midten af stjerten. Näsborrarna
ligga närmare ögat än nosspetsen; hvardera med
tvenne, nära till hvarandra liggande, öppningar;
den främre rund, den bakre månformig. Krop-
pen är täckt med tunna, spånlagda, vackert reff-
lade, temligen stora och lätt affidlande fjäll. Si-

dolinien, som kröker sig nedåt och löper myc-
ket närmare buken än ryggen, har omkring 50
fjäll. På öfre sidan om linien från ryggfenans
början räknas 10, och på undre, till bukfenor-
nas rötter 5 fjällrader. Anus ligger midt emel-
lan nosens och stjertfenans spets.

Ryggfenan börjar på medelafståndet mellan
nosens spets och stjertfenans rot samt slutar
midt öfver anus; den är mera hög än lång, i
spetsen snedt afskuren med rät kant, strålarnas
antal 11; de 3 första hela, de öfriga grenige;
den första är en knappt märklig tagg, den an-
dra hälften så lång som den tredje, hvilken til-
lika med den fjerde är längst. — Bröstfenorna
afspelsade, med 16 strålar, af hvilka endast den
första hel. — Bukfenorna korta, sitta något när-
mare nosspetsen än stjertfenans rot, äro ispet-
sen snedt afrundade och hafva hvardera 9, i
spetsen delade strålar. — . Analfenan, börjar un-
der slutet af ryggfenan, är lång, baktill låg med
något bågformigt utskuren kant och 19— 22 strå-
lar, af hvilka den första är en knappt märklig
tagg, den andra hälften så lång som den tredje;
den fjerde är längst och, liksom de öfriga,ispet-
sen delad. Stjertfenan starkt klufven; har 19
strålar.

De inre delarna likna fullkomligt dem hos
de öfriga arterna af samma slägte.

Färgen är utåt ryggen och öfre delen af
hufvudet grönaktigt grå, hela kroppen för öfrigt
silfverfärgad, ögonringen likaledes silfverfärgad;
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ofvan pupillen gulaktig med täta, sammanlöpan-
de gråa nackar. Bröst-, buk- och analfenorna
hvita; de förstnämnda med en grönaktiganstryk-
ning i främre kanten. Rygg- och stjertfenor-
na, gråa.

Inom Sverige förekommer denna fisk nog
allmänt under namn af Löja, Löga, Benlöja,
Pjön, Pjn ni. m. sista stället mot norden, der
vi lärt känna att den finnes hos oss, är nedre
Calix Elf, vid omkring 66° nordl. Br. — I
JNforrige lärer hon icke förekomma. Utom i
större sjöar, elfvar och åar, med klart vatten,
finnes hon äfven iÖstersjöns inre skärgård. Hon
lefver alltid samlad istim, aldrig ensam, och
älskar att uppehålla sig iett klart, helst rin-
nande vatten, på sten eller sandbotten. Hon
träffas derföre sällan uti mindre sjöar med gräs
eller dybotten. Till lynnet munter och liflig
vistas hon från våren till hösten alltid ivat-
tenytan och fångar de insekter, som på den
nedfalla. Älskare af solsken och lugu, söker
hon, under regn och storm, alltid de stränder,
som ligga under vinden, och kan, då sådan vä-
derlek inträffar, väl nedtränga något under vat-
tenytan; men uppehåller sig der icke länge och
finnes aldrig vid bottnen, utom under hösten
då hon, i likhet med sina samslägtingar, drager
sig till djupet, der hon tillbringar vintren.
Mindre skygg och lättskrämd återkommer hon
snart till det stället hvarifrån hon blifvit jagad
genom buller. Deremot är hon glupsk och slu-
kar iögonblicket allt hvad som utkastas på vat-
tenytan. Dess föda utgöres hufvudsakligen af in-
sekter och maskar. Islutet af Maj eller början
af Juni månader samlar hon sig iganska stora
stim för att leka. Leken anställes vid sådana
ställen, som äro grunda och hafva sten- eller
sandbotten. Stimmen packar sig då mycket tätt
tillsamman i stranden och synes likt ett mörkt

moln ivattnet. Leken tillgår på det sättet,
att den samlade stimmen, med korta mellan-
stunder, hoppar öfver vattenytan och gör der-
under täta och hastiga slag i vattnet med stjer-
len, hvaraf uppkommer ett fräsande ljud likt
det, då ett tygstycke hastigt siites. Rommen
afsättes på stenar eller risbråtar i stranden.
Ynglet ulkliickes och växer fort. Fiskare iall-
mänhet tro att Löjan, med korta mellantider,
leker 3 gånger om året; detta bör likväl sä för-
stås, att skillnaden i lektiden beror på skillna-
naden iålder hos den lekande fisken. Detta
upptäckes deraf, alt de Löjor, som först leka,
äro alltid större än. de, som leka sednare. I
mängd fångas aldrig Löjan, utom under lekti-
den. Fångsten sker allmännast ined en liten,
till detta ändamål inrättad Vad, som får namn
af högsköte, samt med en större håf kallad
Grip, hvilken kastas öfver den lekande stimmen.
Hon kan äfven, under sommaren, fångas med
nät och imjärdar; men detta fiske är sällan
lönande. Sedan hon lekt, nappar hon begärligt
på mete, isynnerhet då flugor nyttjas till agn.

Då Löjan är liten och sällan fås imängd,
kan hon icke vara af särdeles betydenhet ihus-
hållningen. Vanligen fortares hon färsk, då
hon stekt liknar Strömming i smaken; sällan
blir hon nedsaltad eller (orkad, ihvilket fall
hon ock förlorar smaken. Största nyttan gör
hon fiskaren, såsom agn för annan större fisk,
hvartill hon äfven med fördel nyttjas. Hon
blir ock begärligt eftersökt af Tärnor och Fisk-
måsar, som vanligen samla sig på de ställen,
der hon finnes. Af del färgämne, hvarmed fjel-
lea äro öfverdragne, skalliFrankrike tillredas
en färg, den så kallade Essence d'Orient, hvar-
med glasperlor färgas för alt få utseendeaf äkta.

C. U. E.
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Pl. 52.

Lindare (Cyprinus tinca Linn.).
Artm. Sidoliniens fjell omkring ioo; en liten skäggtöm i hvardera mnnviken;

anaifenans strålar 10.
Synon. Artedi Deser. Gen. p. 4; — Syn. p. 5; — Sp. p. 27. — Linn. Syst. Nat. I, p. 526.

—
Fn. Sv. p.

129.
—

Retz. Fn. p. 354. — Ekstr. V. A. Handl. 1830 p. 200.
— Nilsson, Syn. p. 34.

— Bloch Nalurg. d.
Fische D. I,p. 105, Tab. 14.

—
Yarreil Br. F.I,p. 328.

Rf. 1 1; Br. 18; B. io; An. io; Stf. 19.
Lindarens vanliga längd är 8— 12 tum;

den största vi sett var 19 tum, en längd, som
han sällan uppnår. Kroppen tjock, hoptryckt
och något hög, så att höjden utgör mer än £ af
längden. Rygglinien föga uppstigande. Ryggen
utåt hela längden afkullrad och mellan rygg-
och stjertfenan mera platt, än mellan samma fe-
na och nacken. Buken platt till bukfenorna;
derifrån till anus, hos honan något afkullrad,
hos hannen utbredd och insänkt, så att den
bildar tvenne knölar, en på hvarje sida om af-
ståndet mellan buk- och analfenorna. Stjertens
höjd, vid stjertfenans rot, är ungefär lika ined
afståndet från nosens spets till förlockets kant.
Hufvudet, som ilängd utgöriafkroppen, utom
stjertfenan, är tjockt och något hoptryckt; dess
bredd lika med den vinkelräta linea, som dra-
gés genom främre kanten af oibitan. Pannnan
bred, föga kullrig, nästan platt, ligger i samma
linea som nosens spets, och är utan insänkning
öfver näsborrarna. På hufvudet finnas flere fina
porer för slemafsöndringen. Nosen trubbig; mun-
nen liten; käkarna nästan lika långa, hafva tjoc-
ka runda läppar. 1 hvardera munviken framstår
en liten skäggtöm. Endast i svalgbenen finnas
4 tänder. Dessa äro korta, hvita,ispetsen snedt
afskurna med urhålkade tuggytor. Gälöppnin-
garna medelmåttiga. Gällocken släta, ikanten
afrundade och hafva der ett bräm, som sträcker
sig från gälöppningens början till stället der gäl-
hinnan är fästad vid gälnäset. Gälhinnans strå-
lar, 3 på hvarje sida, äro krökta, breda och star-
ka. Ögonen små, så att diametern af ögonrin-
gen utgör mindre äniaf afståndet mellan or-
bitans främre kant och nosens spets; dess läge
år på midten emellan nacken och nosens spets,
och så högt alt den linea, som dragés från öfre
käkens kant till midten af stjertfenan, tangerar
nedre kanten af ögonringen. Näsborrarna, som
ligga dubbelt närmare ögonen än nosspetsen,

hafva tveiine öppningar hvardera, af hvilka den
främre är minst och har, ibakre kanten, en
uppstående budflik. Kroppen är täckt med myc-
ket tunna, aflånga och spånlagda fjell. Öfver
dessa ligger ett ganska tjockt, mjukt och slem-
migt skinn. Sidolinien kröker sig i främre än-
dan nedåt, löper sedan rakt utåt kroppen och
ligger på nästan lika afstund Iran ryggen och
buken; den är sammansatt af 98— 100 fjell; på
den öfre sidan om linien ligga 28 och på den
undre 21 fjellrader, hvilka för fjellens finhet svår-
ligen kunna med säkerhet räknas. Anus ligger
vid början af kroppens sista tredjedel. — Rygg"
fenan, som är mera hög än bred, börjar dubbelt
så långt från nosens spets, som afståndet är
emellan fenans slut och stjertfenans rot. Strå-
lame äro 11, af hvilka de 3 första äro hela,
de öfriga i spetsen delade. — Bröstfenorna, med
breda afrundade spetsar, hafva 18 strålar hvar-
dera, af hvilka endast den första är odelad. —
Bukfenorna, som hafva fått sitt fäste, nästan
under början af ryggfenan, hafva 10 — 11 strå-
lar hvardera, af hvilka de 2 främsta äro hela.
Hos hannen är den andra strålen mycket tjock
och bred. — Analfenan kort och hög, med på
snedden afrundad spets, börjar på midten mel-
lan bukfenornas rötter och stjertfenans bas och
har 10 strålar, af hvilka de 3 första hela, den
sista delad till roten. — Stjerlfenan bred och i
spetsen svagt urskuren, nästan tvär då den ut-
bredes, har 19 långa strålar, af hvilka de 2 yt-
tre odelade.

Könskillnaden är redan anförd. Hos honan
är buken, från bukfenorna till anus, något kö-
lad; hos hannen bred, och så starkt nedplattad,
att en knöl uppkommer på hvardera sidan om
denna intryckning. Bukfenorna hafva ock hos
hannen en mera rund form, äro skäliga och
hafva den andra strålen mycket tjockare än hos
honan.
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Lindarens färg, rättar sig efter det vatten
i hvilket han lefver. Är vattnet klart, så är
färgen följande: hela kroppen gulgrön på guld-
färgad bollen, och med fina guldfärgade prickar
i spetsen på hvarje fjell; hufvudet ofvan mör-
kare än ryggen, denna åler mörkare än sidor-
na, hvilka nedåt ljusna och blifva, lika med
buken, hvitgula. Samma färg hafva äfven de
undre delarna af hufvudet och gällocken. Alla
fenorna äro ljust gröna. Iris kopparröd. Då
fisken varit så länge ur vattnet att han dött, är
färgen helt och hållet förändrad. Kroppen är då
mörkt grön, ryggen och isynnerhet hufvudet
ofvan, svarlgröna. De fina guldfärgade prickar-
na äro då försvunna; buken gul; fenorna mörkt
purpurröda och nästan svarta. Dessa äro ock
de, som hastigast förlora sin färg. Vistas han på
dybotten är färgen sådan som figuren utvisar.
Träffas han i skogssjöar, der valtuet vanligen är
mycket mörkt,blir hela kroppen ofvantill svart,
liksom om han varit doppad ibläck; endast bu-
ken är något ljusare.

Granskas de inre delarna finnes lefvern om-
fatta tarmkanalen med tvenne långa, spetsiga lo-
ber, af hvilka den, som ligger på högra sidan är
längst och sträcker sig ända till anus. Tarmka-
nalen är kort och tjock, föga längre än fisken,
med endast två böjningar och saknar utvidgning
eller magsäck. Simblåsan stor, hopdragen, som
vanligt, på förstatredjedelen; den främre,mindre
delen är cylinderformig med afrundade ändar;
den bakre mot ändan afspetsad. Rom- ochmjölk-
säckarna dubbla, med vanligt läge.

Oaktadt äldre författare yttra: att Lindaren
finnes ialla länder, synes den likväl, på alla
ställen, vara mindre allmän. Efter Yarreli,
skall han finnas iEngland och Irland; men är
likväl sällsynt vid Engelska kusten och aftager
i mängd mot norden. Samma förhållande äger
äfven rum inom Skandinavien, der hanär tem-
ligen allmän iSveriges södra landskap; men lä-
rer hafva sin nordliga gräns iWermland, der
den finnesiRådasjö och Klarelfven (60° nordl.
br.). Högre mot norden och iNorrige, lärer
han icke förekomma, åtminstone finnes han icke
upptagen bland Norriges fiskar, hvarken af Ström
eller Pontoppidan. Isödra delen af Sverige fö-
rekommer han icke sällan, och vanligast ismärre

sjöar, dammar och träsk med dy- och gräsbot-
ten. Anmärkningsvärdt är att han äfVen finnes
i medlersta delen af Östersjöns vestra Skärgård,
der han till uppehållsort alltid väljer grunda
och gräsiga vikar iden innersta Skärgården. Af
naturen trög och maklig, älskar han stillhet och
saknar helt och hållet den liflighet, som finnes
hos större delen af dess samslägtingar. Utom
under lektiden, vistas han beständigt vid bott-
nen, oftast nedbäddad idy och.gräs. Detta sed-
nare förhållandet inträffar isynnerhet under vin-
tren, hvårföre man fordom trodde att han den-
na årstid låg i dvala. Någon gång, ehuru säl-
lan, kan han under sommaren, då vädret är
lugnt, uppstiga till vattenytan. Såsom varande
mycket seglifvad, kan han transporteras längre
väg utan att dö, hvarföre han ock lätt planle-
ras idammar och är ibland de fiskar, som der-
till längst varit begagnade.

Lektiden inträffar ibörjanaf Juni eller nå-
got sednare efter väderlekens beskaffenhet. Le-
ken föregår i grunda och gräsiga vikar, dammar
och mindre insjöar, utan särdeles buller, och den
gulaktiga, finkorniga rommen afsättes på gräset.
Ynglet skall växa mindre fort, hvilket likväl sy-
nes bero på lekslället och vattnets beskaffenhet.
Af Lindaren, som äfven kallas Sutare och Sko-
makare för dess flottiga utseende, är honornas
antal mindre än hannarnes. Yarrei.t, räknar 2
hannar mot en hona, eller åtminstone 3 hannar
mot 2 honor. Delta olika förhållande mellan
könen, skulle menligt inverka på fiskartens för-
ökande om ej dess afvelsamhet ersatte bristen
på antalet af honor. Bi.och räknade 297,000
ägg hos en hona af|U. vigt. Dess föda beslår
af dyjord, maskar och insekter.

Lindaren fångas sällan med not, allmän-
nast med katsor och ryssjor. På mete tager han
begärligt, då vanlig metmask nyttjas till agn.
Köttet, som födoämne, berömmes af några och
lastas åler af andra. Det är hvitt, benfritt och
fast, men anses vara hårdsmalt och derföremin-
dre helsosaml. Den dysmak, som költet vanli-
gen äger, bortgår då fisken, före tillredningen,
genom öfvergjulning med kokhett vatten (skåll-
ning) befrias från det tjocka slem, hvarmed krop-
pen är öfverdrågen.

C. U. E.
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Pl. 53.
Grönlin g (Cobitis barbatula L.).

Artmärke: Hufvudet något nedtryckt med långt åtskilda ögon, 6 muntrådar och
köttiga kinder utan tagg.

Synonymi. Cobitis barbatula L. S. N. X et XII; — Fn. Sv. Ed. 2, 121. — Cdv. et Valenc. XVIII,14.
—

Kröyer Danrn. Fiske 111, 539, — Nilsson, Skand. Fn. Fiskarna p. 343.

Slagtet Cobitis, som uppställdes af Artedi, hör till den stora Cyprinoidfamiljen (hvarom se förut sid. 56). Det
är rikt på arter uti hola Asien, der särdeles många äro kända i Norra Indien och på Java. Europa har blott tre arter
och från de öfriga verldsdelarne är ingen enda bekant. De äro ganska eget bildade och lätt igenkänneliga genom den
smala, nästan jämnhöga kroppen med ganska små fjäll; en liten ryggfena belägen midt öfver bukfenorna; nosen är
hoptryckt och nedåt sluttande; munnen är liten, tvärstående under nosspetsen och omgifven af muntrådar. Alla ar-
terna äro små, af 3 å 5 tums längd; blott några få hinna till 8 å 10 tum, hvaribland den europeiska C. fossilis. De
uppehålla sig alla i sött vatten, på bottnen, i hvilken många arter pläga nedborra sig, och lefva af små vattendjur.

Cobitis barbatula upptages här på grund af
dess förekommandeiFinland,samt emedan den
af Linné blifvit uppräknad iFauna Suecica. Den
tyckes aldrig uppnå större längd än ia5 tum;
två bar beskrifna exemplar äro i-i tum (v. p.
\\imillimeter) långa. Deraf upptager hufvudet,
med gällocket, 20, och stjertfenan 15 millimeter.
Största höjden utgöriaf totallängden. Hufvu-
det är, ofvanifrån sedt, nästan paraboliskt; nå-
got bred t och nedtryckt, ofvan plattadt, med
nedåt sluttande ansigtslinea och trubbig nos;
undertill är det bredt, platt och jämnt. Hela
hufvudet saknar fjäll, men huden är der fint
sniåknottrig och har flera små, upphöjda vårtor
med slemporer, ställde ien gles, nästan dubbel
rad under ögat, från öfre muntråden till sido-
linien., samt några få ien rad öfver ögat. —
Ögonen äro små, ihiaf hela hufvudets längd,
något aflånga, ställde midt emellan nosspetsen
och gällockets spets, men högt opp, vid sidorna
af den platta hjessan, åtskilde af ett rum som
har 3 gånger ögatsbredd. — Kinderna äromjuka,
köttiga, utan tagg eller intryckt grop. — Näs-
borrarna stå näst framom ögonen, '£ på hvar-
dera sidan, tätt tillhopa, så att den främre ej
räcker halfva afståndet till nosspetsen; den bakre
är större och enkel; den främre har en tjockare
kant, som baktill uppskjuter ien spets. Öfver
näsborrarna ligga de tre främsta slemporerna af
öfre raden. — Munnen ligger under nosspetsen
och är helt liten, tvärstående, utan tänder ikä-

karna. (Blott i de undre svalgbenen finnas några
smala, tandlika benutskott). Läpparne äro tjocka
och den öfre synes dubbel, såsom på många
fiskar, derigenom, att sjelfva nosspetsens hudut-
skjuter såsom ett öfre veck, utom det som utgår
från mellankäksbenet. Dessa båda veck afgifva
6 tjocka, mjuka muntrådar, nemligen så, att två
par utgå från undre sidan af öfre vecket: det
minsta paret ända ut vid nosspetsen och nästa
par strax utanför; tredje paret utgå från sjelfva
mungipan (hvarest ett litet os maxillare ligger
doldt). Dessa äro störst, något längre än \ af
hela hufvudet. Undre läppen är köttig och
midtpå delad såsom hos många andra Cypri-
noider.

— Gälöppningen är liten: gälhinnan öf-
vergår ibukens hud näst under under bröstfe-
nans rot, så att öppningarna äro åtskilda genom
hela det breda, platta bröstets bredd. Denna
hinna innehåller 3 långa, men ej breda strålar,
som räcka nästan ända bort under gällockets
spets. Sjelfva gällocket är tydligt äfvensom det
lilla aflånga underlocket; de öfriga benen täckas
väl af den tjocka huden.

Kroppen är framtill nästan Irind; bakåt
mer och mer hoptryckt, och, liksom ihela slag-
tet, är stjerten föga mindre hög än främre de-
len af kroppen. Sidolinjen är rät. Den utgår
från öfre vinkeln af gälöppningen och löper se-
dan midtåt sidan. Framtill är den försedd
med tydliga, utstående slemporer, men dessa
bli sedan otydliga, dolda af fjällen. Anus är

Skandinaviens Fiskar. lift. 10.
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belägen näst bakom J af längden utom stjert-
fenan.

Ryggfenan börjar näst fiaraoni midten af
bela längden, eller näst bakom halfva längden
då stjertfenen afräknas; dess längsta stråle är nära
så lång som hela kroppshöjden och betydligt
längre än fenans basis. Strålame äro egentligen
10, men den första är så liten och fin att den
svårligen skönjes; äfven den andra är helt kort;

den 3:dje räcker ej fullt tillspetsen och är ännu
enkel; 4:de och s:te äro längst och greniga så-
som de följande.

Analfenan är betydligt mindre och har 7
eller 8 strålar, af hvilka den B:dje är längst.

Stjertfenan har 18 ledade strålar, som äro
lika långa, utom de % öfre ocli % nedre som äro
något kortare. Den yttersta ofvan och nedan är
enkel; de öfriga klufna. Dessutom finnas några
helt korta, oledade.

Bröstfenan är temligen stor, något längre
än kroppshöjden; bred, rundad, med 11 (eller
12) strålar: den första enkel, ledad, något för-
kortad; de öfriga månggreniga, djupt delade;
andra och 3:dje längst; de två sista helt små,
svåra att riitt skilja.

Bukfenan betydligt mindre än brfn., föga
större än anfn.; börjar rätt under ryggfenans
början; räcker ej till anus; oval med 6 strålar:
1 enkel, ledad, något förkortad; de öfriga djupt
delade; den sista synes dubbel; 2 och 3 äro längst.

Fjällen ganska små, af mindre än en millim,
bredd, nästan cirkelrunda, tätt liggande men
utan att betäcka hvarandra i kanten; v. p. 15
från sidolinien till ryggen. Frampå kroppen åter-
stå, på ryggen och buken (på mina exemplar),
blott få, spridda här och der (möjligtvisäro fjällen
der lätt affallande); bakåt ligga de tätt och fast.

Färgen är tämligen klart gråbrun med mör-
kare, stora fläckar långs åt ryggen och sidoli-
nien och fläckiga tvärband på fenorna; men
kroppens fläckar äro ej så tydliga och bestän-
diga som på den hos oss allmänna Cobitis tas-
nia. De försvinna lätt isprit. Andra författare
hafva beskrifvit en svartare fläck på nedre sidan
af stjertfenans rot; men en sådan märkes ej på
dem som jag har att tillgå.

De här beskrifna exemplaren äro tagna i
trakten af Kuopio i Finland (nära 63° Lat.) och
på stället afmålade af W. v. Wright. Enligt
hans iakttagelser förekommer denna fisk der all-
mänt uti åar eller bäckar med temligen klart
vatten och grusbotten på ett par fots djup. Han
skall hålla sig tätt intill bottnen och vanligen
dölja sig under stenar, men han lärer ej borra
sig ned uti bottnen såsom C. taenia plägar göra.
På det anförda stället leker hanibörjanafJuni,
hvilket, i denna nordliga trakt, är 14 dar efter is-
lossningen.ITyskland skall han(enligtBloch)leka
iMars ellerApril;således äfven der tidigt på våren.

Linné omtalar, i Fauna Suecica, att denna
art blifvit från Tyskland införd iMälaren af
Kung Fredrik I. Den tyckes dock ej hafva" för-
ökat sig der; åtminstone har jag aldrig kunnat
få någon spaning på dess förekommande dér-
städes, hvaremot jag ofta derifrån fått C. tasnia,
som är allmän på många ställen isamma sjö.
Till och med ihela Sverige är denna art ej ve-
terligen funnen och märkvärdigt är, att detsam-
ma tyckes vara förhållandetiDanmark; Kröyer
hade nemligen ej kunnat få någon säker under-
rättelse att den förekommer der. Likvälbörhan
ganska väl kunna tåla klimatet, då större delen
af Sverige ligger sydligare än Kuopio. Möjligt-
vis finnes han här vid närmare efterseende på
ett eller annat ställe; men en så liten fisk kan
liitt bli förbisedd. — Föröfrigt är han funnen i
hela Europa samt genom hela norra Asien. I
Tyskland skall han på åtskilliga ställen fångas i
stort antal med dertill inrättade garn. Köttet
skall] anses för en utmärkt läckerhet och vara
lättsmält, så att det äfven väl fördrages af en
svag mage. Bloch beskrifver utförligt sättet att
anlägga gropar eller små dammar fördenna fisk.

Det namn,Grönling,som vi anförtfördenna
art, uppgifves redan af Linné iFauna Sv. Det
är nu obekant hvem som då gifvet det, men
uppenbart är det en förvändning af det tyska
namnet Griindling, som fisken fått deraf, att
han håller sig vid bottnen (am Grunde). Någon-
ting grönt finnes ej ifärgen. Ett annat namn
på samma art är Smaerling, efter det tyska
Schmerling. C. S.
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Pl. 54.
Tobiskung (Ammodytes lanceolatus Le Sauv.

Amra. tobianus Cuv.).
Artmärke. Kroppen nästan trind; öfverkäken ej (eller föga) framskjutbar; bröst-

fenan kort, räcker knappt under ryggfenans början; en svart fläck synes vanligen på
nosens sidor.

Synonymt. Ammodytes lanceolatus Le Sauvage Bullet. des Se. 1825 Fevrier. — Amm. tobianus Cuvier R. An.
Ed. 2, 1829, p. 360; — KröYER, Danm. F. 111, 575; — Nilsson Sk. Fauna. Fiskarna, sid. 653. — SciiagerströM,
Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1837, sid. 313.

Anm. De äldre författarne skilde ej emellan de olika arterna af Tobis utan förblandadebåda under ett namn. Vi
anföra endast följande namncitationer: Ammodytes, Artedi Gen. p. 16; — Syn. 29; — Sp. 55. —

Ammod. tobianus
Linn. S. N. X et XII; — Fn. Sv. Ed. 2, 109; — Bloch, Fische Deutschl. II p. 24; —

Svensk Zoologi Haft. 11, n:o
64 (figur af A. lanceolatus!; — Cuvier, R. A. 1817, 11, 240.

—
Linné hade dessutom omtalat "Amm. tobianus" isin

Skånska resa sid. 142 och i Öländska resan 87. Men det är ej möjligt att af de derstädes lemnade korta beskrifnin-
garna finna någon grund för namnets användande på den ena eller andra arten. — Artedis beskrifning är visserligen
noggrann, men uppgjord vid England, efter exemplar af båda arterna, och i alla händelser kan den ej anses såsom be-
stämmelsegrund för Linnés namngifning, som är gjord efter egen iakttagelse. — Cuvier yttrar iR. An. 1817, att To-
bisen blir 8 å 10 tum lång, men säger uttryckligen "on n'en connoitqu'un; det var då tydligt att storleken anfördesefter
de större.

—
Först år 1825 publicerade Le Sauvage på anf. st. sin iakttagelse, att två arter finnas tillhopa vid Fran-

syska kusten, hvilka han åtskilde genom käkames utsträckbarhet. Namnet A. tobianus bibehölls för den vid Frankrike
allmännaste, mindre arten, som der kallas "Appåt" och som har långt utsträckbar mun. Den andra, större arten, de
Franska fiskrarnes "Lancon", benämndes A. lanceolatus. — Då Cuvier, år 1829 il. c.) antog denna artskillnad, för-
ändrade han namnen och tillfogade i en not, att Le S. hade förbytt namnet "tobianus" ("il a transposé le nom de to-
bianus"). Hvaruti denna förbytning bestod förklarades icke, men namnet A. tobianus antogs för den störrearten "Lancon"
(A. lanceolatus Le S.) och den andra benämndes "A. lancea,- I'Equille". —

De sednare författarne hafva i allmänhet
följt Cuviers namnbestämning och vi hade ämnat göra detsamma, hvarföre namnet A tobianus blifvit utsatt på planchen.
Likväl synes det oss tydligt, att Cuviers bestämmelse beror på något misstag, och denna förmodan styrkes deraf, att i
den nyare editionen af Regne Anim. ("accompagné de planches",... "par Audouin... Valenciennes"; utan årtal), före-
ställes på: "Poissons"pl. 110, blott den mindre arten (A. lanceaCuv.) men under namn af "Equille(Amm. tobianusLin.)."
Såsom vanligt lemnar texten ingen förklaringhäröfver. —Men utom detta anse vi den äldsta, af Le Sauvage bestämda
nomenclaturen vara den rätta, och antaga densamma här för den större arten. Ifall man vill bibehålla namnet A. to-
bianus, så bör det tillhöra den lilla,allmännaste arten. Men emedan detta namn numera måste åstadkomma oreda och
egentligen tillhör båda, utan att det, såsom nyss anfördes, är möjligt att efter Linnés skrifter hänföra detsamma till nå-
gon viss af de två, så tro vi det vara bättre att för den mindre arten upptaga det Cuvieriska namnet A. lancea, hvar-
igenom all ovisshet undvikes.

Tobis-slägtet (A mmocly tes Artedi) som
hörer till ordaingen Malacopterygii apodes,
skiljes lättast från de öfriga dilhörande, näm-
ligen de ål-artade fiskarna, genom sin stjertfena
som är klufven och afskild från de långa rygg
och analfenorna. Det utmärker sig vidare från
dem genom bristen på simblåsa, genom sina
stora gälöppningar, genom fjällens egna anord-
ning, de flera olika, långsåt sidorna löpande
linierna ni. ro, som inedanstående beskrifning
närmare upplyses. — Hos oss förekomma två
arter, hvilka oftast finnas tillhopa och gemen-
samt kallas tobis, nemligen A. lanceolatus Le
Sauv. och A. lancea Cuv.

Den Tobisart som här blifvit afbildad upp-
når en betydlig storlek; jag har sett ett exem-
plar af 13 verktums (320 millim.) längd och
det uppgifves att de vid Britannien skola fin-
nas af 15 tum. Vanliga längden vid våra ku-
ster är blott 5 a 8 tum. — Kroppen är lång-
sträckt: hela längden utgör 11 a 12 gånger
största höjden; den är nära jämnhög,med små-
ningom alsmalnande stjert, och coniskt, tillspet-
sad t hufvud. Kroppen är nästan trind, så att
bredden utgör mera än £ af höjden; äfven stjer-
teu är blott vid fenan hoptryckt.

llulvudet är coniskt, föga hoptryckt, men
ofvan och på sidorna något plattadt, slätt, utan
fjäll. Höjden öfver nackbenet är något mindre
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än kroppens största höjd. Dess längd från nac-
ken till öfverkäkens spets är lika med 2 gån-
ger höjden, och, hos ett mindre exemplar, af
v.p. 6 tum, nära|af totallängden (med stjert-
fenan). Hufvudets längd, från gällockets till
öfverkäkens spets, innehålles hos samma ex. 5
gånger i totallängden; men med underkäkens
spets inberäknad, blott 4$ gånger. På de största
exemplaren är hufvudet något mindre motkrop-
pen, så att dess hela längd, med underkäk och
gällock utgör|af totallängden; men på de helt
små exemplaren, af blott 3 tum, är hufvudet
i proportion, ej större, än på de medelstora. —
ögat är temligen rundt, men tätt omslutet af
en skarp, mjuk orbitalrand; hvars öppning är
transversellt aflång (större på höjden). På
både större och mindre exemplar ligger ögats
bakre rand midt emellan spetsarna af under-
käken och gällocket; men på de större är ögat
i proportion till kroppen mindre än på de små,
så att ögats diameter på ett exemplar af \2
tum blott är dubbelt så stor som på ett af 3
tom. Härigenom blir nosen kortare på de små
än på de stora. Nosens längd (från ögats främre
rand till nosspetsen*! innehålles, hos de största
exemplaren, 1^ gång i afståndet mellan ögat
och gällockets spets; hos de minsta (af 3 tum)
nästan fullt 2 gånger. Ögats längd-diameter
(bestämd efter den färgade iris) innehålles 3
gångerinosens längd hos ett 12 tumsexemplar;
%k gånger hos ett 7 tums, 2 gånger hos ett 5
tums, och blott 1^ gång hos ett af 3 tum.

Näsborrarna äro sina, ailånga, ej framskju-
tande; två på hvardera sidan, något åtskilda;
den främre ligger midt emellan ögat och nos-
spetsen. — Slemporer synas ej många på hufvu-
det. Jag finner blott 3 vid sidan af hjessan,
näst bakom ög-ils öfre del; 2 å 3 något längre
bakåt, vid förlockets öfre vinkel, och 2 under
näsborrarna, men närmare käkkanten. Dessa 2
sistnämnda äro öppningar fören gemensam slem-
kanal, som. börjar tätt under näsborren, och
tvådelas till hålen.— Nosspetsen, som utgör det
fasta hufvudets framända och bildas af näsbe-
nen, är parabolisk, plattad och böjlig, samt
långt framskjutande, så att han fullständigt döl-
jer den tillslutna öfverkäken.

Munnen är ganska stor men knappt fram-
sträckbar. Mellankäksbenet, som ensamt bildar
hela öfverkäkens kant, är neinligen framtill,ge-
nom ett kort ligament, fästadt under nosspet-
sen, så att det ej kan skiljas långt derifrån.
Således, då käkarna öppnas, ställer sig öfverkä-
ken verticalt och böjer nosspetsen uppåt. Den
är dock något framsträckbar hosde yngre exem-
plaren; — men på den andra arten (A. lancea)
sträckes den, då munnen öppnas, långt framåt
i horizontell rigtning, liksom på Cyprinerna.
Mellankäksbenet är ganska smalt och räcker,
då munnen är tillsluten, något bakom näsbor-
rarna. Öfverkäksbenet är betydligen starkare;
det ledar under sidorna af nosspetsen och lig-
ger, dä munnen är tillsluten, doldt under ett
hudveck af kinden. — Underkäken är ganska
stark och mycket längre än den öfre. Dess led
ligger midt under ögat; tomialranden är starkt
bugtig. Den coniska spets af underkäken, som
utskjuter framom öfverkäken och utgör hufvu-
dets spets, är så lång som ia \ af den egent-
liga nosen.

Tänder saknas fullkomligt i käkarna, på
gombenen och på tungan. Blott iframändan af
vomer finnas två, som äro starka, tätt hopsit-
tande, krökta. Svalgbenen, som äro små, (på
hvardera sidan: 3 ofvan och ett, långsträckt,
nedan), hafva tättstående, tina, kardlika tag-
gar. — Tungan har en hos fiskarna mindre van-
lig form; den är fri, bred men tunn, ofvan
concav, med nedböjd, rundad spets.

Gälöppningarne äro så stora de hos fiskar
kunna vara: ofvan står nästan hela gällocket
fritt och nedtill är öppningen fortsatt ända till
underkäkens led. Gälhinnan är således fullkom-
ligt klufven, utan att förenas med den smala
främsta spetsen af buken, mellan gälarna. Hon
har 7 strålar, I) vilka dock äro svåra att räkna,
emedan den yttersta är ganska kort och fin,
samt dold af de ovanligt starka musklerna. De
ligga betäckta af veckets kant och räcka nära
till dess spets.

— Gällocket är ganska stort och
tunnt; men det egentliga locket (operculum)
utgör blott minsta delen (v.p. i) deraf; det är
slätt, convext, triangelformigt. Störstadelen be-
står af underlocket (suboperculum) som utgör
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hela den bakre och nedre delen, och med sin
bredt rundade spets utskjuter något bakom
bröstfenan. Det förenas med förra stycket ge-
nom en sned rät liuea; underkanten har, öfver
bröstfenan en stor, rundad vik; yl-an är slät,
nedtill med 9, sträligt utlöpande, tydliga linier.
Gälbågarne äro 4, fullständigt frausade, hvartill
kommer en starkt utbildad bigäl på gällockets
insida.

På sjelfva kroppen märkas flera långsåt
löpande linier. Först den egentliga Sidohnien,
som ligger högt opp pä ryggen: vid j från me-
dellinien till ryggfenan. Hon är parallel med
denna sednare, rät, intryckt i de något större
fjällen, som hafva hvar sin slemkanal med dess
öppning. Hon börjar öfver gällocket utan att,
såsom vanligt, fortsättas in på hufvudet, och
slutar vid slutet af ryggfenan. — Midtåt krop-
pens sidor löper en något intryckt medellima
långs åt vinklarna af kroppens muskelknippen.
Hon är alldeles rät och består af ganska små
punkter, liksom intryckta med en nål, hvilka ej
synas utan tillhjelp af en vanlig loupe. De
bilda en irreguliert dubbel (eller flerdubbel)
rad af så stor bredd som ett hälft fjäll. Hon
liknar en sidolinia, men är svagare och saknar
slemkanaler. — Vidare finnes vid bukens sidor
en ännu märkligare köl, eller hudfåll, som bör-
jar under bröstfenans rot, löper alldeles rät och
försvinner småningom midt emellan anus och
stjertfenan. Den är ungefär så hög som största
bredden af ett fjäll, tunn och mjuk och synes
ej innehålla någon långskanal; men den ligger
(åtminstone på spritlagda exemplar) med sin
fria kant utåt böjd, fästad ihudens slem, och
får således utseendet af att sjelf omsluta en
kanal. — På buken, mellan de båda sidokölarna,
löpa, från bröstfenan till anus, 3 fina långs-
linier, af hvilka de på sidorna blott äro otyd-
ligt intryckta; men bukens medellinia är helt
fin, något upphöjd, af klar färg och fri från
fjäll. — Tarmöppningen ligger hos båda könen
midt emellan gällockets och stjertfenans spetsar.
Den är allenast utmärkt af en intryckning.

Ryggfenan är nära jemnhög;på stora exem-
plar knappt så hög som iafkroppshöjden. Hon
börjar så långt bakom nackbenet, som hufvu-

dets längd från nacken till underkäksspetsen,
och slutar ett litet stycke från stjertfenan. Strå-
larna äro omkring 56; antalet tyckes blott va-
riera med 2 till 3 mer eller mindre; alla äro
fina, ledade, men fullkomligt enkla och spetsiga,
dock ej stickande. Hinnan är tunn och skör.

Analfenan börjar nära anus och slutar
midtför ryggfenans slut. Hon är lika hög som
denna med v. p. 30 strålar af lika beskaffenhet
som iryggfenan.

Stjertfenan är djupt klufven; största läng-
den är ungefär lika med kroppshöjden. De
egentliga (ledade) strålanie äro 15. Af dem
äro 13 klufne; dock ej särdeles djupt; den yt-
tersta ofvan och nedan är enkel och föga kor-
tare än spetsarna af fenan. Utanför dessa ligga
flera små, oledade eller falska strålar. På ett
■12 tums exemplar räknar jag 11 ofvan och 9
nedan.

Bröstfenanär betydligt mindre, än på Arnm.
lancea, och räcker på medelstora exemplar blott
så långt bakåt, som midt under första ryggfen-
strålen. På de aldra största räcker den ej på
långt när så vida; hos dem är bröstfn.blott
hälften så lång som afståndet från gällockets
spets till ögats medelpunkt. På små ungar, af
3 --4 tums längd utgör fenans längd f af detta
afstånd och hennes spets räcker under andra
ryggstrålen. Brfn:s strålar äro 14; alla ledade;
den första är enkel och räcker blott något öf-
ver halfva fenan; n:o °2 är blott iyttersta spet-
sen otydligt klufven; de ofriga två gånger klufna;
den s:te (4— 6) längst. — Bukfenor saknas.

Fjällen äro ganska små och bekläda hela
kroppen, men ej hufvudet. De äro något aflånga,
ganska tunna och fast inneslutna iytterhuden,
så att de äro svåra att uttaga. På ryggen och
buken stå de tätare och oregelbundet, men på
sidorna ligga de ordnade iregelbundna sneda,
enkla rader, som löpa från sidolinjen vid ryg-
gen, snedt bakåt, ned till bukens sidokölar.
Dessa fjällraders antal varierar betydligt; jag har
på en stor hanne räknat blott 172; Kröyerhar
funnit ända till 495. (Det vanliga torde vara
omkring 180). De främsta, v.p. 5, öfver oper-
culum och de sista 6 å 7, vid stjertfenan, äro
korta och ofullständiga. Fjällradernas antal står
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således i etl ganska ojämnt förhållande till ver-
tebrerna, eller såsom %i a 3 till 1. Dessa ra-
der iiro, framtill och midtpå kroppen, sinsemel-
lan något åtskilda; på stjärten ligga de tätt till-
hopa. Uti hvarje rad ligga fjällen så tätt, att
de något litet betäcka hvarandra med kanten.
Midtpå kroppen innehåller hvarje rad v. p. 46
fjäll, hvaraf 18 a '19 frän och med sidolinjen
till medelliuicn; de öfYiga 27 a 28 derifrän till
bukens sidoköl. På de största exemplaren (af
omkring 12 tum) upptaga 7 fjäll uti en sådan
rad, o millimeter. Hos dem synas fjällen djupt
fårade af ett ringa antal coucentriska linier
samt af några radierande, både framåt och bakåt.
Detta har tyckts mig vara tydligare hos han-
narna än hos honorna. På de medelstora exem-
plaren kunna dessa linier knappt skönjas.

Färgen är grönaktig på ryggen, föröfrigt
hvit, skiftande i hvarjebanda regnbågsfärger,
men på den lefvande fisken är hela kroppen
något genomskinlig. Alla fenorna ärobleka. En
stor, svartaktig fläck finnes på nosens sidor,
midt emellan ögat och nosspetsen. — Ingen tyd-
lig yttre könskillnad förmärkes.

Om inre delarna anföra vi blott, att ver-
tebrerna äro 66; simblåsa saknas. Matstrupen
vid; magen är temligen liten, fast och vid,med
en lång, smal fortsättning bakåt, som, då den
är tom, liknar ett helt smalt, cylindriskt bi-
hang, men då den fy lies af föda blir ganska
stor och utsträckt ända ned mot anus. Lefvern
är liten, hvit; ligger framom magen, kring mat-
strupen: tarmen är smal, med en stor böjning;
blott en kort, conisk blindtarm finnes vid py-
lorus. Äggstockarna äro framåt skilda, men mot
anus fullkomligt förenade till en enda massa.
Äggen äro brandgula, ganska talrika och fina;
diametern utgör föga öfver j millimeter, ty 7
fullvuxna ägg upptaga 4 millimeters längd.

Tobisen linnes omkring nordvestraEuropas
kuster: vid Frankrike, Brilannicn och Irland,
omkring Danmark, inåt Östersjön åtminstone
till trakten af Åland samt längs uppåt JNorrige
ända till INordeap. - Den Tobis som förekom-
mer vid Grönland har blilvit ansedd för en
egen art (A. dubius Reiiih. Grönl. ichth. i D.

Vid.Selsk. Afh. VII, tp. 1838), ehuru den knappt
lärer skilja sig från A. lanceolatus genom annat
än en något kortare nos och föga längre bröst-
fena. Nilsson, som på anf. st. iemnar en jem-
förelse, anser dem dock ej åtskilde. Äfven i
Medel hafvet finnes Tobis, om hvilken en lika
beskaffad ovisshet råder, .lag har ej haft till-
fälle att jemföra dessa med de hos oss vanliga.

De båda arterna, A. lanceolatus och A.
lancea tyckas hafva fullkomligt lika lefnadssätt
och på de flesta ställen finnas tillhopa, hvår-
före deras historia måste tillsamman afhandlas.
Iallmänhet tyckes det vara den mindre arten
(Å. lancea) som utgör största mängden. Så är
tydligen förhållandet vid tobisfiskena i Skåne,
byarest, på 1820- och 30-talet, A. lanceolatus
knappt tycktes mig utgöra TV af hela antalet
och likadant synes förhållandet varaännu (4856).
Omkring Danska öarna tyckas (enl. Khöyer)
båda arterna vara mera lika till antalet, men
vid Jutlands vestra kust är åter A. lancea den
öfvervägande, liksom omkring Britaunien. Vid
Irland är A. lancea ymnig omkring hela ön,
men A. lanceolatus är blott antecknad såsom
funnen vid norra kusten (Thompson Report, ur
Brit. Ass. 1840). Vid Bretagne iFrankrike är
älven den mindre arten ymnigast; A. lanceola-
tus var der sällsynt på 1820-talet, men hade
förr varit allmän (Le Sauv.) — Vid Finmarken
förekomma båda våra aiier, men jag har der-
ifrän blott sett små exemplar, af v. p. 3 tums
längd. Sjelf har jag funnit tlera sådana på ebb-
stranden vid Alten, der de lågo utan att borra
sig ned; och Prof. Loven har hemfört några
från Finmarken.

Öfverhufvud vistas Tobisen blott på sand-
botten, ihvilken han kan nedgräfva sig. Båda
arterna äga en utmärkt skicklighet att iett
ögonblick borra sig ned isanden, der de tyc-
kas ligga fördolda, vid ifots djup eller mera,
under större delen af dygnet och blott tidtals
gå opp. — Om vintern lefva de på större djup;
men om våren dä vattnet börjar bli något
varmare, uppgå båda arterna tillhopa på vissa
sandiga, långgrunda ställen utmed stränderna,
för att vistas der hela sommarn. Detta inträf-
far vid Skåne i slutet af Maj, då genast fisket
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börjar; under loppet af October gå de åter ut
åt djupet. Dessa ställen, som äro rätt väl pas-
sande för Tobisen, förekomma dock ej öfverallt
(förmodligen emedan dertill fordras sandbotten
af en viss beskaffenhet, både vid stranden och
utåt djupet?). Vid hela svenska kusten finnes
blott ett enda ställe der Tobis fångas ibetyd-
lig mängd, nemligen uti den lilla viken slrax
norr om Cimbrishamn, hvarest så mycket deraf
erhålles, ätt Kyrkoherden i Gladsax (enl.Nli-S-
--son) har i tionde af detta fiske 6 tunnor tor-
kad tobis. Hela fångsten uppgifves blott till
omkring 30 tunnor, hvilket dock tyckes vara
för litet. Sannolikt har staden ursprungligen
uppstått just genom detta fiske. Under hela
sommarn och ända till October, dragés der dag-
ligen, då ej storm inträffar1,med finbundna no-
tar, som utläggas ända till 3 famnars djup och
uppdragas på stranden. Detta fiske börjar strax
på eftermiddagen och fortsattes till fram emot
solens nedgång.

De ställen vid hvilka Tobis nu fås äro, så
vidt jag kunnat få reda derpå, följande: 1:o
trakten söder om Åhus; 2:o fisklägena Wik och
Baskeniölla, \— f milnorr om Cimbrishamn; 3:o
Cimbrishamn; 4:o Kåseberga (mellan nämnde
stad och Ystad); 5:o Ystad, näst öster om sta-
den och niil utåt, till Köpingeåns utlopp;
samt, 6:o vid Åbekås 1j mil V. om Ystad. —
Utom vid Cimbrishamn lärer det allenast vara
vid Ystad der något fås till afsalu; annars tyc-
kes den blott fås till agn på torskkrokar. Vid
Skånes sydvestra hörn (Trelleborg, Skanör) är
Tobisen en för folket iorten alldeles obekant
fisk. Långs åt Skånes vestra kust fås den knappt
och jag känner intet annat om dess förekom-
mande der, än det Schagerström (1. c.) anför,
att båda arterna äro sällsynta itrakten afLands-
krona, men att man i September 1837 hade
fått ett större parti vid Råå (närmare Helsing-
borg) såsom en sällsynthet. Vid Danska öarna
fås Tobis men jag känner inga närmare upp-
gifter om ställena och qvantiteten. Ännu obe-
kantare är mig dess förekommande vid Halland.
IBohuslän fås blott spridda exemplar af båda
arterna bland annan fisk. Inåt Östersjön fiskas
något Tobis vid Ottenby på Ölands södraudde

såsom redan Linné omtalar. Enligt uppgift af
Hr Stallmästaren Beyer fortfar detta fiske än,
åt Ö. sidan, men iringa skala, blott till bete
för torsk. Det förrättas med not, hvars bröst
utgöres af ett lakan, som ställes i vattnet mot
solen, då tobisen lockas af skenet. Fisken kal-
las der Tåbbis. — Vid Bornholm fås störreqvan-
titet, eller ungefär så mycket som vid Ystad,
så att Kåsebergaboar pläga fara dit öfver för
detta fiske. — Uti Stockholms skärgård linnes
ren sandbotten vid Sandhamn, men det är ej
kändt att tobis der uppehåller sig. Deremot
träffas ej sällan, om sommarn, små tobisungar,
af v. p. 3 tums längd, fritt kringsammande här
och der iskärgården der ingen sandbotten fin-
nes, samt ute på djupet, men opp i vattnet
(jag har fått dem vid 3— B famnar under ytan)
på de ställen der ymnigt strömmingsyngel lin-
nes. Ofta nog fås sådana ungar iströmmings-
notarna, men jag har aldrig sett något större
exemplar taget på denna trakt. Detta tyckes
visa, att de yngre föra ett kringströfvande lef-
nadssätt, hvaremot de äldre tyckas hålla sig
mera stilla. Det anfördes att fångsten sker vid
Cimbrishamn på eftermiddagen. Vid Åhus och
Ystad fiskar man både morgon och afton, samt,
vid mulet väder, äfven midt på dagen. Tobi-
sen är nemligen blott vid dessa tider irörelse
och simmar omkring.

Det synes som om Tobisen vid Norrige
skulle föra ett något olika lefnadssätt med den
vid södra Sverige. Han finnes der, ej sällsynt,
vid stränderna, och är väl känd under namn
af Siil. Då bottnen under ebbtiden blir torr,
borrar han sig ned deruti, och är i rörelse
under flodtiden. Men han tyckes äfven finnas
långt ut från landet på betydligt djup, hvarest
åtskilliga vattenfoglar (Alca aretica, Uria troile)
under sommarn uppfiska honom istor mängd,
hvilket naturligtvis endast kan ske under det
fisken simmar omkring. Ett närmare aktgif-
vande derpå torde kunna upplysa åtskilligt ai
hans historia. — Då Tobisen om vintern vistas
ute på djupet kan man med all sannolikhet an-
taga, att han, såsom alla fiskar vid denna tid,
håller sig ännu mera stilla än om sommarn.
Sannolikt håller han sig äfven då till sandbot-
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ten och ligger deruti nedgräfd. Magister F. W. Are-
sciioug, som benäget förskaffat mig flera af de här
meddelade underrättelserna, har af en fiskare hört
att denne om vintern fatt upp en Tobiskung ur sand-
botten, på stort djup, då han der draggade efter för-
lorade torsk-krokar. Men att Tobisen äfven dä är tid-
tals i rörelse, synes deraf, att den ofta fås i Torsk
som fångas på djupt vatten, vintertiden.

Efter Blocu har man uppgifvit, att Tobisens föda
består af små maskar och halsdjur, hvilket väl äfven
till en del är rigtigt; men det är ej för att söka dem,
som han borrar sig ned i sanden, ty det är omöjligt
för en fisk, att sålunda nedgräfd söka eller gripa nå-
gonting. Han ligger i sanden för att hvila och söker
troligtvis föda blott då han går opp. Hufvudsakliga
lödan lärer dock bestå af mindre fiskar äfven af hans
eget slägte. Vi hafva redan anfört att de yngre exem-
plaren simma omkring der strömmings (eller sill-jyn-
gel finnes i mängd. Den medelstora Tobisen sluka
dessa mindre ungar och annat fiskyngel ;de aldra största
exemplaren, synas nästan blott lefva af de medelstora.

Lektiden inträffar för den mindre arten iAugusti.
Hr Aptekaren G. Halck iCimbrishamn, som äfven haft
godheten skaffa mig flera uppgifter, fann dess lek ännu
fortfara d. 15 September 'I 856. — De som hafva lekt
ut stadna dock qvar på grundet, med de öfriga. Märk-
värdigt är att lektiden först börjar då fisken vistats 3
månader på lekgrundet. — Den större artens lektid är
okänd. Det har uti Ystad blifvit uppgifvet att den
skulle leka i April; men så tidigt lär den väl knappt
hos oss gå opp på grunden. Båda arternauppgå sam-
tidigt i Maj månad, och det synes mig sannolikast att
de äfven leka någorlunda samtidigt. Möjligtvis är det
just af denna anledning som fiskrama ej känna någon
åtskillnad. De stora exemplaren äro sällsynta och i
de medelstora har jag aldrig sett utbildade fortplant-
ningsdelar. — Om ynglets utkläckning och tillväxt är
ingenting bekant, men sannolikt går tillväxten fort.
De ungar af 3, högst itum, som om sommarn (i
Juli till September, kanske än längre tid) ströfva vida
omkring efter rof, äro sannolikt af förra årets afvel.
De vanliga exemplaren af 5 till 7 tums längd tyckas
vara ett år äldre Den mindre arten (A. lancea Cuv.)
är då fortplantningsskicklig och den synes aldriguppnå
större längd än något öfver 7 tum; (Kröyer anförett
ex. af 7iDanska tum, =190 m.m.); men det är ännu
ej upplyst huruvida A. lanceolatus är mogen till fort-

plantning vid denna storlek. Han tillväxer, såsom vi
anfört, till '13 tum eller deröfver, ocb både hannar
och honor uppnå denna storlek. — Det är dessa största
exemplaren af A. lanceolatus som få namn af Kungar;
vid Åhus kallas de dessutom Gröningar, och detta
namn plägar understundom användas för alla ex. af
denna art. En del (iskare känna nemligen att två sor-
ter Tobis finnas, och att Kungarna blott äro af den
ena. Enligt Nilsson skall denna art vid Bleking kallas
Hviltobis, den andra (A. lancea) Blåtobis. — Kun-
garne äro sällsynta af det lätt begripliga skäl, att ej
många exemplar kunna under några års tid undgå att
bli uppfiskade genom den idkeliga notdragningen De
äro derföre, i förhållande till hela antalet, allmännast
der som tobisen ej är nog ymnig att löna notfiske.
Det som gör att en och annan ändock finnes, är san-
nolikt den omständigheten, att de äldre tyckas ligga
vida mera stilla och nedgräfda än de medelstora,hvari-
genom de äro mindre utsatte för att fångas. De lära
nemligen blott erhållas mot aftnarna. Tobisfisket är i
sanning märkvärdigt, emedan det visar denna fiskarts
utomordentliga förmåga att bibehålla sig. Tobis fångas
ännu vid Cimbrishamn i sannolikt föga eller ej mindre
qvantitet än fordom, ehuru man årligen, i flera år-
hundraden, anställt ett förödelsekris:emot den, eenom
dragning med fina notar, långt före, under och efter
lektiden, som skulle tyckas vara tillräckligt att igrund
utrota honom inom några få år. Men just dennahär-
dighet gör att dess historia så mycket mera förljenar
att noga utredas. Den fina och högst talrika rommen,
kanhända äfven de yngres kringströfvande lefnadssätt,
torde dock göra, att mängden någorlunda ersattes,blott
några större honor årligen få lägga sin rom.

Tobisen användes till föda färsk, dels kokt, dels
stekt, och anses af många såsom en läckerhet. Andra
påstå att den är för mager och åter andra finna hos
den en obehaglig lukt. En stor del af fångsten vid
Cimbrishamn torkas och förvaras till vintern. Ingen
skillnad i smaken förmärkes hos de två arterna Så-
som agn på krok för Torsk och andra störreroffiskar
anses den utmärkt och dertill begagnas den öfverallt der
den fås. — Fiskesättet med fina notar är omtaladt. På
de ställen der ebb och flod finnes, såsom vid Nordsjö-
kusten, lärer man bruka att under ebbtiden uppgräfva
tobisen med dertill inrättade hackor. Sådana brukasäf-
ven hos oss för att upptaga dem som borra sig ned i
sanden sedan de blifvit uppdragna till lands. C. S.
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Pl. 55.
Skrubbskädda (Pleuronectes Flesus Lin.)

Artmärke. Kroppen, på båda sidor sträf af taggiga knölar, i synnerhet kring
sidolinien samt rygg- och bukfenornas strålrötter; sidolinien nästan rät; en benpigg
vid anus.

Synon. Pleuron. linea laterali aspera, spinulis ad radices pinnarum in latere oculato, ArtediDescript.Gen. p. 17;—
Syn. p. 31; — Spec. p. 59.

—
Pleuronectes Flesus, Lin. Fn. Sv. p. 116; — Syst. Nat. Ed. XII,1. p. 457; —

Retz.
Fn. p. 33»; — Quensel, Vet. Akad. Handl. 1806 p. 214; —

Sv. Zool. 2, p. 46; —
Bloch Naturgesch. d. Fisch.

Deuts. 11, p. 52, Tab. 44;
— Yarreix,Brit. Fish. 11, 215; — Nilsson, Synopsis p. 55; —

Skand. Fn. IV,p.618.—
Platessa flesus, Kröyer,Danm. F. 11, 276.

Var- Pleuron. oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus obtusis, Ar-
tedi Gen. p. 17, N:o 4;

—
Pleur. passer Lin. Syst. Nat. Ed. X, 1 p. 271 n. 15;

—
Retz. Fn. p. 333;

— Quensel,
Vet. Akad. Handl. 1806 p. 214;

— Hoixberg,Bohusläns fiskar, 2, p. 48;
—

Bloch, Naturg. d. Fisch. Deutschl. 11,
p. 74; — Nilss. Skand. Fn. IV, p. 618.

Rf.57-60; Brf.10-11; Bukf.6; Anf. 40-42; 5^.18.
Skrubbskäddans vanliga längd är 8 till 10

tura. Någon gång uppgår den till 15 tum, då
hela längden tages. Största höjden, mellan fe-
norna, utgör omkring hälften af längden från
nosens spets till stjertfenans rot. Största bred-
den iaf höjden. Hufvudet litet, hjertformigt
och hoptryckt; dess längd utgör { af kropps-
längden till stjertfenans rot. Munnen medel-
måttigt stor; underkäken längst, läpparna tjocka.
En rad räta, koniska och tätt sittande tänder i
båda käkarne. På öfre sidan isvalget 3 ben-
knölar på hvardera sidan med % rader trubbiga
tänder ihvarje. På undre sidan med irader
lika beskaffade tänder, af hvilka de mellersta
äro störst. Gom och tunga släta. Gälöppnin-
garne små. Gälhinnan har 6 krökta strålar.
Ögonen, som ligga än på högra, än på venstra
sidan, äro små, tätt sittande, utslående, det
nedre något framför det öfre. Näsborrarne, som
ligga vid nedre ögats öfre kant, hafva tvenne
öppningar, af hvilka den främre på färgade si-
dan är rörformig; på undre sidan finnes lika-
ledes 2:ne öppningar, den främre liten, täckt
med en valvet, den bakre oval öppen.

Kroppen är täckt med en tjock hud, på
båda sidor beströdd med nästan runda, tunna

och rafflade fjell. På båda sidor om sidolinien
och på hufvudet bilda fjellens spetsar taggiga
knölar,hvilka till antalet äro mycket olika hos
olika individer, så att de hos några äro spridde
öfver hela den färgade sidan af kroppen, dock
allmännast och tätast kring sidolinien. På blind-
sidan har jag allmännast funnit dem kring si-
dolinien och sällan öfver buken. Vid roten af
hvarje fenstråle, så väl irygg- som analfenan,
står en dylik större tagg; likväl räcker denna
knölrad sällan till fenans slut mot stjerten, och
är oftast på främre delen af kroppen dubbel.
Någon gång är kroppen helt och hållet slät,
utom taggknölarne vid rygg- och analfenans
strålrötter och några på hufvudet och sidolinien.
Sidoliuien, som börjar från en krökt benkam
mellan ögonen, löper, med en knapt märklig
höjning öfver bröstfenan, rak ut till yttersta
spetsen, istjertfenans mellersta stråle. Anusöpp-
ningen stor, ligger mellan bukfenorna och den
bentagg, som börjar analfenan. Ryggfenan bör-
jar öfver det öfre ögat och slutar ungefär lika
långt från början af stjertfenan, som stjertens
höjd vid fenans slut; har 53

— 59, allmännast
57, hela ledade strålar. Bröstfenorna,som hafva
sitt fäste under spetsen af gälsäcken, hafva 10

29Skandinaviens Fiskar. Hft. 10.
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strålar, af hvilka de 2 första hela, de öfriga i
spetsen delade. Bukfenorna, som ligga något
framom bröstfenorna, äro i spetsen afrundade
och hafva 6 hela och ledade strålar. Anal/enan,
som slutar under slutet af ryggfenan, har lika
form med den och lika beskaffade strålar. Des-
sas antal uppgår till 40, då de 2 första och
sista, som sitta hvarandra nära, räknas särskildt.
Stjertfenan, nästan tvär, har 12 ispetsen delade
strålar och 3 hela på hvarje sida om dessa.

Färgen är mycket föränderlig; på den ko-
lorerade sidan vanligen grå eller gulgrå, och
oftast tecknad med runda, pomevansgula, ur-
blekta fläckar, hvilka äfven finnas på fenorna.
Ofta saknas likväl dessa. Fenorna hafva krop-
pens färg, ehuru något ljusare. Undersidan är
hvit, oftast brunfläckigutåt sidolinien; då denna
sida är till hälften brun finnes alltid denbruna
färgen mot stjerten. Någon gång, ehuru högst
sällan, är den undre sidan helt och hållet brun.
Iris messingsgul; pupillen blå.

Af de inre delarne finnes lefvern vara hel,
aflång, liggande på venstra sidan. Mjelten på
ena sidan rund, på den andra flat, mörkröd,
liggande vid ventrikeln, tätt invid den stora
runda gallblåsan. Tarmen omkring 1^ gång så
lång, som fiskens hela längd, liggande islyngor,
utan några ordentliga böjningar, nästan jemn-
tjock, utan betydlig utvidgning. Denhar tvenne
mycket kortablindtarmar vid magmunnen. Hjer-
tat långt, fyrkantigt. Hanens mjölksäckardubbla,
hjertformiga, ligga längst ned i bukkaviteten.

Honans rommsäckar likaledes dubbla; menmyc-
ket spetsiga, endast den öfre breda ändan lig-
ger ibukhålan, de långa spetsarne hafva egna
kaviteter, en på hvardera sidan om analfenans
rot och sträcker sig denna dubbla kavitet tillnära
slutet af analfenan. Rommkornen äro ganska fina.

Skrubbskäddan är den allmännasteislagtet
så väl iNordsjön som iÖstersjön. På sednare
stället är hon ännu allmän i Stockholms skär-
gård och vid Åland. Hon finnes äfven i Me-
delhafvet; uppehåller sig företrädesvis på san-
dig, lös och gräsig botten. Hela sommaren
uppehåller hon sig på mindre djupt vatten, sö-
ker endast under vintern djupare, och träffas
då högst sällan vid stränderna. Imellersta de-
len af Kattegat har jag funnit lektiden inträffa
i slutet af Mars. IÖstersjön leker hon iMaj.
ITjörns skärgård kallas hon Skrubba, Skrubb-
skädda, Ruska, Russeskädda o s. v. Som födo-
ämne räknas hon till de mindre eftersökta;men
värderas likväl högre änSandskäddan. Hon lefver
hufvudsakligen af smärre mollusker och crusta-
ccer. Från sina samslägtingar skiljer hon sig
deruti, att hon väl trifves imindre salt vatten,
såsom i mellersta delen af Östersjön; men då
man sagt att hon äfven lefver i rent af sött
vatten, så måste detta vara öfverdrifvet. Åt-
minstone går hon hos oss aldrig in uti flod-
mynningarne eller isjöarna, och träffas knappt
någonsin ide inre vikarne af skärgårdarna, der
sött vatten utfaller.

C. U. E.
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Pl. 56.

Bergskädda (Pleuronectus microcephalus Donav.)
Artmärke: Kroppen oval, slät; munnen liten; käkarna lika långa med svalda

läppar. Sidolinien nästan rak med en obetydlig höjningöfver bröstfenan. Analtagg saknas.
Synon. Pleuronectes Quenselii Hoixberg, Götheborgs Vet.- och Vitterh.-Sällskaps Handl. T. 4, sid. 59.

—
Pl.

quadridens, Fabricius, Kongl. Danska Vidensk. Sällskaps Handl. T. 1, p. 39; — Faber, Fische Islands p. 138.
—

Pl.
pola Cuv. le Regne anim. T. 11, p. 339.

— Pl. cynoglossus et Pl. microstomus Nilss. Prodr. p. 53.
— Pl. microce-

phalus Donav. Brit. Fish. T. 11, p. 42. —
Pl. Pola Yarrell, Brit. Fishes T. 11, p. 127. — Pl. microcephalus Fries,

Vet. Akad. Handl. 1838, sid. 173. — Kröyer,Danmarks Fiske 11, p. 316. — Nilss. Skand. Fn. IV, p. 609.

Bf.87-98; Brf.10; 8f.5; Anf.72-74; Stf.19.
Beskrifning. — Vanligen längden är 8 till

10 tum; den största jag har sett höll 16 tum.
Kroppen aflångt oval och något hög, så att
största höjden, som infaller på midten af krop-
pen, utgör omkring hälften af hela längden till
stjertfenans rot, eller 5 gånger hufvudets längd.
Kroppen är tunn, så att bredden utgör föga
mer än af höjden. Hufvudet litet, ungefär
lika långt som stjerlfenan, eller omkring iaf
kroppens längd till stjertfenan. Munnen liten;
käkarna lika långa, med tjocka, runda läppar.
Tänderna jemna, breda tättsittande ien rad;
de finnas ibåda käkarna, likväl endast på undre
eller blindsidan. Den öfre eller rätsidan af kä-
karna är tandlös eller har någon gång 1 till 2
tänder. På några exemplar är en eller två af
de främst sittande tänderna, längre. Gälöpp-
ningarna mycket sina. Gällocken på den fär-
gade sidan hafva inedre kanten ett något tjockt,
orangefärgadt bräm, och ett motsvarande finnes
på humeralbenet vid bröstfenans rot. Gälhin-
nans strålar 7; de 3 första sammanväxta; den
sista mycket liten, knappt märkbar. Ögonen
sitta på högra sidan; äro mycket utstående,stora
och ligga tätt tillhopa, så att de endast skiljas
af en skarp uppstående benköl. Det undra, som
är något mindre, ligger något närmare nosspet-
sen. Näsborrarna hafva två öppningar,den bakre
öppen, den främre tubformig. De på öfre si-
dan ligga tätt invid och midt öfver munviken,

nästan mellan ögonen. De på blindsidan ligga
öfver främre kanten af öfre ögat, framför bör-
jan af ryggfenan. — Fjällen betäcka kroppen på
båda sidor, hufvudet och strålarnairygg-,anal-
och stjertfenan. De äro tunna, ovala och på
kroppen spånlagde. På hufvudet äro de nästan
runda, smärre än kroppens och ej spånlagda.
Sidolinien är rät med en svag höjning öfver
bröstfenan. Anus, som ligger lika långt från
nosspetsen, som kroppens halfva höjd. mellan
fenorna, saknar analtagg.

Ryggfenan börjar öfver främre kanten af
öfre ögat, sträcker sig bågformigt till nära stjert-
fenan och har 87— 98 hela strålar med mjuka
krökta spetsar.

Bröstfenorna något breda med afrundad
spets. Af de 9

—
lo fenstrålarne är den första

hel, den sista delad till roten, de öfrigaispet-
sen greniga.

Bukfenorna små, med 5 hela strålar i
hvardera.

Analfenan, till formen lik ryggfenan, bör-
jar vid anus och sträcker sig till nära stjerten;
har 72— 74 hela strålar.

Stjertfenan är något lång, med afrundad
spets och har 19 greniga strålar.

Färgen hos yngre, nyss fångade individer,
mörkrödmed svartbrun marmorering. Hosmyc-
ket gamla, eller då fiskenär död, mörknar färgen
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och blir oftast gulgrå med gråbrun marmore-
ring. Kroppens undersida är alltid rent hvit,
sällan med några gråbruna fläckar vid stjertfe-
nans rot. Sällsynt är att finna kroppen här och
der prydd med glesa fläckar af blå- eller grön-
aktig färg. Fenorna bibehålla alltid kroppens
färg; de främre strålarnas spetsar så välirygg-
som analfenan äro likväl alltid hvita. Läpparna
äro köttröda. Ögonringen messinggul; pupillen
grönaktigt blå.

Undersökes de inre delarna befinnes mag-
hinnan, på öfre sidan mer och mindre mörk,
på undre sidan svagt messinggul eller hvit.
Tarmen har blott en böjning och 4 olikstora
blindtarmar. Tarmkanalens längd är lika med
kroppens. Lefvernstor, 4-delad. Gallblåsan lika-
ledes stor. Mjelten trekantig. Anatomien för
öfrigt lika med de öfriga flunderarternas.

Denna flundra förekommer, ehuru på alla
ställen mindre allmän, utåt hela vestra kusten,
från Sundet till Norrige. Uti Östersjön finnes
hon ej. Hon uppehåller sig helst på sten- och
bergbotten, hvårföre hon ock iTjörns skärgård
kallas Bergskädda. Längre söderut skall denna
art, enligt Nilsson, kallas Pluddermun, för sina
uppsvällda läppars skull. Hon lefver af mollu-
sker, annelider och crustaceer. De vegetabiliska
ämnen, t. ex. några mer än tumslånga qvistar
af fucaceer (Furcellaria fastigiata, Halidrys sili-
qvosa m. fl.) som jag en gång funnit uti dess
mage, torde väl snarare hafva ditkornmit jemte
annan föda,äniegenskap af näring. Dess lektid
inträffar, iKattegat, i Juni månad. Fångsten
sker med Skäddegarn. Sällan fångas den iVad
och på Dörg. Köttet är löst och mindre godt
än Rödspottans.
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Pl. 60.
Rödspotta (Pleuronectes platessa Lin.)

Artm. Kroppen slät. Hufvudet har på den färgade sidan en rad af 5— 6 ben-
knölar bakom ögonen. Kroppens färgade sida och de vertikala fenorna glest beströdda
med brandgula, rundade fläckar.

Synonymt. Artedi Gen. p. 17; — Syn. p. 30; —
Descr. spec. p. 57; — Pleuron. platessa Lin. Fn. Sv. p.116;—

Syst. Nat. I, p. 456; — Vestgötha Resa, p. 179;
—

Skånska Resan, p. 236; —
Retz. Faun. p. 330; —

Quenzel
V. Acad. Handl. 1806, p. 211; — Nilsson,Prodr. p. 54;

— Nilsson, Skand. Fn. IV, 612; — Yahrell, Brit. F. 11,
209;— Die Scholle Bloch, Naturg. d. Fische Deutschl. 11, p. 42; —

Platessa vulgaris Guv. Kröyer Danrn. Fiske 11, p.
248; —

ITjörns skärgård: Mareskädda.

Rf.64-76; J3r/.10-11; Bf. 6; Anf.53-57; Stjf.2o.
Beskrifning. — Rödspottans vanliga längd är

10 till 14 tum. Kroppen oval och något ut-
dragen, så att största höjden, inom fenorna,
som infaller något framför midten af kroppen,
är ungefär lika med halfva längden, från nosens
spets till stjertfenans rot. Tjockleken är något
mindre änIaf höjden. Hufvudet, hvars längd
utgör något mindre än iaf hela kroppens längd
till stjertfenans bas, är kilformigt afspetsadt och
har en rad benknölar,vanligen 6, af olika stor-
lek, som sträcker sig från början af sidolinien,
och slutar bakför ögonen, der en upphöjd slät
benkant vidtager, som slutar mellan ögonen.
Munnen liten med svalda läppar. Af käkarne
är den undre något framstående. Tänderna
små, trubbspetsade, tätt sittande, i en rad i
båda käkarna. Antalet varierar hos olika indi-
vider, så väl iöfresom nedre käken; idenöfra
finnas 5 till 8, i den nedre på blindsidan 20
till 28. Svalgbenen, 6 på öfre och % på nedre
sidan, äro väpnade med breda, kullriga, irader
ställda tänder. JNäsborrarne % på hvarje sida.
På ögonsidan är den främre tubformig, den
bakre öppen; på blindsidanär den främre liten,
den bakre större med oval öppning. Tungan
smal och afspetsad, utan tänder. Gälöppniu-
garna medelmåttigt stora, hafva 7 strålar. Ögo-
nen sitta vanligen på högra, sällan på venstra
sidan; de äro små, föga utstående, ligga långt
framt emot nosspetsen och föga snedt.

Kroppen slät, täckt med tunna, runda och
mycket hårdt fastsittande fjäll, hvilka betäcka
kroppens båda sidor, samt hufvudet och stjert-
fenans rot. På rygg- och analfenaus strålar upp-
täckas äfven några smärre spridda fjäll. Buk-
fenorna äro endast vid roten fjällbelagda. Sido-
linien, som har en svag, bågformig höjning öf-
ver bröstfenan, löper från gälöppningens öfre
kant till stjertfenans rot. Analtagg finnes, och
anus ligger midt emellan analtaggen och anal-
fenans början.

Ryggfenan börjar öfver främre kanten af
öfre ögat, och slutar på något afstånd från stjert-
fenan. Hon har 64— 76 hela strålar.

Bröstfenorna,som hafva sitt fäste tätt invid
och under gällockets spets, hafva 10

—
11 strå-

lar; de 3 första hela; de öfriga delade. Den
första icke hälften så lång, som denandra; den
3:dje längst.

Bukfenorna spetsiga; hafva 6 hela strålar
hvardera.

Analfenan, som har lika form med rygg-
fenan, börjar något bakom bröstfenornas rötter
och slutar under slutet af ryggfenan. Hon har
53— 57 strålar, fullkomligt lika ryggfenans.

Stjertfenan, kortare än hufvudet, med tvärt
afrundad spets, har 14 ispetsen delade strålar,
utom de 3 hela på hvarje sida.

Färgen: på öfra sidan gråbrun, med större,
glesa, rundade, orangefärgade fläckar, äfven på
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rygg-, anal- och stjertfenornä. Bröst- och buk-
fenorna ofläckade. På några exemplar är äfven
undra sidan gråbrun, men ljusare, än den öfra.
Dessa kallas Kungar eller Dubbelflundror. —
Iris silfverhvit, med en fin messinggul ringnär-
mast den mörkblå pupillen.

Inre delarne. — Bukhålan är liten; buk-
hinnan mot den färgade kroppsidan svart, mot
den andra hvit. Hjertat aflångt, fyrkantigt.
Lefvern medelmåttigt stor, tvådelad. Gallblåsan
stor. Ventrikeln aflång, skild från tarmen ge-
nom en tillsnörpning. Blindtarmarna äro 2 till
4, korta. Tarmkanalen nära lika med kroppens
längd, har flera böjningar. Honans romsäckar
2-delade,spetsiga. Hanens mjölksäckar tvådelade,
aflånga.

Rödspottan finnes allmännast i Nordsjön
och ingår äfven isödra delen af Östersjön, der
hon likväl vid våra kuster ej tyckes förekomma
långt uppåt. Att hon blifvit uppgifven såsom
funnen vid Åland och vid Stockholm torde san-
nolikast bero på förblandning med den ofta

ganska nära lika färgade och formade Pleuron.
flesus. IKattegat är den ganska allmän. På
norra kusten af Jutland, vid Skagen, fångas hon
imängd, och införes derifrån till Götheborg,
der de mesta säljas. Devaf kommer namnet
Skavskädda, d. v. s. Skädda från Skagen. Vid
skånska kusten kallas denna art RödspäUa. Det
uppgifves att ett och annat exemplar i södra
Kattegat skall hinna ända till "2 a 3 fots längd"
och då benämnas Hansing. Jag har verkligen
sett dem alnslånga, från Skagen, men skulle tro
att 3 fots längd är en alldeles öfverdrifvenupp-
gift. Hon älskar att uppehålla sig på sandig
och lös botten. Om vintern lefver hon på dju-
pet, och söker stränderna isynnerhet om våren
och hösten. Den fångas med Vad och så kallade
Skäddgarn, någon gång äfven med Dörj. Dess
lektid inträffar tidigt på våren, iApril. Dess
föda består af mollusker, maskar och gräs. Till
mat anses denna vara den mest välsmakande
af Nordsjöns flunderarter.

C. U. E.
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Pl. 57.

Taggmakrill (Caranx trachurus L.)
Årtm. Hela sidolinien beklädd af tvärstående sköldar, hvilka, på kroppens bakre

hälft äro kölade och försedde med en bakåt rigtad tagg.
Synon. Artedi Gen. p. 31 n:o 3; — Syn. p. 50 n:o 3;

—
Scomber trachurus Lm. Syst. Nat. I,p. 494; — Retz.

Fn. p. 340. — Caranx semispinosus Nilss. Prodr. p. 84; —
Der Stöcker, Bloch, F. Deutschl. 11, p. 138; pl. 56;

—
Maquereau batard. Cuv. et Val. Hist. Nat. des Poiss. IX, p. 11, pl. 246; — Caranx trachurus, Yarrell Brit Fishes
I,p. 154;

—
Den almindelige Stoeker, Kköyer Danm. Fiske I. 263; —

Caranx trachurus, Nilss. Sk. Fn. IV, 152.

Slagtet Caranx, som kommer nära makrill-
slagtet (Scomber), innefattar ett stort antalarter,
hvilka nära likna hvarandra och äro spridde i
alla verldshaf utom kalla zonen. Hos dem är
kroppen hoptryckt och, liksom hufvudet,belagd
med runda, spänlagda fjäll. Ryggen har 2:ne
fenor; den främre hög, fullständig, med en
framåt rigtad stråltagg; den bakre lång, oftast hel;
framför analfenan 2 fria taggar. Sidolinien täckt
af på tvären liggande stora fjäll eller sköldar,
hvilka tilltaga istorlek mot stjerten och bilda
en köl med bakåt rigtade taggar. Tänderna
små. Gälhinnans strålar 7. Färgen är silfver-
hvit med en svart fläck öfver gällockets spets.

Tagg-makrillens vanliga storlek iKattegat
är \ \ å \% tum. Den största jag sett, var 16
tum från nosspetsen till stjertfenans insänkning
imidten. Kroppen, som mycket liknar den van-
liga makrillens, är spolformig, något hoptryckt
och hög, så att höjden,som infaller under mid-
ten af första ryggfenan, utgör omkring \ af
kroppens längd, räknad till stjertfenans rot.
Största bredden, tagen på samma ställe, mäter
omkring hälften af höjden. Ryggen bred, af-
kullrad till ungefär midten af andra ryggfenan.
Buken bred, afkullrad, har, från bukfenornas
fäste till anus, en fåra, ihvilken bukfenorna
kunna nedfällas. Hufvudet medelmåttigt stort,
kilformigt och på undra delen starkt hoptryckt.
Dess längd, räknad från nosspetsen till gälloc-
kets spets, utgör \ af hela kroppslängden. Pan-
nan afkullrad, med en fin trådformig köl i
midten; stupar i en jemn båge med ryggen.
Nosen trubbig. Munnen medelmåttigt stor. Af
käkarna är den undre längst; dess led, sombil-

dar en trubbig vinkel, faller något framom främre
kanten af ögat; längden lika med afståndet från
nosens spets till pupillens bakre kant. Fina,
föga märkbara tänder i båda käkarna, på tun-
gan, i spetsen af plogbenet samt på svalgbenen.
Ögonen, stora, ligga högt och utgöra \ af huf-
vudets längd. Näsborrarna ligga mycket när-
mare ögonen,än nosen. Af gällocken är förlocket
störst, med jemu kant och afrundadt hörn.
Egentliga locket litet, trekantigt, med denbakre
spetsen månforniigt inskuren. Idenna inskurna
del, som fylles af en hinna, står den hos detta
slägte vanliga, stora svarta fläcken. Gälöppnin-
garna stora. Gälhinnan fri, med 7 störrekrökta
strålar på hvarje sida. Kroppen täckt medmyc-
ket små, tunna, ovala och olikstora fjäll. Sido-
linien, som börjar vid gälöppningens öfre kant,
går derifrån ien något uppåt böjd, nästan rät
linea till midt öfver anus, der den nedstiger i
en båge, från hvilken den utlöper ien alldeles
rät linea till stjertfenans rot. Hela sidolinien
beklädes af omkring 75 tvärstående sköldar.
Af dessa äro de främre, från sidoliniens början
till och med dess krökning (vid bröstfenans
spets) släta; men derefter bli de försedde med
en hög, skarp köl, som bakåt slutar ien stark
tagg. Kölens höjd tilltager bakåt, så, att stjerten
vid ryggfenans slut är dubbelt så bred som hög.
De taggiga sköldarnas antal är 35 till 38. Anal-
öppningen liten, ligger på lika afstånd från
nosens spets och stjertfenans bas.

Ryggfenorna äro 2:ne. Den främre börjar
med en, under huden liggande, framåt rigtad,
stråltagg, öfver slutet af bukfenornas fäste, och
slutar öfver anus. Hon är kort och hög, med
8 hela strålar. — Denbakre fenan är lång,slutar
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öfverslutetaf analfenan och har 30 till 34 strålar.
Den första af dessa strålar är hel och hälften
så lång som den andra, hvilken, lika med de
ofriga, är ispetsen delad.

Bröstfenorna äro af lika längd med hufvu-
det; smala, med skålformig spets. De hafva
hvardera omkring 22 strålar: de 10 främsta
odelade; den 11:te och 12:te längst.

Bukfenorna hafva sitt läge något framom
början af ryggfenan, äro långa och spetsiga;
räcka nära anus, ligga, liksom främre ryggfenan,
ien fördjupning och hafva 6 strålar, af hvilka
den första är hel och kort, de ofriga greniga.

Analfenan är till formen lik den andra
ryggfenan; har 28 eller 29 strålar, af hvilka
endast den första är hel. Framför denna fena
ligger en annan, mindre, med endast 2:ne små
taggstrålar, vid roten förenade genom en hud.

Stjertfenan omfattar sljertändan; är mån-
formigt inskuren, med 19 längre strålar, utom
4 smärre, på hvardera sidan.

Färgen är på ryggen mörkt olivegrön, med
ljusare vågiga tvärband. Hufvudet ochkroppens
sidor, under sidolinien, silfverhvita med vågig
rödgul skiftning, lik perlemor. Iris silfverhvit,
pupillen mörkblå, munnen invändigt och gäl-
hinnan svarta, den sednare med silfverhvit kant.
En större svart fläck vid gälöppningens öfre
kant. Främre ryggfenan genomskinlig, denbakre
mörkt grå, liksom stjertfenan; de ofriga b vita.

Af de inre delarne befinnes bukhålan in-
vändigt mörk; lefvern blekröd, stor, tvådelad;
mjelten stor och trekantig. Njurarna medel-
måttigt stora och svarta. Tarmkanalen har tvänne
böjningar. Ventrikeln är stor och har många
blindtarmar vid magmunnen. Äggstockarna stora,
rotnkornen deremot små.

Taggmakrillen förekommer iKattegat utåt
hela Bohuslänska kusten, men alltid spridd.
Istimm träffas han, mig veterligen icke. De
individer, som fångas på Ränndörg under ma-
krillfisket, i böljan af Juni, hafva mogen rom
i äggstockarne, hvarföre lektiden kan anses in-
träffa idenna månad, ehuru man icke känner
något ställe, der leken anställes. Sannolikast

sker detta på djupet. Att denna fisk leker uti
Kattegat, kan slutas deraf, att dess yngel före-
kommer derstädes, i sällskap med den stora,
der allmänna Maneten (Medusa capillata Linn.),
hos hvilken de äro ett slags parasiter. De vistas
under Manetens kropp, bland dess äggstockar
och tyckas lefva ensamt af dess ägg. Detta nog
märkvärdiga lefnadssätt iakttogs först af Hr A.
Malm, som beskref det uti Vetenskaps-Akade-
miens Öfversigt 1852, sid. 226. Sedan har Bruks-
patron J. W. Grill i bref meddelat utförliga
iakttagelser deröfver,gjorde vid Helgoland. Dessa
ungar hafva blifvit träffade ganska späda. Malm
fann dem från föga öfver 12 millimeter (kuapt
itum), ända till 35 millimeter långa. Årstiden
anföres ej, men Hr Grill upplyser, att han d.
25 September träffade 23 st. ungar af något
mindre än 1| tums längd under en manet af
omkring 7 tums diameter. Annars träffas under-
stundom blott få, 3 a 7 stycken, hos enManet.
Då de borttagas från Maneten och utkastas i
vattnet i dess grannskap, söka de sig genast
åter in under sitt gömställe, och vid fara tränga
de sig tätt intill Manetens disk, mellan dess
trådlika organer. Liksom alla späda fiskungar
äro de ibörjan helt olika den fullvuxna fisken;
de äro korta, med högt, eget bildad t hufvud
och uppåt riglad mun. Sidoliniens sköldar bli
först märkbara, ehuru ännu otydliga, hos dem
af 15 till 20 millimeters längd; derefter bli de
tydligare och sidokölarna börja synas, så att
dessa delar på ungar af 35 millimeters längd
tydligen hafva samma form, som hos den full-
vuxne fisken. JNågon tid sedan ungarne hunnit
denna storlek,iSeptember (eller sednare?), tyc-
kas de lemna Maneten och simma fria. Sådane
af 3— l tums längd äro icke sällsynta sent på
höstetiden,då de fås uti Vaden med annanfisk.
Taggmakrillen är under sommaren mager, då
han deremot om hösten, när han närmar sig
stränderna, är ganska fet, så att köttet föga ef-
tergifver Makrillens i godhet, hvilket det isma-
ken ganska nära liknar. Något särskilt fiske an-
ställes icke för denna fisk; den fångas endast
tillfälligtvis iVad, som dragés efter annan fisk.

C. U. E.
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Pl. 52.

Sutare,Cyprinus TincaLinn.
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Skrubb-Flundra,PleuronectesFlesus Lin.
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Lax, Salmo salarL.
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