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I N L E D N I N G .  

Det planche-verk, som nu öfverlemnas i allmänhe tens händer, afser icke blott, att lemna 
Vetenskapsmännen trogna och tillförlitliga figurer öfver fäderneslandets Fiskarter och 
mera åskådligt framställa denna del af dess Fauna; det har derjemte ett icke mindre 
vigtigt ändamål, att för en och hvar underlätta Fiskarnes igenkännande, och göra de
ras studium tillgängligt för alla, som med nöjet och nyttan af fiskets praktiska utöf-
ning , önska förena en zoologisk kännedom om dem och deras naturförhållande. 
För att sätta dessa af våra Läsare i tillfälle, att taga en allmän öfversigt af den yttre 
och inre byggnad, som karakteriserar Fiskarne, tro vi oss böra förutsända i denna in
ledning en lättfattlig framställning om Fiskar i allmänhet — en allmän Ichthyologi — 
som kommer att upptaga det hufvudsakligaste af dessa djurs organisation, lifsyttringar, 
med hvad mera till deras allmänna historia hörer. 

1 .  F i s k a r n e s  a l l m ä n n a  k ä n n e t e c k e n .  

Uti djurrikets systematiska uppställning intaga Fiskarne den fjerde klassen, eller 
den sista af den första större afdelningen, som innefattar djuren med ryggrad (verte-
brerade djur). Från Amfibierna, hvilka stå Fiskarne närmast, skilja de sig förnämligast 
deruti, att Fiskarne, från sin första utveckling och sedan under hela sin lefnad, andas 
genom gälar och röra sig med fenor. Fiskar äro således vertebrerade djur, som andas 
genom gälar och röra sig med fenor. Uti dessa få ord kan man uttrycka de väsendt-
ligaste kännetecken, genom hvilka Fiskarne skilja sig från alla andra lefvande varelser. 
Men det är icke nog för vår kännedom, att kunna skilja den ena djurformen från den 
andra; lika, ja än mera angeläget är det, att uppfatta de allmänna samband och den 
öfverensstämmelse i organisation, som finnes emellan vissa större och mindre grupper 
af de skapade varelser, hvilka ådraga sig vår uppmärksamhet. Äfven från en sådan syn
punkt måste vi b etrakta Fiskarne eller Fisk-klassen. Man måste kunna klart uppfatta den 
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väsendtliga likhet i bildning,  som ursprungligen är lagd till  grund för alla de vertebre-
rade djuren, för att  rätt  förstå betydelsen af de mindre afvikelser derifrån, som gifva 
Fiskarne sin karakter. Sålunda finner man Fiskarne, gemensamt med de 3:ne högre djur
klasserna: Däggdjur, Foglar och Amfibier ,  äga ett  inre skelett eller ett  benragel, och 
till  följe deraf en hjerna och en ryggmärg (Gerebro-spinalt nerfsystem). Hjernan öm
sintes af hufvudskålen, ryggmärgen af ryggraden eller ryggkotorna. Hufvudskålen jemte 
ryggraden utgöra en fortlöpande sammanhängande benstapel, som bildar sjelfva stam
men af kroppen, som åt denna gifver fasthet och hållning. Från denna stapel utspringa 
ben-utskott ,  hvilka föröka anliäftningspunkterna för musklarne — från denna utgå 
refbenen, hvilka omsluta kaviteten, hvari inelfvorna hafva sin plats — med denna stå 
slutligen de ben i  sammanhang, som bilda extremiteterna eller de egentliga rörelse-
organerna, hvilka aldrig äro flera än 2:ne par, men stundom endast ett  par, och någon 
gäng saknas de alldeles. Man finner vidare hos Fiskarne, såsom en gemensam tillhörig
het med de öfriga vertebraterna, egna, tydliga musldar (det så kallade köttet) eller de 
organer, genom hvilkas sammandragning alla rörelser verkställas. Dessa musldar, fa
stade utanpå skelettet,  som deraf helt och hållet betäckes, gifva kroppen sin styrka och 
fyllighet. Uti liufvudet ligga organerna för de fyra ädlare sinnena: syn, hörsel,  lukt 
och smak, hvardera i sin särskilta fördjupning, och modellerade efter samma utkast,  
som hos menniskan. I  främre ändan af hufvudet öppnar sig munnen med sina båda 
vertikalt ställde käkar och sin tandbeklädnad. Med munnen börjar tarmkanalen, som 
fortlöper genom bukkaviteten i flere eller färre böjningar till  ändöppningen, och som, 
efter dess olika förrättningar och inre beskaffenhet på olika ställen, far namn af mat
strupe, mage och tarm. I  samma kavitet ligga öfrige, till  näringen och fortplantningen 
hörande organer. Bloden är röd, dess omlopp sker uti egna rör, de så kallade ådrorna, 
som sinsemellan stå i  sluten kretsgång, och hafva sin föreningspunkt uti ett  muskulöst 
hjerta; artererna eller pulsådrorna emottaga bloden från lijertat,  utsprida det genom 
allt  finare och finare grenar till  alla delar af kroppen, hvarest venerna eller blod
ådrorna upptaga det med sina finaste förgreningar, och återföra det genom allt  större 

" och större åderstammar tillbaka till  hjertat.  På detta sätt sker blodomloppet uti tvenne 
omgångar: ena gången på nyssnämde sätt till  kroppens alla delar ,  för att  nära de
samma och upptaga odugliga och frånskilda delar, som skola afskiljas; detta omlopp 
kallar man blodens större kretslopp: den andra gången sker blodomloppet endast till  
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andedrägts-organerna,  för  at t  bloden genom beröring med syret uti  luften åter  må 
blifva renad och närande,  el ler  l ivad man kallar  ar ter iel ;  det ta  benämnes blodens 
mindre kret slopp. Slutl igen äro könen al l t id ski lda hos Fiskarne,  så väl  som hos de 
ofvannämde 3:ne högre djurklasserna.  

All t  det ta  t i l lsammans angifver  den väsendtl iga bi ldning,  som utmärker Fiskarne 
såsom vertebrerade djur,  och skil jer  dem från al la  de lägre djurformer,  dem man der-
före med ett gemensamt namn kallar invertebrerade. Men på samma sätt, som Dägg
djuren, Foglarne och Amfibierne hafva l ivar  s in egna och dem utmärkande karakter ,  
hvaruti  de bestämt afvika inbördes,  ehuru i  grunden modellerade efter  et t  och samma 
mönster ,  förhåller  det  s ig äfven med Fiskarne .  De äga med de nämde djurklasserna 
en omisskännelig öfveren sstämmelse,  men äro ändock danade helt  ol ika med dem och 
i  en annan r iktning.  Det  är  denna ol ikhet ,  som vi  i  det  föl jande komma at t  antyda,  
då vi  s teg för  s teg skola redogöra för  deras särskil ta  organer och l ifsverksamhet.  Här 
inskränka vi  oss blot t  t i l l  a t t  lemna en förberedande öfversigt  af  de vigtigaste mo-
menterna.  

Fiskarne äro i  ordets  egent l igaste bemärkelse vattendjur, d.  v.  s .  de hafva t i l l  e t t  
s tändigt  hemvist  fåt t  s ig vat tnet  anvist ,  och hela deras organisat ion synes vara r iktad 
derpå,  at t  de i  det ta  element skola kunna lefva,  andas och röra sig ob ehindradt .  Väl  
f inner man f lera af  de högre djuren fästade genom flere el ler  färre band vid vat tnet ,  
t .  ex.  Skälhu ndarne och Hvalarne af  Däggande djuren;  Sköldpaddorna,  Krokodilerna 
och Batrachierna bland Amfibierna;  samt äfven vissa Sjöfoglar  ;  men al la  dessa hafva 
blot t  vat tnet  t i l l  s in tummelplats ,  de måste efter  bestämda intervaller  åter  söka berö
r ing med atmosferen;  t y de äro luftandande d jur ,  försedde med lungor,  och kunna ej  
andas under vat tnet .  Helt  annat  är  det  nära och oskil jaktiga förhållande,  hvaruti  Fi
skarne stå  t i l l  vat tnet  genom sina andedrägts-organer— Gälarne .  Vattnet  är  nemligen 
för  dem vilkoret  för  deras existens;  de kunna l ika l i tet  lefva utan vatten,  som de hö
gre djuren kunna undvara luft .  Gälen är  för  Fisken,  hvad lungan är  för  de luftandande 
djuren,  el ler  det  organ,  hvarigenom bloden under si t t  mindre kretslopp circulerar ,  för  
at t  genom en förening med syret  bl ifva arteriel .  Men gälen kan endast  i  beröring med 
vattnet  afskil ja  det ta  syre ur  den l i l la  port ion atmosferisk luft ,  som i  vat tnet  inne-
hålles,  och förmår ej  i  blot ta  atmosferen göra det ,  som lungan.  Derföre cjväfves 
Fisken i  luften och dör,  då han dragés ur  si t t  egentl iga element,  äfven så väl  som 
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ett luftandande djur qväfves uti vattnet, då det dränkes. Genom den karakteren såle
des: att äga gälar, är den skarpaste gränsen uppdragen emellan fiskarne och de ofrige 
vertebrerade djuren; man kan ock härifrån leda sig till grunden för de flesta öfrige vä-
sendtliga skiljaktigheter, som dem emellan förefinnas. Sålunda är Fiskarnes blod min
dre syrsatt än hos de högre djuren, alldenstund andedrägten medelst gälar ej kan blifva 
så fullkomlig, som den medelst lungor. Bloden är också kall, d. v. s. den håller samma 
värmegrad, som vattnet, hvaruti Fisken rörer sig; lifsverksamheten är jemförelsevis 
mera nedstämd och sinnesförmögenheterna slöare o. s. v. För att Fisken skulle kunna 
andas vatten, måste andedrägts-organet sättas i beröring dermed på ett sätt, som till
låter ständigt ombyte. Gälarne fin go derföre sin plats ytligt vid hufvudets sidor, skyd
dade af hvar sitt gäl-lock och sin gälhinna. Hela den apparat, hvarigenom de luft
andande djuren inpumpa luften uti lungorna och åter utstöta den, eller bröstkorgen 
med mellangärdet, blef för fisken utan gagn; den saknas således, och man finner en
dast en antydning dertill uti den lilla kavitet, hvaruti hjertat ligger. I stället hafva 
käkarne hos fisken erhållit en friare, mångsidigare rörelse, hvarigenom den för ande
drägten bestämda vattenportion liksom slukas af munnen och pressas vid munnens åter 
tillslutande in uti gälrummet, spolar öfver de på rörliga bågar sittande gälarne och 
drifves derefter ut genom den egentliga gäl-öppningen. Denna friare rörelse hos kä
karne försvagar å en annan sida deras egentliga funktion såsom tugg-redskap; hvarföre 
man i allmänhet finner Fiskarnes käkar för svaga, att kunna verkställa någon egentlig 
tu^gning eller söndermalning af födoämnena, hvilka derföre slukas hela. De begagnas 
också blott såsom redskap att gripa och fasthålla ett rof, någon gång för att stycka 
det. Tänderna äro alltid enkla, vanligen koniska, mycket spetsiga och antingen böjda 
eller riktade inåt svalget; de äro ej inkilade uti käkbenen, utan blott anhäftade vid ytan 
och ofta något rörliga; de sitta vanligen i flera rader och bekläda sällan endast och 
allenast käkarne, utan tillika en större eller mindre del af gombenen, plogbenet, tun
gan och sjelfva svalget. En vigtig olikhet uti Fiskarnes organisation, med hänseende till 
förhållandet hos de 3:ne högre djurklasserna, lemnar blod-omloppets egna beskaffenhet. 
Hos Fiskarne nemligen ledes bloden från dess mindre kretslopp uti gälarne icke till
baka till hjertat, utan samlas omedelbart uti den stora pulsåder, som sprider den sam
ma till alla kroppens delar; detta gör att hjertat hos Fiskarne, som endast har att 
upptaga den svarta, venösa bloden från kroppen och utdrifva den till gälarne, är en-

rummigt 
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A b borre, Perc a  J l u v i a l i l i s  L i n n .  

Abbor ren ar en så allmänt förekommande fisk, 
att de troligen äro få, som skulle behöfva råd
fråga en beskrifning, för att igenkänna den. 
Deraf följer icke, att man lika allmänt lemnat 
uppmärksamhet åt det egna och utmärkande 
hos denna fisk, och uppfattat sjelfva grund
dragen af dess bildning. Vi vilja derföre, till 
en början, något uppehålla oss vid Abborrens 
vigligare kännetecken, och antyda den plats 
han i naturliga Systemet inlager till andra 
(iskar. 

Abborren äger 2:ne ryggfenor, af hvilka 
den första eller främre har enkla , härda och 
slickande strålar. Den hörer således till den 
större afdelningen af fiskarnes klass, som man 
kallar Taggfeniga (Acantliopterygii), till mot
sats mot en annan afdelning: Mjukfetliga 
(Malacopterygii), som hafva alla strålarne i 
ryggfenan veka, ledade och vanligen i spet
sen greniga. Den förstnämde afdelningen är 
den mest öfvervägande i rikedom på arter och 
olika slägtformer, så snart man tager alla kända 
fiskar i beräkning, men vida underlägsen i art
antal, då vi endast fästa oss vid dem, som 
höra till vår egen nordliga Fauna. De tagg-
feniga fiskarne höra också förnämligast till de 
sydligare och Iropiska vattnen, samt aflaga i 
arlmängd, ju närmare de nalkas Norden. Det
ta gör, att af flera stora fisk-familjer, hörande 

v Skandinaviens Fiskarj / Haft. 

till denna afdelning, som bebo södra hafven, 
förekomma i våra högst få representanter, af 
andra familjer inga. Abborren, med sina fåta
liga samslägtingar, och ett ringa antal närbe-
slägtade genera innefatta sålunda alla de fisk
arter, hvilka Skandinaviens Fauna kan tilleg
na sig af den stora familjen Percoider (Per-
coidei), sådan den bestämmes af CUVIER. 

Det Slägte (Perca), till hvilket Abborren 
hörer, är utmärkt derigenom, att Gä/lockets 
främre skifva (förlocket') är i kanten tandad, 
den bakre (Locket) försedd med en eller tvä 
taggar; Gälhinnan har 7 strålar; alla strå-
lame uti den främre ryggfenan äro härda 
och stickande, de uti den bakre veka och i 
spetsen greniga. Bukfenorna sitta under bröst
fenorna, hafva 1 stickande och 5 veka strålar. 

Vi känna för närvarande endast tvenne 
arter af detta slägte, som egentligen tillhöra 
våra vatten: Abborren och Gösen; båda in
sjöfiskar, men som äfven anträffas uti Öster
sjöns inre Skärgårdar. Dessutom har en tredje 
art, den så kallade 11 afs-Abborren (P. Labrax), 
tillfälligtvis blifvit funnen i Öresund. 

Den vanliga Abborren har kroppen sam
mantryckt, bredast mot hufvudet och täckt med 
hårda, starkt fastsittande fjäll, hvilka äro sträf-
va af de i fjällens yttre kant sittande och 
uppåt vända, hårfina hakar. Hufvudet medel-
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måttigt stort, hoptryckt och något afspetsadt; 
ögonen medelmåttiga; käkarne lika langa, nås 
borrarne stora med dubbel öppning; munnen 
likaledes stor; tänder i käkar, gom och 
svalg. Ryggen, som höjer sig något på främ
re delen af kroppen, har tvenne skilda fenor. 
Sidolinien bågformig uppåt, ligger ryggen nar-
mare än buken. Första ryggfenan gulgrå, klar, 
med en svart fläck mot slutet, börjar midt öi-
ver bröstfenornas fäste och slutar öfver anus. 
Andra ryggfenan, som har samma färg, bör
jar nära vid den första, och slutar något bak
om slutet af analfenan. 

Kroppenär grågul, tecknad med, vanligen 
sex, svartgrå tvärband, af h vilka de mediers ta 
upptill äro 2:della och sluta i en spets mot 
den hvita buken. Fiskens färg förändrar sig 
mycket efter ålder, årstid, bottnens beskaffen
het, der han uppehåller sig, och den olika 
blandning af det vatten, i hvilket han lefver. 
Yngre fiskar äro alltid ljusare, med smutsiga
re färger och en mindre bestämd tärgteckning. 
Under lek tiden hafva hannarne en högre och 
bestämdare färg, som blir ännu klarare på 
sommaren, då Abborren stimmar. De, som 
vistas på steniga stränder med klart vatten, 
hafva alltid renare färger än de, som uppe
hålla sig på lerig och gräsig botten, hvilka fa 
ett blekt och sjukligt utseende. 1 mörkt, 
men klart vatten, sådant det ofta träffas i skogs
sjöar, är fiskens färg alltid mörkare än vanligt, 
och fenorna på undre delen af kroppen samt 
stjerten starkt röda. 

De inre delarne utgöras af tarmkanalen, 
hvars säckformiga del, eller magen, är stor i 
jemförelse med kroppen. Den gör tvenne böj
ningar, och har tre blindsäckar, fastade ett 
stycke nedom magen. Lefvern har 2:ne flikar,, 
af hvilka den är störst, som ligger på venstra 

sidan; gallblåsan gul och klar. Hannen har 
tvenne mjölke-säckar; men honan endast en 
rom-säck. Simblåsan är stor och uppfyller en be
tydlig delafbuk-kaviteten. Njurarne ligga längs 
utåt ryggraden; urinblåsan säckformig. På hvar-
je sida finnas 20 refben; ryggkotorna äro /p. 

Abborren är en af de vidsträcktast utspiid-
da bland Skandinaviens fiskar. Den är funnen 
vid Kilspisjärfvi (69° nordlig bredd) i Torneå 
Lappmark och förekommer äfven i Norrige, 
der han på vissa orter kallas Try te. Man kan 
således antaga, att han från nämde bredd
grad förekommer mer och mindre talrikt, 
nästan i alla vatten, ända till Rikets sydliga
ste gräns. Den saknas icke en gång i de sjöar, 
som hafva ett mycket högt läge öfver hafsytan. 
Ehuru han ofta förekommer i grunda sjöar 
med lerig och gräsig botten, trifves han bäst 
uti djupt och klart vatten på stenig botten, 
helst der strömdrag finnas. Då han träffas i 
hafvet, är det oftast uti den inre skärgården 
och i synnerhet vid sådane stränder, der ström
mar eller åar infalla uti hafvet, hvilka nedsätta 
hafsvattnets , sälta. Dock finner man honom i 
Östersjön äfven i den yttre skärgården, eller 
livad man kallar hafsbandet, ehuru sparsam
mare. Man anser Abborren trifvas bäst i de 
nordliga landskapen, efter han der är störst. 
I medlersta Sverige förekomma de största i 
sådane sjöar, som hafva bergiga, bråddjupa 
stränder och djupa fjärdar. Dess vigt öl\ei-
stiger likväl sällan 5 

Fiskare skilja emellan Is-Abborre, Löf-
Abborre, Sten-Abborre, Dy-Abborre, Utsjö-Ab
borre , och Starr-Abborre. Men de skiljaktig
heter, som gifvit anledning till dessa olika 
benämningar, härröra dels af fiskens olika uppe
hållsort, dels af vissa lokala förhallande, hvil
ka mer eller mindre inverka på lek tidens ti-
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digare eller sednare inträffande, på fiskens ut
seende och smaklighet. Den så kallade Rucl-
Abborren, hvilken v. LIKNÉ fann i dammar 
kring Fahlun, och som äfven, efter NILSSON, 

finnes i Elgsjön i Östergötliland, har man trott 
uppkomma genom en blandning af Abborre och 
Ruda, derföre att dess krokiga och mycket 
upphöjda rygg, ger den någon likhet med den 
sistnämda. Denne är likväl icke annat, än en 
genom lokala förhållanden missbildad Abborre. 
Enligt uppgift af Hr v. Presidenten AF ROBSON 

finnes i sjön Tisaren i Nerike en egen afart 
af Abborren, som der är känd under namn af 
Skällingar. "Deras fortplantning känner man 
icke, de träffas aldrig hvarken med rom eller 
lujölke. Likna den vanliga Abborren, men 
smärtare till växten, tunna och magra; hufvu-
det är i förhållande till kroppen större, än på 
Abborren; ryggen är svart, öfriga kroppsdelar 
deremot ljusare eller af blekare färger än Ab
borren. De gå merendels för sig sjelfva, eller 
högst få i sällskap; stimma ej; förekomma 
sparsamt och hinna sällan öfver \ W. i vigt." 
Med de i Södermanland förekommande, så kallade 
fJottengnidare, är alldeles enahanda förhållande. 

Det trumpna och all varsamma lynne, som 
tillhörer Abborren, synes vara orsaken, att 
han helst lefver ensam för sig och endast lek-
tiden 0111 våren och midt under sommaren, 
då han stimmar, förenar sig med sina likar. 
Man finner honom derföre alla andra tider af 
året spridd; dock träffas han om vintern flock-
tals stående på vissa ställen. Han håller sig 
vanligen vid bottnen, der han, ehuru ganska 
snäll simmare, slår länge orörlig på samma 
punkt, och afbidar oftare sitt rof, än han upp
söker det. Då det fordras, är han likväl myc
ket snabb i sina rörelser, och då han skall an
falla ett rof, eller fruktar att sjelf blifva an-
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fallen af en fiende, utspänner han fenorna, 
som det synes, för att visa, att han icke sak
nar hvarken mod eller vapen. 

Abborren är, livad man kallar seglifvad 
och lefver länge i Sump (i. se Bihanget), om den 
ställes i lindrigt strömmande vatten; inpackad 
i vått gräs, kan han transporteras längre väg, 
utan att dö. Han anses växa mindre fort, och 
först i tredje eller fjerde året kunna fortplan
ta sitt slägte. Detta torde likväl mycket bero 
på til Ig ången af födoämne, som utgöres af smärre 
fiskar, andra fiskars rom, insekter och maskar. 

Lektiden inträffar olika efter vattnets djup. 
I mindre djupa sjöar, ofta före medlet af April; 
i större vatten, t. ex. Weltern och Skärgården, 
icke före medlet och oftast i slutet af Maj må
nad. Lektiden rättar sig ock mycket efter vå
rens sednare eller tidigare ankomst. Då lek
tiden är inne, eller rättare några dagar förut, 
stiger Abborren från djupet, der han tillbrin
gat vintren och söker, samlad i större stim
mar, sådana stränder, med något djupt vatten, 
der bottnen består af stenar eller sand, beväxt 
med vass (Arundo phragmites Lin.), eller der 
nedsänkt ris och trädgrenar finnas. Äro icke 
sådana ställen att tillgå, anställes leken ibland 
ruggar af Säf(Scirpus Lin.) och Fräken (Equise-
tum fluviatile Lin.). Då Abborrens rom icke, 
som hos fiskar i allmänhet, består af fria korn, 
hvilka, endast omgifne af ett segt slem, lätt åt
skiljas, så snart de fällas af honan, ulan lig
ga inneslutne i en nätlik hinna, som fastare 
sammanhåller den, nödgas honan använda mer 
möda och egna rörelser, för alt skilja sig vid 
rommen. Man har velat observera, att honan 
under leken gnider buken mot en skarp sten 
eller en qvist, tilldess hon får romsträngen att 
faslna vid det föremål, mot hvilket hon gnidit 
sig; derefter gör hon ett hastigt språng framåt 
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under en slingrande rörelse, hvarigenom hon 
utdrager rommen i form af en sträng, på sått 
och vis liknande romsträngarne hos vissa Gro
dor. Då man hos ett individ af endast | U.:s 
vigt räknat 281,000 romkorn eller ägg, visar 
detta till hvad grad Abborren skulle kunna för
öka si?. Orsaken att ej så sker, får tillskrif-
vas den omständigheten, att rommen är samman
hängande, hvarigenom den lättare slukas af rof-
fiskar och vattenfoglar, uppkastas ofta af storm 
på stranden, der den förtorkar o. s. v. Det är ock
så sannolikt, att hanens mjölke icke kan åtkom
ma att befröda alla i romhylsan inneslutna ägg. 

Abborrens modiga sjelfförsvar och de at 
rof-fiskarne fruktade vapen, dem han eger 1 
sina taggiga fenor, gör honom mindre blott
ställd för förföljelse, sedan han uppnått den 
ålder, att han kan försvara sig. Han simmar 
fort, men icke uthållande. Mellan livarjc gang 
han skjuter framåt, står han stilla och haller 
sig vanligen vid bottnen; någongång i halfva 
vattnet. Endast under sommaren då lugna och 
klara dagar inträffa, förlustår han sig i vat
tenbrynet. Omkring midsommar inträffar dess 
tid att stimma. Han samlar sig då i större 
eller mindre flockar och uppstiger på grund ute 
i fjärdarne, der han vet sig träffa mindre fi
skar och insekter. Dess rörelser äro då myc
ket viga och li fl i ga och han synes ofta, hop
pande öfver vattenytan efter de smärre fiskar, 
som han förföljer. Under denna jagt slår han 
med stjerten tvära slag i vattenbrynet, hvaraf ett 
ljud, icke olikt en spottning, uppkommer. Fiska
ren härmar detta ljud derigenom , att han knäp
per med fingret i vattnet, och några tro sig låc-
ka fisken till stället, hvarifrån detta ljud kommer. 

Som redan är nämdt, lefver denna fisk af 
rof, och då han i följe af sin djerfhet och dri
stighet har lätt att förskaffa sig det och icke 

1. 
uppehåller sig på andra ställen, än der födo
ämnen finnas i öfverflöd, är han merendels alla 
årstider fet. Dess kött är hvitt, fast och häl
sosamt, samt har den, hos fiskar i allmänhet 
ovanliga egenskapen, att man kan länge och 
dagligen förtära det, utan att derföre känna 
någon afsmak, eller som man säger, utan att 
ledsna dervid. Fiskens smak beror likväl myc
ket på det vatten, i hvilket han uppehåller 
sig. De, som hämtas från grunda sjöar med 
gräsig botten, äro smärre, magrare och sämre 
till smaken än de, som fiskas i större sjöar på 
stenbotten med djupt, klart och rinnande vat
ten. Saltsjö-Abborren värderas mest och den
na är i Sverige, hvad Abborren från Rhen-
strömmen är i Frankrike och den från Sjön Le-
man i Schweitz. Uti enskilda hushållningen 
skulle man visserligen hafva en ännu större 
nytta af denna fisk, 0111 de n, utan att förlora 
allt för mycket af smaken, kunde förvaras till 
framtida beliof. Detta låter sig likväl, enligt 
anställda försök, icke göra. Man har dels sal
tat, dels torkat Abborrar, men den fina smak, 
som finnes hos denna fisk då han förtäres färsk, 
försvinner alldeles då han på förenämnde sätt 
behandlas. Det är endast fattigt folk, som sol
torkar Abborrar och förtärer dem för att stil
la hungren; för de mera bemedlades bord 
tillredes han alltid färsk. Erfarenheten har 
lärt, att Abborren icke behöfver vara länge ur 
vattnet förr än han mister smaken. För att fö
rekomma detta, liar man påfunnit den konsten 
att kasta fisken lefvande i kitteln och koka ho
nom, utan all slags rensning. Så 
han icke förlora något af smaken. 

Det är naturligt, att en fisk af så stort 
värde för bordet, måste vara mycket eftersökt, 
och att man har uppfunnit åtskilliga sätt att 
bemäffti^a si£ den. Af dessa anföra vi här ut-
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tillagad kan 



förligt endast de, som man mera uteslutande be
gagnar för denna fiskart.  Om våren, då Abbor
ren uppstigit för att  leka, samlar han sig i  
större stimmar och fångas då vid lekstället 
med Mjärdar ( 2 ) .  Dessa äro antingen större, 
som i sådant fall läggas i  Verke (3), eller min
dre, som utläggas spridda och kallas sänk-
mjärdar .  Verken bygges på lekstället,  som 
vanligen är i  vasskanten, och djupet afpassas 
så, att  2  a 3 mjärdar kunna läggas ofvanpå 
hvarandra, för att  hinna upp till  vattenbrynet; 
dock bör man hafva mera afseende på stället 
än på djupet och ställa verken tätt  intill  vass
kanten. Vid utläggningen af mjärdarne, trä
das dessa på de i  verkens Öppning nedsatta, 
smala och släta störarne, på det sättet,  att  
mjärdarnes öppningar vändas emot hvarandra 
inåt verken. Sedan de äro nedlagde, täckes 
verken med grofva och barr-rika granqvistar,  
så att den invändigt blifver mörk. Stink-
mjärdarne lägga s vanligen spridda, med några 
alnars afstånd emellan hvarje, och det på så-
dane sliillen, der antingen vattnet är så djupt, 
eller bottnen så stenig, att  verke icke kan ut
sättas. Då sänk-mjärdarne skola utläggas, bin
das 2:ne stenar af ungefär en knytnäfves stor
lek ,  en på h vardera sidan 0111 mjärden. Mid t  
emellan dessa stenar, på den sidan, som man 
vill  hafva att  ligga upp, fästes ett  så långt 
snöre, att  det räcker öfver vattenytan, och så 
starkt,  att  man dermed kan uppdraga mjärden. 
Vid öfre ändan af snöret bindes en Vette (4), 
som visar stället,  der mjärden ligger. Mjär
dar eller ock Ryssjor (1 9 )  läggas äfven i trån
ga sund eller åar emellan närbelägne sjöar, 
emedan Abborren oftast igenom sådane vatten 
söker sig en väg till  lekstället.  

Utanför sund och åmynningar, i  vasskan
ten i  trakten af lekslället utlägges äfven så kal-O O 
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lade Läggnät (5). Dessa äro ganska fördelak
tiga och kunna begagnas hela sommaren. De
ras skötsel,  upptagningen 0111  morgonen och 
utläggning om aftnarne, borttager ganska liten 
tid. Då lek tiden är slut,  utställas läggnäten 
vid steniga ud dar i  smala vikar o. s.  v.;  och 
som all fisk stryker utåt landet eller rättare 
vasskanten, läggas de alltid vinkelrätt mot 
stranden och icke parallel t  med densamma. 

Under den tiden, då de lekande Aborra r-
ne skingra sig för att  söka sina uppehållsorter 
för sommaren, fås denna fisk, ehuru sällan i  
mängd, med Landnot (6). Skall notdragning 
lyckas om sommaren, bör den ske antingen då 
det är mulet med lindrig blåst,  eller ock om 
natten. På klara sommardagar är notdragning 
ett  bland de mest fåfänga arbeten man kan 
företaga. 

Utom den tillfälliga fångst man med not 
och nät kan om sommaren göra, fiskar man 
Abborren under denna årstid mest genom met-
ning. Abbormete ä r på många orter ett  äl-
skadt tidsfördrif för både högre och lägre, och 
måhända det enda fiske, h varuti äfven det täc
ka könet någon gång deltager. Det bedrifves 
på mångfalldigt s ätt  och fordrar sin beskrif-
ning. Först bör man gifva akt på tiden, icke 
endast på året,  utan äfven på dagen, då nietet 
bäst lyckas. Chris ti  himmelsfärdsdag kallar 
fiskaren den f örsta metdagen .  Detta slår väl 
icke fullt  in alla å r; men antyder likväl den 
ungefärliga tiden. Säkrast är alt  rätta sicr ef-00 o 
ter ett  annat märke, som är Blad-Vassen (A-
rundo phragm. Lin.); så snart denna hunnit 
växa så lång, att  han stiger en eller annan tum 
öfver vattenytan, är Abborrens lektid slut och 
man kan med säkerhet börja att  meta. Rätta 
årstiden för metet kan utsättas från de sista 
dagarne af Maj, till  början af September. Tiden 
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på dagen är morgonen från solens uppgång till 
kl. 9 f. m. och från kl. 6 e. m. till solens nedgång. 
I afseende på väderleken äro mulna dagar bättre, 
än mycket klara med stark sol; och lindrig 
blåst förmånligare, än alldeles lugnt väder. Nyss 
efter regn, i synnerhet om det varit något 
långvarigt, tager all fisk bäst på krok. De 
ställen, som äro förmånligast, äro vanligen kän
da. Är man obekant med fiskvattnet, bör man 
välja metstället i vasskanten, vid stenuddar 
och sådana ställen der ris eller gamla träd 
(lågor) ligga nedsänkte. Kring sådana samla 
sig vanligen Löjor, Gli och fiskyngel, och Ab
borren försummar icke att beskatta ett sådant 
visthus. I sjöar, der stränderna erbjuda min
dre tjenliga metställen, söker man sten- eller 
sandgrund ute i fjärdarne. Finnas ingendera, 
kan man inrätta sig artificiella metställen der-
igenom, att man på något afstånd från stran
den nedsänker ris eller stenar. 

Till agn nyttjas för strandmete vanligen 
metmaskar, af hvilka de äro bäst, som tagas i 
gamla spånbackar eller ren jord; de som sam
las ur dynghögar äro alltid mindre begärliga 
för fisken. Insekter, Flugor, Bromsar m. fl. 
kunna äfven begagnas; men det bör vara vid de 
tillfällen, då Abborren går upp i vattenytan, ty 
vid bottnen tager han dem mindre gerna. Till 
djupmete är Gli (Cypr. Aphya et Phoxinus), 
det förmånligaste, och skall metmask nyttjas, 
bör det vara så kallad daggmask, som tages 
om aftnarne för bloss. Skalade Kräftstjcrtar 
äro äfven för Abborren begärliga; men de äro 
svåra att fästa på kroken, falla ofta bort och 
man nödgas alltid påsätta en ny för hvarje 
fångad fisk. Man har äfven i nödfall nyttjat 
ost. Till detta ändamål skäres färsk sötmjölks-
ost i skifvor, hvilka arbetas i varmt vatten 
och skäras sedan i maskform. Dessa blötna 
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väl icke upp i vattnet; men äro i alla afseen-
den ett nödfallsbete. Yid betets påsättande 
på korken iakttages att krokudden blir väl skyld. 
Då smärre fisk nyttjas inträdes kroken i ryg
gen på fisken, så att krokudden vätter framåt 
hufvudet. Nyttjas mask, bör endast så stor 
del af den påsättas, som fullt skyler kroken; 
men då Abborren tager trögt, påsättes hela 
masken, då likväl krokudden insättes i maskens 
tjockare ända och den smalare blir hängande 
utom udden. Att, som några bruka, insätta 
kroken på halfva masken och låta båda ändarne 
hänga, bör snarare kallas att mata, än att meta. 

Då så väl stället, som sättet är olika, der 
mete med spö anställes, har man derefter gil-
vit det särskilda benämningar och kallat det 
Strandmete, då den metande håller sig på eller 
tätt invid stranden, och Djupmetej då det före
lages på något afstånd från landet och pa 
djupare vatten. Vid strandmete ny ttjas så kal-
ladt flötspö, vid djupmete känn- eller sänkspö 
(n). Strandmetaren söker antingen bråddjupa 
stränder, berg eller stenuddar, vid hvilka han får 
nöja sig med de mindre fiskar, som gå stran
den nära. Sitter han i båt eller ökstock, fä
ster han den vanligen i vasskanten på det sät
tet, att han famlar ihop några vasstrån, på hvil
ka han antingen sätter sig eller slår dem kring 
den pinnen, på hvilken åran fästes (årtullen). 
Han kan svårligen nyttja flera än ett metspö, 
emedan han är nödsakad att se sig väl före, att 
icke kroken fastnar i gräs och skräp. Sker 
detta, lossas den med en hank eller ring (7). 
Då djupmete företages, sker det alltid på något 
afstånd från stranden eller på grund ute i fjär
darne. Metaren sitter då alltid i båt eller ök
stock, hvilken han håller på ett ställe genom 
ett smalt tåg, fästadt vid en större sten, som 
nedsänkes på bottnen och med den andra än-
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dan fästes i Låten. Vid detta mete nyttjas 3 
till 5 metspön, allt som fiskaren är skicklig i 
sin konst. For att kunna sköta dessa, sätter 
han sig midt i båten med ansigtet vändt mot 
framstainmen, och på ett eller två, tvärt öfver 
bålen lagde, bräder utlägger han ett till två 
spön på hvarje sida om båten och det 3:dje 
eller 5:le utåt förstäfven. Till agn nyttjas an
tingen Gli, fiskyngel eller sådana metmaskar 
(Daggmask), som uppkrypa på jordytan om aft-
narne, i synnerhet efter regn. Att härtill nytt
ja smärre mask, är föga båtande. 

Vintermetet ehuru sällan lönande i jem-
förelse med det besvär, som dermed är före-
nadt, anses likväl af många för ett nöjsamt 
tidsfördrif. Det företages allmännast i början 
af vintren, innan isen blifvit allt för tjock, och 
emot våren då dagarne äro mindre kalla. Till 
detta metningssätt fordras: metträd (8) med 
ref och krok, en mindre isbill för att dermed 
öppna vakar på isen, en skofvel (9) för att 
rensa vaken och slutligen en metslcida (10) el
ler korg för att deruti förvara så väl fisken 
som metdonet, samt att hafva något att sitta 
på under metningen. Vid detta fiske beror 
mycket derpå, huruvida fiskaren känner de stäl
len der Abborren har sina uppehållsställen för 
vintren. Vanligen sökes han i kanten af grund 
ute i fjärdarne eller vid bråddjupa stränder 
och uddar. Till sådana ställen begifver sig fi
skaren, väcker en mindre vak och, sedan den är 
rensad från is så att vattnet är klart, nedsänker 
lian kroken till bottnen, upplindar så långt af 
refven på metträdet, alt kroken står \ ä 6 tum 
från bottnen; sätter sig på slädan eller korgen 
och gör några rörelser med handen (leker), hvil
ka icke kunna begripligen besluifvas, i ända
mål att sälla kroken i en viss rörelse, som 
retar Abborren att nappa. Har han tagit, upp

drages han på det sättet, alt refven uppvindas 
emellan skofveln och metträdet, af hvilka fiska
ren håller den förstnämnde i högra och den 
sistnämnde i venstra handen. Till agn pa 
kroken nyttjas antingen en fläskbit till stor
leken som en ärt, ögat af en nyss metad Ab
borre, eller ock är kroken ulan agn, så kallad 
Blankkrok (11). Denna bör hafva riktig form 
och hållas blank. Fiskaren söker Abborren på 
det sättet, att han omkring stranden eller gran
det väcker en vak här och der på i5 a 20 

alnars afstånd från hvarje, tilldess han får en 
eller flere fiskar i vaken; då börjar han att 
kring samma ställe väcka vakarna tätare, någon 
gång icke mer än 3 till 6 alnar från hvaran-
dra. Huru litet rörlig Abborren är denna års
tiden, bevises deraf, att metaren ofta får flera 
Abborrar uti en vak, och känner icke ett enda 
napp i en annan, som är tätt derinvid. 

Stimspö (12) är ett lika lönande, som fö
ga kändt och begagnadt metningssätt. Det kan 
endast företagas om sommaren då Abborren 
stimmar och sällan på annan tid af dagen än 
från kl. 6 e. m. till solgången. Dagen bör äl
ven vara lugn och varm. Fiskaren begifver 
sig då åtföljd af roddare till de stengrund ute i 
fjärdarne, der han vet att denna fisk uppehål
ler sig. När stimmet kommer, kastar han ut 
kroken och släpar den i vattubrynet, då Abbor
ren genast springer efter och fattar uti den. 
Roddaren bör förstå att styra ökstocken efter 
stimmet, utan att bullra eller plaska med åror
na i vattnet. Till agn nyttjas antingen en 
torr ålskinslapp (Stimmlapp), klippt i form al 
en Löja eller Nors, eller ock en trekantig rem
sa skuren ur buken på en Aborre. 

Ett annat metningssätt, kalladt huggkrok 
(13), begagnas äfven på några orter. Detta fi
ske företages endast 0111 h östen, från medlet el-
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ler slutet af Augusti månad, på grund samt 
vid stränder och vasskanter, der vattnet ar nå
gorlunda djupt. Det tillgår på följande sätt: 
fiskaren bör vara ensam i sin farkost och 
sedan han hunnit till det stället, der han vill 
fiska, håller han ökstocken på ett ställe genom 
en viss rörelse med årorna, hvilka han förer 
med venstra handen, under det han med den 
högra nedsläpper kroken till sjöbottnen och ryc
ker den alltid åter hastigt upp, så snart den sjun
kit. Abborren, som anser den blanka kroken 
vara en verklig fisk, springer fram för att gri
pa den och fastnar på endera af ståltrådsud-
darne. I samma ögonblick, som fiskaren kän
ner, att han huggit Abborren, måste han släp
pa årorna och hanka fisken in i ökstocken. Att 
släppa efter, duger icke; ty fisken skulle då lätt 
falla af krokudden. 

Ännu ett fiskesätt, beräknadt på Abborrens 
glupskhet och rofbegär, är Längre/ (i4)« Den 
kan nyttjas under samma tid, som mete. Vid 
utläggning iakttages, att om refven lägges en
dast för Abborrar, bör den icke utläggas på 
djupet, utan på något afstånd från stranden, 
omkring skär, grund o. s. v. Till agn nyttjas 
Gli eller Daggmaskj och vid påsättningen iakt
tages livad redan är anmärkt vid mete. Ref
ven bör icke utläggas förr än vid solens ned
gång, på det att agnet icke måtte ätas opp af 
smärre fiskar, som om dagen äro i rörelse upp 
i vattnet. Den bör icke lemnas liggande ovitt
jad till ulpå dagen; ty flera fiskar få då tid 
att slita sig lösa, och andra dö under tiden och 
förlora smaken. På det att refven må kunna 
skyndsammare utläggas, när dödt bete nyttjas, 
begagnar man sig af en Reflåda (i5), utihvil-
kcn refven lägges redigt på det sätt, att den 
mätes med famnen, och vid livar 3:dje, \ÅG 

famn lägges en krok, som redan är påbetad, 
uti inskärningarne i lådans öfre kant. Tsåi 
refven skall vittjas, lyftes hon endast från bott
nen, de krokar som äro bara påbetas, de, pu 
hvilka någon fisk fastnat, aflösas,och en annan 
krok påbindes i stället. Då refven upptages 
inliankas han i lådan och krokarne läggas uti 
inskärningarne i lådans kant. Då refven vitt
jas eller upptages, är nödvändigt att fiskaren 
har en mindre håf liggande till hands, med 
hvilken han tager under de fångade fiskarne, 
när de upplyftas i ökstocken. Andra bruka 
för detta ändamål en jernkrok, med hvilken de 
hugga den fångade fisken under buken eller i 
gälen, då den skall lyftas ur vattnet. Detta 
sätt är likväl mindre säkert, än det förstnäm-
de. Refven vittjas dagligen och bör icke lig
ga längre än 3 å 4 dagar i sjön, innan den 
upptages och torkas. 

Med håf (i6) fångas, åtminstone fångades 
fordom Abborrar i sjön Yngen i Wermland. 
Uti Westgötliaresan beskrifver v. LINNÉ detta 
fiske. "Abborren håller sig alltid vid skären 
eller klipporna i sjön. Dit ror fiskaren och 
släpper ned liåfven på bottnen, hvarpå Abbor
ren, som alltid älskar runda ringar (?) begyn
ner skocktals dansa öfver denna ring, men då 
liåfven uppdrages, blifver Abborren rädd, gif-
ver sig åt bottnen och således upptages i liåf
ven, ofta till ansenlig myckenhet." 

Utom dessa, för Abborren enskilt inrätta
de fiskesätt, fångas han äfven nästan i all fisk
redskap, som på de ställen han uppehåller sig 
utsättes för annan fisk. Således får man ofta 
ström-abborrar på Slant, Drag och Stångkrok, 
icke sällan huggas de äfven med Ljuster om 
hösten. 

PL 
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Gers, Acerina vulgaris Cuv. 

Gersen hörer till  samma stora familj,  som 
Abborren, och räknades fordom äfven till  släg-
tet Perca. Vid ett flygtigt påseende liknar 
den också Abborren ganska nära och har i  
sitt  lefnadssätt mycket, som påminner om den
ne. Gersen skiljer sig emedlertid i  flera vä-
sendtliga delar från sin anförvandt och afsön-
drades derföre a ldraförst af CUVIER uti etteget 
slägte, som vi nu, med honom, benämna Aceri-
na. Detta slägte igenkänner man derpå: att 
både locket och för-locket hafva hvassa tag
gar i bakre randen; att de båda ryggfenor
na äro hopväxta till en, samt att hufvudet 
har flera j nästan i rader ställda runda eller 
aflänga gropar. Slägtet äger ett  högst ringa 
antal af arter,  af hvilka endast en, efter livad 
vi ännu känna, förekommer i  Sverige. Denna 
är vår vanliga Gers. Kroppen har nästan 
samma form som Abborrens, men är mera 
rundlagd och mindre hoptryckt, hvilket gifver 
Gersen ett  välmående utseende. Han hedras 
derföre på vissa orter med namnet Skattbon
de. Oaktadt kroppen är betäckt med hårda, 
starkt fastsittande och i brädden hårtandade fjäll ,  
kännes de n likväl mindre sträf,  då han tages 
i  den blottade handen, emedan hela kroppen 
är öfverdragen med ett tjockt och segt slem. 
Denna slemafsöndring är i  synnerhet betydlig 
på hufvudets yta, från de rymliga slemsäckar, 
som hafva sitt  läge uti ansigtsbenens många 
och vida gropar. Det är detta, som gifvit an
ledning till  de flera provinsiella benämningar, 
hvarunder Gersen är hos oss känd, såsom Snor-

Skandinaviens Fiskarj i Häft. 

gers — Snorpels — Snorluf m. fl.  Den grå
brunt olivfargade ryggen har endast en fena, 
af samma färg, med någon dragning åt gult 
och tecknad med mörka prickar, ställde i  rader 
mellan fens trålarne. Större, mörka fläckar fin
ner man också på ryggen, och prickar eller 
mindre fläckar på de gulgrå eller messingsglän-
sande sidorna. Hufvudet, som är af ryggens 
färg, äggformigt, något hoptryckt och temligen 
stort i  förhållande till  kroppen, har 3:ne ovala 
gropar i  pannan, flera smärre omkring näsborrar
ne, en rad af gropar längs efter kinden, en dylik 
efter underkäken, och slutligen en i brädden 
af förlocket. Båda gällocken, så väl som skul
derbladen, äro beväpnade med skarpa taggar. 
Den medelmåttigt stora munnen har den öfre 
käken något framstående öfver den nedre. Fle
ra rader mycket fina och tättsittande tänder 
finnas i  käkarne och främre delen af gommen, 
samt 4 tandade ben i  svalget: i  ofvan och 2 
nedantill .  Näsborrarne, som sitta närmare ögo
nen än nosen, äro stora, med en dubbel öpp
ning. Ögonen likaledes stora, något aflånsra o o o o 
med gul ögonring och blå ögonsten, hvilken 
likväl, då fisken en stund varit  ur vattnet,  blir 
hvitaktigt blå-grå, icke olikt livad man kallar 
glosögd .  Sidolinien ligger nära ryggen och har 
samma böjning som den. Den hvitgula buken 
är platt,  likaså det silfverhvita bröstet,  hvil
ket,  då fisken dör, skiftar likt perlemor och blir 
slutligen rosenrödt. Ryggfenan* har 27—28 
strålar,  af dessa de i3 bakersta veka och gre-
niga, de öfriga taggiga och mycket stickande. 



Bröstfenorna äro grågula med fina mörka punk
ter, som bilda tvärband. De nästan hvita, 
ofläckade bukfenorna hafva livardera 6 strå
lar, den första stickande. Analfenan nästan 
hvit, med liögst få mörka fläckar, har 7 stia-
lar, af dem de 2:ne främre taggiga. Stjertfenan 
grågul med mörka fläckar, som bilda tvärband, 
är föga klufven. 

De inre delarne hos denna fisk äro myc
ket lika Abborrens, utom det, att honans rom
säck är dubbel, ehuru förenad i nedra ändan. 
Ryggkotorna 3^, och refbenen i5. 

Gersen, som inom Skandinavien bär flera 
olika namn, såsom Hork, Kulbars m. fl. och i 
Norrige Horr> förekommer mer och mindre tal
rikt nästan på alla orter. Han synes dock 
mera tillhöra de mediers ta och nor dliga provin
serna, än de sydliga. lian uppehåller sig så 
väl i Östersjöns skärgårdar, der nemligen vattnet 
icke har en allt för stor sälta, som i de flesta 
strömmar och insjöar. Mest älskar han att vi
stas i sådana sjöar, som hafva ett klart vatten, 
och fast han någon gång äfven träffas 1 sjöar 
med dybotten, är det likväl icke der, som han 
bäst trifves. På sand eller lerbotten synes 
han helst uppehålla sig; men träffas äfven på 
stenig grund och bland gräs. O111 vår en upp
stiger han 1 strömmar och åar, men stannai dei 
icke öfver vintren, utan begifver sig mot hö
sten på djupet, der han tillbringar vintren. 
Dess lynne synes vara mycket trögt. Han hål
ler sig ständigt vid bottnen; går aldrig mot 
vattenytan, och sällan i halfva vattnet. En
dast under lek tiden lefver han tillsammans med 
sina likar; tillbringar sin öfriga tid i ensam
het. Länge stående på samma ställe, synes 
han snarare afbida sitt rof, än söka det, och 
då han flyttar sig, sker det icke genom något 
uthållande framskridande, utan genom ett ha-

ig- 2 -
stigt språng framåt. Det är likväl icke oför
mågan, som är orsaken till denna stillhet och 
sorglöshet. Då han blir skrämd, äro dess rö
relser i vattnet så lifliga, att de gifvit anled
ning till ordspråket: qvick som en Gers. I 
högsta grad glupsk, förtärer han utan särde
les urval smärre fiskar, insekter, maskar och 
skaldjur, som finnas fästade på gräs, stenar el
ler andra i vattnet liggande ämnen; sällan, om 
icke aldrig, griper han något rof, som är fritt 
och med hastighet rörer sig i vattnet. Denna 
omständighet gör, att då han nappar pa mete, 
sker det utan omsvep, i synnerhet om agnet 
lägges på bottnen. Han är mycket seglifvad. 
Det berättas att han, likasom Rudan, kan bi
behållas länge vid lif, om han kälar straxt se
dan han är uppfiskad och upptinas i kallt vat
ten. Han anses växa långsamt och uppnår icke 
någon betydlig storlek. I en och annan sjö är 
han uppgifven att blifva lika stor med lagliga 
Abborrar. I östra skärgården öfverstiger han 
icke 6 å 8 tum i längd. 

Denna fisks lektid, som räcker länge, 
inträffar ungefär vid samma tid, som Abborrens, 
i Maj. Leken företages på måttligt djupt vat
ten, der bottnen består af sand eller lera och 
är beväxt med vass. Den fina gulaktiga rom
men afsättes på rören eller på bottnens sand. 
Han förökar sig starkt; man har uti en Gers, 
som icke vägde fullt 1 lod, räknat ^56,000 
romkorn. Ansedd hos oss ibland de föraktade 
fiskslagen, har man for Gersen nästan intet 
särskilt fiskesätt. I Blekinge och d ess skärgård 
skall han likväl fångas i mängd på fina, till 
detta ändamål inrättade nät. långsten hi
rer ske 0111 h östen, då fisken drager sig från 
åar och grundare ställen, der han tillbringat 
sommaren, för att söka sig en uppehållsort för 
vintren. Då han, som redan är nämdt, lefver 
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spridd, fångas han nästan med all sort fiskred
skap, tillsammans med annan fisk. 

Det är endast allmogen och sämre folk, 
som värdera denna fisks kött, som är fast, 
hvitt, välsmakande och lättsmält, samt utan 
finare ben. Bonden kallar Gersen Kungamat, 
ehuru den aldrig kommer på de förmögnares 
bord. Till agn på krok för Gädda, Lake m. 
fl. är han, ehuru seglifvad, i anseende till sin 
orörlighet visserligen bland de minst tjenlige. 

Man har sökt göra denna föraktade fisk 
förhatlig derigenom, att han tillskrifves det 
okynne att förtära andra fiskars rom och äf-
ven fisk-} rogel. Dessa tillmålen äro måhän
da icke ogrundade; men likväl icke fullt bevi

ste. Fiskare i allmänhet tro, att på de ställen 
der Gersen går, skrämmer han bort all annan 
fisk. Skälet till denna förmodan kan ock li gga 
deruti, att då all annan fisk, för ett inträffan
de oväder eller dylikt, drager sig från stran
den till djupet, står den sorglösa och alldeles 
icke kinkiga Gersen qvar och blir ensam fiska
rens vinst. I nät är han förtretlig, emedan 
han der intrasslar sig starkt och kan svårli
gen uttagas, utan att fiskaren söndersticker si
na fingrar på fenornas och gäl-lockens skarpa 
taggar. 

Fiender äger han i tillräckligt antal. Utom 
de försåt, som utställas af menniskan, blir han, 
ehuru sjelf en rof-fisk, oftast ett rof för större 
fiskar och vattenfoglar. 

Pl. *2. 

B e r g s  n  u l t r a ,  Labrus maculaius Bl. 

Ibland Skandinaviens fisksorter äro inga, 
som i färgprakt kunna jernföras med dem, h v il
ka tillhöra Lcippjiskarne , eller det så kallade 
Snultre-släglet (Labrus). I detta afseende gö
ra dessa fiskar ett påfallande undantag från 
den allmänna regeln, att ju högre mot norden, 
ju enformigare och dunklare blifva färgerna. 
Den som på vestra kusten ror ut på mete och 
får för första gången se en nyss ur hafvet 
uppdragen Snultra , tror sig med ett trollslag 
hafva blifvit förflyttad till en tropisk kust och 
väntar med spänd uppmärksamhet nästa gång 
det nappar, få skåda en annan af de paradoxa 
varelser, som i dessa vatten öfverflöda; men 
illusionen blifver kort, den är förstörd i sam

ma stund, som refven är inhalad och med den 
en vanlig Torsk eller Flundra följer. 

Vid Skandinaviens vestra kust förekomma 
flera arter af slägtet Labrus, den ena vackra
re och brokigare än den andra. Bergsnultran 
är den största bland dem, mycket brokig men 
ingalunda den vackraste. Dess färgteckning är 
i högsta grad föränderlig. Sällan finner man 
2:ne fullkomligt lika, och det vore ett fåfängt 
försök, att för dessa olikheter söka någon all
män lag; då man på samma ställe, samma tid, 
finner utan afseende på ålder eller kön snart 
sagdt alla mer eller mindre olika till färgen. 
Den färgförändring, som vi framställt på pl. 
2, är en af de mörkaste, som förekomma, och 
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den inan endast träffar hos de mera utbildade 
individer. Som ung är Bergsnultran mera ljus, 
af en brungul grundfärg, med några få större 
fläckar på kroppens sidor af gråbrun färg och 
af obestämd storlek, form och antal. Sam
ma utseende bibehåller en och annan individ , 
äfven såsom fullvuxen. Lika obeständig färg-
teckningen är på kroppen, är den äfven pa 
fenorna; dock igenkänner man alltid något dels 
af de färger, dels af de fläckar, som pa var 
figur finnas anmärkta. 

Bergsnultran tillhör, som redan är upp-
lyst, endast saltsjön, och förekommer ej spar
samt, ehuru aldrig i någon stor mängd, vid 
Norrska kusten och .Bohusläns skärgård. Den 
är ej, så vidt vi känna, funnen inom Sundet, 
och sokes förgäfves uti Östersjön. Den uppe
håller sig alltid tätt invid de brantaste klipp
väggarne och väljer sig under dessa en fristad. 
Från dessa ställen aflägsna de sig icke, och 
vistas der på ett medelmåttigt djup. Detta 
rättar sig något efter fiskens ålder. De unga 
Bergsnultrorna ser man ofta i alnsdjupt vatten 
söka sin föda bland de på bergväggen växan
de tångarter, och vid någon fara dölja sig emel
lan dem. De större gå djupare, men träffas 
på 6 a io famnars djup. De liafva emedlertid 
i skärgården sina vissa favoritställen, der man 
alltid är säker att träffa dem, under det man 
vid andra, till utseende lika beskaffade skär 
söker dem fåfängt. Sålunda förekomma de ej 
uti den aldra innersta skärgården, ej heller i 
sjelfva hafsbandet, åtminstone ej vid den sidan 
af skäret, som hafvet ligger på. De äro, som 
fiskarne i allmänhet, rof-fiskar; deras mun är 
också väl försedd med starka tänder. Deras 
föda består af smärre (iskar, Crustaceer och 
Blötdjur. 

2. 
Bergsnultran hinner en storlek af 12 till i5 

tum, eller något deröfver, och har en temlig tjock 
och fyllig kropp. Dess kött är hvitt, fast och väl
smakande, något sötaktigt. I Bohuslän värderas 
det föga och på flera ställen ätes fisken al
lenast af de fattigare fiskarena, hvilka först 
klyfva och soltorka den. Man använder så
ledes för denna fisk i ntet eget egentligt fiske, 
utan den erhålles tillfälligtvis på dörjkroken , 
som utkastas för Torsk-arterne, samt någon 
gång vid dragning af not eller sa kallad V<icl 
efter småsill. Vill man särskilt förskada sig 
fisken, är en liten Vad det tjenligaste redskap, 
då man ofta i första draget, när Vaden utläg
ges på tjenligt ställe, kan med visshet påräk
na att erhålla flera. 

Då vi komma uti ett följande Häfte att lemna 
figurer till de öfriga skandinaviska arterna af 
Snultreslägtetj spara vi till dess, att ingå uti nå
gon framställning af livad, som rörer slägtet i 
allmänhet, och att angifva d e kännetecken, ge
nom hvilka arterna sins emellan åtskiljas. Vi 
vinna derigenom nu något utrymme, och kun
na mera i sammanhang på ett ställe afhandla 
det sedermera. A i vilja här blott tillägga, att 
Berssnultra är fiskens allmänna namn uti Bo-

O 

huslän, ehuru man äfven derunder innefattar nå-
ora af de smärre arterna, för hvilka ingen egen 
benämning är känd. Dess namn i Norrige är 
enligt MULLER och NIFSSON: Berggylte— Berg-
galt— Söe-abborre; kallas af ASCANIUS Söe-Carp e. 
De figurer man hittills äger öfver denna art 
äro i hög grad felaktige; Br.ocns figur på Tab. 
2q4 är emedlertid af de äldre den bästa, men 
målad efter ett i sprit inlagd t exemplar kun
na färgerna ej vara annat än oriktiga. Den li-
gur vi nu lemna, är målad efter ett i Bohus
län i medio af Juli månad fångadt exemplar, 
genast efter dess upphämtning ur vattnet, så-
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ledes med samma färger, som fisken äger, då 
lian lefver. Färgerna förändra sig på snart 
sagdt alla fiskar hastigt efter döden, och redan 
efter en kort stunds förlopp ä r fiskens utseen
de så förändradt, att  man ej känner igen den. 
Åt denna omständighet liar man hitintills fä
stat allt  för liten uppmärksamhet. Vi anse 
oss således böra här, en gång för alla tillkän-
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nagifva, att  alla de colorerade figurer, hvilka 
i  detta planch verk komma att ingå, blifva 
med fiskens lefvande, naturliga färger så tro
get återgifna, som konsten förmår. Måhända 
skall Artisten derigenom hos mången, som en
dast sett den döda fiskens fä rg, ådraga sig den 
beskyllning, att  hafva smickrat naturen, då 
han sökt återspegla lifvet.  

Pl. 3. Fig. 1. 

F j ä r s i n g , Trachinus Draco Lin. 
Redan i de äldsta tider kände man Fjur

singen ,  och fruktade, då som nu, för denna 
fiskens hvassa taggar, dem man tillskref en li
ka giftig egenskap, som Huggormens tänder. 
Denna omständighet, för hvilken ligger någon 
sanning till  grund, gaf fisken tidigt en viss 
märkvärdighet och var anledning nog, att  ut
sira dess historia med en mängd af fabler. Vi 
ämna icke här upprepa dessa minnen från en 
förfluten tid, då man i naturen endast såg och 
fann vidunderli«heter — då hela nalurforsk-O  
ningen, om den annars så får kallas, mera gick 
ut på att  samla förvånande berättelser om na
turföremålen och de diktade verkningar man 
tillskref d em, än att söka grunden till  en enkel 
och naturlig förklaring af livad man verkligen 
varseblef. 

Fjärsingen är den enda art af slägtet 
Trachinus, som förekommer vid Skandinaviens 
kuster, efter livad man ännu känner. Detta 
si äg te, som CUVIER äfven förer till Percoider-
na uti en egen afdelning, har flera mycket ut
märkta kännetecken, och är således lätt  att  
igenkänna. Kroppen är långlagd , hoptryckt, 

kilformigj med nästan jemt sluttande sidor 
åt st jer t en, belagd med småj mindre märk
bara fjäll, som bilda snedt löpande rader upp
ifrån och nedåt; hufvudet litet, med pannan 
i nästan samma plan, som ryggen , och med 
närsittande ögon, som vetta något uppåt. 
Bukfenorna sittaframom Bröstfenorna. Rygg-
fenorna 2:ne, vid roten nästan förenade; den 
främre kort, med 5 ä y hårda, spetsiga och 
mycket stickande strålar; den bakre lång, 
jemnhög, med 24 & 3° mjuka, i spetsen gre-
niga, strålar. Andöppningen sitter strax 
bakom den lodräta linia, som dragés från bröst
fenornas rot. Analfenan af samma form, som 
den bakre ryggfenan, har något större ut
sträckning. En lång, hvass tagg utskjuter 
från gäl-lockets bakre rand. Små fina tänder 
i käkar och gom. Gälhinnan har 6 strålar. 

Slägtet Trachinus tillhör endast de haf, 
som gränsa till  Europa och hyser ganska få 
arter.  Den allmännaste är den, som äfven 
träffas vid vår vestra kust,  och som igenkän-
nes derpå, att uti första ryggfenan är o strå-
lames antal 6; uti den andra 3o; uti anal-
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fenan 3z; att kindentinningarne och det 
egentliga locket är o beklädde med mycket små 
fjäll. Fjällen, som bekläda kroppen, äro aflångt 
fyrsidiga och ligga uti mycket tydliga, parallela 
rader, som löpa snedt nedåt och bakåt. Ofvan 
ögonen sitta 2 ä 3 små taggar, bakåt rigtade. 
Bröstfenorna äro i spetsen tvära, liksom af-
klipta, hafva id strålar, af hvilka de 2:ne öf-
versta äro enkla, de 7 derpå följande i spet
sen 4-delta, samt de 6 nedre tjockare och i 
spetsen 2-delta. Bukfenorna äro små, tätt 
sittande, af ett mera vertikalt läge, hafva 6 
strålar hvardera, de 2:ne första enkla, de an
dra i spetsen 2-delta. Sidolinien löper nä
stan alldeles rak, närmare ryggen än buken, 
blir något stupande nedåt i granskapet af 
stjertfenan. Fjärsingen är prydd med ganska 
lilliga färger, som på eget sätt omvexla med 
livarandra i form af smala, afbrutna, snedt 
löpande band, hvilket bäst uppfattas på figuren. 
Första ryggfenan är framtill mörk med nära 
sammanlöpande, större, svarta fläckar och röd
bruna strålar, baktill blek; en svart ehuru 
mindre fläck finner man på analfenan i trakten 
af 9:de strålen. Den bakre ryggfenan är blek 
i roten, med ett gult band längs efter midten, 
och med blå spets. För öfrigt få vi, hvad 
färgerna beträffa, hänvisa till figuren. Som 
bukkaviteten är ganska inskränkt, finner man 
tarmkanalen ligga spiralformigt hoprullad; ma
gen är liten, men temmeligen tjock och fast; 
kring magmunnen sitta 6 st. blindsäckar. Lef-
vern består af 2:ne lober, den venstra betyd
ligt större än den högra, vid hvilken gallblåsan 
är fästad. Simblåsa saknas. Urinblåsan är lång, 
och föga bred. Ryggraden består af 4° kotor. 

Fjärsingens vanliga storlek vid Skandina
viens kust är emellan 9 och 12 tum i läng
den; men man träffar dem, som hinna än

da till 15 tum; en af denna längd erhölls 
förliden sommar i Bohuslän. Den förekommer 
längs utmed vestra kusten, och ingår äfven i 
Öresund. Som den lefver ensligt, får man den
na fisk aldrig i någon mängd, men den är för 
öfrigt alldeles icke sällsynt. Alla fiskare frukta 
i hög grad för Fjärsingen och bortkasta genast 
alla dem, som de händelsevis fånga dels på 
krok dels med nät och not. Anledningen till 
den fruktan och afsky, som man hyser för 
Fjärsingen, är, att fiskaren ofta ganska smärt
samt blifver sårad af de hvassa taggar, hvilka 
ryggfenan bär, och hvarvid man icke en, utan 
flera gånger haft exempel på olycklig utgång 
för patienten. Fentaggarne föra likväl icke 
något egentligt gift; de äro ej heller så orga
niserade, såsom huggormens tänder, med hvil
ka inan velat jemföra dem. Man har der före 
(se Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter; 1834 
Häft. 3,  sid. 125)  förklarat, att de giftiga verk
ningarna antingen uppkomma af en mekanisk 
orsak, på samma sätt, som då man såras at 
glas, bensplittor o. d., eller ock, att det slem, 
som afsöndras från kroppens yta, och hvilket 
äfven håller fenstrålarne slippriga, skulle, in-
ympadt uti såret, yttra sig som gift. Huru 
som helst, bör denna fisk med varsamhet hand
teras, och fast det ej är sagdt, att alla svaia 
symptomer skola inträffa vid livarje tillfälle då 
någon såras, ty vid dessa som andra blessurer 
beror så mycket på subjectets constitution och 
tillstötande förvärrande omständigheter: så är 
åtminstone deraf en häftig smärta alltid att på
räkna. Denna lindras säkrast derigenom, att 
såret med en knif genast utvidgas och beg ju
tes från en höjd med droppvis fallande kallt 
vatten, så länge hetta förmärkes. Man brukar 
i Bohuslän, såsom ett suveränt motgift, att 
uppskära buken på den fisk, som sårat, uttaga 
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Jefvern och genast låta patienten uppäta den. maren, clå han går stränderna närmare, och 
Detta uraktlåtes aldrig, så egen kuren än tyc- vankas mest. Dess kött skall vara mycket väl-
kes vara. smakande, men fortares icke af våra fiskare. 

Fjärsingen uppehåller sig på medelmåttigt Fiskens allmänna namn i Bohuslän, är det vi 
djup med sandbotten; den gräfver sig ned uti begagnat; den förekommer äfven på andra or-
sanden och håller sig gömd, att mera obemärkt ter, under samma, ehuru något förändradt i 
kunna öfverfalla sitt rof: smärre fiskar och Cru- uttalet, såsom FärsingFjäsing m. fl. Kallas 
staceer. Dess lek tid inträffar i början af som- i Norrige enligt ASCANIUS Qveise. 

IM. 3 Fig 2. 

K  n  o r r h a n  e ,  Trigla Gurnardus Lin. 
Denna fisk är känd i vestra skärgården un- De flesta, som höra derunder, hafva ett högst 

der flere benämningar; dess vanligaste namn i eget och alltid lätt igenkänligt utseende. Så 
Bohuslän är Knot; vid Strömstad kallar man är åtminstone förhållandet med slägtet Trigla. 
den Ilal/iös. Namnet Knorrhane (knorrtupp) Hufvadetj som har en cubisk jorm med slut-
har sin upprinnelse deraf, att då fisken är upp- tände nos> är stort i förhållande till kröp-
dragen ur vattnet, låter den höra ett knorran- pen, liksom öfverdraget af ett fast och härdt 
de ljud, som uppkommer af gäl-lockens fastare skal j som är mycket skrofligt, skarpt och of-
tillslutande, under det att den luft, som fyllt tast väpnadt med taggar. De 3:ne ned-
gälrummet, prässas derigenom. Samma ljud re strålarne af bröstfenorna äro fria (ej för-
förmärkes, ehuru mindre starkt, äfven hos nå- enade med någon hinna)fastare och tjockare 
gra andra fiskar af enahanda orsak; ty något än de öfriga, samt ledade. Ryggfenorna äro 
egentligt ljud, svarande mot de högre djurens, st:ne j åt skill da. Mycket fina och tättsittande 
kunna, som bekant är, fiskarne i saknad af tänder uti båda käkarne och framtill i gommen. 
lungor och luftrörshufvud ej åstadkomma. Kroppen är aflång, mycket af smalnande mot 
Slägtet Trigla j till h vilket Knorrhanen hörer, stj ert en rundad och föga hoptryckt beklädd 
bildar med flera andra närstående en ganska af små fjäll. Slägtet är mycket art-rikt; de 
naturlig familj af de taggfeniga fiskarnesom flesta arterna finner man vid Europas kuster, i 
man igenkänner derpå, att hufvudets sidor äro synnerhet i Medelhafvet. Skandinavien har vid 
liksom med ett benharnesk omslutne. Denna sina kuster a:ne arter, af hvilka Knorrhanen 
egna bildning härrör af den stora utveckling, är den allmännaste. Denne förekommer längs 
som den, hos de flesta fiskar obetydliga ben- efter hela vestra kusten och uti Öresund, samt 
ring, h vilken under Lill omgifver Ögonen, vun- skall ä fven, enligt NILSSON, fångas i Östersjön, 
nit, hvarigenom dessa ben komma i beröring De kännetecken, som utmärka denna art, äro, 
med förlocket och bilda ofta dermed en fast att den af kölade fjäll upphöjda sidolinien 
och orörlig förening. Man benämner också den- så väl som kanterna af rygg fåran hvaruti 
na familj: fiskar med puntsarbeklädda kinder, fenonia sitta > s amt sidorna af de främre strå-



lame uti första ryggfenan är o tandade och 
för känseln mycket sträfva; samt att bröst
fenornas strålar äro i spetsen 2-delta. Ansigts-
benens yta är prydd af en mängd korniga linier, 
livilka från vissa punkter utlöpa strålformigt. 
Bakom ögat vid sidan af nacken utskjuter å ömse 
sidor en tjock och hvass tagg; dylika finnas äf-
ven vid nedre, kanten af förlocket ehuru min
dre. Locket utskjuter i 2:ne livassa taggar, af 
livilka den nedersta är längst. Skuldran är 
äfven väpnad med en sådan. Bukfenorna sitta 
under eller något bakom bröstfenorna; båda 
paren hafva samma längd. De förra liafva () 
strålar, första strålen är hård och stickande. 
I bröstfenan finnas II strålar, utom de 3:ne 
fria, af livilka den 3:dje är längst, dernäst 
den r.dra, och kortast den första. Dessa fria 
strålar tyckes fisken begagna såsom känselorga-
ner; ty de nerver, som gå till dem, äro stora 
och af deras ursprung kan man sluta, att 
de äro känselnerver. Uti första ryggfenan, 
som är af kroppens höjd och dubbelt högre 
än den andra, finnas 8 stickande strålar, 
den 3:dje tjockast och af samma längd som 
den 2:dra; de följande hastigt aftagande, som 
gör fenan mycket stupande bakåt; andrarygg-
fenan har ic)—20 strålar; analfenan ib 20. 
Ändöppningen har sin plats mid t emellan no
sen och stjertfenan. Ryggfenorna sitta uti en 
tydlig fåra, beklädd af hårda sköldar, hvars 
skråfliga kant bildar å ömse sidor en långsgå
ende, något upphöjd ås. Omkring 72 fjäll be
kläda sidolinien, som är nästan alldeles rak. 
Magen är stor, triangulär, med tunna väggar; 
tarmkanalen gör 2:ne böjningar, och har 7 
blindsäckar; lefvern är liten, består af 2ine 
flikar; simblåsan är betydlig, spetsig baktill, 
men delad framtill i 2:ne delar. 

Färgen är äfven på denna fisk mycket 
föränderlig. Vanligast finner man sådane, som 

?ig. 2. 
hafva öfre delen af kroppen grågul, beströdd 
med hvita, glänsande punkter, samt buken och 
sidolinien hvita. Hos andra äro de hvita punk
terna omgifna af en liten svart ring, och få 
derigenom utseende af små oceller. Hos an
dra åter ser man intet spår till dessa hvita 
fläckar. Man finner vidare individer, som hafva 
en mer eller mindre mörk, rödbrun f«iig, 1 
stället för den grågula, och hvars sidolinia äf-
vensom bukens sidor få en stark dragning i 
gult. Det är denna färgförändring, som vi 
framställt på vår planche, och som, om vi 
icke misstaga oss, mera tillhör fisken i en yng
re ålder. Stjert-, Bröst- och Ryggfenorna an
taga färg efter kroppen, den främre af de sist-
nämde är alltid mörkare, och har i spetsen 
emellan 3:dje och 5:te strålen en mer eller min
dre tydlig svartaktig fläck. 

Knorrhanen hinner en längd al \\—16 tum. 
Af denna storlek erhålles han mest i Bohuslän. 
Den uppehåller sig på samma ställe och på lika 
djup, som Koljan och IIvitlingen, och fås jemte 
dessa fiskar på krok. Man äter fisken, ehuru 
den ej räknas till läckerheterna, ty köttet är 
mera svampigt och har en fadd smak. Något 
eget fiske anställes icke för denna fisk. Dess 
föda består förnämligast af Musslor och Cru-
staceer. 

Denna art är ganska närslägtad med BLOCKS 

och CUVIERS T rigla Cuculus. Af den mindre 
uppmärksamme kunna dessa bada arter lätt sam
manblandas, i synnerhet som färgen ej lemnar 
någon tillförlitlig ledning. Tr. Cuculus är än
nu ej funnen vid våra kuster, men torde väl 
förtjena att eftersökas. 

Hvad synonymien beträffar till Tr. Gur-
narduSy har redan NILSSON och äfven CUVIER 

utrett, att LINNÉS Trigla Hirundo (se Fauna 
Svecia N:o 240) är ingen annan än T. Gurnardus. 
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PI. 4. 

S p i g g - S l ä g t e t ,  Gasterosteus Linn. 

Innefattar på en gäng de minsta och de 
mest utspridda af alla våra fiskar. Knappt 
linnes någon rännil, uti hvilken man icke får se 
dessa små och lilliga varelser simma muntert 
omkring, ofta inom det trånga område, som 
stundeligen sommarvärman för dem mer och mer 
inskränker. I ekonomiskt hänseende ådraga de 
sig allt för liten uppmärksamhet, för att vida
re kunna intressera den praktiske fiskaren, som 
blott känner Spiggen till namnet. Zoologen 
kan icke nöja sig med en så ringa bekantskap; 
för honom är Spiggen lika vigtig att känna, 
som den mångdubbelt större och nyttigare 
Laxen. Båda äro lika små bråk af den stora 
skapelse, som han för sitt velande har att ut
forska , och båda äro de för forskningen lika 
intressanta, lika tacksamma. Vi kunna derfö-
re icke undgå, att äfven åt detta slägle egna 
vår uppmärksamhet. Spiggen , så olik vid för
sta påseende den fisk, hvars historia nyss för
ut afhandlades, hörer likväl till samma natur
liga familj, som den, eller till fiskar med pan t-
sarbeklädda kinder. Denna karakter är väl hos 
Spiggen icke så tydlig, som hos Knorrhanen; 
dock omisskänlig. De kännetecken, genom hvil
ka Spigg-Slägtet vidare utmärkes, äro, att den 
främre ryggfenan och bukfenorna sakna den 
hinna, som sammanbinder strälarnehvilka 
derföre få utseende af fristående taggar, dem 
fisken efter behag kan resa upp och lägga ned; 
att gälhinnan har blott 3:ne strålar; att Bäc
kenbenen äro mycket utvecklade och bilda 
liksom ett harnesk, som bekläder en stor del 
af buken; att kroppen saknar fjäll och är 

Skandinaviens Fiskar, i Iläft. 

ofta i stället betäckt till någon del med pel 
tvären lagda sköldar; samt att stjerten är ä 
ömse sidor kölad. Af Spiggslägtet förekomma 
3:ne arter uti Skandinaviens vatten, af hvilka 
de tvenne: Stora och Lilla Spiggen vistas både 
i sött och salt vatten, men den 3:dje eller 
Tångspiggen endast uti skärgårdarne. Deras 
beskrifning gå vi nu att lenina. 

F i g .  1 .  a .  o c h  b .  

S t o r - S p i g g ,  Gasterosteus aculeatus 
Lin n. 

Dess artmärke är, att ryggen i stället för 
en främre ryggfena, har blott 3:ne fristående 
taggar. Hos denna art är kroppen mera hop
tryckt; stjerten afsmalnar hastigt, men utvid
gar sig åter vid stjertfenans rot. Ryggen är 
afkullrad och nästan rak, med fördjupningar, 
uti hvilka taggarne ligga, då de äro nedfällde. 
Hufvudet är stort i förhållande till kroppen, 
mycket hoptryckt och med snedt afhuggen, 
uppåt spetsig nos. Gäl-locken stora. Fina 
kardlika tänder uti käkarne. Den raka sidoli-
nien ligger nära ryggen och höjer sig på stjer-
tens sidor till en liten köl. Buken täckes af 
ett hårdt, skjöldformigt ben (Bäckenbenen), som 
bakåt slutar i en spets, och från hvilket upp
stiger å ömse sidor ett utskott, som omsluter 
buken. Kroppens sidor täckas af sköldar, af 
hvilka de medlersta äro störst och aftaga i 
storlek så väl mot hufvudet, som mot stjerten. 

3 



Antalet af dessa sköldar kunna hos några upp
gå till 26^27 (fig. 1. a.), hos andra endast till 
5_y (Fig. 1. b.). Denna olikhet uti sköldar
nes antal föranledde CUVIEK, att skilja Stor
spiggen uti tvenne skilda arter; men fortsat
ta observationer hafva icke bekräftat denna 
åsigt. Man träffar nemligen båda varieteterna 
tillsammans, äfven under lektiden, och ölvei-
gångar dem emellan äro ej sällsynta. Lika 
föränderligt och obestämdt är taggarnes relati
va längdmått, af hvilket man äfven försökt hem-
ta grunder till artens sönderdelande uti flera. 
Den bakre eller egentliga ryggfenan börjar nå
got framom, men slutar alldeles öfver analfe-
nan, har 12 veka strålar. De 13:ne taggaine 
framom denna fena hafva baktill vid roten en 
liten trekantig hinna, äro framtill afkullrade, 
bak till urhålkade och i kanten sågtandade. Af 
en lika konstruerad, något större tagg, bakom 
hvilken en mindre, knappt märklig fenstråle 
sitter, hälften så lång som taggen, består hvar-
je bukfena. Nämde taggar kunna på den döda 
fisken med lätthet uppresas, men icke nedfäl-
las, så vida ej taggen först lyftes upp, till följe 
af ledgångens beskaffenhet. Fisken verkställer 
detta genom en egen muskelrörelse, sedan vre
den lagt sig eller faran är förbi. Man {inner 
lätt med hvilket större eftertryck den lilla fi
sken kan begagna sina vapen, då de uppresta 
bibehållas i en fast och orubbad ställning ge
nom mekaniken uti ledgången. 

Det märkvärdigaste hos Storspiggen är vis
serligen dess färgförändringar. Om vintren ar 
kroppen rent silfverhvit, med öfre delen af huf-
vudet och ryggen blå. Om sommaren är huf-
vudet ofvan och hela ryggen ända till suloli-
nien svartgråa. Då lektiden inträder, visar 
fisken ett färgspel, som är förvånande. Ryggen 
blir först brunaktig, får mörkare tvärband, 

Fig. 1. 

och de silfverhvita sidorna få en stark anstryk
ning af messingsgult. Detta gäller i synner
het om honorna. Hannarne få vid samma tid 
en röd fläck, som börjar under hufvudet vid 
det ställe, der gälhinnorna mötas, och som ut
vidgar sig hastigt, så att rodnaden vanligen in
tager hela undre delen af fisken, från under
käkens spets till ändöppningen. Denna rod
nad är hos olika individer mer och mindre ut
vidgad. Hos somliga stiger den uppåt sidor
na något öfver sidolinien, hos andra är hela 
fisken röd, utom den öfversta delen af ryggen, 
som i sådant fall är rödbrun, och pannan, som 
alltid har en stark, blågrönfärg; ögonringen är 
grön och ganska vacker. Vi hafva i denna 
drägt framställt fisken på pl. 4- fig- 1 • !>•5 oc'1 

visat dess vinterdrägt med fig. i.a. 
Inom hela Skandinavien träffas Storspig

gen icke blott i alla större och smärre insjöar, 
åar och bäckar, utan äfven i båda skärgårdar
ne, den östra och vestra. Man finner den ofta 
i så små och så afskilda vattensamlingar, att 
det faller sig svårt, 0111 ick e omöjligt, att för
klara sättet, hvarpå han ditkonnnit och huru 
han der kan bibehålla sig. Han älskar ett 
mera stilla vatten och håller sig om somma
ren på grunda ställen invid stränderne, helst 
sådane, som ligga öppna för solen. Mot hösten 
drager han sig till djupare stränder vid sun
den, åmynningar eller större vikar. Om vin
tren står han troligen, åtminstone i skärgår
den, packad i stora massor på djupet; ty då 
han denna årstid någon gång fångas med not, 
fås han till stor mängd. Sällan träffas Spig-
gen spridd, utan ständigt i större eller mindre 
sällskap tillsammans. Under lektiden och då 
han om hösten i November månad stimmar, 
samlar den sig i otroligt stora skaror i de 
större vattnen. Med glupskhet förtärer han 
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maskar, insekter, larver, smärre blötdjur och 
fiskyngel; ty ehuru liten, är han en snål rof-
iisk. Omkring slutet af Juni månad inträffar 
Spiggens lektid, som är förenad med flera 
märkvärdiga tilldragelser. Redan i Maj börja 
så väl hannen som honan, att på sätt somre
dan är nämdt, förändra färg. Detta är tecken 
till den snart inträffande leken, som äfven bör
jar så snart fiskarne fått den rätta färgen. De 
skaror, som då uppstigit till grunda, gräsiga 
stränder för att leka, dela sig på det sättet, 
att hannar och honor åtskiljas. Hannarne, som 
tyckas vara mycket färre än honorna, välja 
livar för sig ett visst ställe, på något afstånd 
från hvarandra, och herrska på detta enväldigt. 
En häftig afundsjuka råder under denna tid 
dem emellan, och det fordras blott en liten 
rörelse hos ena parten, att genast sätta den 
andra i fullt raseri, som slutar med en tve
kamp. Dessa strider verkställas på det sätt, 
att båda rycka pilsnabbt mot hvarandra, göra 
ett kraftigt sidohugg med den hvassa buktag
gen och skynda derpå lika hastigt åter tillbaka, 
hvar på sitt ställe. Efter några anfall har snart 
den starkaste gjort sin öfverlägsenhet gällande, 
hans territorium utvidgar sig, och triumpha-
torn prålar derefter med de skönaste färger. 
Under det att hannarne förlusta sig med dessa 
ridderliga öfningar, simma honorna flera eller 
färre till antalet i långa sträcktåg utanför strids
platsen. Den honan, som är i spetsen för 
truppen, simmar då hastigt fram med de öf-
riga i släptåg, stannar tvärt, ställer sig i en 
lodrätt ställning, med hufvudet vändt åt bott
nen. De efterföljande samlas omkring henne, 
ställa sig på samma sätt, så lätt packade som 
möjligt. Då hon sålunda samlat truppen om
kring sig, gör hon hastigt ett slag, som i ögon
blicket skingrar hela hopen. Denna lek repe-
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teras ofta, men hastigheten , hvarmed de sking
ra sig, gör det omöjligt att observera, om all
tid en och samma hona är den anförande, el
ler de omvexla. Så länge solen står högt 
på dagen fortsättas lekarne, och under morgo
nen och aftonen ser man hannarne ströfva om
kring, förmodligen i afsigt, att befröa den 
förut af honan lagda rommen. Denne fästes 
vanligen på vattenväxter, och romsättningen 
påstår endast 4—6 dagar, som rättar sig efter 
väderleken. Hos Spiggen inträffar äfven det 
ovanliga, att, då större delen af andra fiskslag 
under lektiden bortlägger sin medfödda skygg
het, och följaktligen blifver lättare att fånga, 
blir Spiggen lifligare och skyggare; dess glupsk
het aftager. Sedan leken är slutad, försvinner 
småningom fiskens vakra färgspel, och lynnet 
återtager sin vanliga karakter. 

Af det stora antal, som i synnerhet vissa 
år finnes af denna fiskart, skulle man förmo
da, att den är mycket afvelsam; så förhåller 
det sig likväl icke. Honan har icke mer än 
i io till i5o romkorn i båda romsäckarne, och 
då hannarnes inskränkta antal gifver anledning 
till den förmodan, att icke alla äggen blifva 
befrödade, kan afvelsamlieten icke skattas stor. 
Detta oaktadt finnas, som sagdt är, vissa år 
ofanteliga skaror af denna fisk. Man har upp-
gifvit flera skäl dertill. Sannolikast är livad 
CUVIER anfört, att de år, då dessa stora skaror 
synas, varit mer än vanligt gynnande för fort
plantningen. Stor-Spiggen j som af få rof-fiskar 
öfverträffas i glupskhet, blir mycket fet. I 
storlek öfverstiger han sällan 3 tum, och upp
når troligen snart denna storlek. Den egen
skap utländske författare tillägga honom, att icke 
lefva öfver 3:ne år, synes fordra bekräftelse. 

Spiggen har på olika orter fått olika be
nämningar. Han kallas för dess taggiga fen-
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strålar, Pigg, Spigg, Stag g, i Skåne Ilorn-
stagg ; i skärgården Skötspigg , Horntagg, Ilnrn-
fisk; äfven Tennfisk för dess blanka och tenn
lika färg om vintren; Tennfisk med spjut o. s. v. 

Till föda för nienniskor användes aldrig 
denna fisk; af rof-fiskar och sjöfoglar fortares 
han likväl i mängd och är det mest allmänna 
födoämnet för Näbbgäddan. De spridda indi
vider, som nästan alltid fås med not bland 
annan fisk, kastas vanligen bland afskrädet och 
användas för svinkreaturen. Då han, hvilket en
dast inträffar vissa år, fångas i mängd, använ
des han till trankokning; en tunna nyss fån
gad spigg gifver då 2:ne kannor klar olja, 
som allmännast användes att bränna i lampor. 
Grumset, som afsätter sig på bottnen af kär
let, i hvilket fisken kokas, är ett så kraftigt 
gödningsämne för åkren, att i tunnor sådant 
grums, uppblandadt med en tillräcklig mängd 
vatten, anses svara mot 10 parlass gödsel. 

Det enda fiskesätt, som uteslutande begag
nas för denna fisk, är ganska enkelt. Fisket 
företages i början af November månad och fort-
sättes till dess vikar och sund börja lägga sig. 
Mot aftonen, då Spiggen märkes vara samlad, 
som visar sig under lugnt väder i solgången, 
derigenom alt vattenytan krusas likasom af fint 
regn eller utkastad sand, åtföljas tvenne fiska
re till stället i en båt, i hvars främre ända 
är anbragdt ett Brandjern (17), på hvilket torr 
ved lägges och itändes. Då man med båten 
kommit på den sidan af stimmet, åt hvilket 
fiskarne äro vända med hufvudet, håller den 
ena af fiskarena båten vid en stake, som ned-
stötes i bottnen, under det att den andre med, 
en fin Håf (18) öser upp fisken ur sjön i bå
ten. På detta sätt kunna flera båtlaster på en 
natt erhållas. 

och b. 

Fig. 2. 
S nj å - S p i g g, Gasterosteus pungitius 

Linn. 

Genom 8 a 10 fristående taggar på ryg
gen skiljer sig denna art genast från den för
ra. Den saknar äfven den sidobeklädnad af 
sköldar, som Slor-spiggen äger, men har i stället 
en något tjockare hud. Ehuru mindre till stor
leken , är Små-spiggen mera fyllig och ej så 
hoptryckt. Dess hufvud är medelmåttigt stort, 
något hoptryckt, med afspetsad nos och stor mun. 
Underkäken något längre än den öfre. Ögonen 
stora, utstående. Fina tänder uti båda käkar
ne. Den knappt märkliga sidolinien är rak, 
ligger närmast ryggen och höjer sig fen-lik på 
stjertens sidor. På detta ställe blir stjerten 
så nedtryckt, att den är mera bred än hög. 
R y g g e n s  f r i s t å e n d e  t a g g a r ,  s o m  v a n l i g en  ä r o  9 ,  

men någon gång 8 eller 10, kunna nedfällas 
i motsvarande fördjupningar; de stå icke lod
rätt mot ryggen, utan några af dem luta utåt 
sidorna; de sitta icke heller uti en rät linia, 
utan i, hvad man kallar, förbund 
alla hafva en hvass udd och nästan släta kan
ter. Bakre ryggfenan har 11 mjuka strålar. 
Bukfenorna, som sitta midt under den 3:dje i 
ordningen af taggarne på ryggen, beslå hvar-
dera af a:ne strålar, af hvilka den främre är 
hård, skarp och vid roten sågtandad, den an
dra mjuk och knappt märklig. Analfenan mot
svarar till läge och utsträckning den midt öf-
ver stående bakre ryggfenan. Stjertfenan är tvär. 

Hos denna art har man ännu icke anmärkt 
det färgspel, som under lektiden utmärker den 
föregående; dock är drägten olika vinter och 
sommar. Om vintren är öfre delen af hufvu
det och ryggen blåaktigt gråbruna; sidorna silf-

ver-
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verhvila, med ytterst fina, mörka punkter. 
Om sommaren deremot finner man hufvu-
det och hela öfre delen af kroppen mycket 
olivgröna; undre delen ljusare grön, med en 
messingsgul anstrykning, som under hufvudet 
och vid bröstfenornas rot faller mera i rödlält; 
hela kroppen är tält beströdd med tydliga svar
ta prickar. Det är denna drägt, som figuren 
visar, målad efter ett större exemplar, taget i 
Iraklen af Haparanda i Juni månad. 

Smä-Spiggen är den minsta af alla Skan
dinaviens kända fiskar. Den finnes allmänt från 
den högre norden till rikels sydligaste provins, 
så väl i de flesta insjöar och bäckar, som äfven 
vid Östersjöns stränder. Dess lefnadssält är huf-
vudsakligen lika med föregående art. Den väl
jer helst klart och rinnande vatten till uppe
hållsort. Älskar sällskap, och lefver derföre större 
delen af året i stora skaror förenad; den blan
dar sig äfven med slora Spiggen, då denna om 
hösten stiger i strömdragen. Den är till lynnet 
mycket trög, men kan röra sig med mycken 
liflighet. Dess föda beslår af maskar, insekter 
och gräs, som med glupskhet förläras. Ofta 
finner man också denna lilla fisk mycket fet. 
Den förmodas växa fort, men uppnår sällan 
öfver al tum i längd; dess vanligaste storlek 
är emellan 1 och a tum. Lektiden inträffar i 
Juni månad, då fisken söker mindre rinnande 
vatlen, såsom bäckar och rännilar, der man un
der leken finner den sammanpackad i massor. 
Hannar och honor äro då om hvarandra blandade, 
och söka upptränga så långt som möjligt till den 
gräsiga stranden. Rommen är rödgul och grof-
kornig i jemförelse med fiskens storlek; den 
afsältes på gräset. Så länge leken påstår, är fi
sken alldeles icke skygg, ulan låter taga sig med 
blotta handen. 

Skandinaviens Fiskarj 2 Haft. 
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Af Små-Spiggen, som på olika orter har 
flera benämningar, såsom Benunge_, Skinäling 
m. fl., drager inan samma nytta, som af den 
stora, och användes till Irankokning. Den på
stås gifva en finare olja. Den fångas vid stim
tiden i November jemte den slörre arten. 

Fig. 3.  

T å n g - S p i g g ,  Gcisterosteus Spinacliia 
Linn. 

Artm. Ryggen har 14-15 fristående taggar. 
Kroppen är långsträckt, från hufvudet till 

anal-öppningen 5-kantig, derifrån till stjertfenan 
4-kantig och mycket nedplatlad. Sidolinien nä
stan rak, är beklädd af kölade sköldar, som till 
en del ligga öfver hvarandra; de största finner 
man i trakten af ryggfenan, och aftaga derifrån 
i storlek, så väl emot hufvudet, som emot stjer-
ten. Hufvudet med en utdragen, afspetsad, ned-
plaltad och trubbig nos, slutar med en föga stor 
mun. Underkäken är längre än den öfre, plalt 
och i spetsen rundad. Ögonen medelmåttigt 
stora, något utstående. Näsborrorna äro aflånga, 
ligga nosen närmare än ögonen. Den nästan 
raka ryggen har en skarp kant, längs efler hvil-
ken 14—15 rörliga taggar, som äro mycket 
hårda, spetsiga och bakåt böjda, sitta uli en 
längsgående fåra och äro försedda med en liten 
hinna vid 'bakre randen, som likväl ej förenar 
dem till en sammanhängande fena. Straxt bak
om dessa taggar höjer sig den egentliga ryggfe
nan med rundad spets och 7 mjuka, grenade 
strålar. Nästan midt under ryggfenan sitter 
Analfenan, af samma form och storlek som den 
förra; den har en fristående, kort och bakåt 
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böjd, spetsig tagg, samt 6 mjuka, delade strålar. 
Bröstfenorna sitta ett stycke bakom gällocksran-
den, äro i spetsen tvära, nästan jemnbreda och 
tunna, hafva hvardera 10 odelade strålar. Buk-
fenorna föreställas af en, vid hvardera buk
kanten fästad tagg, som baktill har en liten 
hinna. Stjertfenan är starkt afrundad, har 12 i 
spetsen 2-klufna strålar. 

Till färgen är Tångspiggen en af våra vack
raste fiskar. Den öfre delen af kroppen är oliv
grön, stötande i brunt, den undre gulaktig med 
hvit silfverglänsande buk; sidorna äro klara, lik
som genomskinliga, så att man ser ryggiadens 
taggutskott skimra såsom mörka, på tvären ställ
da, parallela streck; under sidolinien, på en 
botten med silfverglans, ligger en rad med större 
halfmånformiga och ovala , olivgröna fläckar, 
som aftaga i storlek och slutligen försvinna på 
stjerten. Från käkleden går på liufvudets sidor 
ett svartbrunt band genom ögat utmed gälloc
kets öfre rand till Bröstfenans rot. Bröstfenoina 
gula med messingsglans. De båda motsittande 
rygg- och anal-fenorna hafva framt'11 en grå
brun hinna med gula strålar; baktill är hinnan 
genomskinlig. Stjertfenan är olivgrön med yttre 
randen genomskinlig; strålarne äro gulbruna. 

rig. 3. 
Iris grå, ofvan mörkare, med en svart rand, 
under hvitgul, kring pupillen en smal rod-
gul ring. 

Denna Spigg-art har till sitt lefnadsätt myc
ken likhet med de öfriga, skiljer sig dock i vissa 
afseenden. Den vistas endast i salt vatten och före
kommer mer och mindre talrik kring Skandina
viens kuster, såväl i Nord- som Östersjön. Den 
uppehåller sig helst på gräsig botten, bland tång
arter, h var af den äfven fått namn af Tångsnipa. 
Grundare vatten synes han endast söka under 
lektiden, som inträffar om sommaren. Tång
spiggen är föga rörlig och ganska litet skygg; 
skrämd framskjuter han likväl med pilens ha
stighet. Han är seglifvad och glupsk. Dess 
storlek öfverstiger sällan 6 tum, och van
ligtvis träffas han emellan 5 och 6 lum lang. 
Dess föda består förnämligast af smärre arter 
crustaceer och maskar; man beskyller honom 
äfven förtära andra fiskars rom och yngel. Till 
föda begagnas ej denna fisk, men kan, liksom 
samslägtingarne, användas till trankokning och 
gödningsämne. Dess fångst tillgår på samma 
sätt, som är anfördt under Stor-Spiggen. Med 
Not och Vad fångas den tillfälligtvis och spar
samt bland andra fisksorter. 

S  i  i n  p  -  S  I ä  g  t  e  t ,  Gottus Linn-

Till samma familj, som Knorrhanen hörer, 
har äfven CUVIER. hänfört detta slägte, af k vilket 
man nu mera känner flera, säkert bestämda ar
ter, alla tillhörande de nordiska hafven. Ett, 
i förhållande till den öfriga kroppen, stort, of
van kantigt afkullradtJ med taggar eller knö

lar väpnadt hufvudj som medelst gäl-lockens 
och gäl-hinnans utspärrande, kan betydligt ut
vidga sig åt sidorna och antaga en mera ned-
plattad form; en rundadbakat koniskt af smal
nande kropp, beklädd af en naken, mycket 
slemmig hud, och bärande stora rundade fe-
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nor — äro allmänna kännetecken, som gifva åt 
dessa fiskar ett liitt igenkänligt, ehuru motbju
dande utseende. Gemensamt tillkommer dem 
dessutom, att hafva z:ne skilda eller nästan 
skilda ryggfenor med odelade strålar; bukfenor 
fastade under bröstfenorna och bestående af 
blott 4—5 strålar: den första, som är en kort 

taggstråle är så nära förenad med den andra, 
att den ej synes utan noggrann undersökning; 
fina kardlika tänder uti munnen, samt 6 strå
lar uti gäl-hinnan. Skandinavien äger afSimp-
slägtet 4 arter, alla länge bekanta och gemen
samma för angränsande länder. Vi vilja nu hä r 
lemna deras beskrifning. 

Pl. 5. Fig. 1-2. 

R  ö  t s  i m  p a ,  Cottus Scorpius Linn. 

Artmärke: Sidolinien oväpnad, glatt; förlockets öfre tagg kortare än spetsen af 
lock taggen; 2:dra ryggfenans strålar minst i4? alla glatta. 

Synonymt t Artcdi Descript. Spec. sid. 86. 3; — Svnon. sid. 77. 3;— Gen. sid. 49- 3. Linn. Fn. Sv. N:o 3a3; — 
Syst. JNTat. 1. 4^2; — Mus. Ad. Fred. 70; — Skånska Resan sid. 325. Tonning Trondh. Selsk. Skrifter Tom. 1. 
pag. 345. Tab. i3 & 14- Relz. Fn. Sv. sid. 320. Sv. Zoolog. N:o 53. Nils. Synop. Ichthyol. sid. 96. Ekslr. 
Wet. Acad. Ilandl. 1 S3 r sid. 312. Blocli Oecon. Naturg. d. Fische Deutschl. Tab. 4°- Tom. II. sid. 18. Cuv. 
Hist. Nat. d. Poiss. Tom. IV. sid. 160. 

Rf. 8 a 10. — 14 a 16; Jf. 10 å 12; Brf. i5 a 17; Bf 1 + 3; Stf 12. 

Rötsimpans vanliga storlek är emellan 8 hud, som liksom rullar sig öfver dem. Fina, 
öch 10 Sv. tum; det sistnämda måttet öfversti- kardlika tänder sitta tätt packade uti underkä-
ger hon sällan i Östersjön och Kattegatt, men ken, mellankäksbenen och främre ändan af plog-
blir uågot större vid Norska kusten. Blocks benet, på hvilket sistnämde ställe de äro 
alldeles oriktiga uppgift, att denna art skulle i ställda uti vinkelhake med spetsen framåt; inga 
Norge hinna 2 alnar i längd, har sin grund uti tänder finnas på gombenen, ej heller på tungan; 
en förblandning af ifrågavarande art och Mar- deremot finner man i svalget, både ofvan och 
uTken (Lophius piscatorius). Hannen är alltid nedan, a:ne runda skifvor, tätt utmed hvaran-
något mindre än honan, då de äro af samma dra, fullsatta af lika beskaffade tänder; de öfre 
ålder. skifvorna större, convexare, ligga nästan uti sam-

Hufvudets längd är ungefär \ af hela kropps- ma plan; de undre äro mindre, mera platta och 
längden, och dess höjd j!. Bredden af hufvudet ställda uti planer, som bilda en rät vinkel mot 
är mycket föränderlig, rältar sig efter gäl lockens hvarandra uppåt. Gälbågarne äro å ömse sidor 
mer eller mindre utspärrade ställning, som gif- 4> dem de trenne främre fria, den 4'de bak-
ver hufvudet ett mycket förändradt utseende, åt med en hud förenad med väggen; alla bågar-
Gapet är stort; öfre" käken något framstående; ne äro inåt försedda m ed taggiga benknölar; gäl-
uti dess rörelser deltaga förnämligast mellan- fransarne äro tunna och låga. Gälhinnan, som 
käksbenen, h vilka äro mycket utsträckbara, me- har 6 strålar, är mid t under strupen förenad 
delst långa näsutskott, och beklädas af en läpp- med den motsvarande å andra sidan medelst en 



. £ ; • 

24 PL 5. Fig. 1—2. 

fortsättning af gälhinnans liud, som här har nära 
nog samma bredd, och en jemn, tvär, baktill 
fri rand. Då båda Gäl hinnorna utspärras, upp
kommer sålunda en stor convex krage, som be
gränsar liufvudet. Näsborrorna små, öppna sig på 
livardera sidan uti 2:ne trattformiga hudrör, som 
äro åtskilda genom näsbenet, så att ena näsöpp
ningen ligger vid sidan och invid fi cinu e ögon-
randen, den andra framom densamma, något 
närmare den, än nosen. Ögonen äro stora, nog 
närsittande, så att mellanrummet dem emellan, 
som är urgröpt, är kortare än ögats diameter; 
pupillen är rund, dock på några exemplar ägg-
formig, med den spetsigare ändan framåt. liuf
vudet är väpnadt med åtskilliga taggiga utskott, 
nemligen 2:ne spetsiga koniska taggar framom 
ögonen och mellan näsborrorna, som uppskjuta 
från sidan af näsbenen och äro rörliga; 4 fast" 
sittande och bakåt riktade pa ofre delen af 
liufvudet, nemligen 2:ne vid öfre randen al ögon
gropen, och 2*.ne vid slutet af nacken, mellan 
hvilka löpa tvenne upphöjda, nära nog parallela 
linier. Dessa fyra taggar, som få utseende af 
små horn, hafva gifvit anledning till namnet 
Hornskalle. Någon gång saknas de, och i stället 
tinner man mer eller mindre skarpa knölar; fi
skare tro derföre, att dessa horn fällas eller af-
stötas under lektiden. På förlockets rand sitta 
vanligen fyra, starka taggar, af livilka den öfver-
sta är störst, bakåt riktad (kortare likväl än lockj 
laggen, som har samma riktning); den derpå 
loljande står i storlek näst derefter och har äfven 
öl riktning bakåt; båda finner man olta med 
spetsarne utskjutande ur den tjocka hud, som 
bekläder dem; de följande äro korta, och plat-
tryckla; den /{ide vetter nedåt, den 3:dje sak
nas som oftast (finnes på ena sidan, saknas på 
den andra). Det egentliga locket slutar sig uti 
en långt utskjutande tagg (lock-taggen), samt en 
ännu längre tunn hudflik. Underlocket har 2:ne 
taggar, den ena vetter nedåt, är längst, den an
dre bakåt, är kortast. Dessutom finnes en lång 
under huden liggande, bakåt riktad tagg på öf-
verarmsbenet och en dylik på skulderbenet. Si-
dolinien är upphöjd, men utan all beväpning, 

den ligger ryggen närmare och följer dess böj
ning till andra ryggfenans slut, der den gör en 
liten bugt nedåt och utlöper sedan i midten af 
stjertfenans rot. På ömse sidor om denna sido-
linia finner man glesa, oregelbundet spridda, 
stickande fjällplåtar, af en egen beskaffenhet, 
olika hos båda könen: hos hannen äro de stör
re, platta, mera rundade, handlikt delade uti 3, 
4, 5 utåt och bakåt riktade, stickande uddar; 
hos honan mindre, aflångt jemnbreua med alle
nast en liten tagg, eller högst 2:ne, uti bakre 
ändan; de äro icke heller hos detta kön alltid 
tillfinnandes, utan man träffar flera individer, som 
alldeles sakna dem, andra som hafva högst få 
o. s. v. Kroppen är koniskt afsmalnande mot 
stjerlen, rundad med något sammantryckta sidor 
på stjerten. Ryggen, som höjer sig något till 
3:dje fenstrålen och derefter stupar jemt mot 
stjerten, liar 2:ne skilda fenor: den främre, båg-
formig och lägre, har 8 till io enkla, stickande 
strålar, som böja sig något bakåt; den bakre fe
nan är större med rundad rand, har «4 till 16 
enkla, ledade och veka stralar. Bröstfenorna 
äro stora, aflångt rundade, hafva i5 till 17 
enkla, ledade, runda och tjocka strålar, den ^:de 
och 8:de äro de längsta, hvarefter de hastigt af-
taga i längd till den sista, som hos hannen är 
dubbelt kortare än i:sta strålen, hos honan blott 
»; dessa strålar utskjuta med spetsarne något 
utom fenhinnan. Bukfenorna långa, smala, nä
stan jemnbreda, sitta under bröstfenorna, bestå 
af en kort taggstråle och 3:ne längre mjuka strå
lar, af livilka den innersta är längst; taggstrå
len, som är nära förenad med den i:sta mjuka 
strålen och undangömd af huden, öfverses van
ligen , men finnes redan anmärkt af Artedi. 
Analfenan har 10 till 12 strålar lika beskaflade, 
som uti 2:dra lyggfenan. Stjertfenan, i spetsen 
rundad, har 11 —12 strålar, af dem de 7—9 
medlersta i spetsen 2 della. Bakom anus sitter 
en liten konisk papill, större hos hannen än hos 
honan. 

Olikheten mellan könen är hos denna art 
så stor, att fiskare vid medlersta delen af Östra 
skärgården anse dem utgöra tvenne skilda fisk

at* 
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sorter. Hannen liar en smärtare kroppsform, 
högre fenor, större taggar ofvan på hufvudet, 
analöppningen vid lialfva kroppslängden, sidorna 
alltid beklädda af 3- till 5-taggiga små fjällplå
tar, samt den märkliga karakteren, att strålar-
ne, så väl i bröstfenorna som i bukfenorna, äro 
på inre sidan beväpnade med en kam af starka 
sågtänder, b vilken börjar ungefär vid strålar-
nes lialfva längd och fortgår till nära spelsen. 
Honan deremot har en klumpigare kropp med 
utspänd hängande buk. Analöppningen sitter 
ett stycke bakom lialfva kroppslängden; fe
norna äro kortare; fjällen på kroppen antingen 
saknas eller äro de färre och smärre med i till 
2 uddar, hufvudets utskott lägre; samt inga såg
tänder på bröst- och bukfenor. 

Icke blott formen emellan könen ä r skiljak
tig, ännu större olikhet råder dem emellan i af-
seende på färgen, b vilken hos Rötsimpan dess
utom varierar betydligt efter ålder, årstid och 
olika individer. Äfven hos denna fisk förändrar 
sig färgen hastigt, då den dragés ur vattnet, 
och svårligen kan någon, som ej sjelf sett en 
nyss fångad Simpa under lektiden, föreställa sig 
den blandning af lysande färger, b varmed natu
ren prydt denna för öfrigt så vanlottade fisk. Yi 
få emedlertid, livad färgerna beträffa, blott hän
visa till våra illuminerade figurer på citerad 
planch, livilka mera troget återgifva och åskåd
ligare framställa dem, än den mest vidlyftiga 
beskrifning skulle förmå. Fig. i. framställer 
hannen, fig. i honan; ingendera visar likväl 
dessa fiskars prydligaste drägt — lekdrägten, 
utan den, hvaruti de vanligast förekomma i 
Östersjön. Men det är lätt, att derifrån sluta 
sig till den förra, då vi tillägga, att färgerna 
antaga under lektiden en högre och renare ton 
med skarpare konturer. Den röda buken hos 
hannen, som mest karakteriserar honom, får en 
högröd färg med kopparglans, som contraste-
rar prunkande mot de silfverhvita, droppforiniga 
fläckarne. IIos honan får den gula färgen en 
öfvervigt, stötande i guld, med mera bestämd 
marmorering. Man må icke tro, att alla de på 
figurerna anmärkta fläckar och band äro till an

tal, form och läge constanla på alla individer i 
likhet med originalerna till figurerna; tvärtom 
variera äfven de i alla dessa afseenden be tydligt. 

Tarmkanalen består af en kort, men vid 
matstrupe, som småningom utvidgar sig till en 
muskulös mage, b vars säckformiga del är ganska 
tydlig. I krans omkring pylorus sitta 8—io 
blindsäckar, nära nog af samma längd och räcka 
till magsäckens ända. Tarmen är mycket tunn 
och skör, gör 3:ne böjningar innan den utlöper 
uti anus. Lefvern består egentligen af en enda 
stor och I jock llik, som har sin plats uti vän
stra sidan; till färgen är den gulaktigt brun och 
har en liten gallblåsa. Mjelten är liten, kastan-
jebrun. Simblåsa saknas alldeles. Njurarne äro 
jemnbreda, ligga tätt utmed hvarandra, börja ne
derst uti kaviteten under urinblåsan, och diver
gera något i trakten af magmunnen, hvarest de 
gå under en rund tvärmuskel, som fäster sig vid 
matstrupen och fortsättas vidare ända upp till 
hufvudet. Romsäcken är egentligen en enda, 
men i spetsen 2-delt, med runda hörn, det till 
höger något mer uppstigande; den innehåller, 
några veckor före romläggningen, röda ägg af 
ett senapskorns storlek. Urinblåsan är temligen 
stor, dess botten är äfven afdelt uti 2:ne hörn, 
af olika storlek. Mjölke-säckarne 2:ne, den till 
höger betydligt öfvervägande i storlek, af en 
gulhvit färg med mer eller mindre svartblå mar
morering. 

Rötsimpans vanligaste namn af fiskare vid 
Sundet och Kattegatt är Ulkj men den har 
dessutom många andra vid Östersjöns skärgårdar 
såsom Skrabb j Vildkråks-simpa Horn skalle, 
Skinnskrabba Skäl ryt a m. m. Den uppehåller 
sig endast i salt vatten och träffas i de båda 
hafven, som omgifva Skandinavien. Man har 
observerat denna art från Nord-Cap i Norge 
till Öresund, och derifrån längs efter Östersjöns 
skärgård långt upp i Norrland. Ilon är en af 
de fiskarter, som skulle kunna kallas flyttande 
(migratoriska), emedan hon inom den kust af 



liafvet, som lion bebor, flyttar från ena traklen 
Lill den andra, så att hon på ett ställe kan fin
nas i betydlig mängd några år, derefter hastigt 
aftaga och icke der synas till något större antal, 
torr än åter ett eller annat decennium förflutit. 
Hon träffas på mindre djupt vatten, der ler- och 
slenbotten, beväxt med Tång, finnas. Utom 
under lektiden, lefver hon spridd och håller sig 
ständigt vid botten; hon tillbringar den lju
sare delen af dagen i mörka hålor, från hvilka 
hon afbidar ankomsten af något rof. Dess Iröga 
lynne gör, att hon tillbringar större delen af 
sin tid i lättja och ensamhet. Dumdristighet och 
glupskhet utgöra annars hufvuddragen i dess ka
rakter. Uti glupskhet öfverträffas hon af få el
ler ingen fiskart. I en Rötsimpa af 9 tums 
längd hafva blifvit funne 3 mörtar (Cypr. Ruti-
lus) af nära 4 tums längd hvardera. Hon är så 
litet skygg, att då hon vidröres i vattnet, gör 
hon endast en maklig rörelse för att komma 
undan det föremål, som oroat henne; men stad-
nar snart lika trygg, som om intet händt. Om 
hon, som ofta händer vid Torskning (mete ef
ter Små-Torsk, Gad. Callarias), uppmetas, deref
ter, som Skärkarlarna någon gång göra, märkes 
på det sätt, att en del af en fena bortskä-
res, och hon åter släppes tillbaka i liafvet, är hon 
efter få minuter färdig att taga samma krok, och 
underkasta sig samma operation. Ehuru således 
icke ömtålig, är hon derföre icke särdeles seg-
lifvad. Då hon är uppdragen nr vattnet, gör 
hon några få slängar med kroppen, för att slita 
sig lös; men då detta misslyckas, synes allt 
livad som vidare händer, vara henne likgiltigt, 
och, ehuru icke död, visar hon sällan vidare något 
kraftigare tecken till lif. Hon synes växa fort, 
emedan smärre individer äro sällsynta, lion 
fortplantar sig icke förr, än hon uppnått 6 tum 
i längd, åtminstone finnas icke mindre på lek

stället. Dess rörelser i vattnet äro hastiga; men 
icke uthållande, och de ålformiga, slingrande 
svängningar, hvaruti kroppen rörer sig, synas 
utvisa en större ansträngning. Dess stora (enor 
bidraga föga till hastigheten i kroppens rörelser, 
snarare synes denna storlek beräknad derpå, att 
hålla den oviga och klumpiga kroppen 1 jem-
vigt. De födoämnen, hvilka Simpan föitäier, 
bestå hufvudsakligen af annan fisk, likväl för
smår hon icke, särdeles under vintren, då fisk-
tillgången är knapp, Crustaceer, maskar och 
Blötdjur. Fortplantningen inträffar i December 
och redan i slutet af October börja dessa fiskar 
att till större mängd närma sig till sådana strän
der, hvars botten består af sand och är fläck-
tals' beväxt med gräs. Hannar och honor äro 
väl då blandade, men antalet af de förra är så 
betydligt mindre, att man knappt träffar en 
hanne mot 10 honor. Dessa sistnämda tränga 
stranden närmare än hannarne, som högst säl
lan ses på romsättningsstället. Häraf ville synas, 
som rommen vore befröad innan den afsättes, 
och att en närmare förening mellan könen före
går på djupet. De sågtandlika taggarna på inre 
sidan af bröst- och buk fenorna hos hannen tyc
kas vara ämnade, att dermed fasthålla honan un
der parningen. Denna förmodan få framtida 
observationer beriktiga. Huru hastigt den afsatta 
rommen utvecklas är svårt, om icke omöjligt, 
att observera, emedan romsättningen sker kort 
förut innan stränderna tillfrysa. Endast honan 
af Rötsimpan användes till mat af fattigt folk, 
sorn finna sanningen af ordspråket: när icke 
annan fisk finnesär Simpan clen bästa. Med 
en konstigare tillredning kan köttet vissei ligen 
förtäras; men det bibehåller alltid en för många 
vidrig och elak smak. Lefvern räknas tillskär-
gårdens läckerheter; men fortares den 1 någon 
större mängd, blifver äfven den motbjudande. 
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Hannen betraktas af de flesle skärboer vara gif
tig och förtäres således icke af dem; den hem
föres icke en gång, utan kastas tillbaka i hafvet, 
så snart den är fångad. 

Utom det, att denna Simpart fångas i östra 
skärgården på nät, som egenLligen utsättas för 
Horn-Simpan, hugges den om hösten för eld, 
med fina ljuster. Delta fiske är, i anseende till 
fiskens trygghet alldeles icke konstigt och ut
gör vanligen ett nöje för ungdomen. Hugger 
fiskaren fel på Simpan, går hon endast en 
och annan aln, (Jer hon stadnar för att emottaga 
ett nytt hugg. Under vintern metas den äfven 
med så kallad Bhmk-krok eller Slätnacke, allde

les lik den, som nyttjas för abborre, och der 
metningssätlet finnes beskrifvet. Metstället väl-
jes på djupt vatten, nedanför berg eller sådana 
bråddjupa stränder, som hafva slenbotten. Till 
agn nyttjas fläsk, kött, simpöga och livad an
nat ätligt som helst, ty Simpan är ingen kost-
föraktare, och som hon alltid mer ser på qvan-
titeten än qvaliteten af födoämnena, är det väl 
egentligen den blanka kroken som retar appeli-
ten. I vestra skärgården fås Röt-Simpan måst 
på krok under mete efter andra och nyttigare 
fisksorter, äfven ofta i Noten eller f^aderij men 
bortkastas vanligen eller sönderskäres till agn 
för andra fiskar. 

Pl.  6.  Fig.  1—2. 

O  x  -  S  i  m  p  a ,  Coitus Bubal is E u p  h ras. 
Artm.: Sidolinien väpnad med livassa uddar; förlockets ti fre tagg ganska lång, så 

att dess spets räcker lika långt eller längre tillbaka än spetsen af lock taggen; 2:dra rygg
fenans strålar högst 12, alla glatta. 

Synonymi.' Det var egentligen vår Landsinan Euphrasén, som först gjorde Ichtliyologerna rätt bekanta med 
denna art, som blef af honom år 1783 upptäckt uti Bolins skärgård och beskrifven uti Kon°l. Vet. Acad:s nya 
Handlingar 1786 sid. 64 Tab. III. fig, 2, 3. Dock finner man af en kort men ganska igenkänlig beskrifning hos 
Schoneveldej se dess Ichthyol. pag. 67, att redan han på sin lid (1724) både kände och betraktade den såsom 
skild från den vanliga Simpan. Äfven Ström upptäckte ungefär liktidigt med Euphrasén denna Simpart i Norge 
och antydde den som egen art, 2:ne år förr än Euphrasens beskrifning utkom, under benämning: J'Cotlus, capite 
l a t e r i b u s q u e  s p i n o s i s s e  N y e  S a m l i n g  a f  d e t  K o n g l .  N o r s k e  V i d e n s k .  S e l s k a b s  S k r i f t e r .  B a n d .  1  p a g .  I 5 I .  

Relz. Fauna Sv. pag. 328. N:o 53. Nilss. Synopsis sid. 97 .  Ekström Vet. Acadis Handl. år 1834 sid. 72« 
Cuv. Hist. Nat. d. Poiss. Tom. IV. pag. 165. Tab. 78.  

Anm. Cuvier har misstaget sig, då han ansett den af Tonning beskrifne "Fi.sk-sympen'' vara denna art; det 
är påtagligen den föregående och delta citat hör således dit. 

Rf ^ å 8. — 1 o a 12; jdf. 8 å i o; Brf. 14 a 15; Bf. 1 + 3; Stf. 10 a 1 1. 

Med undantag af Slen-Simpan, är denna som Östersjön liafva hållit, hannarne 6, honorna 
den minsla af Skandinaviens Simparter. De 
största individer vi fnnnit så väl i Nordsjön 

tum eller något deröfver. Vanligaste storle
ken är emellan 5 och 6 tum. I allmänhet rit-



28 PI. 6. Fig. 1—2. 

der en stor likhet emellan denna och föregå
ende art, så väl i delarnes proportioner som 
former, så att vi, med hänvisning tdl Rotsim-
pans beskrifning, endast här ämna fästa oss vid 
de skiljaktiglieter, som dem emellan kunna an
märkas. Sålunda finner man de öfre ogon-
eropsränderne högre uppskjutande, hvarat mel-
lanrummet blir djupare; dessa ränder gå mera 
parallelt, då de divergera bakåt hos Rot-Sim-
pan. Från de upphöjda kammar, som gå frän 
ögonranden till nacken, och som börja och sluta 
med en bakåt riktad tagg, uppskjuter midtpå 
en tredje, mer eller mindre märklig tagg, hvar-
af förra arten ej har elt spår; dessa kammar 
närma sig äfven något hvarandra mot nacken, 
och från den främsta och medlersta taggen utlö-
pa i strå 1 form flera rader af fina benuddar, 
som göra sidorna af kammarne och mellanrum
met skråfliga och sträfva för känseln. En dylik 
beväpnad har äfven bakre och öfre ögongrops
randen, gällockens upphöjdare ställen, de större 
gällockstaggarne, så långt nemligen som dessa 
beklädas af huden, samt den benring, som un-
dertill omsluter ögongropen. Förlockets öfversla 
ta»g är särdeles utmärkt för sin längd, som icke 
blott upphinner spetsen af locktaggen, utan van
ligen öfverskjuter denna. Då fisken utspärrar 
gällocken, som är dess vanliga sed, så snart 
den dragés ur vattnet, få dessa långa taggar en 
direction utåt och uppåt, som gifver dem en viss 
likhet med ett par horn. Häraf har också nam
net Ox-Simpa uppkommit. "Utom den långa tag
gen, som vanligtvis utskjuter ! af sin längd utom 
den omgifvande huden, har förlocket 3.ne smui-
re, som° variera till form, men lyckas alltid vara 
tillfinnandes; den nedre af dem vetter nedåt 
och framåt. Underlocket har 2 till 3 spetsiga 
tagbar. En utmärkande karakter hos denna art 
är vidare, att från randen af det öfre, med ögat 
fastvuxna ögonlocket nedhänga öfver kanten af 
iris 5—6 små, tunna hudflikar, af hvilka den 
näst den bakersta, är dubbelt längie än de 
öfriga, och som, då fisken lefver, är rätt upp
stående; en dylik, ehuru betydligt längre, hudflik 
tinner man ock vid den nedra, tväia ändan af 

maxillarbenet. Gälhinnehuden är undertill fast
vuxen vid bröstet, ulan fri rand. Sidohnien 
har en någorlunda rak direktion, och gör ingen 
bugt under slutet af 2:dra ryggfenan; den är 
starkt beväpnad af stickande uddar, som fram
till sitta till större antal på de något upphöjda 
små skifvor, som bilda linien, men aflaga små
ningom i mängd ju längre de träffas bakat, och 
försvinna vanligen alldeles under slutet af 2:dra 
ryggfenan. De spridda uddiga fjäll, som Röt-
Simpan äger på sidorna af kroppen, saknar den
na art helt och hållet; den något knottriga hu
den är alldeles obeväpnad och öfverdragen af 
ett tjockt och klart slem. Ryggens båda fenor 
äro väl tydligt afdelade, men icke fullkomligt 
skilda, den främre fenans hinna är nemligen 
fastvuxen vid i:sta strålens rot uti 2idra fenan, 
högre upp på somliga, lägre på andra; uti för-
sta ryggfenan finnas vanligast 8, någon gång en
dast 7 strålar; uti den 2:dra 10 till 12. Anal-
fenan har 8 till 10 strålar. Bröstfenorna, med 
i4 till 15 strålar, sakna alldeles hos hannen de 
landade kammar, som man finner på strålarnes 
insida hos Rötsimpan, detta är äfven fallet med 
bukfenorna, hvilka hafva 1 kort af huden gömd 
tagg och 3:ne enkla ledade strålar, at dem den 
medlersta längst. Stjertfenan har 10 eller 11 
strålar, af dem de 8 medlersta i spetsen 2-delta. 

Könskillnaden är, livad formen beträffar, 
mindre i ögon fallande hos denna än hos föregå
en art. Hannen igenkännes dock på en smär
tare kropp, längre fenor, större taggar på huf-
vudet, och en längre konisk papill bak anal
öppningen. Betydligare är skillnaden emellan 
könen, då man faster sig vid färgen, ehuru den
na är mycket föränderlig. Planchen framstäl
ler så väl hannens som honans drägt, sådan den 
vanligast förekommer; originalerna äro hämtade 
från Östersjön. Karakteristik för denna art är 
den gröna färg, som är den rådande; denna 
sträcker sig till och med in i gapet; äfven iris 
har gröna radier, som utlöpa från pupillen. 
Från Oxsimpans vanliga drägt, är det likväl ej 
möjligt leda sig till den, som pryder henne 

under 
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under lektiden; naturen har då slösat på henne 
en färgprakt, som man ej nog kan beundra, 
och som vore svår, om icke omöjlig, .att med 
penseln återgifva. Vi vilja försöka att skildra 
hannen uti sin lekdrägt: hufvud och rygg och 
stjert olivgröna, ofvan mörkare, dragande i g ul
brunt, under ljusare, mera i grönt; hufvudet 
ofvan marmoreradt med möikt olivbrunt och 
glest beströdt med blågröna fläckar, undertill 
siradt med talrika guldgula figurer, blandade 
med några hvitblå eller perlfärgade fläckar. 
Kroppen ofvan försedd ined fyra mörkt olivbru
na tvärband, af hvilka det främsta är bredast 
och går ner till bröstfenans fäste; de öfrige gå 
egentligen endast ned till sidolinien, men kunna 
dock anses fortsatta ett stycke nedom genom 
några större spridda figurer. Alla dessa tvär
band äro omgifna med en smal perlflirgad rand, 
som endast saknas på första tvärbandet framtill. 
Buken, upp på halfva sidorna, och bröstet skönt 
guldgula med 3:ne perlfärgade runda fläckar: en 
framom anus, en vid bukfenorna och den 3:die 
på bröstet, dessutom ett hvilaktigt band tvärs 
öfver tungbenet. Längs efter och nedanom si
dolinien glest strödda små fläckar af en blågrön 
färg; en större fläck af samma färg slutar sido
linien. Bröstfenorna gulbruna, de 7 nedersta 
strålarne olivgröna med tydliga mörkbruna tvär
band, som småningom förlora sig på den lju
sare, brunspräckliga hinnan; på inre sidan af 
dessa strålar finnas 3 å 4» ljust perlfärgade, runda 
fläckar mellan de omnämde tvärbanden. Tren-
ne större fläckar af samma färg, oingifne af en 
smal svartbrun kant, stå i en rad i sjelfva fen-
vecket. Buk fenorna i roten olivgröna, sedan ljus
blå, med brunaktiga fläckar både på strålar och 
hinna. Analfenan gulbrun, med något mörkare 
strålar, som hafva 3 å 4> m örkt rödbruna tvär

band. Stjertfenan, liksom andra ryggfenan, gul
brun med mörkare strålar och 4—5 mörkt röd
bruna band, samt en flammig hinna af en mörk
gul färg. Första ryggfenan är mörkare än de 
andra, mera gråbrun med en stor svartbrun 
fläck mellan 5:te och 7:de strålen och öfverallt 
fint marmorerad med samma ehuru något ljusare 
färg. Iris svartbrun med en fin brandgul rand 
omkring pupillen och blågröna radier. 

Med afseende på de inre delarnes bildning 
finner man ingen anmärkningsvärd olikhet emel
lan denna art och Röt-Simpan. 

Ox-Simpan uppehåller sig endast uti salt 
vatten; vid Skandinavien var hon före år i833 
endast anträffad vid Bohuslänska och Norrska 
kusterna, men blef då af Öfverste-Kammarjun-
karen Grefve BONDE äfven funnen uti Östersjön, 
i Mörkö skärgård. På sistnämde ställe är hon 
sedermera ofta återfunnen, förekommer der lik
väl sparsamt, och fångas tillfälligtvis; när den 
erhålles, får man vanligen paret, hanne och hona. 
Uti Bohuslänska skärgården är den deremot all
deles icke sällsynt; den erhålles der nästan lika 
ofta, som Rötsimpan, under Vad-kastning, och 
träffas i alla åldrar både sommar och vin
tertiden. Fiskrarne lemna ingen uppmärk
samhet åt denna fisk, som bortkastas. De äga 
ej heller något särskilt namn för den, utan 
begagna samma som på Rötsimpan, "Ulk" 

Ox-Simpans lektid infaller i slutet af November 
och December månader, då hon talrikast fångas. 
För öfrigt är dess lefnadssätt ännu föga kändt. 
Något eget fiske anställes ej för denna simpart, 
ej heller blir hon använd till föda. 

Skandinaviens Fiskar j 2 Häjt. 
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30 Pl. 7. Fig. 1. 

Pl. T. Fig. 1. 

H o r n - S i m p a ,  Cottus qvadricornis Linn. 

Artm.: Fyra svamplika benknölar ofvan på hufvudet; ansigtsbenen gropiga; sido-

linien oväpnad; a:dra ryggfenans strålar mycket sträfva. 

Synonymt.- Art. Descr. spec. sid. 84, N:o 2; - Syn. sid. 77f N:o 2; - Gen sid 48, N:o 2. Lj"n- Fa; 

Sv. N-o 321- — Syst. Nat. I. 45i; — Mus. Ad. Frid. s. 70 tab. 32 fig. 4. Relz. Fn. Sv. s,d. 328 N:o 02 miss. 
Synops. sid.' 98. Ekström Vet. Acad. Handl. .83. sid. 3.7. Block Oec. Natu.-g. d. Fisch. Deutschl. Tab. .08. 

Tom. III. sid. 170. Cuvier Hist. Nat. d. Poiss. IV. sid. 

L 

170. 
Rf 7 a 11 —13 å 16; Af 11 a 15; Brf 
Horn-Simpan eftergifver icke de största höt-

Simpor uti storlek och kan i allmänhet betrak
tas vara den största af våra arter; dess vanliga 
längd är omkring 10 tum, men man finner 
esomoftast individer, som hinna utöfver det
ta mått. Hufvudets längd utgör på utbildade 
exemplar ? af hela kroppslängden, och höjden 
ungefär i/ Den har en helt egen uppsyn, som 
härrör af det mycket nedplattade hufvudet, i syn
nerhet då gällocken utspärras; af de små ögo
nen, som lemna större mellanrum emellan sig 
än diametern af ögat; af den mindre märkligt 
uppskjutande öfre ögongropsranden, i följd hvaraf 
ögonens mellanrum blir nästan plant; af en plat
tare, mera utdragen nos, hvarigenom de båda 
•näsbenens taggar aflägsnas mera från ögonen o. 
s. v. Näsborrarne små, hafva, som vanligt hos 
slägtet, de båda öppningarne på hvardera sidan 
vidt skilda genom näsbenet; främre näsborren 
ligger nosen närmast och den bakre straxt fram
för ögats främre rand; båda utlöpa i tratt-
formiga hudrör. De 2:ne upphöjda linier, som 
löpa från ögonen till nacken på föregående ar
ter, saknas hos denna; i stället finner man blott 
en obetydligt upphöjd, bred, afkullrad ås, som 
antyder dem. De fyra taggar, som börja och 
sluta dessa linier, motsvaras hos denna art af 
de egna bildningar, som i form af svamplika 
benknölar utskjuta: de 2:ne från öfre och bakre 

17; Bf 1 + 3; Stf 11. 

168. 

16 a 

randen af ögongropen, de a:ne bakre från nac
ken. Dessa knölar äro af en mycket föränder
lig storlek och form, och sta i intet beroende 
af könet, ej heller af åldern; vanligen äro de 
2:ne främre störst, någon gång finner man de 
bakre mycket afnölta, till och med borta. . De 
bestå af en tunn, bladformig, något viken ben
lamell, som i öfre kanten utvidgar sig till en 
svamplikt utbredd, porös benskifva. Afståndet 
dem emellan på längden är större än det på 
bredden; de främre silta längre från hvarandra 
än de bakre, och mellanrummet emellan dem 
alla är mer eller mindre skråQigt af små trub
biga benknölar, glest och utan ordning utskju
tande. Straxt bakom och utanför de främre af 
dessa knölar sitter vanligtvis en liten bentagg, 
som varierar till storlek. Förlocket har 4 u^ 
skjutande taggar, alla temmeligen stora; den öfre 
längst, vetter vanligen snedt uppåt och utåt; den 
dernäst bakåt och utåt; den 3:dje bakåt och 
nedåt, den nedersta nedåt och framåt. Alla 
hafva de ofta spelsarne utstickande utom huden; 
stundom äro dessa på en eller annan liksom 
afbrutna, kuöliga eller grenade. De variera 
äfven mycket till direktion och längd. Lock
taggen ligger nästan dold uti huden, är platt 
och utan all skråflighet. Underlocket har 3—4 
fina, uddiga, knappt märkbara taggar, med un
dantag af den nederste, som är längst. För öf-
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ligt sitter på öfre sluilderbenet 2:ne, vid roten 
breda taggar, soin hafva dels spetsen dels öfre 
kanten skråflig (från dessa taggar börjar sido-
linien), samt en spetsigare slraxt ofvan bröstfe
nan. Såsom en utmärkande egenhet hos den
na art äro att anse de gropiga ansigtsbenen, 
en karakter man lätt öfverser då fisken under-
sökes lefvande eller nyss fångad, emedan den 
tjocka spänstiga lmden döljer groparne uti be
nen; har den legat död någon lid eller va
rit nedlagd i sprit, visa de sig tydligast. Näm-
de gropar finner man på undre sidan af under
käken, 3:ne på hvarje sida; längs efter nedre 
randen af den benkedja, som undertill omsluter 
ögongropen, till ett antal af 4—5; samt slutligen 
i den liksom uppsvälda randen af förlocket, hva-
rest a:ne sitta ofvanom den öfre taggen och en 
i hvarje af taggarnes mellanrum. Kroppen är 
som vanligt på Simporna koniskt afsmalnande 
mot stjerten, mindre sammantryckt på sidorna, 
än på föregående arter. Sidolinien löper lemme-
ligen rak, består af upphöjda, aflånga fjäll, som 
uti ändarne äro urgröpta, och få deraf ett ked-
jelikt utseende; den saknar all beväpning, och 
upphör vanligtvis ett stycke framom sljertfenans 
rot. Öfver sidolinien ser man tvenne oregel
bundna rader af glest sittande, runda, något upp
höjda, skråfliga fjäll, som fortlöpa med ett och 
annat afbrott, än på ena raden än på den andra, 
till stjertfenan. Betraktar man dessa fjäll un
der loupe, visa de en porös yta, från hvars 
något upphöjda medelpunkt små knotlriga ben
lameller strålformigt utlöpa. Dylika fjäll, ehu
ru mindre, finnas äfven utan ordning strödda 
under sidolinien; de börja midt öfver analfenans 
början och försvinna oftast vid dess slut. Gäl
hinnans strålar variera hos denna art till anta
let; det vanligaste är likväl 6, men hos som
liga finnas 5, hos andra 7 strålar. Ryggfenorna 
äro åtskilda, af vanlig form; den främre har van
ligtvis 6 strålar, men detta antal varierar hos 
andra emellan 7 och 1 1, alla äro enkla, ej le
dade, något stickande, ehuru böjligare och ve
kare än på föregående arter; den bakre har of
tast 14 strålar, någon gång i3 eller i5 a 16, 

alla äro mycket sträfva och skarpa på ömse si
dor, ledade, men ej i spetsen greniga. Analfe-
nan har x5 glatta, enkla, ledade strålar, anta
let varierar dock emellan det uppgifna och 11. 
Bröstlenorna hafva 16 ä 17 strålar, den 4;de 
och 5:te äro längst, de följande aftaga gradvis, 
så att den sista blir helt kort, blott ungefär 1 af för
sta eller öfversla strålens längd; alla äro ledade, 
och i spetsen enkla, till en del sträfva och skar
pa på båda sidor, likväl olika hos olika kön: 
hos honan är således på inre sidan endast för
sta strålen sträf, alla de öfriga glatta; phyttre si
dan är blott den första strålen sträf utåt hela 
sin längd, den ardra från midten till spetsen, 
de följande till och med 5:te och 6:te strålarne 
endast i spetsarne och gradvis aflagande, alla 
de öfriga glatta: hos han?ien deremol äro på 
yttre sidan de 8 öfre strålarne sträfva efter hela 
deras längd, och de följande befinnas äfven väp
nade, så snart man borttager den tjocka hud, 
som omgifver dem; på inre sidan äro äfven 
samma 8 strålar i spetsarne sträfva; denna sträf-
het utsträcker sig ända till midten på a:dra och 
3:dje strålen, och minskas gradvis på de andra. 
Buklenorna beslå af 4 strålar; den första en 
hård taggstråle, som är proportionsvis längre än 
på de föregående arterna, men lika nära för
enad med den 2:dra, som hos dem; de 3:ne 
följande veka och ledade, men enkla i spetsarne; 
den innersta strålen är hos hannen betydligt 
längre än den medlersta, hos honan ungefär af 
samma längd. Stjertfenan är mera tvär än på 
de öfrige arter i delta slägle, har 1 r strålar, 
af dem de 8 medlersta i spetsen 2-klufna; hos 
hannen äro alla de enkla slrålarne sträfva, ef
ter hela sin längd, de klufna blott från det stäl
le der de dela sig och till spetsen; hos honan 
är endast den öfversta strålen sträf; då stjert
fenan något hopfälles, äro de yllersta strålarne 
längst. 

Könskillnaden, med afseende på yttre kropps
formen, finna vi icke vara anmärkt af någon af 
våra föregångare, ehuru den samma är mycket 
i ögonfallande: Hannen har en valsformigare 
kropp; analöppningen framom halfva kropps-
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längden; ofvan anförde starkare beväpning af 
stjert- och bröstfenorna, samt hufvudsakligen 
högre fenor, i synnerhet bukfenorna > som 
räcka ända till anus, och hafva mycket tjocka, 
köttiga strålar, samt den andra ryggfenan, som 
hoplagd räcker öfver stjertfenans rot. Till 
följe af strålarnes längd och starka beväpning, 
samt af fenhinnans fina och sköra beskaffenhet, 
låter sistnämda fena knappt utbreda sig med 
mindre att hinnan brister i spetsen och skiljer 
sig från strålarne, hvilka af denna orsak höja sig 
fria utöfver fenhinnan. Hos honan, som har en 
mera hängande buk, analöppningen bakom halfva 
kroppslängden, och en mindre utbredd sträfhet 
på fenstrålarne, äro alla fenor af en mindre höjd, 
bukfenorna hinna sålunda icke anus, och andra 
ryggfenan slutar ett stycke framom stjertfenans 
rot, då den hopfälles. Det är detta kön, som 
framställes på vår planche, målad efter ett 
yngre exemplar af 6| tums längd, för att till
lika visa, att de 4 benknölarne ofvan på hufvu-
det redan vid denna fiskens storlek utbildat 
sig till den grad, som visas. Det är bekant, 
att PALLAS först yttrade på grund af sin erfa
renhet, att hufvudknölarne endast tillhöra en 
mera framskriden ålder, och att de saknas hos unga 
individer af ända till 9 Engelska tums längd. 
Af livad redan är anfördt synes, att knölarne 
utveckla sig långt tidigare, oaktadt vi ej kunna 
neka allmänna giltigheten af den regeln, att de 
i fiskens första lefnads-period saknas och utveck
la sig sednare. Denna utveckling börjar likväl 
mycket olika hos olika individer. Vi hafva fun
nit individer af 3 Sv. tums längd med temme-
ligen utbildade knölar, och andra af 5 tums längd, 
som endast med små, jemna upphöjningar visat 
en antydning till dem. Uti fiskens mera fram
skridna ålder stå ej heller dessa knölar uti något 
förhållande till kroppsstorleken, utan variera in-
dividuelt. Yi komma längre ned att fästa oss 
vid en egen local-varielet af denna art, som 
möjligen torde upplysa anledningen till PALLAS'S 
uppgift. 

Färgerna hos Horn-Simpan äro vida dunk
lare, än hos de 2:ne föregående af hennes sam-

slägtingar, och bidraga således att göra hennes 
utseende än mera frånstötande. Ryggen och 
öfre delen af hufvudet gråbruna, på somliga fint 
marmorerade af mörkare fläckar, som till en 
del sammanflyta; sidorna äro ljusare, ofvergå 
mot buken uti ljust brungult med messingsglans. 
Denna färg med dragning i rödlätt utbreder sig 
bos hannen öfver buken; hos honan är buken 
hvit. De runda, sträfva fjällen på kroppens si
dor äro gulaktigt Ii vita. Iris mörkt brandgul, 
med inre randen ljusare. 

Horn-Simpans inre byggnad öfverensstäm-
mer väl i liufvudsaken med de öfriga arternas, 
men skiljer sig dock i några afseenden. Lef-
vern, som är mera bred än lång, ligger trans-
verselt uti bukkaviteten, och stiger obetydligt 
längre ned i vänstra sidan, än i den högra. De 
i krans omkring pylorus sittande blindsäckar äro 
kortare, till ett antal af blott 6 eller 8; af dem 
äro de längst, som sitta på den sidan, som vetter 
åt magen, de öfriga aftaga gradvis utåt. Rom
säcken är äfven hos denna art egentligen en 
enda, men den är djupare klufven uti 2:ne horn. 

Före PALTAS kände man ej, att Horn-Sim
pan förekom utom Östersjön, utan den betrak
tades då såsom uteslutande tillhörig detta vat
ten. Nlimde Författare upplyste likväl, att sam
ma art icke blott lefver vid Kamtschatkas ku
ster, utan finnes äfven allmänt i sött vatten in
om Siberien, såsom Baikalsjön m. fl. samt uti de 
floder, som med dem stå i förening, ända till Ishaf-
vet. Mos oss liar man hittills betraktat denna 
fisk, såsom blott invånare af Saltsjön; så är lik
väl ej förhållandet, den förekommer äfven in-
nom Skandinavien uti sött vatten, troligen på 
flera ställen, ehuru vi ännu endast lyckats upp
spana den uti Weltern. För denna upptäckt 
hafva vi H:r Fanjunkaren HALL vid Grenna att 
tacka, som benäget öfversändt flera exemplar till 
vår granskning, tagne under lektiden. Sådan 
Horn-Simpan förekommer uti "Wettern, är hon 
likväl något olika med den uti Östersjön. 



IIORN-StMPA. 33 

Wetterns Hovn-Simpa, eller som hon på 
stället benämnes "Simpa"j liar en mindre och 
smärtare kropp, af blolt 6 till 7 tums längd, 
beströdd med mindre och färre skarpa' fjäll på 
sidorne, som till och med hos några honor sak
nas nedom sidolinien. Ögonen stora, ungefär j 
af hufvudets längd, då de på individer af sam
ma längd från Östersjön blott äro !. Afslåndet 
mellan ögonen är ock mindre, så att detta blir 
kortare än ögats diameter. Af hufvudets 4 knö
lar, finnas blolt antydningar uti små, låga, trub
biga bentaggar, med jemn spets alldeles så, som på 
yngre individer från Östersjön. Månne icke äf-
ven detta kan vara vanliga förhållandet hos de 
Siberiska insjö-Simporna och hafva gifvit Pai.i.as 
anledning till ofvan citerade uppgift? Färgen, 
att dömma efter exemplar som legat uti sprit, 
tyckes äfven vara mycket blekare. 

Denna locala varietet skall enligt H:r Hali s 
uppgift vara talrik uti Wettern, hinna högst 8 
tums längd, leka uti November månad på ler-
och djup botten. Den ätes icke. Dess föda be
står af insekter, smärre söttvattens Crustaceer, 
och, som vi vid öppnandet af magen funno, an
dra fiskars afsatta rom. 

Vid Svenska kusten af Östersjön träffar man 
Horn-Simpan allmännast vid medlersta delen, i 
synnerhet uti Stockholms, så väl norra, som sö
dra skärgård. Den går söderut åtminstone till 
Gottland, troligen ännu längre, ehuru sparsam
mare; i norr fångas den längsefter Norrländska 
kusten. Dess lefnadssätt skiljer sig troligen icke 
betydligt från Röl-Simpans. Man träffar ofta 
dessa båda arter tillsammans. Dess föda synes 

förnämligast bestå af Östersjöns crustacé-arter, 
särdeles den stora Idotea entomonhvaraf man 
oftast finner magen uppfylld, för öfrigt mollus-
ker och insekter, sällan smärre fiskar. Lek
tiden inträffar uti November och December må
nader, då leken anställes på stenig botten. Un
der densamma sker bästa fångsten med nät, som 
då få namn af Simpnät. Härtill begagnas gam
la kasserade Abbornät, Mörtnät o. s. v. Äfvéri 
fångas den med ett slags pimpeldonsom be
står af ett fingerslångt blankt tennstycke, vid 
hvars nedra ända fyra krokar äro fäslade kors
vis. Detta nedsänkes med en ref till bottnen 
och ryckes ständigt, på samma sätt som tillgår 
då Strömming pimplas. Detta instrument skall 
under artikeln "Pimpeldon" längre fram blifva 
nogare beskrifvet. Medelst huggning med fina 
ljuster för eld om nätterna fås äfvenledes denna 
Simpa, och tillfälligtvis erhålles den med not. 
Såsom föda för menniskan anses Horn-Simpan 
vara den bästa af hela slägtet. Köttet har vis
serligen en egen lukt, som ej är behaglig för 
alla, men rätt tillagadt, förlorar det denna och 
är ganska fint och smakligt; i synnerhet värde
ras lefvern. I Stockholm anses Simpan af mån
ga såsom en stor läckerhet; man ser derföre 
densamma ofta vid södra hamnen utbjudas till 
salu; den är då alltid flådd och hufvudet bort
skuret. Under denna handel icke blolt 
Horn-Simpan, ulan äfven Röt-Simpan. 
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PI. T. Fig.  2.  

S t e n - S i m p a ,  Cotlus Gobio, Linn. 

Artm.: Inga knölar eller taggar på hufvudet, endast förlocket har i kanten en li
ten uppåt böjd hake; både sidolinien och andra ryggfenans strålar glatta. 

Synonymi.- Arledi Dcscript. Spec. sid. 8a N:o i; — Syn. sid. 76 N:o 1; — Gen. sid. 48 N:o 1. Linn. Fn. 
Sv N:o 322; — Syst. Nat. I. 452. 6. Rclz. Fn. Sv. sid. 329. N:o 55. Nibs. Synops. sid. 98. Ekström Vet. 
Acad.s' Handl'. i83i sid. 3o8. Bloch Nflturg. d. Fische D. Tab. 3g. fig. 2. Tom. II. p. 17. Cuv. Hist. Nat. d. 
Poiss. IV. sid. i45. 

Rf 7 9—16 å 17; Af. 12 a i4; Brf. 13 ä 14; Bf- 1 +4; Stf 10 >d 

Sten-Simpan är den minsta af Skandina
viens Simp-arter; dess vanliga storlek år emel
lan 3 ocli 4 tum, ehuru man träffar individer, 
som gå ända till 5 tum i längd. SA i inga upp
märksamhet den i ekonomiskt afseende ådrager 
sig, så intressant är denna lilla fisk i veten
skapligt, för de afvikelser den i ett och annat 
afseende framter från sina samslägtingar, och 
för den öfvergång, som dei igenom antydes från 
slägtet Cottus till Callionymus, Gobius m. fl. 

Kroppen har den vanliga runda, bakat ko-
niskt afsmalnande Simp-formen; stjertens sidor 
något sammantryckta. Hufvudet, i synnerhet 
då gällocken utspärras, är nedtryckt, bredare 
än kroppen, men olikt de förra arterna deruti, 
att det helt och hållet saknar utskjutande tag
gar och knölar, och visar intet spår efter de 
hos öfriga arter ofvan på hufvudet löpande upp
höjningar; det är således ofvan jemnt afkullradt 
åt sidorna och mot den framtill rundade nosen; 
undcrtill mera platt. Ögonen sitta på sluttnin
gen något närmare nosen än nacken, med ett 
afslånd från hvarandra, som är ungefär lika med 
ögats diameter, äro mycket utstående med en 
direktion uppåt, hvilket förorsakar, att lnifvudets 
profil visar liksom en nedtryckning bak ögonen. 
Munöppningen bred, tvär, båda käkarne lika län
sa; det öfre maxillarbenet kort, räcker endast 

till ögats framkant, då det på förra arterna hin
ner ögats bakre rand. Läpparne tjocka och 
svällda. Hela hufvudet får genom angifne bild
ning en stor likhet med det hos slägtet Gobius. 
Näsborrarne små, öppna sig å ömse sidor uti 
2:ne fina rör, såsom vanligt hos detta slägte, 
den främre öppningen är störst, sitter ungefär 
midt emellan nosen och ögat. Tandbyggnaden 
som på förra arterna. Gälhinnan har 6 strålar, 
är undertill från nedre randen af bröstfenorna 
sammanväxt med bröstet och har ej bakre ran
den fri, som de föregående; dels härigenom, 
dels genom den ofvantill mera urskurna lockfli-
ken, finner man en antydning till bildningen af 
gälöppningarne hos slägtet Callionymus, om hvil
ket framdeles. Förlockets bakre rand är för
sedd med en liten, uppåt böjd, platt hake, med 
vanligtvis trubbig spets; mellanrummet emellan 
förlockets rand och hakens spets uppfylles af 
den beklädande huden; nedom denna hake, 
hvars likhet med den flerspetsade haken på för
locket hos arterna af Callionymus ganska tyd
ligt igenkännes, sitter en annan, föga utskjutan
de, platt tagg med bred rot och trubbig spets, 
som är föga märkbar, åtminstone på alla de 
exemplar vi undersökt, oaktadt BLOCII funnit 
motsatsen på det han beskrifvit; den torde så
ledes variera. Sidolinien, som utmärkes af de 
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vanliga gropiga fjällen, är tydlig, utan all be
väpning; den löper temmeligen rak, ungefär efter 
inidten af sidorna; gör dock under första tred
jedelen af a:dra ryggfenan en obetydlig bugt 
nedåt, och stiger vid höjden af anus småningom 
uppåt, så att den vid gällocksranden ligger myc-
keL närmare ryggen. Huden är öfver hela krop
pen glatt, utan fjäll, öfverdragen af ett tjockt 
och segt slem. Ryggens a:ne fenor äro vid ro
ten förenade, af vanlig form, den bakre ganska 
lång i förhållande till fiskens s torlek, så att ett 
högst obetydligt afstånd blir emellan denna fe
nans slut och stjertfenans början. Bukfenorna 
visa en anmärkningsvärd skiljaktighet från det 
vanliga förhållandet hos slägtet deruti, att de 
hafva en stråle mer hvardera, d. v. s. i tagg-
stråle och 4 veka, ledade; taggstrålen är som 
vanligt nära förenad med den första veka strå
len och af huden undangömd. Vid analfenan 
förtjenar anmärkas, alt de a:ne sista strålarne 
äro vid roten närsittande. Stjertfenan, i spet
sen mycket rundad, har de 8 medlersta strå
larne 4"klufna eller dubbelt a-delta. För öfrigt 
gäller om strålarne uti de flesta af dessa fenor, 
i synnerhet bröst- och bukfenorna, att de hos 
denna art mera, än hos de andra, visa en benä
genhet, att i spetsen dela sig, som synes då 
man med loupe betraktar dem; för blotta ögat 
visa de sig likväl som enkla. Strålanlalet, som 
varierar hos Sten-Simpan, finnes ofvanföre upp
taget uti formeln. 

Någon bestämd yttre formskillnad könen 
emellan hafva vi icke funnit; dock kan man efter 
de redan anmärkta allmänna köns-skiljaktigheler 
inom detta slägte med temmelig visshet sluta sig 
äfven till könen hos denna art. 

Färgen varierar som vanligt myc ket. Krop
pen har en grågrön färg med utan ordning ställ
da fläckar och tvärband af föränderlig storlek 
och form; längs under sidolinien stå några lju
sare, gulaktiga fläckar, som på somliga individer 
äro klarare än på andra. En egenhet hos den
na art är, att strålarne uti stjertfenan, a:dra 
ryggfenan, anal- och bröstfenorna hafva ljusa 
tvärstreck, som tillsammans bilda dels afbrutna, 

dels sammanhängande band öfver fenorna; dessa 
ljusare tvärstreck gifva fenslrålarne utseende af 
att vara liksom afbrutna. Buken är hos han
nen af kroppens färg, något ljusare; hos h onan 
hvitaktig. Iris mörk med en brandgul ring ef
ter inre randen. Figuren, som är målad efter 
en hanne, fångad i Juli månad i Östersjön, vi
sar närmare färgernas fördelning. 

Till de inre delarnes beskaffenhet visar 
denna art föga skiljaktighet. Lefvern ligger tvärs 
öfver i främre delen af bukhålan, med sin 
största portion i vänstra sidan. Tarmen gör 
samma böjningar, som hos de andra arterna; 
men kring den bakre magmunnen sitta blott 
fyra, ehuru lemmeligen stora blindsäckar. Rom-
säckarne äro svarta. 

Sten-Simpan förekommer allmänt så väl 
längs kusten af Östersjön, som i sött vatten in
om hela landet; den träffas likväl säkrast på 
sådana ställen, der vattnet är klart och bottnen 
består af sand och klappersten. Den lefver ej 
i större stim, utan spridd och ensligt; älskar 
grunda stränder och sökes på sådana ställen säl
lan förgäfves, om man upplyfter stenarne. Un
der dessa tillbringar hon vanligtvis sin tid i 
stillhet och overksamhet, lurar från sin dolda 
håla på de insekter, maskar, crustaceer och fisk-
yngel, som komma i granskapet och blifva h en
nes rof. Hon lörer sig med liflighet; när hon 
utjagas ur sin fristad, skjuter hon med pilens 
(art in under närmaste sten, eller der hon fin
ner en passande tillflyktsort. Denna egenhet 
i dess lefnadssätt har gifvit anledning till de 
olika benämningar, under hvilka denna Simpart 
är känd på olika trakter, såsom Stensngare, 
Stensutj Stenlake o. fl. Hennes lektid uppgif-
ves inträffa om våren; af egen erfarenhet känna 
vi den icke. Man har sedan äldre tider tillba
ka fortplantat den af sednare observationer obe
styrkta uppgift, alt Sten-Simpan lefver i engif-
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ie, att rommen lägges i hålor i sanden, dem 
honan gräft, att den der vaktas af föräldrarne 
och af dem med raseri försvaras mot hvarje an
fall o. s. v. Hennes kött är hvitt och välsma
kande, men då fisken ej uppnår den stor
lek, alt det skulle löna mödan att fånga och an-

Fig. i. 
rätta den, anställes för densamma intet särskilt 
fiske. Hon tages lätt med en efter hennes stor
lek afpassad trädklyka, om man varsamt upp
lyfter den sten, under hvilken hon dolt sig, 
då hon ofta blir slående sliila vid bottnen. 

Pl .  8 .  F i f i  1  

T å n g l a k e ,  Zoarcceus viviparus Cuv. 

Synonymi: Den försle Författare inom Sverge, som beskrifvit denna fisk, är Ghslcr i K. VeE. Acad.s Hand!. I748 
na" 37 Den var likväl långt förut af äldre Ichthyologer bekant. Artedi Syn. pag. 45 N:o 7; Gronov. Act. Tjps. 17 42 

pag.' 87. Linn. Mus. Adolph. Frid. pag. 69 Tab. 3*; - Fn. Sv. N:o 3,75 - Syst. Nat I. sid W Ström 
Söndm. sid. 3i3 Tang-Brosme N:o 1. Mull. Zoolog. Dan. Tab. 57. Retz. Fn. Sv. sid. 3*5. N.o 45. ^kstr' 
Vet. Acad. H andl. 1834- sid. 48. Nilss. Synopsis sid. 104. Block Nat. Fisch. D. Tab. 72. Tom. II. sid. 188. 

Anm. Vi draga icke i något betänkande, alt ytterligare bland Tånglakens Synonymer upptaga en namn-art 
hos Linné, som uti Syst. Nat. I. sid. 444 förekommer under Blennius Lumpenus. Uppkomsten af denna grun ar 
si" på ett missförstånd, hvartill Artedi på sätt och vis gifvit anledning, se dess Syn. pag. 45 N:o 6, ehuru han 
sjelf sedan både insåg och rättade det i Desc. Gen. pag. 83. Linneanska namnet Lumpenus har sedermera oratt 
blifvit af Fabricius tillämpadt på en Clinus-art, men måste af anförde skäl helt och hållet förkastas. 

Rf. till dess nedsänkuing 75 ä 8 0 ;  Af. omkring 7 0 ;  Brf. 1 9 ;  Bf. 3 
Denna fisk ä r en bland dem, som vid in

tagningen uti systemet mött svårighet, i anseen
de till dess omisskänliga frändskap med Slemfi-
skarne (Blennius Linn.), men afsaknad af den 
väsendlliga karakter, "taggiga fenstrålar," som 
utgör kännetecknet på de taggfeniga fiskarne 
(Acanthopterygii)J> till hvilka slägtet Blennius 
hörer. Det oaktadt uppfördes den af vår skarp
sinnige ARTEDI, grundläggaren af den ännu gäl
lande indelningen uti taggfeniga och mjukfeni-
ga fiskar, bland Blennierna och blef af LINNÉ 

och efterföljande bibehållen. CUVIER afsöndrade 
den sedermera uti ett eget slägte, Zoarcceus j 
som han likväl uppförer under Blennius Linn. 

uti familjen Gobioidei. Slägtet har med öfriga 
Blennier den gemensamma karakter, att äga 
bukfenorna fästade framför bröstfenorna och 
endast bestående af några få strå/ar ; en naken> 
slemmig hud; en långsträckt kroppsom längs 
efter ryggen bär en enda sammanhängande 
fena> 111. m. Det skiljer sig deremot från de 
andra genom de mjuka delade och ledade strå-
lame i ryggfenan, och genom denna och anal-
fenans förening med den spetsigt utlöpande 
stjertfenan till en enda sammanhängande fena, 
som blott ofvan, ett stycke framom stjertens 
spets, har en bred nedsänkning. 

Tång-
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T Å N G L A K E .  

Tånglaken lir ensam uli slägtet inomdehaf, 
som omgifva Europa. 

Denna fiskens vanliga storlek är omkring 
12 tum, dock hafva vi erhållit exemplar från 
Stockholms skärgård, som haft 16 tums längd. Ho
nan är alltid större. Så olik vid första påseende 
Tånglakcn är med det näst förut beskrifna Simp-
slägtet, så nära öfverensstämmer den i flera vig
tiga bildningar. Det är också enligt vår tanka 
omöjligt, alt med CUVIER skilja dessa slägten uti 
skilda familjer, ulan alt med detsamma miss
känna deras naturliga förvandlskap. Till kropps
formen liknar Tånglaken mest den vanliga La
ken. Hufvudet är litet, undertill;'platt, ofvan af-
kullradt, med svällda kinder och en på sidorna 
något hoptryckt panna , som stupar framåt 
nosen. Munnen medelmåttigt stor, med runda
de käkar och mycket svällda läppar, som rulla 
sig omkring kukbenen och alldeles betäcka dem. 
Öfverkäken är, som på Simporna, ulsträckbar, 
dock i ringare grad. Båda käkarne af samma 
längd, försedda med små koniska tänder med 
något trubbig spets; uli den öfre sitta dessa 
tänder uli a:ne rader, af hvilka den främre är 
regulier, har omkring 12 st. tänder å hvardera 
af mellankäksbenen; den bakre raden är min
dre regelbunden, har lägre tänder och upp
hör vanligen vid 8:de tandens fäste uli främre 
raden. Underkäken har samma taudbildning och 
tänderna på samma sätt sittande; deu bakre tand
raden är likväl något längre, så att den upphör 
kort före slutet af den främre. Inga tänder uti 
gommen, eller på tungan; endast i svalget finner 
man of van å ömse sidor 3:ne små närsittande 
svalgben, som hafva korta koniska tänder, fä-
stade uti det bakre benet i en rad och i de bå
da främre i 2:ne; nedantill a:ne längre , i 
båda ändar tillspetsade svalgben med i rader 
ställda korta och trubbiga tänder. Gälbågarne, 
som vanligt, fyra, hafva på inre sidan spetsiga 
papiller, hvilka innesluta hvardera en liten hvass 
bentagg. Gälhinnan har 6 strålben, förenar sig 
underlill med den molsvarande på andra sidan, 

Skandinaviens Fiskar, 2 Haft. 

men är fullkomligt sammanväxt med bröstet, 
utan fri rand baklill, ehuru den kan skönjas. 
Ögonen äro små, något ulslående, sitta högt upp, 
så all afståndet mellan båda blifver ungefär lika 
med ögats bredd; de sitta i planer, som luta nå
got framåt och uppåt mot hvarandra. Näsbor
rarne hafva å ömse sidor 2:ne öppningar, något 
åtskilda; den främre, som sitter midt emellan 
ögat och nosen, förlänges uti ett fint, böjligt 
hudrör med jemn kant, (denna bildning är 
anledningen till v. LINNÉS förvillande artkarakter 
uti Fauna Svecica: "ore tentaculis duobus J' 
i stället för "tentaculis duobus ad nares", som 
han uttryckt sig uti Mus. Ad. Frider.). På 
hufvudets sidor finner man flera små runda slem
porer, som omgifva ögonen, äfven en rad längs-
efter nedre käken. Kroppen är valsformig, med 
hängande buk, i synnerhet på äldre ungstin
na honor, och en utdragen, på sidorna starkt 
hopplallad, ållik stjert, som utlöper uti en spets. 
Kroppen är öfverdragen af ett tjockt slem, som 
till en del döljer de tunna, glesa fjäll, som, 
utan att beröra hvarandra, finnas intryckta uti hu
den. Dessa fjäll äro cirkelrunda, fint rafflade, 
med hel rand och en liten upphöjning i medel
punkten; de likna små, så kallade paljetter. Si-
dolinien är föga märkbar. 

Anal-öppningen sitter ett stycke framom 
kroppens halfva längd, har baklill en lika bil
dad papill, som på Simporna. Ryggfenan är 
låg, börjar slraxt bakom nacken och sträcker 
sig, omärkligt aflagande i höjd, ända till stjer-
tens yttersta spets; dock äger den, ett stycke 
framom denna spets, en mer eller mindre bred 
nedsänkning eller inskärning, som tyckes angifva 
gränsen emellan ryggfenan och den egentligastjert-
fenan. Uli ryggfenan, till nedsänkningen räknadt, 
finnas om kring 80 strålar, alla veka och ledade, samt 
med undantag af de försLa, i spetsen delade, sam
manbundna af en temineligen tjock, slemmig hud, 
som vid roten är beströdd med samma slags fjäll, 
som bekläda kroppen; dessa fjäll stiga högre upp 
på fenan, ju längre man följer den bakåt. Anal-
fenan har alldeles samma bildning, form och 

6 
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Utsträckning bakåt som ryggfenan, med den 
skillnad blott, att bär märkes ingen gräns emel
lan den oeli stjertfenan, utan båda sammanflyta 
fullständigt; denna fena har äfven vid roten samma 
fjällbeklädnad; med någorlunda tydlighet räknas 
uti densamma omkring 70 strålar, men de återstå
ende ligga hvarandra så nära, alt deras antal svårli
gen låter bestämma sig. Bröstfenorna äro temme-
ligen stora, med afrundad spets; de hafva ig delade 
strålar och en tjock hinna. Bukfenorna äro gan
ska små, sitta tätt utmed hvarandra och framom 
bröstfenorna; de hafva 3:ne i spetsen delade strå
lar, livilka äro mycket svåra att åtskilja. 

Någon annan yttre formskillnad könen emel
lan än den, alt hannen städse befunnits äga 
en mindre och smärtare kropp, hafva vi icke 
kunnat upptäcka. 

Färgen är hos Tånglaken mera enformig. 
Hela fisken gulbrun, med undre sidan af h ufvu-
det och buken grågula. i3 å 14 svartakliga 
tvärfläckar stå korsvis på ömse sidor om sido-
linien lill ryggfenans nedsänkning, blifva der-
efler småningom mindre märkbara mot stjer-
tens spets. Dessa fläckar öfver sidolinien fort
sättas ett stycke upp åt ryggfenan, hvars yttre 
bräm är svart. Analfenans yltre kant är brand
gul, så äfven spetsen af bukfenorna. Bröslfe-
norna äro mörkare än de andra fenorna, kantade 
med smutsigare gult. Flera svartakliga fläckar 
finnas på öfre delen af hufvudet, mellan ögonen 
ocli näsan samt på kinderna; några otydligare 
på gällocken. Iris mörkbrun med en (in ljusgul 
ling kring pupillen. 

Till sin inre byggnad öfverensstämmer den
na fisk nära nog med Simpan. Tarmkanalen är 
lång och vid, magen tydligt utmärkt, ehuru dess 
säckformiga del är mera utplånad; vid nedra 
magraunnen saknas väl egentliga blindsäckar, 
dqck ser man på a:ne motsatta sidor en säck-
formig utvidgning, som antyder dessa blindsäc-
kar; sjelfva tarmen är nedom magmunnen gan
ska vid och gör lika många, ehuru mindre be
stämda, böjningar, som på Simporna; dess tex
tur är skör och tunn. Lefvern består egentli
gen af en enda lob, som böjer sig uppåt och 

Fig. 1. 

omfattar matstrupen m. m.; dock är denna lob 
tydligt nog i spetsen 3-delt, med den medlersta 
fliken korlast, och den, som ligger i högra sidan, 
längst och spetsigast. Ingen simblåsa finnes. 
Märkvärdigast är likväl hos Tånglaken romsäc
ken. Öppnar man en hona under den tid, hon 
icke är dräglig, finner man romsäcken, som är 
enkel och af oval form, ligga alldeles under och 
längs efter ryggraden, af en tunn textur och 
till en del fylld med gula romkorn af et t knapp
nåls hufvuds storlek. Undersöker man denna 
romsäck under ett börjadt drägtighets tillstånd, 
då säcken spelar en role af lifmoder, äro väg
garne faslare och genomväfda af en mängd blod
kärl; vid inre ytan silla små aflånga genomskin
liga bläsor fastade, som innehålla en klar vät
ska och ett litet deruti simmande foster. Yid 
sista stadium träffar man säcken ofantligt utvid
gad, fylld af fritt liggande, hoppackade ungar, 
biåsonia hopfallna, men faslsittande vid väggar
ne. Under denna period träffas oftast en stor 
del af ungarne utträngde i sjelfva bukkavileten, 
till följe af romsäckens bristning. 

Tånglaken har från äldre lider varit namn
kunnig för sin, inom fiskklassen sällsynta, egen
skap att föda lefvande ungar. Det är denna 
egenhet, jemte dess flygtiga likhet med ålen, 
som gifvit anledning till den gamla folktron, 
att Tånglaken var Ålens moder. Den kallas 
också ännu på några främmande språk: Adl-
Miittcr, Aalmoder o. s. v. Dess vanligaste be
nämning vid våra kusler, Jlkusscij sy fl ar äfven 
härpå. Denna fisk är allmän i de båda liaf, 
som omgifva Skandinavien. Den uppehåller sig 
vid djupa stränder, der den finner en stenig 
botten, beväxt med lång (fucus). Denna om
ständighet, jemte en viss likhet i utseende med 
Laken, har gifvit den namn af Tång- och Sten-
lake, som är dess vanliga benämning vid Öster
sjöns kusler. Den lefver spridd och ensligt, 
träffas öfverallt, men sällan många tillsammans. 
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Döljer sig under stenar, tången och uti hålor 
på bottnen. Dess föda består förnämligast af 
Mollusker, Crnstaceer och Maskar, men äfven 
af smärre fiskar. Den har ingen egentlig lektid; 
man träffar nästan alla årstider drägtiga honor, 
färdiga att föda, och på samma gång sådane, som 
endast hafva små romkorn. Allmännast finner 
man likväl de förra i December och Januari 
månader. Dess egenskap att föda lefvande ungar 
förutsätter, att eu ordentlig parning mellan kö
nen måste äga rum, och att äggen befrödas in
om moderns kropp. Att denna fisk är myc
ket afvelsam, visa flera dissektioner af ungstinna 
honor. Vi öppnade en hona af 12^ tums längd 

och funno tillsammans 196 st. ungar, hvardera 
af \\ tums längd; af dessa lågo ^5 uti bukhå
lan utkrupne, de öfrige inneslutna uti romsäc
ken. Uti en annan hona af i3 tums längd 
räknades 262, Den tyckes tidigt kunna fort
planta sitt slägte, då man hos individer af 6 
tums längd redan träffar tydliga romkorn. Ilan-
narne till denna art äro mera sällsynta. 

Tånglakens kött är fast, hvitt och till sma
ken ej olikt Alens; det ätes likväl icke på många 
ställen, hvartill torde mycket bidraga, att be
nen blifva under kokningen gröna. Den fångas 
också endast tillfälligtvis under dragning med 
not efter andra fisksorter. 

P l .  8 .  F i g .  2. 

H a  f  k  a  t  t ,  Anarrhichas Lupus Linn. 

Synonymi: Linn. Sy st. 
sid. 31 o. yl scan. Icon. Tab. 

Nat. I. sid. 4'jo. Steenbicler, Pontopp. Norg. Nat. H. 2. pag. ifi. Ström Söndm. 
?,5. I\elz. Fn. Sv. sid. 315. JN:o 25. Hollberg Wet. & Wilterh. Sällsk. 11. Handl. 

sid. 19. Del. 5 sid. 18. Nils. Synops. sid. 108. Block Naturg. Tab. 74* Tom. 3 

Rf. 70; Jf. 48; Brj. 20; Stf. 1: 

Ensam uti sitt slägte står Ilafkatten ganska 
nära den förut beskrifna Tånglaken, och föres 
(lerföre af CUVIER. med mycket skäl till samma 
familj (Gobioidei). Slägtet Anarrhichas skiljer 
sig från de öfriga inom familjen genom den ka-
rakteren, att ej äga bukfenor. För öfrigt fin
ner inan hos del ta slägte en mera utbildad tand-
bygguad i förening med korta och starka käkar, 
en ryggfena, som löper längsefter hela ryggen 
och har enklaj men ej stickande strålaren 
lång analfena och en tydligt afskildj ehuru li
ten stjertfena. 

vanligen 
Hafkatten hinner till en betydlig storlek; 

förekommer den emellan 2 och 3 fot 
lång, men individer träffas, som hålla 4 fot och 
deröfver. Kroppen är långdragen, valsformig 
med mycket hoptryckta sidor, i synnerhet på stjer-
ten, och m ed hängande buk. Hufvudet litet i för
hållande till fiskens längd (något mindre an 1 af 
hela kroppslängden), ofvan afkullradt, på sidorna 
något hoptryckt, med svällda tinningar, som utvisa 
en kraftig käkmuskel-apparat, med en kort trub
big nos och ungefär lika långa käkar. Detta, i för
ening med de långn koniska framtänderna, gifver 
hufvudet en viss likhet med ett Katthufvud, och 
deraf härleder sig också namnet Hafkatt. Ogo-
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nen medelmåttigt stora, sitta högt, slraxt vid ofre 
randen af pannan, närmare nosen än nacken, 
och omgifvas af en ring med fina porer eller 
Öppningar från de i huden liggande, slem-afsön-
drande körtlar. Dylika porer finnas äfven längs-
efter underkäken och på hufvudets sidor, hvilka 
beklädas af en tjock hud, som alldeles öfver-
drager gällocksbenen. Näsborrarne små, med 
2:ne åtskilda öppningar å ömse sidor, den främ
re, som sitter midt emellan nosen och ögat, har 
ett trångt och kort hudrör. Munnen af medel
måttig storlek, försedd med köttiga läppar, som 
i synnerhet vid mungiporna bilda tjocka fållar. 
Öfverkäken är, till följe af de starka mellankäks-
benens fasta förening med den främre delen af 
hufvudskålen, föga rörlig, och underkäken agerar 
nästan ensam vid munnens rörelser. Uti mel-
lankäksbenen sitta å ömse sidor 2:ne starka, ko-
niska, vid roten utvidgade tänder, liknande be-
tarne hos rofdjuren ehuru trubbiga i spetsen, 
den ena framom den andra, och innan för dessa 
en rad af 5—6 stycken mindre, något platt-
tryckta, kortare tänder. Gommen har 3:ne dub
bla rader af tjocka, kulformiga tänder: uti den 
medlersta, som har de största tänderna och sit
ter på plogbenet, finnas vanligen 4 par tänder 
jned en jemn, afnött yla, det näst innersta paret 
är betydligt större än de öfriga; uti hvardera af 
gommens sidorader finnas 2:ne rader med skif
tesvis sittande, trubbiga tänder, 4—5 i hvarje 
rad; dessa äro fastade på de båda gombenen. 
Underkäken har framtill 4—6 bete-likt danade 
tänder uti en rad, från hvilka längsefter käken 
löpa 2.*ne rader lägre, kulformiga kindtänder 
med platt, afnött krona och inåt stupande tugg-
yla; de medlersta af dessa kindtänder äro de 
största. Uti svalget finnas ofvan 2:ne smärre, 
med kamlikt ställda, koniska tänder försedda, 
sy alg ben, som motsvaras undertill af ett enda 
vinkelformigt, lika tandadt, ben. Tungan är 
tunn, rundad med något utdragen spets. Gäl-
bågarne fyra, på inre sidan försedda med liud-
betäckta taggar. Gälöppningen medelmåttig. Gäl
hinnan har 7 strålar (detta har varit antalet på 
de individer vi undersökt; då flera författare 

Fig. 2. 

uppgifva 4~16, måste antingen gälhinnans strå
lar variera, eller har den främst sittande strå
len blifvit öfversedd), underlill är den sam
manväxt med bröstet, straxt under bröstfenor
nas fäste. 

Kroppen är beklädd af en tjock och seg 
hud, som, flygtigt betraktad, visar sig fjällös och 
endast skyddad af ett rikligt afsöndradt slem, 
men vid nogare granskning finnas små runda 
och tunna fjäll, liksom på Tånglaken, djupt in
tryckta uti huden och glest spridda, utan alt 
beröra hvarandra. Sidolinien är föga märkbar, 
bildas af hudporer, som i nästan rak riktning 
fortlöpa efter sidornas medellinia. Analöppnin
gen är stor, något uthängande, ligger elt stycke 
framom halfva kroppslängden. Alla fenor äro 
mjukstråliga. Ryggfenan börjar något framom 
bröstfenorna, och fortlöper med ungefär samma 
höjd längs efter ryggen till helt nära stjertfe-
nan, der den tvärt slutar med snedt afhugget 
hörn; den består af omkring 70 enkla, böjliga 
strålar, sammanbundne af en tjock och slemmi" 
fenhud. Analfenan har samma form och bild
ning som den förra, endast knappt hälften så 
hög, och slutar med spetsigt hörn midt under 
slutet af ryggfenan; den beslår af omkring 48 
1 spetsen delade stralar. Bröstfenorna äro slora, 
rundade; när de fullständigt utbredas blifva de 
nästan cirkelrunda; de hat va 20 greniga tjoc
ka, veka och köttiga strålar, som gifva dem 
ett rä filad t utseende, liknande den stora Kam-
musslan (Pecten). Bukfenor saknas. Stjertfenan 
är liten med rundad spets och 12—. 13 strålar, 
lika dem uti bröstfenorna. 

Någon större skiljaktighet könen emellan 
hafva vi ej anmärkt. 

Färgen är enformig, mörkgrå; sidorna teck
nade med tvärgående, mer eller mindre tydliga, 
svarta bälten, som variera till antal och form, 
vanligtvis bildade af en mängd sammanflytande 
sma fläckar; dessa bälten fortsättas, ehuru sva
gare antydda, uppåt ryggfenan. Sidoliniens po
rer, äfvensom de omkring ögonen, hvitaktiga. 
Ögats färg är mycket mörk, med en något lju-
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sare ring närmast pupillen. Rvgg- och analfe-
lian tecknade med snedt gående svarta streck. 

Denna färg hafva alla de individer haft, 
som vi sett nyss uppfiskade. Låter man dem 
en tid ligga i luften, blekna de, äfvenså om de 
länge blifva liggande bland andra fiskar uti bå
ten; då inträffar, att ena sidan (den på b vilken 
fisken legat, eller af andra fiskar varit beläckt) 
kan belt och hållet eller till en del finnas ut-
blekt, då den andra mer eller mindre bibehållit 
sin färg. Delta är något, som inträffar med de 
flesta fiskar, och hvarföre nian väl må taga sig 
i akt vid bestämmandet af färg-varieteler. Att 
sådane äfven torde finnas af Hafkatten, ämna vi 
icke bestrida, men flera af dem man anmärkt 
såsom sådane, hafva påtagligen uppkommit af 
anförde orsaker. 

Till sin inre byggnad står Hafkatten gan
ska nära den förut beskrifne Tånglaken, har en 
ganska vid, muskulös matstrupe, som ölVergår 
till en något säckformig mage, nära livars bot
ten nedre magmunnen är belägen, som saknar 
alla blindsäckar. Tarmen är lång, vid och af 
en tunn och skör textur, den gör 3:ne böjnin
gar och slutar med en kort, utvidgad, omvänd 
konisk ändtarm. Simblåsa saknas. Lefvern be
står af 3:ne större lober, den medlersta ligger 
transverselt vid öfre ändan af bukkavileten, 
den vänstra loben är dubbelt längre än den 
högra, och mera smal och tillspetsad. Romsäc-
karne äro 2:ne, hvilka nedtill förena sig uti en 
enda med en vid u iförsgång. 

Hafkatten hörer till de fiskars antal, om 
hvilka äldre författare samlade en mängd dikta
de berättelser, som sedermera till en del blif-
vit fortplantade från ena skriften till den andra 
ända till våra dagar. Anmärkningsvärdt nog 
förefaller, att både dess generiska namn, Anar-
rhiclias, och dess specifika, Lupus (Varg), hafva 
uppkommit af de falska föreställningar man gjort 
sig om denna fiskens lefnadssätt. Det var egent
ligen Gesn'Er. som först tillade honom det förra 
namnet, som betyder en klättrarej efter en 

ännu äldre sägen, att fisken klättrade uppför 
klippor och skär. Namnet Lupus behöll Linné 
såsom artnamn, hämtadt från den gamla benäm
ningen Lupus marinus (Sjövarg), hvarunder 
Hafkatten allmännast var känd och fruktad. 
Man läser till och med hos Hollberg på ofvan an
förde ställe följande strof: "Grym som Hajen är 
han en fruktansvärd förs lör are bland sitt slägle, 
och framfar bland fiskarne med samma glupsk
het, som det vilddjur bland de värnlösa hjor
darne, af hvilket han fått sitt namn." Vi an
föra detta blott såsom exempel på den äldre 
fördomen om denna fisks roflystnad, och huru 
liinge en sådan, en gång inrotad, kan bibehålla 
sig. Hafkatten är ingen ting mindre än en rof-
fisk, i den mening nemligen man vanligen för
slår under denna benämning. För att öfvertyga 
sig härom, behöfver man blott betrakta hans 
märkliga tandbyggnad, stora tuggmusklar samt 
korta och fast förenade käkar, hvilka icke till-
låta den ulvidgning af gapet, som karakteriserar 
de egentliga rofliskarne, eller dem man i dag
ligt tal benämner Svälj fiskar. Denna munnens 
organisation antyder tvärtom ett djur, som lef-
ver af mycket hårda ämnen, hvilka först böra 
krossas innan de nedsväljas. Man kan svårligen 
tänka sig en mera ändamålsenligt inrättad kross-
macbin, än Hafkattens tuggredskap, då med 
samma krossning ej Lillika åsyftas en finare sön-
dermalning af de hårda ämnena. Om den ofant
liga styrka, hvarmed käkarne verka, öfvertygas 
man vid öppnandet af magen, då deruli finnas 
till öfverflöd stycken af sönderbitna tjockskaliga 
Musslor. Det är också hufvudsakligen af Snäck-
djur och Musslor som Hafkatten hämtar sin föda; 
dessa förtäras i mängd, och lemningarne af de
ras skal uppfyller ofta hela den tunnväggiga 
tarmkanalen. Ulom nämde blötdjur, försmår 
han ej heller större Crustaceer, Sjöborrar och 
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Sjöstjernor, af hvilka tie haf livimla, der lian up
pehåller sig; men sina samsliigtingar — iiskar-
ne •—• syn es lian icke ofreda. 

Ilafkalten förekommer längs efter hela vestra 
kusleu frän Sundet till de nordligaste delarne af 
Norrge; den kan ej kallas sällsynt, men, som 
den lefver spridd, fångas den ingenslädes i 
mängd, utan sparsamt och tillfälligtvis. FABER 

betraktar den såsom migratorisk vid Island; hu
ruvida detta kan äga sin riktighet, lenmas der-
hän. Att det ej är förhållandet vid våra kuster 
bevises deraf, att han fångas under alla årstider. 
Hans långa mjuka kropp, afsmalnande sljert och 
lilla stjertfena göra honom till en dålig simma
re; hans rörelser äro också slingrande och lång
samma; han vistas ständigt vid bottnen, dold 
bland stenar, ligger gerna stilla med hopböjd 
kropp. Lektiden uppgifves inträffa om våren, 
uti Maji och Juni månader. Det är äfven syn
nerligen under denna tid, som han oftast erhålles. 

Fig. 2. 

Man anställer för denna fisk icke något sär
skilt fiske, utan de som tillfälligtvis fångas, 
fås mest på krok under mete af Torskarter, 
äfven på nät och någon gång uti Sillvaden. 
Oaktadt den för mången har en högst vidrig 
lukt, ätes den mycket begärligt af fiskarena uli 
Bohuslän, hvilka alltid betrakta såsom en god 
fångst, när de erhållit en Hafkatt, hvars lefver 
i synnerhet räknas till läckerheterne. Uli stä
derna afsältes den med mindre fördel och hålles 
derföre der mera sällan lill salu. Är Hafkatten 
uppfiskad, måste han varsamt handteras, i anse
ende till vådan af hans krafliga belt. Fiskaren 
måste först gifva honom ett eller annat dråp
slag, innan han tilltror sig att löstaga kroken. 
På några orter brukar man på Ilafkallen afhug-
ga nosen efter ögonen innan den afyttras, ett 
bruk, likt jägarnes, som afskära lnifvudel på 
den skjulne Haren, innan den hembäres. 

S n u l t r e - S l ä g t e t ,  Labrus Linn. 

Snultrorna utgöra typen för en egen familj 
inom de taggfeniga fiskarnes afdelning, som ef
ter dem benämnes Läppfiskar (LabroideiJ. 
Den Karplikt danade kroppen, betäckt af stora, 
på hvarandra liggande fjäll—de utstående, köt
tiga hipparnej som begränsa munnen, samt en 
enda, lång ryggfena, som framtill har många 
hårda och stickande strålar, bakom hvilkas spet
sar fenhinnan utlöper uti små lancettformiga 
Jlikar, äro tydliga kännemärken, på hvilka alla 
de fiskar, som höra till denna familj, igenkän
nas. Vid våra kuster förekomma af Läppfiskar-

ne endast några arter tillhörande de båda slägt-
former, som CUVIER upptagit under namn af 
Labrus och Crenilabrus, men hvilka knappt 
kunna bibehållas såsom generiska seclioner, än 
mindre såsom egna släglen. Vi förena derföre 
med NILSSON dessa båda tillsammans under ett 
slägte och bibehålla för detta Linneanska nam
net Labrus. Frän öfriga släglen inom familjen 
skilj er man detsamma genom följande karakte-
rer: Öfverkäken är försedd med dubbla läp
par; koniska tänder, ställde uli rader, finnas 
uti båda käkarne; Gälhinnan har 5 strålar; 
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tinningarne och gällocken äro beklädda af fjäll; 
sidolinien icke af bruten > men något bågformigt 
nedlöpande vid ryggfenans slut, nästan parallel 
med ryggens böjning; stjertfenan i spetsen run
dad och hos de flesta vid roten beklädd af fjäll, 
som sitta mellan strålarne. 

Snart sagd t alla de arter, som höra till 
detta slägte, utmärka sig för sin fägring och 
liera visa sig i en färgprakt, som är ovän
tad att träffa uti norden. Färgerna äro likväl 

mycket bade föränderliga och obestämda. Inom 
intet slägte fordias mera uppmärksamhet än här, 
att ej låta dessa färgvariationer förleda sig att 
mångdubbla det verkliga art-antalet. Skandina
viens Fauna har att uppvisa af Snultre-Slägtet 
åtminstone 5 särskilta arter, som alla förekom
ma vid vestra kusten af halfön. Vi hafva re
dan uti förra häftet pl. 2 lenmat figur öfver en 
af dessa och återkomma nu, enligt löfte, till 
dess utförligare beskrifning: 

B e r g s n u l t r a ,  Labrus maculalus, Bloch. 

Artm. Förlockets rand ej märkligt tandad; Analfenan liar 3:ne hårda och hvassa 
samt 8—9 veka strålar, dess bakre hörn rundadt. 

Synonymi.' Labrus Berggylla Ascan. Icon. Tab. 1; Labr. maculatus Blocli Naturg. Tab. 294. Tom. VI sid. 
17. Dalian IVrasse Penn. Brit. Zoolog, pag. 216. Tab. 44* Labrus Aper Rctz. Fn. Sv. sid. '335. N:o 68. L. 
maculalus Nilss. Synops. sid. 74. N:o 1. 

Rf. 1 9  a  2 0 + 1 0  å  1 1 ;  Af. 3  +  8  a  9 ;  B rf. 1  + i _ j ;  Bf. 1  +  5;  Stf. i 3  a  \ \ ,  

Som vi på ett föregående ställe liämt, 
hinner Bergsnultran till en längd af 12 till i5 
tum, och är således en af våra största arter 
inom slägtet. Hufvudets längd utgör ungefär I 
af hela kroppslängden; kroppens höjd mäter 3^ 
gånger denna längd. 

Hufvudet är tvärt tillspetsadt, triangulärt. 
Munnen liten, betäckt af stora och tjocka läp
par, som fullkomligt öfverskyla käkbenen, och 
räcka ett stycke framom dem. Dessa läppar äro 
på öfverkäken dubbla, ligga öfver hvarandra; 
den öfre kortare, utgör egentligen en förläng
ning af den hud, som bekläder den under ögo
nen liggande kedjan af småben; den undre är 
längst och mera köttig, utgår från mellankäken 
och bildar med underläppen en tydlig mungipa. 
Denna munnens daning äger en slags likhet 
med trynet hos svinet och har gifvit anledning 
till fiskens namn af jBerggalt Berggylta o. s. 
v. Munkaviteten är trång, både of van och 

nedan försedd med gomsegel, som båda mot
svara hvarandra och tillsammans måste ver
ka såsom en valvel, hvilken tyckes vara ärnad 
att hindra vattnets tillbakagång genom munnen 
under respirationell. Tungan utdragen, tunn, i 
spetsen platt och tillspetsad. Gälbågarne, som 
vanligt, 4, mycket små; inre sidan af dem har 
2.*ne rader rörliga taggar, beklädda af munhu
den. Då munnen Öppnas, utskjuter öfverkäken 
ett långt stycke, till följe af mellankäksbenens 
långa näsutskott, som glida mot silbenet och 
pannbenet. Båda käkarne, som noga motsvara 
hvarandra, hafva en rad af små koniska tänder, 
af h v i 1 k a de medlersta eller främsta äro störst 
och de öfriga små, inåt aftagande; innanför den
na rad finner man framtill i båda käkarne en 
rad af mycket smärre tänder, som vanligen föga 
eller intet framskjuta ur tandköttet. Inga tänder 
finnas för öfrigt hvarken på gom- eller plogbe
net; men i svalget deremot sitta ofvan 2:ne 



små svalgben, som artikulera mecl bottnen af huf-
vudskålen, och undertill ett enda treflikigt, alla 
fullsatta med små trubbiga, koniska tänder. 
Ögonen äro cirkelrunda, ungefär \ af hufvudets 
längd; de sitta temmeligen högt, så att nedre 
ö^onranden faller ofvan om den linia, som dra
gés från öfverkäkens spets till sljerlens medel-
punkt. Näsborrarne små, öppna sig uti 2:ne 
åtskilda, å ömse sidor liggande öppningar; den 
främre af dessa förlänger sig uti ett hudrör med 
utvidgad mynning. Hufvudets sidor äro fjällbe-
klädda, med undantag af sjelfva förlocksbenet, 
yttersta omkretsen af locket samt trakten fram
om ögonen. Förlockets rand utan märkliga 
tänder, men borttager man huden, visar sjelfva 
benet fina insågningar, som äfven antydas af 
några från midten af randen utgående fina hud-
flikar. Locket är stort, höjden öfverskjuter 
längden, utgår i bakre randen uti 2:ne hörn 
ochÖ fortsattes af en hudflik, som vid nedre hör
net utlöper i en något utdragen spels. Mellan-
locket är äfven stort, ligger fritt i dagen under 
förlocket och har några fjäll vid öfre ändan. 
Gäl hinn an har 5 strålar, förenar sig med den 
å motsatta sidan medelst en tjock hud, som 
alldeles fri omgifver bröstet och endast i främre 
spetsen är vidhängande. 

Kroppen har en oval furm med samman
tryckta sidor, är helt och hållet beklädd af öf-
ver hvarandra liggande fjäll; dessa äro stora, 
platta, med hel rand, tunna och ej utmärkta 
af några större streck. Sidolinien ligger ryggen 
närmare än buken, bildas af —44 smärre, 
med längsgående canaler försedda fjäll, som ej 
räcka hvarandra, utan åtskiljas af de bada när
mast liggande radernas fjäll; den är således föga 
märkbar, löper parallel med ryggens böjning 
och gör vid slutet af ryggfenan samma sänkning, 
som den. Ofvanom denna sidolinia linnes 6 — 7 
fjällrader och nedanom den i3—14* Anal
öppningen sitter något bakom kroppens halfva 
längd. 

Ryggfenan böljar midt öfver bröstfenans 
rot och fortlöper till en början svagt rundad, 
sedan något nedsänkt, samt höjer sig slutligen 

Fig. 1. 

vid början af de mjuka strålarne och slutar med 
ett mycket rundadt hörn just på det ställe, der 
ryggen sänker sig mot stjerten; den består af 
19 till 20 hårda stickande strålar, förenade af 
en hinna, som i kanten är såglikt inskuren och 
utlöper bakom hvarje stråle, med undantag af den 
sista, uti en lång, lanceltformig flik; samt af 10 till 
11 mjuka och ledade strålar, af hvilka den förste 
vanligen är i spetsen enkel och den sista Lill ro ten 
klufven, liksom utgörande 2:ne skilda strålar. 
Analfenan har 11 till 12 strålar; af dessa 
äro de 3 första mycket lägre, hårda och stic
kande, de följande längre, mjuka och ledade; 
bakom de 2.*ne främsta hårda strålarne har fen-
hinnan en såglik inskärning, analog med dem 
på ryggfenan; den första mjuka strålen är 
äfven enkel och den sista djupt klufven; fe
nans bakre hörn är afrundadt, motsvarande 
rygg fenans. Bröstfenorna äro tunna , med 
tydliga strålar och rundad spets; de bestå 
af 15 strålar, af hvilka den första eller öfversta 
är ganska kort och jemte den der på följan
de i spetsen enkel, de öfriga greniga och tjocka. 
Bukfenorna, som sitta ett litet stycke bakom 
bröstfenorna och äfven äro i spetsen afrundade, 
bestå af en hård och stickande taggstråle, samt 
5 st. mjuka och ledade strålar. Stjertfenan är 
i spetsen tvär med rundade hörn och bred rot, 
består af i3 eller 14 mycket tjocka och gre
niga strålar; emellan dessa är hinnan vid fe
nans rot betäckt af öfver hvarandra liggan
de fjäll. 

Färgen är hos denna art både mycket bro
kig och föränderlig, så att det faller sig svårt, 
att uti en beskrifning framställa den så, att den 
kan lämpas på alla individer. I allmänhet kan 
antagas 2:ne färgvarieteter af Bergsnultran, nem-
ligen en mörkare > och en ljusare. Den förra 
framställes på pl. 2. Dess grundfärg är grön, 
ofvan mörkare, nedåt ljusare, med blåaktigbuk; 
sidorna hafva flera större, dunkelt antydda, mör
ka fläckar, som variera till antal, storlek och 
form; fjällen äro kantade med en rödgul färg, 
gulare på nedre delen af sidorna, brunare på 
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den öfre; under hakan och bröstet löpa oregel
bundna, krokliniga streck af samm a rödgula färg. 
Iris är grön, med en rödgul ring närmast pu
pillen och en dylik i yttre randen. Ryggfenan 
grön, med ett nät af chocoladbruna fläckar emel
lan strålarne. Analfenan har rödgula strålar och 
blå, runda fläckar på en rödbrun botlen. Buk
fenorna hafva främsta strålen och hinnan brand
gula, de öfriga strålarne blå med spetsarne och 
en och annan flamma brandgula. Stjertfenan 
grön, vid roten stötande mera i blått, öfverdra-
gen med ett rödbrunt nät. Bröstfenorna hafva 
rödgula strålar och blå fläckar, synnerligast vid 
roten. Den ljusare j ärgv arietet en har en gul
brun grundfärg med hvitaktig buk och bruna 
fjällkanter och fläckar; af dessa utmärka sig i 
synnerhet 3:ne för sin storlek på bakre delen af 
ryggen: deu förste, som är störst, sitter straxt 
under midten af ryggfenan, den sista, dernäst i 
storlek, sitter der denna fena upphör, den 
3:dje, som är minst, emellan dein båda. Till 
denna varietet höra alla yngre individer, och 
emellan båda finnas otaliga öfvergångar, som tro

ligen härröra af lokala förhållanden, der indivi
derna vistas, och som ej stå i något förhållande 
hvarken till årstiden eller könskillnaden. 

Tarmkanalen är mycket enkel; den be
står af el t nästan jemnt afsmalnande tarmrör, 
utan säckformig afdelning, såsom mage, utan nå
gon egentlig magmun och ulan blindsäckar. 
Detta tarmrör har tunna väggar med en nätlikt 
veckad yta; det utvidgar sig hastigt uti en gan
ska vid ändtarm. Lefvern består af 3:ne flikar: 
den medlersla mycket stor, ligger längs efter 
buken något till venster, de båda andra helt 
små och korta, en i hvardera sidan. Gallblåsan 
liten och smal, nära jemnbred. Simblåsan är stor, 
men kort, är genom en fast hinna förenad vid 
bukhålans öfre vägg; den är enkel, utan för
ening med tarmen. Rom- och Mjölkesäckarne 
dubbla. 

Hvad för öfrigt är oss bekant af Bergsnul-
trans lefnadssätt, vistelseort och fiskeri, hafva 
vi redan uti första häftet pag. 11 anfört, och få 
dit hänvisa. 

Pl. 9. Fig. 1. 

S t e n - S n  u l t r a ,  Lcibrus rupe.stris Linn. 
Artm. Förlockets rand knappt märkligt tandad; analfenan har 3 hårda och hvassa, 

samt 7 veka och delade strålar, dess bakre hörn spetsigt; en svart fläck vid öfre kan
ten af stjertfenans rot, och en dylik aldrafrämst på ryggfenan. 

Synonymt: v. Linne beskref i sin Westgölha resa, sid. 179, denna art för första gången, ehuru under det 
mindre riktiga provins-namnet Bergsnullra/' ty Bohuslänningarnes Bergsnultra är egentligen den föregående ar
ten, fastän de derunder äfven innefatta en annan, som vi i d et följande komma att afhandla. Stensnultran deremot 
skiljes på stället af fiskare ganska väl från de öfriga med ett eget namn, ehuru för obscent att här kunna anföras, 
än mindre bibehållas. Uti Fn. Sv. N:o 33o upptog Linn. sedan samma art såsom Labrus Suillus, men genom 
en till hälften blindtryckt zifFra uti Westgötha resan har det misstaget uppkommit, att uti diagnosen influtit "spi-
nis dorsalibus noveniJ» i stället för novenclecint. Denna omständighet har gjort L. Suillus mindre igenkänlig och 
har missledt Linne sjelf. Man finner derföre, att Linn. uti Mus. Ad. Frider. sid. 65. Tab. 3i. fig. 7. beskrifvit 
å nyo denna art såsom Scicena rupestris, och upptagit båda såsom olika arter uti Syst. Nat. I. p. 476 & 47&> 

Skandinaviens Fiskar > 2 Häjt. 7 
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dock under slägtet Labrus. Uti Zoolog. Danica Tab. 1 0 7 .  Tom. 3 sid. 44 begick Abild«aard den felaktighet, att 
öTverflylta denna Snultre-art till slägtet Perca. Detta är anledningen hvarföre Retzius uti Fn. Sv. upptagit en La
brus suillus efter Linne' och en Perca rupestris efter Abildg. ehuru under tillkännagifvande af deras förmodade 
identitet. 

Soe-Karud.se, Ström Söndin. sid. 2 9 1 .  Labr. rupestris, Nilss. Synops. sid. 7 6 .  Lutjanus rupestris, Bloch 
Naturg. Tab. a5o fig. 1. 

Rf. 1 7 + 9  eller 1 8 + 8 ;  Af. 3 + 7 ;  Brf i  +  i3 ;  Bf. 1  + 5 ;  Stf i 3 .  

Till sin storlek är Stensnultran en af våra 
minsta arter. De största exemplar vi träffat 
hafva hållit 7 tum, annars är vanliga längden 
omkring 5 tum. Denna art är i många afseen-
den en öfvergångs- eller föreningslänk emellan 
de båda sectionerna, som Cuvier upptager un
der namn af Labrus och Crenilabrus. Då den 
i de flesta detaljer noga ofverensstämmer med 
föregående art, ärna vi här icke upprepa livad 
båda hafva gemensamt, utan fästa oss endast vid 
skiljaktigheterna dem emellan. 

Hufvudet tyckes i förhållande till kroppen 
vara något mera utdraget och ej så tvärt till-
spetsadt åt nosen, som på Bergsnultran; det
ta utseende härrör dels af kroppens mindre 
höjd, dels deraf, att ryggkanten ej stupar i rak 
linia mot den något trubbiga nosen, utan gör 
vid nacken en liten nedsänkning. Hufvudels 
längd utgör i af hela kroppslängden och är un
gefär lika med kroppens största höjd. Läpparne 
äro kortare och ej så utplattade på bredden, 
den öfre mera tjock, liksom afstympad, i följe 
hvaraf maxillarbenets nedre ända kommer i da
gen och mungiporna blifva mindre fullständiga. 
Tänderna uti båda käkarne sitta uti en yttre 
gles rad och en inre mera oregelbunden; de 
som finnas i den yttre äro större, syl-lika, med 
inåt riktade spetsar, af dem de främsta störst; 
de uti den inre raden äro smärre, men tydligt 
framskjutande utom tandköttet. Ögonen stora, 
utgöra inemot i af hufvudets längd, de äro ställ
da så, alt den linia soin dragés från nosen till 
mid len af stjerlfenan langerar nedre randen af 
pupillen. Mellanlocket är efter hela sin längd 
ofvantill fjällbeklädt. Förlockets bakre kant har 
fina insågningar, som likväl på den friska fisken 
äro mindre märkbara, så länge detla ben har 

hudbetäckningen qvar, men aftages denna, eller 
får fisken någon tid ligga i sprit eller torka, 
blifva dessa fina tänder ganska tydliga. Sido-
linien ligger ryggen mvcket närmare än buken, 
består af 36—38 fjäll, som äro smärre än de när
mast liggande fjällraderna och i spetsen klufna snedt 
uppåt, så att nedre hörnet är längre än det öfre. 
Ofvan om denna sidolinia finnas 3:ne större fjäll
rader, och om man äfven räknar den mindre 
raden vid fenans rot, blifva de 4; nedanom lig
ga 10—11 rader. Uti ryggfenan, som är på 
samma sätt construerad som hos Bergsnultran 
och har det bakre hörnet rundadt, finnas 17 
hårda och stickande strålar, samt 9 mjuka och 
ledade, eller också 18 hårda och 8 mjuka strå
lar, den sista af dessa till roten klufven. Anal-
fenan, som har bakre hörnet tillspetsadt, äger 
3:ne hårda strålar med den vanliga nedskärnin
gen uti hinnan och fliken, samt 7 mjuka, leda
de, alla i spetsen greniga utom den första. Bröst
fenorna äro mycket tunna och genomskinliga, 
hafva 14 strålar: den främsta ganska kort och 
hård, den 2:dra enkel, de följande i spetsen gre
niga. Bukfenorna hafva en hård stickande tagg-
stråle och 5 mjuka och greniga. Stjertfenan 
med rundade hörn och svagt rundad spets har 
13 strålar, af hvilka den öfveista och nedersta 
äro i spetsen enkla, de andra delade; vid fe
nans rot ligga de vanliga fjällraderna emellan 
strålarne. 

;  IIvad färgen angår, står Stensnultran i glans 
vida bakom sina samslägtingar, ehuru äfven hon 
ej saknar sina behag. Kroppen är ofvan mera 
enformigt brun, på sidorna grönaktig med mär
ken eller fläckar vid hvarje fjällrot, hvilka till
sammans bilda längslöpande afbrutna band; dessa 
fläckar antaga på 3:dje eller 4 ;dje fjällraden ned-
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om sidolinien vid sidorna af buken en rostgul 
färg. Buken är ofläckad blåhvit. Ett mörkt 
brunt band går från öfre läppen till förlockets 
kant och genomskäres af nedre randen af iris; 
delta band begränsas ofvan af ett annat af blek
grön färg, som stadnar vid främre ögonranden. 
Iris är mörkt rödbrun med en ljusare ring i 
hvardera randen och en klar grön fläck ofvan-
till. Hvad som mest karakteriserar denna art, 
äro de enfärgade fenorna, hvilka med undantag 
af ryggfenans första början, der fenbinnan emel
lan de första 4^5 strålarne midtpå har en 
djup svart färg och emellan den 4;de och •yrde 
strålen vid roten några blågröna drag, sakna alla 
fläckar och band; dessutom den vid öfre kan
ten af stjertfenans rot sittande runda svarta 
fläck, som är alllid lillfinnandes. 

Af hvad vi redan på flera ställen förut 
yttrat om obeständigheten af fiskarnes färger, 
torde man ana, att Stensnullran ej alltid har 
samina utseende, som vi nu beskrilvit, och så 
är äfven förhållandet. Det exemplar, som tje-
nat till orginal för figuren, är ett afdeutmärk-
taste med afseende på färgerna, som vi anträf
fat. Vanligen träffar man så väl dunklare, som 
blekare, i flera miancer af de angifne färgerna; 
men då man aldrig kan misstaga sig om denna 
art, vore det en onödig vidlyftighet att här när
mare redogöra för dessa variationer, helst ingen
dera är mera utmärkt eller öfvervägande. Innan 
vi likväl lemna detta ämne, böra vi fästa upp
märksamheten på en märkvärdig färgskiftning, 
som Stensnultran inom ett ögonblick kan åstad
komma. Den i vattnet fritt simmande fisken 
har nemligen på sidorna i4 mörkare fläckar, 
som slå korsvis om sidolinien, 7 ofvan och 7 
nedan; dessa försvinna genast, så snart man vid-
rörer fisken, och återkomma ej förr, än den 
åter fått gå någon tid i fred och ro. Som 
dessa fläckar äro obeständiga, och aldrig obser

veras då fisken är upphämtad ur vattnet, hafva 
vi ej ansett oss böra på figuren antyda dem. 

De inre delarne hafva största överensstäm
melsen med Bergsnultrans och få vi blott dit 
hänvisa. 

Denna är af alla Snultror den allmännaste 
och mest utbredda arten. Den träffas från Kul
laberg till det nordliga Norrge. Vistas om som
maren lätt utmed bryggorna och sådana branla, 
klippiga stränder, som hafva blott en eller an
nan famns djup. Man ser den på dessa slällen 
i små samqväm hålla sig ett stycke från bott
nen, sökande sin föda bland der ymnigt växan
de tång och sjögräs. Denna föda tyckes ute
slutande bestå af smärre arter Crustaceer, Ma
skar, Blötdjur m. m. af hvilka man träffar 
lemningar uti magen. Valtenylan nalkas den 
ej, så vida icke något ätbart lockar den dit, 
och är detla taget, styr Snultran åter kosan mot 
djupet. Vid någon fara söker hon sin tillflykt 
under bryggorna, mellan någon bergsklyfta eller 
under en grofbladig tångväxt. Om vintern dra
ger hon sig åt djupare slällen, den synes åt
minstone denna tid ej vid stränderna. Under 
lektiden hafva vi ännu icke haft tillfälle obser
vera denna fisk. Stensnultran är på de ställen 
bon vistas, der tillgång på andra och mera lö
nande fisken finnes, föraktad; dess kött är hvitt 
och fast och skulle utgöra en smaklig rätt, om 
man deraf begagnade sig. Hon fångas ofta till 
mängd uti Vaden, då denna kastas efter andra 
fiskar. Med en liten metkrok, då till agn be
gagnas snäckdjuret Turbo littoreus, kan man vid 
bryggorna lält meta upp den. 
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G r a s s  n  u l t r a ,  Labrus exoletus L in n. 
Artm. Förlockets rand tydligt tandad; analfenan med 5 hårda, hvassa, samt 7 

veka och delade strålar, har bakre hörnet spetsigt. 

Synonymi: Linn. Fn. Sv. N:o 331; — Syst. Nat. I. sid. 479» Ström Söndm. sid. 267. N:o 3. Relz. Fn. 
Sv. sid. 335. N:o 67 (Obs. Citaterna af Ascan. och Penn. höra ej till denna art). Nilss. Synopsis, sid. 77. 

Rf. 18 + 7 eller 19 + 6; Af. 5 + 7; Brf 1 + 12; Bf. 1 +5; Stf i3. 

om sidolinien finnas 3:ne större och en mindre 
fjällrad, nedan om den 10. Fjällen äro myc
ket tunna, så att man med loupe ser den räff-
lade fjällroten af det underliggande fjället skim
ra igenom det öfverliggandes spels. De stjer-
ten betäckande fjäll räcka ett stycke ut öfver 
stjertfenstrålarnes rot, hvaremot inga fjällrader 
finnas på sjelfva hinnan emellan strålarne. Rygg
fenan, som består af 18 eller 19 hårda, stic
kande strålar, med djupt inskuren hinna och 
spetsflikar, samt endast 6 eller 7 veka, i spet
sen delade strålar med hel fenrand, är rödgul 
baktill öfvergående i grått, med 2:ne rader blå 
fläckar mellan strålarne, den ena vid roten, den 
andra midtpå; dessutom äro spetsflikarne och 
yttersta randen af den mjukstråliga fendelen blå. 
Analfenan, som i det närmaste har samma form, 
teckning och färg som Tyggfenan, består af 5 
hårda, stickande strålar och 7 veka, i spetsen 
delade strålar, af hvilka den sista är till roten 
klufven. Bröstfenorna genomskinliga, gula, be
stå af en hård, enkel, samt 12 greniga strålar. 
Bukfenorna hafva hvardera en taggstråle och 5 
veka, delade, äro till färgen smutsigt hvita. Stjert-
fenan är grå, med i3 gulbruna strålar och blå 
fläckar, ställde uti 2:ne rader på hinnan; dess
utom är yttersta spetsen kantad med blått. 
Kroppens grundfärg är ofvan olivbrun, med drag
ning i gult åt sidorna, hvilka ned mot buken 
skimra af en klar gummigutta-gul färg, som är 
karakteristik för denna art. Buken är smutsigt 

De största individer, som vi anträffat af denna 
art, hafva ej hållit fullt 6 tum i längd, de fle
sta förekomma emellan 4 och 5. Att Grässuul-
tran ej blir mycket stor, sluta vi också deraf, 
att man redan hos 4 tums långa exemplar fin
ner utbildade genitalia. Af alla Snultror, som 
förekomma vid våra kuster, är denna arten mest 
utmärkt genom den egenhet, alt äga 5 taggstrå
lar uti analfenan, då alla de öfriga blott hafva 
3. Ehuru för öfrigt mycket lik sina samsläg-
tingar i de flesta detaljer, skiljer sig Grässnultran 
i några afseenden ytterligare från dem. Uti hela 
kroppsformen ligger något eget, henne utmär
kande, som mest framstår uti den mycket sam
mantryckta kroppen, med tillspetsad ryggkant, 
den vackert elliptiska formen med något utdra
gen nos, den lilla munnen, de nästan efter hela 
längden jemnhöga rygg- och analfenorna, som bå
da sluta med spetsiga hörn, samt slutligen den 
mot spetsen föga utbredda stjertfenan. Ilufvu-
det är något kortare än \ af hela kroppsläng
den, och mycket mindre än kroppens höjd. Tand
byggnaden lika med föregående art, dock äro 
tänderna kortare. Förlockets rand är mycket 
tydligt fintandad. Sidolinien gör vid ryggfe
nans slut den vanliga böjningen nedåt, men 
nedre bugten närmar sig mera till en rak vin
kel; denna sidolinia beklädes af 35—37 smärre 
fjäll med hel spets och med en upphöjd kanal, 
hvars ända böjer sig snedt uppåt; kanalerna blif-
va på stjerten nära sammanhängande. Ofvan 







G Ä D D A .  49 

hvit, ofläckad. Med undantag af på buken och 
hufvudet äro spetsarne af fjällen tvärsöfver blå, 
ljusare nedan, mörkare of van, hvaraf halfmån-
formiga fläckar uppstå, som ganska mycket pry
der denna lilla fisk. Hufvudet är gulbrunt, 
med mörkare panna och gulakligt lock; längs-
efter löpa vanligen 6 violetta band, såsom töm
mar, i den riktning figuren utvisar. Ii is är 
rödbrun, med en fin ljusare ring närmast den 
i vackert grönt skiftande pupillen. 

Till den inre byggnaden öfverensstämmer 
denna art med de föregående. 

Grässnultran tyckes vara de nordiska haf-
vens tillhörighet, den förekommer sparsammare, 
än de föregående arterna. Sydligare vid Skan
dinaviens kuster än Bohuslän, är den ännu 
icke anträffad. Den delar för öfrigt samma lef-
nadssätt, som dess samslägtingar; håller sig lik 
väl mera vid de yttre skären, och sökes förgäf-
ves långt inne uti fjärdarne; så är åtminstone 
förhållandet i Bohusläns skärgård. På de stäl
len, der hon vistas, träffas den i små sällskap. 
För fiskaren har denna lilla art intet värde. 

Pl .  10 .  

G ä d d a ,  E s o x  L u c i u s  L  i n  n ,  

Synonymi: Arledi Descript. Spec. sid. 53; — Syn. sid. 26; — Gen. sid. i/{. Linn. Fn. Sv. N:o 355; — 
Syst. Nat. I. sid. 516. Retz. Fn. Sv. sid. 35o. Ekslr. Vet. Acad.s Handl. i83i. sid. 75. JVilss. Synops. sid. 36. 
Block Oecon. Nalurg. d. Fische Deutschl. Tab. 32. Tom. I. sid. 229. 

6 å 18; B rf 13 a 15; Bf 9 å 11; Stf 19. 

rundade, trubbiga^ den öfre bihlad af mellan-
käks- och maxiJlar-benen gemensamt då Be-
lone har dem utdrag ne uti långt utskjutande 
näbbj och öfverkäken hufvudsakligen bihlad af de 
bada mellankäks-benen; dessutom har Esox 
gommen rikligt beväpnad med tänder, som Be-
lone saknar 111. m. 

Den största storlek, som Gäddan uppnår 
inom Sverge, kan efter flera tillförlitliga upp
gifter från skilda orter antagas att utgöra en 
längd af 3 alnar, och en vigt af 2:ne LU. Så 
stora Gäddor höra likväl, åtminstone numera, 
till sällsyntheter; de flesta, som fångas, hålla 
emellan 1 och 4 1 längd. Förhållandet emel
lan Gäddans längd och vigt är olika hos olika 
individer; hos äldre och mera fullvuxna tillta-

Rf. 19 a 21; JJ. 

Inom de mjukfejiiga fiskarnes afdelning 
och den ordning bland dessa, som hafva buk
fenorna sittande bakom bröstfenorna (Abdomi-
nales), bildar Gäddan typen för en liten natur
lig familj, som efter henne benämnes Gädd-
familjen (Esoces). Denna skiljer man lätt från 
de andra derpå, att ryggen endast har en en
da kort fenaj som har sin plats så långt till
baka, att den och anal fenan sitta midt emot 
hvarandra. Vår Fauna upptager endast 2.*ne ar
ter, som höra till denna familj, nemligen Gäd
dan och Näbbgäddanj hvilka båda Limmé för
enade uti slägtet Esox j men som sedermera 
blifvit delade uti 2:ne slägten Esox och Belone. 
Dessa åtskiljas derpå, att käkarne hos Esox äro 
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ger vigten i ett större förhållande, än längden. 
Hufvudets längd är omkring ? af kropp ens; dess 
bredd något mindre än kroppens största tjock
lek. Gapet är stort, så att munnen sträcker 
sig under ögats främre kant. Munnen har en, 
Gäddan egen, bildning som står i det närmaste 
förhållande till hennes kända glupskhet, som 
Svälj-fisk, hvaruti hon af få fiskar lärer öfverr 
träffas. Utom den stora rörlighet, hvarmed de 
till käkapparaten hörande ben äro begåfvade, 
och som tillåter munnens deraf beroende betyd
liga utvidgning, tinner man både käkar, gom 
och svalg väl beväpnade med hvassa, bakåt rik
tade tänder. Käkarnes rörlighet och utvidgnings 
förmåga grundar sig på de fria ledgångar, med 
hvilka icke blott käkarne sjelfva sinsemel
lan, utan äfven den, med dem nära förenade 
gällocks-apparaten, artikulera. Då mellankäksbe-
nen hos fiskar i allmänhet äro sinsemellan för
enade, finnas de hos Gäddan vidt åtskilda af 
det breda, platta, långt framskjutande, broskar-
tade silbenet, understödt af plogbenet, hvars 
spets bildar öfverkäkens främre rand; mel-
lankäksbenen äro små, hafva en rad små, raka 
och spetsiga tänder, förena sig med de långa 
maxillarbenen, som sakna tänder, och bilda med 
dessa gemensamt öfverkäkens sidoränder. Gom
benen, som framtill ledigt artikulera jemte öf-
verkäken med plogbenet, hafva kardlika tänder 
och i inre kanten en rad af långa, glesa och kä-
gelformiga. Plogbenet är framtill väpnadt med 
några större, raka, inåt riktade, rörliga och 
spetsiga tänder, samt inåt svalget till efter hela 
dess längd besatt med tättsittande, fina och kard
lika tänder. Underkäken är längre än den öfre, 
har en rad fastsittande tänder med syllika, nå
got krökta spetsar; de främre äro kortare; de 
på sidorna stora, glest sittande och inåt lutan
de. Båda underkäksbenen äro framtill förenade 
med ett brosk, som bildar en slags ledgång, ge
nom hvilken gapets utvidgning ä n ytterligare be
fordras. Tungan broskartad, fri, med tvär spets, 
har vid roten en aflång, framåt spetsad upphöj
ning, täckt med lina, kardlika tänder, som fort
sättas inåt, med flera afbrolt längs efter bro-

sket, som förenar gälbågarne. Ofvantill i sval
get sitta på de tvenne bakre gälbågarne kardlikt 
Landade svalgben, som motsvara de tvenne ne-
dantill belägne, lika beväpnade svalgbenen. Gäl
bågarne 4 på 11 varje sida, hafva inre sidan kard-
likt tandad. Strålarne i G älhinnan variera emel
lan 13 och 16; antalet är icke sällan olika på 
båda sidorna. Undertill är gälhinnan klufven 
ända till lungroten, der den fäster sig "så, 
att slutspetsarne ligga korsvis öfver hvarandra; 
Denna bildning bidrager mycket till svalgets 
utvidgning. Hufvudet är ofvan platt, med en 
fördjupning mellan ögonen. Nosen utdragen, 
afkullrad och nedtryckt. Öfver ögonen, som äro 
stora, något aflägsna och hafva ett högt läge, 
framskjuter ett halfmånformigt ben, likt os su-
perciliare hos rofToglarne, som gifver fisken en 
lömsk och vild blick. Näsborrarne stora, ligga 
straxt framför ögat, och hafva å ömse sidor 
tvenne öppningar. Kinderna samt öfre hörnet 
af locket äro belagde med fjäll. På hufvudet 
finnas flera runda, djupa porer, ställda i rader 
och något varierande till antal; vanligen finnas 
4 par längsefter pannan och nosen; från det 
bakre af d essa börjar en rad med q å i o styc
ken, som undertill omgifver ögat och fortsattes på 
nosen till straxt framom näsborrarne; dessutom 
å ömse sidor 5 stycken på undre ytan af under
käken, och 6 vid förlockets kant. Tvärt öfver 
nacken går en slingrad fåra, som i yttre ändar-
ne slutar sig uti en dylik por, från hvilken en 
rad med 4 dylika löper bakåt. Kroppen lång
sträckt, tjock och hoptryckt, aftager hastigt på 
höjden från början af rygg- och analfenorna till 
stjertfenan, der dess bredd utgör omkring |  af 
kroppens höjd öfver bukfenorna. Ryggen rak, 
bred och afluillrad; buken platt. Kroppen är 
täckt med mjuka, medelmåttigt stora och spån-
lagda fjäll, omslutna af en tunn slemhinna, och 
endast nakna i yttersta spetsen, som uttränger 
genom en liten öppning. Sidolinien rak, löper 
något närmare ryggen än buken. Den är ut
märkt genom i spelsen klufna fjäll; men likväl 
här och der afbruten genom andra, som hafva 
hel spets. På båda sidor om sidolinien finnas 



G Ä D D A .  51 

fjällrader, som likna sidolinien till fjällens kon
struktion, och variera hos olika individer både 
till antal, utsträckning och läge. Anal-öppuin-
gen stor, ligger så mycket närmare stjertfenan, 
att dess afstånd derifrån utgör endast 5 af bu
kens längd, räknad från skulderbenens främre 
sammanfogning. Af kroppens 7 fenor äro de 
vertikala, som hafva sitt läge på stjerten, mest 
utbildade. Den långt bakåt sittande ryggfenan 
börjar midt öfver anus och slutar öfver slutet 
af analfenan, är hög och afrundad, har 19—21 
strålar, af livilka de 8 främre odelade. Analfe
nan, som till formen liknar ryggfenan, har 
16—18 slrålar, deraf 7 odelade. Bröslfenorna 
snedt afrundade, sitta lågt, beslå af i3—15 strå
lar, af dem endast den första odelad. Bukfe
norna, som hafva sitt läge på tnidten af krop
pen, hafva 9—11 strålar, af hvilka likaledes 
endast den första är odelad. Stjertfenan insku
ren, har 19 greniga strålben. 

Utan att behöfva undersöka de inre de
larne, upptäcker man könskillnaden derpå, 
att hannens fenor äro i proportion större, tjock-
stråligare och mer rundade än honans; dess
utom är bröstfenan hos hannen nära lika lång, 
som afståndet från dess spets till bukfenans lä
ste, då detta afstånd hos honan, i jemförelse med 
fenans längd, är mycket större. 

Färgen, hvarmed denna fisk är tecknad, är 
ofvan nästan svart, under hvit, sidorna grågröna 
med gröngula, nedlöpande tvärband, som hos 
yngre äro mera sammanhängande, hos äldre af-
brutna till nästan rundade fläckar, särdeles mot 
ryggen, der de småningom försvinna. Fenornas 
grundfärg grågul, med mörkare flammor; främre 
randen af buk- och analfenan samt stjertfenans 
undre lob klarare gula. Iris gul med en mör
kare gråbrun fläck fram- och bakom pupillen. 
Från ögat löpa tvenne slingriga, gröngula band 
till bakre randen af gällocket, och några oregel
bundna fläckar af samma färg finnas på gälloc
kens nedre del. På Kroppens sidor hafva fjäl
len en bar, halfmånformig fläck, hvars horn 
vetta bakåt, af en metallglänsande, i gult dra
gande färg-. Denna fiskens vanliga färg förän

dras efter ålder, rikare eller knappare tillgång 
på föda, och det vattens beskaffenhet, i hvilket 
fisken uppehåller sig. Äldre individer hafva en 
renare, mer bestämd färg; de som finnas i grum
ligt vatten äro alltid mörkare än de, som vistas 
i klart, och man har i smärre sjöar med mörkt 
välten funnit nästan svarta gäddor. I Östersjöns 
inre skärgård fångas i början af vintern, smärre 
Gäddor, som, i stället för den hvita färgen, hafva 
en mörk citrongul. Skärkarlarne anse dessa vara 
nyss anlände från de yttre skären eller hafs-
bandet, hvarföre de äfven få namn af Nfländare. 

XJndersökes de inre delarne finnes lefvern 
bestå af en enda lång, spetsig flik, som ligger för 
del mesta uli vänstra sidan. Tarmkanalen en
kel, synes, då magen är tom, utgöra ett nära 
jemnbredt tarmrör med en obetydlig liopknip-
ning vid nedre magmunnen, som för öfrigt sak
nar blindsäckar; den har, som vanligt, tvenne 
böjningar. Gallgången är lång, och ingår uti 
tarmen ett stycke nedom pylorus. Simblåsan 
lång, nära valsformig, öppnar sig med en kort 
och trång kanal från dess främre ända uti mat
strupen. Så väl mjölke- som romsäckarna långa, 
löpa längsefter bukkaviteten och öppna sig i 
kloaken. Njurarne mörkröda, ligga på sidan om 
ryggraden. Urinblåsan tunn, cylindrisk, tem-
meligen lång, har en särskild öppning bakom 
larmöppningen. 

Gäddan har en ganska vidsträckt geogra
fisk utbredning; den finnes i nästan alla Skan
dinaviens vatlen. I Torneå Lappmark träffas 
den till och med i fjällsjöarne ofvan Björkregio
nen. Ehuru egentligen tillhörande sjöar och 
strömmar med sött vatten, träffas den äfven i 
Östersjöns inre skärgård. Att det salta vattnet 
icke är dess lätta element, bevises deraf, att 
Gäddan i denna skärgård aflager både i afseende 
på storlek och mängd i samma förhållande, som 
hon närmar sig det öppna hafvet, der den slut
ligen upphör att finnas. För våren och som
maren väljer hon helst sin uppehållsort i grunda 
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vikar, som hafva gräsig botten och stränderna 
beväxta med vass och säf; mot hösten drager 
hon sig till bråddjupa, steniga stränder, hvilka 
hon åter öfvergifver då vintren är inne och vi
karne tillfrysa. De flesta återgå då till sina som-
marstationer; men dc större synas följa fiskstim
men till djupet, emedan större Gäddor sällan 
fångas under vintren på grundare vatten. Dessa 
synas äfven vara i behof af en rikare tillgång på 
föda, än de grunda stränderna under vintren er
bjuda. Der Gäddan efter årstiden valt sin plats 
uppehåller hon sig inom ett inskränkt område, 
alltid spridd, aldrig i sällskap, utan under le
ken; hon företager inga utvandringar till aflägs-
nare ställen. Vi hafva af trovärdige fiskare er
hållit den underrättelsen, hvilken auföres som 
bevis på nyss anförde uppgift, att en Gädda, 
som borttagit en slantkrok, blifvit efter flere års 
förlopp uppfiskad på samma ställe med not och 
kroken återfunnen i Gäddans mage. 

Gäddan är utan motsägelse den glupska
ste af alla våra insjöfiskar. Utan åtskillnad slu
kar hon andra fiskar, sjöfogelungar, smärre dägg
djur, amphibier och as. Från gräsruggen eller 
den täta vassen, der Gäddan vanligen tillbrin
gar dagen, slående på samma punkt, framskju
ter hon med pilens fart mot det rof, som nal
kas, fattar det merendels alltid på tvären och 
faslhåller det så länge mellan käkarne, tilldess 
det är dödt eller så ulmattadt att det upphörer 
med försöken att göra sig lös. Då är det som 
Gäddan vänder rofvet mellan käkarne, så att 
hufvudet kommer att stå mot svalget, hvar-
efter hon börjar att svälja det. Denna ope
ration går ganska långsamt, då den fångade fi
sken är stor, emedan den först sväljda ändan, 
som nedträngt i magen, måste smälta, innan 
den öfriga delen kan få plats. Med afseende 
härpå har Hr. C. Fr. W.ern benäget meddelat 
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oss följande intressanta observation: "Jag har 
förvarat Gäddor tillsammans med en Lax i en 
dam, som hade tillgång på rinnande vallen. De 
förra stodo merendels stilla, den sednare var i 
jemn rörelse. Yid ett tillfälle såg jag en Gädda 
om 7 ä 8 U. efter ett tvärsprång fatta Laxen af 
fullt samma storlek i sitt hvassa gap tvärt om 
kroppen. Striden blef liflig; den angripne ka
stade sig upp öfver vattenytan och gjorde för-
tviflade fast fåfänga ansträngningar för atl blifva 
sin glupske fiende qvilt. Efter ett par timmars 
tiil var Laxen alldeles utmattad, då Gäddan blef 
i tillfälle alt börja från hufvudet snga honom i 
sig. Denna måltid varade 3:ne dagar, innan 
Gäddan hunnit sluka hela kroppen. Digeslionen 
måste hafva räckt vida längre, ty hela veckan 
derefler hade hon ett mycket utsväldt utseende, 
och kunde knappast förmås flytta sig ur stället, 
då tnan vidrörde henne med en lång käpp." 
Gäddans styrka står i ett direkt förhållande till 
dess slorlek och rofgirighet. Anförde observa
tion visar, att en Gädda kan gå segrande ur stri
den med en Lax af lika storlek, som hon sjelf. 
Utan att vara mycket seglifvad, kan bon länge 
förvaras lefvande i sump, i synnerhet om hon 
der har några mindre fiskar atl lefva af, ty 
äfven under fångenskapen bibehåller hon sin 
roflyslnad. 

Gäddans lek räcker länge, emedan liden 
för den rättar sig efter de lekande fiskarnes ål
der, så att de yngre leka först, då dessa slu
tat, leka de medelåldriga och efter dessa de 
äldste och störste. Innan sjöarna ännu uppbru
tit om våren, börjar Gäddan stiga närmare strän
derna. En tradition bland fiskarena i medlersta 
Sverige, fortplantad från uråldriga tider och 
ännu bibehållen, är den: att Gäddan på Gre-
gorii dagen (d. 11 Mars) vänder sig med huf

vudet 
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vudet åt stranden, och Gertrucls dagen (d. 17 
i samma månad) börjar stiga mot stränderna. 
Hon söker då de ställen af sjöstranden, der 
åmynningar och rännilar infalla i fjärdarne 
och göra dem, livad man kallar, landlösa. De 
Gäddor, som först ankomma till dessa ställen, 
äro minst och få namn af Gertruds- eller Is-
Gäddor. Den rom, som af dessa afsättes, går 
troligen till en stor del förlorad, emedan den 
ofta afbördas i öppna sjön, der den är blott-
stäld för många förstörande inverkningar. Se
dan våren så långt framskridit, att sjöarne blif-
vit frie från is, smärre rännilar rena, och sanka 
ängar kring stränderna stå under vatten, upp
stiga på dessa de rätta lekgäddorna och anställa 
leken. Då detta allmännast inträffar mot den 
tiden, när Grodan (Rana temporaria LIN.) parar 
sig, kallas de Gäddor, som då leka, Frö- eller 
Gloss-Gäddorj af Källfrö och Glossa^ namn, 
som af allmogen tilläggas Grodan. De kallas 
äfven Gräs- eller Äng-Gäddoraf stället der de 
leka. Sist leka de största Gäddorna. Dessa 
börja leken i slutet af Maj månad, då löf och 
flere blommor äro utslagne, och få derföre namn O 7 

af Löf- eller Blomster-Gäddor. De äro, lika
som Is-Gäddorna, få till antalet, och leka på 
någorlunda djupt vatten i gräsiga sjövikar. De 
först lekande smärre Gäddorna, som ofta hafva 
en messinggul färg, kallas äfven Messings-Gäd-
dor. De ännu äldre få, för sin smärtare kropp, 
namn af Längstjert-Gäddor; likasom de äldsta, 
med en tjockare kroppsform, benämnas Kort-
st jer t-Gäddor. Ju högre de vatten, i hvilka 
Gäddorna vistas, ligga mot norden, desto sed-
nare inträffa lektiderna. I Torneå Elf leker 
Gäddan ej förr än medlet af Juni månad. Frö 
eller Gräs-Gäddan leker alltid på grundt vat
ten, och då de lekande h varken äro rädda el-

Skandinaviens Fiskart 3 Häft. 

ler särdeles många samlade på ett ställe, låta 
de noga observera sig under leken. Först an
komma honorna, som alltid äro störst, åtföljda 
af 2, 3, sällan 4 hannar hvardera. Honan upp
stiger vanligen så långt i det grunda vattnet, 
att, då vädret är lugnt, synas fina svall på 
vattenytan efter dess rörelser. Någon gång ser 
man äfven rygg- och stjertfenorna öfver vattnet. 
Så snart honan stadnat, närma sig hannarne, 
och omgifva henne, en på hvardera sidan, och 
om de äro flere, en under stjerten, och en annan 
ofvan ryggen. Dessa gnida sig mot kroppen af 
honan, som derunder står stilla, och endast 
rörer fenorna. Efter en stund gör hon ett ha
stigt slag, skingrar hannarna,som omgifva henne, 
och framskjuter till en annan punkt, der sam
ma tilldragelser inträffa. Under detta afsätter 
honan på bottnens gräs den gulaktiga och grof-
korniga rommen, som af han-mjölken befröas. 
Hos en Gädda om G U . har man räknat 136,500 
romkorn. Dess afvelsamhet är således icke öf
ver medelmåttan, i jemförelse med andra fiskars. 

Ynglets utveckling går, som vanligt, i bör
jan fort. Efter meddelade underrättelser kläc-
kes rommen 25 å 30 dagar sedan den är satt, 
och den kläckta fisken, som i första året upp
når en längd af 2 tum, blir i andra året 5 
tum lång. Vid 6 års ålder uppgifves Gäddan 
redan hafva uppnått 11, samt vid 12 år, 2 al
nars längd. Detta beror likväl på tillgång af 
föda. Gädd-yngel af 11 till 2 tums längd, 
släppt i en källa med dy-botten, liar på 5 år 
endast växt Lill storlek af en vanlig sill; då en 
6 tums Gädda har uti en annan källa, bland 
smärre fiskar till föda, på 5 år hunnit till 16 
tum. De uppgifter vi äga om Gäddans ålder, 
ehvad trovärdighet de må äga, bevisa åtmin
stone, att denna fisk blir mycket gammal. 

8 
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Den nylla mail i enskilta hushållningen 
drager af denna fisk är ganska stor. Költet är 
hvitt, fast, henfritt och sundt. Utom det, att 
Gäddan färsk tillagad, utgör en ganska smaklig 
rätt, äger dess kött den hos många fiskarter 
saknade egenskapen, att saltadt eller torkadt 
länge kunna förvaras utan att det derigenom 
förlorar smaken. Med afseende på den stora 
förödelse, som Gäddan anställer ibland de öf-
riga fiskarterna, har man föreslagit, att åtmin
stone i smärre vatten utrota henne. Följden 
deraf kunde likväl icke blifva någon annan än 
den, att de smärre arterna tillväxte i den 
mängd, att födan slutligen blefve otillräcklig 
för dem, att deras utveckling derigenom häm
mades, och att en stor del dog ut. 

Några påstådda egenheter i denna fisk
artens historia må slutligen anföras. Fiskare i 
allmänhet anse, alt Gäddan under vissa tider 
af året alldeles icke tager svalg, och att hon 
på andra åter är ovanligt glupsk. Dessa tider 
skulle inträffa periodiskt och regelbundet, så 
att den uppmärksamma fiskaren deraf kunde 
förutsäga liden, då hon, som man säger, är i 
taget. Dessa perioder anses icke inträffa på 
samma tider alla år, och man har velat obser
vera, att de rätta sig efter slutet af lektiden, 
ty i samma månskifte (ny eller nedan), som 
Gäddan slutar leka, i samma månskifte skulle 
hon äfven taga svalg. Härvid äger likväl det 
undantag rum, att hon under rötmånaden är 
i taget, hvilken tid som helst. Orsaken till 
denna periodiska glupskhet och måttlighet till-
skrifves den omständigheten, att tandköttet, un
der den tid Gäddan icke är i tagetj så upp
sväller, att tandspelsarna föga sträcka sig utom 
detsamma, hvarigenom någon ömhet i tandköt
tet skall lägga band på Gäddans vanliga rof-
girighet. Måhända behöfver hon snarare någon 

10. 

tid att digerera den stora qvantitet af föda, som 
hon förtärer under det att glupskheten fortfar. 
En annan egenhet är den, att Gäddan kan upp
kasta det rof, som hon redan sväljt, hvilket 
härleder sig af tarmkanalens byggnad och enkla 
beskaffenhet. 

De flesta fisksätt, som brukas för Gädda, 
äro beräknade på dess rofgirighet. Det är ock 
denna, som lockar henne att besöka nästan alla 
fisklekar, och vid sådana ställen, der hon fin
ner andra fiskarter samlade i mängd, försum
mar hon ej att inställa sig för att söka rof. 
Häraf händer, att hon ofta fångas i den red
skap, som för andra lekande eller samlade fiskar 
utstälies. Man kan också i allmänhet antaga, 
att Gäddan fångas i nästan alla fiskebragder. 
Yi upptaga likväl här endast sådane, som en-
skildt för Gädda begagnas; till dessa höra: 

Rjssja: (19). Dermed fångas Gäddor, isyn
nerhet under lek tiden, då de uppstiga i vikar 
och sund, på sanka, under vatten stående än
gar eller kärr, samt vid gräsiga sjöstränder, 
som hafva lågt vatten. 

Nät (5) kunna visserligen begagnas hela 
året, då öppet vatten är; men blifva alltid 
mindre lönande. Då de nyttjas för Gädda ut
ställas de i grunda, gräsiga sjövikar, och någon 
gång för att tillstänga bredare vatten och så-
medelst inleda Gäddan i ryssior eller dylika 
redskap. 

Skottnät (29) nyttjas endast om sommaren 
och alltid med fördel vid sådana stränder, som 
äro beväxte med vass och säf, der Gäddan van
ligen ställer sig under klara och varma som
mardagar. 

Långref (14) begagnas från slutet af Maj 
månad, sedan Gäddan lekt, och vidare hela 
året till senhösten. Den varmaste tiden på 
sommaren är likväl mindre tjenlig, dels eme-
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dan värmen i vattnet gör, att betesfisken, som 
till detta slags ref alltid bör vara lefvande, dör 
snart, dels har Gäddan då öfverflödig tillgång 
på smärre fisk till föda. I början af sommaren 
bör refven läggas vid gräsiga stränder, samt 
kring grund och holmar, några alnar utom vass
kanten; men från September och framgent un
der hösten, i djupa vikar, vid sten eller sand
stränder, beväxte med gles vass. 

Angélkrok (24) med den fiskas Gäddor en
dast under vintren. Fisket företages i sådana 
mindre djupa vikar, som väl hafva vassbeväxta 
stränder, men äro för öfrigt frie från gräs, uti 
livilket Gäddan, som tagit kroken, skulle kunna 
snärja fast refvarne. Ehuru detta fiske kan fö
retagas hela vintren igenom, är det likväl för-O o 7 

månligast och förenadt med minsta besvär i 
vintrens början, innan isen fått någon betydlig 
tjocklek, samt sedan något snö fallit, som gör 
den mindre klar, och gifver fotfäste för fiskaren. 

Stångkrok (21) nyttjas för Gädda icke en
dast under sommaren, utan äfven, med någon 
förändring i utställningen, under vintren. På 
livilken årstid som helst, utsättés alltid stång
krok nära vasskanten i sådana vikar, vid skär, 
uddar och holmar, der man förmodaratt Gäd
dan allmännast finnes. 

Klumpkrok (22) nyttjas på samma tid, som 
stångkroken, och vid lika beskaffade stränder. 

Pä/krok (23) nyttjas på lika tid och stäl
len med klumpkroken, livilken han äfven gan
ska mycket liknar. 

Slant (25) kan med fördel begagnas för 
Gädda från våren, sedan leken är förbi, till 
senhösten, endast man iakttager, att mulna da
gar med lindrig blåst äro tjenligare, än klara 
och lugna, då detta fiske sällan lyckas. Det 
företages, om sommaren i gräsiga och grunda 
vikar; på hösten vid steniga stränder med dju
pare vatten. 

Springkrok (26) är en förändring af Slant, 
och nyttjas allmännast de tider, då fiskaren 
förmodar att Gäddan icke är i taget. Stället 
der springkrok begagnas, är lika med livad för
ut är uppgifvit för slantfisket. 

Drag (27) nyttjas under liela sommaren 
och hösten, är likväl mest lönande mellan med
let af Augusti och slutet af September. Stället 
detsamma, som för slant. 

Eldstödjning (28) företages vår- och höst
tiderna, då nätterna äro mörka och vid sådana 
stränder, som hafva grundt och klart vatten. 

Ehuru det är ett fiske, som alltid skall 
blifva mindre lönande, bör det likväl nämnas: 
att när Gäddan är i lek, eller står i gräs, der 
hon tror sig vara skyld, kan hon fångas på det 
sättet, att en snara af messingstråd, fästad på 
en stång, varsamt trädes på hennes kropp, 
hvarefter hon hastigt uppdrages. 

Det påstås äfven att man kan springa på 
lekande Gädda, som på spelande Tjäder; sättet 
är oss likväl obekant. 
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K a r p - S l ä g t e t ,  Cyprinas Linn. 

Detta utgör typen för en stor och mycket 
naturlig familj, bland de mjukfeniga fiskarne, 
som CUVIER efter detsamma benämt Cyprinoidei. 
Denna familj liörer till samma ordning (Mala-
copterjgii abdominales)_, som Gäddan, ocb skil
jer sig från öfriga familjer, genom flera karak-
terer, af b vilka det är nog för oss att upptaga 
följande: ryggen bär endast enfena, som mot
svarar vanligtvis bukfenorna eller mellanrum
met emellan dem och analfenan; munnen är 
lika, och gapet af ringa vidd, of re randen 
bildas endast af mellankäksbenen; öfre svalg
benen äro små, mindre märkbara och sakna 
t änderj uti de nedre finnas starka tänder; 
tarmröret, som saknar alla blindsäckar , är 
kort och nästan likformigt, så att dess afdel-
ningar blifva föga utmärkta. Af denna familj 
räknar vår Fauna endast 2:ne slägten: Cypri-
nus och Cobitis. Det förstnämde, som vi taga 
i samma omfattning som LINNÉ , karakteriseras af 
en liten mun, utan egentliga läppar; tänder 
saknas sä väl i käkarne, som pä gommen och 
tungan; de nedre svalgbenen 2:ne, med starka 
dels coniska tänder dels tjocka med en bred tugg-
yta, och motsvaras of vantill af ett frän bottnen 
af hufvudskålen utgående tunglikt benutskott, 
hvars undre yta är utliålkad och belagd med 
en härd, broskart ad skifva, tjenlig för tugg-
ningen; gäl hinnan har blott 3:ne strålar och 
kroppen hos de flesta arterna är beklädd af stora, 
härda fjäll. Det är till detta slägte, som våra 
flesta insjöfiskar höra. Alla älska de sött vat
ten, och träffas allmännast uti insjöar, floder; 
dammar och träsk; dock lefva de flesta arterna 
äfven vid Östersjöns stränder. Ingen af hela 

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

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

ARTEDI, som med en på sin tid exempel
lös noggrannhet, beskref alla de inhemska fisk
arter, dem han hade tillfälle att i naturen se 
och observera, upptog 16 arter af slägtet Cy-
prinus, nemligen Iden, (C. Idus); Sarfven 
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(C. Erythrophthalmus); Mörten (C. Rutilus); 
Stämmen (C. Grislagine); Sandkrjparen (C. 
Gobio); Aspen (C. Aspius); Löjan (C. Alburnus); 
Wimban (C. Wimba); Björknan (sedermera af 
BEOCH C. Blicca kallad); Braxen (C. Brama); 
Fliran (C. Ballerus); Faren (C. Farenus); Kar-
pen (C. Carpio); Sutaren (C. Tinca); Rudan 
(C. Carassius) och Elritzan (C. Aphya LN, se-
dermera äfven Phoxinus kallad). Alla dessa 
liafva såsom arter försvarat sill rätt ända till 
våra dagar, och vi frånkänna endast en af dem, 
nemligen C. Farenus, denna rättighet; emedan 
denne, efter hvad vi framdeles komma att visa, 
är en ung Braxen, hvilken ARTEDI tillagt en 
svensk benämning (Faren), som på hela Söder-
manländska kusten af mälaren är begagnad för 
Fliran (C. Balierus LN.). LINNÉ upptog uti 2:dra 
editionen af Fauna Svecica alla dessa ARTEDIS 
arter, med undantag af C. Gobio, och tillade 
blott en ny och mycket utmärkt art, C. cul-
tratus. Likväl må man icke tro, att LINNÉ un
der sin C. Biorkna och C. Farenus förstått sam
ma arter, som ARTEDI, utan äro båda dessa hos 
honom namnarter, som afse unga Balleri. LINNÉ 
har äfven gifvit anledning till en annan namn-
art, helt kort antydd uti Syst. Naturae under 
namnet C. Idbarus, såsom förekommande uti 
Sveriges insjöar, hvilken vi sedermera finna af 
RETZIUS upptagen uti Faunan. Af den korta 
diagnos, som lemnas, är det ej möjligt att med 
full säkerhet bestämma, huruvida denna namn-
art afsett Iden eller Mörten. Uti 3:dje editio
nen af Fauna Svecica, som RETZIUS påbörjade, 
finnas 20 arter af Karp-slägtet upptagne, neml. 
de 16 samma, som 2:dra editionen upptager, 
(således Björknan och Faren i Linneansk me
ning, men icke i ARTEDIS), med tillskott af 
ARTEDI'S C. Gobio, och 3me nya tillkomna. C. 
Dobula, Idbarus och Phoxinus. Af dessa 3:ne 
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tillkommer blott den första, C. Dobula, art
rättighet. Om Idbarus liafva vi redan yttrat 
vår tanka; hvad ater Phoxinus beträffar, be
rättigar icke det angifna artmärket, att antaga 
denna såsom skild från Aphya. År 1832 lem-
nade Prof. NILSSON under tittel, Synopsis Ich-
thyologice ScandinaviccB , ett utkast till en Skan
dinavisk Fiskfauna, som utom flera förtjenster 
äger den, att liafva genom en säkrare diagno
stik befästat artkännedomen. Under Karp-
slägtet upptager nämde Förf. 20 arter, nemli
gen de 16 ursprungliga Artedi's, dem man alla 
finner återställda i sin första betydelse, och ut
förligare diagnostiserade än förut; dertill C. 
cultratus, Dobula, Phoxinus och en för första 
fången i vår Fauna införd art, C. Gibelio, BLOCH. 

Vår erfarenhet har emedlertid, efter hvad 
ofvanföre är antydt, ledt till så vida skiljaktiga 
åsigter, att vi måste betvifla tillvaron af någon, 
såsom art sjelfständig C. Farenus, och ännu åt
minstone betrakta Aphya och Phoxinus ]NILS. 
såsom en och samma art. Grunderna för detta 
påstående skola vi framdeles på sina ställen an-
gifva. Uti den beskrifning öfver Mörköns fisk
arter, som en af oss (EKSTRÖM) utgifvit, före
kommer af ven ett misstag, som är så mycket 
angelägnare att få rättadt, som det gifvit an
ledning till en annan namnart, C. microlepido-
tus EKST. Fortsatt uppmärksamhet på Cyprin-
arternas tillväxt har nemligen öfvertygat oss, 
att denna, ehuru mycket skiljaktig både till 
form och färg, ej är något annat, än Iden i 
sin yngre ålder. 

Efter hvad vi således ännu känna, tillkom
mer vår Fauna blott 18, säkert bestämda arter 
af Karp-slägtet. För alla dessa bibehålla vi 
LINNÉS slägtnamn, Cyprinus, ehuru vi gerna 
medgifva, att de naturliga under-afdelningar el
ler så kallade subgenera, som CUVIER och sed-
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nare författare antagit inom slägtet, äga sam- blifvit sönderdelade. Till 8 sådana naturliga 
ma rättighet att upphöjas till genera, som flera grupper, lata våra inhemska arter fördela sis 
andra, uti hvilka de större Linneanska slägterna enligt följande öfversigt, synoptiskt framställd: 

CYPRINUS LIN. 

* Kroppen beklädd med stora fjäll, ordnade i tydliga rader. 
•j*. Med flera strålar i ryggfenan än i analfenan. 

I. C YPRINUS Cuv. {Karpar): minst dubbelt så många strålar i ryggfenan, som i analfenan; kroppen hög och 
hoptryckt. 

Hit höra följande arter: 
a) med skäggtömmar, I. Karpen {C. Carpio LN.) 

/?) utan skäggtömmar, 2. Rudan {C. Carassius LN.) 

3. Dam-Rudan {C. Gibelio BL.) 

II GOBIO Cuv. 0Sandkrjrpare): Strålarne i ryggfenan öfverstiga obetydligt antalet af dem i analfenan; krop
pen nära valsformig; munnen försedd med skägglömmar. 

Blott en art 4- Sandkryparen (C. Gobio LN.) 

++. Med färre strålar i ryggfenan an i analfenan, eller lika många i båda fenorna. 
(Inga skäggtÖJ/irnar pä Skandinaviska arterna.) 

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

Arterna äro följande: 5. Braxen [C. Brama LN.) 

6. Fliran (C. Balierus LN.) 

7- Björknan (C. Blieea BLOCH.) 
8. IVimban (C. IVimba LN.) 

IV CHELA CUCB. {Skär-Braxnar): Analfenan mycket lång, med öfver 20 strålar; underkäken längst, framskjutande. 
Blott en art: 9. Skärknifven (C. eultratus LN.) 

V. ASP1US AGAS. {Löjor): Analfenan lång, med högst 20 strålar, som öfverskjuta med minst 6 antalet 
af dera uti ryggfenan; underkäken längst. 

2ine arter: 10. Aspen {C. Aspius LN.) 

II. Löjan {C. Alburnus LN.) 

VI. LETJCISCUS KL. {Mörtar): Analfenan kort, vanligen med lika antal strålar, som uti ryggfenan, eller med högst 
4 öfverskjutande. Käkarne ungefär af samma längd. 

Hit höra följande arter: 12. Iden {C. Idus LN.) 

13. Färnan [C. C ephalus LN.) 

I 4. Stämmen [C. Grislagine ART ) 

15. A/örten {C. Rutilus LN. 

** Kroppen be, ack t med »,nå fjäll i otydliga raden (^' Erj-throphthalmus Ln.) 

VII. PHOXINUS AGAS. {Elritzor): lika många strålar i rygg-och analfenan; inga skägglömmar; kroppen valsformig. 
Med säkerhet ej mer än en ari: 17. Elritzan {C. Phoxinus). 

VIII. TINCA CUV. [Sutare): ryggfenan har några flera strålar än analfenan, korta skäggtömmar; kroppen hög 
och hoptryckt. Blott en art: 18. Sutaren. {C. Tinea LN.) 
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Af denna öfversigt visar sig, att de 2:ne 
afdelningarne Mörtar och Braxnar äro de art
rikaste. Vi vilja till en början lemna figur och 

N. 59 

beskrifning öfver en art af hvardera, såsom typ, 
och sedan i svit lemna de öfriga arterna af 
Mörtarne. 

Pl. 11. 

I d e n ,  Cyprinus I dus Lin. 

Artm. Sidoliniens fjäll omkring 57 (55—5g); analfenan i öfre randen något in

skuren, med io (sällan 11) delade ) strålar. 
Synonymt, AKTED. Descr. Sp. sid. 6; - Syn. sid. «4; - Gen. sid 5 L.NN. Fn. Sv. N:o 36*. Syst. Nat. I. 

sid. 52q. RETZ. Fn. Sv. sid. 358. EKSTP.. Vet. Acad. Handl. ,83o, sid. ,46. NILSS Synops. s,d. 27. 
yngre Id: Cypr. Idbarus? L,NN. Syst. Nat. I. sid. Sag. RETZ. Fn. Sv. s.d. 375. Cyprm. Microlepulolus 

EKSTR. Die Fisch. in dem Scheeren von Mörkö sid. 18 Tab. 11. . .... f.. f .. 1 
Anm Vi vå«a ei citera någon figur öfver Iden hos BLOCH; så förblandade och o.genkanl.ga fo.efalla os> de 

arter, som denne Uttare beskrifvit under namnen: C. ./««, Idas och Dobula. Tysklands Icl.thyologer masU 
sjelfve bestäm,na, hvilka oeh huru mänga arter dessa namn utmärka. Oss synes Tab. VI, som skallJ°' ' 
Les närmast återgifva Iden, oeh ingalunda Tab. XXXVI, som BLOCH sjelf bestämt. CUV.EE c.terar afven samma 
Tab. VI för Iden, men en landsman med BLOCH, Herr VO.GT, anmärker detta såsom ett rmsstag af » 
beskrifningen öfver hos Buoc.n finna vi ingenting anförd t, som ej rätt väl ofverensstammer Ju v, 
undantaga några uppgifter rörande lefnadssättet oeh åtskilliga provine.ella benammngnr hv.lka 
hämtade från en annan art, Färnan, som vi snart komma till. Hvad som ytterhgare ^ ^ 
förmodan, är följande strof hos BLOCH: "Die Seitenlinie - - - »t m.t 58 gelbbraunen punkten beseUL Detta an 
tyder, att fisken haft 58 f)äll längsefter sidolinien, ett antal, som tydhgt och uteslutande Iden. V 
L oss äfven hafva mycken anledning, att betrakta C. Jeses Art. & L,nn. såsom synonym med C. Idus. 

Rf. 11; Af. 13 ä 14; Brf. 17; Bf. 9 h 10; Stf. 19. 

Iden är en bland de större arterna inom kullrad rygg; största höjden^som inFaner str^ 
Mörtarnes afdelnin-. Dess vanliga längd är 13 framom ryggfenan, upptager icke fullt = af hela 
till 17 tum men den uppgår äfven till 20 tum; längden (dock varierar detta något efter kon, 
lU * 6 Å Kroppen är tjock, ålder och årstid), och största bredden eller tjock-
Se. Jed iJ^ftoed ooll .t I*. ej full. Mlfo» rf W- »W- -

*) För att undvika allt missförstånd om räkningen af fenornas strålar, begagna vi den utvägen, att i Artmärket 
endast uppta" a antalet af de i spetsen delade strålarne, efter dessa alltid äro lätta att rakna, och mgen kan 
stadna i ovisshet om deras verkliga antal, så snart vi blott en gång för alla t.llkannag.fva, att v. ^ 
sista strålen i rygg- och analfenan, som alltid är klufven ända t,11 roten och har utseende af s.ne 
strålar för en enda. Dessa fenors fulla strålantal upptages i formeln, och i besknfnmgen. 
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höjer sig från nacken mer eller mindre tvärt, 
alltefter fiskens fetma, gör en svag båge uppåt. 
Buken från bröstet till analöppningen är nästan 
i ak, utom under lektiden, då den på honan 
formerar en båge nedåt, som fortlöper ända 
från hakan; mellan bröst- och buk fenorna är 
den platt, blir sedan mellan cle sistnämda och 
analöppningen afkullrad och något kölad. Huf-
vudets längd upptager i allmänhet, på medel
måttiga exemplar, något mer än i af kropps
längden, till midten af stjertfenan; på de större 
individerna utgör det jemt femte-delen, och 
hos yngre är hufVudet alltid, som vanligt, större, 
relativt till öfriga kroppen. Pannan är bred 
och afkullrad, gör en svag båge till något fram
om näsborrarne, der den har en obetydlig ned-
sänkning. På sidorna är liufvudet något hop
tryckt och plattadt. Nosen är trubbig, bred 
och föga framskjutande, så att randen aföfver-
käken blir den längst framstående punkten. 
Munnen är liten, något uppstigande, har öf-
-yerkäken något längre än den undre; mun viken 
sträcker sig ej längre tillbaka, än till midten 
af mellanrummet emellan ögat och näsborrarne. 
Båda käkarne, så väl som gommen och tungan, 
sakna tänder. Öfverkäkens rand bildas endast 
af mellankäksbenen, som liafva samma längd, 
som de bakom dem liggande maxillarbenen; då 
munnen öppnas utskjuter öfverkäken ett stycke. 
Ögonen, ungefär | af liufvudets längd, sitta på 
hufvudets sidor, temligen högt, så att nedre 
ö"or.randen faller ofvanom den linia, som dra
gés från midten af stjertfenan till öfverkäkens 
spets; afståndet från främre ögonranden till 
nosen är obetydligt större, än hälften af afstån
det från bakre randen till gällockets rand; 
mellanrummet, som åtskiljer båda ögonen, är 
något större, än 2:ne ögondiamelrar. Näsbor
rarne, som sitta ögat närmare än nosen, hafva 
å ömse sidor 2:ne öppningar, skilda genom en 
tunn skiljovägg, med uppåt riktad llikformig 
spets; den främre är rund, den bakre större, 
och lialfmånformig; afståndet emellan båda näs
borrarne är ungefär lika med ögonringens dia

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

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

den 



IDEN. 61 

den är mera hög än lång, i randen snedt af-
skuren, med rundade hörn, och har en något 
lutande riktning bakåt; den består af 11 strå
lar, af hvilka de 3:ne främsta äro enkla (den 
första ganska kort), de följande 8 i spetsen de
lade , den sista af dessa klufven till roten. Anal-
fenan är i randen mycket inskuren, då fenan 
hopfälles; dåden utspännes, blir randen nära tvär, 
ehuru äfven då inskärningen är antydd; den 
består af 13 eller någon gång af 14 strålar, af 
hvilka de 3:ne främsta alltid äro enkla, de öf-
ri<re 1 0 eller 11 i spetsen delade, den sista 
klufven till roten; förhållandet emellan strålar-
lies län"d är vanligast sådant, att 3:dje och 
4:de strålen, som äro de längsta, nå med sina 
spetsar spetsen af sista strålen, då fenan full
komligt nedfalles. Bröstfenorna hafva en aflång 
form, med rundad spets, då de hopfällas; de 
bestå af 17 strålar, alla i spetsen delade, utom 
den öfversta, som är enkel och temligen stark. 
Bukfenorna, som hafva sitt fäste ungefär lika 
långt från nosen, som från stjertfenans rot, 
hafva afrundade hörn, och blifva da de starkt 
utbredas nästan runda; de bestå af 10, stundom 
blott 9 strålar, af hvilka 2, stundom blott 1, 
vid fenans början äro enkla. Vid roten af dessa 
fenor sitter ett spetsigt, lansettformigt yidhäng-
sle. Stjertfenan är klufven, med spetsiga hörn, 
det nedre knappt märkligt längre än det öfre; 
den har 19 längre strålar, de smärre vid roten 
oberäknade. 

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

Färden, ehuru mycket varierande hos olika 
individer, finner man i allmänhet olika vår och 
höst. Om Fåren,, då Iden har sin lekdrägt, 
är den rådande grundfärgen messingsgul, som 
genomskimrar det grönaktiga pigment, hvarmed 
fjällen äro i synnerhet vid roten öfverdragne; 

Skandinaviens Fiskar, 3 Häft. 

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

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

Den rngre Iden, eller som den i Mörk-
öns skärgård benämnes: Idplugg^ Länrutre, 
Nobisj och på andra orter Idbarn, Skall-ld, 
Gall-Id m. m., skiljer sig i flera afseenden från 
de äldre. Den har ett något knubbigare utse
ende; liufvudet större i förhållande till kropps
längden; ryggkanten gör med nacken en jemt 
fortgående båge; nosen något utstående, så att 
den nästan räcker framom öfverkäkens rand; 
den första odelade strålen i rygg- och anal-fe-
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nail ej märkbar. Kroppen är gulhvit, med 
mörkare, klart grönaktigt skiftande rygg, mörk 
nacke, och ljusa, något rödletta fenor, isynner
het buk- och analfenorna, som framtill hafva 
en starkare eller svagare dragning i rödt. 

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

stänga vägen, och märkvärdigt är att se, huru 
han, då vattnet är på sina ställen så grundt, 
att han ej vidare tyckes kunna fortkomma, läg
ger sig på sidan och slår sig på detta sätt fram 
till sitt mål. Då dylika hinder möta, får man 
alltid se honom någon tid stå stilla, liksom öf-
verlägga livad parti skall tagas; derunder an
komma flera kamrater, och sedan en af säll
skapet repat mod och ryckt åstad, följa de an
dra ögonblickligt exemplet. Händer sig då, att 
en eller annan misslyckas i sitt försök, stadnar 
denne qvar en stund och afvaktar ett nytt an
tågande sällskap, innan ett nytt försök företa
ges. På detta sätt forttränger fisken så långt 
upp, som möjligt, tills han träffar ett för sitt 
förehafvande tjenligt ställe, gräsig botten med 
grundt rinnande vatten. Några dagar sednare, 
vanligen ej förr än luften blif vi t mild och klar, 
ankomma på lika sätt honorna, äfven i stim, 
upp till lekstället ocli blanda sig med hannar
ne, hvarpå leken begynner. Den föregår alltid 
under mycket buller, och räcker omkring 3:ne 
dygn, så väl under dagarne som nätterna, så 
framt icke någon kall nordanvind, regn eller 
storm inträffar, då den inställes till vackrare 
dagar. Rommen afsättes på ris och bottnens 
gräs. Då leken slutat, återvänder fisken sam
ma väg, som han gått upp, och båda könen åt
följas. Den lagda rommen utkläckes inom 14 
—30 dagar, efter väderlekens beskaffenhet, och 
ynglet qvarstadnar på lekstället, så vida ej 
vattnet dessförinnan uttorkar, till slutet af Aug. 
månad, då det uppnått en längd af omkring 2 
tum. Det åtföljes då i täta, oräkneliga skaror 
till djupare vatten; synes sedan skingra sig och 
lefva mera spridt. Under sommaren träffas de 
äldre Idarne vid djupa, steniga och af skog be
skuggade stränder, der de under lugna aftnar 
gå upp och simma i vattenytan; de yngre der-



emot uppstiga under lugna och varma dagar 
på grunda, gräsbeväxta stränder. Mot senhö
sten söker Iden åter grundare stränder och går 
(lå ofta upp i samma åar och häckar, hvilka 
han om våren under lektiden besöker. Så snart 
sjöarne tillfrusit, drager han sig åt djupet till 
sina stamhåll. 

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

I Sump kan Iden länge förvaras lefvande, 
särdeles om denna ställes i klart och lindrigt 
rinnande vatten. Denna fisk är på de flesta 
orter känd under sitt vanliga namn Id, men 
kallas i södra provincerna Ort, eller Ört och i 
mälaren vid Eskilstuna hedras han med nam
net Karp. 

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

Ryssjor (19), som utställas i de smärre 
åar eller rännilar, genom hvilka Iden uppstiger 
till lek, och äfven der han leker. De böra då 
ställas så, att de stänga fullkomligt, ty finnes 
någon öppning på sidorna af ryssjan, begagnar 
Iden sig alllid af denna, för att undvika för-
sfitet; dels Håflivarmed han upphämtas i 
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samma vattendrag, sedan dessa förut blifvit på 
2,ne ställen afstängda. Den öfre afstängningen 
är ständigt tillsluten, den nedre deremot lem-
nas tidtals öppen, till dess man märker, att 
ett tillräckligt stort antal fiskar uppgått, då 
denna hastigt tillslutes, h varefter fisken upp-
håfvas. 

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

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

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

•J O 

Landnot (6). I synnerhet under våren i 
grunda vikar, b vilka ligga i grannskapet af dess 
lekställen. Under sommaren låter han sällan 
och endast tillfälligtvis taga sig med not. 

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

Vid Eldstödjning (28) låter äfven Iden 
fånga sig under mörka och lugna höstaftnar. 
Som han likväl aldrig står stilla, utan är stän
digt i rörelse, fordras mera öfning och vana, 
att träffa den med ljustret. 

Sällan och endast tillfälligtvis fås Iden nå
gongång på stångkrok. 
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PL 12. 

B j ö r k n a ,  Cyprinus Blicca Block. 
Artm. Analfenan har 2 1 — 2 2  delade strålar; sidolinien omkring 46 fjäll (45—48); 

mellan denna och ryggfenan ligga 8 större och 1 mindre fjällrad. 

Synonymt: ARTEDI beskref först denna art ganska karakteristiskt uti De script. Spec. sid. 20 N:o 9, under 
dess i Upland kända namn, Björkna, samt upptog den vidare uti Synonym, sid. i3 N:o 27 och Gen. sid. 3, N:o 3; 
men igenkände icke, att den var samma art> som äldre utländska Ichthyologer kallat Ballerus och Blicca, utan 
citerade oriktigt dessa namn såsom synonyma med sin egen Blicca (Descr. Sp. N:o 11), hvilken derföre LINNÉ på 
denna auktoritet tillade specifika namnet Balierus, som den sedermera falt behålla. ARTEDIS Björkna blef LINNÉ 
obekant, ehuru man finner till namnet en sådan uppförd både uti Fn. Sv. N:o 371, och Sy st. Nat. I, pag. 532; 
detta ådagalägges af den på först cit. st. tillsatta not, hvaruli LINNÉ uttryckligen säger sig hafva räknat 35 strålar 
— ett antal, som bland våra inhemska arter endast kan tilläggas G. Ballerus. Vi tro oss således på giltig grund 
kunna antaga LINNÉS C. Björkna, vara identisk med en yngre C. Ballerus. Uti RETZII Fn. Sv. sid. 36o, fortplan
tades LINNÉS misstag, ehuru då redan BLOCH i IVaturg. d. Fisch. Deutschl. I, sid. 65, rätt tydligt beskrifvit och 
Tab. X afbildat ARTEDIS art, under benämning, C. Blicca, som den ännu bibehåller. Af inhemska Författare är 
NILSSON den förste, som återställt Björknan till sin första betydelse, se Synops. pag. 3i N:o 12. C. Blicca, EKSTR. 
Vet. Ac. Handl. i83o sid. 17g. 

Rf 11; Af 24 b. 25; B rf 15; Bf 9; Stf 19. 

Björknan hörer, som förut lemnade ofver-
sigt upptager, till afdelningen Braxncir (Abro-
mis) inom Karp-slägtet, och är uti denna den 
minsta af inhemska arter. Den uppnår aldrig 
någon betydlig storlek; vanliga längden är emel
lan 6 och 9 tum. Den står i alla afseenden 
vår vanliga Braxen närmast, och har med yngre 
individer af denna art ett snarlikt utseende, 
som vållar, att den ofta förblandas med dessa 
under en gemensam benämning, Braxenpanka. 
Yi vilja derföre i vår beskrifning särskilt fästa 
uppmärksamheten på de olikheter, som en no-
gare jemförelse dem emellan gifver vid handen. 
Kroppen är hoptryckt och hög; likväl är den 
hos Björknan, jemförd med en lika stor Braxen, 
mera tjock, fyllig och mindre hög, så att stör
sta höjden, som infaller vid främsta strålens rot 
i ryggienan, är mindre än | af hela kropps
längden, till midten af stjertfenan räknad, och 
största bredden eller tjockleken större än J af 

denna höjd, (på Braxen är förhållandet mot
satta). Ryggen, som höjer sig temligen tvärt från 
nacken, formerar sedan en jemn båge till bör
jan af ryggfenan, der den gör en trubbig vin
kel och sluttar sedan i nästan rak linie nedåt 
till stjertfenan; ehuru ryggen från nacken till 
ryggfenan är kölad, är den mera tjock och af-
kullrad än på Braxen. Buken är platt från 
bröstet till bukfenorna; derifrån skarpt kölad; 
buklinien går från trakten af bröstet till anal
öppningen nära rak, formerar der en trubbig 
vinkel, ehuru spetsigare än ryggvinkeln, och 
fortlöper i en något inåtböjd linie till stjertfe
nan. Hufvudet, som i längd utgör omkring g 
af kroppens hela längd, är litet, afspetsadt, 
med en tjock och trubbig nos, hvilken skjuter 
något framom munnen; pannan bred och af-
kullrad; frontallinien rak från nacken till näs-
bor rarne, der den gör en tvär insänkning och 
stupar mot nosen; sidorna äro måttligt hop-
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tryckta, s& a tt hufvudets tjocklek svarar mot 
höjden, tagen vid främre ögonranden. Munen 
är liten, föga uppstigande, utskjuter, då den 
öppnas, i ett temligt långt rör; öfverkäken, hvars 
rand mellaukäksbenen upptaga, är något längre 

I  1  - l - l i  än den undre; mun viken når icke den lodräta 
linie, som faller från främre ögonranden. Ögo
nen, som äro relativt till liufvudet mycket 
större än på Braxen, hafva ögonringens diame
ter betydligt längre än i, på somliga exemplar 
lika med !, af liufvudets längd. Denna ögo-11 IT nens storlek är så märklig, atl man genast der-

O  *  O  

på igenkänner Björknan, liggande tillsammans 
med unga Braxnar. Läget af ögat är sådant, 
att nedre randen tangerar den linie, som dra
gés från midlen af stjertfenan till öfverkäkens 
spets, och bakre randen af pupillen faller un
gefär på midten af hufvudets längd. Näsbor
rarne, som ligga ögonen något närmare än no
sen, äro stora, med 2:ne öppningar hvardera, 
af hvilka den runda, nederst liggande är störst. 
Gällocken släta, i kanten afrundade och jemna, 
beklädda med en tunn, genomskinlig hud. Gäl-
bågame hafva framtill 2:ne rader små knölar, 
den yttersta raden i främsta bågen, som van
ligt, störst. Gälhinnan har 3:ne strålar, och är 
nedtill fästad vid sidoranden af gälnäset. Svalg
benen hafva en eller tvenne rader tänder, af 
hvilka den öfre alltid utgöres af 5 koniska, nä
stan raka, med mindre tydliga krokspetsar; den 
nedre varierar mycket, som vanligt inom släg-
tet; stundom består den af tvenne. någongång ' -* o O Ö 
af blott en, och ofta saknas den alldeles. Kroppen 
är betäckt af stora, räfllade och spånlagda fjäll, 
som bilda ordentliga rader; de hafva mycken 
likhet med Mörtens, och äro tjockare och tyd
ligare räfllade än på Braxen. Detta, i samband 
med deras till kroppslängden relativa storlek, 
är för Björknan särdeles utmärkande; så att man, 
en gång derpå uppmärksam, aldrig kan miss
känna den. Fjällens storlek bestämmes säkrast 
af deras antal; långsefter sidolinien, som är nå
got nedsänkt, och ligger buken närmare än ryg
gen, räknar man i de flesta fall blott 46 st. 
fjäll (varierar emellan 45 och 48), och of van-

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

Ryggfenan sitter på bakre sluttningen af 
den vinkel, som ryggkanten bildar, så högt, 
att främsta strålen intager ryggens högsta punkt; 
den sitter således något bakom bukfenornas fäste, 
och motsvarar mellanrummet emellan dessa och 
analöppningen; den är nära dubbelt så hög, 
som lång, framtill spetsad, med snedt afskuren 
rand, så att fenans höjd baktill är blott 1 af 
dess höjd framtill; den består af 11 strålar, 
nemligen 3:ne enkla och 8 i spetsen delade, 
den första enkla strålen är ganska kort och på 
flera exemplar knappt märklig. Analfenan är 
lång, i randen snedt af- och något inskuren, 
har allmännast 25 strålar, men någongång blott 
24, af hvilka de 3:ne främsta äro enkla, den 
första likväl rudimentär och ofta svår att upp
täcka. Bröstfenorna små af vanlig form, med 
15 strålar, den öfverste enkel. Bukfenorna små, 
räcka ej med spetsarne till analöppningen, be
stå af 8 delade och en enkel stråle. Stjertfe
nan mycket klufven, med nedre hörnet något 
längre, har 19 strålar. 

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

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

13. 
Björknan är en skygg fisk, och mycket rädd för 
buller, är den under leken spak och orädd, och 
låter således derunder med lätthet fånga sig. 
Han tillbringar hela sommaren på grundt vat
ten, och drager sig först mot hösten till dju
pet, der han, samlad i större stim, tillbrin
gar vintern. Han är en bland de glupskaste af 
sitt slägte, förtärer gräs, insekter och maskar, 
samt nappar så begärligt på mete, att han för 
fiskaren är förtretlig, emedan han plockar bort 
agnet, utan att låta fånga sig. Han har der-
före fått öknamnet Ätare. Ehuru en snål snyl-
tegäst, som alltid håller sig framme, der nå
got vankar, är han icke desto mindre alltid ma
ger. Då han dertill är liten, och köttet myc
ket benigt, blir han aldrig eftersökt, och ätes 
endast i brist på bättre fisk, och af fattigt folk. 
Han är, som sina samslägtingar, mycket afvel-
sam; BLOCH räknade uti en individ af 8 lods 
vigt 108,000 romkorn. Den bidrager således 
icke obetydligt, att underhålla de större och 
smakligare roffiskarne med födoämne. 

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

Lanor (35), som utsättas för ål i strömmar 
och större åar. 
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PL 13. 

F a r n a ,  C y p r i n u s  C e p h a l u s  L i n n .  
Artm. Sidoliniens fjäll omkring 45 (44—4^); analfenan i randen tydligt rundad, 

med 9 delade strålar. 

Synonym i.- Denna utmark la art är ännu icke fullständigt beskrifven af inhemska författare; och kan gerna 
betraktas såsom för vår Fauna okänd, ända till dess NILSSON i Synops. sid. 26 under namn af C. Dobulaj bestäm
de den genom en kort diagnos. LINNÉ hade likväl långt tillbaka se Act. Ups. 1744 SID» 35, Iemnat en ofullstän
dig, ehuru på autopsi grundad beskrifning öfver denna fisk, som man ganska väl igenkänner på den åtföljande figuren, 
Tab. III, ehuru dålig den är; men underligt nog! betraktade LINNÉ den såsom identisk med ARTEDIS C. Grislagine 
och begrof således sitt fynd under delta oriktiga namn. Vi förmoda äfven, att det är denna art, som RETZIUS i Fn. 
Sv. sid. 356 upptagit under Dobula. Skall någon af BLOCHS figurer citeras, är det Tab. 36, eller C. IduSj BLOCH. 

Anm. Att Färnan är samma art, som Engelska Ichthyologer, från WILLUGHBY, beskrifvit under namnet Chub 
or Chevin, är påtagligt; således äfven ARTEDIS "Cypr. obiongus macrolepidotus, pinna ani ossiculorum undecim" 
se dess Syn. sid. 7 N:o 10 eller LINNÉS C. Cephalus, Syst. Nat. I. sid. 527. Då vi finna detta sednare 
namn numera allmänt antaget i England for denna art, se FLEM. Brit. An. p. 187; JENYNS manual, p. 411* 

YARRELL Brit. Fish. I. pag. 358 m. fl., föredraga vi det framför DONOVANS och JURINES C. Jeses, hvilken benäm
ning vi allraförst ärnade bibehålla, och derföre finnes underskriften figuren på vår planche. Läsaren behagade 
sjelf göra denna rättelse. 

Rf. 11; Af. 12; B rf 17; Bf 10; Stf. 19. 

Färnan hörer till Mörtarnes afdelning, och 
är af alla inhemska arter den största; vi hafva 
sett exemplar som hållit 22 tum i längd; de 
flesta, som erhållas lek tiden, hafva annars sam
ma längd som Iden, och väga omkring 7—8 
U.. Kroppen liknar till formen närmast Iden, 
men är mindre hög och mera tjock, samt har 
ryggen mera bred och kullrig, ja till och med 
längs efter något intryckt i grannskapet af nac
ken. I profil sedd, höjer sig ryggkanten små
ningom från nacken till början af ryggfenan, 
der största höjden infaller, samt sänker sig se
dan mot stjertfenan i en nära rak linie; buk
kanten bildar från hakan till analöppningen en 
svag, nästan jemt fortgående båge. Kroppens 
största höjd är något mer än ~ af hela längden 
till stjertfenans insänkning i mid ten4; och stör

sta tjockleken innehålles uti höjden 1? gånger. 
Hufvudet är, relativt till kroppen, något längre, 
än på en Icl af samma storlek, ofvan mycket 
nedplattadt, med vidt åtskilda Ögon, och en 
platt, påfallande bred panna, som är mycket 
karakteristisk för denna art, i alla åldrar, och 
i följe hvaraf han erhållit namnet Dick-Ropf 
på sina ställen. Pann-linien är nästan rak, en
dast något stupande framtill; hufvudets sidor 
tillplattade och sluttande åt nosen, som är bred 
och trubbig. Näsborrarne ligga ögonen närmare o _ _ 00 o 
än nosen, vidt åtskilda; hafva som vanligt 2:ne 
öppningar hvardera, skilda genom en tunn, lod
rätt ställd vägg; den bakre öppningen är dub
belt så stor, som den främre. Ögonen sitta 
högt, så att den linia, som dragés från öfver-
käkens spets till spetsen af locket, tangerarne-
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dre randen af ögonringen; ögats diameter ut
gör i af hufvudets längd. Manen är föga ut-
sträckbar, men ovanligt stor inom Karp-slägtet, 
sä alt munöppningens störsla diameter är lika 
stor, som a Islandet från nosen ti ll ögats medel
punkt; då munen tillslutes är öfverkäken nå
got längre än den undre, och munviken sträc
ker sig ända till den lodräta linie, som faller 
från främre ögonranden. Tänder i svalgbenen, 
sitta i 2:ne rader; den öfre utgöres af 5 krok-
spetsade, den undre af 2, raka och koniska s). 
Kroppen är beklädd af stora, hårda och raff
lade fjäll, som hafva en fyrkantig form: bre
dare och tvära vid roten, med afrundade hörn 
framtill, och en rundad framsida, som midtpå 
framskjuter i en trubbig vinkel; bredden af den 
synliga delen af fjället är dubbelt större än 
längden. Sidolinien, som framtill sänker sig 
bågformigt, och ligger buken närmare än ryg
gen, är betäckt vanligast af 45 st. fjäll; detta 
antal hafva vi blott funnit variera emellan 44 
och 46. Ofvanom sidolinien räknar man till 
främre rolen af ryggfenan 7 fjällrader, och ne
danom den till bukfenorna 4 rader. Fjällens 
storlek är således mycket betydligare på Fär
nan än på Iden, och utgör ett af de säkraste 
kännetecknen på denna art. 

Ryggfenan, som har ett sådant läge, att 
dess framkant motsvarar slutet af bukfenornas 
fästen, är framtill något mer än dubbelt så 
hög, som baktill, i randen tvär, något rundad; 
den har på äldre exemplar den riktning bakåt, 
som figuren utvisar, men på yngre är den all
deles upprätt, med spetsigt framhörn; den be-
står 3 f ii strålar, af livilka de 3:ne första äro 
enkla, de följande i spetsen greniga, den sista 
till roten klufven. 

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

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

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

färgade 

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

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

Till sin inre byggnad öfverensstämmer 
Färnan med samslägtingarne. O O 

Bland Skandinaviens Karp-arter synes denna 
vara en af de sällsyntaste, och skiljer sig så 
till vida från de flesta andra, att på de or
ter, der den förekommer, fångas den spar
samt, aldrig i någon mängd, icke en gång un
der lektiden. Hittills hafva vi endast på 3:ne 
ställen kunnat uppspana den, nemligen i Norr
köpings ström, nedanom fallet, der den af liskare 
benämnes med det namn vi upptagit; uti Götha 
elf vid Götlieborg, der den kallas Dickkopp, 
samt uti Hjelmaren och den deruti infallande 
Storån, hvarest han är känd under namn af 
Årännare. Dess förekommande i så skilda vat
ten visar emedlertid, att dessa icke äro dess 
enda tillhåll. Af egen erfarenhet känna vi icke 
Färnans lefnadssätt; för de anteckningar der-
om, hvilka vi nu se oss i tillfälle att lemna, 
hafva vi hufvudsakligen Fabrikör LENNING och 
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Doktor HANSSÉN i Norrköping, samt Hofjägmä-
staren HAMNSTRÖM i Örebro att tacka. Den vi
stas största delen af året uti sjöarne och större 
vatten; håller sig likväl på grundare ställen, 
der bottnen beslår af dy eller gräs. I Maj må
nad börjar den uppstiga i strömmarne; och så
som en stark strömfisk finner man den oftast 
vid smärre forssar eller der strömmen är stri
dast, hvilka motstånd den med all kraft söker 
öfvervinna. Omkring slutet af Juni månad in
faller dess lektid, som visar sig deraf, att de in
divider, som fångas i medlet af denna månad, 
hafva rom och mjölke färdiga att afsättas. Dess 
romläggning är likväl ännu icke observerad. 
Uti strömmarne stadnar fisken qvar till October 
månad, då den åter begifver sig tillbaka till 
sina vinterstationer. Den fångas sparsamt med 
starka nät af tråd, som spännas tvärt öfver 
strömmen, äfven i Mjärclcir. Den låter äfven 
meta sig, då till agn begagnas metmask eller 
skalade kräftstjertar. Detta fiske förrättas mor
gon och afton uti sjöarne utmed stengrund, och 
i floderna utmed stenmurar, der vattnet ström
mar, eller i så kalladt ilvatten. Färnans kött 
värderas föga, ehuru det till smaken skall mest 
likna Asp. 

Pl. 14. 

S t ä m m , Cyprinus Grislagine Art. 
Artra. Sidoliniens fjäll omkring 52 (5o—54); analfenan i randen svagt inskuren, 

med 8 delade strålar. 
Synonymi. ART. Descr. Spec. sid. 12 N:o 4» — Syn. sid. 5 N:o 4> — Gen . 5 ^:o i3. Lrom. Fn. Sv. 

Jf:o 367; — Syst. Nat. I. sid. 52g. RETZ. Fn. Sv. sid. 357. NILSS. Syn ops. sid. 27. 

Skandinaviens Fiskar, Haft. 4• 
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Anm. Vi öfverlemna till Tysklands Ichthyologer att afgöra, huruvida icke BLOCHS C. Dobula är identisk med 
denna art. Oss synes icke tvetydigt, alt C. Leuciscus LN. 6C AUCT. sammanfaller med Grislagine ART. & 
LINN. till en och samma art. 

Ef 10; Af 11; Brf 17; Bf. 9—10; Stf 18—19. 

Stammen liör till de mindre arterna af längden med 2 till 9 fåror, mer eller mindre tyd-
Mörtarne; dess vanliga längd utgör mellan 6—8 liga. Längs efter sidolinien, som framtill ned-
tum, och hinner troligen ej öfver 10 tum. Af sänker sig och löper sedan parallel med buken, 
alla arter inom afdelningen är han den lång- närmare denna än ryggen, räknar man omkring 
sträcktaste i förhållande till kroppshöjden, och 52 st. fjäll; detta antal varierar emellan 50 
igenkännes lätt redan derpå. Kroppen smal, och 54. Stämmen har således näst Iden det 
långlagd, rund i ryggen, med sidorna måttligt största antal fjäll, som någon af de Skandina-
hoptryckta; ryggen höjer sig småningom från viska Mörtarterna tillkomma. Ofvanom sidoli-
hufvudet till ett stycke framom ryggfenan håg- nien, till ryggfenans rot räknadt, ligga 8 fjäll-
formigt, dock rakare än på samslägtingarna, rader och nedanom den till bukfenorna 4. 
utan någon tvärhöjning vid nacken, och stupar Ryggfenan, som är mera hög, än lån o- vid 
sedan svagt, i en nära rak linia till stjertfe- roten, har en snedt afskuren rand, med °nå<rot 
nans rot; buklinien gör en motsvarande, nästan rundade hörn; bak till är den hälften så hös som 
svagare båge från hakan till analöppningen, som framtill; fenstrålarne 10, af hvilka de° 3:ne 
är något utstående, derefter rak till stjertfenan; främsta äro enkla (den första knappt märklig), 
—. största kroppshöjden, som är ungefär lika de öfriga 7 i spetsen mycket greniga, och den 
med hufvudets längd, utgör ej fullt 1 af hela sista delad nära till roten (obs. ARTEDI räknade ej 
kroppslängden. Hufvudet af medelmåttig stor- den främsta korta strålen, men deremot den 
lek, med en bi ed, och något Ilat pauna, som sista klufna strålen för 2, och fick deri^enom 
stupar med en svag kullring mot den breda, samma antal). Analfenan har nära nog samma 
mycket trubbiga, och ett stycke framom kä- form, som ryggfenan; dess hörn, i synnerhet 
karne utskjutande nosen. Munnen liten, något det bakre, äro mera spetsiga och randen sva^t 
uppstigande; öfverkäken något längre än den inskuren; strålarnas antal är 11, af hvilka de 
undre, och munviken går obetydligt bakom den 3:ne främsta äro enkla, den första likväl ofta 
lodräta linia, som dragés från bakre näsborren, mindre märkbar, och de följande 7 i spetsen 
Ögonen temligen stora, deras diameter är blott delade, den sista djupt klufven. Bröstfenan 
något mindre än i af hufvudets längd, ligga har 17 strålar, den första enkel. Bukfenorna 
något framom halfva hufvudlängden, och så vanligen 10 strålar, af hvilka de 2:ne främsta 
högt, att nedre ögonranden tangerar den linia, äro enkla och nära förenade, den första strålen 
som dragés från midten af stjertfenan till öf- är ej alltid märkbar. Stjertfenan är klufven, 
verkäkens rand; afståndet mellan båda ögonen med lika långa hörn, har 18 19 längre strålar! 
är mindie än 2.ne ögats diametrar. ]Näsbor- Färgteckningen har mycken ofverensstäm-
rarne stora, ligga i en djup grop, närmare ögat melse med de närslägtade arterna, dock liar 
än nosen. Uti hvardera svalgbenet finnas 5 Stämmen blekare, mera enformiga och ej så 
tänder, ställde i 2.ne rader, de öfre langa, raka lysande färger. Hufvudet ofvanpå, samt ryggen 
och i spetsen inåt böjda, utan någon egentlig krok, äro mörkt olivbruna, sidorna silfvergrå, "Tän
de i den undre äro vanligen 3:ne; men variera sande, med stark dragning i blek t ° ockragul t 
som vanligt; dessa äro korta, raka och koniska. under lektiden. Ögonringen är silfverfärgad 
Fjällen, som bekläda kroppen,^ äro små, spån- med en gul skiftning och en smal »ulnin* när-
lagda, i tydliga rader; hvarje fjäll är räflladt på mast pupillen; den är fint punkterad af ett 
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grönt pigment, och liar of vantill ett mörkt bårfor-
migt band. Hufvudets sidor silfverglänsande, 
med stark dragning i gult och skiftning i flera 
larger. Ryggfenan är enfärgad, blekt gråbrun: 
stjertfenan klart olivgrön; alla undre fenor bleka, 
med dragning i gult, i synnerhet vid roten, 
stralarne aro midtpå brandgula, och bukfenornas 
rot hafva samma färg. Pä yngre exemplar äro 
de undre fenorna ljusa, alldeles ofärgade. 

Någon väsendtlig skiljaktighet från andra 
arter halva vi ej funnit vid undersökningen af 
de inre delarne inom buk-kaviteten. 

I Sveriges nordliga landskap är Stämmen 
allmän i alla de större vattendrag, som med 
Östersjön stå i förening, från Muonio- till och 
med Dal-elfven. Den förekommer der i syn
nerhet i de större insjöarne och i floderna, och 
träffas allt efter flodernas tillgänglighet mer el
ler mindre högt upp i Lappmarkerna. I Torneå 
elf känna vi den ej högre upp, än till Ken-
gis-fors; i Lycksele Lappmark fångas den i 
mängd. Dess provinciella benämning är i de 
norra orterna allmännast det namn vi uppta
git. Den förekommer annars i Dalarna under 
namn af Sträjling och i trakten af Gefle kal
lar man den TVeling. Den är vidare allmän 
uti Wermlands större vattendrag, samt i We-
nern, hvarest han är känd under namn af 
Stäjling; sydligare än i Götha elf känna vi ej af 
egen erfarenhet dess vistelseort. Af öfriga be
nämningar på denna fiskart vilje vi nämna 
Skallid^ Skall jer och Ådrag. Stämmen är som 
Iden och Färnan en strömfisk, som om våren 
uppstiger från sjöarne och skärgården i floder
na föi att fortplanta sig, men den är i denna 
egenskap den svagaste, som måste vika för en 
starkare strömning, och derföre mest älskar sakta 

rinnande vatten. Han tillbringar vintern på 
djupet i större sjöar och i skärgården; tidigt på 
våren, strax efter islossningen börjar han, för
samlad i större stimm, uppstiga i floderna och 
börjar sin lek i Maj månad på sandbotten, van
ligen 8 10 dagar efter framkomsten. Sedan 
leken slutat, dröjer han vanligtvis icke öfver 
14 dagar qvar, och aftager sedan hastigt. Uti 
Klar-elfven skall han likväl, enligt uppgifter, 
qvarstadna hela året. Stämmen är en skygg 
fisk, som aflägsnar sig vid minsta buller. Dess 
rörelser i vattnet äro mycket qvicka och lifliga. 
Han är  segl i fvad,  och föl jakt l igen såsom ung 
förträfflig att använda till agn på krok, i syn
nerhet som han har en blank och skimrande 
yta. Köttet är hvitt, temligen benfritt och 
välsmakande. Fiskens ringa storlek gör honom 
likväl mindre eftersökt, och endast på de or
ter, der han fångas i större mängd och man för 
tillfället saknar tillgång på annan fisk, använ
des den till föda. 

Denna fiskart erhålles dels under notdrag
ning el ter andra fiskar hela sommaren igenom, 
men blott spridda individer fångas på° detta 

Förnam ligas t fångas han med 
(*-0* -Dessa utställas i sådana bug-

ter och större krökningar af strömmarne, der 
lugn-vatten finnes, dit Stämmen under klara 
och varma sommardagar ofta samlar sig. 

Skottnät (29). Dessa begagnas på samma 
tider, i grunda sjövikar, be växta med gräs. 

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

M ö r t ,  C y p r i n u s  R u t i l u s  L i n n .  
Artm. Sidoliniens fjäll omkring 43 (4o—43); analfenan i randen något inskuren, 

med IO delade strålar; ryggfenans läge motsvarar bukfenornas. 

Synonym. ABTED. Descr. Spec. sid. io N:o 3; — Syn. sid. io N:o 18; — Gen. sid. 3 N:o i. LIHN. Fri. 
Sv. N:o 372. — Syst. Nat. I. sid. 529. RETZ. Fn. Sv. sid. 357. ÖDMAKN K. Vet. Acad. Handl. 1782 sid. I63. EK
STRÖM Vet. Acad. Handl. i83o sid. t53. NILS. Synops. sid. 27. BLOCHOCC. Natuig. d. Fische D. Tab. 2 Tom. I sid. 32. 

Rf. 12; Af. 12—13; Brf. 17; Bf 9; S/f. 19. 

Mörten uppnår ingen betydlig storlek; de 
flesta, som trättas i lek äro 6—8 tum långa, 
dock hinna många till 12 tums längd. Krop
pen temligen tjock fast hoptryckt, smalare än 
Iden, så att största höjden utgör jemt, eller 
något mer, än i af kroppens längd. Ryggen 
uppstiger utan någon tvär höjning från nacken 
till början af ryggfenan, hvarifrån han åter 
sänker sig nästan i rak linia mot stjertfenan; 
den är utåt hela längden nästan afkullrad, lik
väl mellan nacken och ryggfenan obetydligt kö-
lad. Buken nästan rak till analöppningen, der 
den bildar en trubbig vinkel. Ilufvudet är till 
formen likt Idens, med undantag att Mörten 
har pannan mera rak, och nosen mer afspet-
sad, utan någon märkbar insänkning öfver näs
borrarne; längden utgör ej fullt l af kroppens 
längd. Munnen är liten, men kan i proportion 
längre utdragas än hos Iden; underkäken är 
något kortare än den öfre och munviken når 
blott till den lodräta linia, som faller från näs
borrarne. Uti hvardera svalgbenet finnas 5 
eller 6 tänder, ställda uti en rad, långa, 
vaka, med inåt svalget något böjda spetsar. 
Ögonen stora, så att diametern motsvarar un
gefär \ af liufvudets längd; deras läge är 
något framom midten af hufvudet, och så 
lågt, att nedre randen af pupillen tangerar li-
nien, som dragés från midten af stjerLfenan till 
öfverkäkens rand. Näsborrarne lika beskattade 

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

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

Könskillnaden upptäckes endast på hannens 
smärtare kropp, och dess taggiga fjäll under lek-
tiden. Honan har alla årstider en i propor
tion mot längden bredare kropp. 
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Öfre delen af hufvudet och ryggen liar en 
mörkt svart-grön färg, som hastigt öfvergår till 
klarare grönt, och sedan småningom till sidor
nas silfvergrå, glänsande färg, som midt efter 
har en svag dragning i brons, och närmare bu
ken i gult. H varje fjäll har vid roten en grön
aktig fläck, mörkare pä de öfverst liggande fjäl
len, småningom ljusnande, och slutligen för
svinnande på de nedre. På sidolinien hafva 
fjällen 2:ne, ehuru mindre, dylika fläckar, som 
ligga på livar sin sida om fjällets längslöpande 
upphöjda kanal, hvilken liar en gulaktig färg. 
Ögonringen har på somliga exemplar en vacker 
högröd farg, men icke beståndande på alla; 
tvärtom tyckes ögats färg stå i ett bestämt för
hållande till åldern, troligen äfven Lill årstiden, 
och framför allt beskaffenheten al det vatten, 
livaruti Mörten vistas. Uti några större sjöar, 
äfvensom uti skärgården, är ögonringen vanli
gast rödakligt gul, med en mörkare röd fläck 
öfver pupillen; hos yngre exemplar är den 
mycket blek, med obetydlig dragning i rödt; 
deremot hos äldre, som vistas i smärre sjöar, 
med grumligt vatten är ögonringen ofta så hög:-DO o O O 
röd, att den gifvit anledning till ordspråket 
"rödögd som en Mört." Rygg- och stjertfenan 
äro ljust olivbruna, enfärgade; de undre fe
norna gulaktiga, mer eller mindre dragande i 
rödt, i synnerhet buk- och analfenorna, Ii vars 
strålar dessutom från midten till utemot spetsen 
äro högre röda. Fenfärgen är likväl mycket 
varierande, och gäller för denna, hvad nyss 
är anfördt om ögats färgförändringar. 

Icke endast i Skandinaviens insjöar, ström
mar och åar, från Torneå Lappmark till Skåne, 
utan äfven i Östersjöns inre skärgård, är denna 
fisk en ibland de allmännaste och talrikaste; 
den liar äfven oförmodadt blifvit funnen i en 
liten fjällsjö på fjället Akkalispudive i Piteå 
Lappmark. Under sommaren älskar Mörten att 
uppehålla sig vid gräsiga stränder med lågt vat
ten. Viutren tillbringar han på djupet, hvar
ifrån han, så snart sjöarne uppbrutit om våren, 

i större stimmar tågar till stränderna, der han 
leker i början af Maj månad. Då han samlar 
sig till lekstället, äro de från djupet tågande 
skarorna så vida delade, att hannarna tåga 7 O 
främst, ankomma följaktligen först, och få namn 
af Ismört; omkring 14 dagar sednare anlända 
honorna, som kallas Lek- eller Löfrnört, de 
förena sig då med hannarna, och anställa leken 
bland ris eller gräs; den fortgår efter väderle
kens beskaffenhet i 3 till 9 dygn. De lekande 
fiskarna packa sig under leken tätt tillsamman 
och röra sig med sådan hastighet mot vatten
ytan, att deras rörelser åstadkommer ett kort 
fräsande buller, som afbrytes och förnyas efter 
korta mellantider. Rommen afsättes på ris och 
bottnens gräs, kläckes efter 10—14 dagar; yng-
let växer fort och har, efter oss lemnad upp
gift, vid 3 års ålder, uppnått en längd af 4 
—5 tum. Mörten förer ett sällskapligt lefnads-
sätt, och stryker kring stränderna hela somma
ren i större och miudre skaror. Det synes, 
som skulle denna sällskaplighet ingifva honom 
trygghet, emedan han icke är särdeles skygg; 
skyr likväl buller, men återkommer snart till 
det stället, från hvilket han skrämdes. Vatt
nets beskaffenhet, i hvilket denna fiskart lefver, 
inverkar mycket, icke blott på dess utseende, 
som vi ofvanföre upptagit, utan äfven på köt
tets smak. Då Mörten uppehåller sig i rent 
vatten, är köttet hvitt och rensmakligt; i min
dre rent och dyigt blir det efter kokningen 
rödakligt, och får en stark obehaglig dysmak. 
Då denna fisk uppnått en längd af 9—10 tum, 
blir han vanligen fet och kallas då Kart- eller 
Gryt-mört. Dess fetma beror dock på tillgån
gen af födoämnen, som bestå af insekter, lar
ver, gräs och snäckor. Sällan lefver lian länge 
i sump, så framt han icke är tagen under 
lektiden. 
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Mörten är en af våra nyttigaste fiskar, så 
väl i afseende på dess användbarhet för den 
mindre bemedlades tarfliga matredning, som 
dess brukbarhet till agn, för större och smak
ligare fiskar, hvaruti han öfverträffas af ingen 
af våra inhemska fiskarter. Ehuru han mer
endels fångas i större eller minclre mängd 
med flere slags not, nyttjas för honom enskilt 

Mjär dar (2). Dessa utläggas under lek ti
den i så kallade Verkar (3). 

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

16. 

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

Mete (7) derpå nappar mörten hela som
maren. 

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

Pl. 16. 

S a  r f ,  Cyprinus Erythrophthalmus Linn. 

Artm. Sidoliniens fjäll omkring 4^; analfenan i randen något inskuren, med ii — 
12 delade strålar; ryggfenans läge motsvarar mellanrummet emellan buk- och analfenorna. 

Synonym i: ARTEDI Descr. Sp. sid. 9 N:o 2; — Syn. sid. 4 Nio 3; — Gen. sid. 3 N:o 2. LIMN. Fn. Sv. N:o 
366; — Syst. Nat. I. sid. 53o. RETZ. Fn. Sv. sid. 358. OSBECK. Vet. Acad. Handl. 1771 sid. i5i, Tab. 4 fi<*. 4. 
EKSTRÖM Vet. Acad. HandJ. i83o. sid. 162. NILSS. Synops. sid. 28. BLOCII Oec. Nalurg. d. F. D. Tom. I Tab. I sid. 28. 

Yngre.- C. compressus HOLLDERG Gölheb. Kongl. Vet. och Vitt. Sällsk. nya Ilandl. 5:te Delen sid. 66. med fig. 

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

Sarfven, som icke är betydligt stor, van
ligast 6—8, sällan 12 tum lång, synes bil
da öfver^ån^en från Mörtarne till Rudorna, O O 7 

hvilka han till kroppsform så nära liknar, att 
han på några orter fått namn af Sjöruda. Han 
har af alla mörtar den högsta och mest sam
mantryckta kroppen, så att fiskens största höjd 
är ungefär lika med | af längden till midten 
af stjertfenan tagen, på smärre exemplar, och 
något mindre än \ på de äldre. Ryggen upp
stiger något tvärt från nacken och gör en jemn 
båge till ryggfenans början, der den bildar en 

trubbig vinkel, och stupar sedan nästan rak mot 
roten af stjertfenan; den är afkullrad utåt hela 
längden, och något mera tillskärpt i kanten, än 
på föregående arter. Buken temligen hoptryckt, 
dock platt till bukfenorna, sedermera kölad, 
gör, från hakan räknadt, en jemn båge till anal
öppningen, der den bildar en vinkel, och upp
stiger sedan nästan rak mot stjerten. Hufvu-
det medelmåttigt stort, ungefär \ af hela läng
den, är hoptryckt, med afkullrad, bred och nä
stan rak panna, samt liten, trubbig och plat
tad nos. Munnen liten, uppstigande; den undre 
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käken nästan längre, och hakans spets utgör den 
längst framstående punkten. Ögonen stora, dia
metern ungefär i af hufvudets längd; de hafva 
ett sådant läge, att liiiien, som dragés från 
midten af stjertfenan till öfverkäkens rand, skär 
pupillens medelpunkt, hvilken är belägen nå
got framom lialfva hufvudets längd. Näsbor
rarne af samma beskaffenhet som hos Mörten. 
Uti hvardera af de nedre svalgbenen finnas 2:ne 
rader tänder, af b vilka den öfre innehåller 5, 
hvilka äro långa, med något inåt krökt och 
trubbig spets; den undre 2 a 3. Sarfveus tän
der skiljer sig deruti från alla af de öfriga Cy-
prinernas, hvilka vi haft tillfälle undersöka, 
att de, på inre sidan från roten till spetsen, 
äro trubbigt sågtandade. Kroppen är täckt med 
temligen stora, rafflade och spånlagda fjäll; 
längs efter den på vanligt sätt nedsänkta sido-
linien, räknas 39 å 43 st. fjäll; ofvanom den 
lisfsra 7 rader, och nedanom 4. OÖ > 

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

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

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

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

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

17. 
alltid någon dysmak, och som man ej, knappt 
under lektiden, träffar denna fisk i större stim
mar, utan endast spridd, användes för honom 
sällan särskilta fisken såsom: 

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

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

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

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

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

T  o r s k - S l ä g t  
I den vidsträckta mening LINNÉ tog släg-

tet GaduSj omfattade det nästan en hel familj, 
hvilken sedermera CUVIER, med tillägg af några 
af LINNÉS Blennier, kallat Ga doidei. Denna 
förer CUVIER till sin 3:dje ordning af de mjuk-
feniga fiskarna eller Malacopterygii sub-
brachiij som hafva till kännemärke, att buk
fenorna äro fästade under eller strax fram
om bröstfenorna, eller, som är detsamma, att 
bäckenbenen äro omedelbart fästade vid skul-
derbensringen. Från öfrige 2:ne familjer inom 
denna ordning skiljer man Gadoklerna lätt, dels 

e  t ,  Gadus Linn. 
genom kroppens symetriska och väl proportio
nerade form, dels genom de tillspetsade buk-
fenorna, som hafva sitt läge ända fram på stru
pen framför bröstfenorna. 

Slägtet Gadus LINN. har CUVIER indelat uti 
9 afdelningar eller underslägten, som sedermera 
dels blifvit bibehållna såsom sådane, dels upp
höjda till egna sjelfständiga slägten. För kon-
seqvensens skull synes det oss oundvikligt, att 
antingen upphöja de flesta till egna genera, el
ler ock neka dem alla denna rättighet. Då det 
för vårt arbete är alldeles likgiltigt, hvilken af 

dessa 
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dessa båda vägar som följes, vilja vi välja den 
fbrstnämde, efter denna till en del redan är i 
vår fauna beträdd. Den enda afvikelse från 
CUVIERS åsigter, som vi tillåta oss, är att för
ena hans båda första underafdelningar, Morrhua 
och Merlangus > t ill ett slägte, under generiska 
namnet Gadus > efte r detta synes oss naturligare, 
och vi ej kunna finna skiljaktigheterna emellan 

båda tillräckliga, för att derpå grunda 2:ne 
slä often. O 

För att nu i korthet och på ett ställe 
kunna upptaga de lättfattligaste karaktererna, så 
väl för de slägten med skandinaviska arter, uti 
H vilka LINNES Gadus blifvit upplöst, som för ett 
annat med dem närbeslägtadt, och af ARTEDI 
grundlagdt, begagna vi oss af följande ofversigt: 

sam* 

* Med trenne ryggfenor och 2:ne analfenor. 
Torsks lä gtet, Gadus (i egentlig mening), med och utan skägglöm under hakan. 

Med tvennc ryggfenor, sins emellan likartade, och en analfena. 
Kummelslägtetj MerlucciuSj som saknar skäggtöm. 

Längc-Släglcts Lolcij som liar en skägglöm under liakan, och flera strålar uti bukfenorna. 

Bartel-Sliigtetj Phycis, som har en skäggtöm under hakan, och blott en lång stråle, i spetsen klufven, i hvardera 
bukfenan.^ 

Med tvenne ryggfenor} af hvilka den första är mycket lag och till en del rudimentär} samt 
en analfena. 

Sjövessle-Slägtet j Motellaj med flera skäggtömmar vid öfre käken och en under hakan. 

Paddtorsk-Slcigtetj Raniceps., med blott en skäggtöm under hakan. 

Med en enda läng ryggfena och en analfena. 
Lubbsiägtetj Brosmius. 

I den inskränktare omfattning, som vi här, 
enligt förestående öfversigt, hafva bestämt Torsk-
si ägtet^ Gadusj innefattar detta likväl flera 
skandinaviska arter, nemligen alla af LINNÉS 
Gadus J, hvilka hafva 3:ne rjggfenor_, och 2:ne 
analfenor. De flesta arterna äro föremål för 
vigtiga och indrägtiga fiskerier, af hvilka flere 
tusen menniskor hafva sin bergning och sitt 
uppehälle. 

LINNÉ upptog i Fauna Svecica 7 hithöran
de artnamn, nemligen AeglefinuSj Call arias ̂ 
Morrhua 3 vi rens Merlangus barbatus och 
Pollachius. Till dessa lade RETZIUS ytterligare 
2:ne, nemligen Carbonarius och minut us. Med 
undantasr al LINNÉS G. barbatus, som ingalunda o -* o 
är samma art hos ARTEDI, hvilken LINNÉ cite-

Skandinaviens Fiskar, Haft. 4-

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

11 
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G l y s k o l j a ,  Gadus mi nut us Linn. 
Artm. Öfverkäken längst; en skäggtöm under hakan; kroppens största höjd lika 

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

Synonymi. G. minutus LIBS. Syst. Nat. I. sid. 438. ART. Syn. sid. 36 N:o 8; — Gen. sid. 21 N:o 7. 
RETZ. Fn. Sv. N:o 33. YARRELL Brit. Fish. II. sid. 161. Gadus luscus NILSS. Synops. sid. 4'-

G. minulus BLOCH Oec. Naturg. d. F. D. 2. sid. 167. Tab. 67 fig. 1? 

Anm. Ehuru det synes mer än sannolikt, att under lorfattarnes G. minutus innefattas mer än en art, bibehålla 
vi, i likhet med engelska Ichthyologerna, detta namn för denna art, som, identisk med WILLOUGHBY'S och RAJ'S 

"Asellus mollis minor" eller Engelsmännens "Poor" och "Power Cod", egentligen ligger till grund forARTEDi's 
Art: "dorso tripterygio, ore cirrato, corpore sexunciali, ano in medio corporis", hvaraf LINNE sedan bildade sin 
G. minulus. Detta namn är ock nu mera allmänt antaget af alla nyare engelska faunister. 

Rf. 12 ä 15-21 ä 22—20 ä 22;; Jf. 25 ä 29—21 a 22; Brf. 18 å 19; Bf. 6. 

Gljskoljan är en ganska utmärkt art, som de flesta öfriga arter, är dess mera hö<*a ocli 
omöjligen kan med någon af sina samslägtingar hoptryckta kroppsform, dess påfallande stora 
sammanblandas, om icke med Skäggtorsken, ögon, större ocli tydligare fjäll, samt alldeles 
som den till kroppsform närmast liknar. Den ofläckade kropp. Vid dess beskrifnin» skola vi 
är af alla våra torskarter den minsta, som van- lägga Ilvitlingens till grund, efter denna, som 
ligtvis håller en längd af 6 a 8 tum och som vi tro temmeligen utförligt framställd, upptager 
sällan mycket öfverstiger 9 tum. livad som flera detaljer, som äro mer eller mindre gemen-
vid första ögonkast lätt skiljer Gljskoljan från samma för alla torskarter, och dem vi således 

GADUS. 
* Med öfverkäken längre än den undre. 

Kroppens höjd mindre än hufvudets längd. 
hit höra 

Hvitlingen, G. Merlangus; Koljan, G. Aeglefinus; Torsken, G. Morrh.ua. 
Kroppens höjd större än hufvudets längd. 

Gljskoljan, G. minutus; Skäggtorsken, G. Luscus. 
** Med underkäken lungre än den of re. 

Lyrtorsken, G. Pollachius; Gråsejen, G. Carbonarius. 
Till en början välja vi några representanter för dessa grupper, och komma sedermera efter

hand till de öfriga. 
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undvika att för livar och en art åter upprepa, 
om vi, med hänvisning till samma beskrifning 
blott fästa uppmärksamheten på skiljaktigheter, 
som vi funnit anmärkningsvärda. 

Kroppens största höjd, som infaller på 
Glyskoljan emellan början af andra ryggfenan 
och analöppningen, är på yngre exemplar un
gefär af hufvudets längd, men på äldre något 
större, och utgör hos dem i af hela kropps
längden, men blott ? på yngre. Största bred
den är något mindre än halfva höjden. Huf-
vudet har en svagt kullrad panna, som böjer 
sig nedåt mot den korta, trubbiga och sluttan
de nosen, livars spets är jemt lika lång, som 
öfverkäkens rand; längden af hufvudet mäter 
hela kroppslängden 4| gånger. Ögonen äro 
invcket stora; deras diameter är ungefär ^ af 
hufvudets längd; och läget som på IIvitlingen, 
men afståndet mellan dem mycket kortare än 
ögats diameter. Näsborrarne hafva främre öpp
ningen liksom strutformig. Munnen har en 

O O 

sned t uppstigande riktning, men för ofrigt bil
dad såsom Hvitlingens, dock är ej öfverkäken 
så lång i förhållande till den undre. Under ha-

o 

kan sitter en temmeligen lång skäggtöm, kortare 
O O Ou 

likväl än ögats diameter. Små, sylspetsade tän
der finnas i båda käkarne, sittande i flera ra
der; den yttre har de största tänderne och på 
sidorna i nedre käken synas ej utan nogare un
dersökning flera rader än denna; likadana tän
der sitta i en lialfbåge på främre ändan af 
plogbenet. Tungan är liten, mycket rundad, 
spadformig, har blott yttersta randen fri. Gäl-
hinnan undertill temmeligen bred och mindre 
inskuren; dess strålar befinnas någon gång varie
ra till ett antal af 8, ehuru i allmänhet blott 
7. Gällocket är i randen mera rundadt, med 
ett spetsigt hörn ofvantill. Kroppen är betäckt af 
större, spånlagda fjäll, i temmeligen regelbund
na rader; de sitta mycket löst och falla lätt af, 
äro tunna, reguliert strierade; börjar man räk
ningen vid analöppningen och följer en båg-
formig fjällrad Lill s idoliuien, finnes denna hysa 
omkring 39 fjäll. Fjällen bekläda halfva stjert-

fenan; man finner äfven helt små, som beklä
da roten af de öfriga vertikala fenorna och 
yttre roten af bröstfenorna. Sidolinien har en 
tydlig böjning uppåt, såsom på Hvitlingen, och 
är lika beskaffad. Analöppningen motsvarar 
början af 2:dra ryggfenan, och är belägen nå
got bakom första tredjedelen af hela kropps
längden. Bröstfenorna, lansettformigt tillspet
sade, räcka ett stycke bakom analöppningen; 
de bestå af 2:ne enkla och 16 å 17 i spetsen 
delade strålar; den 3:dje och 4:de strålen i ord
ningen de längsta, de följande aftaga gradvis. 
Bukfenorna sitta strax framom bröstfenornas 
rot, äro smala, långa och mycket spetsiga, räc
ka bakom analöppningen, och bestå af 6 strå
lar, af hvilka de 2:ne första äro långa, enkla 
med fri spets, den 2:dra den längsta, de följan
de gradvis aftagande och i spetsen greniga. För
sta ryggfenan börjar nästan midtför bröstfen-
roten, höjer sig triangulär i en rundad spets, 
är något högre än den 2:dra ryggfenan, och 
har sjelf större höjd än längd vid roten; den ut-
göres af 2 å 3 enkla samt 10 å 12 delade strå
lar; 3:dje strålen är den längsta, de följande 
gradvis aftagande. Andra ryggfenan är den 
längsta, med rak, uppstigande framkant och en 
jemn bakåt sluttande öfre rand; består af2:ne 
enkla och 19 å 20 delade strålar; den 2:dra 
strålen är den längsta. Tredje ryggfenan har 
alldeles samma form som den 2:dra, men är 
kortare; består af 4 enkla och 16 å 18 delade 
strålar; den första af dessa sednare den läng
sta. Första analfenan motsvarar fullkomligt 
2:dra ryggfenan, har samma utsträckning, och 
nästan samma form; men främre hörnet är myc
ket mera rundadt, så att 6:te strålen blir längst; 
den består af 5 a. 6 enkla samt 20 å 23 dela
de strålar. Andra analfenan har ungefär sam
ma form som 3:dje ryggfenan, hvilken den äf
ven fullkomligt motsvarar; den har 3 enkla 
och 18 å 19 delade strålar; den 5:te strålen i 
fenan är den längsta. 

O 

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

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

Glyskoljan, eller som den äfven kallas 
Glysaiij förekommer vid Skandinavien blott i de 
vestra skärgårdarne, längs efter hela Norska 
och Bohuslänska kusten; den går troligtvis 
ned i Kattegatt ända till Kullen, men huruvi
da den ingår i Öresund, är oss ännu obekant. 
På alla dessa ställen förekommer den sparsamt, 
ehuru ej sällsynt. Som den liar vissa inskränk

tare lokaler, der den församlad i sällskap egent
ligen uppehåller sig, beror det på huruvida man 
förut känner dem eller händelsevis kan råka på 
dem, om denna fisk skall erhållas. Dessa Glys
koljans stationer äro på djupt vatten och sandig 
botten, tätt utmed branta berggrund. Enligt 
fiskares uppgifter vistas den på dessa ställen hela 
året och förelager inga vidlyftiga utflygter. Lek
tiden lärer inträffa vid första vårdasrarne, efter 

O 7 

man i Februari och Mars månader finner rom-
säckarne fyllda; men säkra observationer sak
nas ännu öfver sättet huru leken tillgår. Vid 
stränderna ser man aldrig denna fisk, ej heller 
dess yngel, och att den ej heller vistas i deras 
grannskap, bevises deraf, att den aldrig erhålles 
i Vadar. Den lefver af smärre rof, liufvud-
sakligen af Krustaceer och blötdjur; har ett 
fint smakligt kött, som användes på samma 
sätt som Hvitlingens. Del enda fiskesätt, som 
användes för Glyskoljan, är mete med hand
snöre eller Dörj (38). Då man begagnar helt 
små krokar, och vanligt skal-agn, är denna fisk 
lätt upphämtad; ty den både nappar begärligt 
och fastnar lätt på krok. Skall likväl detta 
fiske lyckas, är angeläget att noga känna fiskens 
stationer, och sänka kroken nära intill bottnen. 
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PI. 18. 

H v i t J i n g , Gael us Merlangus Linn. 

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

Synonymi. ARTED. Descript. Spec. sid. 62; — Syn. sid. 34- N:o i. — Gen. sid. 19, N:o 1. Lis». Fn. Sv. 
N:o 31 O; — Syst. Nal. T. sid. 4^8. STRÖM S öndin. sid. 270. RETZ. Fn. Sv. sid. 320, N:r 35. NILSS. Synop. sid. 
42* — BLOCH Oec. Nat. G. d. F. 1). 2. s id. 161. Tab. 65. YARRELL. Brit. Fish. II. sid. 166. 

Rf 13 ä 14—21 å 23—20 ä 21. Af. 33 å 35—22 ä 23. B rf. 19 ä 20, Ilf. G. 

Hvitlingen tillhör de mindre Torskarterna; 
största mängden, som vid våra kuster fångas, 
håller en längd mellan 8 och 14 tum, likväl 
träffas ett och annat exemplar, som håller ända 
till 21 tum och derutöfver; dessa äro likväl 
sällsynta. Den har en vacker och väl propor
tionerad kroppsform; största höjden, som mäter 
hela kroppslängden 51 gånger, infaller strax 
vid första ryggfenau; från detta ställe afsmal-
nar kroppen småningom och jemt mot stjert-
fenan, med blott en liten utvidgning vid ro
ten af de omaka fenorna. Största bredden är 
ungefär hälften af höjden. Ilufvudet är kilfor-
migt, med rak, temmeligen bred och något åt 
sidorna afkullrad panna; nosen något afspetsad, 
ehuru trubbig, skjuter blott ett litet stycke 
framom öfverkäkens rand; sidorna något plat
tade och släta, beklädas af en tjock hud, som 
alldeles öfverdrager och döljer gällockets skif-
vor. På medelmåttiga exemplar utgör hela 
hufvudlängden jemt J af kroppens längd, på 
yngre något mera, och på de största ej fullt 
så mycket. Ögonen medelmåttigt stora, utgö
ra i af hufvudets längd på större exem
plar, men nära 110g | på smärre; de äro run
da och nakna, silla högt, så att den linia, som 
dragés från gällockets spets till öfverkäkens 
rand, tangerar nedre kanten af pupillen; af-
ståndet mellan båda ögonen är ej fullt i 1 ögon-

diameter; pupillens medelpunkt sitter något 
framom halfva hufvudlängden. Näsborrarne 
sitta ögat något närmare än nosen, strax under 
pannans rand, hafva å ömse sidor 2:ne öpp
ningar, den främsta liten, rund, försedd med 
en valvel, som viker sig bakåt och kan tillslu
ta den; den bakre är större, oval och öp
pen. Munnen har en nästan längsgående rikt
ning, med öfverkäken länsrre än den un-O7 O 
dre; svalget är stort och kan mycket utvidgas 
dels af de uttänjbara ligamenter, som förena 
käk-apparaten med munviken, dels af de rör
liga gällocken och den fria gälhinnan. Öfver
käkens rand bildas endast af mellankäksbenen, 
som äro kortare, än de bakom dem liggande 
maxillarbenen, hvilkas nedre ända är mycket 
bred och tvär. Då munnen tillslutes, faller he
la öfverkäken in uti en djup vik, som bildas 
af en rak läppformig flik, hvilken sträcker 
sig å ömse sidor från nosen till midt under 
främre ögonvrån, och omfattar sjelf den undre 
käken. Då munnen öppnas skjuter öfverkäken ett 
litet stycke framom nosspetsen. Underkäken 
har ingen märklig skäggtöm, men under hakan 
finner man en liten spetsig vårta eller tuber-
kel såsom antydning till en sådan, oeh på ett 
annat yngre exemplar en helt liten och kort 
töm, som vanligtvis undfaller uppmärksamheten. 
Spetsiga syllika tänder finnas i båda käkarne 
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och på främre ändan af plogbenet; deremot äro 
Lade tungan och gombenen glatta. Dessa tän-• • der sitta uti hvardera käken uti blott en enda 
ordentlig rad, men framtill i munnen finnas 
inom densamma många mindre och finare tän-
der i obestämda rader; tänderna i underkäken 
äro något större, än i öfverkäken, och sidotän
derna i den förra större än de främre. Tungan 
temmeligen lång, broskartad, tjock , med afsmal-
nad triangulär spets. Gälbågarne 4, den bakre 
med hela sidoranden förenad intill bröst väggen; 
livarje båge har framtill 2:ne rader benknölar, 
beklädde af slemhuden, de uti den yttersta ra
den af främsta bågen likna smala lameller och 
äro 3 gånger längre och smalare, än de an
dra. Gälhinnan har 7 strålar, är undertill väl 
sammanhängande med den från andra sidan, 
men djupt inskuren, och sjelfva randen är ej 
fastvuxen vid gälnäset. Locket slutar uti en 
spets, som likväl är dold uti den breda flik (en 
fortsättning af gälhinnan), hvilken bildar en 
kant kring hela lockranden. Kroppen är be
täckt af smärre, tunna fjäll, spånlagda, ehuru i 
mindre reguliera rader; de synas visserligen obe
tydligt på lefvande exemplar, i synnerhet yngre, 
så länge kroppsytan är fuktig och betäckt af 
slemmet; men blifva ganska tydliga på större 
exemplar, och sedan ytan något hunnit torka. 
Dessa fjäll bekläda äfven hela hufvudet, med 
undantag af öfverkäken och sjelfva munranden 
af den undre; ser man noga efter, finnes att 
de gå ut ett långt st}'eke på stjertfenan och 
försvinna omärkligt framåt spetsen; alt de be
kläda roten af första analfenan och randen af 
gälhinnan, hvars strålar de följa ett litet stycke; 
äfven finner man tydliga spår af fjäll vid främ
re roten och framkanten af alla fenorna. Sido-
linien löper, som på de flesta Torskarter, S-
formigt, eller gör en böjning uppåt i trakten 
under 2:dra ryggfenan; den utgör en samman
hängande smal fåra, som får liksom ett artiku
lerad t utseende, dels af de med bestämda mel
lanrum aflöpande små, korta sidofåror, dels af 
de på stjerlen varande uppdämningar af fåran, 

deraf denna på dessa ställen liksom något ut
plånas. Analöppningen är belägen vid första 
tredjedelen af hela kroppslängden, och något 
framom den perpendikulära linia, som faller 
från mid ten af första rvggfenan. «/ on 

Bröstfenorna hafva i hvilande ställning en 
långsgående riktning, läcka med sin afrundade 
spets ett godt stycke bakom analöppningen, och 
bestå af 19 till 20 strålar, af hvilka den öf-
verste är enkel och de öfriga i spetsen delade; 
den 4:de och 5:te strålen längst. Första rygg
fenan börjar strax bakom fästet af bröstfenorna, 
har 13 eller 14 strålar, af hvilka de 2:ne främ
sta äro enkla och 4:de strålen den längsta; de 
följande aftaga småningom, så att den sista i fe
nan blir högst obetydlig. Andra ryggfenan har 
omkring 23 strålar, deraf 2:ne odelade; 4:de 
och 5:te äro de längsta, de öfriga aftaga grad-

1 1 o ö ö 
vis, så att sista strålen blir helt kort och lig
ger utefter huden. Tredje ryggfenan har 4 
enkla strålar och 17 delade; clen första af de 
enkla knappt märklig; 5:te och 6:te äro de 
längsta. Första analfenan är lång, i randen 
bågformig; har 33 å 35 strålar, af hvilka 8 
eller 9 äro enkla, den 12:te till och med 20:de 
lika långa och de längsta, hvarefter de följan
de åter aftaga. Andra analfenan, som motsva
rar 3:dje ryggfenan, har 4 enkla och 18 a 19 
delade strålar, af hvilka 5:te och 6:te äro de 
längsta. Bukfenorna, som sitta något fram
om bröstfenorna och räcka med spetsen till 
analöppningen, äro små, tillspetsade med 2:dra 
strålen framskjutande i en lång, trådformig, fri 
spets; de bestå af 2:ne enkla och 4 mycket 
greniga strålar; de båda enkla äro de längsta 
och hafva fria spetsar. Stjertfenan har såsom 
på alla Torskarter många, tätt intill hvarandra 
liggande, och från den spetsiga roten radierande 
strålar; den är meiselformig med tvär spets 
och temmeligen spetsiga hörn; utbredes den 
mycket, blir likväl eggen rundad. 

Nästan alla beskrifva Hvitlingen med en 
ofläckad kropp, gråbrun ofvan och hvit under, 
och så är äfven förhållandet efter döden; men 
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lefvaiule och nyss från vattnet upphämtade 
exemplar liafva många färgskiftningar, fläckar 
och band. Färgen på en inedelåldrig, lefvande 
Hvitling visar vår figur ganska tillförlitligt, 
och liafva vi ingenting annat att tillägga, än 
det, att 2:ne exemplar äro sällan hvarandra 
fullkomligt lika till färgernas styrka och ban
dens utbredning. IIos yngre exemplar är krop
pen dels mera vattenklar, med öfre delen af 
sidorna starkt skiftande i violett, och svagare 
antydning af de gulaktiga banden; dels liafva 
dessa gula band en högre farg och sammanbin-O O O 
das nätformigt ofvan om sidolinien. Fenorna 
äro ljusare och alla ryggens jemte analfenorna 
i yttersta spetsen silfverhvita. Ett mycket stort 
exemplar har följande utseende: ryggen samt 
öfre delen af hufvudet enfärgade gulbruna med 
vacker grå violett dans, sidorna gulgrå, med o o 7 o o 7 

skiftning i violett, liafva sidolinien och trakten O ' 
närmast öfver denna på stjerten slarkt glän
sande af messingsgult, samt längsefter och un
der sidolinien en mängd större tydliga messings-
gula fläckar, som dels nätformigt sammanbin-O O 
das, dels bilda oregelbundna, i sicksack ställda 
rader; hela undre sidan af hufvudet och stjer
ten samt hela buken mjolkhvita, med en skarp 
gräns, som sträcker sig ända till Inöstfenornas O 7 O 
rotfäste. Ögonringen livit med en gulaktig glän-O O O O O 
sande ring närmast pupillen, och ett bredt 
mörkt band öfver och under den. Fenorna äro 
enfärgade af kroppens allmänna färg, de öfre 
mörkare, de undre mycket bleka, med sjelfva 
spetsen eller randen helt hvitglänsande; bröst
fenorna äro gulaktiga med yttre rotfästet livitt 
och en svartaktig fläck vid öfre kanten af vec
ket. Denna fläck är, ehuru mer och mindre 
tydligt utmärkt, alltid tillfinnandes och således 
ett för alla åldrar gällande kännemärke för o 
Il vitlingen. Bukfenorna äro mjölkhvita. 

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

med små svarta prickar. Tarmkanalen lång, 
med en i lång blindsäck utdragen mage, som, 
då den är tom, är nästan jemtiock med mat
strupen, och når med sin botten till analöpp
ningen; nedre magmuunen utspringer ténnne-
ligen högt upp, är något hopknipen och lång
dragen, omgifves af ett kylse med talrika blin
da biliang af olika längd, strax framom hvil
kas insertion gallgången ingår; tarmen gör se
dan 4 böjningar innan den utlöper. Lefvern 
är stor, af en hvitgul färg; består af 3:ne fli
kar, af livilka den längsta, som är nästan jem-
bred och trekantig, når med sin spets bottnen 
af kaviteten och ligger på vänstra sidan; den 
medlersta kort och bredast med tunn kant; 
den högre något längre än den medlersta, men 
smal och mycket tillspetsad; under denna {li
kens rot ligger gallblåsan, som på ett 20 tums 
långt individ har storleken af et t  ekollon,  ge
nomskinlig och tunn, samt fylld af en klar ljust 
grönaktig vätska. Mjölken är mörk kastanie-
brun, 3-kantig och aflång med spetsiga hörn. 
Romsäckarne äro midtpå förenade till ett enda 
rum, och från den främre väggen utlöper ägg
ledaren, som är ganska vid och öppnar sig i 
kloaken, strax bakom ändtarmens öppning. Från 
de längs utmed ryggraden liggande, af simblå-
san beläckta, njurarne går urethern genom ett 
fint hål och framträder inom bukhinnssäcken, 
ungefär vid lialfva afståndet mellan analöpp
ningen och buk-kavitetens slut; den vidgar sig 
hastigt till en aflång, blåsformig kanal, som 
sträcker sig framåt, afsmalnar åter och utlöper 
i en liten papill,som sitter strax bakom ägg
ledarens mynning. Simblåsan är betydligt stor, 
följer hela ryggkanten af kaviteten från dess 
slut till dess början fästad å ömse sidor af tvär
gående band och beklädd af bukhinnan; fram
till på dess inre och nedre vägg finner man 
en stor körtelartad ansvällning, försedd med 
blodkärl; framtill grenar sig simblåsan i 2:ne 
långa böjda rör, som stiga upp åt hufvudet, 
och liafva gemenskap med örat. 
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Hvitlingen förekommer mycket talrikt längs-
efter liela vestra kusten af Skandinavien, i syn
nerhet i skärgårdarne; den ingår äfven i Öre
sund, men oss vetterligen fiskas den ej vid 
Svenska kusten af Östersjön. Uti Bohusläns 
skärgård är denna en af de allmännaste Torsk
arter, som hela året fångas i mängd, och som, 
då annat fiske misslyckas, alltid af fiskaren kan 
till dess dagliga behof påräknas. Den är såle
des de fattigares säkra tillflykt, och i detta af-
seende af ganska stor nytta, ehuru dess ringa 
storlek ej gör den passande och tjenlig till me
ra vinstgifvande beredningar för det merkantila 
intresset. Den är som alla dess samslä?tingar O O 
en roffisk, och kan bland dem gerna betraktas 
såsom den glupskaste och djerfvaste, i synner
het om man tasrer dess mindre storlek i be-O 
traktande, lian lefver således uteslutande af 
rof, icke blott smärre, såsom krustaceer och 
maskar, utan hufvudsakligen af mindre fiskar. 
Det är i synnerhet Sillen, som han företrädes
vis förtärer. När denna i större stim går in 
i skärgårdarne, församla sig Hvitlingarne och 
oroa ständigt denna svaga och värnlösa llsk. 
1 sina rörelser är IIvitlingen ganska liflig, när 
det kommer an på att gripa ett rof; men der-
emellan simmar han långsamt, står sällan stilla, 
lurande, utan vankar jemt omkring, uppmärk
sam på allt, som faller honom på läppen. Ehuru 
man visserligen ofta ser flera församlade, lefver 
Hvitlingen egentligen intet samhälligt lif, och 
församlar sig icke en gång under lek tiden i 
större skaror; den anställer således ej heller 
några långa vandringar, utan vistas året om i 
grannskapet af det ställe, der han är född och 
på de trakter han känner. Han älskar ett djupt 
vatten med mjuk eller sandig botten; fångas 

sällan på bergbottcn, så vida ej på denne är 
en liten sandfläck. Vanliga djupet, hvarpå man 
under hela sommaren träffar Hvitlingen, är 12 o 7 

a 16 famnar. Mot hösten drager han sig till 
grundare vatten, och ynglet samt smärre indi
vider gå i October månad ända upp till strän
derna och bryggorna på i alns djupt vatten. 
Vid jultiden börja rom- och mjölke-säckarne 
att utvecklas, och i Februari månad liafva de 
vanligen nått sin fulla storlek; men leken in
träffar likväl sednare, ehuru tiden för den är 
mycket olika. Man kan således i April månad 
träffa fiskar, som hafva lekt, som äro färdiga 
att leka och som ännu hafva hård rom. Leken 
sker ej samhälligt, såsom förhållandet är med 
de flesta insjöfiskar, utan föregår obemärkt och 
tyst, så att man deröfver saknar tillförlitliga 
observationer. Det är ej heller bekant livar 
han afsätter sin rom. Tidigt på sommaren 
kläckes rommen och man skall då se ynglet 
ganska talrikt församlad t under de stora Ma
neter (Medusa capillata), af h vilka hafvet öfver-
flödar, sökande sig ett skygd mellan dessa dju
rens långa trådformiga tentakler. Detta är åt
minstone en sammanstämmande uppgift af alla 
fiskare, hvilken äfven vinner sannolikhet deraf, 
att man under sommaren förgäfves söker något 
yngel invid stränderna, och att man ofta får 
se små Hvitlingar af 4—5 tum, hela timmar 
hålla sig tätt under maneter, och följa deras 
sakta framskridande rörelse, som tyckes antyda 
en viss bekantskap och förtrolighet med dem; 
måhända uppsnappa dessa små Hvitlingar de 
smärre hafsdjur, som fastnat på maneternes 
klibbiga tentakler. Af denna observation draga 
fördomsfulla fiskare den falska slutsats, att Hvit
lingen "stiftas" i Maneterna, och att dessa "upp

amma" 



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

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

Meta med handsnöre, eller som det i Bo
huslänska skärgården benämnes Dörj (38). Ehu
ru härigenom blott en eller högst 2:ne fiskar 
åt gången kunna upphämtas, är likväl detta 
fiske mycket gifvande på de ställen, der god 
tillgång finnes på Hvitling. Ofta äro blott nå
gra timmar erforderliga för att skaffa til lräcklig 
portion fisk för det dagliga behofvet. Med Dörj 
metas Hvitlingen hela året, blott man.efterirs-
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tiden vet att afpassa metstället ocli känner bott
nens beskaffenhet. Det kan företagas alla tider 
på dagen, men lyckas bäst från morgonen till 
fram på förmiddagen, och på eftermiddagen när
mare mot aftonen. Om sommaren utkastas dörj-
kroken från båt, som antingen genom utlagd 
draggj eller af en roddare med afpassade årtag 
hålles i sitt läge; detta sednare kallas i Bohus
län "att andöfva;" om hösten och vintern me
tar man från bryggorna med vanligt Sänkspö 
eller Flötspö (7); fäster äfven båten invid bryg
gan och metar derifrån med vanlig dörjkrok. 
Till agn begagnas helst lefvande djuret af Skal-
musslan (Mylilus edulis), b vilket ej uttages ur 
skalen förr än det bör påsättas kroken; är dju
ret stort, skäres det i 2:ne delar. Som likväl 
detta agn numera är dels svårt att erhålla, dels 
faller sig dyrt för fiskrarne, bruka de den hus
hållningen, att deraf endast till en början be
gagna sig och sedan till agn sönderskära en färsk 
Hvitling i afpassade allånga bitar. Äfven på 
detta nappar Hvitlingen säkert. I nödfall kan 
man begagna till en början andra Snäck- eller 
Musseldjur, räkor, maskar eller små fiskar, ty 
Hvitlingen är alldeles icke kräsmagad. 

Med Vad, i synnerhet den större sorlen, 
som kastas efter Sill, fångas betydliga qvanti-
teter Hvitling, men största delen, som på detta 
sätt erhålles, är yngel och af ringa storlek, och 
betraktas blott som en biförtjänst vid det stora 
Vadfisket. Man liar likväl i sednare åren myc
ket vinnlagt sig om införandet af helt små Va
dar, livarmed hvarjelianda sorter småfisk upp
hämtas till det dagliga behofvet, och funnit 
detta både mindre besvärligt och mera lönande 
än med dörjkroken. Uti sådane små vadar är 
det i synnerhet Hvitling som stadnar. De kunna 
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likväl endast begagnas pä vissa stränder, der 
bottnen är så jemn, att vaden kan dragas utan 
att fastna; de kunna äfven svårligen begagnas 
under sommaren, i anseende till den mängd 
Maneter, som finnas i vattnet och alldeles fylla 

19. 
vaden, då den uppdrages; om hösten åter hindrar 
det långa sjögräset deras bruk, emedan det vållar 
att hela vaden snor eller tvinnar hop sig. Yi 
komma längre fram under Sillfisket att beskrifva 
både denne och öfriga slag af brukliga vadar. 

PL 19. 

K o l j a ,  G a d u s  A e g l e j i n u s  L i n n .  
Artm. Öfverkäken längst; en kort skäggtöm under hakan; Hufvudets längd större 

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

Synonymt. ART. Descript. Spec. sid. 64; — Syn. sid. 36, N:o 7; — Gen. sid. 20, Nio 5. LINN. Fn. Sv. 
N:o 306; — Syst. Nat. I. sid. 435. Hyse eller Kol/e STRÖM Söndm. sid. a85. RETZ. Fn. Sv. sid. 317. N:o 29. 
NILSS. Synops. sid. 4'-- BLOCK Naturg. d. F. D. 2. sid. i38. pl. 62. YARRELL Brit. Fish. II. s id. 153. 

Rf. 14 å 16—20 å 24. — 19 ä 20; Af. 24 ä 25 

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

21 å 22; Brf 19 ä 21; Bf. 6. 

helt tunn och faller lika mycket framom öfver-
käkens spets, som denna öfverskjuter den un
dre käken. Med undantag af sjelfva käkranden, 
som är synlig, faller hela öfre käken under no
sen i en djup hudfåll. Den öfre käken är kor
tare och svagare än på Hvitlingen, så att dess* 
bakre ända ej når till den lodräta linia, som fal
ler från ögats framkant. Ögonen äro stora, intaga 
inemot i af hufvudets längd, ligga högt, så att 
nedre randen faller något öfver den linia, som 
dragés från gällockets spets till öfverkäkens rand, 
och öfre randen i nästan samma plan som pan
nan ; afståndet mellan båda ögonen är lika med 
ögats diameter och ögats medelpunkt infaller 
nästan vid lialfva liufvudlängden. Näsborrarne 
ligga uti en liten däld närmare ögonen; den 
bakre öppningen stor, oval och öppen, den främ
re deremot liten, med strutformig mynning. 
Temligen tjocka läppar bekläda båda käkarne, 
och rulla sig omkring dem. Gapet är litet, 
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ungefär J af hufvudets längd; det får en rikt
ning sned t nedåt, då munnen öppnas och öfver-
käken framskjutes. Uti båda käkarne och på 
främre ändan af plogbenet finnas ganska små 
och korta, spetsiga, inåtböjda tänder, hvilka i 
öfre käken sitta i Here, tättliggande rader, men 
i underkäken egentligen uti 2:ue, af hvilka den 
inre redan ofta är föga märkbar. Tungan nå
got afspetsad med fri spets. Gälöppningarne 
medelmåttigt stora. Gälhinnan nedtill kragfor-
migt sammanbunden med den från andra sidan; 
strålarne äro som vanligt 7. Under hakan fin
nes en liten konisk skäggtöm med fin spets; 
den är likväl kortare än pupillens diameter. 
Hela kroppen är beklädd med små, tunna fjäll, 
som vanligen blifva obemärkta, så länge fisken 
lefver och är täckt med slemmet; dessa fjäll 
bekläda äfven en stor del af stjertfenan och ro
ten af ryggfenorna, i synnerhet framtill; inan 
finner äfven deraf några spår framtill på båda 
analfenorna. Sidolinien har den vanliga böjnin
gen och samma konstruktion som på Hvitlin-
gen, men fårans ränder äro liksom svällda, höja 
sig mera upp och ligga hvarandra närmare. 
Analöppningen är belägen något framom lialfva 
kroppslängden, motsvarande början af 2:dra 
ryggfenan. Bröstfenorna bestå af 2 enkla och 
17 till 19 delade strålar; den 4:de och 5:te 
strålen längst, de följande småningom aftagande, 
de sista mycket små och svåra att urskilja; fe
nans spets räcker till anal-öppningen. Bukfe
norna tillspetsade, räcka något öfver halfva af-
ståndet från roten till analöppningen; de bestå 
af 6 strålar, af hvilka de 2:ne första äro enkla 
med långa, fria spetsar, den 2:dra den längsta. 
Första ryggfenan börjar öfver bröstfenornas rot, 
höjer sig triangulär, med temmeligen spetsigt hörn, 
som är högre än de båda andra ryggfenorna; 
den har 14 till 16 strålar, de 2:ne första enkla, 
den 2:dra strålen den längsta, de följande af-
taga hastigt och gradvis. Andra ryggfenan, som 
är den längsta, har en bakåt lutande framkant, 
som med den raka, nedåt lutande öfre randen 
bildar en något trubbig vinkel; den består af 
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20 till 24 strålar, af hvilka 5:te och 6:te äro 
de längsta. Tredje ryggfenan har nästan sam
ma form, som den förra, men mindre lång och 
med framhörnet något spetsigare; den består af 
19 till 20 strålar, af hvilka den 4:de eller 5:te 
är längst. Första analfenan motsvarar nära nog 

o # O 

den andra ryggfenan, har ungefär samma form, 
men lägre, och framhörnet är mycket rundadt; 
den består af 24 till 25 strålar; de 5 å 6 första 
i spetsen enkla, den 3:dje vanligen längst. An
dra analfenan motsvarar fullkomligt den 3:dje 
på ryggen, har samma form, men är mycket 
lägre; består af 21 till 22 strålar, af dem 2:ne 
enkla och den 3:dje den längsta. Stjertfenan 
på vanligt sätt bildad, i spetsen något inskuren, 
men blir nära nog tvär om den utspännes. 

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

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

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

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

Med Handsnöre eller Dörj fångas äfven 
Koljan hela året på samma sätt och vid samma 
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tillfällen som Hvitlingen, så snart man blott 
väljer till metställe de djupare rännorna. Det 
bästa agnet är alltid SkaJmusslan j ehuru det 
äfven händer att Koljan tager på eii sönder
skuren Hvitling, ehuru trögt. Med Dörj for
dras likväl mera vana om Koljefisket skall lyc
kas, i anseende dertill att denna fisk gör häf
tiga och våldsamma svängningar för att befria 
sig från kroken, och hennes mun är mera lös 
ocli lättare söndersliten än Hvitlingens; detta 
vållar att en stor del af de fiskar, som nappat, 
gå för fiskaren förlorade under uppdragningen. 

Pl. 20. 

L y r - T o r s k ,  Gadus Pollachius Linn. 
Artm. Underkäken längst; ingen skäggtöm nnder hakan; sidolinien krökt. 
Synonymt. ARTEDI Syn. sid. 35. N:o 3; — Gen. sid. 20. N:o 3. LINN. Fn. Sv. N:o 312: — Syst. Nat. I. 

sid. 439. OSBECK K . Vet. Acad:s Handl. 1767. sid. 2 J). p. 7. STROM Söndm. sid. 2Q4* ASCAN. Icon. Tab. 21. & 
22. RETZ. Fn. Sv. sid. 321. N:o 37. NILSS. Synops. sid. 43- BLOCK Oecon. Natnrg. d. F. D. 2. sid. 171. pl. 68. 
YARRELL Brit. Fisli. IL sid. 172. 

Rf. 11 å 13—17 ä 20—16 ä 18; Af. 29 ä 31—18 å 19; Brf. 18; Bf. 6. 

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

har en vacker kilform, med nedplattad panna, 
löpande alldeles rak till den breda, afrun-
dade nosspetsen, som är helt tunn och låg; si
dorna platta och ända till nosen nästan paral-
lela. Underkäken är mycket längre än den öfre, 
något tillspetsad och utgör'sjelfva eggen af den 
kil, som hufvudet formerar då käkarne äro slut
na. Öfverkäken är icke framskjutande då mun
nen öppnas, den når med sin bakre ända till 
den lodrätta linia som faller från främre ögon-
randen, och döljes nästan helt och hållet un
der den breda läppflik, som sammanbinder nos-
randen med benringen under ögonen. Fina O o 
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kardlika spetsiga tänder finnas i båda kä
karne och framtill på plogbenet. Tungan af-
långt triangulär, temmeligen mjuk, med lång fri 
spets. Gälhinnan, som bar 7 strålar, är under
till förenad med den från andra sidan, med fri 
rand, som är obetydligt inskuren. Ögonen run
da, 1 till i af hufvudets längd, allt efter ål
dern, hafva ett sådant läge, alt den linie, som 
dragés midt efter kroppen till öfverkäkens spets, 
faller något öfver pupillens medelpunkt, hvil
ken åter är belägen något framom lialfva liuf-
vudlängden; afståndet mellan båda ögonen är 
på äldre ungefär lika med en ögondiameter; på 
yngre något kortare. Näsborrarne liafva sin 
plats vid bakre tredjedelen af afståndet mellan 
nosen och främre ögonranden; den bakre öpp
ningen, som vanligt, störst. Hela hufvudet är 
med undantag af käkarne betäckt med fjäll, hvil-
ka likväl äro mindre än de som bekläda krop
pen. På äldre och medelåldrige exemplar ut
gör hufvudets längd i af hela kroppslängden, 
på mycket små är det något längre. Krop
pen är öfverallt beklädd med små och tunna 
fjäll, som ligga mycket tätt och äro fast vid
häftade buden; desse synas likväl obetydligt, 
förr än buden något torkat eller blifvit befriad 
från slemmet. Sidolinien är alldeles lika kon
struerad som på Hvitlingen, och gör samma 
böjning uppåt under andra ryggfenan. Anal
öppningen, som är belägen något bakom första 
tredjedelen af kroppslängden, sitter under spet
sen af bröstfenorna eller något bakom första 
ryggfenans början. Bröstfenorna intaga, då man 
mäter från öfre rotfästet, lialfva kroppsliöjden; 
äro i spetsen afrundade och bestå af 2:ne enkla, 
samt 16 delade strålar; hela roten är fjällbelagd. 
Bukfenorna äro m}'cket små, och räcka med sin 
spets något öfver halfva afståndet till analöpp
ningen; de sitta något framom bröstfenorna; 
bestå af 6 strålar, af hvilka blott den första är 
enkel, de öfriga i spetsen greniga; ingen af dessa 
strålar har fri, utskjutande spets, och 3:dje strå
len är den längsta. De 3:ne ryggfenorna äro 
på vanligt sätt konstruerade, temmeligen tjocka; 

den första är nästan triangulär, med 11 till 13 
strålar, af dem de 2:ne första enkla men med 
mjuka spetsar; den 3:dje eller 4:de strålen 
längst; hela hinnan är ganska fint fjällbelagd 
ända mot spetsen. Den 2:dra fenan har 17 
till 20 strålar, den första enkel, den 2:dra och 
3:dje längst; hinnan fjällbelagd. Tredje rygg
fenan har 16 till 18 strålar, af dem de 3:ne 
första enkla, den 3:dje längst; hinnan fjällbelagd. 
Första analfenan är af alla den längsta, har 29 
till 31 strålar, af hvilka 3:dje ocli 8:de äro de 
längsta, de 6 första enkla. Den 2:dra analfenan 
liar 18 till 19 strålar, de 4 första enkla, den5:te 
längst. Båda dessa fenor hafva hinnan fjäll
beklädd. Stjertfenan är i spetsen alldeles tvär 
då den utbredes, men annars något inskuren; 
den är helt och hållet beklädd med fina fjäll. 

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

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

Lyrtorsken är känd i vestra skärgården 
under flera namn, såsom Blanksej , Sej lyra 
Plankj Ljrblek m. fl.; kallas i Norrige Lyr 
äfven Lyrtorsk. Den är utbredd längs efter 
Norrska och Bohuslänska kusten, der den före
kommer mycket allmän och fångas i synnerhet 
sommarmånaderna i mängd. Huru långt söder 
ut vid våra kuster den nedtrår, är oss ännu O 7 

obekant. De största individerna fås om som
maren, då Lyrtorsken i stora skaror ingår i 
skärgården och håller jagt efter smärre fisk-
yngel, i synnerhet sillynglet eller så kallade 
Sillmör. Bland dessa anställer han stora ne
derlag och stiger ända upp i vattenbrynet för 
att gripa dem. Man får under dessa Lyrtor-
skens angrepp ständigt se, huru hela svärmar 
af Sillmör kasta sig öfver vattenytan, för att 
undvika sin fiende, och huru denne i sin ord
ning gör dylika hopp 1'ör att bemägtiga sig sitt 
rof. Af det buller och den rörelse i vattnet 
som derigenom åstadkommes, märker fiskaren 
lätt när Lyrtorsken kommer, och är alltid för
vissad om god fångst, när vid sådane tillfällen 

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

Det enda sätt h varpå Lyrtorsk fiskas i Bo
huslän är med Vad. Detta fiske är icke lika 
indrägtigt alla år, hvilket beror på den större 
mängd som vissa år ingår i bugterna. Man 
liar exempel, att i ett kast med en helt liten 
Yad hundrade stora Lyrtorskar blifvit fångade, 
och med Makrillvadar har ofta en half båtlast 
erhållits. Man lägger likväl föga vigt uppå 
detta fiske, och sköter det blott när tiden så 
medgifver. 
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P a d d - T  o r s k ,  Raniceps niger Cuv. & Nilss. 
Synonymt. Blen/uus fuscus etc. STRÖM Söndm. sid. 322. Gcidus raninus BRUICNICH Dansk. Vidensl. Selsk 

Skrift. XII. sid. 291. MULLER ZOOI. Dan. Tab. XLV. Batracoceplialus Blennioid.es IIOLLB. Gothebor»s Vet och 
Vitt. Sällskapets nya Handl. III. sid. 39, med figur. Raniceps ni$er NILSS. Synops. sid. So. Raniceps trifurcalus 
1 ARBELL Brit. rish. II. sid. 204. 

Anm. Bade BRUNJVICH och MULLER hafva kallat denna art raninus, i den förmodan, att det var samma art som 
^Tfnan7dt "nder Si" Blennius raninuss men efter hvad vi framdeles komma att angiTva, är detta ingalunda 
forhallandet. CUVIER synes i le Regn. Anim. vara böjd att antaga Engelsmännens R. trifurcatus, såsom skild 

MULLERS R. raninus; men vi 3 ro fullt öfvertygade om bådas identitet. Man jemföre vår fieur och be-
skrifning med YARRELLS 1. c. 

Bf 3—65 å 66; Af <30; B rf 21 a 23: Bf 6. 
Inom Torskfamiljen bildar denna fisk en

sam för sig ett slägte, livars diagnos vi redan 
of vanför e upptagit uti den, sid. 76, lemnade öf-
versigt. Detta slägte utmärker sig för öfrigt o 0_ 
genom ett stortJ bredtJ nedtryckt hufvud; en 
Lakat hoptryckt ocli of smalnande kropp, 2:ne 
'yggfenor-> af li vilka den första är rudimen
tär och knappt märklig, den andra deremot 
ganska lang; en enda anal fena; Bröstfenor för
sedda med ett långt rotfäste, liksom på korta 
skaft sittande; Bukfenornas ame första strålar 
utlöpande i långa3 friaJ böjda spetsar; en kort 
skäggtöm under hakan, samt af saknad af blind
säckar omkring nedre magmunnen. 

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

ende ögonen upplyfta sig. Hufvudet är bredare 
än kroppen; dess längd något större än I af 
hela längden och mindre än J af längden till 
stjeitfenans rot; det är äfven kortare än dess 
egen bredd. Ögonen runda, medelmåttigt stora, 
hafva en riktning uppåt, sitta långt afskilda och 
närmare nosen, så att afståndet derifrån till 
främre ögonranden, är lika med \ af afståndet 
från bakre ögonranden Lill lockets rand. Näs
borrarne sitta snedt framför Ögonen, närmare 
dem än nosen, hvilken är rundad, mycket bred 
och öfverskjuter något öfverkäkens rand. Un
derkäken är kortare än den öfre och har en 
helt kort skäggtöm under hakan. Gapet är stort, 
nära cirkelrundt; då det öppnas, framskjuter of-
verkäken helt obetydligt, men mun vikarne så 
mycket längre; då munnen tillslutes faller båda 
de öfre käkbenen inunder den läppformiga hud
fållan, som nosens undra rand bildar, och den 
tjocka läpphud, som bekläder underkäken vid 
mun viken, faller ned uti en derefter danad djup 
fåra. Tungan tjock, bruskar tad, har en tvär, 
rundad spets. Uti båda käkarne och på främre 
ändan af plogbenet sitta fina, kardlika tän
der uti närsittande, mindre reguliera rader, af 
hvilka den yttersta har de största tänderna. 
De öfre svalgbenen hafva å ömse sidor 2:ne, 
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med fina tänder fullsatta skifvor, af dem är den 
främsta smal och jembred, den bakre stor och 
lialfmånformig; de nedre svalgbenen äro aflån-
ga och försedda med likadana tänder. Gälbå
gar ne fyra, med taggiga knölar på främre si
dan. Gälöppningen stor. Gälhinnan har 7 strå
lar och är nedtill måttligt inskuren. Hela huf-
vudet är beklädt med en tjock, rörlig, löst vid 
hullet sittande hud, som helt och hållet döljer 
och öfverdrager gällocksbenen. Hela huden är 
betäckt af små fjäll, hvilka på den del af krop
pen, som ligger bakom analöppningen, äro me
ra regelbundet anlagda, platta och fint striera-
de, men deremot oregelbundna, något djupare 
liggande och liksom uihålkade på främre delen 
af kroppen äfvensom på liufvudet. Så länge 
likväl fisken lefver, är den öfverdragen af ett 
tjockt slemlager, b vilket alldeles döljer dessa 
fjäll och gifver hela buden en glatt och glän
sande yta. Sidolinien, som i sig sjelf är föga 
utmärkt och gör en liten krökning framtill, är 
knappt märklig så länge fisken lefver. Anal
öppningen har sitt läge något framom lialfva 
kroppslängden. Bröstfenorne äro temligen sto
ra, i spetsen rundade; de bafva ett något 
utdraget rotfäste och bestå af 21 till 23 strå
lar, af hvilka de medlersta äro längst; dessa 
strålar äro vid roten tjocka, i spetsen mycket 
regelbundet 8-delade, med parallell löpande gre
nar. Bukfenorna sitta framför bröstfenorna, 
bestå af 6 strålar, af b vilka dc 2:ne första äro 
mycket längre än de öfriga, och bafva långa, 
fria, trådformiga spetsar, som böja sig bågfor-
migt framåt; den andra strålens spets mycket 
längre än den första; de följande fyra strålarne 
äro små, nära förenade och delade, men liksom 
med sjelfva spetsarne sammanbundne. Första 
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ryggfenan är blott rudimentär, sitter uti en 
temligen djup fåra, som ryggkanten bildar, och 
består af en större, tydlig, ehuru kort, enkel 
stråle, bakom hvilken man finner 2:ne helt små 
och omärkliga, dem man ofta endast genom till-
lijelp af knif och loupe kan urskilja. Den an
dra ryggfenan börjar strax bakom bröstfenor
nas rot, fortlöper nästan jemnhög längs efter 
ryggen ända till stjertfenans rot, så att blott 
ett helt kort mellanrum blir öfrigt dem emel
lan; den består af omkring 65 strålar. Anal-
fenan är lång, af samma form och af samma 
utsträckning bakåt, som den 2:dra ryggfenau; 
den har omkring 60 strålar. Stjertfenan är 
liten, med smal rot och utvidgad rundad 
spets; består af några och trettio lätt förenade 
strålar. 

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

Till sin inre byggnad liknar den i det huf-
vudsakligaste Torskarnes, men hvad som myc
ket skiljer honom från dessa, är att de många 
blinda bihang, som omgifva nedre magmunnen 
hos de sednare, äro bos Padd-Torsken icke till 
finnandes; han bar blott 2:ne korta hörn, eller 
utvidgningar af tarmen, som antyda dem och 
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intaga deras ställe. Simblåsan är äfven afde-
lad i 2ne delar, af hvilka den främre är större 
och mera åt sidorna utvidgad. 

För sin svarta färg får Paddtorsken på nå
gra ställen i vestra skärgården namnet Smed; 
den kallas äfven MatfarJ Paddål o. s. v. — Den 
förekommer vid Norrska och Bohuslänska ku
sterna och äfven långt ned i Kattegat. Den 
horer likväl till mera sällsynta arter, som här 
och hvar erhållas tillfälligtvis, men aldri* i 
någon mängd. Dess lefnadssätt är ännu °till 
större delen okändt. Troligtvis lefver den spridd 
på mera grunda ställen bland tång. I Juli 
månad observerades 2:ne individer, som fölides 
åt och under hvarjehanda lekande åtbörder upp

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

S j ö k o c k - S l ä g t e t ,  Callionjmus Linn. 

De fiskar, som i vår vestra skärgård äro 
kända under det gemensamma namnet Sjökoc
kar (d. ä. Sjötuppar), bilda med flera andra 
utländska arter ett lika naturligt, som lätt ka-
rakteriseradt slägte inom de taggfeniga fiskar
nes afdelning. CUVIER förer detta till sin 12:te 
familj Gobioideij af hvilken vi redan förut sid. 
36 och 39 upptagit 2:ne andra slägten. Släg-
tet Callionymus igenkännes af många utmärkta 
kännetecken, af hvilka det här är tillräckligt 
fästa uppmärksamheten på följande: Kroppen 
nedtryckt, rundad, bakat tappformigt af smal
nande med en insänkning så veil längsefter 
ryggen som stjerten; huden helt och hållet 
utan fjällj glatt och mycket slemafsöndrande; 
hufvudet bredare än kroppen, nedplattadt^ tri
angulärt med närsittaude ögon, hvilka äro 
upphöjda öfver ytan och riktade åt sidorna; 
öfverkäken långt utsträckbar; gälöppningar ne 
inskränka sig till 2\ne smärre runda hålj som 
sitta ett pä hvar de ra sidan af nacken eme

dan gällockets rand är medelst huden samman
bunden med kroppen; förlockets nedre hörn 
utlöper uti ettj i spetsen taggigt utskott; buk-
fenorna storaj nästan längre och bredare än 
bröstfenorna, sitta frammanföre dessa och sins 
emellan yidt åtskilda; ryggen bär 2me fenorj 
livilkas inbördes relativa höjd är olika hos oli 
ka kön och förändrar sig efter åldern. 

Alla arter, som höra till detta slägte, äro 
hafsfiskar, hvilka lefva spridde eller blott par
vis tillsammans, hålla sig ständigt vid bottnen 
på medelmåttigt djup, företaga inga vidsträckta 
vandringar, och tyckas, efter all sannolikhet, 
lefva i monogami. I synnerhet hannarne prun
ka med de skönaste färger i många omväxlin
gar. Den yttre kö 11 skillnaden, som hos fiskar
ne i allmänhet är föga utmärkt, gifver sig hos 
detta slägte tillkänna genom en betydlig så väl 
form- som färgskillnad. Det är denna könens 
olikhet som vållat, att Ichthyologerna på en 
tid, då man ännu ej häråt lemnat någon upp-
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märksamhet, beskrefvo såsom särskilta arter 
hvacl i sjelfva verket endast var olika kön af 
samma art. Vår Fauna liar hitintills under de 
båda namnen C. Lyra och Dracunculus upp
tagit hlolt en enda art, den förra varande han
nen, den sednare honan. Men utom denna, 
som är Skandinaviens allmännaste art, upptäckte 
D:r SCHAGERSTRÖM för några år sedan vill Lands
krona en för vår Fauna ny och ganska distinkt 
art, som blef af honom beskrifven uti Kongl. 
Vetenskaps-Academiens Handlingar för år 18.}.} 

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

Dessa båda arter vilja vi nu i svit be
sk rifva. 

Pl. 22 och 23. 

S j ö k o c k ,  Callionymus Lyra Linn. 
(hanne och hona). 

Artni. Bakre ryggfenan tecknad med flera, färgade, parallelt med kroppen löpan

de band *). 
H a n n e :  f r ä m r e  r y g g f e n a n  h ö g r e  ä n  d e n  b a k r e ,  o c h  f e n h i n n a n  g u l a k t i g  m e d  f l ä c k a r .  
Hona: främre ryggfenan lägre än den bakre, och fenhinnan mellan de 3.ne bakre stra-

larne svart. 

Synonymt. Hanne: C. Lyra LINS. F n. Sv. N:o 3o4; - Syst. Nat. I. sid. 433. STRÖM Söndm. sid. 278. 
Min L. Zool. Dan. I. sid. 27. PL. 27. PENS. Brit. Zool. III. sid. 22.. PL. 3l. RETZ.FU. SV. s id. 3 I 3. N:o 22. N.LSS. 
Synops. sid. 92. SCHAGERSTK. Kongl. Vet. Acad. Handl. år .833, sid. >27. BLOCH. N aturg. d. Ausl. F. II. sid. 79. 
Tab. 161. YARR. Brit. Fish. I. sid. 261. 

Hona: C. Draculus MULL. Zool. Dan. I. sid. 20. Pl. 20. RETZ. Fn. Sv. sid. 3i3. N:o 23. C. Dracunculus 
NILSS. S ynnps. sid. 92. BLOCH Naturg. d. Ausl. F. II. Tab. .62. PENS. Brit. Zool. III. 224. pl. 32. YARR. Brit. 
Fish. I. sid. 166. 

Anm. Åtskilliga Författare liafva yttrat sin förmodan, att C. Lyra och Dracunculus, sådana dessa i den 
Nord-Europeiska Faunan blifvit bestämda, blott voro olika kön af en och samma art, men ingen har, oss vetter-
ligen, bevist alt så verkligen förhåller sig. Andra deremot, och bland dem Englands nyare Faunister, hafva icke 
blott betviflal, utan sökt vederlägga ett sådant förhållande. Vi få derföre åberopa och hänvisa till en för Kongl. 

*) Med dc diagnoser vi har uppställa åsyfta vi endast, att angifva skillnaden emellan de S kandinaviska arterna. 
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Vetenskaps-Academien förelagd undersökning i detta ämne (se Kongl. Vet. Acad. Handlingar för år I837), som 
ådagalägger, att båda dessa supponerade arter äro olika kön af en och samma art. 

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

Hamiarne Lill Sjökocken äro betydligt större 
än honorna: då de förra, fullt utvuxna mäta 
10 till 12 tum, finner man de flesta honor 
emellan 8 och 9 tums längd, och vi hafva ej 
sett någon som uppgått öfver 91 tum. Krop
pen nedtryckt rundad, bakåt tappformigt af-
smalnande, med platt, bred buk och en längs-
gående insänkning så väl efter ryggen som un
der stjerten, till följe hvaraf afskärningen af 
kroppen bakom anus nästan får utseende af en 
liggande åtta ( co ). Hufvudet nedplattadt, dock 
längs efter midten något högre än de sluttande 
sidorna, bredt triangulärt, så att det öfver gäl
locken utgör kroppens största bredd, hvarifrån 
det afsmalnar åt nosen; pannlinien gör en sva^ 
båge nedåt. Nosen afspetsad, rundad, är myc
ket nedtryckt och tunn, liksom en läppformig 
hudfåll, hvilken betäcker öfverkäken och un
der hvilken denne helt och hållet kan indra
gas. Öfverkäksranden, som är längre framstå
ende än den undre, bildas endast af mellan-
käksbenen, hvilka äro temligen fast förenade, nå
got bågformigt böjda och löpa ut i ett slags 
näbb; de äro försedda med långa näsutskott, 
som glida öfver ansigtsbenen och medverka till 
den betydliga framskjutning, som öfverkäken gör, 
da munnen öppnas; dervid får munnen ett rör-
formigt utseende och en direction snedt nedåt, 
hvilket vi sökt framställa på den i kontur 
lemnade nedre figuren på 23:dje planchen. 
Maxillarbenen äro helt små, sitta bakom mel-
lankäksbenen och dolda af den läppformiga nos-
huden; endast då munnen öppnas och fram
skjuter, komma deras nedra ända i dagen. Bå
da käkarne äro försedda med temligen köttiga 

läppar och hafva helt små, kardlikt fästade tän
der, som upptaga en bred yta. Inga tänder i 
gommen, ej heller på tungan, som är liten, 
broskartad, något tillspetsad ehuru rundad, med 
ett litet mjukt bräm omkring den fria spetsen. 
Ett litet gomsegel finnes ofvantill i munnen, 
men saknar något motsvarande nedtill. Ögonen 
sitta högt på hufvudet, nära intill hvarandra; 
ögongloben höjer sig öfver ytan, är ofvantill 
nedplattad, och riktad at sidan; pupillen njur— 
formig till följe af en flikformig utskärning i 
ögonringens öfre rand. Näsborrarne mycket 
små, sitta ögonen helt nära; den främre öpp
ningen något rörformig, den bakre föga märk
lig. Förlocket har i nedre hörnet ett utskju
tande handformigt utskott, som i spetsen har 
oftast 3:ne spetsiga, syllika taggar, riktade uppåt 
och bakåt, samt en fjerde tagg framåt, men 
som ligger längs efter utskottets rot dold un
der huden och är således lätt öfversedd. Fi
sken vet ganska väl att begagna sig af dessa 
vapen; då man bjuder till att upplyfta den, 
utspärrar den gällocken liksom Simpornaså 
att de taggiga utskotten blifva utstående. Loc
ket är litet, mycket tunn 19 med mjuk brosk
artad rand. Gälöppningarne äro små runda 
hål, som ligga på ömse sidor om nacken och 
hafva en tunn, slapp hinna i randen, som lik
som en valvel tillsluter dem; för resten är hela 
gällockets rand fast växt genom huden med 
kroppen. Gälhinnan har 6 strålar, alla fina, 
mjuka med hårlika spetsar, af hvilka de 3:ne 
öfra äro särdeles långa och böja sig efter lock-
randen. Gälrummet trångt, med små gälar 
och trånga öppningar mellan bågarne; de främre 
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bågrätiderna försedda med 2:ne rader små vårt
lika benknölar. De öfre svalgbenen lätt före
nade till 2:ne rundade mandlar, helt sträfva af 
fina kardlika tänder; de undre svalgbenen lika 
beväpnade, äro af den vanliga aflånga formen. 
Hela buden, som bekläder kroppen, år tunn, 
glatt, utan spår af fjäll och mycket slemafsön-
drande; den sitter på flera ställen helt löst vid 
hullet, så att den kan i fållor upplyftas. Si-
dolinien föga märklig, löper som en något upp
höjd söm längsefter halfva kroppshöjden, i 
temligen rak riktning, ehuru något slingrande. 
Analöppningen sitter ett stycke framom halfva 
längden, ungefär motsvarande 2:dra strålen i 
2:dra ryggfenan. Från den insänkning, som lö
per längs efter ryggkanten, uppresa sig 2:ne 
ryggfenor: den främre är triangulär, börjar öf-
ver det öfre bröstfen vecket, består af blott 4-
enkla strålar med mjuka spetsar, som fenhin-
nan följer ända ut till yttersta spetsen; den 
första strålen är den längsta, de följande grad
vis aftagande; andra ryggfenan, som börjar nä
ra intill den främre, har 8 enkla strålar, som 
alla äro ledade, samt 2:ne vid roten nära för
enade strålar, livilka i spetsen äro endast kluf-
na. Analfenan har samma form, som 2:dra 
rvesfenan och är lika lång som den, men bör-

1 1 o jar något bakom dess början, och räcker något 
bakom dess slut; den består äfven al 8 enkla, 
oledade, samt 2:ne vid roten närsittande, i 
spetsen klufna strålar, som äro längre än de 
öfriga. Bröstfenorna hafva en nästan rhonibisk 
form då de utspärras, annars bredt lansettfor-
miga, och nå med spetsarne ett stycke bakom 
analöppningen; hafva ett långt rotfäste, som 
li<rcrer utefter och nära förenadt med sidorna; ÖO 
de bestå af 1 enkel och 17 till 19 i spetsen 
delade strålar, af livilka 8:de strålen är längst, 
då hela strålantalet utgöres af 18; men 8:de 
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och 9:de liklånga och längst, då det utgöres af 
19, och 9:de längst, då det utgöres af 20; dessa 
strålar äro mycket rediga, ehuru fina, och för
enas af en tunn fenhinna. Bukfenorna, som 
sitta vid t åtskilda, med ett horisontelt läge, 
något framom bröstfenornas rot, med livars 
nedre rand de genom en sammanbindande hin
na äro förenade, bestå af 1 enkel och 5 i spet
sen mycket greniga och vid roten tjocka strå
lar; den enkla strålen är helt liten och nära 
förenad med den 2:dra i ordningen; de tilltaga 
gradvis i längd, så att sista strålen blir den 
längsta och når med spetsen nästan till anal
öppningen. Stjertfenan lång, i spetsen rundad; 
består af 7 mellanliggande enkelt klufna strålar, 
samt en enkel stråle ofvantill och 2:ne dylika 
nedantill; saknar alla de små strålar, som på de 
flesta fiskar finnas å ömse sidor om fenroten. 

Hvad vi nu upptagit gäller för båda kö
nen, livilka uti deras fullt utbildade tillstand 
sinsemellan visa betydliga skiljaktigheter. 

Gammal Hanne. —• C. Lyra AUCTOR. 

(Pl. 22). Ilufvudet mera långdraget, aflångt 
äggformigt, så att dess längd, tagen från den 
inskjutna öfverkäkens rand till nacken, mätei 
hela kroppslängden 41 gånger. Nosen lång och 
ögonen placerade bakom halfva hufvudets längd; 
hvarigenom afståndet från öfverkäkens spets till 
främre ögonranden blir mycket längre, än al-
ståndet från samma ögonrand till gälöppningen, 
och lika långt med det mellan lockets och ögats 
bakre ränder. Ryggens båda fenor äro vid ro
ten hvarandra berörande; den främre uppreser 
sig, lie-formig, till en betydlig höjd, som un
gefär motsvarar halfva kroppens längd, eller, 
med andra ord, då fenan nedfälles räcker fen-
spetsen utöfver stjertfenans rot; fenspetsen bil
das endast af första strålen i fenan som är 
längst, nästan dubbelt längre än den 2:dra, 3 
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gånger så lång som den 3:dje och 7 gånger 
längie än den 4:de strålen. Andra ryggfenan, 
som blott är ' så hög som första, har de med-
lersta stralarne något lägre än de främre och 
dessa åter något kortare än de 2:ne bakersta, 
hvilka äro de längsta och hafva en direction 
snedt bakåt; deraf blir öfre fenranden liksom 
något inskuren och fenan baktill så liö", att 
den nedfälld räcker äfven utöfver stjertfenans 
rot. Analfenan är äfven baktill mycket högre 
än framtill, och dess bakersta strålar så långa, 
att de med spetsarne nå bakom stjertfenroten. 
Stjertfenan har nästan samma längd som huf-
vudet, och de öfriga fenorna äro äfven större, 
än livad de befinnas vara hos honan. Bakom 
analöppningen finnes en temmeligen lång konisk 
papill, alldeles så bildad, som på Simporna. 

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

omvexlande, transverselt löpande, gröna, gula 
och ljusblå band; de sednare finnas vanligen 
till ett antal af 3:ne, sammanhängande med 
mörkare blått kantade, samt ett afbrutet, fläck-
formigt, öfverst sittande närmare fenranden; 
dessa band börja vid främsta strålen såsom stör
re utvidgade fläckar; fortlöpa något vågformiga 
och svänga sig uppåt mot öfre fenranden baktill; 
de nedersta äro mörkast färgade, och ljusna allt 
efter som de sitta fenranden närmare. SLjert-
fenan är grön vid roten och mera gulaktig mot 
spetsen, med irreguliera, längslöpande, liär och 
livar afbrutna, blå band vid roten och grede
lina vid spetsen. Analfenan är enfärgad smut-
sigt grå, skiftar lik vist vid viss dager vackert 
i gredelint. Bukfenorna vid roten gula, mot 
spetsen gröna, hafva flera eller färre vackert 
blå färgade fläckar. Bröstfenorna ljusare gul
grå, med fläckformiga tvärband af flera färger 
öfver stiålarne, och några liögblå fläckar vid 
deias lot. Detta i allmänhet livad färgen be
träffar, som är oräkneliga individuella variatio
ner underkastad. Sällan finner man hos ett in
divid alla partier lika fullständigt kolorerade; 
än framstår det ena, än det andra, liksom på 
de öfrigas bekostnad. De sköna färger, som 
pryda denna fisk såsom lef vande, äro äfven sär
deles ovaraktiga, och försvinna för det mesta 
hastigt efter döden. 

Hona. — C. Dracunculus AUCTOR. (PL. 
23). Hufvudet är kort, triangulärt, med till
spetsad nos, mäter på ett 91 tums långt indi
vid 51 gånger hela kroppslängden och på ett 
/ä tums jemt 5 gånger. Ögonen hafva sitt läge 
nära nog vid halfva hufvudlängden, så att af-
ståndet från käkspetsen till främre ögonranden 
är kortare än afståndet från samma rand till 
gällöppningen, och äfven kortare än afståndet 
mellan ögats bakre rand och lock-randen. Rvijg-
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fenorna äro något åtskilda vicl roten och stå 
till hvarandra i ett höjdförhållande, som är 
motsatt det hos hannen: den första är nemli-
gen icke blott lägre än den andra, utan så låg, 
att dess främsta och längsta stråle räcker ned
fälld med spetsen blott till roten af första strå
len uti andra ryggfenan, d. ä. dess längd utgör 
blott omkring T'5:del af hela kroppslängden. 
Uti andra ryggfenan äro äfven de främre strå-
larne längre än de bakersta, i följe hvaraf fe
nan blir mera hög framtill än baktill, äfven-
som ett betydligt afstånd uppkommer emellan 
stjertfenroten och de bakre strålames spetsar, 
då fenan nedfälles. Analfenans bakre hörn, 
som är näsrot längre än den främre, motsvarar O O 
ungefär den andra ryggfenans och slutar såle
des äfven långt framom stjertfenans rot. Bak
om analöppningen finnes blott en antydning till 
den koniska papillen. 

Hela öfre delen af kroppen ofvan om sido-
linien, samt hufvudet liafva en gulbrun färg, 
marmorerad af olikstora, mångformiga, grönaktiga 
fläckar och bruna punkter; fläckarne äro omgiina 
af mörkbruna ringar, livilka på vissa ställen 
sammanflyta, antaga en mörkare färg och bilda 
liksom dunkelt antydda tvärband öfver ryggen; 
vanligen finnas 3:ne sådana: det främsta, som 
är smalast, har sin plats vid början af andra 
ryggrenan, det andra vid samma fenas slut, är 
bredast och tydligast, det 3:dje strax framom 
stjertfenans rot; man jemföre figuren, som fram
ställer honan från ryggen sedd. Sidorna ne
danom sidolinien äro bleka, till hälften genom
skinliga, med några större, spridda bruna (stun
dom svartbruna) fläckar, ordnade i 2:ne min
dre regelbundna rader och omgifna af ett bredt 
messingsgult skimmer. Buken är mjölkhvit och 
undre delen af stjerten vattenklar, nästan ge
nomskinlig. Längs utmed sidolinien går ett 
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mörkbrunt afbrutet strek. Iris liar en smal 
guldgul ring närmast omkring den svarta, i 
blått skiftande pupillen. Första ryggfenans främ
sta stråle är gulbrun med några grönaktiga tvär
band, och hinnan, som sammanbinder de 3:ne 
bakersta strålarne, är djupt svart, liksom öfver-
dragen med ett nät af fina, mycket tätt lig
gande brungula ådror. Denna egna teckning 
är honan ensamt tillhörande och särdeles karak
teristisk. Den andra ryggfenan är tecknad med 
3:ne bruna tvärband, ofta afbrutne: det ena vid 
fenroten, det andra midt öfver fenan, är bredast 
och tydligast, det 3:dje vid fenranden; mellan 
dessa spåras 2:ne andra, svagt antydda, blåaktiga 
band; strålarne äro bleka och genomskinliga; 
den första har flera bruna tvärband; den 2:dra 
blott 3:ne i spetsen; de följande 2:ne till en 
början, samt slutligen blott ett. Analfenan en
färgad, blek, nästan mjölkfärgad. Bukfenorna 
af kroppens allmänna färg, med färre oregel
bundna bruna fläckar och en och annan inblan
dad blågrön. Bröstfenorna hafva en blekgrå, 
genomskinlig hinna, och strålarne äro omväxlande 
gul- och brun-fläckiga, hvaraf afbrutna tvär
band uppkomma öfver dessa fenor. Stjertfenan 
bar gulaktiga strålar och 3:ne större, dunkla, O o 
ljusbruna tvärband, öfver hvilka mörkare bruna 
fläckar äro strödda, som på fenans nedre del anta
ga en nästan svart färg; den nedersta strålen är O O ' 
helt hvit och den derpå följande har hvit spets. 

Yngre Hanne. De form- och färgförän
dringar, som hannen under sin tillväxt under
går, synas hafva af Ichtliyologcrna blifvit lem-
nade utan uppmärksamhet, och häruti får nian 
söka anledningen, hvarföre de båda könen af O 7 

Sjökocken blifvit ansedda och uppställda såsom 
2:ne skilda arter. Såsom mycket ung liknar 
hannen på det närmaste honan, och torde af 
de flesta, som ej undersökt dess inre könsde-
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lar, blifvit ansedd som hona. Samma färg, 
samma korta hufvud, samma relativa mått de
larne emellan finner man hos denne, som hos 
honan. Det enda hvarpå man likväl till det yttre 
constant igenkänner honom, är dess något högre 
första ryggfena, som alltid är, åtminstone nå
got högre än den andra, och alltid saknar den 
svarta färg på hinnan mellan strålarne i denna 
fena. Men i mån efter tillväxten aflägsnar han 
sig mer och mer från honans utseende och öf-
vergår till den skiljaktiga form och drägt, som 
utmärka honom såsom utbildad. Denna öfver-
gång uppfattas lättast under jemförelse emellan 
några yngre hannar af olika storlek. Vi ut
sälja fyra individer: ett af 65 tums längd, ett 
af 7?, ett af 8 och ett af 9 tum. Hos det för
sta mäter hufvudet ej fullt J af hela kropps
längden; hos det andra jemt ä; afslåndet hos 
båda mellan öfverkäksranden och ögats främre 
rand alldeles i samma förhållande som hos 
honan. Hos det 3:dje exemplaret är hufvudet 
något längre än \ af kroppslängden; afståndet 
mellan käksranden och ögat lika med det mel
lan ögats framkant och gälöppningen, men kor
tare än det från bakre ögonranden till lockran
den. Hos det 4:de är hufvudets längd ännu 
något större i förhållande till kroppen, och af
ståndet mellan ögat och nosen nära nog så 
som på den fullt utbildade hannen. Första 
ryggfenan är kortare än i af hela kroppsläng
den hos det första, och längre än 1 hos det 
4:de exemplaret. Första strålen i denna fenan 
räcker nedfälld med sin spets till spetsen af 
första strålen i andra ryggfenan hos det första; 
till spetsen af 4:de strålen hos det andra och 
till spetsen af 6: te strålen hos det 4:de exem
plaret. Hos de 3:ne första äro ännu båda rygg
fenorna vid roten åtskilda, såsom på honan; 
hos det 4:de åter inemot förenade. Hos ingen

dera räcka ännu de sista strålarne i andra rve-
J ÖQ 

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

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

vern, 
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vem, som har en nankinsgul färg, består af 
ett encla stycke, utan egentliga flikar; den har 
sin plats förnämligast uti högra sidan och om
fattar till en del den främre tarmslyngan. GalL-
blåsan liten, af en aflång form, träffas uti en 
inskärning i lefvern. Simblåsa saknas. Njurar-
ne hafva en triangulär form, ligga med sin 
bredaste ända framåt och afsmalna bakåt i en 
spets. Urinblåsan stor, vattenklar, tunnväggig, 
af en omvändt äggformig skapnad. Bukhinnan 
hvit och glänsande. Aggstockarne nedtill sam
manväxta till en, framtill delade i 2:ne hörn. 
Testiklarne aflånga, åtskilda, en å hvardera 
sidan om ryggraden, hafva hos yngre hannar 
mycken yttre likhet med samma organer hos 
vissa foglar; de hafva sitt läge något bakom 
bukhålans halfva längd. 

Sjökocken kallas på vissa trakter af Bohus
läns skärgård Flygfisk^ för sina höga ryggfe
nor, oaktadt ingen fiskare vet att om la la en 
motsvarande förmåga hos den, att han nemligen O ' o 
skulle kunna springa opp öfver hafsytan och 
kasta sig ett stycke fram, såsom STRÖM uppgifver. 
I Norrige bär den äfven namnet Flygfisk. Den 
förekommer längs utmed hela Skandinaviens 
vestra kust och ingår äfven i Öresund. På sist-
nämde ställe är den likväl mycket sparsam; 
blir något talrikare vid Kullen och mera all
män vid Bohuslänska och Norska kusterna. 
Ingenstädes träffas den likväl i mängd och blott 
spridda individer erhållas under fiske af andra 
fisksorter, synnerligen under Sillfisket. Icke en 
gång under dess lektid synes detta förhållande 
förändra sig, hvarutaf man tyckes kunna sluta, 

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

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

Skandinaviens Fiskar, Häf t. 5. 14 
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PI.  24.  

L i t e n  S  j  ö  k  o  c  k ,  Callionymus maculatus, Ra fin. 

Artm. Andra ryggfenan tecknad med ögonlika runda flackar, ställda i flera tvär-
gående rader. 

H a n n e :  f ö r s t a  r y g g f e n a n  h ö g r e  ä n  d e n  a n d r a ,  h v i l k e n  f r a m t i l l  h a r  l ä n g r e  s t r å 
lar än bak ti II. 

H o n a :  F ö r s t a  r y g g f e n a n  l ä g r e  ä n  d e n  a n d r a .  

Synonymt. Den enda Nordiska Författare, som beskrifvit denna utmärkta art, är D:r S CHAGERSTRÖM, se Kongl. 
Vet. Acad. Mandl. i8i3 sid. 133, der den är uppförd såsom hannen till C. Dracunculus LINN. Samma art har 
sedermera blifvit återfunnen af en af oss (F RIES) och hänförd såsom synonym med den art, hvilken aldraförst RAT 

FINESQUE i sina Caratteri sid. 25 Sp. 6o. och sedermera BONAPARTE uti sin Iconogr. d. Faun. Italica Häft. 3. be
skrifvit under ofvan antagna benämning, se samma Handl. årg. 1837. 

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

Rf 4—10; Af. 10; Brf 18 a 20; Bf 6; Stf 10. 

Lilla Sjökocken, som är en af Skandina
viens sällsyntaste fiskarter, är hittills funnen i 
allt för fa exemplar, för att derpå kunna af-
fatta en fullt tillförlitlig beskrifning. De frag-
menter till en sådan vi nu lemna. grunda si<r 

t% o o 
på jemföreisen emellan Herr SCFIAGERSTRÖMS of
van citerade beskrifning och granskningen af 
det exemplar, som fallit i våra händer, och nu 
förvaras på Zoolog. Riksmuseum i Stockholm. 
Båda exemplaren hafva varit hannar: den ena, 
som det synes fullt utbildad, fångades i Öre
sund vid Landskrona i Juli månad 1830; den 
andre, en yngre hanne (originalet för vår figur) 
erhölls den 26 November 1836 vid Bohuslän
ska kusten och Fiskebäcks kihls fiskeläge. 

Det äldre exemplaret var något öfver 6 
tum i längden; kroppens största höjd J-9 dess 
bredd J- af denna längd; hufvudets längd mät
te 6 gånger hela kroppslängden, och afståndet 
från nosen till ögats främre kant kortare, än 
från samma kant till gälöppningen. Första rygg
fenans höjd ej fullt l af hela kroppslängden; 
då den nedfalles, räcker ej spetsen af den för
sta, längsta strålen till stjertfenans rot. Andra 
ryggfenan framtill högst, ungefär 1 af hela 
kroppslängden, samt aftager bakåt, så att sista 
strålen blott utgör af samrfia längd i; nedfälld 
räcker denna fena med sin bakre spets till 
stjertfenroten. Båda ryggfenorna vid roten åt
skilda (?). 
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Det yngre exemplaret höll blott 4| tum 
i längd; höjden bredden i af längden; huf-
vudet mätte 51 ganger kroppslängden, och af-
ståndet mellan nosen och ögats framkant myc
ket kortare, än det mellan samma kant och gäl
öppningen. Första ryggfenan var obetydligt 
högre än den andra och motsvarade i af krop
pens hela längd, nedfälld räckte ej dess spets 
längre än till midten af afstandet mellan 5:te 
och 6:te strålarnes rot i andra ryqgfenan. Sist-J O O  

nämda fena är framtill högst, nägot större än 
? af kroppsländen , aftager bakåt, der sista strå
len blott utgör 1 af denna längd; nedfälld, bin-o 6 O 7 7 

ner ej sista strålens spets stjertfenans rot. Bå
da ryggfenorna äro vid roten förenade. 

%J O O 

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

Of van grönaktigt gul, under mycket blekt O O O 7 J 

brandgul; hela ryggen och öfre delen af huf-
vudet tätt beströdda med smärre, oregelbundna 7 o 

rostbruna Häckar af olika storlek och form; 
längsefter sidorna några oregelbundna rader med O O O 
runda, dels ljusblå, dels svartbruna fläckar, de 
flesta omgifna af en grönaktig ring. Läpparne 
och sidorna af gällocken hafva några kortare, 
ljusblå band och större fläckar. Iris grönak
tig med en ljust brandgul, midtpå mörkare 
ring närmast pupillen, som stöter i blått. För
sta ryggfenan har en mycket ljust gråaktig färg 
med något mörkare strålar, hvilka alla sluta i en 
snöhvit spets; på hinnan emellan de första strå-

larne finner man 3:ne öfver hvarandra stående 
mörkgröna fläckar, samt 2:ne, dem åtskiljande 
snölivita; ett närsittande par af sistnämda färg 
omgifver dessutom baktill den medlersta af de 

o 

mörkgröna; mellan hvardera af de öfriga s trål-
paren finnas 2:ne mörkgröna, af dem den öfversta 
aflång och utdragen i en spets, samt 2:ne helt 
små runda snölivita fläckar; bakom 4:de strålen 
blott en af hvardera färgen. Andra ryggfenan O J OO 
är helt ljus och genomskinlig och ändrar färg 
efter det föremål, mot hvilket man betraktar 
den; har 4 transverselt ställda rader med run
da gröna fläckar, som innesluta en mörkare pu
pill; de mörkaste intaga den lägsta raden, och 
ljusna småningom i den mån de sitta öfre 
randen närmare; de äro så placerade, att en 
fläck sitter i hvarje rad mellan hvart strålpar; 
men utom dessa ganska tydliga ögon fläckar, fin-\J %J o O 

nas 5 rader, mindre märkbara, snölivita fläc
kar, omgifna af en gul ring, af hvilka de 4 nedre 7 O O O 7 

raderna sitta i samma linia som de gröna fläc-
karne, så nemligen, att framom h varje af de 
sistnämda finner man en h vi t; den 5:te raden 
sitter tätt under öfre fenranden, har de tydli
gast färgade ringarne och blott en antydning O O O «/ \J 

till de gröna ögonfläckarne. Analfenan ofläckad, O O 
har en blek, h vi tak tig rot och violett skiftande 
yttre rand. Stjertfenan blek med spridda, rost
bruna fläckar vid roten, gulaktiga längsfläckar 
midtpå, samt ljusblå längs efter spetsen. Bröst
fenorna bleka, dragande i gult, med gula strå
lar, fläckade af rostbrunt, som bildar afbrutna 
tvärhand öfver fenan; vid dessa fenors rotfäste 
några få dels svartbruna runda fläckar, dels 
ljusblå drag. Bukfenorna vid roten brandgula, 
mot spetsen vackert ljusgröna och med blå rand; 
öfver den brandgula roten är en mängd små 
runda snölivita Ögonfläckar strödda. Den be-
skrifning öfver det äldre exemplarets färg och 
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teckning, som D:r SCHAGERSTRÖM lemnat, skiljer 
si^ visserligen nåsjot från vår; clock torde dels ö o o 
åldern, dels det tillstånd, hvaruti exemplaret 
kom författaren i handen, förklara de flesta om 
ej alla olik Lie terna. 

Af e°en erfarenbet känna vi ännu icke 
honan till denna art, och våga ej att afgöra 
huruvida det exemplar, som tjenat såsom ori
ginal till den figur D:r SCHAGERSTRÖM lemnat 
på cit. ställe öfver honan till sin Dracunculus, 
är densamma. Alt (lomma af beskrifningen 

24. 

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

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

S l ä g t e n a  C e n t r o n o t u s  o c h  C l i n u s  Cuv.  

De till dessa båda hörande arter innefat
tas under LINNÉS stora slägte Blennius, från 
hvilket först SCHNEIDER alskilde dem under en 
gemensam generisk benämning, Centronotus. 
CUVIER har sedermera med mycket skäl vidare 
delat SCHNEIDERS Centronotus uti de 2:ne släg-

ten, som vi öfverskrifvit och med honom an
taga. I likhet med livad förut bli f vi t iakttaget, 
lemna vi här en synoptisk öfversigt af de smärre 
slägten, uti hvilka Blennius LINN. enligt nyare 
åsigter blifvit upplöst; NB. blott sådaue, som 
räkna Skandinaviska arter. 

BLENNIUS LI N N .  

* Ryggfenans strålar enkla, ej ledade, med antingen stickande eller böjliga spetsar; stjertfenan 
af skild» 

»J«. Bukfenornas strålar i spetsen åtskilda; en enda regulier tandrad i hvardera käken. 
I. Slägtet BLENNIUS Cuv. (i egentlig mening). 

Bukfenornas strålar förenade unda till spetsen; Jlera tandrader i käkarnes den yttre 
störst och regulier. 

II.  Slägtet CLINUS Cuv. Bukfenorna långa, smala, jeinbreda, af underkäkens Jängd. 

III.  Slägtet CENTRONOTUS SCHN. Bukfenorna mycket små, rudimentära, betydligt kortare än under
käken. 

Ryggfenans strålar mjuka och ledade; StjertRygg- och Anat-fena fullkomligt samman
löpande. 

IV. Slägtet ZOARCJEUS Cuv. (se förut sid. 36). 

Med öfriga Blennier äga slägtena Cent ro- små fjäll; bukfenorna _, sammansatta af ett 
notus och Clinus de flesta karakterer gemen- färre antal strålar * som äro nära förenade, 

* ,.n r> , a • fc-i »ki /*n 4- //#M rr/i n* /)>» P.. o < / •/ /f r n/viti i /tn/i / • /)»i /)»i /7 rt /, t n rv o <3i . samma: en sammantryckt, långdragen kropps
form; mycket slemafsöndrande hudbetäckt af 

sitta fram/ore bröst fenorna; en enda längs ef
ter ryggen löpande ryggfena; ingen simblåsa. 
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De sk il ja sig båda från närbesläktade genera 
dels genom de i öfversigten lemnade kännetec
ken, dels genom ett mera tillspetsadt hufvud, 
som har antingen en nästan rak eller blott 
svagt kullrad panna, och som hos de flesta 
(hos alla Skandinaviska arter) saknar de öfver 
ögonen slående hudflikar, hvilka man träffar 
med få undantag hos de egentliga Blennierna. 
Sinsemellan visa de flera skiljaktigheter: Cen-
tronotus har knapt mer än spår till Bukfenor, 
som nemligen reducera sig till ett par små ut
stående taggar, omklädda af huden; en mycket 
låg, efter hela sin längd jenmhög ryggfena; 
ett litet hoptryckt hufvud, med nästan rak 
panna och mycket uppstigande mun; gälhinnan 
har blott 5 strålar; magen, som saknar den 

säekformiga afdelningen, utgör med tarmen ett 
fortlöpande rör, utan spår af blindsäckar om
kring nedre magmunnen. Clinus åter har lån
ga ehuru mycket smala bukfenor, sammansatta 
af flera, mycket tält förenade strålar; en något 
högre, svagt rundad ryggfena; större fenor i 
allmänhet; större hufvud i förhållande till krop
pen och mera trindt; pannan nedlöper något 
kullrig och munnen är nästan horisontel; gäl
hinnan har 6 strålar; magen säckformig; om-
krinsr nedre magmunnen finnas helt korta blind-O O 
säckar till ett ringa antal. 

Af Centronotus äger vår Fauna blott en en
da art, som länge varit känd; af Clinus der-
emot 2:ne, enligt hvad vi nyligen upptäckt. 

Pl.  25.  Fig.  1.  

T i s t e f i s k ,  Centronotus Gunelius Linn. 

Artm. Längs efter ryggfenan omkring io svarta ögonfläckar, som tillika något 
utbreda sig öfver ryggkanten. 

Synonymi. Blennius Gunelius LTNN. Fn. Sv. N:o 318; — Syst. Nat. T. 44 >• ARTED. Svn. sid. 45. N:o 5; — 
Gen. sid. 27. N:o 5. Tangbrosme N:o 3. STRÖM Söodm. sid. 315. RETZ. Fn. Sv. 324- N:o 44- NILSS. Synops. sid. 
io3. BLOCH Fische D. II. sid. 186. Tab. 71. fig. 1. YARR. Brit. Fish. I. sid. 239. 

Anm. Bland denna artens synonymer måste äfven uppföras den både i Skandinaviens och Englands Faunor 
upptagna namnarlen Ophidiurn imberbe. Alt LINNE' i Fn. Sv. N:o 3ig. under detta namn icke beskrifvit någon 
annan än G. Gunelius, bevisar hans beskrifning ovedersägligen, blott inan antager att han öfverselt— hvad på ett 
mindre exemplar lätt kan öfverses — de små bnkfenorna. SCHONEVELDE och MONTAGU, de enda författare utom 
LINNÉ, som på autopsi lemnat beskrifning öfver en i norden förekommande Ophidiurn imberbe, hafva begått sam
ma misstag, åtminstone vinner detta påstående all sannolikhet, då man noga granskar deras ofullständiga beskrif-
ningar. Äfven PENNANT trodde sig hafva funnit ett exemplar till O. imberbe och lemnade deröfver en figur i 
append, till Brit. Zool. Tom. IV.; denna k an likväl svårligen föreställa något annat än en Ålunge; beskrifningen 
uteblef. Den verklige Oph. imberbe, som RONDELET först bekantgjort, lärer ännu icke vara funnen utom Medel-
hafvet. 

Rf 77 a 7.9; Af. 42 å 44; Brf 11 ä 12, Bf. 2. S t f .  18 a 20. 
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Tistefisken hinner vid Skandinavien en 
längd af 6 till 9 tum; höjden utgör omkring 
J af längden och bredden knapt hälften af 
höjden. Kroppen är mycket hoptryckt åt si
dorna, långsträckt, nästan jemnhög till öfver 
halfva sin längd, hvarefler den svagt afsmalnar 
mot stjertfenan; denna form gifver fisken ett 
svärdlikt utseende, hvaraf den ock på sina stäl
len bär namnet Svärdfisk. Ilufvudet är litet, 
y af kroppens hela längd, hoptryckt, ofvan till-
skärpt, så att nacken och pannan bilda en af-
rundad köl; linningarne äro något svällda och 
utstående; munnen liLen, mycket uppstigande, 
med temligen stora läppar försedd, hvilka rulla 
sig öfver käkbenen; båda käkarne hafva unge
fär samma längd. Ögonen små, sitta högt, så 
att nedre randen tangerar den linie, som dragés 
från gällockets spets till öfverkäkens rand; de 
sitta äfven så långt framåt, att afståndet från 
nosen till främre randen är \ af deMfrån bakre 
randen till lockspetsen; deras diameter motsva
rar l af hufvudets längd. Locket är långt, 
triangulärt, öfverstiger \ af hufvudlängden, 
bakre spetsen faller in vid bröstfenornas öfre rot
fäste. Gälöppningarne medelmåttigt stora; bå
da <rälhinnorna äro nedtill med hvarandra for-
enade utan någon märkelig inskärning; de ligga 
således såsom en bred krage fria omkring gäl
näset och äro endast vid främsta spetsen der-
med sammanvuxna; gälhinnans strålar äro 5, 
af hvilka de fyra öfre äro temligen breda, den 
5:te deremot helt smal och kort, så att den ej 
räcker ut till gälhinnans rand, och har en di
rection mera åt strupen till. Gälbågarne äro 
små, den bakre fastväxt vid gälruminets bakre 
vägg, lemnar blott en helt liten springa öppen; 
båsarne äro framtill försedda med s v 11 i k a tän-o ^ 
der, ordnade i 2:ne rader. De öfre svalgbenen 
förenade till 2:ne mandelformiga upphöjningar, 

Fig. 1. 

tätt beväpnade med lina kardlika tänder; de 
nedre äro smärre, hafva samma beväpning; 
tungan glatt, hård, broskartad, triangulär med 
fri spets. Uti båda käkarne finnas små kägel-
formiga, temmeligen spetsiga tänder, som sitta 
något från hvarandra afskilda; i öfverkäkcn 
sitta de största (omkring 11 på hvarje sida) uti 
en yttre, mera regulier rad, inom hvilken man 
finner en till 3:ne rader smärre tänder utan 
särdeles ordning; ställda, vanligen tilltagande i O ' O  O 
mängd främst i käken; uti underkäken åter in
taga tänderna blott en enda rad, med 11 på 
hvarje sida, de största främst; likväl finnas in
nanför fram tänderna några smärre, oregelbun
det ställda och till antal varierande. På plog
benets främre ända sitta några få tän der (3 å 6), 
lika med dem i käkarne, men i bågformig rad. 
Gombenen sakna tänder. Kroppen är beklädd 
af en riktigt slemafsöndrande hud, på hvilken 
man i fiskens lefvande tillstånd ser föga spår 
till de små runda, djupt i huden nedtryckta 
fjäll, som utan att beröra hvarandra finnas 
strödda öfver hela ytan, ungefar som på Tång-
luken. Sidolinien är föga utmärkt, löper i rak 
riktning nästan efter midten af kroppen. Anal
öppningen sitter på honan vid halfva kropps
längden, på hannen åter något framom; detta 
är den enda yttre könsskillnad vi kunnat upp
täcka hos denna arten. Ryggfenan är en en
da, sammanhängande, låg och nästan jemnhög, 
börjar ett litet stycke från nacken eller midt 
öfver bröstfenornas rot, och fortlöper till stjert
fenan, med hvars rot sjelfva hinnan förenar 
sig, ehuru båda fenorna äro tydligt afskilda; 
den äger 77 till 79 strålar, som alla äro enkla, 
hårda, vid roten temligen tjocka och i spetsen 
uddhvassa; dessa stickande spetsar äro likväl 
helt och hållet dolda af den tjocka omgif vande 
fenhinnan, så länge fenan är oskadad, men 
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tränga i annat fall ut och blifva blottade. Anal-
fenan har samma form och bakåt samma ut
sträckning som ryggfenan; den är lik vist något 
hö<rre. har aldra främst 2:ne hårda stickande Ö 
strålar och vidare 40 till 42 mjuka, ledade 
strålar, hvilka i spetsarne äro liksom delta eller 
hafva åtminstone spår till delning. Bröstfenor
na äro helt små, ovala, af ungefär halfva kropps
höjdens längd, äro fästade mycket lågt, så att 
öfre fen vecket intager nedre \ af kroppshöjden; 
de bestå af 11 eller 12 strålar, af hvilka de 2 
a 3 öfversta äro enkla; den 6:te och 7:de äro 
de längsta. Bukfenorna äro ytterst små, nästan 
rudimentära, sitta tätt utmed hvarandra, obe
tydligt framom bröstfenorna; de synas vid för
sta påseende blott bestå af hvarsin liten stråle, 
vid roten mycket tjock, hård och uddhvass, 
som omgifves fullkomligt af en tjock fenhud 
med nå^ot utvid^adt bräm; men undersökes O O 
fenan nogare, så finner man den bestå af 2:ne 
sådane strålar, ehuru den inre är mindre och 
ligger nära förenad intill den yttre. Stjertfe-
nan är äfven helt liten, af ungefär bröstfenans 
längd; utspänd får den en vacker rund form; 
den har inalles 18 till 20 strålar, af hvilkade 
yttre åro särdeles små, enkla och ledade; de 
mediers ta i spetsen delade. 

Färgen är enformigt gulbrun med svagt an
tydda irreguliera, sammanlöpande, ljusare, run
dade fläckar, af hvilka kroppen får ett spräck
ligt utseende; under loupe betraktad, företer hu
den äfven en mängd svarta prickar, med hvilka 
den är tätt öfversållad. Hufvudets sidor äro 
bleka, från ögat nedlöper ett svart strek per-
pendikulärt till underkäkens ledgång. Trakten 
omkring gällocken, gälhinnan, strupen, buk-
ocli bröstfenor äro brandgula. Iris af en skim
rande mörk gröngul färg, har närmast pupillen 
en gul ring. Längsefter ryggen finner man 

vanligast 10 (någon gång blott 9 eller ända till 
13) större ocell-fläckar, som utlöpa med bestäm
da mellanrum ett stycke på sjelfva fenhinnan; 
dessa fläckar äro rundade, men oregelbundna, 
hafva en djupt svart pupill, omgifven af en gul-
hvit ring; de främsta äro vanligen de tydliga
ste, de sista ofta dunkla eller utplånade. Anal-
fenan har samma färg som kroppen, men är 
kantad af brandgult, och har dunkelt antydda 
hvitaktiga fläckar, ställda i snedt löpande ra
der, som gör, att den nedfälld visar sig såsom 
tvärbandad. Stjertfenan är i spetsen brandgul. 
Hela tarmkanalen är kort, bildar ett nästan 
jemstort rör, med blott någon utvidgning för 
magen, som är liten, utan säckformig del och 
saknar blindsäckar helt och hållet omkring nedre 
munnen (pylorus). Den gör några mindre be
stämda böjningar och bildar en S-formig slyn-
<ra under vä^en till Anus. Lefvern, till färgen no j 

blekt lefverbrun, utgör egentligen en enda lob, 
omfattar magen och når med bakre spetsen till 
främre fjerdedelen af bukhålan; sraxt framom 
denna spets på insidan har den lilla gallblåsan 
sin plats. Sim blåsa saknas. Urinblåsan är vals-
formig med lång afsmalnande botten, genom
skinlig och fylld af en klar, färglös vätska. 
Öppnar man en hona under lektiden, finner 
man en enda slor valsformig äggsäck, som in
tager ensam nästan hela bukhalan från anal
öppningen till bakre spetsen af lefvern; den är 
då alldeles fullpaekad af hvita ägg, stora nästan 
som knappnålshutvud, hvilka till följe af sitt 
nära läge få en sexkantig form, såsom vaxcellerna 
i en bikupa. Hos hannen träffar man vid 
samma period 2:ne långa, jembreda testiklar, 
som li^a tätt utmed liva rand ra och nå till DO 
lefverns spets; till färgen äro de som vanligt 
gulaktigt hvita. 
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Tistefiskerij eller som den äfven på andra 
trakter kallas: Teistefiskerij allt efter de olika 
provinciela benämningarna på Grisslarij Uria 
grylle^ liar af denna fogel sitt namn, emedan 
han utgör en af de smärre fiskar, livilka tjena 
T i sten till föda. Den kallas äfven Svärdfisk 
för sin kroppsform, och i Norrige här den efter 
STRÖMS uppgift namnet Tangbrosme. Den fö
rekommer längs efter Norska och Bohuslänska 
kusterna, äfven i Kattegat, Öresund till och 
med i Östersjön; dock är den i sistnämdc vat
ten på vår kust ännu ej träffad så högt upp 
som i Mörkö skärgård. Som den lefver städse 
spridd på botten bland stenar och tång och vet 
att skickligt dölja sig, fångas den mera spar
samt. Den vistas på ett mera grundt vatten, 
livarföre den på sådane kuster, der en märkli
gare ebb infaller, ofta blir qvarlemnad i smärre 
hålor der vatten stadnar, och är vid sådana 
tillfällen lättast att ertappa. Den är särdeles 
seglifvad och kan ganska länge ligga öfver vatt
net, innan han dör. Dess rörelser äro ytterst 

energiska, då man bjuder till att taga den, an
nars rörer den sig mera långsamt och slingran
de. Man ser den sällan ligga utsträckt, utan 
vanligtvis mer eller mindre vågformigt böjd 
eller till och med liksom hopviken; deraf låter 
det förklara sig, att denna fisk så ofta träffas 
inkrupen uti toma musselskal, med hvilka han 
icke så sällan upphämtas från botten, i synner
het vid ostronfiske. Dess föda synes vara för
nämligast crustaceer eller mollusker, åtminstone 
träffas deraf flera lemningar i magen. I slutet 
af October finner man fylld äggsäck hos honan 
och svälda testiklar hos hannen, hvaraf följer, 
att fiskens lek tid inträffar i denna månad eller 
kanske något sednare. Det är också vid denna 
tid, som de flesta fångas i Bohuslän, bland an
dra fiskar i Vad. En och annan erhålles äf
ven vid andra årstider. Som Tistefisken icke 
är till någon nytta för fiskaren, lemnas åt den
samma ingen uppmärksamhet. Till föda be
gagnas den ej. 

Pl.  25.  Fig.  2.  

L å n g b a r n ,  Clinus mciculatus Fr. 

Artm. Bröstfenornas nedre strålar längre än de öfriga, med fria spetsar; stjertfe-
nan i spetsen tvär, något rundad; 36 strålar i analfenan oeli omkring 6o i ryggfenan. 

Synonymi. Clinus maculatuSj FRIES. Kongl. Vet. Acad. Handl. år 1837. 

Ef. 59—61; Af. 36; Brf 15; Bf 6(?); Stf 13. 

Alla exemplar vi erhållit af denna, i sed-
naste åren upptäckta fiskart, hafva hållit en 
längd mellan 6 och 7 tum. Kroppen långlagd, 
nära jembred, blott småningom afsmalnande 
åt stjerten, måttligt sammantryckt efter hela 
sin längd, med bred afrundad rygg och buk

kant, samt en längsgående insänkning midt ef
ter sidorna; kroppens största höjd utgör blott 
II till T5 af hela kroppslängden, och bredden 
nära | af höjden. Hufvudet, som utgör | af 
hela längden, är äfven svagt afkullradt, samt 

något 
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något tillspetsadt åt den något nedåt krökta no
sen, hvilken räcker framom käkranden; tinnin
garne svällda af starka tuggmuskler. Ögonen äro 
stora, omkring i af hufvudets längd. vetta nå-7 0 4 O 7 

got uppåt och äro obetydligt åtskilda; afståndet 
från nosen till främre ögonranden är lika med 
halfva afståndet från bakre randen till lockran
den. Näsborrarne små, föga märkliga; de främ
re öppningarne försedda med ett belt kort rör. 
Munöppningen ligger något snedt uppåt; öf\er-
käken är föga rörlig ocli ej utsträckbar i anse
ende till de korta ligamenter, som nära intill 
b varandra sammanhålla båda de ben, af h vilka 
käken bildas; mellan-käksbenen äro smala och 
jembreda. Maxillårbenen, som äro längre, äro 
svagt S-formigt böjda och nå med bakre spetsen 
bakom den lodräta linie, som faller från ögats 
medelpunkt; omkring båda dessa käkben rullar 
sig en bred läppllik och käkranden är något båg-
formig; den undre käken har nästan parallela 
bågar, är lång och något uppåt böjd, likväl kor
tare än öf ver käken; den är ensam i rörelse vid 
munnens öppnande. Uti båda käkarne sitta yt
terst och främst i munnen större, utskjutande, 
liksom hörntänder, nemligen en å ömse sidor i 
den öfre och 2:ne i den undre; mellan dem lem-
nas i den förra ett tomrum, i den sednare åter 
är delta fy Id t af en rad med mycket smärre 
tänder, innanför hvilka man finner i båda kä
karne hela käkspetsens yta kardlikt besatt af 
lina, spetsiga tänder, hvilka fortsättas i några få 
rader längs öfverkäkens rand, af b vilka den 
yttre är must regelbunden oeli har de största 
v O 
tänderna, och blott uti en rad längs underkäken. 
Likadana tänder finnas på främre ändan af plog
benet och uti en rad ställda på hvardera af gom
benen; tungan dei;emot är slät, med fri, afrun-
dad och smal spets. Uti öfre gomlivalfvet fin
nes ett tydligt, tvärgående, midt på djupt in
skuret gomsegel. Gälöppningarne stora; fyra gäl
bågar, af hvilka den bakersta är förenad med 
väggen; gälhinnan, som nedantill är djupt insku
ren och förenad med näset, har 6 strålar. Öf-

Skandinavie/is Fiskar, Haft. 5. 

ver förlocket, som är nära förenadt med locket, 
ligger en stark muskel, som upphöjer tinningar
ne; lockranden har en tvärt aflmggen spels, med 
en riktning uppåt ofvan det öfre bröstfen vecket, 
och fortsättes af en tunn spetsig hudflik. Hela 
huden, som är mycket slemafsöndrande, är be
täckt af mycket små, tunna fjäll med rundad 
spets, hvilka till en del betäcka hvarandra; des
sa fjäll blifva ej synliga förr än man befriat hu
den från slemmet. Sidolinien är föga utmärkt, 
löper i rak riktning längs efter insänkningen på 
sidorna, och intager ungefär halfva kroppshöjden. 
Analöppningen är belägen vid halfva afståndet 
mellan nosen och stjertfenroten. Ryggfenan bör
jar framom bröstfenorna, alldeles midt öfver 
bukfenorna, löper längs efter ryggen till helt 
nära stjertfenans rot, der den upphör; den be
står af 59 till 61 hårda, stickande strålar, hvil
ka med uddarne höja sig öfver fenhinnans rand, 
hvilken deraf får ett sågtandadt utseende; de 
första 2 till 3 strålarne äro mycket korta och 
liknande taggar, vanligtvis sammanbundna me-O ö  *  O  . . .  
delst hinnan hos hannarne, men fria hos honor
na, de derpå följande 10 tilltaga småningom i 
höjd, hvarefter fenan bibehåller till hälften al 
sin längd ungefär samma höjd och aftager sedan 
nästan omärkligt mot slutet; deraf blifver öfre 
fenraden bågformig; fenans största höjd motsva
rar ungefär ögats diameter. Analfenan har nära 
nog samma form, som ryggfenan och går lika 
nära, ja nästan ändå närmare till stjertfenroten; 
den är blott något lägre, och nedre randen ej 
så bågformig; den består konstant af 36 strålar, 
alla mjuka, de 2:ne första enkla, de följande 
veka och i yttersta spetsen klufna. Bröstfenorna 
hafva en särdeles utmärkt form: då de utspän
nas är bakre fenranden rundad, under det nedre 
hörnet utlöper med 5 till 6 långa strålar utöf-
ver hinnans rand; de bestå Ii vardera af 15 strå
lar, af b vilka den öfversta är helt kort och en
kel, de följande 8 eller 9 af ungefär samma längd 
och i spetsen klufne, förenas medelst den tunna 
hinnan ända ut i spetsen, den derpå följande 
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strålen (pa somliga exemplar den 10:de i ord
ningen på andra den ll:te) utlöper helt hastigt 
ett långt stycke, nära i af de förra strålarnes 
längd, utöfver fenhinnans rand och är af alla den 
längsta; de följande 4 å 5 gradvis kortare, liaf-
va enahanda beskaffenhet som den sistnämde 
och äro alla enkelt klufna i spetsen; då fenan 
är sammanfallen, har den en sned lansettform, 
ungefär af hufvudets längd, och ligger i en di
rektion snedt uppåt. Bukfenorna, som sitta ett 
stycke framom bröstfenorna, nära intill hvar
andra, äro smala, nästan jembreda, af under
käkens längd; synas blott bestå hvardera af 2:ne 
tätt förenade strålar, men, under loupe betraktade 
synas de sammansatte af flere; vi hafva tyckt 
oss kunna räkna 6. — Stjertfenan håller en längd 
nästan lika med kroppens höjd, är i spetsen ut
vidgad, rundadt tvärhuggen och består af 11 de
lade strålar samt en enkel å ömse sidor, att ej 
räkna några mindre och kortare strålar, som fin
nas vid sjelfva roten. 

Kroppen har en smutsgulaktig färg, mörka
re ofvan och ljusare nedan, tecknad utefter si
dorna öfver sidolinien med flera större oregel
bundna gulaktigt bruna fläckar, hvilka hafva"en 
mörkbrun kant. Häraf uppstår liksom flera, dels 
afbrutna, dels med hvarandra sammanflytande 
mörka ringar; vanligtvis finner man öfver sjelfva 
ryggkanten 5 till 6 större och mörkare fläckar, 
som få utseende af tvärband. Längs utmed si
dolinien finnes en rad med mindre runda och 
ljusare fläckar och älven under denna lime sy
nes dunkla spår till dylika. Hufvudet har 
samma grundfärg som kroppen, men sidorna 
draga mera i gult och helt dunkla fläckar äro 
antydda på öfra delen af hufvudet. Iris fir hvit» 
aktig, med en bred ring, ofvan brun, under nå
got rödlätt. Ryggfenan är blek, något dragande 
i gult, tecknad med 9 å 11 snedt uppifrån och 
bakåt löpande, vågiga rader af små runda bruna 
fläckar, som sitta på strålame. Anal- och Buk
fenorna äro bleka, ofläckade. Stjert- och bröst
fenorna deremot hafva smärre fläckar på strå-

larne, som bilda några mer eller mindre tydliga 
tvärband öfver dessa fenor. 

Lefvern har en blekbrun färg, är i spetsen 
delad i 2:ne flikar, antingen lika stora, eller den 
venstra något längre, och räcker till bottnen af 
magen; den ar ofvan konkaf och omlindar mat
strupen, magen och pylorus. Gallblåsan är helt 
liten, knapt större än ett så kalladt Canarifrö, 
liar sin plats of van emellan lefverns flikar. Mat
strupen är mycket kort; magen liten, med säck, 
nedre magmunnen således vid sidan, uppstigan
de, försedd med 3:ne korta, koniska blindsäckar. 
Tarmen är teinligen lång, gör straxt framom nedre 
magmunnen sin första böjning; bakåt och bakom 
bottnen af magen biktar den en liten slinga, 
hvarefter den nedgår och gör en helt obetydlig 
böjning vid anus. Simblåsa saknas. Urinblåsan 
är lång, smal och genomskinlig. Hos hannen 
finnas 2:ne aflånga, trinda, sinsemellan förenade 
testiklar och honan har £n enda äggstock, tein
ligen stor och valsformig, mot lektiden fylld af 
hvita romkorn, stora som vallmofrön. 

Denna lilla Pisk, for fiskaren utan värde, 
för Ichthyologen af så mycket större, är så vidt 
oss är bekant, endast träffad vid Bohuslänska 
kusten, der den upptäcktes år 1835 för första 
gängen, och har sedermera under hvarje af tie 
derpå följande åren blifvit återträffad i Octo
ber , November och December månader. Den 
synes vistas på djupare vatten de öfriga tiderna af 
året och blott under sin lektid, som infaller de 
näinde månaderna, söka grundare stränder. Som 
den aldrig fångas i någon mängd, ulan blott en 
och annan i hvarje vadkast, är mer än sanno
likt, att den älven under lektiden ej förenar sig 
i större stim, ulan parvis förrättar fortplant
ningen. Den är, nyss upphämtad, mycket liflig 
och gör i början, då han insläppcs i ett kärl ined 
vatten, våldsamma försök att befria sig, och hop
par dervid ofta ölver brädden. Den är som 
närslägtade fiskar mycket seglifvad och kan flera 
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dagar förvaras lefvande uti ett litet kärl, fyldt 
med vatten, blott delta dagligen ombytes. Den 
håller sig helst vid bottnen, kroppen alltid ut
sträckt och bröstfenorna utspärrade, h var vid den 
liksom stödjer sig på de nedre fria bröstfenstrå-
larne, som på visst sätt dervid hafva ett finger-
likt utseende, och agera som fötter vid de lång
sammare, liksom krypande rörelserna på bottnen. 
De starka käkarna hos denna fisk antyda att han 

måste lefva af smärre, hårda skaldjur; magen är 
likväl tom hos de flesta under den tid då de 
fångas. Fiskarena kalla denna fisk Långbarn for 
sin ringa storlek och Långe-lika kroppsform; de 
känna dock ganska väl, att den är skild från 
Längans yngel, som egenteligen bör hafva denna 
benämning. Alla de exemplar af denna fisk, som 
fallit i våra händer äro fångade i den stora Sill
vaden vid Gullmar-fjärdens utlopp. 

B. F. F. 

Anm. Härmed slutas den del af arbetet, hvaruti Professor B. F. FRIES varit medarbetare. Efter hans, för 
vetenskapen och lians vänner alltför tidiga död liar undertecknad åtagit sig en del af redaktionen. Stockholm 
den 22 October 1839. Carl J. Sundevall. 
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F  l i r a ,  Cyprinus Bcillerus Linn. 

A r t m .  A n a l  f e n a n  l i a r  3 4  t i l l  4 o  d e l a d e  s t r å l a r ;  s i d o l i n j e n  n ä s t a n  r a k  m e d  o m k r i n g  
69 (68—70) fjäll; munnen uppstigande med underkäken obetydligt längre. 

Synonymi, ARTEDI Descr. Sp. sid. 23. N:o 11; — Syn. sid. 12. N:o 29, — Gen. sid. 3. N;o 5. — Lura. Fn. 
Sv. N:o 365; — Syst. Nat. I. sid. 532. RETZ. Fn. Sv. sid. 361. N:o 126. NILSSON Syno ps. sid. 30. N:o 11. BLOCK 
Oecon Naturg. d. F. D. 1. sid. 62. Tab. 9. 

Y n g r e  F1 i r a, C. Bjorkna LINN. Fn. Sv. N:o 371. (Jfr var Synonymi till C. Blicca sid. 64). RETZ. Fn Sv. N:o 124. 

Anm. Till denna artens synonymer måste äfven föras C. Farenus LINN. Fn. Sv. Nio 369 och RETZ. Fn. Sv. 125. 

Rf. ii; Af. 37 a 43; Brf 17; Bf 9 a 10; S/f. .9, 

Storleken af denna art, som hörer till Brax-
narnas afdelning, synes i allmänhet något öfver-
träfFa Björknans och ställa den i detta afseende 
mellan henne och Braxen. Flirans vanliga stor
lek är emellan 8—10 tum. Kroppen är starkt 
hoptryckt och hög, dock mer utdragen och lång
sträckt än hos Braxen, så att största höjden, som 
infaller vid ryggfenans början, utgör nära nog | 
af kroppslängden, räknad till midten af stjertfe-
nan, och största bredden eller tjockleken är mindre 
än | af denna höjd, eller omkring hälften af 
hufvudets längd. Ryggen, som höjer sig föga 
från nacken, gör från den en jemn båge till bör
jan af ryggfenan, der den formerar en mycket 
trubbig vinkel och går sedan i nästan rak, slut
tande linie till stjertfenans bas. Ryggen är mått
ligt hoptryckt, med en afkullrad långsgående svag 
kam i synnerhet nära ryggfenan; dock är den 
delen, som ligger mellan rygg- och stjertfenan 
något fylligare. Buken platt från bröstet till 
bukfenorna, derifrån till anus skarpt kölad; sjelf-
va eggen är naken (d. v. s. icke betäckt af de 
på sidorna liggande fjällen), och sedermera utef
ter hela den långa analfenans rot mycket hop
tryckt och tunn; bukranden formerar en jemn-
gaende cirkelbåge från hakan till analöppningen, 
går sedan i alldeles rak linie till analfenans slut; 

derifrån den gör en obetydlig insänkning till 
stjertfenans bas. Hufvudet, hvars längd svarar 
mot l af kroppens, räknad till längsta spetsen 
af stjertfenan, men större än | af samma längd 
till stället der fjällen upphöra vid stjertfenans 
rot, är litet, afspetsadt, med tjock och trubbig 
nos, som icke framstiger Öfver munnen. Pannan 
bred och afkullrad, har frontallinien rak med en 
svag stupning från näsborrarna till nosspclsen; 
hufvudets sidor äro hoptryckte, så alt tjockleken 
är lika med den linien som dragés vertikalt ge
nom främre ögonranden. Munnen liten, uppsti
gande, utskjuter i rörform, då den öppnas. Öfre 
käkens rand, utgöres som vanligt af mellankäks-
benen, är något mindre framstående än på un
derkäken, som är klafF-formig, vetter uppåt, och 
hvars ledgång faller jemt vid främre ögonranden. 
Ögat temligen stort, så att diametern af ögon-
ringen upptager ungefär I af hufvudets längd, 
eller | af längden från nacken till nosen; dess 
läge är något lågt, så att öfre kanten af pupillen 
tangerar den linie, som dragés frän öfverkäkens 
kant i nosspetsen, till midten af stjerten vid 
stjertfenans rot. Afståndet mellan ögat och no
sens spets är ungefär lika med I af afståndet 
från ögats bakre kant till operculi spets. Näs
borrarna, som ligga mycket närmare ögat än 110-
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sen, hafva tvenne öppningar, den främre liten 
och rund, den bakre månformig och större, kan 
tillslutas med en hudflik. Gällocken äro släta 
med jemna kanter; gälbågarna 4-, hafva på inre 
sidan tvenne rader kamnitänder, af hvilka depå 
undre raden hafva sågtänder; den främre raden 
på främre bågen har kammtänderna betydligt 
långa. Gälhinnan har 3 strålar och är, som van
ligt, fästad vid gälnäset. Svalgbenen hafva hvar
dera O tänder i en rad; desse äro hoptryckte, 
snedt afskurne, krokspetsade, med urhålkade 
tu crnry tor. Kroppen är betäckt med små, tunna 
fjäll, hvilka hafva en sned direktion, äro fint stri-
erade och spånlagde. Sidolinien, som är nästan 
rak, åtminstone obetydligt sänkt och går efter 
halfva kroppens höjd, utgöres af 69 (68—70) 
fjäll; of van denna linie ligga 16 och under den
samma 8 fjällrader. Anus ligger vid bukfenor
nas spetsar, eller under början af ryggfenan, 
nästan på medlersta delen af kroppen, likväl nå
got närmare liufvudet. 

Rjgsfenan börjar nästan midt öfver anal
öppningen på spetsen af ryggens vinkel, något 
längre från nosens spels än stjertfenans bas; den 
är mer än dubbelt så hög framtill som lång, 
mycket snedt afskuren, med rak om icke något 
rundad kant. Strålarnas antal 11; de 3 främsta 
enkla, de öfriga i spetsen grenige, och den sista 
delad till roten. Analfenan mycket lång, fram
till högst, har sedan en liten inskärning och 
fortlöper derefter rak och stupande till slutet; 
har 37 till 43 strålar: de 3 främre enkla, af 
hvilka den första är en knapt märklig tagg, de öf
riga delade i spetsen, utom den sista som är de
lad till roten. Bröstfenorna långa och spetsiga, 
räcka i hvilande ställning ined spetsarna till 
eller något framom bukfenornas fäste; hafva 17 
strålar; den främste odelad, längst ocli stark. 
Bukfenorna räcka med spetsarna fullt till anal
öppningen och hafva 10 strålar, af hvilka de 2 
första äro odelade. Stjertfenan mycket klufven, 
nedre loben längst, och fenstrålarna 19. 

Vid granskningen af de inre delarna, befin-1 • | nes tarmkanalen enkel utan egentlig magsäck, 

endast ventrikeldelen mera utvidgad och små
ningom öfvergående i tarmen, som har 2:ne böj
ningar, af hvilka den andra går högst upp. Af 
lefverns 3:ne lober är den högra längst och stöf-
velformig, den vänstra jembred, 3-hörnig med 
afstympad spets, den medlersta tillspetsad. Den 
öfre ?:delen af s immblåsan är tillsnärjd ocli mindre 
än den nedre, som är hornlik t böjd, vid ba
sen tvär och utvidgad. 

Färgen, ehuru som vanligt föränderlig efter 
ålder och årstid, liknar närmast den yngre Braxens. 
Ilufvudets sidor måugfärgade, skiftande af si if ut 
och messingsgult; ögonringen silfverhvit, liar öf
ver pupillen en gul anstrykning, der de fina 
gröna punkter, hvarmed den är beströdd, förena 
sig till en mörk fläck; pannan olivegrå, hvilken 
färg, ehuru något ljusare, intager ryggen ocli ned
stiger åt sidorna under det den mer och mer 
ljusnar och slutligen, något ofvan sidolinien öf-
vergår i silfvergrått, som under beständigt afta-
gande försvinner i bukens nästan hvita färg. 
Rygg-, stjert- och analfenor olivegrå, enfärgade, 
den sistnämde med den yttre randen mörk; 
buk- och bröstfenorna ljust gråa, de sistnämde 
med en brunaktig anstrykning vid basen. 

Flirans lefnadssätt, om livilket vi icke kun
nat erhålla tillräckliga upplysningar, synes myc
ket närma sig till Braxens. Hon finnes i flere 
större insjöar såsom Mälaren och Hjelmaren, men 
är icke särdeles allmän och synes tillhöra den 
medlersta delen af Sverige. Dess geografiska ut
bredning möter ännu svårighet att bestämma, 
emedan hon af allmänheten och fiskare så ofta 
förblandas med Björknan och den yngre Braxcn. 
Vid hela södra kusten af Mälaren kallas bon all
männast Farna eller Fana; men denna först-
nämde benämning tillägges äfven så väl Björk
nan, som den yngre Braxen, hvarföre vi hellre 
upptagit namnet Flira. Dess lynne synes i hut-
vudsaken öfverensstämma med Braxens. Hon 
lefver som denna af gräs, insekter och maskar. 
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Dess leklid inträffar i Maj, mycket tidigare au 
Braxens, ungefär midt emellan Gäddans och den 
sistaämdes. Lekstället väljes på grundt vatten 
med gräsig botten; ofta uppstiger den på öfver-
svämmad gräsmark. Leken tillgår på lika sätt 
som Braxens, hvilken framdeles skall beskrifvas; 
men skall icke räcka längre än 1 ä 3 dygn och 
är Fliran derunder lika rädd för buller som 
Braxen. När leken är slut, drager hon sig till 
djupare vatten och träffas under hela den öfriga 
tiden af året sällan spridd vid stränderna utan 
endast på djupet, der den mot hösten och vin-
treu samlar sig i stora skaror på vissa ställen 
och bildar så hallade stånd. Dess utveckling och 
tillväxt äro icke kända, man har likväl (enligt 

äf:s vigt funnit 67,500 BLOCK) i en Flira af 1 

rommkorn. Köttet är löst, hvitt, sött, benigt 
och icke särdeles smakligt, sämre om sommaren 
än om vinlren, och fetast före lek tiden i April. 
Fisken ätes dock så väl färsk kokad, som insal
tad och sedan torkad. 

Under lek tiden, då Fliran, som redan är 
nämdt, uppstiger mot stränderna och på grundt 
vatten, fångas den i Ryssjor (19) och Nät (5) 
samt med Landnot (6), der bottnen är sådan alt 
noten går fram. Tillfälligtvis hugges den äfven 
med Ljuster (20). På senhösten fås den någon 
gång, äfven med den slags not som dragés på 
djupet, ocli då alltid i ganska stor mängd, eme
dan 1' isken redan samlat sig till sitt vinterstånd. 
På mete med vanlig metmask kan den äfven 
fångas. 

C. U. E-n 
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Kuapt någon annan djurform är genom ka-
rakterer och yttre utseende så skarpt begränsad 
som Flundrorna, hvilka utgöra en egen familj 
bland de mjukfenige benliskarna, och den afdel-
ning bland dessa, som hafva bukfenorne sittan
de under bröstfenorne (ma/aoopterjgii thoracici). 

De karakteriseras genom sin breda, starkt O ' 

sammanplattade kropp; med rygg- och analfena 
som upptaga nära hela kroppslängden, samt 
isynnerhet derigenom att båda ögonen sitta på 
samma sida af hufvudet. — Hufvudskålen är 
nemligen så snedt vriden, att det ena ögat blif-
vit llvttadt öfver till motsatt sida. Flundrorne 
hafva alltså en normal bildning, som hos alla 
andra djur skulle vara en högst märkvärdig, 
monstrositet, och ifall Flundrorne vore för oss 
ovanlige, skulle vi utan tvifvel anse dem för de 
vidunderligast bildade af alla djur, men vanan 
att se denna djurform gör, att den i allmänhet 
väcker föga uppseende. Bland Flundrorne skulle 
ett exemplar, hvars ögon vore belägne såsom an
dra djurs, vara ett missfoster, och ett sådant 
exemplar lärer ännu aldrig vara funnet; man har 
blott sällan träffat missbildningar af dessa fiskar, 
hos hvilka det öfre ögat varit flyttadt upp på 
öfversta delen af hufvudet, och således kommit 
helt nära den sida, hvartill det, efter analogien 
med andra djur borde höra. 

Oaktadt denna snedhet i hufvudet, återfinnas 
dock hufvudskålsbenen i det närmaste så som 
hos andra fiskar, blott förvridne till skapnad och 
läge. Hos de öfrige kroppsdelarne finnes äfven 
någon brist på symmetri, ehuru i en vida ringare 
grad. Munnen är alltid något sned och tänderne 
olika på båda sidor; ofta saknas de på ögousidan; 
bröstfenan är mindre på blindsidan, anal-öppnin-
gen är vänd åt samma sida o. s. v. Men den 
mest i ögonen fallande olikheten mellan sidorne 
är den, att ögonsidan är färgad, vanligen mörk, 
brunaktig, och blindsidan hvit. Detta, äfvensom 
ögonens läge, står i närmaste sammanhang med 

dessa djurs lika egna sätt att röra sig; de sim
ma nemligen platt på sidan, med den hvita 
blindsidan vänd mot bottnen: ögonen och den 
högre utbildade färgen äro vände uppåt, mot 
ljuset. Flera andra fiskslag finnas, som hafva 
likså sammantryckt kropp som flundrorne, men 
alla utom dessa simma dock såsom vanligt, med 
ryggen uppåt. Det är äfven ryggen som hos de 
fleste fiskar är starkast färgad, medan den mot 
bottnen vända buksidan vanligen är hvit. Stun
dom finner man dock Flundror, som hafva blind
sidan fläckig, eller till en del af samma färg 
med ögonsidan, och någongång, ehuru ganska 
sällan, dem som hafva den helt och hållet fär
gad. Detta skall till och med vara normalt hos 
en Grönländsk art (Pl. pinguis FABR., Cynoglossus 
Fn. Grönl.) 

En del Flundrearter hafva ögonen vanligen 
på högra, andra på vänstra sidan; men undan
tag träffas dock, t. ex. af vår allmännaste art, 
Pl. Flesus, som vanligen har ögonen till höger, 
men hvaraf olla vänsterögade exemplar finnas. 

Flundrorne sakna simblåsa. Analöppningen 
ligger ända fram under bakre kanten af gällocket. 
Buk-kaviteten är således ovanligt liten, men den 
förlänges bakåt med en vik på hvardera sidan 
om skelettet, hvilket är nästan en likså besyn
nerlig egenhet, som hufvudets bildning. Hos 
andra djur med fullt utbildadt skelett omgif-
ves nemligen buk-kaviteten af refbenen, och ifall 
den fortsattes bakom dessa, så upptages den 
emellan grenarna af vertebrernes undre taggut
skott, så att buk-kaviteton alltid omgifves af ske
lettet. Hos Flundrorne äro deremot refbenen 
alltför små att kunna omsluta buk-kaviteten, och 
dennes bakre förlängningar omfatta taggutskotten, 
tvertemot vanliga förhållandet hos andra djur. 

Arter af Flundresläglet finnas i alla kända 
haf och utgöra öfverallt en omtyckt föda. De 
flesta arterna lefva nära stränderna på föga djupt 
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vatten, och utgöra en vigtig del af strandfisket. 
De simma trögt, nled eii vågig, al-lik rörelse, 
och ligga ofta stilla på botten. 

Mellan de olika Flundre-arterne tinrias så be
tydliga skillnader i formen att man med skäl 
kunde fördela dem i flera slägten, såsom CUVIER 

och flere nyare författare redan gjort; men då 

allenast 12 arter höra till vår Fauna, bibehålla 
\i dessa såsom ett eiida slii^te under det välbe-
kanta, karakteristiks, af ARTEDI gifna namnet, 
Pléuroiiectes (sidosimmare), och bifoga blott lul-
jande öfversigt af den ytterligare fördelningen, 
samt af de skandinaviska arterna. 

A. E g e n t l i g a  F l u n dr o r  ( Pleuronectes QVENSEL). 

Båda käkarne fullständiga, utåt synliga, ej täckta af fjäll; öfverkäksbenet bakåt bredare, ined fri spets; un
derkäken (oftast längre), med intryckta liudfallar på hakan, som utgöra fortsättningar från gälöppningarne, hvilka 
äro klufne öfver bröstfenan, och oftast öfver gällockets bakre vinkel. Undre ögat sitter något framom det öfre. 
Näsborrarna aflägsna från käkarne; de på blindsidan sitta tätt vid ryggkanten. 
l:o Hälleflundror [Hippoglossus Cuv.) Tänderna glest sittande i fle rdubbel rad: starka, spetsiga, inböjda, de främ

ste störst. Uringången öppnar sig bakom anus; (hos alla de följande arterrie ligger dess öppning i en papill 
inpå den färgade sidan, vid anus). Bukfenorne af vanlig form. Ögonskillnaden plattad, bred. Stjerten in
skuren, utbredd med tjocka, månggreniga strålar. Kroppen smalare, mindre plattad; Analtagg finnes. — 
1 Rällejlundra, (PI. Hippoglossus L.) 

2:0 Skäddor (Platcssa Cuv.) tänderne sitta i enkel rad. Bukfenorne af vanlig form (med strålarne vid roten 
tätt hopsittande). Ögonskillnaden smal, upphöjd. Stjerten rundad, ej utbredd, ined tvåklufna strålar. Ögo
nen vanligen till höger. 

a) Tänderne något åtskilde och spetsade; fjällen i kanten taggige. Analtagg finnes. 2 Lerflundra (PJ. li-
mandoides); — 3 Sandflundra (Pl. Limanda). 

b) Tänderne tätt liöpsit tände, trubbige, fjällen ej taggige; analtagg finnes. — 4 Spått flundra (Pl. Platessa). — 5 
Skrubb flundra (Pl. Flesus). — 6 Skärflundra (Pl. Cynoglossus L. FRIES V. A. H. 1838; nigromanus NILSSON). 

c) Tänder och fjäll som föregående. Ingen analtagg. Gällockets bakre vinkel fast växt. — 7 Mareflundra 
(Pl. microcephalus Donov) 

3:o Hvarfvar*) (Rhombus Cuv.) Tänderne små, spetsige, i mångdubbel rad. Bukfenornes strålar vid roten åt
skilde (hvarigenom dessa fenor afvika från formen hos de fleste andra fiskar, och likna de vertikala fenor
na); de börja tätt bakom underkäken. Rygg- och Analfenan med klufna strålar; den förra börjar framom 
o'gat. Ingen analtagg. Ögonen till venster. 

a) Fjällen små, otandade. Iris har ett tandadt lock. Ögonskillnaden bred, plattad. —8 Slätt-livarfj (Pl. 
Rhombus). 9 Pigg-hvarf (Pl. maximns). 

b) Fjällen i kanten smätaggiga. Iris utan lock. Ögonskillnaden smal, upphöjd. — 10 Lodd-hvarf (Pl. 
hirtus). — 11 Sma-hvarf (Pl. Cardina). 

J}. T u n g o r ,  Solea. QVESSEL,  V e t .  A c a d .  H a l l d i .  1806. 

Båda kakarne dolde under den fjälliga huden. Öfverkäksbenet ar ofullständigt eller saknas. Underkäken 
kört, med fjällig haka, utan'intryckta veck. Gälöppningarne endast klufne till bröstfenan. — Undre ögat sitter 
bakom det öfre. Nässborrarne på båda sidor tätt vid käk-kanten. Ingen analtagg. Alla fenstrålarne klufne. 
4:o Tungor {Solea Cuv.) Stjertfenan åtskild från rygg och analfenorna. Munnen sitter alldeles under den hop

tryckta, framskjutande nosen. Bröstfenor på båda sidor. — 12 allmän Tunga (Pl. Solea). 
Anm. Hit höra vidare några former som ej finnas hos oss, af hvilka en del sakna bröstfena på den blinda eller 

på båda sidorne. Q C 

*) Efter uttalet i Bohuslänska skärgarden. 
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PI. 2T. 

L e r -  F l u n d r a ,  Pleuronectes Limcindoides Block. 

Artm. Munnen stor: öfverkäksbenet så långt som till ögats bakre kant. Tänderne 

spetsade, sitta i enkel rad med mellanrum. Sidolinien framtill föga böjd. 

Synonymt. Pl. Limandoides BLOCH N aturg. Ausl. Fische 3 p. 24, tab. 185. — QVEICSEL V etenskaps-Acade-
miens Handl. 1806 pag. 54 och 222. — FADER Isis 1828 p. 878. — NILSSON Synopsis p. 57. — YARRELL Brit. 
Fishes 2 p. 224. — Pleuronectes Linguatula MULLER Prodr. N:o 376, och RETZIUS F auna Sv. p. 332 (men ej Pl. 
Lingu. Linncei, som är från Medelhafvet, beskrifven efter ARTEDI och WILLOUC.HBY; jfr. FRIES Vet.-Ac. Handl. 1838). 
— Hippoglossoides Limanda GOTTSCHE W iegm. Archiv 1835, 2. p. 168. 

Rfn. 7 8  a 85. — Anf\ 64 a 66 .  — Stjf. 18 .  — B/f 10  a 11. — B f  6 .  

Lerflundran hänfördes af CUVIER och flera 
nyare författare till samnia hufvudafdelning af 
slägtet som Hälleflundran; men ehuru den kan 
anses utsröra en öfversfån^sform mellan denna O O O 
och Skäddornac), så anse vi henne dock vara 
uti NILSSONS Synopsis vida naturenligare förd till 
dessa sednare, bredvid Sandflundran, med Ii vil
ken hon till bildning och utseende nära Öfver-
ensstämmer. Med afseende på de karakterer som 
böra bestämma den systematiska anordningen få 
vi hänvisa till den nyss förut lemnade öfversig-
ten af slägtet, samt till följande beskrifning, och 
anmärka nu blott, att bland denna underligt 
bildade djurgrupp är det Hälleflundran som minst 
afviker från den vanliga fiskformen. Den synes 
oss tydligt närma sig till Torskslägtet (t. ex. till 
Sejen och Kummeln), och har stjerten bildad 
nästan som Laxarnes; men hos Lerflundran äro 
både yttre utseendet och enskilta delar sådana 
som hos Flundrorne i allmänhet. 

Beskrifninq;. Lerflundrans vanliga län^d ut-U Q O 
gör 9—10, någongång 12 tum. Största bredden 

utom fenorna är omkring \ af hela längden, med 
inberäknad stjertfena. Hufvudet, till gällockets 
spets, utgör \ af kroppslängden utom stjertfenan. 
— Den jemt aflånga kroppen är ganska starkt 
plattad, så att största tjockleken ej utgör öf-
vcr j- af bredden. — Fjällen äro mera jem-
stora, och således mera ordentligt liggande, samt 
större än vanligt hos Flundrorne: från sidolinien 
vid midten af kroppen räknas ungefär 30 i en 
sned rad till ry™:fenan, och 32 till analfenan. ./ O O . Q 
De äro nära cirkelrunda; den fria kanten har z:ne 
svaga inböjningar, som mellan sig lemna en run
dad, trubbig vinkel, och är på hela fjällets 
bredd besatt med 12—20 fina, syllika, något 
divergerande taggar, som göra att fjällen kännas 
ganska sträfva då man stryker emot dem. Blind
sidan är dock till större delen glatt, så att blott 
kroppens bakre del och trakten kring fenornas 
rötter hafva taggkantade fjäll. — Hufvudet bildar 
med sin ryggkant en jemn fortsättning från ryg
gens böjning. Ögonen äro till läge och bildning 
aldeles sådane, som hos de flesta andra skäddor-

*) För att få ett enkelt substantivt namn på vårt språk för CUVIERS PlatesscUj hafva vi valt det på flera kust
trakter för dem brukliga ordet Skudda. Namnet Flundra bör, liksom Pleuronectesj gälla för hela slrigtet 
(eller familjen, ifall man vill anse afdelningarne för slägten). 

Skandinaviens Fiskar j Häft. 5. 
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na: de äro nära lika stora, sitta på högra sidan, 
det öfre knapt med i del bakom det undre; 
detta sednares längd är något större än dess af-
stånd från nosspetsen, och dess bakre kant ligger 
•vid \ af hufvudets största längd. Den inre si
dan af hvardera ögat, som ligger närmare det 
andra, är ganska starkt upphöjd, så att iris när
mar sig till ett vertikalt läge och pupillerna äro 
riktade åt motsatte håll. Härigenom kunna 
Flundrorne se åt båda sidor, då de ligga med 
blindsidan emot bottnen. Ögonskillnadeu bildar 
en smal, upphöjd köl, som förlorar sig bakåt. 
Näsborrarne ligga aflägsnade från käkarne, snedt 
framför ögonen. De som tillhöra blindsidan 
ligga vid dennas ryggkant, midtför ryggfenans 
främre ända. De äro på båda sidor dubbla, den 
främre försedd med en smal hudpapill. Sådane 
äro de hos alla Flundror utom hos Tungorna. 
Munnen är ganska stor, hvarigenom denna art 
skiljer sig från, de öfriga skäddorna: öfvevkäken 
är, liksom hos Hälleflundran och Våren, så lång, 
att den, uppböjd öfver ögat, skulle räcka till 
dettas bakre kant. Tänderne äro kägellika, sär
deles ofvanlill spetsiga, temligen små, sittande i 
en enkel, något oordentlig rad, med mellanrum 
af en tands bredd. På ögonsidan äro de inåt— 
böjda och mindre, men finnas långsåt båda kä
karne utom i bakersta delen af den undre. — 
Den hudfåll, som hos en stor del fiskar utgår 
från öfverkäkens inre sida, är hos denna art 
såsom hos alla Flundror ganska bred, öfverallt, 
äfven framtill fri, och har någon likhet med ett 
gomsegel. Gällocket är, såsom vanligt, fritt upp-
öfver bröstfenan och öfver sjelfva lockets bakre 
vinkel. Gälhinnan är i kanten mindre tillbaka
viken än hos de flesta andra Flundror. Den har, 
hos denna enda bland de skandinaviska arterne, 
8 strålar, nemligen 7 stora, något plattryckta, 
på livarje sida, och dessutom ett par små, tätt 
hopliggande, i midten. 

Sidolinien är till större delen alldeles rät, 
men dess främre i bildar öfver bukcaviteten en 
ganska svag böjning uppåt. Tarmöppningen sit
ter i buk-kanten midtunder gällockets bakre vin

kel, vänd emot blindsidan. Jemte dess bakre 
kant, men inpå ögonsidan, fumes en liten vårta 
med öppning för uringången. Detsamma åter
finnes hos alla Flundror utom Hälleflundran, 
som i likhet med de öfriga fiskarne har urin
gångens öppning bakuti sjelfva anus. 

Ryggfenan har 78—83 (enligt andras upp
gift ända till 85) strålar; den är midtpå så hög 
som i af af kroppsbredden och aftager småningom 
mot båda ändar. Hvarje stråle har en enkel rad 
af temligen stora fjäll, hvilka på ögonsidan äro 
tagg-kantade såsom kroppens. Liksom hos alla 
skäddorna äro strålarne enkla; de börja något in
på blindsidan, midtför öfre ögat och sluta ett 
längre stycke från stjertfenan; då de nedfällas 
böja de sig åt blindsidan: de bakre hafva en öf-
vervägaude tendens att lägga sig framåt, så att 
de liksom möta de främre vid fenans högsta del, 
hvilkct är eget för Flundrorna och särdeles skäd
dorna, men iakttages ej hos Tungorna (Sole®). 

Analfenan börjar ett stycke bakom anus, 
under roten af bröstfenan, och är, såsom alltid, 
lika med ryggfenan till form och utsträckning 
bakåt. Den liar 64 till 66 strålar. 

Stjertfenans bakre kant bildar midtpå en 
trubbig men tydlig, utskjutande vinkel. Denna 
fena har 18 strålar, hvaraf ofvan och nedan 2 
äro kortare än de öfriga och enkla. De återstå
ende 14 äro blott en gång klufue, liksom hos 
alla skäddor, och kunna, såsom hos alla flund
ror utom Ilälleflundrorne, ej mycket utbredas 
från h varandra. 

Bröstfenan har på ögonsidan 10 å 11 strå
lar, som deri afvika från de öfrige arternes, att 
de äro enkla; på blindsidan finnas 9 å 10 två-
klufna strålar. Man finner så väl 10 strålar på 
båda sidorne som 11 på den ena och 9 på den 
andra. På ögonsidan är fenan något längre än 
halfva hufvudet, med andra eller tredje strålen 
längst; på blindsidan är den betydligen kortare 
med 5:te och 6:te strålarne längst. 

Bukfenorne äro till form och storlek lika på 
båda sidor: rundade med 6 enkla strålar, hvaraf 
den 4:de och 5:te längst. De sitta strax fram-
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om anus, något aflägsnade frän hufvudet, och 
riro bildade såsom hos de fleste fiskar och alla 
flundror utom hos Våren; nemligen så, att strå-
larne iiro vid roten tätt hopsittaude och hela fe
nan rörlig på en gemensam basis. 

Analtaggen är ganska stark och spetsig, ut
skjutande framom analfenans början. Detta or
dans bildiiinsr utsrör äfven en af llundrornes e<ren-o O O O 

heter. Analtaggen är spetsen af ett stort ben 
som baktill begränsar medlersta delen af buk-ca-
viteten, och stöder sig mot det främsta af undre 
taggutskotten, utan mera sammanhang med ske
lettet, än de små benen som bära fenstrålarne. 
llos många andra liskar finnes på samma ställe 
ett dylikt ben, men som är föga större än de 
följande strålbenen. llos flundrorne har det fått 
en jemförelsevis ofantlig utbildning, och framskju
ter hos många arter med den hvassa spetsen 
utom kroppen, ett stycke bakom anus. Ome
delbart från detsamma börjar analfenan med 
ganska små strålar och strålben, hvilka bakåt 
tilltaga i storlek. 

Lerflundrans färg är på högra, eller ögon-
sidan nästan enformigt gråbrun, mer eller min-

. dre mörk. Då fisken varit nåiron Lid ur vatten 
net, bleknar färgen, så att man på iisk-försäljnings-
platserne vanligen få se denna art ljust gulgrå. 
Blindsidan är, såsom vanligt, hvit. 

Lerflundran finnes temlisren allmänt i hela o 
kattegat, men fås ej i betydlig mängd. Den in
går ofta i Sundetf, men lärer ej förekomma i 
Östersjön; åtminstone har jag aldrig sett den fån
gad vid Ystad. Från norra delen af Sundet och 
trakten af Kullen införes den hvarje vår bland 
andra flundror till salu på torget i Lund. Vid 
Jutland skall den, enligt FABER, vara mera all
män, men vid Bohusläns skärgård tyckes den ej så 

ofta erhållas. Vid Landskrona kallas den, enligt 
SCHAGERSI'ROM °), Horntunga; vid kullen, enligt 
NILSSON, Judepiga eller Stor mun; vid Jutland, 
enligt FABER, Haa-ising eller skjeer-ising_, och 
på andra ställen i Danmark, enligt GOTTSCHE, 
Ucugte tunge j Judetunge Judekjcerling. Yid 
Bohuslän kallas den ofta Sulci^ eller förblandas 
med Pl. Limanda under namnet Sandskädda. 

Vidare förekommer denna art uti hela Nord
sjön mellan Britannien och södra Norrige, men 
vid Engelska kusten skall den enligt YARRELL 
vara sällsynt. Utom Nordsjön tyckes den ej 
vara funnen. Den skall liksom Sandflundran 
lefva på något djupare vatten, än de vanligaste 
arterne: PlatessaFlesus _, m. fl. men för öfrigt är 
dess lefnadssätt föga bekant. Den skall om vin
tern gå ända ut på 30 famnars djup. Fortplant-
ningstiden synes inträffa i början af sommarn 
(Maj, Juni), och födan består af crustaceer eller 
andra hafsdjur, kanhända äfven småfisk. Jag 
har i dess mage funnit räkor (Palremon, Mysis), och 
GOTTSCHE uppgifver att den äler Ophiura-arter. 
Den synes vara mycket besvärad af parasit-djur; 
af en Lermea-art har jag liera gånger fun
nit 2 å 3 exemplar på hvardera sidan, fästade 
vid gälhinnan eller gälbågarne, och i buk-cavite-
ten eller i lefvern träffas vanligen intestinal-
maskar (t. ex. Filarise). 

Lerflundran fångas tillfälligtvis jemte andra 
flundror, med samma redskap som de, hvarom 
mera vid de allmännare arterne. Såsom föda 
anses den vara sämst bland flundrorne. 

C. S. 

*) Physiogr. Sällskapets Tidskrift, Lund 1838, p. 312. 
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Utgöra den sista och lägst organiserade ord
ningen bland fiskarne, och bland hela den ver-
tebrerade djurskaran. Deras organisation är så
ledes synnerligen märkvärdig, då den visar oss 
former, som äro de minst utbildade med hvilka 
ett vertebreradt djur kan bestå, och som i många 
hänseenden öfverensstämma med dem hos de 
öfriga djurens foster, äfven under dessas tidigare 
stadier, hvilket isynnerhet gäller om det sista 
hithörande släktet. 

Det är en ej ringa märkvärdighet, att ej 
något af dessa djur utgör en tydlig öfvergång 
till någon af de kända formerna bland de icke 

vertebrerade djurklasserna: blötdjur, maskar &c., 
ehuru yttre skapnaden och några enskilte delar 
kunna hafva ett utseende, som påminner om det 
hos maskarne. Alla hafva längs åt hela kroppen 
en bestämd ryggmärg, som genom ryggraden 
skiljes från buk-caviteten, och afgifver nerverna 
för känsel och frivillig rörelse; alla dessa delar 
omgifvas af muskler, som äro fästade vid det 
inre skelettet, o. s. v., hvilket allt uteslutande 
tillhörer de vertebrerade djuren. Denna ordning 
igenkännes af: en rund eller longitudinel mun 
utan käkar; inga bröst- och bukfenor; gäl ar ne 
utan egentliga gälbågar. Hit höra: 

Fam. 1. Myxinoidcs: näs-caviteten öppen både utåt näshålet och inåt svalget; kroppen trind; gälarne säckfor-
miga, ligga bakom de ovanligt stora tungmusklerna. 

Pir-ål-slägtet (Myxine) med alla gälarne öppnade till 2:ne hål nnder buken, har blott en art: Pir-ålen 
(M. glutinosa). 

Af det andra hithörande slägtet Bdellosloma, med flere yttre gälhål, finnes ingen art hos oss. 

Fam. 2. Petromyzontides: näscaviteten öppen utåt genom näshålet, men ej inåt svalget. Kroppen trind. Gäl
öppningar flera, på kroppens sidor. 

JY'dtting-slägtet*) (Petromyzon) med tänder i munnen, tungben och tungmuskler. 
Deraf finnas hos oss: Hafs-Ncitt ingen (P. marinus). 

Allmanna Nättingen (P. fluviatilis). 
Igel-Nattingen (P. Planeri). 

Linål-slägtet (Ammocoetes) utan tänder och tungben. 
Linålen (A. branchialis). 

Fam. 3. Amphioxides: utan näscavitet, och ensamt bland vertebrerade djuren, utan hufvudskål, eller utvidgning 
af ryggradens framända, ty ryggmärgen räcker ej fram till denna, och är ej utvidgad i form af hjerna. 
Kroppen hoptryckt, spetsad åt båda ändar. Blott en känd art: Lansettfisk.cn (Amphioxus lanceolatus**). 

*) Vi upptaga hellre detta i Norrland brukliga namn, än den i alla hänseenden oriktiga, halftyska benämnin
gen JVejnöga. 

Detta märkvärdiga djur, som finnes vid våra kuster, och hvars inre byggnad först b 1 i fv i t undersökt här i 
Stockholm, under innevarande år (1839), kommer att beskrifvas uti 8:de häftet af detta arbete. 
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PI. 28. 

Pi r - A 1 e n , Myxine glutinosa Linn. 

Pihr-al K ALMS resa till N. Amer. I p. 100. - Myxine glutinosa L««. Mus. Ad. Fridcrici I p. ^ 
Sv. N;o 2086. - Syst Nat. X II. p. 1080 *). - SUepmarkcn ^ ̂  Handl. 1790 p. 

r^^r;..)V°l;pHand;»»; •* ® cf-^ 
Anatomi). - N.LSSO, Synops. p. 124. - J. MUUB. Vergl Anatom.e der Myx.no.den Berhn 1835. - Y.BH 
B r i t .  F i she s  2.  p .  462.  — Gastrobranchus  c cecus  B LOCH Ausl .  F i s che  A l l .  p .  o/ .  

Pir-ålen liar varit ansedd för den lägst or
ganiserade bland fiskarne, och några till utseen
det betydliga afvikelser från den vanliga fiskfor
men, bristen på yttre ögon samt munnens bild
ning, gjorde att Linne och flera andra räknade 
detta djur till maskarna, ehuru K ALM, som un
der sitt vistande i Norrige först beskref det
samma, ansåg det för en fisk. Genom den seder
mera vunna kännedomen om dess organisation 
finner man, att djuret är en verklig, ehuru nå-
cr0t af vikande fisk, och att den i några hänseen
den, t. ex. hufvudets benbyggnad är mera ut
bildad än de så kallade Nejnögonen, och i alla 
hänseenden mera än Lin-ålen, ej att nämna den 
hittills föga bekanta Amphioxus. 

Pir-ålens vanliga längd är omkring 12 tum, 
med en höjd-diameter af nära | tum, eller ^ af 
längden. Betydligt större torde den sällan före
komma (YARRELL uppgifver 15 tum). Kroppen 
är °råaktigt köttfärgad, midtpå något mörk, och 
hos°det lefvande djuret något litet genomskinlig. 
Exemplar som förvaras i sprit bli alldeles gul
grå och dunkla. Huden är, då djuret lefver, öf-
verdragen af ett ymnigt slem; den är ganska 
stark; isynnerhet är ytterhuden (epidermis) fast 
och tjockare än läder huden (corium). Den sak
nar fjäll. Hela huden är något vidare än sjelfva 
kroppen, och blott löst med cellväf fästad vid 
musklerne. Epidermis är lätt att skilja från 
corium. 

Kroppen är nästan jemntjock, framtill nära 
trind, från midten något hoptryckt, hvilket bakåt 
tilltager; stjerten är temligen hop-plattad, och 
omgifven af en fena. Hufvudet är ej begränsadt 
från kroppen; det är framtill snedt tvärhugget, 
på sidorna rundadt, med nästan conisk, i^got 
trubbig, undertill plattad nos, under hvilken 
munöppningen finnes. Hufvudets sneda, främre 
eller undre yta, som föreställer läpparne, omgil-
ves af 8 korta, koniskt syllika, spetsiga tentakler 
eller skäggtömmar, af hvilka 4- stå i jembredd 
frampå nosspetsen, och 2 på livar sida ned vit 
munöppningen; dessa sednare äro riktade nedåt, 
och den undre kortare, men ej smalare an de 
öfriga. Näsöppningen finnes fram uti nosspetsen, 
mellan de 2 medlersta tentaklerne; den är enkel, 
och of vantill täckt af en rundad, framstående 
flik. Inga ögon finnas på kroppsytan, men un
der musklerna har MULLER funnit ett outbildadt 
rudiment deraf, hvarigenom djuret troligtvis äger 
känsla af ljus och mörker i allmänhet, du musk
lerna och huden äro något genomskinliga. 

Mun-öppningen är blott ett rundadt hal un
der nosen, genom hvilket huden, med några tai
lor öfvergår in uti mun-caviteten och svalget. 
Den kan sammandragas och utvidgas, men hai 
inga käkar. I mun-cavitetens öfre del (gomhvall-
vet) finnes blott en enda, hvass, syllik, bakåt 
krökt tand, med utvidgad rot, som fästes vid 
yttre huden och betäckes af ett hudveck. Un-

*) Citationen ur WILLOUGHBY tillhörer Ammocaetes branchialis. 



der till, öfver tungbenet, sitta på li vardera sidan 
2:ne längsgående, krökta rader tänder, med spet
sarne inåt och bakåt riktade, så att yttre radens 
spetsar ligga öfver rötterna af inre raden. Yttre 
raden har 8, den inre 8 å 10 tänder, hvilket 
synes variera utan afseende på kön och ålder; 
ofta finnes äfven en ganska liten 9:de tand i slu
tet af yttre raden. Alla äro koniskt syllika, 
tätt hopsittande, och de 2 främsta i hvardera 
raden till hälften hopvuxne. De medlersta äro 
något större; de bakre hafva finare spetsar. De 
äro från roten ihålige, så att kanten utgår från 
ytterhuden (epidermis), och ihåligheten fylles af 
en tapp, bildad af den underliggande läderhuden 
(corium). Då munnen är sammandragen ligga de 
undre sidoraderna emot hvarandra, med spet
sarne nedåt, och synas fastade vid munnens si
dodelar liksom maskarnes och insekternes käkar. 

Gälöppningarne äro två, belägne tätt till
hopa under buken, på spritlagde exemplar jemt 
vid 2 af kroppslängden °); den vänstra är större, 
och står något längre tillbaka än den högra. — 
Anus ligger midt i buk-kanten, under stjerten, 
vid sista | af hela längden; den bildar en stor, 
longitudinel öppning, ungefär så lång som hälf
ten af kroppens verticala diameter. Stjertfenan 
är baktill rundad, och sträcker sig ofvan och 
nedan lika långt framåt, eller till anus; den är 
blott så hög, att den bakåt afsmalnande stjert-
spetsen derigenom blir litet högre än kroppen. 
Den innehåller ett stort antal tina strålar, li vil
ka på buksidan äro riktade bakåt, men på rygg
sidan upprätte, böjde, med något framåt riktade 
spetsar. Huden är på fenan likså stark som på 
kroppen. Äfven på buken, mellan anus och gäl
öppningen finnes en låg fena, bestående af ett 

skarpkantadt hudveck, livars rot innehåller en 
stor mängd ytterst korta, tjocka, trubbiga strål-
rudiment. Denna ovanliga bildning finnes ännu 
mera utvecklad hos Amphioxus. Rv^en har • c C Jöö ingen lena Iramom anus. 

Längsåt kroppens sidor, vid sidorna af bu
ken, ligga omkring 108 slemkörtlar i en rad un
der huden. Hvarje körtel är aflångt rundad, 
och har en fin Öppning ut genom huden vid sin 
öfre sida. De bilda en upphöjd perlbandslik rad 
på huden, och en intryckt dylik i de underlig
gande musklerne. De främsta finnas vid pass ^1 
tum bakom nosspetscn; de främste och bakerste 
äro minst. Dessa körtlar afsöndra ett högst yni-
ning, segt slem. 

Skelettet bestar endast af en ryggrad med 
hufvudskål och ansigtsben, utan tecken till ref-
ben, och utan andra extremiteter än de förut-
nämde fens trålar ne, som sitta uti en förlängning 
af ryggradens yttre hinna. Ryggraden är nästan 
trind, mjukare än brosk och utgöres af ett gele-
artadt ämne, omgifvet af en last fibrös hinna, 
som är tätt ringad af tvärfibrer. Det geleartade 
ämnet sammanhalles alldeles såsom ögats °"las-
"såtska, i en cellulös väfnad af fina hinnor, som 
bilda reguliera, kantiga, slutna celler, hvilka haf
va mycken likhet med dem hos växterne, och 
genom mid ten af hela denna massa löpa några 
fasta, longitudinella trådar. Utanpå den nämda 
fibrosa hinnan ligger ännu en fast, fibrös hinna, 
hvilken afgifver en lamell som långsåt, ofvanpå 
ryggraden, bildar ett slutet rör lör ryggmärgen 
oeh det derofvanpå liggande fettet00)." För att 
kunna förklara dessa delars öfverensstämmelse 
med de motsvarande hos andra djur, måste vi 
nämna något om förhållandet hos dem. 

*) S ådant är läget på 15 i sprit förvarade exemplar af olika kön oeh storlek, hvilka jag nu har framför mur 
® , fai  l, ]  v*vit  l l , ,.falle> att  ei'halla Jefvande exemplar för beskrifningen, men på figuren som är gjord efter 
skulle i sit 'r'/'538 'SSa Tam8ar - ' °,f k,'°PPs|ä»oden- Det synes l.äraf, son, om kroppens framända 
skulle i spiit staikaic sammandraga sig an medlersta och bakre delen. 

'*) En tvärlamell åtskiljer rummet för ryggmärgen från det för fettet, och detta sednare rum är Reno.n en ver-

arbeti ' ̂  ~ ^ ^ omnämnd i 

Pl. 28. 
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Hos alla de vertebrerade djurens foster ut
eres första anlaget till ryggraden af en så kal
lad Chorda dors al/s , som är aldeles sa beskat
tad, som den nyss beskrifna gelatinösa ryggraden 
hos Myxine. Den yttersta hinnan är den del, 
som skall förvandlas till vertebrer, ligamenter, 
och benhud. Detta tillgår så, att mellan de 
från ryggmärgen utgående nervstammarne bildas 
i denna° hinna tunnt brosk, som börjar från 4-
bestämda punkter, hvilka utvidgas och samman
flyta till ringar. Dessa ringar äro början till 
vertebrerna. De bli tjockare, och från bestämda 
ben v a ndl i ngspunk ter börjar deras förbening, som 
sprider sig vidare i ringen. Då ringen blir tjoc
kare inåt sjelfva chorda dorsalis, hopsnärjes den
na, så att omsider blott ett fint hal qvarstar för 
densamma i midten af ringen eller vertebern; 
men emellan 2 närliggande vertebrers ändar ar 
en större cavitet, som aldeles fylles dera t. Slut
ligen hopväxa ät ven hålen i midten, och cav^ 
teterna fyllas med benämne, då chorda dorsalis 
aldeles undantränges och försvinner. Ju högre 
organiseradt ett djur är, desto tidigare försvinner 
den ursprungliga bildningen, och om man ge-
nomgår djurserien, så tinner man att olika djur
former qvarstadna vid olika utvecklinsgrader: de 
läcrre djuren hinna blott till något visst stadium 
af°de högres utbildning, utan att komma längre, 
och just derföre äro de: lägre djur. Sålunda 
utgöres ryggraden hos Myxine blott af en 
chorda dorsalis med sin ryggmärgs-kanal, som 
aldri°- får broskringar omkring sig. Hos Stören 
har clen fått tydliga broskringar; hos många an
dra fiskar bli vertebrerna temligen fullständiga, 
men blott broskartade; hos de vanliga fiskarna 
äro vertebrerne aldeles förbenade, men chorda 
dorsalis qvarstar alltid i caviteterna uti deras 
ändar, och sammanhänger genom det fina hålet 
i midten. Hos de lägre Amfibiernas (grodornas) 
larver är ryggraden ännu bildad såsom hos fi
skarne, men efter förvandlingen fyllas caviteterna 
och vertebrerna bli solida, liksom hos ödlorna 
och alla högre djur. Foglarne bibehålla chorda 
dorsalis endast till ungefär halt va kläckningstiden 
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(troligen högst olika hos olika ordningar), men 
den försvinner innan ungen lemnar ägget. Hos 
Däggdjuren försvinner den redan i början af 
fostertillståndet. 

Hos Myxine såsom hos vertebrerade djuren 
i allmänhet sträcker sig ryggmärgs-kanalen fram
om ändan af chorda dorsalis, och är der utvid
gad till en kapsel för hjernan, eller ett cranium, 
i hvars botten och sidor finnas hal för de fran 
hjernan utgående nervstammarna, hvilka till läge 
och antal någorlunda motsvara dem hos de öliige 
vertebrerade djuren. Uti hjernan saknas cerebellum. 
Cranium är mjukt, till en stor del blott binn-
artadt. Uti dess bakre del har dock t}7dligt 
brosk afsatt sig, isynnerhet kring främre spetsen 
af chorda dorsalis, och bak till, vid hvardera sidan, 
liorrer en med cranium hopvuxen, stor, rundad 
broskblåsa, som innehåller hörselorganerne, och 
svarar mot klippbenet hos menniskan. Derifrån 
utgår ett ganska sammansatt apparat af tunna 
brosk och ben, hvilkas hufvud-delar äro l:o en 
stor båge med många utskott och grenar, som 
räcker framom cranium och motsvarar gombenen 
(med gomhvalfvet), samt 2:o en broskstjelk, sva
rande mot ett af tungbenets horn, vid hvilken 
det stora, af flera stycken sammansatta tungbenet 
är fästadt. Öfre och undre käkben finnas ej. 
Af de förut beskrifna tänderna sitter den öfre 
vid gombenets tvärstående del (båge), och de 
undre vid tungbenets sidodelar, men de äro ej 
fastade till benet, utan visa sig såsom blotta 
hudbildningar på dessa ställen. 

Från framändan af cranium utgår en stor, 
rundad näscavitet, som inuti är försedd med 
stora longitudinella lmdveck (conchas nasales). 
Den öppnas framåt till yttre näsöppningen, ge
nom ett enkelt, med broskringar belagdt ror, 
och bakåt, genom ett vidt rör som öppnar sig 
i svalget, och denna förening går, liksom hos 
menniskan och de högre djurklasserna, till och 
med amfibierna, mellan cranii botten och gom
benets båge eller tvärstående del. Den bildar så
ledes en öppen förening mellan yttre näsöpp
ningen och svalget, liksom hos de högre klasserna, 



hvilket är så mycket märkligare, som näscavite-
ten lios alla andra fiskar är tillsluten bakåt, 
utan förening med svalget, livilket äfven varit 
ansedt såsom det enda säkra skiljemärket mellan 
denna klass och amfibierna. Då Myxine liar en 
så utbildad näscavitet är det ej tvifvel under-
kastadt, att den måste äga en sort luktsinne, ehu
ru detta förmedlas genom vattnet, och således 
måste äga mycken likhet med smaksinnet. Utom 
det rätta gomseglet finnes ett annat dylikt, som 
är beläget bakom svalgets näsöppning, och har 
en ganska sammansatt byggnad. 

Vid detta gomsegel kan muncaviteten anses 
sluta, och der börjar tarmröret, med en lån^, 
vid matstrupe, som räcker till de yttre gälöpp-
ningarne under buken. Der aflemnar den ett 
kort men vidt rör, som tjenar till vattnets af-
lopp genom den vänstra yttre gäl-öppnin-
gen, h vilken derigenom, såsom förut nämndes, 
blir större än den högra, som aldrig står i di
rekt sammanhang med tarmkanalen. Tätt invid 
det nämda afgående röret blir matstrupen något 
sammandragen till en något fastare, fållad ring, 
svarande mot öfre magmunnen (cardia), och öf-
vergår i den egentliga tarmkanalen. Denna har 
ingen särskilt utvidgning i form af mage, men 
är ganska vid, med några svaga längs-fållar på 
inre sidan, och går, utan böjning, rakt till anus, 
hvarest den åter sammandrages. Uti matstru
pens bakre hälft finnas 6 små hål i en rad på 
livardera sidan, hvilka äro gälarnes inre öppnin-
gai, svarande mot de stora Öppningarne mellan 
andra fiskars gälbågar, hvilka äfven leda inåt 
svalget. Lefvern ligger under tarmkanalen, näst 
bakom den nämda cardia. Den är temli<>en 
stor, delad i 2 aldeles åtskilda stycken, bva°raf 
det främre är mindre och svarar mot vänstra 
loben hos andra djur. En ganska stor, rund 
gallblåsa ligger mellan båda styckena, och är 
liulvudsakligen fästad vid det bakre, som mot
svarar den hos alla fiskar större högra loben. 
Bukhinnan är tydlig, och kan lätt skiljas från 
bukcavitetens väggar. Den bildar såsom vanligt 
ett mesenterium, hvari tarmen hänger, och detta 
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mesenterium är hos Myxine aldeles helt. Hjer-
tat är stort, och ganska muskulöst. Det li^er 
under taimkaiicden näst bakom yttre galoppnin— 
garne och öfver främre lefver-loben. ° Derifrån 
utgå de ganska stora ådrorna till gälarne och 
kroppen, liksom hos fiskarne i allmänhet 

Gälar ne liafva ett särdeles eget utseende. 
De utgöras på livardera sidan af (j hoptryck t-
klotformiga, eller nästan knappformiga, hudartade 
bläsor, af \ å i tums diameter. Deras inre hud 
bildar stora veck inåt caviteten, hvilka föreställa 
gälfransar. Från hvarje blåsas ena plattade sida 
gar ett kort rör intill matstrupen (såsom nyss 
nämndes), och från den motsatta går ett, som le
der ut genom yttre gälöppningen på samma sida 
under buken. Alla de 6 yttre rören på samma 
sida löpa tillhopa, och sluta gemensamt i sam
ma Öppning. Hvardera af dessa gälar har såle
des formen af ett rör, hvarpå en kula blifvit 
utblåst, med veck pa inre sidan, och de utgöra, 
såsom på alla fiskar, en genomgång för vattnet 
från svalget utåt, genom kroppsytan. Denna ge
nomgång är hos de flesta fiskar så kort, att den 
blott bildar en springa mellan gälbågarne, omgif-
ven al dessas gälfransar, som öfvertäckes af gäl
locket; hos hajarne saknas detta sednare, och ge
nomgången är, genom utvidgning af gälbågarnes 
h u d ,  u t å t  s å  f ö r l ä n g d ,  a t t  g ä l f r a n s a r n e  l i g g a  l å n t  
från yttre gälöppningen; hos Myxine är genom
gången, bade utat och inåt, än mera förlängd 
och .hopdragen till ett smalt rör. Formen är 
alltså egen, men ej egentligen afvikande; en större 
afvikelse är den, att gälarne ej hafva gälbågar, 
utan ligga alldeles skilda från tungbens-apparatet, 
liksom tillbaka trängda af de stora tungmusklerna, 

Det förutnämda sammansatta, broskartade 
tun g bene t ligger under munnen, och de muskler 
som gifva tjocklek at väggarne kring munnen 
höra, till större delen, till detsamma; munnens 
undre del eller vägg kan alltså anses vara en 
stor, ej framstående tunga, kring hvilken icke 
någon underkäk har utbildat sig. CJlom de kring 
munnen liggande musklerna finnes ett ofantligt 

muskel-
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muskelknippe af särdeles märkvärdighet, som 
tyckes vara det starkaste i hela kroppen. Det 
fäster sig bakpå tungbenet och ligger under mat
strupens främre hälft, ända bort till galarne, 
samt har en tjocklek af kroppens half va diame-
ter. Det är nästan cyhndnskt och bestar at cn 
Yttre, tjock slida, som innesluter en trind muskel, 
livilken framåt afsmalnar och med en stark sena 
fästes vid tungbenet. Denna inre muskel har 
longitudinella trådar och tjenar tydligen att till
bakadraga hela tungapparatet med de derna la
stade tänderna. Den nämda yttre slidan bestar 
af 2 starka muskler, som ofvan och nedan ior-
enas af senhinnor, och liafva tvärliggande, ovan
lig tjocka, trinda och jemna trådar. Genom 
dessas sammandragning blir rummet for den 
inuti liggande muskeln smalare. Denna slida 
måste alltså tjena alt med större kraft tillbaka-
drifva den inre muskeln, samt att, genom den 
stvfhel, som hela slidan får genom contractions, 
oifva ett fast stöd åt densamma. Den inre muskeln 
är bak till fästad inuti slidan, men e) vid någon 
hård del, li vårföre ett sådant stod ar nödvändigt, 
om den skall kunna med behörig styrka tillba
kadraga tungan och tänderna. , , 

Fortplanlnings-organerna. Honans aggstock 
utgöres af en betydlig mängd ägg af olika stor
lek, som hänga utan ordning spridde x ett eget, 
flikigt mesenterium, på högra sidan om tarmen, 
långsåt buk-caviteten. På vänstra sidaii finnes 
intet tecken till ägg. Uti mindre individer, af 
blott 10—11 tums längd, äro alla aggen små, 
som fina sandkorn, livita och nästan al lika stor
lek ; men hos de fullvuxna honorna, at llä i^ä 
tums längd, märkes alltid en betydlig olikhet 
mellan äggen. De fleste äro annu smft, ehuru 
betydligt större än de nyssnämnde, at ä- iä mil
limeters tvärlinea, rundade och hvitaktiga, med 

nårrra inblandade, klart gula, som dock ej äro 
större än de andre. Dessutom finnas alltid, hos 
dessa fullvuxna honor, omkring 12 ägg som äro 
större, och hafva en helt annan form än de öf-
ri^e. De äro aflånga, med 3 gånger så stor längd 
som diameter, och åt båda ändar något spetsade. 
De äro aldeles ogenomskinliga och till färgen 
blekgula, men bii i sprit bruna. Äggen sitta 
liksom, inifrån buk-caviteten infällde i sitt me-
senterium, så att detta blott från ena sidan 
omger dem med ett veck, till utseende som en 
mössa, livilket bäst synes hos spritlagde exem
plar. Då ägget tillväxer, växer äfven den del 
af mesenterium, hvari det hänger, och bildar en 
flik, som är sammandragen liksom till ett kort 
skaft midtför äggets sida. De fullvuxna äggen 
sitta ganska löst uti sitt fäste, och affalla slutli
gen, så att de ligga lösa i buk-caviteten, hvar-
ifrån de komma ut genom en longitudiuel springa 
i anus, bakom tarmöppningen. Vanligen finnas 
omkring 12 stora ägg, hvilket antal synes vid 
hvarje fortplantningstid framfödas. Hos några af 
de honor jag undersökt voro dessa ägg 17 mil
limeter (eller något öfver ? tum) långa, och 
„anska löst sittande; större tyckes de ej bli. 
Hos ett par andra honor hade de blott 3 mil
limeters längd, men dessas fonn var tydligen 
sådan som de större äggens. Hos samma hona 
äro alla dessa aflånga äggen fullkomligt lika sto
ra, hvaraf man kan sluta att de mogna och 
framfödas på en gång. De träffas vid ganska 
olika årstider, och det synes som om djurets 
fortplantningstid skulle räcka åtminstone hela 
sommarn. Uti 2 exemplar som blifvit fånga
de i Januari och Februari voro de stora äggen 
12 13 millimeter långa; i Juli månad fann jag 
a„„ af alla dimensioner, från 3 till 17 millime
ters längd»). Troligtvis börja, så snart de stora 

— "* , 4 4» <ry^ liar \as haft tillfälle att i Bohuslän undersöka ett 
Sdl%tftte lefvande f Myline, och§ funnit att följande and,-ingår och tillägg böra göras vid 

dey£^^iS^"b—Ka d'e'sedda lefvande exemplaren vid , af kroppslängden, liksom hos 

de i sprit förvarade. 17 
Skandinaviens Fiskar, Höft. 5. 
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äggen blifvit framfödde, omkring 12 af de små 
att tillväxa, och antaga då den allånga form som 
tillhörer de större äggen. 

Hanarne synas vara aldeles okände. Äfven 
ungarne äro obekante liksom allt, som rörer detta 
djurs fortplantning och utveckling. Jag har ej 
sett något exemplar som varit mindre än 9 
tum låzigt. Troligtvis äro hanarne och ungarne 
mindre rofgiriga än de äldre honorna, hvarföre 

,de torde vara svårare att erhålla med tillhjelp 
af agn, och de lefva på alltför stort djup för 
att kunna på annat sätt upptagas. Uti de stör-
sta ägg jag sett fans intet tecken till embryo, 
och det är väl intet tvifvel underkastadt, att" de 
först efter framfödandet bli befruktade. 

Pir-ålenförekommer temligen ymnigt i 
öppna hafvet utmed hela vestra kusten af Sverige 
och Norrige. Den finnes ända upp vid Finmar
ken, enligt meddelad uppgift af Magister LOVÉN. 
I Östersjön ingår den ej, men i sydligaste delen 
af Kattegat (vid Kullen) har den blifvit funnen 
af Baron GYLLENSTJERNA. Den synes vidare före
komma i hela norra delen af Atlantiska hafvet; 
•vid Grönland är den dock sällsynt (enligt O. 
FABRICIUS), äfvensom i södra delen af Nordsjön 
och vid Britanniens vestra kuster (enl. YARRELL). 
Längre åt söder är den ej funnen. Den synes 
alltså finnas så vidt som Långan. Den vistas 

endast på ler- och dybotten, men ej pä sand, 
och förekommer från 120 till 2() å 15 famnars 
djnp. Någongång skall den om vintern träffas 
ända upp på 8 ä 10 famnars vatten. Den sy
nes vara ganska trög och håller sig endast lätt 
utmed bottnen. De som upptagas och hållas 

<ra mest lefvande i ett kärl med hafsvatten, li 
utsträckte, aldeles orörlige på bottnen; då de 
oroas simma de liksom ålar, men med ringa 
styrka. Uti färskt vatten dö de nästan lika hastigt 
som i sprit. 

DU en större fisk, t. ex. långa, torsk, kolja, 
makrill o. s. v., fastnat på krok eller i garn och 
dött, samt nedfallit till bottnen på sådana ställen 
der pirålar vistas, träffas den nästan alltid an
gripen af dessa djur. Jag har sett en död kolja 
vid hvilkcn, då den upptogs, hängde nära 20 
stycken, som hade ingräft sig några tum i köttet 
under gälarne, ehuru koljan blott varit utlagd 
några få timmars tid. Efter fiskares utsago skall 
Myxine alltid gå in genom gälöppningarne; de 
tdlägga, att den, sedan allt köttet är förtärdt, 
gar ut genom anus, samt att den ej angriper 
rockor och flundror, hvilket dock torde be-
höfva närmare bekräftelse. Den tyckes aldeles 
ej kunna bemägtiga sig lefvande fiskar, och fås 
aldrig uti andra än dem, som dött på fiskred-

FFRP75',To,'? > •< 

JS SsÄTSrzxraTiÄ :£v % *?<».—• -— 
andra, än de båda nedre. ndg0t "'era aflaSS,lade frän "ppmngen och från hvai-

*) Bohuslänske fiskrarne kalla detta djur vanligen Pilål, med accent på 4. 
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skapen och nedfallit till bottnen. Då en sådan 
fisk får ligga ute ett dygn eller mera, t. ex., da 
storm eller andra orsaker hindrat fiskredskapens 
vittjande, är det ganska vanligt att den vid upp
tagandet befmnes innehålla några piralar, som 
förtärt köttet, så att nästan blott huden och 
benen återstå. Detta liar blifvit betvifladt af 
mänga, äfven nyare författare, men inträffar dock 
beständigt vid våra kuster, och har gifvit anled
ning till det hat som fiskrarne hysa mot detta 
diur, hvilket ofta beröfvar dem en god fångst. 

Flera författare hafva omtalat den nära otro
liga mängd slem, som detta lilla djur förmår af-
söndra genom de förut beskrifne körtlarna; den 
är så betydlig, att en enda Pir-ål kan mom ett 
par timmars tid uppfylla 3 ä 4 ämbar vatten, 
af åtminstone en kubikfots innehåll, med en seg 
slemmassa, som kan utdragas i trådar, eller pa 

cn käpp upplyftas nästan till utseende af ett 
tygstycke. Fiskare påstå ännu hvad redan Kat.m 
omtalar, att ett sådant djur, om det släppes i en 
båt livilken är hälft fylld af vatten, kan för
vandla hela denna vattenmassa till slem. — D etta, 
såsom allt slem, är sammansatt af fina kulor, 
hvilka, då massan sträckes, utdrages t.ll spira -
formiga trådar. Det synes vara segare än allt 

annat slem. 

Pir-ålen eftersökes visst icke af fiskare, men 
erhålles dock ofta, antingen uti fångade fiskar, 
eller på krokar och andra fiskredskap. Det ska 
någongång hända, att han riktigt biter på kroken, 
men än oftare att han fastnar på den blottade 
udden, såväl vid fiske med handsnöre som med 

backar. 
C.  S .  



128 PI. 29. 

M a k r i 1 1 - S 1 a g t e t, Scomber Cu v. 

Till den första stora flocken af Scomberoides, med bifenor och obeväpnad sidolinie, räknar 
CUVIER Thonfiskarne och Makrillen. Ehuru vi inom Skandinavien, af denna afdelnin-, endast 
äga 2:ne arter, nemligen en af Thonfisken och en af Makrillen, vilja vi likväl efter nämde författare 
upptaga dessa som skilda slägten, af hvilka Makrill-Slägtet igenkännes derpå, att kroppen är åt 
båda ändar lika af smalnande (spoformig) täckt med små fina fjäll. Ryggens 2.7 le fenor lån "t 
skildaden bakre Rygg- och den motsatta Analfenan med 5 bifenor hvardera. På stjertens 
yttersta del, som omgifves af stjertfenan, stå tvenne nästan parallel t löpande hud fållar. 
Gällocken släta och Gälhinnnans strålar 7. 

Pl. 29. 

M a k r i l l ,  ( S c o m b e r  S c o m b r u s  L i n n . ) .  

Artm. Ryggen grön med underliggande messinggult och svarta vågiga tvärband, 
som s t r ä c k a  s i g  t i l l  o c l i  n å g o t  n e d o m  s i d o l i n j e n ;  d e  ö f r e  b i f e n o r n a  5 ,  d e  u n d r e  4 — 5 ;  
en tagg vid anus; trenne hudfållar utåt stjertfenans bas. 

Synonymt. ANX^I Descr. Gen. p. 30; - Syn. p. 48. - Sp. p. 68. - LINS. Syst. Nat. I. p. 492. - F„. 
Sv. N:o 339. — NILS. Synops. p. 83. — KKÖYER Danmarks Fiske. Höft. I. p. 220. — BLOCH Naturg. d. Fiscl.e 
Deutschl. 3. p. 117. — YABEELL Brit F. I. p. 121. 

I  Ilf. I O  å  1 2 ;  2  Rf. I  +  I I  å  1 2 ;  Br.2 +  i 7 ;  B. i  +  5 ;  A. i + II; Stf. 9 + 1 6  +  9 .  

Kroppsformen vacker, utdragen och åt bada 
ändarna nästan lika afsmalnande, föga hoptryckt 
och hög, så att största höjden, som infaller på 
den lodräta linie hvilken dragés frun slutet af l:a 
Ryggfenan, utgör vanligen endast omkring \ af 
kroppens längd, räknad till stjertfenans bas; of
tast är likväl denna höjd ännu mindre. Största 

bredden, som infaller på samma linie, mäter nå
got mera än | af denna höjd. Ryggen bred och 
afkullrad; rygglinien nästan rak från nacken till 
andra ryggfenan, från hvilken den stupar mot 
stjertfenan. Buken, lika med ryggen, bred och 
afkullrad; buklinien något sänkt i en svag och 
jemn båge från nedra käkens spets till stjcrtfe-
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nans rot. Hufvudét viggformigt, triangulärt af-
spetsadt, medelmåttigt stort; dess längd utgör 
omkring i af kroppslängden till stjertfenans rot; 
höjden af den linie, som faller från nacken till 
gäluäset genom orbitans bakre kant, är lika med 
nalfva längden af hufvudét, och bredden af det
samma, tagen öfver bakre kanten af orbita, är lika 
med afståndet från nosens spets till främre kan
ten af pupillen. Pannan platt, profilen något 
stupande och nästan rak. Nosen utdragen, spetsig. 
Munnen medelmåttigt stor. Af de lika långa 
käkarna synes den undre längre då munnen är 
öppen; men tillsluten faller den undre käken 
inom de breda platta suborbitalbenen. Dess 
rand utgöres af mellankäksbenen. I mellan-
käksbenens kant finnes en enkel rad af fina, 
spetsiga, lika stora, glest sittande och något inåt 
böjda tänder; en lika beskaifad tandrad finnes 
äfven i nedre käken; utom dessa äro svalgbenen 
täckte af långa, borstlika tänder. I kanten af 
gombenet finnes en rad mycket små tänder, 
af hvilka likväl 2 å 4 som sitta främst i spet
sen af plogbenet äro betydligt större än gombe
nets. Tungan liten, slät med fri spets. Ögonen 
medelmåttigt stora, ligga högt; diametern af or-
bitan utgör omkring ^ af hufvudets längd, de 
täckas af en tunn genomskinlig hinna, som sträc
ker sig utåt hufvudét, omsluter ögongloben och 
betäcker den mer och mindre, men leinnar all
tid en perpendikulär springa öfver pupillen. Näs
borrarna ligga ögonen närmare. Af gälbågar ne 
har den, som ligger närmast locken, på ena si
dan en rad mycket långa kamtänder. Gällocken 
tunna med jemna kanter; locket i bakre kanten 
nästan rakt med afrundadt hörn; förlocket tre
kantigt med afrundad spets. Gälöppningarna 
stora; gälhinnan som är fri, icke fästad vid gäl
näset, har 7 strålar af hvilka de 2 bakre ligga 
under gällocket. 

Kroppen är täckt med mycket fina fjäll, 
hvilka med obeväpnadt öga svårligen upptäckas. 
Sidolinien, som ligger mycket närmare ryggen än 
buken, börjar vid gälöppningens öfre kant och 

sträcker sig i en rak slingrande linie till midten 
af stjertfenan. Anus ligger vid början af sista 
\ af kroppslängden, räknad från nosspetsen till 
stjertfenans rot-

Första Ryggfenan, hvars alla strålar äro enkla, 
är kort, hög och nästan trekantig, med den bakre 
kanten cirkelformigt inskuren. Dåden nedfälles, 
infaller den uti en djup fåra i ryggen vid fen-
roten, så att den icke synes. Strålarnas antal 10 å 
12; den 2:dra längst, den sista mycket fin och 
kort sitter, då den finnes, fri utom den tunna 
membranösa fenhuden. Andra Ryggfenan, som 
börjar öfver anus, är lägre än den första, hälften 
så hög som lång, och i randen inskuren; haren 
odelad, mycket kort, och 11 å 12 greniga strålar, 
samt är vid roten beklädd med fjäll. De bi fe
nor, som ligga mellan 2:dra ryggfenan och stjert
fenan, äro alltid 5, böjde åt höger och utgöras af 
en enda mycket grenig stråle; de åter, som ligga 
mellan anal- och stjert-fenan äro likaledes 5, eller 
stundom blott 4, och alldeles lika med dem på 
stjertens öfre del, utom alt de äro böjde åt vän
ster. Bröstfenorna, på snedden afspetsade, hafva 
hvardera 19 strålar, de 2 första odelade, den 
4:de längst. Dessa fenor hafva ett högt läge och 
ligga uti en fördjupning, så alt ingen knöl upp
kommer vid roten då fenan nedfaller. Bukfe
norna, som sluta under början af l:sta ryggfe
nan äro smala, snedt afspetsade och hafva hvar
dera 6 strålar af hvilka den första är hel, de 
öfriga greniga och den andra längst. Dessa fe
nor sitta tätt intill hvarandra, och då de ned
fällas, ligga de uti en fördjupning, som har en 
hudfåll på sidorna. Anal fenan, framför h vilken 
står en fri tagg, som icke hörer till fenan, bör
jar något bakom början af 2:a ryggfenan med 
hvilken hon har lika form och fjällbetäckning 
samt 12 strålar, af hvilka den l:a hel, de öfrige 
greniga. Stjertfenan mycket utskuren med vidt 
utgrenade, smala lober, som hafva spetsarna af-
rundade; strålarnes antal, som i anseende till 
fenhudens tjocklek, med svårighet räknas, är om
kring 8+16+8. På sidorna af stjertspetsen, 
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som omgifves af denna fena, finnas 2:ne nästan 
parallella upphöjda liudfållar. 

Färgen är sa lysande och omvexlande, att 
den svårligen kan beskrifvas. Ryggen och pan
nan mörkt gröna, med krökta, svarta tvärband, 
som sträcka sig nedåt sidorne något under sido-
linien; mellan dessa ligger en klar, i grön°nlt 
skiftande färg. Der de svarta tvärbanden sluta, 
är ett mer och mindre tydligt, mörkt och rakt 
strek utåt sidorne; derunder vidtager den i quid, 
silfver, perlmor och rödaktigt samt gult skiftan
de färgen, till den livita buken. Ilufvudets si
dor silfverhvita; munkanten, gällockens fognin-
gar och gälhinnan svarta, l:a ryggfenan gra, ge
nomskinlig, klar. Den andra ryggfenan tillika 
med bifenorna mörkgrå. Bröstfenorna vid roten, 
i synnerhet på nedre sidan, svarta; i spetsen 
gråa. Buk-, Anal- och Bifenorna under, hvita. 
Stjertfcnan mörkt grå. 

Granskas de inre delarna, finnes den lån^a 
tarmkanalen bildad af en vid matstrupe, som°i 
förening med magen utgör en rak fortsättning, 
och har en förlängd magsäck, som sträcker s?g 
afspetsad till närheten af anus. Omkring pylo
rus och duodenum sitter en stor mängd lån^a 
och smala blindtarmar, som följa tarmen tfll 
första krökningen, från hvilken den har nära 
samma diameter och gör ytterligare 2:ne böjnin
gar. Invändigt har magen många på längden 
gående fållar, som förenas med fina rynkor på 
tvären. Lefvem , som ligger långt fram på vänstra 
sidan, består at en enda större tjock lob, som 
baktill har en förlängd spets; färgen blekröd; 
gallblåsan, lång och smal, ligger på högra sidan 
om tarmkanalen. Mjelten liten, aflång och svart-
brun. Njurarna, som baktill blifva smalare, 
äro nästan lika långa som bukhålan. Simblåsa 
finnes icke. Äggstockarna 2:ne, intaga hela buk-
caviteten; äggen ganska små, dock'finnes alltid 
bland dem några större och mera pellucida. Mjölk-
säckarne hafva lika form med äggstockarna. 

29. 

Makrillens vanliga storlek är 12 till 16 
tum i längden; likväl finnas individer, som 
uppgå till 2 fot. Den förekommer utmed hela 
vestra kusten af Skandinavien. Enligt uppgift af 
Magister LOVÉN skall han någongång, men blott 
sällan, trallas vid Finmarkens kuster. STRÖM An-
förcr honom såsom en vid Söndmör vanlig fisk, 
och SCHO.XEVELDE säger den finnas vid Danska 
llertigdömena. I norra delen af Kattegat, till 
trakten al Kongsbacka och Lessö, samt vid Nor-
riges sydligare kuster förekommer han allmännast. 
Yid Kullens fiskeläge i Skåne, träffas han éj 
reguliert eller till någon större mängd, och ehuru 
visserligen något stim understundom kan in
tränga genom Öresund och Bälterne in i Öster
sjön, är han likväl der ganska sällsynt, åtmin
stone på vestra kusten. I Blekinge och Calmar-
läns skärgård skall han dock, efter berättelse, 
en gang vara sedd; men troligen ej längre åt 
norr. Han är ansedd att vara en flytt-
fisk, som i större skaror årligen företager van
dringar: om våren från norr till söder, och om 
hösten tvertom. Om så är, hvilketännu icke är 
be\ isadt, äro dessa vandringar icke långa. Efter 
den erfarenhet jag äger, anser jag dem icke sträcka 
s,g längre, än från djupt der han öfvervintrar, 
till skärgården der han sätter rommen. Att han 
först synes vid Norska kusten, härleder sig 
troligen deraf, att denna kust är djupare, så att 
han öfvervintrar närmare stranden. Under det 
stimmarne om våren intränga i skären, håller 
Makrillen sig i vattenytan, söker alltid sådana 
ställen, der strömdrag finnes, och är mest i rö-
iclse under storm, alltid gående mot strömmen 
och vinden. Häraf händer, att han vissa år an
länder eller bortgår tidigare eller sednare efter 
\ åderlekens beskaffenhet. Dess vandringar börja 
tidigt. Om våren i början af Maj har han re-
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dan varit synlig vid Nerviges sydligaste udde 
(Lindesnäs) och få dagar derefter är han inne i 
de inre skären af Kattegat, der han då söker 
de grundare vikarna. Dessa stimmar äro likväl 
mindre talrika, emedan de större icke intränga 
i skärgården förr än i början af Juni. Då dessa 
ankomma, synas de på längre afstånd, emedan 
de alltid hålla sig i vattenytan och uppröra den, 
så att vattnet yr eller liksom dammar. Fiskare 
berätta, att de om natten gifva ifrån sig ett 
sken, som synes på långt håll. Utom dessa 
årliga sträcktåg, har Makrillen äfven den vanan, 
lik Here fiskarter, att han företager extraordi
nära utvandringar eller utflyttningar, så att han 
t. ex. ett decennium är ymnigare på den ena än 
på den andra trakten af skärgården. Vintren till
bringar han på mycket djupt vatten, och som 
det allmänt förmodas på lös botten. Fiskrarne 
tro, att Makrillens öga denna årstid är öfverdra-
get af en hinna, som hindrar honom att se. 
Huru härmed förhåller sig skall framdeles utre-
das; livad jag hittills hunnit utröna är att den 
hinnan, som omgifver ögat, tilltager i tjocklek 
och utsträckning i samma förhållande som fisken 
mot hösten blir fetare. Sällan träffas någon in
divid inom skärgården i slutet af November 
månad, ty då vestliga stormarna inträffa, som 
vanligen sker i början af denna månad, begifver 
han sig på djupet. Makrillens rörelser i vattnet 
äro otroligt hastiga och lifliga; han framskjuter 
med pilens fart och hoppar med lika hastighet 
öfver vattenytan; äfven när han upphämtas ur 
vattnet och lägges i båten, slår han en ordent-
li" trummhvirfvel mot bottnen; men i detta till-

O 

stånd varar icke lifligheten länge, ty han dör 
ganska fort. 

Makrillen är en glupsk storätare, som för
tärer livad den öfverkommer. Jag har i dess 

I L L .  1 3 1  

mage funnit, utom smärre fiskar och fiskyngel, 
äfven lemninsar af Crustacéer och Mollusker. Alt 
han skulle förtära Maneter är troligen en dikt, 
ty om, som ofta händer, något af en Manet 
fastnar på kroken eller agnet, Lager han det icke. 
Å andra sidan är Makrillen utsatt för förföljelse 
af ilere större roftiskar, som tyckas föredraga 
densamma framför annan föda. Slycken af Ma
krill är äfven ett af de bästa agn som finnes 
vid krokfiske. 

Makrillens lektid inträffar i Kattegat i 
Juni; huru den egenteligen tillgår och livar 
rommen sättes, är mig ännu obekant. Ynglet 
växer fort, ty troligen äro de små Makrillerna 
af 3 tums längd, som här fås med Vad i 
September, af årets yngel. När han uppnått 
10 luins längd eller derutöfver, kan han fort
planta sig; men att denna, som fiskare här i 
allmänhet tro, endast är årsgammal, synes likväl 
behöfva bekräftelse. 

På mångfaldigt sätt blir Makrillen använd: 
han förtäres färsk eller kokad i saltvatten, saltas, 
rökes eller torkas. På h vilket sätt han beredes 
till mat, är han alltid smaklig, och kommer i 
smaken nära Laxen. Den, som fångas om vår
tiden är alltid mager; men ju längre han varit 
inne i skärgården, desto fetare blir han och är 
alldra fetast i' October. 

Makrillfisket, som utgör en vigtig del af 
fisket i vestra skärgården, sysselsätter många 
menniskor och gifver ofta en icke obetydlig 
vinst. Först på våren i slutet af Maj och på 
hösten i Augusti, September och October måna
der fångas han, med Vad (44) vid stränderna, 
inne i skärgården. Under Juni och Juli tages 
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hail på Ränndörj (41) och med Drifgarn (43) 
ute i hafvet. Tiden då Ränndörj begagnas, är 
i skärgården alltid efterlängtad. Den infaller 
omkring 14 dagar före Midsommar och slutar o o 
Larsmässotiden (i början af Agusti). Kort före 
denna tid, ser man samma rörelse och liflighet 
bland fiskrarna, som då en folkfest tillstundar. 
Alla båtar, som skola begagnas till Dörjningen, 
äro nu under reparation, och en täflan uppstår 
bland fiskrarna att hafva de vackraste segel och 

den mest snällseglande båt. Äfven på så kallad 
Sladörj (42) kan Makrillen fås i September och 
October; men ehuru detta fiske anställes på 
20—30 famnars djup, tages Makrillen endast i 
halfva vattnet, det vill säga på 10 å 12 fam
nar. Fiskaren afpassar djupet efter årstiden; ju 
längre den är framskriden, desto djupare går 
Makrillen. Ett temligen säkert tecken, att han 
är på återvägen till djupet. 

C. U. E. 

Haj  s i  äg  te  t .  



H a j s l ä g t e t ,  
Hajarne höra till broskfiskarne och igenkännas 

genom sin långsträckta, vanligen trinda kropp, med 
5 (sällan 6 å 7) gä/öppningar pä hvardera 
sidan, framom eller öfver de stora bröstfenorna. 

Munöppningen är tvärstående under nosspet-
sen, med tullt utbildad, ehuru broskartad under
kåk. Tänder finnas endast i båda käkkanterne, 
men der sitta de i flera rader, sa,att alla raderna äro 
fullkomligt lika till tändernas antal,form, lägem.m. 
Alla tänderna äro rörliga, så att de kunna inböjas, 
och hos de fleste arterne ligga de inre tandraderna 
ständigt inåt böjda, med spetsen dold under en hud
fåll. Hos Hajarne liksom hos Rockorne saknas "äl-
locket, och motsvaras blott af en outbildad Pil
båge, framom de öfrige, hvårföre de kunna någor-
lunda*liknas vid fiskar, på hvilka gäl-locket vore 
afklipt, då gälbågarne, som hos de fleste fiskar äro 4, 
skulle synas utåt, och skillnaderna mellan och 
utom dessa skulle motsvara Hajarnes 5 gälöppnin-
gar. Men på Hajarne bildar huden på gälbågens 
bakre kant mellan gälfransarne ett stort veck, som 
öfver täcker följande gäl båge och döljer dess <*äl-
f ra nsa r. Detta veck har af ven antagit samma 
fasthet och utseende som den öfriga kroppshu
den, och derifrån härleder det sig, att mån^a 
författare beskrif vi t gälbågar ne såsom fast vuxne v?d 
yttre huden. Hos de fleste Hajarter, hvaribland 
alla våra, finnes på hvardera sidan bakom ögo
nen ett hål, som öppnar sig inåt svalget, mellan-
käkarne och den främsta gälbågen, hvilken saknar 
fransar. Det har fått namn af spruthälj och 
tjenar äfven till genomgång för vattnet, men lik
nar aldeles icke Hvalarnes spruthål, hvilka äro 
verkliga näsöppningar. 

Ryggraden består af korta, vanligen brosk-
artade vertebrer, som ligga liksom brickor efter 
hvarandra, och sakna de hos andra fiskar van
liga coniska fördjupningarne i de motsatta ytor
na. Refben finnas ej. Ryggraden fortsattes ända 
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Squa Ius Linn. 
ut i spetsen af stjertfenans Öfre lo b, hvilken såle
des ej fullt motsvarar andra fiskars stjertfena, 
ehuru den är böjd uppåt, och till yttre utseen
det liknar en fena. Från hvarje verteber uti 
denna sista del af ryggraden utgår en broskstråle 
nedåt, för att stödja den tunna, breda, undre 
kanten som är en verklig fena, ocli som vanli
gen har 2 breda flikar, nemligen en liten under 
spetsen, och en stor under roten. Hela denna 
del, som efter likheten kallas stjertfena, begrän
sas, hos de fleste Haj-arter, kort framom roten 
af 2.ne djupa, tvärgående gropar, (stjertgropar 
Jossce caudales) en of van och en under till. > 

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

Hannarne igenkännas af ett stort cylindriskt 
bihang i inre kanten af hvardera bukfenan. På 
livad sätt detta bidrager vid parningen lärer 
ännu återstå att utreda, men det utgör ett be-
stämdt könmärke, som äfven är tydligt hos 
foster, och livaraf intet spår finnes hos honorna. 

Numera äro omkring 100 arter Hajarter be
kanta, hvilka blifvit fördelade i nära 40 genera; 
men då Skandinaviens Fauna endast räknar 8 
säkert hithörande arter, samt 2 som ännu ej 
med visshet kunna hitföras, hvilka, alla tio, 
skulle komma att ingå i lika många af de nyare 
slägtena, föredraga vi att bibehålla dem alla un
der det gemensamma Linneiska namnet Squahcs, 
och lemna blolt följande öfversigt af den nyaste 
fördelningen *), med uppräkning af de arter, som 
blif vit anförda såsom funne i våra haf. 

**) Efter Muller & Henle Syst. Beschr. der Plagiostomen; folio, Berlin 1839. 
Skandinaviens Fiskar, Haft. 6. 18 



134 

Div .  1. Hajar med analfena, samt 2 ryggfenor belägne bakom bukfenorna. 
Fam. 1 (Scyllia CUT.). Tänderna vid båda sidor om roten 1 —2:tandade. 

ScyIlium: Analfenan framom 2:dra ryggfenan; stjertens kant otandad. 1. Fldckhaj (Sq. Canicula L.). 
Prisliurus ,, „ „ ,, ; stjertens öfre kant med 

små sågtänder 2. Rödhaj (Sq. Annulatus NILSS. 
Prist, melanostomus MULL. & HENLE). 

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

Fam. (Carchariae). Tänderna utan större flikar vid roten, oftast fmsågiga i kanten, 
Carcharias, hufvudet ej bredare än kroppen. 3. mhaj (Sq> ,auciis L en]. t 

RETZII Fn., samt REINHARDT, i Maanadsskr. for litt. 1833, heft. 4, dock knappt nordisk. 

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

Galeus: Tänderne blott i yttre kanten 2-3:spetsade, inga stjertgropar. 
Galeocerdo: Tänderna på båda sidor såglika 

4. Hundhaj (Sq. Galeus). 
5. Hämdr (Sq. arCticus, enligt 

NILSSON). 

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

f /1I11M /I . ^ — L 1 • •• 1 Lamna.• nosen spetsad, tänderna stora 
Selache.- nosen trubbig, tänderna ganska små och talrika. 

6. Häbrand (Sq. cornubicus GM.). 
7. Brugden (Sq. maximus). 

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

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

Acanthias: näsborrarne under nosen; tänderne skarpkantade, ofvan och 
nedan lika, utan flikar. 

Spinax. näsborrarne i kanten af den trubbiga nosen; öfre tänderna vid 
„ rotens sidor spetsflikiga ^ 
ram. (ocymm) utan taggar i ryggfenorna; ögonen, som vanligt, på hufvudets sidor. 

Scymnu,.- tanderna spetsiga, de undre bredare. 10. Häsk/ärdmg (Sq. borealis FLEM. 

Sq. glacialis FADER och NILSSON). 

8. Piggha; (Sq. Acanthias L.; 

9. Svarthaj (Sq. Spinax L.). 

N-o lHT«r"auäQ 'i1rtorl^e?.hflS»t olifca; många bli ej öfver alns långa, t. ex. de ofvan anförde 
h varibland är HP I rT C Jerem0t tU1 en storlek sora nä™ar si§ de stora Hvalarnes, hvaribland ar den nordiska Sq. maximus, som uppnår en längd af 30—40 fot. 

C. S. 
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PI. 30. 

H å b r a  n  c l  ,  Squalus cornubicus Gm. 

A r t m .  S v a r t g r å ,  u n d e r  l i v i t .  S t j e r t e n s  s i d o r  b r e d t  k ö l a d e .  T ä n d e r n a  o f v a n  o c l i  
nedan lika: åtskilde, smalt kägelformige, spetsade, helbräddade med bred rot. 

Synonymt. Ilaabrand STRÖM So nd mors Beskrivelse p. 281. — Squalus glaucus (Flaabrands-unge) GUNNERUS 
Norske Vid. Selsk. Skr. 4. p. 1. med fig. (samt i inledningen till vol. 5, p. 10). — (Haaemair) STRÖM N orsk. Vid. 
Selsk. nye Skr. 2, p. 335 med figur. — (Ilaabrand) ASCANII Icones pl. 31. — Sq. cornubicus GMELIN L. S. N. 1497. 
— N ILSSON S ynopsis p. 116, — och Observationes Ichthyologicai, Diss. Ac. Lund. 1835, p. 13. — Squalus monen-
sis SIIAW. Gen. Zoo!. V. 2 p. 350. — Sq. cornubicus och Sq. monensis JENYNS Brit. Vert. An. p. 500 och 501; 

YARBELL Brit. Fishes 2 p. 384 och 387. — Sq. Nasus och Sq. Pcnnanti WAHLBAUM A rtedi Genera p. 517. 

Anm. Citationer hörande till denna art anföras i RETZII Fauna p. 307 efter Sq. glaucusy men beskrifningen af 
tänderna är dock uppenbarligen gjord efter den rätta glaucus. Det omnäinnes ej, livarifrån det beskrifna 
exemplaret var kommet. 

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

Huden är ganska fast, och, liksom hos 
Hajarne i allmänhet, fastväxt vid musklerne, utan 
någon sådan lös och med fett fylld cellväf som 
den, hvilken ligger under huden hos de flesta andra 
vertebrerade djur. Den är ofverallt sträf som en 
fd då den strykes bakifrån framåt, men ej egent
ligen skarp; åt motsatt håll kännes den mjuk. 
Detta härrörer af de små tättsittande fjällen, 
som, på en Haj af 4 alnars längd, endast haf-
va I millimeters (| lineas) bredd. På kroppens 
öfre delar äro de halfcirkelformiga, tjocka, med 
5 upphöjda, kullriga åsar, hvilkas rundade ändar 
utskjuta i fjällets kant och göra den rundadt 5 
tandad. På kroppens undre sida liafva fjällen 
blott 3 sådana kölar. På fenorna sitta de lika 
tätt, men äro släta, liksom slitna. 

Hufvudet är liksom kroppen trindt, utan 
de hos Hajslägtet vanliga sidokanterna. Nosen 
är framom ögon och mun kägelformig, spetsad, 
vid munnen nästan lika liö<? som låns:. Den är o o 

fullsatt af tydliga, intryckte, slemafsöndrande 
punkter, som ligga i 6 breda, mångdubbla ra
der, åtskilda af lika många, ej prickade strim
mor; så att en slät rand ligger ofvan, en 
midt under och 2 på hvardera sidan, alla sam
manlöpande i den äfven o-prickade spetsen. Un
der ögat ligger äfven en rad af likadana punkter. 
Ögonen äro något större än vanligt hos Hajarne, 
diametern är lika med i af afståndet från nos-
spetsen; de äro tätt inneslutne af den något li^ 
tet aflånga ögonkretsen. Ingen blinkhinna finnes. 
Pupillen var, på en död fisk, något aflång och 
snedt liggande. JVäsborrarne ligga framom och 
under ögonen, nära munnen, (vid ? från mun
nen till nosspetsen). De äro S-formigt böjda, 
transversella, utan valvel; men främre kanten 
bildar vid inre ändan en ganska liten flik, lik
som rudiment till en valvel. Munnen är stor 
och starkt böjd, så att underkäken blir temligen 
lång. Såsom vanligt hos Hajarne slutas under
käkens spets midt under ögats framkant. Utåt 
synas inga hud veck på käkarne, ty de små veck 
som ligga öfver och under mimvinkeln döljas af 
huden från öfverkäken. Tänderna sitta i 3 ra
der. De främre äro störst: nära \ tum långa 
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på en fisk af 4 alnars längd. De äro utskilda, 
smalt kägelformiga, spetsiga, med bred rot; 
inåt trinda, men utåt nugot plattade, med skarp, 
alldeles hel kant. Rotens nedre gräns är båglikt 
urnupen, så att det ser ut som om tanden hade 2 
rötter. Den utbredda basis har, hos äldre indi-
Tider, en liten, conisk spets på hvardera sidan; 
men denna spets saknas fullkomligt hos ungarne, 
till och med af 3 fots längd. I båda käkarne 
linnes främst ett litet tomrum, utan någon mit
tel-tand. Öfverkäken har 12 eller 13 tän
der i hvarje rad på hvardera sidan, lika hos unga 
och gamla. De 2 främsta tänderna äro stora, 
den 3:dje ganska liten; den 4:de och följande 
åter stora, men bakåt aftagande så att de sista 
äro ganska små. I underkäken finnas 12 eller 
13 tänder åt hvardera sidan; tomrummet fram
till är nugot större än i Öfverkäken; första och 
andra tanden äro de största i hela munnen; de 
följande aftaga bakåt i storlek. De äro alla nå
got litet inåt krökta. 

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

Sjelfva kroppen är nära trind, med olydlio-
sidolinie, h vilken bäst synes på torkade skinn! 
Den börjar öfver ögonen, gör en svag böjnin" 
öfver gälarne och fortsätter sedan rak till stjer-
tens sidokölar. Dessa intaga näst framom stjert-
fenan 1 af kroppslängden. De hafva nästan 
skarp, böjd yttre kant, och äro så stora, att de
ras bredd utgör \ af största kroppsbredden, och 
att stjerten näst framom stjertgroparne är mera 
än 4 gånger så bred som hög. Stjertgroparne äro 

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

Första ryggfenan är ganska stor; höjden un
gefär l af hela kroppslängden; nästan liksidigt 
3:kantig, med stor, rundad utskärning öfver den 
långspetsiga bakre vinkeln. Den börjar strax 
bakom roten af bröstfenan. Bakre ryggfenan och 1 £* •• • i ** OO analrenan aro i det närmaste motsittände samt 
lika till form och storlek; de äro ovanligt små, 
så att rotens bredd knappt utgör i af första 1" ycrfr-
fenans; de hafva rundad främre och långspetsig 
bakre vinkel. Stjertfenans Öfre lob utgör ej fullt 
i af hela den öfriga kroppslängden; den är starkt 
uppåt böjd, med spetsig och ovanligt liten spets-
flik; undre fliken är deremot större än på de 
flesta andra Hajar; åtminstone något öfver hälf
ten så lång som den öfre; den innehåller om
kring 9 strålar. Bröstfenan är 11 gång så lång 
som ryggfenan, något öfver 2 af hela kropps
längden, eller ungefär så lång som från dess rot 
till mun vinkeln, samt något mera än hälften så 
bred som lång. Bukfenorna äro små, med bakre 
vinkeln spetsig. 

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

Färgen är svartgrå, undertill hvit, med 
rygg^nornas bakre vinklar hvitaktiga. Iris -är 
mörkbrun. 

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

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

Af denna sednare form har jag endast sett 
yngre exemplar, och figuren är gjord i Bohuslän 
efter ett dylkit af blott 54 tums längd. Tro
ligtvis äro alla ungar sådane°); men att denna 
form äfven förekommer hos fullvuxna exemplar 
synes troligt af de of van citerade författar nes 
beskrifningar af Sq. monensisj som påtagligen 
är intet annat än den här sist beskrifna formen 
af Håbranden, och YARELL omnämner ett sådant 
exemplar af 91 fots längd. Att samtlige förfat
tare, som anse Sq. monensis för en särskild art, 
beskrifva nosen hos densamma kortare än hos 
Sq. cornubicus j står i motsägelse med figurer-
ne, som visa en både längre och tjockare nos 
hos monensis. Men att båda dessa former en
dast äro individuella varieteter är tydligt, så 
väl af den öfriga likheten som af de variationer 
hvilka förekomma uti alla de anförda delarnes 
proportioner °°). 

Ålderskillnaden består för öfrkt hufvudsak-O 
ligen deri, att nos och öga äro i förhållande 
större ju yngre exemplaren äro, samt att tän-
derne hos de minsta sakna hvarje spår till spet

sen på rotens sidor. Hos det i noten anförda 
exemplaret (c) af 52J tums längd äro de dock 
rätt tydliga. Ungarne måste, då de framfödas, 
vara minst 18 tum långa, ty så långt var det 
af STRÖM beskrifna fostret, hvilket dock uppen
bart ej kunde vara fullburet; men på det i no
ten anförda (cl) af 30 tums längd, är redan 
hvarje spår af nafveln, som hos Hajarne sitter 
mellan bröstfenorne, utplånad. 

Håbranden är den enda af de större Hajar-
terne, som något oftare visar sig i södra delen 
af Kattegat, men den är långt ifrån allmän vid 
våra kuster. Den ingår understundom i sundet 
och, enligt berättelse, äfven i södra delen af 
Östersjön. Den förekommer längs åt Norska kusten 
ända upp till Finmarken, men ej heller der 
till ymnighet. Dess allmänna namn är derstä-
des Håbrandj men att döma efter de beskriv
ningar som finnas, lärer den äfven ofta kallas 
Håmcirj och det synes ännu ej vara afgjordt, 
att detta namn derstädes utmärker en särskild 
art 00°). Håbranden förekommer dessutom i hela 
Nordsjön, vid Britanniens och Frankrikes vestra 
kuster, och i Medelhafvet; den uppgifves till 
och med vara funnen vid Japan, hvarest annars 
en art förekommer, som lätt skulle kunna för-

*) Det citerade af STRÖM beskrifna fostret, synes på figuren ganska smalt, men figuren var gjord efter ett torkadt exemplar. 
**) Följande mätningar kunna något närmare upplysa förhållandet: 

Hela till till ögats frän ögat till bröstfenans Stjertfenans lober: kroppens 
längden. bröstfenan. ögat. längd. sprutliälet. längd. öfre. undre. böjd. 

a) 9 97 tum. 24 tum. 5f tum. 1| tum. 3| tum. 18 tum. 20 tum. 15 tum. 16 tum. 

£) d* 90 — — — 5J - If — 3 — 1 

HM to 18 — 151 - — — 

c) $ 52§ — 14 — 3f - 11 ~ — — 9 — 9 — 7| - — — 

d) 30 — 8§ — 3 — 15 16 __ __ TJI 
— 6 — 41 - 51 

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

') Genom Mag. LOVENS försorg blef år 1838 ett exemplar sändt från norra delen af Norrige till Riksmuseum 
i Stockholm, under namn af Ilåmär, livilket varenSqualus cornubicus, och i år (1840) hafva derifrån kom
mit en Sq. cornubicus samt en Sq. borealis (gtacialis FA DER), under namn af Ilåbrand och Håmär. 
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vexlas med honom (Oxyrhina glauca MULLER & 

HENLE) YARRELI. berättar, att den ofta skall 
visa sig i små flockar och att den lefver af större 
fiskar. — Uti det enda exemplar, jag för flera 
är sedan öppnat, var magen tom. Denna art 
har, i ännu högre grad än andra Hajar, ett 
styggt utseende. Den sprider en högst obehag
lig, något bitter lukt, och den eftergifvande, på 
flera ställen slappa kroppsytan synes smutsig af 
det afsöndrade sega slemmet. Detta är i syn
nerhet förhållandet med alla öppningarne, och 
denna orenlighet, som är gemensam för hela 
slägtet, liar gifvit anledning till namnet Squalus ***>). 
Dessutom uttrycker profilen hos Håbrauden vida 
mera dumhet i förening med glupskhet, än hos 
andra Hajar. Han skall simma hastigare än de 

*) Slägtet Oxyrhina skiljer sig från Lamna, hvartill 
Sq. cornubicus linrer, blntt genom bristen på spet
sar vid sidorne af tändernas rötter; men då dessa 
äfven saknas bos yngre exemplar af Sq. cornubi
cus, synes namnet Oxyrhina aldeles böra utgå, och 
de ditförde arterne insättas under slägtet Lamna. 

**) Af Squalor, orenlighet. 

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

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

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

Denna fisk, som blir 1 fot lång, är ganska vacker, 
silfverblå med mörkblå breda tvärband. Sjöfolk 
tro vanligen, att han visar Hajen till rofvet, for att 
sedan få del af bytet, och denna tro har blifvit 
upptagen af naturhistoriska författare, samt, i sed-
nare tider, utstyrd med hvarjehanda romantiska 
tillägg. CUVIER som insåg det fabulösa i dessa be
rättelser antog, att Lotsen och Hajen blott händel
sevis sammanträffa, då de gemensamt åtfölja far
tygen. Så är det dock ej, utan Lotsen åtföljer verk
ligen Hajen, men endast för att föda sig af hans 
excrementer, såsom ett par äldre och nyare för
fattare ganska riktigt uppgifvit. Jag har ofta haft 
tillfälle att i de varma zonernes haf noga betrakta 
Hajar åtföljde af en eller två lotsar, och alltid fun
nit förhållandet vara lika. Lotsen håller sig tätt 
intill Hajens kropp, vid rygg-, bröst- eller bukfe
norna, men aflägsnar sig någongång derifrån, för 
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Om Håbrandeus fortplantning är ej mycket 
bekant. Den föder lefvande ungar, såsom Hajar
ne i allmänhet, med undantag af dem, på livil
ka båda ryggfenorne sitta bakom buk fenorna 
(Scflliuni Cuv.), hvilka lägga ägg. Den af STRÖM 
beskrifna ungen var uttagen ur modren "om 
sommaren"; det är således troligt att fortplant-
nin^stiden infaller om våren. 

Denna art eftersökes ej mycket, ty den bar 
liten och mager lefver, som ger föga trail, hvilket 

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

är det enda hvårföre de större Hajarna fångas; men 
den tages dock tillfälligtvis eller i brist på bättre 
af Norrska Hajfiskare. I södra delen af Katte
gat och i sundet fås den nästan blott då den 
insnärjer sig i garn, utsatta för annan fiskfångst. 
Huden är ganska tjenlig till polering af finare 
arbeten, t. ex. i träd eller horn, och användes 
äfven dertill. De hårda fjällen motstå ganska 
länge slitning. Köttet af denna såsom af många 
andra Hajarter har en obehaglig lukt, och lärer 
knapt användas till föda hos oss. 

äfvensom andra ganska små, svartak tiga, mig obe
kanta fiskar åtfölja meduser, physalier och por-
piter. De stodo under dessa, och syntes ständigt 
nappa något från deras undre sida, kanhända styc
ken af de nämde sjödjurens tentakler? — Flera 
fiskars ungar synas hafva samma instinkt, hvaroni 
man kan jemföra hvad som här ofvan (sid. 84) 
nämnes om Hvitlingen. Sugfiskarne (Echeneis) å t
följa af samma orsak som lotsen både Hajar och 
Sköldpaddor, men sitta alltid fastsugade vid dessas 
kropp tills de se något vara att erhålla, då de 
täfla med lotsen i snabbhet, och genast efter for-
rättadt ärende återvända för att suga sig fast. 

C. s. 
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PL 31. 

R u d a ,  C y p r i n u s  C a r a s s i u s  L i n n .  

Artm. Sidolinjens fjäll omkring 33 (3i—35); Ryggfenans 4:de och Analfenans 
3:dje stråle, bakåt, på ömse sidor tandad. 

Synonymt. RETZII Fn . Sv. p. 335; — Act. Upsal. 1741 p. 75 pl.; _ Sv. Zool. T. I. pl. 10. — EKSTRÖM 
Vet. Acad. Handl. 1830, sid. 146. — NILSS. Sy nops. p. 32. — BLOCH Nat. d. Fische Deutschl. I. p. 27. Pl. 11. 

R. 4+ I 6  a 1 9 ;  An. 3 + 6 å 7; Br. I + I4; B. 2 + 7 a 9; Stf 19. 

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

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

lagde 
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lagda och rafflade fjäll, med jemn kanl utan nå
got egentligt bräm. Sidolinien rak eller obetyd
ligt sänkt, ligger något närmare bukens kant än 
ryggens och täckes af 33(31—35) fjäll; den upp-
hörer någon gång på midten af kroppen, eller 
oftare öfver anus, och sällan äro sidoliniens Ijäll 
utmärkta af slemafsöndrings-organet ända till stjert-
fenan. Öfver sidolinien ligga 7 och under den 
6 fjällrader. Någon gång finnas 8 fjällrader of-
van och 7 under, i hvilket fall den ötversta och 
nedersta raden består af mindre fjäll. Anus lig
ger något bakom början af sista 1 af kroppen. 
Ryggfenan är lång och något hög, börjar lika 
långt från nosspetsen som från sljertroten, eller 
något litet närmare den sednare, midt öfver buk
fenornas rot, samt slutar allmännast öfver mid
ten eller slutet af analfenan; är nästan jemnhög, 
eller framtill obetydligt högre, med bågformig 
rand; strålarna 20—30; af de 4 främsta, enkla 
strålarna, är den första en knappt märklig tagg, 
den 2:dra något längre; den 3:dje mer än dub
belt så lång, den 4:de tjock och hård, bakåt på 
båda sidor tandad, i spetsen mjuk och nära af 
samma längd, som den första greniga strålen, 
den sista är delad till roten och kan lätt räknas 
för t venue. Analfenan kort och något hög med 
afrundad kant; strålarna 9 — 10; de 3 första enkla; 
den l:sta är en ganska liten tagg, den 2:a dub
belt längre, den 3:dje grof och hård med mjuk 
och ledad spets, bakåt å ömse sidor tandad, samt 
något kortare än den första af de 6 i spetsen 
delade strålarna, af hvilka den sista är till roten 
delad. Bröstfenorna, i spetsen sned t afrundade, 
hafva 1 enkel och 14- greniga strålar. Bukfe
norna höga, i spetsen mera sned t afrundade, 
hafva 9 — 11, allmännast 10 strålar; den lrsta 
kort och mycket tätt sittande intill den 2:a, som är 
tjock och hård, med mjuk spets, samt nära lika 
lång med de första af de i spetsen delade. Stjert-
fenan bred, hoplagd något klufven, uLbredd nä
stan tvär, har 19 greniga strålar. 

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

Skandinaviens Fiskar, Haft. 7. 

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

Färgen är mycket föränderlig och står i ett 
nära förhållande till det vatten, uti hvilket fisken 
lefver. I sådana sjöar, der vattnet är klart och 
bottnen gräsig, är Rudans färg renast och vack
rast. Ryggen olivegrön, sidorna ljusare med ge-
nomskinande mässinggult, hvilket blir ljusare 
mot buken, som är hvitaktigt gul; hufvudet of-
van mörkare olivgrönt än ryggen, har sidorna 
vackert messinggula. I dysjöar med grumligt 
vatten är färgen mörkare, så att ryggen och öfre 
delen af hufvudet synes mörkt gröna och den 
underliggande gula färgen på sidorna är knappt 
märkbar; buken mörkt gul. Ögonringen gul hos 
dem som lefva i klart vatten, men ju me r krop
pens färg mörknar, desto mer tilltager tätheten 
af de mörka punkter, hvarmed iris är beströdd, 
så att den hos mörka exemplar synes bruna k tig 
eller rent brun. Fenornas färg är lika föränder
lig; den rättar sig efter fiskens, och är i följe 
deraf mörkare eller ljusare. 1 allmänhet äro 
rygg och stjertfenorna gråaktiga och närma sig 
mycket ryggens färg; bröst, buk och analfenorna 
deremot mer rödbruna. 

Vid undersökningen af de inre delarna, fin
nes lefvern vara utan större lober, blekröd och 
så stor, att den fyller ett icke obetydligt rum i 
bukcaviteten Uti lefvern är tarmkanalen in
bäddad; denna är 2\ gång så lång som fisken 
ur hvilken den tages, då längden räknas från 
nosens spets till stjertfenans rot; har 6 böjnin
gar och är till den första af dessa något tjock, 
likväl utan utvidgning eller magsäck och blind
tarmar. Gallblåsan liten, nästan klotrund och 
till färgen mörkgrön, har silt läge på högra si
dan af lefvern. Mjelten mörkröd, trekantig. Ho
nans romsäckar stora. Simmbläsan afknuten: 
främre tredjedelen nästan rund,, den bakre horn
form ig samt något hoptryckt. 

19 
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B. D a m m - R u d a  ( Cjprinus Gibelio Bloc ft) P I .  3 2 .  
Anm. Att Damm-Rudan icke är egen art, utan endast en artförändring af sjörudan, har jag redan visat uti en 

afhandling, införd uti Kongl. Vet. Acad. Handlingar för 1839. 

Synom. ARTEDI Descript. Sp. p. 29.— Syn. p. 5. — Gen.p. 4. — C. Carassius LIN. Fn. Sv. N:o 364. — Sy
stema Naturae I p. 526 — C. Gibelio EKSTRÖM Vet. Acad. Iiandl. 1830 sid. 196. — JVILS. Synops. p. 33. — BLOCK 
Naturg. d. Fische Deutschlands X. 1 p. 90. Tab. 12. — YARRELL Br. Fish. T. 1 p. 311. 

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

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

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

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

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

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

dan liksom Karpen, hålles, nästan som ett hus
djur, i dammar, för att vid behof kunna på
räknas. Men uti sådana små dammar, hvarest 
alltid uppstår brist på föda för den mängd af 
fiskar, som tillväxa, urartar Rudan småningom 
och antager efter flere generationer den form, ö O 
som här ofvan blifvit beskrifven under namn af 
Dam-Ruda, hvilken form aldrig förekommer uti 
sjöar och på sådana ställen, som först nämndes 
såsom Rudans egentliga hemvist. Der finnas en-O O 
dast Sjö-Rudor; men om de insläppas i en liten 
fiskdam, skall man, efter några få års förlopp 
på samma ställe finna Rudor, som hafva en mel
lanform mellan Dam- och Sjö-Rudan, så att det 
blir svårt att hänföra dem till någondera, och 
efter ännu längre tid finnas der endast Daram-
Rudor. Dessa båda former, äro således ej skilda 
arter. Troligen urartar ej Rudan lika på alla 
ställen, utan stadnar, efter vattnets olika beskaf
fenhet och olika tillgång på föda, vid en större 
eller mindre grad af degeneration; åtminstone 
träffas ofta, uti små vattenpölar, desse nämde 
mellanformer, hvilka tyckas liafva der lefvat och 
fortplantat sig en längre tid, utan vidare för
ändring. Att Damm-Rudan återgår till den ur
sprungliga formen bevises deraf, allom små Damm-
rudor, få till antalet, släppas i en större damm 
der tillgången på födoämnen är ymnig, öfvergå 
de snart till mellanformen; men då de hunnit 
föröka sig betydligt, så att födoämnet tryter och 
trängsel uppkommer i Dammen, återgå de till 
Dammrudans vanliga form. Faktiska bevis saknas 
dessutom icke, att Damm-Rudor, som blifvit 
planterade i sjöar, efler en längre lid, återtagit 
Sjö7Rudans ursprungliga form. Uti Velenskaps-
Academiens Handlingar för året 1838 har jag 
utförligare afhandlat detta ämne och får derföre 
hänvisa dit. Rudan har ett mycket trögt lynne, 
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gör aldrig några längre utflyttningar, utan hål
ler sig beständigt på den trakt der hon är född, 
så framt icke tillfälliga händelser tvinga henne 
att förändra uppehållsort. Denna medfödda trög
het gör, att hon icke är mycket snarskrämd och 
att hon alltid tror sig säker, när hon nedkrupit 
i bottnens gyttja eller strandens gräs. Då hon 
någon gång uppstiger i vattnet, hvilket sällan 
sker, så framt hon icke dillockas af solvärmen, 
är hon likväl skygg, och flyr hastigt för buller; 
tager då genaste vägen till bottnen, der hon sö
ker ett säkert ställe, från hvilket hon sedan icke 
lätt drifves. Dess rörelser i vattnet äro lifliga 
och hastiga, ehuru icke uthållande. Lek tiden in
träffar några dagar förr eller sednare efter läget 
af den ort, der hon uppehåller sig. I det med
iers ta Sverige infaller den i Juni, omkring mid
sommar, då vackra och varma dagar inträffa. 
De lekande fiskarne uppstiga då mot grunda strän
der, der leken anställes bland gräs, och fortgår 
flere dagar på det sättet, att de samla sig i täta 
skaror, röra sig häftigt om hvarandra, uppsticka 
då och då nosen öfver vattenytan och lem na på 
den en luftblåsa, som, då den sönderspricker, 
gifver ifrån sig en svag smäll. Häraf uppkom
mer ett sorl, likt det från en kokande gryta. 
Rommen afsättes på bottnens gräs och kläckes 

32. 

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

Rudan fångas allmännast i ryssior (19) fås 
äfven på läggnät (5) under lek tiden, och tages ofta 
på skottnät (29), då likväl vattnet bör vara grum
ligt, emedan hon i annat fall sällan låter drifva 
sig på nätet, utan nedbäddar sig i gyttjan. 

a u. K 







i 

K U M M E L .  145 

Pl. 33 

K u m m e l .  Merluccius vulgaris Flera. 

A r t  n i .  U n d e r k ä k e n  l ä n g r e ,  b u k f e n o r n a  t r u b b i g t  r u n d a d e ,  n ä s t a n  l i k a  s t o r a  m e d  

bröst fenor ne; stjerten tvär, (hopfälld synes den inskuren). 

Rfn. I  o a I I ; 37 a 39; Anfn. 3y a 38; brfn. i4; bfn. 7 .  

Synonymi. Gadus N:o 8 ARTEDIGenera, p. 22. — Syn. p. 36. — G. Merluccius L. S. N. xn, I p. 439; 
Fn. Sv. ed. 2 N:o 314. — RETZII Fn. Sv. p. 321. — BLOCK Ausl. Fische 2 p. 94 pl. 154. — HOLLBERG Götheb. 
sällsk. nya Handl. 5 p. 38, m. fig. — NILSSON Synopsis p. 44. — SCHAGERSTRÖM Phys. Sällsk. Tidskrift Lund 
1838 p. 302. — Meluccius vulgaris FLEMING Brit. Anim. p. 195. — YARRELL Br. Fishes 2, p. 177. Lysing 
STRÖM. Söndm. I p. 295. — Merlu DUHAMEL Traite' des Péches 2, sect. I p. 141, pl. 24. 

Anm. LINNÉS något oriktiga beskrifning i Fauna Svecica, på rygg och analfenorna, synes vara felaktigt an
tecknad ur WILLOUGHBYS noggranna beskrifning (Hist. Pisc. p. 1/4). — BLOCHS uppgift, att samma fenor hade 
enkla strålar, är tydligen föranledd af DUHAMELS figur. Den besynnerliga uppgiften hos många författare, 
att bukfenorna äro spetsiga, synes äfven liafva uppkommit genom beskrifning efter plancher, ty endast de 
af WILLOUGHBY och YARRELL gifna figurerna visa formen af en hoplagd trubbig bukfena; alia andra visa den 
spetsig. Då man läser detsamma hos BRUNNICHE (Icht. Mass p. 21), jemte orden "p. caudal is rotundata' . 
och "caput supra in fossulam acutangularem depressum," kunde man vara frestad att förmoda någon 
olikhet mellan medelhafvets och nordsjöns G. Merluccius, hvilket åter motsäges af DUHAMELS fö rsäkran om 
deras likhet, och af den öfriga tydliga öfverensstämmelsen hos både figurer och beskrifningar. — AUYARRELLS 
högst afvikande uppgift på rygg- och anal-strålarnes antal (' 2idra rfn 29; Anf. 21") uppkommit genom fe!-
skrifning, eller genom monstrositet hos det exemplar han beskrifvit, synes tydligen af den noggranna öf
verensstämmelsen mellan alla andra originella uppgifter. Den isländska af FABER beskrifna G. Merluccius 
måste vara en annan art än vår, då den skall hafva underkäken kortare, ett vida större antal fenstralar 
samt ett par fria strålar in id ti rygg- och analfenan. Den öfriga beskrifningen visar tillräckligt, att det är 
fråga om en art af Genus Merluccius. O. FABRICIUS a nför en Gadus Merluccius vid Grönland, men den har 
sedan ej btifvit återfunnen der, enligt REINHARDTS Icht. Bidrag till den Grönl. Fauna. 

i mångfaldigt dubbel rad stående (kardlika) 
tänder. 

Kummeln blir ofta 4 fot lång, men dess 
vanliga, nu förekommande storlek vid våra ku-

Uti den allmänna öfversigten af Torsk-
famillen, p. 77, är redan slägtet Merluccius an-
fördt såsom skildt från Gadusj samt i korthet 
definieradt. Det utmärker sig vidare, och huf-
vudsakligen, genom sina stora, i nästan enkel 
rad stående tän der. Alla andra afdelningar af 
Torskfamiljen hafva små, någorlunda jemnslora, 

ster är 2 a 3 fot. Utländska författare uppgifva 
ända till 6 fots längd. Följande beskrifning är 
gjord efter 3 i sprit förvarade exemplar, hvaraf 

*) På pl. 33, som redan mera än två års tid legat färdig, har b I i f V i t utsatt namnet M. argentatus; men då 
arten, ända sedan 1828, af de engelske faunisterne erhållit ett bestämdt namn, måste detta numera bibe
hållas. Namnet arsentatus bör (enl. FABER Isl. 90) tillkomma den isländska arten, ifall den verkligen är 
åtskild. & 
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det längsta är 17 tum, samt efter en af framl. 
Professor B. FRIES lemnad anteckning, innehål
lande dimensionerne af ett 24 tum långt, nyss 
fångadt exemplar. 

Af hela längden, med stjertfenan inberäk
nad, utgör dennas medlersta stråle T!T, och huf-
vudet, till gällockets spets, obetydligt öfver 
Kroppens största höjd är 1 af hela längden, och 
största bredden eller tjockleken är \ af höjden. 

Fjällen äro fasta och stora i jemförelse med 
andra torskarters: nära i tum breda på ett exem
plar af 17 tums längd; väl ordnade, rundade, 
starkt tegellagde. 

Hufvudet är kägeiformigt, framåt nedtryckt, 
med omkretsen, sedd ofvanifrån, parabolisk *). 
Det är ofvanpå ganska bredt, kullrigt, med rät 
profil-linie, utan intryckningar eller kölar då 
fisken ej är hoptorkad. Gällocken och hufvudets 
sidor äro fjälliga. Ögat är rundt, tätt inneslu
tet af den skarpt begränsade, något aflånga ögon-
kretsen. Dennes bakre kant infaller jemt vid 
midten af hufvudets längd till gällockets spels; 
sjelfva ögats längd är 1 af hufvudets, eller hälf
ten af dess afstånd från öfverkäksspetsen. Näs
borrarne ligga närmare ögat, vid \ af linien från 
detsamma till öfverkäksspetsen; främre hålet är 
rundt, det bakre halfmånlikt. Öfverkäkens kant 
utgöres ensamt af mellankäksbenet. Hela öfver-
käken slutas mid t under ögat, ocJi har nära hälf
ten af hufvudets största längd. Underkäken är 
betydligt framstående framom den öfre. Af iän-
derne äro en del stora: I tum långa hos ett 
exemplar af 17 tum; fastvuxne, spetsiga, föga 
inåt krökta, glest sittande i enkel rad; omkring 
15 på hvarje sida af öfverkäken. Dessutom fin
nas i båda käkarne små tänder, mellan och inom 
de stora, samt i underkäken en rad temligen 
stora utanför dem. X^logbenets tänder bilda i 

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

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

Bröstfenan sitter nedom gällockets spets. Den 
är något öfver i af hela kroppslängden, med 14 
strålar, hvaraf den första är ganska liten, den 
andra \ af fenans längd, båda enkla; de följande 
dubbelt tvåklufne; den 6:te längst; den sista ? 
af fenans längd. 

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

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

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

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

Anal fenan har fullkomligt lika struktur som 
2:dra ryggfenan, med 22 strålar i första, och 
15 å 16 i andra delen °). Den första strålen 
är ganska kort, de 2 följande gradvis längre. 

Stjertfenan har de mediers la strålarne något 
kortare, så att bakre kanten, då fenan utbredes 
blir alldeles rät. Mellan båda vinklarne ligga 
17 å 20 tjocka, dubbelt klufne strålar, och utom 
dem, på hvardera sidan 6—8, som äro gradvis 
kortare, och tätt hopvuxne; de yttersta äro otyd
liga. Strålarnes antal kan alltså uppgå till 36, 

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

Färgen är silfvergrå, på ryggen svartgrå. 
Lefvande skall fisken vara ganska blank, hvilket 
måhända gifvit anledning till det norrska namnet 
Lys in g. Greker och Romare hade ett helt an
nat begrepp derom, ty de benämde denna fisk 
åsnan (Grek. Ovc<r, L at. Aselhis), efter dess grå, 
bland medelhafsfiskarne oansenliga färg. Detta 
namn qvarstår ännu i fiskens benämning på 
Sardinien: Nasello. Iris är äfven silfvergrå; på 
den lefvande fisken, of vantill, med en anstrykning 
af guldfärg. En liten svarlaktig fläck finnes vid 
bröstfenans rot. Munnen är inuti svartaktig. 

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

*) Merluccius kan således anses liafva 3 ryggfenor samt 2 anal fenor, otli det skulle ej vara någon stor afvi-
kelse, om en art a f detta slägte träffades, som hade dem alla åtskilda, hvilket äiven, i fall FASERS beskril-
ning är riklig, tyekes inträffa med den Isländska arten. 
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Kummeln är en egentlig bafsfisk, som säl
lan ingår uti skärgårdarne. Derstädes t. ex vid 
Bohuslän, träffas doek yngre exemplar till ringa 
mängd vid alla årstider. Han går alltid nära 
bottnen; under större delen af aret går den spridd, 
eller förföljer flockvis sill och makrillsstimmen, 
men vid fortplantningstiden samlas den till gan
ska stor mängd vid lekplatserna. Detta inträffar 
i Kattegat i medlet af Juli. Enligt Bohuslän
ska fiskares enhälliga utsago finnes i hela Kat
tegat blott en enda bank, hvarest Kummeln före
kommer i mängd och leker. Denna kallas äfven 
Kummelbanken eller Kummelgrund, och är be
lägen vest syd vest från Götheborg midt uti Kat
tegat, i grannskapet af Sör-oarne. Den är ganska 
liten, består af sand och småsten samt har 16 
till 22 famnars vatten. På denna bank vistas 
Kummeln i mängd för att leka, från mid ten af 
Juli till midten af Augusti, sedan skingras den 
åter. Enligt någras uppgift, skulle fisken åter 
träffas på samma ställe om våren, då han äfven 
någongång kommer närmare landet °). Uti Sun
det, hvarest den understundom skall visa sig, 
kallas den Lubb (enl. SCHAGERSTRÖM). Det i Bo
huslän vanliga namnet Kummel synes vara en 
förändring af det norrska Kulmund eller Kolmun> 
af munnens svarta färg. Lysing är annars fiskens 
vanliga namn i Norrige, hvarest den förekom
mer ända upp emot polcirkeln. Utom Skandi
navien förekommer Kummeln i hela Nordsjön; 
den är högst ymnig på några få ställen vid 
Bretagne, sydvestra England och Irland, men 
skall vara sällsynt vid vestra kusten af Skott
land **). Omkring spanska halfön skall den 
finnas på flera ställen, och i m edelhafvet, der den 

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

Denna fisk anses vara periodisk. 1 Katte
gat var den, enligt HOLLBERG i högsta grad ym
nig på 1780 talet, så att mera fångades, än som 
kunde användas. Derefter blef den sällsynt, men 
ficks ånyo i någorlunda mängd 1801—1803, då 
flera 100 tunnor saltades. Sedan blef den åter 
så sällsynt, att MOLLBERG (år 1821) först efter 
flere års efterfrågan kunde förskaffa sig ett exem
plar till beskrifning. Nyligen har den under 
början af 1830 talet varit ymnig, men skall på 
de sednare åren åter hafva aftagit. Denna om-
by tlighet i tillgången har mycken likhet med 
sillens så kallade periodicitet, och torde kunna 
förklaras efter lika grunder. Fisken har i Katte
gatt blott få lekplatser (troligtvis blott en), och 
torde, såsom många andra arter, envist hålla sig 
vid den, till hvilken han är vand att gå. Men 
då han der oroas under leken, och till följe af 

sin 

*) YARRELL uppgifver, att Kummeln vid England leker om vären, eller vid 
**) Vid Färöarne synes den ej finnas, och enligt livad förut är nämdt tor 

slutet af vintern. 
torde den Isländska Ljrsi vara en 

annan art. 
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sia glupskhet lätt utfiskas före och efter lekti-
den, så bör det snart kunna inträffa, alt ej ett för 
leken tillräckligt antal fullvuxna individer åter
stå, ocli då måste lisken bli sällsynt, intill dess 
fiskrarne hunnit glömma bort fångstället, såsom 
ej mera gifvande, och en ny uppsättning af full
mogen fisk derefter hunnit samla sig eller till
växa, samt åter i ett par generationer fortplanta sig. 

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

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

C. s. 

Skandinaviens Fiskar. Häft. J. 20 
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PI. 34. 

S a n d  f l  u n d r a  ( Pleuronectes Limcuida L in /z.) 

Artm. Munnen medelmåttigt stor: öfverkäksbenet föga längre än frän dess fäste 
till ögats framkant. Sidolinien böjd i en halfcirkel öfver bröstfenan. Tänderne något 
åtskilde, otydligt spetsade, sittande i enkel rad. Fjällen med tvär småtaggig spets. 

Rfn. 65 — 8o. Anfn. 5o—6o. Stj.fn. 18. Br.fn. i o — 11. B fri. 6. 

ISynonymi. ARTEDI Genera p. 17 N:o 2. — Descr. p. 58 N:o II. — Pleuronectes Limancla L. S. N. Ed. X, 
p# 270. — BLOCH Fische Deutschl. 2, p. 45 tab. 46 (stjertfenan oriktig). — RETZIUS Fauna Sv. p. 331. — QVENSEL 
Vet. Acad. Handl. 1806 p. 22 och 220. — SWARTZ Svensk Zoologi N:o 16. — NILSSON Syno psis p. 56. — GOTTSCHE 
Wiegm. Arehi.v 1835, 2 p. 160. — YARRELL British Fishes 2 p. 219. — Sandflynder STRÖM Söndmörs Beskr. 
I p. 278. 

I LINNJEI Mus. Ad. Frid. prodr. p. 68, och derefter i Systema Naturae XII p. 457, liafvai diagnosen for denna 
art influtit orden "spinulis ad radicem pinnarum dorsalis anique"; troligen genom förväxling med Flesus eller en 
medelhafsart. Detsamma finnes i MULLERS Prodromus p. 45. RETZIUS, som ej återfunnit dessa taggar, har satt 
samma ord inom parentes. FABER har (Fische Islands p. 140} Isis 1828 p. 880), sammanblandat denna art med 
den Grönländska Pl. platessoides FABR., som är en särskilt art, enligt REINHARDT i Maanedskr. for litt. 1832, 3 
p. 27, med 8 strålar i gälliinnan. Den har vidare enligt FABRICIUS flera strålar i fenorna, hvita fläckar vid rygg-
och buk-kanten o. s. v. FABER har dock beskrifvit Limanda, som enligt REINIIARDT finnes vid Island, men lånat 
något af FABRICII beskrifning, t. ex. storleken, 18 tum, som torde vara for mycket for Limanda; kanske äfven 
uppgiften "12" strålar i bröstfenan. 

Sandflundrans vanliga längd vid våra kuster 
är 9—10 tum; knappt öfver 12. Största bred
den utom fenorne är något mindre, än hälften af 
längden utom stjertfenan; den varierar från nära 
i till 2. Hufvudet till lockets spets, nära I af 
hela längden utom stjertfenan, och denna är föga 
kortare än hufvudet. 

Omkretsen är jeint oval, utan betydlig in-
tryckning vid ögonen. Fjällen äro tämligen stora, 
väl ordnade, till antalet lika med LerQundrans; 
nemligen, vid midten af kroppen räknas från si
dolinien, i en sned rad, 30 till ryggen och 32 
till analfenan. De äro aflånga, smalare än Ler-
flimdrans, så att de föga betäcka hvarandra åt 
sidorne, och den blottade delen synes nästan rund; 
i spetsen tvärhuggne med 8—13 fina, spetsiga, 

parallela taggar. På blindsidan hafva fjällen på 
kroppens bakre del ej så många, och på den 
främre inga, eller blott 1—2 taggar. Ögonen, 
ögonskillnaden, näsborrarne, såsom hos Pl. li-
mondoides och de flesta Skäddor. Munnen är 
liksom hos Pl. Platessa och Flesus tämligen li
ten: ofverkäksbenets spets räcker, om det böjes 
upp öfver ögat, knappt till pupillen. Underkä
ken räcker mteot litet framom den Öfre. Tän-u 
derne äro något kägelformiga, nedtill i spetsen 
rundade, ofvantill spetsade. De stå i enkel, ofta 
något oordentlig rad, med mindre mellanrum än 
en tands bredd; på blindsidan 29 verticala; på 
öq:onsidan finnas tänder blott framtill: i öfver-
käken till |, i den undre till \ af munöppnm-
gen. Gälhinnan har, såsom hos alla våra Flundror 
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utom Lerflunclran, Ofullkomliga strålar på h varje 
sida, utom de båda små vid midten. De öfriga 
6 äro aflägsnade från midten, föga plattade, sto
ra; men de äro ej alltid tydliga eller lätta att 
räkna, livilket kommer deraf, att hinnan ej så
som hos andra fiskar ligger platt, med kanten 
bakåt, utan kanten är inåt tillbaka viken, hos 
denna och de flesta arterna, till hinnans halfva 
bredd; den ligger således dubbel *). 

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

Fenornes lä°:e är alldeles sådant som hos 
Lerflundran, och strålarne äro på samma sätt 
fjälliga. Strålarnes antal varierar betydligt i rygg-
och analfenan. Jag har funnit följande: 

dan, af hvilka den yttersta räcker till \ och den 
följande till | af stjerlens längd. — Bröstfenan har 

i • 1 o C I P 1 . • _ 1 •• 1 pä högra sidan ? af 

b) 
c) 8! 
d) 8i 
e) 5| 
/) 31 
g) 21 
h) II 

9 — 

ARTEDI 

Rf v//. Stf Br.f. Bf 
68. 53. 18. 10,10. 6. 
67. 54. 18. 10, 9. 6. 
67. 54. — 10- 6. 
76. 59. 18. 10,9. 6. 
80. 61. 18. 11,10 6. 
75. 55. 18. 11,- 6. 
71. 59. — 10,- 6. 
74. — 18. — — 

65 a 70. 50,56. 18,17. 10,9. 6. 
78,79 60,61. — 12! 6. 

hufvudets längd; vanligen 
med 10 strålar, hvaraf de 2 första äro enkla, 
de öfrige tvåklufne; 3:dje och 4:de längst. På 
blindsidan är bröstfenan betydligt kortare, van
ligen med 9 strålar, hvaraf 5:te eller 6:te längst. 
De äro alla klufna, men på de främre 6 a 7 
ligga grenarne tätt tillhopa, så att strålarne sy
nas enkla. — Bukfenorna äro ännu kortare än vän
stra bröstfenan, med 6, på samma sätt, till ut
seendet enkla strålar; 3:dje a 4:de längst. 

Analtas^en är stark och spetsig. • 11 1 o Färgen är på ögonsidan gulbrun, med sma, 
mörka eller brunaktiga, någongång rödaktiga fläc
kar. Den varierar mer eller mindre mörk, samt 
bleknar efter fiskens död, då äfven fläckarne bli 
otydlige. 

Ur/garne likna i de flesta stycken de full
vuxne. Kroppens bredd och läget af alla dess 
delar iakttaga samma proportioner. Endast fen-
strålarne tyckas vara något kortare, och hufvudet 
är något större i förhållande till kroppen. Ögonen 
äro, såsom vanligt hos fisk-ungar, störst af alla 
delar i jemförelse med samma delar hos de full
vuxne, men läget af deras medelpunkt synes lik
väl vara detsamma på unga och gamla, vid \ af 

Alltså kunna strålarne i ryggfenan variera mel
lan 65 och 80, eller inom ett antal af 16, som 
är 1 af minsta antalet; men ingen anledning har 
visat sig, att anse individerne tillhöra 2 skilda 
arter. Afven vertebrernes antal lärer betydligt 
variera: de äro enligt ARTEDI 39, enligt GOTTSCHE 
39—40, enligt BLOCK 51! Jag har ej sjelf haft 
tillfälle att undersöka deras antal. — Stjertfenan är 
i bakre kanten rundad. Den har 14 tvåklufne 
strålar, och dessutom 2:ne enkla of van och ne

— — hufvudets längd; hvilket är en löljd deraf, att 
flundre-ungarnes mun är i förhållande till krop
pen ungefär lika vid alla åldrar. Hos de ofvan 
anförde exemplaren har jag funnit följande pro
portioner: 

Längd 
atom stjertfenan. 

Hufv. fr. öfv. k. 
.. c i_ c spets ögats 
J br.fn. mej ti|j »gats 

gällock. bak-kant. 

kr:s bredd 
utan fn:r 

a 8| t.= :200 millim. 43 30 46 18 10 94 mil 
e 4| „ 110 23 15 29 12 7 45 „ 
f » 80 JJ 14 Hl 21 — 5 34 „ 
g — » 48 9 — 13 6 3§ 18 „ 
h 1| jj 28 JJ 5§ — 8 3§ 2 12 „ 

*) Detla läge torde vara anledningen till uppgifterne af 4 eller 5 strålar i gälliinnan lios Flundror. 
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Härefter äro, då längden utom stjertfenan 
läges såsom enhet, 
hos ai stj.f. 0,215; br.f.0,15; Hufv.0,23; Ögat 0,05. 
hos hl — 0,196; .(fios/0,144) — 0,286; — 0,072. 
Tänderne äro äfven hos ungen f till form och 
läge lika dem hos a. På de två minsta (g och 
h) synas fjällen vara något mera rundade i spet
sen och hafva ett mindre antal taggar, än på de 
fullvuxne. Dessa två hafva äfven en mera blek 
och genomskinlig färg, med tydligare fläckar, än 
de öfrige, och synas vara ungar från förra året. 
Ungar af mindre än ett tums längd äro, utom Ö O ' 

ögon och skelett, alldeles vattenklara och färglösa. 
Inre delar. Matstrupen är kort. Magen nå

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

Lefnadssätt m. m. Sandflundran förekom
mer i hela Kattegat allmännare än Lerflundran; 
men tyckes dock endast fås i rätt stor mängd 
vid norra delen af Jutland, hvarest den, enligt 
FABER, skall utgöra fiskrarnes hufvudsakliga föda O O 
under sommaren. Den ingår i sundet och finnes 
äfven i södra delen af Östersjön. BLOCII erhöll 
exemplar från Pommerska kusten. Vid Bohus
län kallas den Sandskädda, liksom vid Norrige 
SandJljnder och på Färöarne Sandflundra. Vid 
Skåne kallas den Sluttalängre upp Anglepiga, 

i Danmark Slcette och Ising. Utom Kattegat 
finnes denna art i hela Nordsjön, vid Frankrikes 
och Britanniens vestra kuster, vid Norrige upp 
emot polcirkeln, vid Island och Färöarne; alltså 
i hela norra Atlantiska hafvet. Den uppehåller 
sig mest på sandbotten och på något större djup, 
än de hos oss allmännaste arterne (10 famnar 
och deröfver), men uppgår ej sällan på grundare 
vatten. Födan utgöres af små crustaceer och an
dra hafsdjur. Jag har särdeles funnit dess mage 
fullproppad af små Idoteee (Stenosoma), jemte 
stycken af Annelider ocli grenar af små Alger 
(Ceramium, Fuci). Fortplantningstiden infaller i 
början af sommarn, i Maj e ller Juni. De ofvan 
beskrifne ungarne (e_, f, g, li) voro alla af Pro
fessor FRIES tagne vid Bohuslän d. 19 Maj 1838, 
efter den ovanligt kalla vintern, då våren kom 
en månad sednare än vanligt; de kunde alltså 
ej vara ungar efter samma års lek. Efter allt 
utseende äro de båda minsta (g- och h\ såsom 
nyss förut nämdes, födde sommarn förut, af den 
i sommarns början lagda rommen. Ungen f, 
som har ett vida fastare utseende och samma 
färg som de fullvuxne, är uppenbart ett år äldre, 
och jag s kulle vilja anse den för årsbarn med den 
vida större ungen e. Dessa båda synas således vara 
i 3:dje året. Det blir häraf i hög grad sanno
likt, alt denna art behöfver minst 4å 5 år för 
att utväxa till den vanliga storleken, 8 ä 10 tum. 

Sandflundran fångas jemte andra Fl undre-
arter med skäddgarn eller not; äfven på krok. 
Den anses för ganska välsmaklig. O O 

C. s. 
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R o c k - S l ä g t e t  

Lika svårt som det är, att bestämdt och med 
full säkerhet skilja en del af Rock-slägtets hvar-
andra närstående arter, i anseende till de för
ändringar de undergå i olika ålder och olika kön, 
lika lätt är det, att från de öfrige af de så kal
lade Broskfiskarne (Chondropterygii), till hvilka 
det hörer, skilja detta slägte, som utom det från
stötande fula i utseendet, utmärker sig genom: 
en nedplattad , tunn, nästan rutformig (rlwm-
bo/disk) kropp, som slutar i en lång och smal 
stjert; vanligen pä öfra sidan väpnad med en 
eller jlera rader skarpa taggar, och försedd med 
tvenne ryggfenor, nära stjertspetsen, som of
tast äfven har en fena. Den taggiga beklädna
den har en egen, normal förändring hos hvarje 
art, som karakteriserar densamma. Denna för
ändring visar sig i taggarnas form, läge, till
växt eller allall, som likväl är olika i afseende 
på ålder och kön. Ögon och spruthåil pä öfre, 
mun, näsborrar samt gälöppningar på undre si
dan af liufvudet. Sprutliålens öppning, som på 
ytan är enkel, delar sig inåt i tvenne, afhvilka 
den ena grenen eller öppningen nedstiger i mun
hålan , den andra i gälarna. Tänderna äro små, 
ställda i sneda rader eller rutor; vid roten platta 
med inåt böjda spetsar. Hos en af våra inhem
ska arter är tandformen bestämdt olika för hannen 
och honan; hos de öfriga obetydligt afvikande 
könen emellan. Könskillnaden, som hos de yngre 
icke kan upptäckas, blir tydlig vid manbar-
lietsåldren, då hannens yttre köndelar börja ut
vecklas. Rockornes inre byggnad öfverensstäm-
mer nära med Hajarnas. Bröst- och bukcavite-
terna, som hos andra vertebrerade djur vanligen 
skiljas genom en hinna (diaphragma), äro hos 
dessa skilda genom ett halfcirkellormigt brosk. 
Ibland Rockorna är honan alltid större än han
nen. Af deras lefnadssätt är ganska litet bekant, 
hvilket troligen härleder sig deraf, att de alllid 
hålla sig på för mycket djupt vatten, lör att 
kunna observeras i sitt fria tillstånd, och be
ständigt, utan vid någon särskilt händelse, \i-

Raja C uv. 
stas på bottnen. Rockornas fortplantning är föga 
känd; det enda man med säkerhet vet, är att ett 
ägg lägges i sänder med någon mellantid mellan 
hvarje, och att kläckningen sker då ägget lägges, 
synes troligt deraf, att hos ingen af de tusentals 
Rockor, som årligen tagas och öppnas, något kläckt 
ägg funnits i äggledaren (oviducten), och att alla 
de skal, som i mängd finnas på hafsbotten, och 
af fiskarena få namn af Sjömus, äro toma. Att 
Rockan, efter fiskarenas berättelse, likt svinet, 
gräfver i hafsbottnen för att söka mollusker och 
mindre sjödjur till föda, är ganska troligt; att 
den nedsticker nosen i bottnen för att hålla sig 
fast, då den skall uppdragas på krok, är fiska
rens dagliga erfarenhet. Af dess till utseendet 
ovi^a kropp skulle det synas, som vore dess rö
relser i vattnet mindre lifliga; men då den blixt
snabba Makrillen, som någon gång finnes i Roc
kans mage, kan blifva dess rof^ lärer hon icke 
kunna räknas till de senfärdiga. Oaktadt myc
ket stora Rockor sällan fångas vid våra kuster, 
äro likväl några ganska betydliga. Jag har sett 
en, som, upphängd på gafveln af en fiskarstuga, 
täckte i ära hela väggen, och Prof. B. FR. FRIES 
berättar sig hafva funnit ett ägg efter en Slätt-
Rocka, som höll nära 13 verktum i längd och 
något öfver 51 tum i bredd. 

Vid våra kuster hafva följande 6 arter hit
tills blifvit funna. (Jämf. FRIES, Yet. Acad. H. 1838. 
a) med kort nos, som bildar en trubbig vinkel, 

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

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

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

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

6. Blagarns Rocka (R.Vonier). 
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PI. 35. 

Knagg-Rocka  {Raja clavata jL)  

Artm. Kroppen ofvan tätt beströdd med sm a taggar *) och väpnad med några 
knaggar; under mer eller mindre sträf, åtminstone under nosen och stjerten, och oftast 
försedd med knaggar; ryggfenorna skilda, och i mellanrummen finnes vanligen en eller 
annan knagg. 

Synonymi. ARTEDI Descr. Gen. sid. 71. — Syn. sid. 99. — Sp. s. 103. — R. clavata LIN. Fn. Sv. N:o 293. Sys t. 
Nat. I p. 397. 8. Westgöth. Resa f. 175. — RETZ. Fn. Sv. s. 304. R. punctata HOLLBERG Götheb. Kongl. Vet. 
och Vitterh. Sällskapets nya Handl. 4 del. sid. 25 med fig. (yngre hanne). — R. Rubus NILS. Synops. p. 118. — 
Raja rubus (o*) och R. clavata (<j>) BLOCH Naturg. d. F. D. T. III p. 82, 25 fig. 83—84. — The Thomback Penn. 
Brit. Zoolog. III sid. 82. med fig. (?) — R. clavata YARRELL Brit. FISH. II s. 436.— FRIES V. Acad. H. 1838, s. 126. 

Knagor-Rockans vanliga storlek är 21 a 3 fot, 
i i i  sällan större. Kroppen bred, nedtryckt, hos 

båda könen rhomboidisk, med den öfre sidan 
kon vex, den undre platt; längden, från nosens 
spets till stjertfenans, öfverstiger med \ bredden 
eller afståndet mellan bröstfenornas hörn; den 
främre randen har t venue insänkningar, en mid t 
för ögonen och en annan vid sidan af nosspetsen; 
den bakre åter har blott en svag insänkning 
nära bröstfenans spets, och höjer sig sedan i en 
svag båge till bukfenorna. Hufvudets längd, från 
nosspetsen till nacken, utgör omkring | af hela 
kroppslängden. Pannan urhålkad; Ögonen aflånga 
med flikigt lock; spruthålen tätt bakom ögonen. 
Näsborrarne, på hufvudets sidor, ligga ungefär 
på lika afstånd från nosspetsen, som afståndet är 
dem emellan. Den hudflik, som täcker kanalen 
mellan mun viken och näshålan är, i den nedre 

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

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

Färgen är of van gulgrå, med stora, nästan 
runda, hvitgula fläckar, mellan hvilka finnas nå-
„ra smärre fläckar eller prickar, som i kransform 
omgifva de större ljusa fläckarna. Fälgen undei 
rödaktigt hvit. 
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Könskillnaden upptäckes lätt, genom han
nens yttre propagationsorganer och af de ofvan-
nämde taggfläckarna, hvilka vi gifvit namn at 
kardor. Hos ynglet äger ingen skillnad rum. 

Af de inre delarna är lefvern stor, långt 
fram liggande och delad i 3:ne lober, af hvilka 
den medlersta är kort, de tvenne öfriga, som 
licga utåt sidorna, långa. Yentrikeln aflång och 
rvmliff, ligger vid vänstra sidan; den undre de-
len något hopdragen och uppåt böjd; nedanför 
Pylorus vidgar sig tarmen och går i rät linea 
till anus; blindtarmen saknas alldeles. Sädes-
blåsorna och äggsäckarna äro aflånga, och till 
färgen hvita; dessa hafva sitt läge vid sidorna at 
ryggen. Mjelten mörkröd, aflångt trekantig. _^JU~ 
rama aflånga, mörkröda, ligga vid ryggraden i 
nedre delen af bukcaviteten. 

Knagg-Rockan, som i Bohuslänska skar
gården äfven kallas Pigg-Rocka och de yngre 
Rock-hök, benämnes vid Skånska kusten Torr
borr. Den är en bland de allmännaste af de 
Rock-arter, som förekomma vid Skandinaviens 
vestra kust. Hon finnes i Nordsjön, hela Katte
gat och intränger äfven i Öresund. På mått
ligt djupt vatten och sandbotten synes hon helst 
uppehålla sig, och är så vida stationär, att lion 
aldrig gör några längre utflyttningar, utan före
kommer under alla årstider i lika antal; under 
vintren är hon likväl mindre allmän och fiska
rena påstå, alt hon denna tid begifver sig åt 
djupet. Våren och sommaren finnes lion talri
kast vid kusten. Hon vistas nästan beständigt 
vid bottnen, och går högst sällan upp i vattnet. 
Dess föda beslår af mindre fiskar, mollusker och 
crustaceer. Lekliden inträffar under sommar-
månaderne i Juni och Juli och räcker länge, 
ty endast ett ägg lägges i sänder. Efter obser-
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va tioner gjorde af franiledne Prof. B. FR. FRIES, 
i afseende på äggläggningen, är troligt att den 
så tillgår, att ägget icke kläckes förr, än honan 
sätter det, och att endast ett ägg i sänder, med 
någon mellantid, framkommer. Ägget är aflångt 
fyrkantigt, med en kort spets i hvardera hörnet 
och öfverdraget med en läderartad hud, samt 
till färgen gråbrunt. Dess utveckling och till
växt är ännu icke känd. Fiskare anse den växa 
långsamt. Vanligen fångas honpåBackor (39—40), 
sällau på skäddgarn (4-5), som utsattes för flun
dror, och ännu mera sällan med Vad (44). Som 

35. 

födoämne räknas Rockan till de sämsta fiskar
terna. Köttet är hvitt, löst. och har en mycket 
fadd smak. Färsk fortares hon nästan aldrig, och 
i intet fall af skärkarlen i Bohuslänska skärgår
den; de torka henne i luften på gällar eller ställ
ningar, som uppresas på högre ställen, kring de
ras bostäder. Då hon är torkad, försäljes hon 
till allmogen på landsbygden, som begagnar den 
till Lutfisk, och räkna den till bättre födoämnen. 
Af lefvern erhålles tran, som i skärgården be
gagnas i lampor. 

C .  U .  E .  

V 
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S m ö r b u l t - S l ä g t e t  (Gobius Lin.) 
Detta slägte, som länge undfallit Ichthyologens uppmärksamhet, troligen derföre, att indivi

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

Pl. 36. 

S v a r t a  S m ö r b u l t e n ,  Gobius niger, Linn. 
Artm. Stjertfenan i spetsen afrundad; ryggens tvenne fenor ganska närstående, 

den främre med 6, den bakre med i3—14 strålar; spetsarna af de sista räcka, då fenan 
är nedfäld, till stjertfenans rot. 

Synonymi. ARTEDI Descr. Gen. 28. Syn. 46. — LINN. S yst. Nat. p. 449. — RETZ. Fn. Sv. 326. N:o 48. — 
EKSTR. Vet. Acad. Handl. 1834 p. 60. — NILS. S ynopsis p. 93. — BLOCH Natg . d. F. Deutschl. II p. 8. Tab. 38 f. 
2-5. —ibid. III p. 168 Tab. 107 fig. 3.— YARRELL Brit. Fish. I p.25i.— Guv. & VALENC. Hist. nat. d. Poiss. XIJ.p.9. 

i:a Rf. 6; i:a i3—14/ Brf. 17—19; Bf. 10; Anf. 12—13; Stf. i5. 

Svarta Smörbulten öfverstiger i Östersjön formig, från anus till stjertfenan föga hoptryckt; 
sällan en längd af 3 tum, i Nordsjön åter upp- största höjden, som infaller vid början af l:a 
når han fulla 6, räknadt från nosens spets till ryggfenan, utgör \ af längden från nosens spets 
stjertfenans rot. Kroppen utdragen, nästan vals- till midten af stjertfenan, och bredden ungefär \ 

Skandinaviens Fiskar. Haft. 7. ^ 
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af höjden. Ryggen bred och afkullrad, buken 
platt; sedd i profil är rygglinien ungefär lika 

o med buklinien. Hufvudet, tem ligen stort 
utgör i längd något mindre än i af hela kropps-
längden till stjertfenans spets; ofvan afkullradt, 
med en insänkning mellan ögonen, under platt; 
höjden af den vertikala linea, som dragés genom 
ögat är lika med hufvudets halfva längd. Kin
derna svälda, så att hufvudets bredd öfver dessa 
utgör | af längden. Nacken, likaledes uppsväld, 
har en längsgående fåra, som slutar vid l:a 
ryggfenan. Munnen stor och något uppstigande-
käkarna, af hvilka den öfre helt och hållet bil
das af mellankäksbenen, äro nästan lika lån-a-de 
öro omgifna af en tjock hud i form af en°rund 
valk och väpnade med korta spetsiga tänder, 
stalde i flere oregelbundna rader. I den främ
sta raden äro tänderna längre, sylformiga med 
inåt böjda spetsar. I svalget tre landade ben-
knolar, två på öfra och en på undra sidan. 
Gommen siat, likaså tungan, hvilken är tjock 
med tvär spets. Gälöppningarna små. De 4 "äl-
bagarna hafva, på inre sidan, tvenne knölra
der. Gällocken utan fjäll; förlocket tvärt afsku-
ret med kanten uppvikt; locket i öfre randen 
ratt i den nedre afrundadt, med en spets upp
åt, hvilken likväl är gömd under huden, som fä
ster det vid kroppen. Gälhinnan, fästad vid <*äl-
näset från den punkt, på hvarje sida, som" är 
midt lör slutet af bröstfenornas rot, har 5 strå
lar. Ögonen, medelmåttigt stora, något aflånga 
och utslående, ligga nära intill hvarandra, så att 
alstalidet mellan dem är lika med höjden af 
ögat, och så högt, att de icke tangeras af den 
luiea, som dragés från öfra käkens kant till 
nnaten af stjertfenan. Mellan ögonen i nacken 
Jigga tvenne smärre hål, ett bakom hvardera ö»at, 
och tvenne vid kanten af förlocket; dessa äro så 
Miia, att de endast med väpnadt öga upptäckas, 
och synes vara organer för slemafsöndringen. 
Näsborrarna lina, knappt märkbara, med en 
rund öppning, som ligger närmare ögat än no
sens spets Kroppen täck t med refflade, spånlagda 
Ijall, hvilka aro breda i jemförelse med längden, 

i spetsen tandade med fina, krökta taggar, hvaraf 
fisken kännes sträf, då den är befriad från det 
tjocka slem, hvarmed den är öfverdragen. Fjäl
len äro hårdt fastsittande och störst kriug sido-
luueii, hvilken är rak och ligger på lika afslånd 
frän ryggen och buken, samt har omkring 36 fjäll. 
1 att bakom anus, som ligger på midten af kroppen, 
finnes en mjuk tagg. Af ryggens tvenne fenor, 
som sitta tätt tillsammans, i synnerhet hos han
narna, börjar den främre öfver slutet af bröst
fenornas fäste, och slutar midt öfver anus; den 
har främre hörnet afrundadt och det bakre'utlo-
pande i en spets, samt öfre randen rak; denna 
form härleder sig deraf, att de första 5 strålarna 
äro mycket längre än fenhinnan och ligga detta 
oak tad t inom densamma bågformigt, den ena ef
ter den andra. Då den spröda hinnan oförsiotigt 
handteras, lösslitas fenstrålarna, och sträcka° s?g 
då betydligt långt utom densamma, hvaraf fe
nan får en afrundad form. Strålarna äro 6, alla 
hela, den 2:a och 3:e längst. Den bakre fenan, 
lång och jemnhög, börjar öfver anus och upphör 
framom slutet af analfenan; har främre hörnet 
afrundadt, det bakre trubbspetsadt; då fenan 
nedfälles räcker spelsen till stjertfenans rot; öfre 
randen rak; fenstrålarna 13—14, den främre hel, 
de öfriga delade i spetsen och den sista till ba
sen. Bröslfenorna, afrundade, hafva hvardera 
17 19 delade strålar, af hvilka de medlersta 
äro längst. Bukfenorna, som hafva sitt fäste un
der bröstfenorna, äro strutformigt hopväxte och 
hafva 10 till roten delade strålar. Analfenan, 
som börjar vid anus ocli upphör framom slutet 
af bakre ryggfenan, har alldeles lika form med 
den, och 12 13 strålar, den forsla hel, de öf-
iiga delade i spetsen, utom den sista, som är 
delad till roten. Stjertfenan afrundad, liar 15 
delade strålknippen, utom de smärre på sidorna. 

Könen åtskiljas derigenom, att honan är tjoc
kare och alltid något större, med mer skilda ry"<r~ 
fenor samt kortare bröst- och bukfenor. 

Färgen ofvan grönaktigt svart, med mör
kare breda tvärfläckar på sidorna. Utåt sidoli-
nien stå några glesa svarta fläckar. Nacken grå-ö 
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brun, kinder, nos och panna svarta; buken grå
aktigt hvit. Främre ryggfenan gulgrå med mör
kare vågiga tvärstreck; bröstfenorna gråbruna; 
bakre rygg- och analfenan grönaktigt svarta, med 
mörkare kant, och den förstnämde tecknad med 
svarta fläckar stälda i rader. Sljertfenan mörkt 
gråbrun; bukfenorna gulaktigt hvita, ofta med 
svarta streck utåt fenstrålarna. De yngre äro all
tid ljusare. Färgen förändrar sig hastigt sedan 
fisken är tagen ur vattnet och öfvergår då i röd-

i • 0 
a k tigt. 

Hvad angår de inre delarnes byggnad så är 
lefvern så stor, att den fyller en betydlig del af 
venstra sidan i bukcaviteten, till färgen sul, och . . .  O  O  ' 
hel, utom tvenne inskärningar i högre kanten. 
Tarmkanalen kort, i öfre ändan något utvidgad 
till magsäck, har 2:ne böjningar och 3 blindtar
mar vid nedre böjningen. Simmblåsan klar, nä
stan rund; hannens sädesblåsor och honans rom
säckar dubbla. 

Svarta Smörbulten är en temlieen allmän 
fisk, så väl i Nord- som Östersjön. På mått
ligt djupt vatten, der bottnen är stenig, synes 
han företrädesvis uppehålla sig, och träffas der 
under sommarmånaderna talrikt, men mot vintren 
drager han sig åt djupet. Likväl fås den, äfven denna 
tid, någon gång, i redskap utlagd för annan fisk. 
I afseende på lynnet, synes han mycket trög och 
dess rörelser i vattnet äro föga lifliga. Dess för
nämsta föda utgöres af crustaceer och maskar; 
men lian förtärer äfven vegetabilier. Dess lek
tid inträffar i Maj månad och 'rommen afsättes 
på stenar. Rommkornen äro i jemförelse med 
fisken stora. För denna föraktade fisk nyttjas 
icke något särskildt fisksätt eller redskap. Han 
fångas endast tillfälligtvis bland andra fiskar. 
Köttet, som till smaken icke är obehagligt, an
vändes icke till föda för menniskor, det kastas 
bland afskrädet till föda för kreaturen. 

C. U. E. 
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PI. 3T och 38. 

B l å s n u l t r a ,  Labrus mixtus, L in n. *). 
A i t m .  F ö r l o c k e t s  r a n d  k n a p p t  t a n d a d ,  k r o p p e n  s m a l  m e d  l å n g d r a g e n  n o s ;  b u k 

fenan något längre ån bröstfenan; 

S mörkgrön, blårandig med gula, bläfläckiga fenor och buk; 
S mönjeröd med tre svarta fläckar på ryggens bakre del. 

Rf. 1 7 +  i 3 ;  Anf. 3 + 1 1 ;  Brf. 1 6 .  

Synonymt. Ehuru utmärkt denna fiskart är genom sina vackra färger och tydliga formcharacterer, och 
fastan den finnes vid nastan alla kuster af Europa, hörer den likväl till dem, som iorblifvit foga kände och er
håll,t många olika namn. Båda könen, som här för första gången framställas såsom sammanhörande, hafva alltid 

"PPniknade såsom skilda arter, till följe af deras betydliga olikhet i färgen, och dessutom har hannen en 
synonym., som horer t.ll de namnrikaste och mest invecklade i hela fisk-klassen. Då VALENCIENNES ganska väl 
utredt dessa namn behofva v. här allenast anföra några deribland, nemligen dem, som äro vigtigast för artens 
benämning och for vår fauna. De äro följande: 

3. Turdus n:o 2 WILLUGHBY Hist. Piscium p. 322; och derifrån Labrus, AKTEDI genera p. 3 n-o 4- — 

pf 269 (1762,. ":0 X' ~ BLAASKAL P0ST0PWDAN NORRISES NAT" HIST" P- 176 (1752)- ~ STHÖMS Söndmörs Beskr. I 

Labrus mixlus LINNÉ Syst. Nat. ed. X, samt ed. XII P. 479 (efter Artedi och Willughby utan autops.) _ 
VALENCIENNES . Cuv.er et Yalenc. Hist. Nat. des Poiss. vol. VIII, p. 43 "). 

FLfvelatTfU'Tter'^^runV r'H d"Par' hvilket namn framledne Prof. 
återställt A i T " i "nd.vlka den <"'eda som rader I dess synonymi; men sedan VALENCIENNES teiställt det LiNNEiska namnet for densamma, måste detta antagas. 

) ALENCIENNES anför med ovisshet bland synonymerne till denna art tvänne namn ur LINNE'I SV st Nit 
ne.nl,gen Labrus ossifagus(XII p. 478), som troligtvis hörer hit, samt L. Onitis (Mus. Ad. Fr 2 p 79-
kommit med' fé "f ' p" P' *7?: På zooloSiska Riksmuseum i Stockholm förvaras en fisk, som dit-
.ie fJa deT af T f sarne frän Drottningholm, under namn af L. Onitis L., och som troligtvis är 
2 ' ™ , / L'™E besi,nfna exemplaret, ehuru den ej fullt passar till beskrifningen. Den svnes mt vara 
B L O C H S  L .  t c s s e l l a t u s j  T a u t o g a  t e s s e l l a t a  V a l e n c ,  h v i l k e n  s å l e d e s  s k u l l e  v a r a  s y n o n y m  m e d  L  O n i t i s  L  
. •1. fxemPlar skiljer sig fran LINNES beskrifning deruti, att stjerten ej synes hafva varit m,|. 11101' 
fäi 
lik 
1W Yivi'llrJ K oi r r T y u8"r» ocn sarsKiiat aro nagra mörka punkter vid buksidan märk-

men med större Senor/^lrig ̂ a'n^d ̂ s." DeT^ af™ uC och 

^ l**Si stertfenln har STika långa' 
tä!de"e?nnanefn"l0e r ,re T ̂  ,n,4J* hvard<a?a *ida»' i enkTlra"utan Wdhga tmt' 

• i . .. , ' f.amre ganska stora, och de 2 mellersta i båda käkarne störst af alla- ofvan rnniska 
v i s a r " h v a r i " d e n  k ö m m i l ? "  '  l i k S ° m  p ä  Vä ' ' a  V a n l i g a  L a b l u s - a l " t e r -  ^ g e n  a n t e c k n i n g  f i n n e s  '  

conis 
som 
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Labrus cccruleus ASCAN. Icones, XII (1772). — Risso Icht. de Nice, som afven tipp tager der» u nder namnen Z. 
mix tus och variegatus. 
L. lineatus Penn. NILSSON Synopsis p. 74 (men ej L. lineatus YARRELL, efter DONOVAN), 
L. vetula BLOCH, Ausl. Fische tab. 293. 
L. variegatus GMELIN Syst. Nat. p. 1294. — YARRELL Br. Fishes I p. 281. (Y. beskrifver denna fisk alldeles röd 
med blåa långs-linier, men något mörkare på ryggen, liksom L. lineatus hos Risso). 

Labrus carneus ASCAN. IC. XIII. — BLOCH. Ausl. Fische tab. 209* — MULLER prodr. p. 46. — NILSSON 
Synops. p. 75. — YARRELL Br. F. I p. 286. — L. rostratus (Bergnäbba), STRÖM Trondhj. Selsk. Nye Skr. I, p. 
145 (1784;. — L. trimaculatus Penn. Risso Icht. de Nice p. 19. — VALENCIENNES H, n^ des Poiss. vol. 13. —L. 
exoletus var L. carneus RETZIUS Fauna Sv. p. 335. (R. har tydligen ej känt hannen, men följt MULLERS 
origtiga uppgift i Prodromus, hvarest den förblandas med L. exoletus). 

Denna fisk uppnår vanligen en längd af 12 
till 14 tum; honan tyckes dock alltid förblifva 
något mindre än hannen, och torde knappt öf-
verstiga en fots längd. Hufvudets längd till 
spetsen af gällocket innehålles jämt 3 gånger i 
kroppens längd utom stjertfenan, och denna har 
ungelär | af hufvudets längd. Kroppsformen är 
smalare än hos våra öfriga arter, så att största 
höjden, som är ungefär lika vid hela främre hälf
ten af ryggfenan, innehålles 4| å 4* gång i hela 
längden med inberäknad stjertfena. Särdeles ut
märkt är nosens långdragna form; den är ofvan 
och nedan lika tillspetsad, med rätlinig profil, 
och så utdragen, att den bildar en mindre vin
kel än uti en liksidig triangel, då käkarne äro 
slutne; räta afståndet från ögat till läppspetsen 
är något större än hufvudets höjd vid samma 
ställe. Hufvudet är något hoptryckt, ofvan på 
tvären rundad t. Kroppen är ännu mera hop
tryckt; dess tjocklek utgör v. p. | af höjden. 

Ögat omslutes tätt af orbitas tilltryckta, 
tunna hudkant; dess diameter utgör £ af afstån
det från läppspetsen. Pupillen är ej fullt rund, 
något longitudinell. Näsborrarne ganska små, 
såsom nåls tyng; de båda öppningarne långt åt
skilde; den bakre ligger tätt invid främre ögon
vrån; den främre vid } mellan öga och nosspets, 
försedd med en liten rörformisf hinnkant. 

Munnen är större än på våra öfriga arter; 
den upptager hälften af afståndet från ögat till 
läppspetsen, men hud vecken sträcka sig ännu 
något längre tillbaka. Käkarne äro lika. Läp

parne äro större än på de öfriga arterna, i syn
nerhet är den öfre mera framåt sträckt. Den 
är på hela undra sidan tätt beklädd af fina pa-
piller och tätt veckad, liksom den stora, ned
böjda sidofliken af underläppen. Mellankäksbe-
net är föga rörligt, ganska stort, och bildar hela 
käk-kanten. Öfverkäksbenet är deremot litet och 
doldt under huden. Underkäkens ledgång är be
lägen mid t under främre näsborren. Tänderne 
äro såsom vanligt tjocka, kägellika, stående i 
enkel rad, de främre större, något framåt-böjda 
och krökta. Mellersta paret i underkäken något 
mindre än det nästföljande; i öfverkäken störst 
af alla. På h vardera sidan finnas ofvan 13, ne
dan 16, eller något färre tänder; de 5 bakre 
ofvan och nedan temfigen små. Innanför denna 
rad finnes en annan, irregulier men enkel och 
fullständig rad af ganska små men tjocka tän
der, som på en lef vande fisk fullkomligt döljes 
under munnens hud. Ossa pharyngea äro tätt 
besatte med cylindriska, räta, trubbiga länder. 
Vomer, gombenen och tungan släta, och käkarnes 
inre hud veck stort, såsom på alla Labri. 

Gälhinnan är såsom hos de öfriga arterna 
stor, omgihande svalg-trakten med en bred, fri 
kant, och försedd med 5 smala, föga böjda strå
lar. Gällocken äro klufna ända till sidolinien, 
och skilja sig från de öfriga arternes genom bakre 
kanten, som, med afräkning af den korta, tunna 
och rundade spetsen, är nästan lodrät. Förloc
kets bakre kant är vanligtvis otandad; men på 
några exemplar, i synnerhet honor, synes den 
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tätt fintandad, nästan liksom på Z. rupestrisj 
m. fl., hvilka utgöra slägtet Crenilabrus Cuv. 

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

af bredden, men de betäcka hvarandra till 
större delen. Central-arean är ganska stor, upp
tagande hälften af fjällets längd och bredd, tätt 
prickig. Fjällränderna löpa i spetsdeleu concen-
triskt med fjällkanten, men i sidodelarne löpa de 
något snedt, sa att de mot roten aflägsna si^ 
från kanten inåt fjället. Långsränderne äro en
dast tydliga i fjällets rot-del, hvars kant är starkt 
tandad. Mellan sidolinjen och ryggfenan li^ga 6 
fjäll, mellan den och bröstfenan 19 till 2()^ i en 
sned rad. Sidohnien, som löper parallel t med 
ryggen, och är böjd efter den, liksom på alla 
våra Labrus-arter, betäckes af 46 å 47 fjäll, för
sedda med en liten uppåt böjd slemkanal. De 
bakre af dessa fjäll ligga vida tätare än de främre, 
och fortsättas ut pa sLjertfenan. Sidoliniens fort
sättningar på hufvudet utgöras af ganska fina 
porer; men äro belägne såsom hos de flesta an
dra fiskar. Det fjälliga fältet framom förlocket 
sträcker sig, under ögat, ej längre fram än till lod
räta linien från ögats främre kant; på våra öfr 
riga, och alla andra mig bekanta Labrus-arter 
fortsättes det längre fram emot munnen, Anas 
är belägen något bakom niidten af hela kropps-
längden, under 16:de ryggstrålen. 

Ryggfenan börjar midt öfver gällockets bakre 
spets; den är jämnhög, med första strålen luVot 
kortare och några af de bakre längre. De främre 
16 å 19 äro hårda, hela och hvassa, med spet
sig hudflik pa udden såsom vanligt; de ofriga, 
11 till 14, äro ledade: den första enkel, den 
2.dra och 3:dje en gang klutne, de öfrige klufne 
med ytterligare k lut ven bakre gren. De två si
sta sitta sa tätt tillhopa att de lätt kunna anses 
föl en enda. IIos bada könen finner man dessa 
strålar variera: 18+12 eller 13, 17+13, 16+14 
så att de tillhopa utgöra 30 eller 31. Jag har 
ej sett några med 19+11 strålar, såsom andra 
uppgifvit. 

Analfenan sitter midt emot 17:de till sista 
strålen af ryggfenan och har nästan samma höjd 
och form som den, men de 3 taggstrålarne äro 
gradvis kortare. De mjuka strålarneäro 11, säl
lan 10 eller 12, bildade liksom ry»£rfenans, men 1 O • • *ii v ÖO 7 
tie Z sista sitta ej så nära tillsamman. 

Bröstfenan är bred och kort, v. p. fafhuf-
vudets längd, trubbigt rundad med 16 strålar, 
sällan 17; den första är ganska kort och enkel; 
2.dra enkel, föga kortare än 3—5 som äro klufne; 
de följande djupare, två gånger klufne; de sista 
6 aftaga i längd. 

Bukfenan sitter bakom bröstfenan, midt un
der dess längd, och är | eller | längre än den, 
med 6 strålar, hvaraf den första är hård och 
spetsig, samt uppnår § af fenans längd; de föl
jande ledade, tre gånger tvåklufne; den 3:dje 
längst; den sista nära lika lång som den första. 

Stjertfenan vid roten fjällig, kort, tvär med 
rundade hörn; har 11 lika långa, tre gånger djupt 
klulne strålar, samt, på b vardera sidan, en nå
got kortare, enkel, och omkring 6 ganska korta 
otydliga. 

Inre delar. (9 i Juli). Tarmkanalen är 
kort, föga böjd. Oesophagus slutar i en ganska 
liten, ej tjockare magsäck, från hvars sida den 
andra ventrikeln utgår i rät vinkel. Denna är 
tjock väggad, men ej vidare än oesophagus och 
tarmen, och saknar appendices pyloric®. Mjelten 
stor, aflångt 3-kantig, mörkröd. Lefvern stor, 
blekt rödgrå, med breda, plattade lober, som 
sammanhänga med en smal mellandel; den ven-
stra föga större, något längre än den högra, med 
en liten, smal flik i kanten. Gallblåsan liten, 
trind, blekt gulaktig. Simblåsan är stor, tunn, 
fast växt långsåt buk-cavitetens ryggsida. Inre hin
nan ar fastare, på insidan mot främre ändan tätt 
beklädd af små blekröda rosetter. Njurarne li°^a 
baktill i bukcaviteten, med utförsgång till den 
papillformiga bakre Öppningen i anus. Ä^^stoc-
karne äro baktill förenade, och hafva såsom van-7 • ^ WUOWII L Y Cl I I — 
ligt en gemensam, kort och vid ulförsgån°- till 
mellersta öppningen i anus. I Juli innehöllo de 
njbadade, fina och talrika ägg. (På de exemplar 
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jag liar till hands äro mjölke-säckarne borttagne). 
Bukhinnan är tunn och blek. 

Färgen är högst olika hos båda könen, hvil
ket är ovanligt inom fiskclassen; men båda höra 
till de praktfullaste bland de europeiske fiskarne, 
och utmärka sig äfven bland de i allmänhet vackra 
och lysande arterna af slägtet Labrus. 

Harmen är mörkgrön, nästan svar tak tig, med 
breda, krökta, blå teckningar på hufvudet och 5 
blå, föga reguliera långstreck på kroppen. Buken 
är brandgul med blå, sammanlöpande fläckar 
framtill under hufvudet. Fenorna äro brandgula 
med smal blå kant. På ryggfenan finnes dess
utom ett stort blått fält som upptager större de
len af dess främre hälft och bakåt fortsattes i en 
rad af blå fläckar. Stjert- och analfenan bafva 
radvis ställda blå fläckar och på bukfenan är hela 
spetsen blå. Denna teckning varierar något, eme
dan de mörka och gula färgerna, i synnerhet 
bakåt hafva olika utsträckning. Hos somliga in
di viduer är stjerlfenan nästan alldeles blå med gula 
fläckar; hos andra är (enligt VAI.ENCIENNES) den 
gula färgen baktill utbredd långsåt ryggsidan. 
(Bröstfenorna, som vanligen äro mörkgröna, af-
bildas röda af ASCAN). De blå teckningarne äro 
constanta till läget, men träffas mer eller min
dre sammanhängande. 

Honan är alldeles mönjeröd, med samma 
blå teckningar på hufvudet som hos hannen, 
men mindre sammanhängande. På ryggens bakre 
del finnas 3 stora svarta fläckar, hvaraf de två 
främre äro belägne vid roten af de greniga rygg-
strålarne; mellan dem är färgen hvitaktig. Dessa 
tre fläckar synas äfven på exemplar som legat 
länge i sprit. De 3 verticala fenorna hafva smal 
blå kant, och ryggfenans framända är alltid mer 
eller mindre svart, såsom en antydning af det 
blå hos hannen. 

Utom den anförda olikheten i färg hos han-
narne, tyckes det att en ännu betydligare skulle 
bero på åldern, så att de yngre hannarne mer 
eller mindre liknade honorna genom en mindre 
utbildad mörk färg. Jag känner ej att man sett 
mörka exemplar under 6 å 7 tums längd. En 

i sprit förvarad hanne af 8 tum synes hafva 
varit föga mörk, med ganska litet blått fält på 
ryggfenan Kroppens blå linjer synas endast 
framtill, öfver bröstfenan, och bakpå ryggen sy
nes ett otydligt, men ganska märkbart spår af 
honans tre svarta fläckar; men stjert- och buk
fenorna äro tecknade som hos äldre hannar. 

Vidare sägas Snultre-arterna antaga olika 
drägt efter årstiderna, och om vintern erhålla 
dunklare färger. Då jag endast sett Snultror som 
varil fångade om sommaren och ej känner några 
närmare upplysningar öfver detta ämne, kan jag 
endast derpå fästa deras uppmärksamhet, som 
hafva tillfälle att undersöka denna färgvexling. 

Till följe af den märkvärdiga olikheten i färg 
hafva båda könen hittills alltid varit beskrifne 
såsom skilda arter, men att de höra tillsamman 
kan med f ull visshet uppgifvas. Då FRIES under 
sitt vistande i Bohuslän hade tillfälle att se flera 
exemplar af båda färg-olikheterna, blef han först 
år 1835 uppmärksam derpå, att inga honor träf
fades af den blå och inga hannar af den röda1, 
och då han ej kunde upptäcka någon formskill
nad mellan dem, förmodade han att de hörde 
tillsamman. Denna förmodan blef fullkomligen 
bekräftad då han och WRIGHT, under deras ett
åriga vistande på samma ställe, fingo tillfälle att 
undersöka ett stort antal individuer af båda fär
gerna. Jag känner detta genom muntligt med
delande af de båda nämnde vännerna, men måste 
med saknad tillägga, alt FRIES ej antecknat de 
öfriga talrika iakttagelser han gjort öfver blå-
snullran, h vilka således med denna grundliga 
forskare gått förlorade för vetenskapen. Den 
förut gifna beskrifningen af formen, med alla 
derunder anförda små variationer inträffar lika 
väl på exemplar af båda könen. Då man i flera 
författares arbeten finner hannar beskrifne a i 
L. carneus eller 3-maculatus, som äro de van
liga namnen för honan, torde detta bero dels på 
beskrifning af exemplar som i sprit eller genom 
torkning förlorat färgen, dels på den förutnämda 
likheten mellan honor och yngre hannar. Det 
är till och med ej otroligt, att hannar kunna 
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förekomma hos hvilka den mörka färgen aldrig 
utbildas, och som till följe deraf alltid förblifva 
lika honorna. Beskrifningarne af blå honor kun
na gilva anledning till den förmodan, att honor 
någongång, i de varmare klimaterne antaga han
nens färger, hvilket vi dock hittills ej erfarit vid 
Sveriges kust. 

Blåsnultran finnes vid alla hafskuster af 
Europa med undantag af kalla zonen och öster-
sjön. Vid Norrige förekommer den änuu vid 62° 
nordlig latitud (enl. STRÖM), men huru långt den 
vistas ät norr derifrån är obekant. Vid Finn
marken träffas hvarken denna eller någon annan 
art af slagtet Dabrus, enligt de iakttagelser som 
LOVÉN och jag sjelf haft tillfälle att göra. Vid 
Svenska kusten förekommer den endast uti Bo
husläns skärgård, hvarest den ej hörer till de 
allmännare artenia. I Sundet och inåt Östersjön 
har den aldrig vejterligeu blifvit funnen. Vid 
Britannien och Frankrike, samt i hela medel-
hafvet är den ej sällsynt; på Riksmuseum i Stock
holm förvaras exemplar från Bosphoren, hem
sände af D:r HEDENSORG, hvilka fullkomligt likna 
dem som fås vid vår kust. Vid Island och Grön
land har den ej blifvit funnen. — Labrus mix
tus är, liksom hela slägtet, en verklig skärgårds
fisk, som endast lefver tätt invid klippiga eller 
branta och steniga stränder. Vid låga, lång
grunda och sandiga stränder synes den ej före
komma. Men äfven inom skärgården tyckes denna 
art blott hålla sig vid vissa inskränkta lokaler. 
I hela trakten af Lysekil, utanför Uddevalla, 
skall den endast träffas vid de så kallade Flat-
holmarne, hvarest ett litet skär, som fåll nam-

och 38. 

net Snuhreskär, lärer vara dess egentliga till-
hallsort, i sällskap med alla de öfriga fyra skan
dinaviska arterna. Blåsnullran uppehåller sig om 
sommaren vid 5—10 famnars djup, bland klip
por och stenar, men tyckes om vintern gå ned 
på ännu större djup; åtminstone lyckades det ej 
FRIES och WRIGHT att erhålla någon under den 
kalla årstiden, och i YARRELLS arbete anföres det
samma. Den föder sig af musslor och allahanda 
sjödjur, i synnerhet cruslaceer. I magen på en 
12 tums lång hona, från det nyss omtalade 
Snultreskär, som jag den 16 Juli hade till
fälle att se lefvande, funnos lemningar af flera 
olika crustace'-arter, och en nästan hel, tums-
bred Portunus, samt några fjäll, fenor och ver-
tebrer af småfisk. Den hade ganska små rom
säckar, som endast iiinehöllo fina nybildade ä"« 
1  C  i i  0 0  '  nvarat synes, att de redan voro uttömde, och alt 
lektiden måste inträffa före midsommar, men de 
närmare omständigheterne dervid äro mig obe
kanta. Denna fisk har hvitt och fast kött, som 
skall vara ganska välsmakande, men hos oss be
gagnas denna liksom de öfriga Snultre-arterne 
sällan till föda. I Bohuslän kallas hannen, lik
som i Norrige, Jilåstål; honan benämnes der 
Rödnäbba. De ofvan anförda Norrska författare 
kalla hannen dessutom Blaaskal, och Blaastak; 
honan heter i STRÖMS arbete Bcrgnäbba, i ASCANII, 
Sudernaal. NILSSON anförer dessutom namnen 
Rödsnäcka och Sypiga för honan. Denna art 
kan lätt fiskas på krok, och erhålles tillfälligtvis 
i not eller vad, men eftersökes ej af fiskare vid 
våra kuster. 

C. J s. 
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T u n g a ,  P l e u r n n e c t e s  S o l e a ,  L i n n .  

A r t r o .  M u n n e n  l i t e n ,  h a l f c i r k e l f o r m i g ,  m e d  m y c k e t  k r ö k t ,  m j u k  o c h  k ö t t f u l l  n a s ;  

näsborrarne tubformiga;  f jä l len i  f rämre kanten hårtandade;  s idol injen rä t .  

Synonymt. A RTEDI Dcscr. Gen. p. 18. Syn. p. 32. Sp. p. 60. — L INN. Sy st. Nat. I .  p . 457 N:o 9. — Fn. 
Sv. p. 116 n:o 326. Westgöth. Resa p. 178. — RETZ. Fn. Sv. p. 332. —* QVENSEL, Vet. Acad. Handl. 1806 
p. 44. — HOLLBERG , Götlieb. Vet, och Vitt. Sällsk. Hand]. V. p. 56 med fig. — JVIL,SS. S ynops. p. 60 n:o 12. — 
BLOCQ Naturg. d. F. Deutsebl. II p. 56. Tab. 45. ^ YARRELL Brit. Fish. II. p. 256. 

Rf. 7 2  8 6 ;  Brf 7 ;  Bf. 5; sltif, 6 0 — 6 9 ;  i3.  

Tungans vanliga längd vid veslra kusten är 
12—14 tum; den största jag sett var 21 tum. 
Kroppen ovalt utdragen, framtill högre och tunn. 
Största höjden, som infaller vid slutet af hela 
kroppslängdens första tredjedel, utgör mellan 
rygg- och analfenans baser nära £ af längden 
från nosen till stjertfenans spets, och då bred
den tages emellan de utspända rygg- och analfe
nans kanter, hälften af längden från nosens spets 
till stjertfenans bas. Bredden TV af längden till 
stjertfenan eller |  af höjden emellan fenorna. Böj
ningen af rygg- och buklinierna lika. Hufvudet 
trubbigt; längden fran nosens till lockets spets, 
omkring |  af hela kroppslängden, stjertfenan in
räknad. Nosen afrundad, mjuk och köttfull, kröker 
sig nedåt munöppningen och liknar näbben hos 
en Papegoja. Munnen liten, cirkelformigt eller 
månlikt inskuren, lika på båda sidor, icke ut-
sträckbar; öfre käken framstående; den nedre har 
på hufvudets öfre sida en hudflik, som betäcker 
öfverkäkens kant; på undre sidan omgifvas båda 
käkarnes kanter af en rund valk. På öfversidan 
i munnen finnas inga tänder; men på den undre, 
eller blindsidan, finnas i båda käkarne mycket 
fina rörliga tänder, som sitta i flere, oregelbund
na rader, så att de utföra breda fält. Svalgbe-o o 
nen, två runda of van och två aflånga nedan, 

Skandinaviens Fiskarj Nå fl. 7. 

äro tätt besatta med lina tänder, Gälöppningen 
liten. Gällocken med afrundad slät kant, äro 
täckte af en tjock, fjällig hud. Gälbågarna hafva 
långa silfransar och på inre sidan korta, glesa 
och släta knölar. Gälhinnans strålar 6—7, myc
ket krökta och täckta af »ällocken. Ögonen af-O O 
långa, nästan icke utstående (mindre än på öfriga 
flunderarter), ligga på högra sidan, det öfre så 
mycket längre fram, som dess halfva längd; det 
nedre ligger ofvan och tätt invid mun viken. 
Afståndet mellan dem är ungefär lika med ögon-
ringens diameter på längden; pupillen liten; krop
pens hud kan dragas öfver ögat i form af Ögon
lock. Näsborrarne tubformiga; de på öfre sidan 
sitta tätt intill hvarandra och ligga nära undre 
ögats främre kant invid munnen; de på undre 
sidan åter äro långt åtskilde; den bakre öfver O 7 

munviken, den främre lika långt från nosspetsen, 
som afståndet till den bakre. Dessa äro likale
des tubformiga. 

Kroppen slät, på båda sidor täckt med långa, 
i främre spetsen tvära och hårtandade, spåu-
lagda fjäll; dessa betäcka hufvudet på öfre sidan 
helt och hållet, på undre till j: främre tredje de
len nedom munnen, samt något utåt ryggfensroten 
och gällockens rand, är tätt beströdd med fina 
knölar eller vårtor, som hafva i spetsen en tofs 

22 
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af hårfina korta cirrlii. Alla fenornas strålar, 
bukfenornas undantagne, äro fjäUbetäckta t ill nära 
fenranden. Sidolinien rät, ligger ryggen något, 
ehuru obetydligt närmare. Anus ligger mycket 
långt fram mellan bukfenorna. 

Ryggfenan låg, bågformig, börjar framför 
öfre ögat, nästan i nosspetsen, och sträcker sig 
till stjertfenans bas; har 72 till 86 delade strå
lar, alla böjde bakåt med inom fenhuden lig
gande spetsar, som kröka sig åt blindsidan. 

Analfenan har alldeles lika form med rygg
fenan, börjar tätt invid anus, under och något 
framför roten af bröstfenorna och upphör under 
slutet af ryggfenan, samt har 6j till 69 strålar, 
lika ryggfenans. 

Bröstfenorna små, hafva 7 strålar, den l:a 
hel, de 5 följande i spetsen delade, den 7:de el
ler sista delad till roten så djupt, att denna stråle 
lätt kan räknas för tvenne. 

Bukfenorna mycket små med 5 strålar, den 
första och sista hel, de öfriga i spetsen delade. 
Stjertfenan afrundad har 13 greniga strålar utom 
de smärre på sidorna. 

Färgen på öfra sidan brun med mörkt grå
brun marmorering, fenorna något ljusare; bröst
fenan på öfre sidan, i spetsen mörk, nästan svart. 
Fjällen äro i kanten svarta, hvaraf kroppen sy
nes rutig. Undersidan hvit, sällan brunfläckig, 
men har nästan alltid en större brun fläck vid 
stjertfenan. Den hvita färgen rodnar då fisken 
är död. Iris mörkt messingsgul, pupillen grön; 
blånar efter döden. 

Bukhålan lång, intager lialfva kroppens längd. 
Tarmkanalen likaledes lång utan betydlig utvidg
ning, har 5 böjningar; i längd lika med 2| gång 

hela kroppslängden. Mjelten platt, trekantig. Gall-
blåsan stor, mörkgrön. Lefvern stor, mörkröd 
och afrundad, utan lober. Romm- och mjölksäc
karna långa; rommkornen mycket fina. Njurarna 
stora, mörkröda ligga på blindsidan. 

Tungarij som på de flesta orter kallas Sula, 
hvarifrån dess latinska namn synes härleda sig, 
förekommer allmänt i Nordsjön utåt Sveriges ve-
stra kust och skall äfven intränsra i Sundet. Uti 
Östersjön, åtminstone i östra skärgården, finnes 
den icke. På de ställen der hon finnes, före
kommer hon endast i spridda individer, aldrig i 
mängd. Ilon förblandas ofta af fiskarena med 
Lerflundran (TI. Limandoides), som på några or
ter äfven kallas Tunga. Dess lefnadssätt öfver-
ensstämmer hufvudsakligen med de öfriga flun
drornas. Hon vistas under sommaren på sand-
eller stenbotten och måttligt djup, om vintren 
uppehåller hon sig i djupare vatten, dit hon 
begifver sig tidigare än samslägtingarna. Dess 
lektid anses inträffa under sommarmånaderna i 
slutet af Maj eller början af Juni, efter fiskare
nas berättelse. Födan utgöres hufvudsakligen af 

/ O O 

crustaceer, mindre mollusker och smärre fiskar; 
hon säges äfven förtära andra fiskars rom. Tun
gan fångas allmännast på Skäddegarn (4-5) bland 
andra flunder-arter; sällan erhålles den på 
Sladörj (42). Köttet är fast, hvitt och välsma
kande. 

C. U. E. 
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S k ä g g - s i m p e s l ä g t e t ,  Aspidophorus, Lace p. 

Skägg -simporna fördes af LINNÉ till Simpslägtet (Cottus), med Hvilket de oek deruti öfverens-
stämma, alt de hafva ett nedtryckt, med taggar väpnadt hufvud, som är bredare än kroppen, 
h vilken i pyramid form afsmalnar mot stjcrten; i antalet af gälhinnans strålar, saknad af simmblåsa, 
och färgernas fördelning. De skilja sig åter liufvudsakligen uti kroppens beklädnad och i tandbygg
naden. Slägtkännemärket för Sk ägg-si m por na är således: en kantig, mot st jer ten starkt af smalnande 
kroppj täckt med sköldar i ordentliga rader; hufvudet bredare än kroppen, of van knöligt och 
taggigtj under platt; nosen väpnad med tillbakaböjda taggar och 6 strålar i gälhinnan. Af delta, 
icke särdeles talrika slägte känna vi, inom Skandinavien, endast en art, framställd på 

PI. 40. 

Sk ägg-s i m pan, Aspidophorus cataphractus, La c. 

A r t m .  N o s e n  u t d r a g e n ,  v ä p n a d  m e d  4 ?  i  s pe t s e n  n å g o t  t i l l b a k a b ö j d a  t a g g a r ;  
ni un vi ken, underkäken och gälhuden försedda med en mängd skäggtömmar, kroppen 
framtill 8- baktill 6-kantig. 

Synonymi. ARTEDI Descr. Gen. p. 49. Syn. p. 77. Spec. p. 87. — Gottus cataphractus LINN. Syst. Nat. I. 
p. 451. n:o 1. — Fn. Sv. p. 115 n:o 324. — Aspidoptiorus arma tus Lacep Hist. Nat. d. Poiss. T. III p. 221. — 
Agonus cataphractus NILSS. Synops. p. 95. — Aspidophorus Europasus Cuv. et VAL. Hist. Nat. d. Poiss. T. IV. p. 
198. — Aspidophorus cataphractus KRÖYER Danmarks Fiske Heft. I. p. 142. — YARRELL Brit. Fish. I p. 70. 

:a Rf. 4—t*> 2:dra <3 — y; B/f. i5—17; Bf. 1+2. Anf. 5 — 7; Stf. j. 

vanliga storlek vid Skandina-O Skägg-simpans 
viens vestra kust uppgår till v. p. 6 tum. Krop
pen pyramidalisk, mot stjerten starkt afspetsad; 
från nacken till slutet af k:dra ryggfenan 8-kan-
tig, derifrån till stjertfenan 6-kantig och fram
till nedtryckt, så alt bredden, tagen öfver bröst-
fenornas rötter, öfverstiger med | höjden, hvilken 
på samma slälle utgör något mindre än \ af hela 
kroppslängden till stjertfenans spets. Rygglinien, 
som är högst vid nacken, nedstiger derifrån i 
nästan rät linie till stjertfenan. Buklinien är 

nästan rak. Hufvudet nedtryckt, bredare än krop
pen, ofvan kantigt afkullradt, under platt, upp
tager i längd, från nosens spets till gällockets 
taffff i nacken, ^ af kroppslängden till stjertfenans 00 
rot. Bredden, öfver gällocken, är ungefär lika 
med denna längd. Pannan flat, har en jemii stup-
ning mot nosen, som i spetsen är klufven, stiger 
långt framom munnen och bär på sin yttersta 
spets 4 taggar eller horn; af dessa äro de tvenne 
främre rigtade framåt, de bakre äro åter till-
bakaböjde (hos några individer äro en eller flere 



af dessa taggar klufna i spetsen). Munöppnin
gen liten, halfcirkelformig eller månlik, ligger 
på hufvudets undersida och är icke uppstigande; 
mun viken slutar under orbitans främre kant. 

Käkarna, af hvilka den öfre är längst, äro 
yäpnade med ytterst fina, koniska och raka tänder, 
med något inåt svalget böjda spetsar; tändeina 
sitta i flere oregelbundna rader, så att de utgöra 
breda fält. Svalgbenen, 2 runda ofvan och 2 
triangulära nedan, äro tätt beströdda med myc
ket lina tänder. Gälöppningarna medelmåttigt 
stora; förlocket aflångt fyrkantigt, nästan dub
belt så långt som bredt, liar uti den nedre vin
keln baktill en utskjutande taggspets, öfver hvil-
ken det lilla locket ligger, som bildar en knöl 
och är fästadt vid en membran, som sträcker sig 
till nacken, der den har sitt fäste. Näsborrarne 
hafva 2:ne öppningar på hvarje sida, den främre 
tubformig, den bakre öppen och mycket liten. 
Ögonen, som ligga högt mot pannan äro små och 
nästan runda; orbitans diameter på längden är 
lika med afståndet mellan ögonen, dess afständ 
från nosspetsen kortare än till gälöppningen. Or
bitans öfre kant bildar en uppstående kam, 
från hvilken tvenne, bakåt divergerande upphöj
ningar utgå, som sluta, den öfre med en knöl, 
den undre med en trubbig tagg. Suborbital
benen äro af en långsträckt form, det liänne 
ojemnt på ytan och har i nedre kanten 3 upp
höjningar och lika många fördjupningar; det bakre, 
som är större, har fyrkantig form och, i m id len 
af den nedre upphöjda kanten, en bakat riktad 
benpigg. Depå hufvudel förekom mande taggarne 
äro således 8; 4 i nosspetsen och 2 på hvarje 
sida om hufvudel, den främre på suborbitalbe-
net, den bakre på förlocket. På hulvudet före
kommer dessutom, livad som är karakteristik t 
för arten, en mängd korta skäggtrådar, såsom 2 
mellan näsborrarna, 4 på öfre käken, många på 
den undre och ännu flera på gälhinnorne. 

Kroppen är betäckt med skoldformiga fjäll, 
hvilka hafva en rygg eller hoptryckt upphöjning, 
som på de flesta slutar med en mer och mindre 
skarp spets, hvilken sträcker sig bakåt öfver det 

40. 
nästliggande fjällets kant. Dessa sköldar ligga i 
ordentliga rader, som bilda på längden gående 
kammar eller kanter. Ryggen och en del af si
dorna betäckas af tvenne sköldrader, uti hvilka 
sköldarna, i synnerhet de främre invid nacken, 
äro mycket större än de öfriga, och de första, 
särdeles på äldre individer, sakna äfven den bak
åt riktade spetsen. Dessa rader, som bestå af om
kring 20 sköldar, bilda en fördjupning utåt ryg
gen, äro bredare framtill och aftaga småningom 
i bredd mot andra ryggfenan, vid h vilkens ned fä leta 
spets de förena sig och bilda derifrån till stjert-
fenans rot endast en rad, som utgores af omkring 
12 sköldar. Under buken finnas tvenne skölds 
rader, af omkring 20 sköldar i hvarje, till ut
sträckning och läge analoga med ryggens; de 
sammanlöpa vid slutet af analfenan och bilda 
derifrån till stjertfenans rot, en enkel rad af 12 
sköldar. Denna, så väl rygg- som buksköl-
darnes förening gör, att kroppen är lramtill 8-
och baklill (3-kantig. Mellan dessa sköldrader 
löpa tvenne andra parallelt utåt hvardera sidan 
af kroppen; den öfre på hvarje sida består af 
omkring 27 sköldar, börjar vid bröstfenans ned-
falda spels och sträcker sig derifrån i rak linie 
till stjertfenans rot; den ned ra börjar vid bröst
fenans rot, består af omkring 34 sköldar, och 
slutar likaledes vid sljertfenan. Utom dessa i 
ordentliga rader liggande och ryggade sköldar, 
iinnas några smärre afkullrade på vissa ställen 
af kroppen, såsom framför bukfenorna och kring 
anus. Sidolinien , hvilkens fjäll, likasom sköldarna, 
aftaga i storlek ju närmare de sitta sljertfenan, 
löper utåt midten af kroppen, höjer sig något 
Öfver bröstfenorna, och går från dessa fenors 
nedfällda spetsar i rak linea till stjertfenans rot. 
Anus lister långt fram vid slutet af första \ af 

Ou O 

kroppens hela längd. 
Första ryggfenan, som börjar öfver de ned

fällda bukfenornas spetsar, är nästan trekantig med 
främre hörnet afrundadt, nära dubbelt så lång som 
hög, med 4—6 hela strålar, hvilkas spetsar icke 
räcka utom fenhinnan: den l:a obetydligt kor
tare än den 2:a, som är längst. Andra ryggfenan 
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börjar tätt invid slutet af den l:a, öfver början de många exemplar jag haft'att undersöka finna 
af analfenan, är nästan jemnhög, liar 6—7 hela en enda hanne. 
strålar, den l:a kortare än de 3 följande, som Skägg-simpan förekommer mindre allmän 
äro lika långa och längst, alla med spetsarna utåt hela Skandinaviens vestra kust. I Östersjön, 
inom fenhinnan. Bröstfenorna, som hafva sitt. om hon der finnes, är hon åtminstone hö<*st sä 11-
faste tält. invid gälöppningen, äio stora, i spel- synt, och säkert är, att hon aldrig förekommer 
sen afrundade, med 15 — 17 hela strålar. Buk- i medlersta delen af Östersjöns yestra skärgård, 
fenorna, som äro belägne något bakför bröstfe- Der hon finnes, uppehåller hon sig företrädesvis 
norna, hafva hvardera 3 strålar, af livilka den på sandig och gräsig botten. Under sommarmå-
första är en taggstråle, nära fästad vid den an- naderna, från April Lill November, träffas ho-
dra, som är hel med mjuk spets, hvilken sträc- norna på måttligt djupt vatten; mot vintren 
ker sig utom fenhinnan; den tredje, lik den an- draga de sig åt djupet. Hannarne äro högst 
dra, är längst. Analfenan vidtager under början sällsynta, troligen, der fore att dessa endast un-
af andra ryggfenan och upphör inom slutet af der lek tiden uppehålla sig på så grundt vatten 
densamma, samt har 5 7 hela strålar. Stjertfenan att de äro åtkomliga med den notredskap, som 
lång med afrundad spets och 11 hela strålar. begagnas vid stränderna. I lefnadssätt, som i 

Färgen ofvau gråbrun, ryggen och sidorna yttre utseende, liknar den mycket Simporna. 
tecknade med vanligen 4, nästan svarta, stora Hon uppehåller sig beständigt på bottnen, der 
fläckar eller tvärband. Ilufvudet under och bu- hon söker sin föda, som hufvudsakligen består 
ken hvita eller hvilgula, oftast ofläckade till slu- af smärre crustace'er. Lektiden inträffar om vä
tet af analfenan; mellan den och stjertfenan fin- ren, i slutet af April eller början af Maj, efter 
nas alltid några mer eller mindre tydliga, grå- vårens tidigare eller sednare ankomst. ' Hvar 
bruna fläckar. Rygg- bröst- och stjertfenorna rommen afsättes, och huru den utbildas, är än-
ljusgrå med mörka oregelbundna Ivärfläckar och nu okänd t. Afvelsamheten hos denna art är icke 
punkter. Buk- och analteiiorna samt skäggtrå- stor. KKÖYER antager rommkornens antal hos en 
darna hvita. Iris bronsfärgad med röda strålar, fullväxt hona till omkring 3000, livilket antal 
som utgå från den gröna pupillen. är ringa i jemförelse med de flesta andra fisk-

Granskas de inre delarna, så befinnes I ef arters. Att ungarna, efter samma författares upp-
vein liten, delad i tvenne lober, af hvilka den gift, skulle i September hafva uppnått en längd 
ena är mycket liten, den andra stor och i spet- af 3|—4 tum, öfverensstämmer icke med min 
sen afrundad; matstrupen mycket kort; magen erfarenhet, emedan de individer jag erhållit om 
likaledes kort, men bred ocli säckformig; 5 korta våren sällan varit öfver 3—4 tum. Ja°- tror så-
och tjocka blindtarmar vid pylorus; tarmkanalen ledes att Skägg-simpan vid denna storlek redan 
gör 2 böjningar. Bukhålan upptager omkring 1 är ett år gammal. Under hösten har det ej lyc-
af kroppens längd, nedstiger lika långt bakom anus kats mig att erhålla några smärre individer. I 
som dess längd framföre. Äggstockarna stora, in- sillvad och ål-kupor fångas Skägg-simpan tillfäl-
taga nästan hela bukhålans längd. Njurarne äro ligtvis; men som hon icke användes till föda för 
lika långa som bukhålan och ligga som van- menniskor, icke en gång till agn för större fisk, 
ligt på sidorna om ryggraden. Simblåsa saknas anställes för henne icke något särskild t fiske. Köt-
alldeli's. ^ let är hvitt, fast och välsmakande. 

IVågon könskillnad liar jag icke kunnat an- C. U E 
fö a, emedan det icke lyckats mig, att ibland 

Skandinavien! Fiskar. 11 ii ft. 8. 23 
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Lake. Lola vulgaris Cuv. 

A r t m .  T v å  l i k a  h ö g a ,  t ä t t  h o p s i t t a n d e  r y g g f e n o r ;  s t j e r t  f e n a n  r u n d ,  o f u l l k o m l i g t  
skild från rygg- och nnalfenorna, öfverkäken något litet längre, (färgen vanligen svart 
och gulbrokig). 

n.f. 13+75; /Inf. 7 0 ;  Stj.f. 41; Brf 2 1 ;  B.f. 7 .  

Synonymt- Lota ROKDEUIT. - Gadns n!o 10, AKTEDI g enera p. 22; _ Synon p. 38 (n:o 13 ; - Desrr, p. 
107 (SiU.rus), - Gadus Lota LIW. S. N. X p. 255, - F„. Sv. Ed. 2, p. 113. - Asc„„ leone* 3 tab. 28. -
BLOCH tab. 60. — NILSSOS Synops. p. 47. — EKSTRÖM, Morko Fiskar, VVt. Ac. H. 1831 p. 43. T.ota vulgaris 
CUT. Regne Anim. Ed. 2. 1829. — JESINS Brit. Vert. An. p- 448. — YAKBEH. B rit. F. II; 183.—KEOIEK Danm. 
Fiske p°169. — Mohia Lota FLEMING Brit. Anim. p. 192. 

Vanliga längden af denna fisk är omkring 
2 fot (600 millini.). En lake af 23 tums längd 
befanns väga 3^ U. En af 20 tum vägde belt 
nära 2, ocb en af 16 tum jemnt ett skälpund. 
Tilltagandet i vigt förboll sig alltså i dessa fall 
reguliert såsom den bör efter volumens tillta
gande (eller i proportion af längdens ctib). Den 
största Lake vi med visshet kunna uppgifva, 
fångades for några år sedan i sjön Båwen i Sö
dermanland, och vägde 15 U. Dess längd blef 
ej antecknad. En som vägde 11 H upptogs af 
EKSTRÖM i en annan liten sjö i Södermanland. 
Det är emellertid mindre vanligt att träffa dem 
som väga öfver 5 U. — Huden är ganska tjock och 
ovanligt stark, nästan som den hos Ålen, hvar-
med Laken har många likheter. Fjällen äro, 
liksom hos andra så kallade skinnfiskar, helt 
små, så att de ej skjuta ut öfver hvarandra med 
kanten, såsom de göra bos de i dagligt tal s. k. 
fjäll fiskarne, men de synas dock lätt tydligt ge
nom den slemmiga ytterhuden, hvaruti de ligga 
platt och tätt tillhopa, alldeles inneslutna i livar 
sin särskilda cell. Uti denna lyckas de ej vara 
fästade, och kunna lätt uttagas med en penn-
knif eller nålsudd. De äro nästan runda, hel-
bräddade och allenast försedde med concentriska 
strimmor, utan strålformiga linier. De största 
hafva knappt li millimeters (,V tums) bredd 

bos en alnslång fisk. De be täcka huden öfver-
allt, ända ut på nosen och på fenorna, men 
äro der ganska små. Hufvuilet är litet. Med 
hela gällocket ulgör det på en medelstor Lake 
omkring i af största kroppslängden. Sedt uppi
från är det paraboliskt, framtill rundadl; olvan 
starkt nedtryckt, platt och slätt. Det kan ut
vidgas till mycket större bredd än kroppen, men 
då käkar och lock hopdragas blir det betydligen 
smalare än den. Ögat är rundt, djupt beläget i 
en något aflång grop utan tydlig kant. Hos en 
medelstor fisk utgör ögats längd knappt hälften 
af dess afstånd från nosspetsen och dess medel
punkt ligger ungefär vid i af hela hufvudets 
längd. Iris är mörkbrun med silfverfärgad inre 
kant och rund pupill. Nosspetsen skjuter något 
litet framom öfverkäkens kant. Näsborrarne 
äro 2:ne, ganska små, på hvardera sidan; främre 
öppningen ligger midt emellan ögat och nosspet
sen, och har den framstående kanten baktill ut
dragen till en mjuk töm-tråd af ögats halfva 
längd; den bakre, som ligger midt emellan ögat 
och den främre, saknar kant eller bihang. Skägg
tömmen under underkäkens spets är längre än 
ögat. Munöppningen räcker nästan under ögats 
framkant. Öfverkäkens kant bildas endast af 
mellankäksbenet, som ej kan utskjutas, utan sit
ter fästadt uuder, och något bakom nosspetsen. 
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Öfverkäksbenet räcker långt bakom mellank.be-
net, ra id t under ögat. Underkäken är plattad; 
dess ledgång ligger något bakom ögat. Framtill 
är den något litet kortare än den öfre.— De 
ganska tättsittande fina och spetsiga tänderna 
bilda en bred, kardlik (eller mångdubbel) rad 
på mellankäksbenet och underkäken, samt ett 
lialfcirkelformigt band på vomer, men saknas 
på gombenen. Huden bildar intet veck i form 
af gomsegel, såsom på Merluccius. — De 4 pa
ren gälbägar äro intill försedde med en dubbel 
rad små knölar, ulan spetsiga bihang, och un
der gällocket finnes en rätt tydlig bigäls-frans. 
Svalgbenen, som på hvardera sidan äro 2 ofvau 
och ett nedan, äro tätt besatte med små tän
der. De visa sig tydligen vara utbildningar af 
de sista gälbågarne. Gälhinnan innehåller 7 sto
ra, tjocka, men föga plattade strålar; den ligger 
obetäckt och är ganska stor, samt föga klufven 
i medellinien, hvarest den bildar ett bredt, fritt 
liggande veck, tvärt öfver till andra sidan. Gäl-
öppningen är ganska stor. Tungan stor och köttig. 

Kroppen är framom anus trind och storbu-
kig, bakom den starkt inknipen och hoptryckt. 
Analöppningens bakre del inträffar vid halfva 
kroppslängden utom stjertfenan, och kroppens 
vanliga höjd på nämnde ställe utgör £ af läng-
den. Sidolinien som är bred och tydlig, men 
föga intryckt, går från nacken, föga böjd, nära 
ryggeil> närmar sig kroppens medelhöjd bakom 
anus, och utlöper rät i stjertspetsen* Samtlige 
Fenorne hafva mjuka, greniga, väl skilda strå
lar, klädde af tjock, fast, fint fjållig hud. 

Första ryggfenan börjar vid i af hela kropps
längden, (öfver spetsen af br.fn.). Den har 13, 
sällan 11, 12 eller 14-, strålar, hvaraf n:o 3 till 
8 äro lika höga, och lika stora som de i andra 
r.fn. Dess höjd är ungefär lika med i af största 
kroppshöjden. De främre och bakre strålarne 
äro olika förkortade. Inskärningen som skiljer 
båda ryggfenorna ligger strax framom anus. Den 
går vanligen ända ned till ryggen, och under
stundom, men sällan, saknas der en stiåle, nem-
ligen då främre fenan blott har II, 

Andra r.fn. är jemnhög, med 69 till 78, 
men oftast omkring 75 strålar, hvaraf de 2 h 
4 främsta och de 4 å 5 sista äro förkortade. 

Stjertfenan är genom en inskärning i hin
nan a fskild från rygg- och anal fe norna, men ba
ket går aldrig ända ned till kroppen ocli ingen 
stråle saknas. Den har det ovanliga, att ej visa 
någon vinkel ofvan och nedan, ulan blir allde
les rund då den starkt utbredes (såsom på figu
ren); men oftast ser man den något hopfallen, 
då den synes aflång och något tillspetsad, liksom 
på ålen. Den har omkring 41 strålar, af hvilka 
5 eller 6 ofvan och nedan äro förkortade, men 
ej så förändrade till formen som på de flesta 
andra fiskar, hvilka hafva afskild stjertfena. For 
den tjocka hudens skull äro de svåra atl räkna. 

Analfenan har 65 till 77 strålar, bildade 
som de i 2:dra r.fn, men blott af | af des
sas höjd. 

Bröstfenan är stor och rundad. Den har $ 
af hufvudets längd med gällocket, och vanligen 
21 strålar. Ofta träffas dock 22 på endera eller 
på båda sidorna, och understundom blott 20, 
19 eller (enl. Kröyer) 17. Omkring den 7:de 
eller 8:de äro tre till fyra af lika längd. De 
främre och bakre aftaga småningom. Den första 
är enkel, och vanligen af fenans halfva längd. 

Bukfenan sitter helt och hållet framom ro
ten af bröstfenan, och har 6 strålar, af hvilka 
den 2:dra är mjuk, och tjock, j längre än de 
öfriga, samt något afskild från dem. Den är så 
lång som bröslfenan. Första strålen är så lång 
som den 3:dje och har fri spets. 

Färgenj som är tätt gul- och svarlbrokig, 
ökar i hög grad denna fisks obehagliga, amfibie-
lika utseende. Dock förekommer på några stäl
len en varietet (?) af mörk, svartgrå färg utan 
fläckar, som vi dock ej haft tillfälle att närmare 
undersöka. De små ungarne tyckas alltid hafva 
en mörk och jemn färg. 

Oin inre delarne kan följande här anföras: 
Lefvern är ganska stor, rödaktigt hvit, belägen 
utmed venstra sidan och odelad. En ganska li
ten flik går ned åt högra sidan och betäcker 
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gallblåsan. Bukhinnen är Ii vit. Första magen 
som är en omedelbar fortsättning af svalget, 
räcker, då ilen är tom, föga öfver $ af bukca-
vileten, ocli liar inuti omkring 7 stora långs
veck, bvilka dock utplånas då denna del utvid
gas. Blott ena sidan, hvarifråii 2:dra magen ut
går, är slät och innehåller små, tätt liggande, 
fingerlikt delade glandier (af knappt 1 millime
ters bredd). Andra magen utgår från sidan af 
den första, nära dess nedre ända. Den är helt 
liten och smal, men tjock vaggad och fast. Den 
fortsattes i en vidare tarm, som genast i bör
jan har, på hvardera sidan 20—24 stora (tums
långa) tarm-bihaug, som på ganska olika sätt 
vid roten förenas till ett mindre antal stammar. 
Tarmen bildar blott en stor slinga, och är, då 
den utsträckes, ej fullt af kroppens längd. Den 
är jemntjock, med sista delen, vid anus, unge
fär 1 tum lång, något vidare, afskild genom en 
valvel (lik en valvula coli), och inuti försedd 
med 5 a 6, mindre tydliga långsveck. 

Äggsäckarne äro i bakre ändan hopväxte, 
med gemensam ulgång i mellersta analöppnin
gen. De hänga i ett tydligt mesenterium, eller 
veck af bukhinnan. De fullvuxna äggen äro 
brandgula, och ganska små, men utmärkt tal
rika, så att de bilda en betydlig massa. — Sim-
blåsan är ganska stor och fast, liggande tätt in-
på ryggraden Den är midtpå något hopdragen; 
blir framåt vidare, och slutar framtill något två-
delt, eller med 2:ne trubbiga, horn eller korta 
grenar, som uppfylla bukhålans främsta föl lang
ningar vid ryggradens sidor och nacken. — JNju-
rarne utgöra en ganska stor, rundad, gråbrunt 

rödaktig massa bakom simblåsan och anus, och 
bilda blott obetydliga, löga märkbara förläng
ningar framåt under ryggraden. Vid denna mas
sas venstia sida fanns en stor, säcklik urinblåsa, 
med utgång genom bakre analöppningen. 

Laken är den enda fisk af Torskfamiljen, 
som lefver i sött vatten; men den är dock till 
hela sin bildning ytterst nära lik Långan m. fl. 
verkliga hafsfiskar, och bör i alla hänseenden för
enas med dessa till ett eget genus, skildt från 
det egentliga Torskslägtet (Gadus). Den bebor en 
ganska vidsträckt del af jorden, nemligen nästan 
hela Europa och norra Asien "ända till Lena och 
Cliinesiska hafvet" (Pallas Zoogr.), knappt med 
undantag af mera än den aldra nordligaste ku
sten. Dess gräns åt söder tyckes ej vara bekant, 
och jag känner intet säkert intyg på dess före
kommande söder om Pyreneerne, Alperne och 
Balkan®). Den finnes ej heller uppräknad bland 
Indiens, Nilens, Maderas, Islands och Grönlands 
fiskar. I Britannien skall den ej vara allmänt 
utbredd. Uti Skandinavien finnes Laken långt 
inom polcirkeln och lappmarksgränsen, t. ex. vid 
Juckasjärvi, Karesuando och Qvickjock. Enligt 
Kröyer skall den t. o. m. finnas i fjellsjöar nära 
Alten. I mellersta Sverige synes den vara ym
nigast, och den utgör en af de fiskarter, som 
till största mängd införas i Stockholm under 
större delen af året. Uti vattnen på Skånska 
slättbygden och (enl. Kröyer) på Danska öarna 
är den sällsynt. Uti Norrige skall den (enl. 
Ascanius) finnas i Mjösen (men den omtalas ej 
i Ströms Söndmörs beskrifvelse). Den tyckes bli 
störst i de trakter der den är allmännast; vid 

*) M an liar sagt at t  den skulle förekomma i Indien, men .detta beror allenast pa ett  intyg af BONTIUS,  som 
(pag. 81, Cap. 28) omtalar och afbildar en siittvattensfi.sk som han kallar Mustela och säger ymnigt före
komma pa Java samt der benämnas Sentbilang, och som han anser vara den europeiska Laken. Figuren vi
sar i sanning äfven mycken likhet dermed, bäde till  form och färgteckning. Det bör emellert id anmärkas, 
att  främre ryggfenan ej s ynes på figuren, hvilket hos denna författare kunde vara mindre bevisande, och 
att  b varken Laken eller någon lakeartad fisk tyckes vara omtalad derifrån af sednare författare, samt att  
det uppgifna namnet' . ,-  Sembilang, ej återfinnes i de Malayiska ordlistor jag liar att  tillgå (t.  ex. hos Thun-
berg och Labillardiére). Oaktadt allt  detta kunde visserligen Bontii uppgift vara sann, men hvad som slut
ligen gör den mindre sannolik är,  att  Laken ej finnes anförd uti de nyare förteckningarne på Indiens, iNcpals 
och Qashmjrs söttvattensfiskär. Uppgiften tarfvar alltså ny bekräftelse. Man kunde tiil  och liied tänka sig 
att  Bontius ansett någon Silurus-art för en Lake, och att  figuren är en bland dessa tillägg, som utgifvaren, 
Piso, i slutet af titelbladet säger sig hafva gjort.  
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sin nordliga gräns gar den ännu öfver medel
storleken, men i Skåne tyckes den blott löre-
komma mindre. 

Den uppehåller sig helst uti insjöarne, i 
klart vatten på stenbotten, men träffas äfven 
ofta på lerbotten, samt i de större, lugnare fly
tande åarne och floderne. Uti hafvet lefver den 
ej, men den träffas dock på några ställen i skär-
gårdai ne vid Östersjön, hvarest vattnet är upp-
I)landadt och föga salt, och tillfölje deraf mest 
bebodt af sött vattensfiskar. 

Under största delen af året vistas Laken på 
djupa i e ställen; blott mot vinlrens början samt 
under lekliden går han allmännare upp på grun
den. Han är ganska trög, stimmar aldrig och 
visar sig aldrig i vattenytan, ulan följer stän
digt bottnen, döljande sig mellan stenar, sjunkna 
stockar, trädrötter o. d., der han ligger stilla 
och lurar på sitt rof hellre än att söka det. Att 
han dock kan röra sig med temlig hastighet sy
nes af hans förmåga att gripa andra (iskar. En
ligt uppgift af Hr GJÖBEL hade en Lake uti Ve-
nern gått 2 mil på en natt. Den igenkändes på 
en metkrok som fastnat i munnen. Få andra 
fiskar hafva så böjlig kropp och derigenom så 
ål- eller orm-lika rörelser, och ej många visa 
sig lika seglifvade; han lefver nemligen länge 
efter upptagandet ur vattnet, utan att förtorka 
på ytan, hvilket synes bero på den ymniga slem-
a(söndringen. För alt döda honom pläga fiskrarne 
afslita gälnäset, hvilket kallas att slagta Laken. 
Detta göres till följe af den besynnerliga fördo
men, att han annars tros förlära sin egen lefver, 
som anses för den smakligaste delen af fisken. 

Denna art är en af de glupskaste fiskar. 
Den slukar nästan allt som förekommer, lefvan-
de eller ruttet. Mest synes den lefva af småfi
skar, insekter, maskar o. d. samt fiskrom. Han 
infinner sig nemligen gerna på andra fiskars lek
ställen, der han gör stor skada medelst den lag
da rommens förtärande. Han kan dock äfven slu
ka större fiskar. En 23 tums lång Lake, som 
jag undersökte i December månad, befanns haf
va slukat en gädda af 12 tums längd. Dennas 
hufvud, som låg böjdt i bottnen af Lakens starkt 

utvidgade mage, aid ra nederst i buk-caviteten, 
var, med undantag af tänderne, nästan upplöst, 
under det dess stjertfena stack fram mellan La
kens tänder, af hvilka den var söndertuggad. 
Utan tvifvel hade hela stjerten i början suttit 
utom Lakens mun, och det förefaller nästan obe
gripligt att Gäddan ej, förr än den hann <jväf-
vas, sönderslitit dess mage. 

I mellersta S\erige börjar Lakens leklid i 
Januari och tyckes fortgå under hela februari 
och fiskrarne uppgifva att de yngre leka förr än 
de äldre. Högt upp i Lappmarken skall lektiden 
börja sednare, och i Vettern säges Laken ej leka 
förr än i Murs, ehuru den i de närbelägna små
sjöarne leker på vanlig lid. —Till lekställen väl
jer han gruncl med sand- eller lerbotten, hvilka 
af fiskare pläga vara kände under namn af Lak-
åsar. Man tror att rommen inom få veckois tid 
kläckes. Huru starkt denna fisk kan föröka sig 
synes af dess fina och talrika ägg. Man har räk
nat 178,000 romkorn hos en hona. 

I hela Sverige kallas denna fisk Lake. Nam
nen Stenlake och Lerlake har vanligen blott af-
seende på bottnen hvarpå den är fångad; men 
namnet Stenlake användes dessutom vid hafsku-
sterna för Tånglaken (Zoarcreus), med hvilken 
den har någon likhet. De små ungarne, som i 
allmänhet äro af mörk färg, kallas äfven ofta 
Stenlakar. 

Laken räknas bland de mera välsmakande 
fisksorterna, b vartill den konstiga beredningen 
(stufningen) i synnerhet torde bidraga. Köttet 
är hvilt, fast och utan ben. Lefvern plägar i 
synnerhet anses för en läckerhet. Att rommen 
skulle vara skadlig, såsom en äldre förfalla re på
stått, känner man ej hos oss, hvarest den i slor 
mängd förtäres. Deraf tillredes på många ställen 
en smaklig Caviar. Åtskilliga delar af Laken 
nyttjas ännu af vår allmoge, liksom, enligt Pal
las, af Ostiakerne, till läkemedel. Den olja, som 
af sig sjelf rinner ur lefvern, användes till ögon-
salva och Blindtarmarna, som af allmogen kal
las Lak-klo, torkas och pulveriseras; af pulvret 
intages en thesked i sender mot frossa. Det nyss 
afflådda skinnet slås omkring söndriga glaskärl; 



sedan det torkat fast vid glaset sammanhåller 
det styckena så att kärlet blir vattentätt. Ostia-
kerne göra deraf kläder. Ingnidet med fett el
ler olja blir det li al fgenom sk i ni i g t och skall be
gagnas af Ryska bönderne till fönster. Simblå-
san kan användas till lim, såsom husbiås. 

De fångningssätt som nyttjas för Laken äro 
mångfaldiga, men simpla, emedan han ingalunda 
är varsam eller listig. Allmännast, och till stör
sta antalet, tages han i Ryssior, som under lek
tiden utsättas på lekstället. Han fångas äfven om 
våren, så snart isen uppbrutit, pa Långref, då 
vanligen NorSj som är det begärligaste och den
na tiden lättast åtkomliga agnet, begagnas till 
bete. Under sommaren tages han på Stångkrok, 
då likväl agnet bör nedsläppas Lill bo ttnen. Un
der vintren metas han med så kallad Lakskfva 
(en blyskifva i form af en fisk, försedd med 
llere krokar) med hvilka han hugges. I Clar-
elfven fångas han under vintren med en egen 
sort krok, som består af en jernten, med 4 åt 
motsatta sidor, eller korslikt, utgående krokar, 
icke olikt en dragg. På skaftet ofvanför krokar

na, bindes en bit lakmjölke inlindad i en flors-
* lapp . Detta redskap nedsänkes genom ett bål på 

isenr Fiskaren rycker beständigt kroken uppåt, 
så snart han sjunkit till bottnen, då ofta 2 å 3 
lakar, som af betet lockas till kroken, kunna på 
en gång huggas och uppdragas. På Seland fiskas 
han, under sträng vinter, på isen, med ett brä
de af omkring 2 alnars längd och j alns bredd, 
vid livars ena sida 8 å 9 krokar äro bundne på 
korta kensor. Brädet nedsänkes till bottnen på 
mycket djupt vatten, med tillhjelp af en sten. 
— Då han, som ofvan är nämndt, upptränger 
till stränderna blir han ilöfvad. Delta tillgår på 
det sättet, att fiskaren, endast beväpnad med en 
yxa, går sagta och försigtigt vid stranden på 
den nyss lagda, klara isen, och då han blir var
se Laken, stående under den, slår han med yx-
hammarn ett starkt slag öfver Lakens hufvud, 
hvaraf denna dofvas så att han ligger orörlig 
på stället, under det fiskaren hastigt Öppnar en 
vak och upptager honom. Det förstås att detta 
icke låter göra sig vid andra än mycket lång
grunda stränder. 

L A K E .  







175 

Pi. 42. 

B r a x e n .  Cyprinus Brcirna Linn. 
A r t  m .  S i d o l i n i e n s  f j ä l l  o m k r i n g  5 2 ;  A n a l f e n a n  l ä n g  m e d  i n s ä n k t  r a n d  o c h  

28 - 29 stralnr. 
Synonymt. AKT. Descr. Gen. p. 6. — Syn. p. 4. — Sp. p- 20. — Cypr. Krama. LIN.V. S yst- Nat. 1. p. 531. 

— Fn. Sv. p. 128 n:o 360. — RET*. Fn p. "360. — EKSTBÖ* Vet. Acad. Handl. 1830 p. 169. NILSS. Synops: p. 
30. — BLOCU F . Deiitchl. I. p. 95. Tab. 13, — Y\KIU:I.I. Br. Fish. I. p. 335. 

Vngre. Cyprinus iride flava, pinna an» ossiculoinm viginti septein. ART. Descr. Gen. p. 3. Syn. p, 13. Spec, 
p. 23 n:o 12 samt Cypr. Farenus. EKSTRÖM Vel. Acad, Hand!. 1830 p. 175. NILSS. Synops. p. 30 n:o 10. 

Obs. Att Artedis Farenus icke är något annat än en yngre Biaxen, synes deraf. att han i Descr. Gen., Syn. 
och Spec, anfört 27 strålar i analfenan. Den parenlhes, som Sr införd vid Descr. Gen. synes vara tillsatt af 
LtKSE, såsom ett skäl lill ändringen. På lika sätt torde forhälla sig med sjelfva beskrifningen, der antalet af 
analfen .ns strålar troligen är förökadt af LUIKR vid redactionen af AKTEDIS manuscript. G Farenus Lis». Fn. Sv. 
härer till C. Bullerus; se förut vid dess synonymt, 

—13; Brf 16; Bf. 9; Anf 28-39; Stf 19. 

Denna ni l Sr hos oss en af de stöi re i släg-
tel och typen för den bredare formen, som fålt 
namn af Braxnar (Abramis). Vanliga längden, 
är 9—14 lum; någon gång blir den likväl större 
och uppgår till 18 tum. Kroppen är hoptryckt, 
tunn och hög, så att största höjden, som infal
ler vid ryggfenans början, utgör omkring £ af 
längden, räknad från nosens spets till stjertfe-
nans bas; och största bredden eller tjockleken 
vid pass 1 af höjden. — Rygglinien, som upp
stiger mer och mindre tvärt från nacken, och 
tvärare om fisken är fet, gör från nämnde ställe 
en jemn båge till ryggfenans första stråle, der 
en trubbig vinkel uppkommer och från hvilken 
den nedstiger nästan i rak linie till sljertfenans 
bas. Ryggen är utåt hela längden till ryggfenan 
hoptryckt, tunn, dock utan köl; från nämdefena 
till stjertfenan något fylligare och afkullrad. Bu
ken, som vanligt, platt till bukfenorna och kö-
lad derifrån till anus. Buklinien från bröstet 
till bukfenorna näslan rak, sänker sig något åt 
anus der den formerar en vinkel, trubbigare än 
ryggvinkeln;.från anus bakåt slupar den i nä
stan rät linie till slutet åf analfenan, der den 
har en insänkning mellan, denna fena och stjert-
fenans bas. Hufvudet ulgör omkring i af krop

pens längd till sljertfenans bas, (således större 
än Björk lians) och är hoptryckt, så all bredden 
eller tjockleken deraf är lika med längden af den 
linie, som dragés genom näsborrarne till endera 
käkens yttre kant. Pannan från nacken till näs
borrarne rak, bred och afkullrad. Utåt den löpa 
tvenne parallela rader af fina, i huden intryckta 
hål eller slemporer, från nacken till ungefär midt 
öfver ögal; dessa äro till antalet 8—9, och de 
2 a 3 sista stå något inom linien, samt utgöra 
en rad för sig sjelfva. En annan linie af ännu 
flera dylika slemafsöndringsorganer börjar likale
des vid nacken, något nedom den ofvannämnde. 
Denna linie kröker sig uppåt pannan öfver kin
den och nedstiger derifrån kring och under ögat, 
samt slutar midlemellan nos-spetsen och näsbor
rarne. Dylika porer finnas äfven i nedre kanten 
af förlocket samt under nedre käken. Öfver näs
borrarna finnes en insänkning, som bildar sjelf
va nosen, hvilken är trubbig och föga framstå
ende öfver munnen, hvilken åter är liten, nå
got uppstigande, och kan, då den-öppnas, be
tydligt utdragas i form af elt lör. Öfre käken 
är, då munnen tillslutas, något framstående fram
om den nedre; munnviken infaller på den lod
räta linea, som dragés från näsborrarnes främre 
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kant .  Ögonen,  som rela t ivt  t i l l  hufvudets  s tor
lek äro mindre än Björknans,  hafva ögom ingens 
diameter  obetydligt  längre än den nyssnämnde,  el
ler  l ika med i  af hufvudets  längd.  I  afseende 
på läget  underst iger  nedre kanten af  orbi tan 
den räta l i r iea,  som dragés från öfre käkens spets  
t i l l  mid ten af  s t jertfenan,  och bakre kanten af  

^ögonringen infal ler  på midten af  hufvudet .  Näs
borrarna,  som ti l l  formen helt  och hål let  l ikna 
Björknans,  l igga hos Braxen ännu närmare ögat ,  
så at t  afståndet  från nosens spets  t i l l  näsborrarne 
är  3  ganger längre än det  från desamma t i l l  
ögat .  Gälarna,  gäl locken samt gälhinnan,  och 
dess s trålar ,  l ikna ful lkomligt  Björknans.  Svalg
benen hafva en rad tänder hvardera;  dessas a n
tal  uppgå al l t id t i l l  5  i  hvardera benet;  de äro 
korta,  hoptryckta,  i  spetsen snedt  afskurna,  med 
ur  halkade tug«ytor.  De stora,  f int  reff lade f jel len,  
som beläcka kroppen,  äro mera breda än långa,  
spån lagda i  ordentl iga rader,  samt i  främre kan
ten släta och afrundade.  Sidolinien l igger sänkt ,  
mycket  närmare buken än ryggen,  och har  50 
54 fjel l .  Ofvan om denna l i i iea l igga 12 större 
f jel lrader och en mindre vid ryggfenans rot ;  un
der den 6 ti l l  bukfenorna.  Läget  af  anus l ika 
med det  hos Björknau.  Ryggfenan börjar  på spet
sen af  den vinkel ,  som bildas af  rygglinien och 
har  si t t  läge nästan midt  öfver afståndet  mellan 
buk- och analfenorna;  börjar  framom midten af  
det ta  afstånd och slutar  öfver början af  analfe-
nan;  höjden framti l l  svarar  emot basens dubbla 
längd;  öfre randen snedt  afskuren,  så at t  fenans 
höjd framti l l  är  mer än 3  gånger s törre än 
bakti l l ;  den består  af  12 strålar ,  af  hvilka de 
3  främre hela.  Af dessa är  den främsta en myc
ket  l i ten tagg,  som ofta förbises;  de öfriga 9  i  
spetsen delade.  Bröstfenorna räcka med spet
sarna t i l l  bukfenornas röt ter  och hafva 16 strå
lar ;  den första s tark och hel .  Bukfenorna i  spet
sen snedt  afrundade,  räcka med spetsarna nästan 
t i l l  anus;  s trålarna 9,  den främsta stark och 
hel ,  de öfriga i  spetsen greniga.  Analfenan lång,  
upptager något  mer än }  af  afståndet  mellan 
anus och st jer tfenan,  är  snedt  afskuren och i  
afskärningen insänkt ,  har  25—29 st rålar ,  de 3  

första hela och den första så l i ten at t  den ofta 
icke upptäckes,  åtminstone pu yngre exemplar .  
Den mycket  klufna st jer tfenan har  19 delade 
strålar ,  utom de smärre på s idorna,  och den 
nedre loben längre än den öfre.  

Färgen,  som mycket  förändrar  sig efter  
f iskens ålder  och det  Vatten i  hvilket  han lef-
ver,  är  hos de äldre och fetare,  mörkare än hos 
yngre och magrare.  Hos en ful lväxt  fet  Braxen 
är  hufvudet  ofvan och ryggen gulaktigt  gråa,  
med en underl iggande "messingglans,  som tydligt  
synes på sidorna,  hvilka äro l jusare och Llifva 
mera gula mot buken,  som är  mer och mindre 
hvitgul .  Gällocken och kinderna gulaktigt  hvita  
med messingglans;  läpparna hvita  Under lek
t iden hafva I jel len hvitakt iga knölar .  Alla fe
norna äro svartgrå;  bröst— och bukfenorna med 
l jusare,  nästan hvita  röt ter ,  hvilka,  l iksom bu
ken,  rodnar da fisken är  död.  Ögonringen gul ,  
beströdd med ytterst  f ina mörka punkter ,  har  
en ännu starkare gul  r ing närmast  pupil len.  

De inre delarna l ikna ful lkomligt  dem hos 
dess samsläqtingar.  O O 

Braxen träffas mer och mindre al lmänt i  
de f lesta af  Europas större sjöar ,  der  vat tnet  är  
klar t  och der  åtminstone några långgrunda,  gräs-
beväxla s tränder f innas.  Han uppehåller  s ig äf-
ven i  sådana större s t römmar,  hvarest  s t röm
draget  icke är  al l t  för  s tarkt .  I  vat ten af  dylik 
beskaffenhet  f innes den afven inom Skandinavien 
från Skånes yt tersta  gräns i  söder t i l l  Haparan
da.  Ehuru den icke uppnår samma storlek i  
sal t  vat ten,  f innes den l ikväl  i  Östersjöns inre 
skärgård.  I  Norrige förekommer den talr ikast  
i  öst l iga delen af landet .  De stäl len den före-
t iädes\ is  \äl jer  t i l l  upphållsort ,  är  klart  och 
mått l igt  djupt  vat ten,  med gräsbotten,  isynner
het  der  det  så kal lade Braxengräset  (Isoetes la-
custr is  Lin.)  växer,  hvilket  han,  l ik svinet ,  upp-
rotar  från bottnen och,  som derefter  f lytande 
på vattenytan,  är  et t  tecken för  f iskaren t i l l  
f iskens uppehållsort .  Ehuru han,  under somma
ren,  uppehåller  s ig på mått l igt  djupt  vat ten,  gå 
de äldre l ikväl  aldrig t i l l  s t ränderna,  utom un
der lektiden.  Det  är  endast  smärre individer,  

som 
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som redan tidigt pä våren besöka stränderna, 
der de sedan, under hela sommaren, uppehålla 
sig. På senhösten, då stark storm inträffar, lå
ter Braxen drifva sig in i grundare vikar. Denna 
kallas af fiskare: Oväders-Braxen. De, som un
der lektiden om viren, samt om sommaren, upp
stiga i åar, äro vanligen yngre individer. Dessa 
afvika ock från de flesta fiskarters vana, ty då 
dessa stiga emot, (olja braxenstimmen alltid ined 
strömmen. Allt efter som årstiden framskrider, 
drager sig Braxen till djupet och väljer sin vin-
terstalion på det djupaste stället den träffar. Här 
står den packad i ofantlig mängd, och dylika 
ställen, af hvilka några äro kände af fiskaren, 
kallas BraxeiiståncL. Vi äga ett sådant af myc
ken ryktbarhet inom Södermanland, i den så 
kallade Hallbosjön, der årligen, på samma stäl
le, uti ett enda varp, fångas från 500 till 2000 
LM.. Denna fisk är försigtig, slug, sällskaplig 
och mycket skygg. Sällan träffas den ensam 
utan finnes alltid samlad i större eller mindre 
stim. Starkt buller såsom åska, ljud af klockor, 
skott m. m. jagar den alltid på djupet, hvari-
från den icke efter en sådan händelse, på flera 
dagar återkommer» Som den är seglifvad, kan 
den, nedbäddad i vått gräs, transporteras längre 
väg utan att dö. Braxen kan planteras i dam
mar, trifves der väl och blir fet om tillräcklig 
föda icke saknas, livilken, under fiskens fria till
stånd, består af gräs, dyjord, maskar och insek
ter. I dammen kan den födas med draf, deg
bollar och dylikt. 

Lika med de öfriga af våra inhemska Cy-
prin-arter, undergår denna mycken förändring i 
afseende på form och färg, härflytande af ålder, 
årstid, vattnets beskaffenhet m, m, Denna skilnad 
är ofta så stor att några Ichthyologer liafva varit 
villrådiga huruvida dessa former utmärka skilda 
arter. Eger denna fisk så ymnig tillgång på fö
da, att den deraf blir fet, blir kroppen alltid 
högre i jemförelse med längden, än då den, i 
brist på föda, blir mager, i hvilket fall den all-
tid blir mer långsträckt med spetsigare hitfvttd, 
från hvilket ryggens båge höjer sig uiui cbe tvätt. 

De yngre äro alltid mycket lägre än de äldre 
och liafva den mera utdragna formen. I denna 
ålder anses de af fiskare, på vissa orter, för en 
särskild art och kallas: Vanka, Blåpanka, Flira, 
Blecka, Svartspoling o. s. v. De fetare liafva 
äfven en mycket mörkare färg än de magrare 
och yngre. I slutet af Maj eller början af Juni 
månad, drager sig Braxen till ständerna för att 
leka och dess leklid inträffar alltid på den tid 
då Enbusken blommar, livilken tid noga iaktta-
ges af fiskaren. Första stimmen som ankommer 
till lekstället, hvilket aldrig ombytes, utan årli
gen är det samma, består endast af hannar, der-
efter ankomma honorna, som blanda sig med 
dem, och leken börjar. Under nattens tystnad 
fortgår den ifrigast med mycket buller, emedan 
fisken i tält slutna slim, strykev af och an, slår 
med stjerlen i vattenbrynet och gör många lif-
liga rörelser. Rommen afsättes på Säf och Gräs 
mot livilken honan under leken gnider sig; dess 
korn äro då små och gulaktiga. Leken fortgår, 
efter väderleken, 3—4 dagar. Rommen k lä ekes 
iuom 3:ne veckor och ynglet växer fort. Då 
de äldre slutat leken, börja de yngre. Då tjen-
ligt lekställe icke finnes i sjön, sokes det i större 
åar, dit fisken i sådant ändamål uppstiger. Den 
väljer då alllid lekslället i någon g ni sig bugt på 
sidan om strömfåran. Braxen är mycket afvel-
sam och man har i en hona af 6 U. vigt räk
nad t 137,000 romkora. 

Då Braxen, ehuru benig, har ett välsma
kande kött, eftersökes den äf/en af fiskaren på 
mångfaldigt sätt. Under lektideu fångas den van
ligen med Nät (46) sällan med Not (49) emedan 
fisken derigeuom skrämes och leken ofta förderf-
vas. I Katsor (48) som utsättas på lekslället el
ler i sådana sund, genom hvilka Braxen fram-
stryker till detsamma. Under vintren tages ofla 
en betydlig mängd med Isnot (47) då de ställen 
träffas på hvilka den valt sin vinterstation. I 
Augusti och September månader metas Braxen 
på i6—rl2 famnars vatten vid så kallad Sträng 
(.50). Till agn nyttjas den vanliga metmasken. 

C. U. E. 

Skandinaviens Fiskar. Haft. 8. 24 
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PI. 43. 

K l o  r o c k a ;  Raja radiala Donov. 
Artin.  Nosen trubbvinklig,  kort ;  kroppen nndert i l l  ofläc kad och u tan taggar-  rv««-

fenorna tät t  hopsi t tande;  knaggarne st jernl ikt  raff lade.  °  '  " 

117 Sjrno^mi- R; "<liata n™°7' ,FB'ES„Yet Ac- HANDL" 1838> P- 146. - MULLER et HEM.E Plagioslomen p 
F a b r ~ f r  G r ö n ! * ? )  L B E R G  G o t h e b -  S a l l s k .  n y a  H a n d l .  I V .  2 9 .  —  N I L S S O S  S y n o p s i s  p .  1 1 9 .  _  ( R .  F n l l o n i c å  

Denna art är den minsta bland de Nordi
ska rockorna. De exemplar som uppnått 1* fots 
längd äro skicklige till fortplantning och de tyc
kas ej blifva längre än 2 fot. Figuren är tagen 
efter en fullt utbildad hona hos hvilken den 
utbredda kroppsskifvan var 10i tum lång; stjer-
ten 7f; största bredden 12;; munnens afstånd 
från nosspetsen 2|. Hannarne af denna art, lik
som af R. clavata, äro något mindre än honorna. 

Kroppsformen är nära qvadratisk, föga tr ans-
versell, med rundade sidovinklar. Nosen är högst 
föga framskjutande, och hörer till de trubbigaste 
som förekomma i hela slägtet; dess form visas 
föröfrigt bast af figuren. Bukfenorna äro breda 
och rundade och deras främre lob alldeles af-
skild, såsom hos alla egentl. Rajas. Båda ryggfe
norna, hvilka stå ofvanför stjertspetsen, såsom på 
hela slägtet, äro hos denna art tätt hopsittande. 

Hela kroppens undersida är glatt och len; 
blott undre sidan af nosen är otydligt sträf, 
livilket dock föga märkes på färska exemplar. 
Öfre sidan är deremot ganska taggig. Alla tag
garne hafva en ganska karakteristik form; de 
äro nemligen vid roten starkt utvidgade och 
stjernlika, eller starkt kölade af 8 k lO höga 
åsar som utlöpa i spetsar kring roten. Af dessa 
kölar är en främre och en bakre tydligen större 
än de öfrige. Spetsen af b varje tagg är stark, 
krökt och ganska hvass. De stora taggarna, eller 
egentl. s. k. knaggarne, hafva v. p. dubbelt så 
många kölar, hvilka dock äro mindre utstående 
och e,j bilda en stjernlik rot. Dessa stora knag-

gar finnas nästan blott på de ställen som alltid 
hafva sådane, nemligen l:o på inre kanten af 
orbila, en framom och 2 bakom ögat; 2:o på 
båda skullerbrosken, 2:ne sittande efter Ii varan
dra; samt 3:o långsåt ryggen och stjertens me-
dellinie, hvarest denna art har en rad af 12 a 
16 knaggar, räckande från cranium till främre 
ryggfenan, men ingen mellan eller bakorn rygg-
fenorna. Stjertens sidokölar äro oväpnade, men 
pa sidorna, närmast intill medellinien blifva små-
taggarne något större, ehuru ej så stora som knag
garne, och bilda en tämligen regulier rad, som 
sträckei sig nära lika långt fram och bakåt som 
medelraden. Extraordinära knaggar tyckas säl
lan utvecklas hos denna art. Småtaggarne äro 
föröfrigt någorlunda jämt men ej lätt strödde på 
hela öfre sidan. Utmed ryggens sidor finnes dock 
ett par stora, vanligen nästan glatta ställen. 

Tändei ne äro lika hos bada könen. De äro 
små, knapplika, med en fin, bakåt liggande, 
b vass, krökt (klolik) spets, och sitta i v. p. 18 
tvär rader på hvardera sidan om medellinien, i 
b vardera käken. De i öfverkäken aftaga i stor
lek både mot medellinien och munnviken; men 
i underkäken aftaga de blott utåt, så att de mot 
medellinien sittande äro något större. 

Färgen är ofvan lefverbrun, under hvit. 
En liten skiftning i b vitt och några små otyd
liga möika fläckar markas ofvan. Slemkanalerna 
i huden pa undre sidan äro hvila och synas ej 
Utåt. Denna art saknar alldeles det tecken tiH 
6:te gälöppningen, som finnes hos Ra ja clavata. 



'J* 
•  < . .  <  -  -



. 

ab JJöld H9§ifJ(ias9 o*ii! i*fc ncuraL mil , iJjhiJa 



K L O R O C K A .  179 

Könskillnaden är, såsotn i h ela slägtet, tyd-
lig hos äldre individer, genom hanarnes hjelp-
genitalier, som utvecklas vid bakre ändan af 
bukfenorne, samt deras kardor (eller kardtaggiga 
fläckar), hvilka framkomma då de äro aflings-
skicklige. Hos denna art äro egentligen blott de 
bakre tydliga, som finnas vid bröstfenornas yt
tre vinkel, ty vid hufvudets sidor, der de främre 
återfinnas, äro denna artens honor nästan ännu 
taggigare än hannar ne. — IIos ganska unga in
divider synes ej tecken till könskillnad. FRIES 
omtalar (på ofvan anförda ställe) helt unga, tro
ligen endast få dagar eller veckor gamla exem
plar, af blott 3 a 4 tums (75 å 100 millime
ters) längd, af hvilka han deponerat 2:ne på 
Riksmuseum i Stockholm. Dessa äro alldeles 
lika de fullvuxne och hafva samma antal knag-
<rar som dessa; men de öfrige laggarne äro yt
terst små, föga märkbara, och knaggarne äro 
trinda, utan tecken till stjernform; smala, föga 
böjda, och i proportion vida högre än på de 
fullvuxne. Den knagg uti mellersta rygglinien 
som sitter mid t emellan båda skullerbrosken, är 
störst af alla, nära 2 linier (5 millimeter) hög; 
de öfrige aftaga mot seriens ändar. Hos full
vuxna exemplar hafva de största knaggarna van
ligen blott 6 a 7 millimeters längd. 

° Jag kan på detta ställe ej underlåta att om
nämna den märkvärdiga yltre likhet som främre 
loben af bukfenan, hos denna och de flesta roc-
kor, har med bakfötterna hos de 3 högre djur-
klasserna. Denna lobs första stråle är ganska 
tjock och utgöres af 2:ne stora hufvudsakliga le
der som kunna knäformigt bojas mot hvarandra, 
och som tyckas motsvara femur ocli tibia af 
en bakfot. Den har dessutom ett par finare derpå 
följande strålar, af hvilka, hos de högre djuren, 
blott slutlederna tyckas qvarstå i form af fibula 
och de bakre fingrarna. Något tecken till skilda 
fingrar synes naturligtvis ej på Rockorna. En 
längre i detalj gående jämförelse kan ganska väl 
göras; den skulle vara svår att fatta utan sär-
skilte figurer, men inses genast af livar och en 
som har tillfälle att närmare betrakta dessa de
lar på en färsk rocka. Bröstfenorna hos några 

få andra fiskar, t. ex. LophiuSj visa en utveck
ling som lika tydligt framställer deras likhet, i 
formen, med framfötter, hvaraf de äro verkliga 
motsvarigheter. 

Klorockan synes uteslutande vara en nord
lig art. Den finnes i Kattegat, ända ned emot 
Kullen, men ej i Östersjön; i Nordsjön, långtopp 
vid Norrska kusten (åtminstone till 61° enligt 
exemplar derifrån) och vid Brilannien, samt 
vid Island. FRIES anmärker att den synes äf-
ven förekomma vid Grönland, der O. FABRICIUS 
beskrifvit den under namn afR. Fullonica; men 
de Grönländska exemplaren torde dock visa nå
gon olikhet emedan REINHARDT, i sin uppräkning 
af Grönlands Fiskar (Danske Vid. Selsk. Afh. vol. 
7), utmärker namnet med ett frågetecken. Den 
går upp på mindre djup, så att den ofta fås på kol-
jebackor, vid ungefär 30 famnars eller mindre 
djup, eller till och med uti sill vadar invid ku
sten. Den går såsom alla samslägtingarne utmed 
bottnen, och tillhörer ej egentligen kusterne el
ler skärgårdarne. FRIES säger sig vanligen hafva 
sett den fångad på senhösten. Om dess fortplant
ning har jag mig intet bekant. De ofvan omta
lade små ungarne lära dock vara tagne om vin
tern i vad, på ringa djup. Äggen torde alltså 
läggas der. Då denna art ej är ymnig vid våra 
kuster och dessutom blott uppnår ringa storlek, 
är den af obetydligt värde för fisket. 

Af den talrika Rockfamiljen finnas i Norden 
blott arter af det egentliga slägtet Rajcij som 
tyckes vara utbred t öfver alla haf, men som in
nefattar åtminstone 2 väl skiljbara former. De 
flesta utländska bekanta arterna af detta slägte 
likna nära våra R. radiata och c/avataj eller 
den form, som tyckes tillhöra bankar och ku
ster samt de mindre djupen i hafvet, hvaremot 
högst få utländske äro kände af dem, som likna 
våra öfriga, större arter, hvilka tillhöra det 
stora djupet. Dessa 2:ne former af slägtet äro 
väl åtskilde af FRIES i den ofvan citerade yp
perliga afhandlingen, hvilken utan tvifvel är 
det bästa, som någonsin blifvit skrifvet öfver 
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dessa djurs systematik. Den har likväl ej blif-
vit så begagnad af sédnare författare, som den 
förljenude, och nähinaS ej en-gäng uti literatur-
förteckningen i MULLER & HENLES förut nämnda 
Beskrifning öfver Plagiöstomerne. Det torde alltså 
tillåtas mig att- här bifoga en ytterligare utarbet
ning derttf, uti en öfversigt af alla kända arter 
af slägtet Raja, dock så, alt för arternes beskrif
ning hanvises till MULLER. & HEHLES m. fl. arbeten. 

Rajce äro: 
A. Reguliera, med en ganska liten, fenlik 

liud-flik ofvanpå stjertspetsen; 2-delt bukfena; 
bröstfcnstrålarne upphörande vid hufvudets sidor. 

l:o slätare arter med långt utdragen 
spetsig nosvinkel (den framskjuter öfver mun
nen längre än hälften af afslåndet från mun till 
anus, och framom spetsarne af de främsta bröst-
fenstrålarne ungefär så långt som dessas afstånd). 
De äro i allmänhet större och tyckas vistas ut 
på djupet. Båda könen ha spetsiga tänder. [Om 
man ville anse dem såsom eget slägte, hvilket 
dock är öfverflödigt, kunde de benämnas Leio-
batus, efter Aristoleles], 
a) hudens slemkanaler svarta, bilda svarta punk
ter och streck på buksidan. 

R. vomer F r i e s .  . . . . . .  A t l .  h . ,  M e d e l h .  
R. batis Mont. Fries. Nordsjön. 
R. intermedia Parn., M. et H. 147. . Britann. 
R. salviani M. et H. p. 143. . . . Medelh. 

b) slemkanalerne af samma färg som huden; 
synas ej. 

R. fallonica. Äsc. Fries. . -Nordsjön, Medelh. 
R. lintea Fries Nordsjön. 
R. maroccana Selin., M. et II. 150. . . Atl. h. 
R. nasuta Banks. „ „ 150. . . Söderh. 
R. marginata Lac. „ „ 140. Medelh. Atl. b. 

2:o taggigare arter, med kort nosvinkel 
(framom munnen kortare än halfva afst. från 
mun till anuS, och framom de främste bröstfen-
strélarne omkring hälften af dessas afstånd: en 
tvärlinea genom båda ögonen till kroppskanten 
blir mer än dubbelt så stor som denna lineas 
afst. från noSvinkeln; alltså är denna vinkel, i stoft 
sedd, trubbig). Hos de svenska arterna har pil-

pillen ett flikigt lock och honorna äro större. 
Dessa arter äro i allmänhet små och tyckas till
höra hafvets mindre djupa ställen. Slemkana
lerna alltid hvita. (Egentliga Rajce). 
a) nosvinkeln spetsigt framskjutande. Hos alla 
kända arter äro tänderne trubbige på $ och un
garne; blott fullvuxna hannar få spetsiga tän
der (bröslfenan spetsig på de 2 förste, rundad 
hos de öfrige. Obs. ryggfenornes olika läge). 

R. chivata L., Fries. . Atl. h. Medelh. Sv. h. 
R. capensis M. et. H. 151 Cap. 
R. oxyrliynchus L., M. et H. 148. Medelh. Atl. b. 
R. miraletus I,., M. et H. 141. Medelh. Atl. h. 
R. Schultzii M. et H. 138. . . . Medelh. 
R. Kenojei Biirg. M. et H. 140.. . Japan. 

b) nosvinkeln trubbig. Hos de 4 första arterna 
liafva båda könen spetsiga tänder; hos de öfrige 
äro tänderne som på förra afdelningen (alla haf-
va rundade bröstfenor). 

R. radiata Donov. Fries. . . . Nordsjön. 
R. asterias Rond. M. et H. 139. Medelh. Atl. h. 
R. ncevus M. et H. p. 138. d:o d:o. 
R. smithii „ „ 150. . . . S. A fr. 
R. radula Dela R., M.etH. 133. Medelh. Atl. h. 
R. atra M. et H. 134 Medelh. 
R. undulata Rond., M. et K. 134.. . d:o. 
R. brasiliensis M. et H. 195. . . Brasilien. 
R. microcellata Mont. M. et H. 142. Britann. 
R. oculata Risso. M.etH. 151. Medelh. Se nedan. 

B. Afvikande (från de vanliga europeiska). 
3:o stjertspetsen smal, alldeles utan fen-

lik lob. (Föröfrigt lika med 2:o,a: R. cla-
vata etc. — Vraptera Mull. et H.) 

U. Jgassizi M. et. H. . . . . Brasilia. 
4:o bukfenan ej 2-delt; bröstfenans strå

l a r  f ra m å t  f o r t s a t t e  ä n d a  ut  i  n o s v i n 
keln. (Har lob i stjertspetsen och allt öfrigt 
såsom afd. 2:do, a: R. clavata etc., men £ har 
spetsiga tänder. — Sjmpterjgia M. et H.) 

S. Bonapartii M. et H. (patria i gli.) 

På detta ställe får jag tillägga beskrifningen 
af en förut föga bekant art, nemligen: 
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RAJA oculata Risso, ofvan lätt småtaggig med 
ganska små knaggar; stjertens öfre knaggrad 
irreguliert flerdubbel; sidokölarnesenkel; rygg-
fenorne åtskilde. 

Ett uppsloppadt exemplar finnes på Zoolo
giska museum i Stockholm, hvilket Prof. HE
DENBORG hemfört från Alexandria. Jag tviflar 
ej att detta hörer till den af Risso ofullständigt 
beskrifna R. oculata, ehuru färgen och stjert-
taggarne ej passa rätt bra till hans beskrifning. 

?. Längd till anus 10 tum (250 millim.), 
till munnen 35 ä 40 m.m.; fr. anus till stjert-
spets 12 t. (300 m.m.); största bredden 14 t. 
(350 m.m.) Yttre omkretsen tyckes hafva va
rit nära lik den af R. radiata. Bröstfenans yt
tre och bakre vinkel lätt rundad; bakre kanten 
rät. Ryggfenorna J tum skilde. Hela öfversidan 

sträf af ganska små taggar, såsom sandkorn, hvilka 
stå ytterst tätt, men glesare åt sidorna. Hela un
dersidan glatt utom en sträf fläck kring anus. 

Knaggarne föga utvecklade: inga på skul-
lerbrosken; många, föga större än småtaggarne, 
på orbitas inre kant, samt i en rad långsåt ryg
gens medellinia; framom skullerbrosken är denna 
rad 2- ä 3-dubbel. På stjertens ryggkant äro 
de något större och slå irreguliert, 2 ä 3 i bredd, 
ända till ryggfenorna. På stjertens sidoköl är 
raden nästan enkel. 

Tänderna trubbiga, något transversella. Näs
borrarne sitta närmare munnen (skadade). 

Färgen ofvan brungrå, med små, tätt stående 
bleka fläckar, och en liten, mörk, blek-kantad 
ocell vid hvardera skullerbrosket. Under hvit. 

C. s. 
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S k ä r - s n u l t r a ;  Labrus mel ops L. 

Artm. Förlockets kant hvasstandad; en svartaktig fläck bakom ögat och oftast en 
under sidolinien vid stjertfenan; hufvndet mycket kortare an kroppens höjd. 

Rf. 16+9;  A nf. 3+io;  Stjf 11;  BrJ. i5; Bf. i+5 .  
Synonymt. Labrus melops LINN. S. N. X. p. 286; — Mus. A(J. Fr. 2 p. 78; — S. N. XII p. 477. — 

Cuv. el VALENC. 13 p. 467 (Crenilabrus); — KRÖYER Damn. Fiske p. 521. 
L a b r u s  R o  n e  A s c a n .  I c o n e s  2 tab. 14 (1772). — NILSSON Synopsis p. 76. — Cuv. et VALENC. 13 p. 172. 
Lutianus norvegicus Bloch tab. 256. — (Labr. norv.) NILSSON Syn. p. 77. — Cuv. et VALENC. 13 p. 176. 
Labrus Tinca Jehyns Brit. vert. 397. — YARRELL Br. F. I, 293 (nec LINN. BRUNN. VALENC.) 
L a b r u s  T u rd u s  MULLER Prodr. n:o 383. — Perca maculosa Retz. fn. p. 337. — CreniJ. Pennanti Cuv. 

et VAL. 13, 178. — Berggylta n:o 1 et 2, STRÖM Söndra, p. 266. 

Anm. VALENCIENNES har först uppgifvit att den fisk, som LINNÉ beskref under namn af Labrus melops 
från Medelhafvet, äfven finnes i Nordsjön o ch vid Danmark, men besynnerligt nog ej insett, att den är en af de 
Skandinaviske faunisterne beskrifven art. KRÖYER liar först visat detta och reducerat alla de ofvan uppräknade 
namnen till en enda art, samt dessutom framställt det högst sannolika förmodandet att Labrus gibbus Penn., 
L. Couchii Cuv. et VAL. 178 och L. Donovani Cuv. et VAL. 180 äfven borde hitföras säsom synonymer. — 
Härtill får jag lägga, att typexemplaret för LINNÉS L. melops ännu finnes på Riksmuseum i Stockholm dit det 
kommit med de öfriga gamla samlingarne på Drottningholm, hvilka LINNE beskref i Mus. Regis och Regin®, for
sed t med en gammal skrifven och en tryckt påskrift: JJLabrus Melops." Det o'fverensstammer fullkomligt med 
den nordiska L. norvegicus och rone, och har såsom denna blott 5 gälhudstrålar, ehuru LINNÉ uppgifvit 6 
uti art-beskrifningen i M. Ad. Fr. så väl som uti slägtcharacteren i Syst. Nat. (efter Artedi). 

från nosspetsen är, då munnen tillslutes, If å 2 
gånger Ögats diameter. Näsborrarne såsom på 
öfrige arter. Munnen sitter såsom nyss nämn
des, högt, och är mindre än på våra öfriga ar
ter utom L. exoletus; nemligen ej klufven till 
midten mellan öga och nos, med tjocka, kortare 
läppar ocli lika långa käkar. Tänderna äro co-
niska, trubbiga, starka, tätt hopsittande; på hvar-
dera sidan 5 a 6 ofvan och omkring 8 nedan-
ti 11. De tilltaga småningom i storlek: mellersta 
paret är störst både ofvan och nedan, samt of-
vantill något åtskildt. Gälhinnan hade (på 8 
exemplar) blott 5 smala strålar. Förlockets kant 
är hvassare tandadt än på våra öfriga arter med 
v. p. 50 små sågtänder. 

Fjällen äro stora och nästan 5-kantiga med 
rundade vinklar: den 5:te utgöres af den fristå
ende, bakre kanten, som är starkt tillrundad. 
Sidolinien, som är parallel med ryggen och starkt 

Fullvuxna exemplar af denna art hafva 8^ 
tums (210 millim.) längd; dock äro de tidigare 
fortplantningsskicklige. Kroppsformen är bredare 
än hos våra öfriga arter. Största höjden, som 
infaller mellan bukfenans rot och ryggfenans 
början, är något mindre än £ af total-längden: 
hos vuxna exemplar innehålles den 3 gånger i 
afståndet från nosspetsen till £ af stjert fena 11. 

Hufvudets längd med gällocket är hos ett full
vuxet exemplar något mindre än i af totalläng
den; hos yngre (t. ex. af 100 millim.) något 
större än |. Hufvudet är kort, så att dess öl re 
och undre sida slutta emot hvarandra i en nära 
rät vinkel då munnen är sluten: men munnen 
är då trubbigt rundad och något uppålstående, 
emedan undre sidan stiger mera uppåt än den 
öfre sluttar nedåt. Ögat är litet och sitter, lik
som på L. maculatus, med sin underkant be-
tydligen öfver kroppens medellinie; dess afstånd 
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böjd under ryggfenans bakre ända, innehåller 
omkring 34 ijä 11 (eller 36 h 37 om de olvan 
gällockel medräknas). Anus ligger tätt bakom 
mid ten af totallängden, under 13:de ryggstrålen. 

Fenorna visa samnia bildning som hos de 
förut beskrifne arterne. Ryggfenan börjar midt 
öfver gällockets bakre kant; och har 25 strålar, 
hvaraf 16 hårda, ganska spetsiga, och 9 greniga; 
sällan 15+9 eller 16+8. Vanligen är den första 
knappt 5 af den 3:dje och 4:de; den andra föga 
kortare än dessa. (På figuren synas blott 15, så 
att den korta första tyckes saknas). — Analfenan 
är bakåt något litet högre än den fullkomligt mot-
sittande bakre ändan af ryggfenan, liksom hos L. 
maculalus, hvilket är mindre vanligt hos fiskar-
ne; den har 3 taggstrålar af h v i 1 k a den första 
ar föga mer än hällten så lång som den tredje, 
samt 10, sällan 9, greniga strålar. — Stjertfenan 
är rundad, kort, ej fullt i af hela kroppslängden, 
med fjällig rot. Den kan föga utbredas, såsom 
i hela slägtet. Strålarne äro 11 fullständige, 
månggrenige, hvaraf 6 öfver och 5 under sido-
linien; samt i öfre och nedre kanten en nästan 
enkel, föga kortare och 3 å 4 ganska små, ru
dimentära. — Bröstfenan börjar under 2:dra 
ryggstrålen, är bredt rundad, något öfver l af 
hela kroppslängden, med 15 strålar hvaraf den 
första helt kort (till i) och enkel, men mjuk, 
bunden tätt intill den andra, som ej heller är 
grenig; 4:de till 6:te längst. — Bukfenan aflång; 
börjar strax bakom bröstfenans rot, ocli liar J 
af dess längd samt 6 strålar: den 3:dje och 4:de 
längst; den första är en stark tagg, ej fullt i så 
lång som den 3:dje; 2—6 greniga. 

Färgen är, såsom hos alla arterna af släg
tet, vacker och något variabel. På en nyss fån
gad är kroppen grönaktig, ofvan blå, öfverallt 
med gulaktiga fjällkanter. Hufvudet gulaktigt 
med sneda gröna linier och uti dem en nästan 
svart fläck i ögats bakre kant. Fenorna fläckiga 
af gult, grönt och blått, men utan tydliga svarta 
fläckar. Kropps-sidorna hafva under sidolinien 
flera stora mörka tvärfläckar, hvaraf den sista, 
vid stjertfenan vanligtvis är mörkast. — Denna 
teckning förloras ganska snart efter fiskens död 

och i svag sprit, så att hela kroppen blir nä
stan enfärgad, gråaktig; men den svartaktiga 
fläcken bakom ögat bibehåller sig alltid och blir 
tydligare, samt nästan större än hos let vande 
exemplar; och i allmänhet, men ej alltid, cjvai-
blifver ett litet märke af den mörka fläcken vid 
stjertfenan. 

Om denna arts lefnadssält hafva inga nya 
upplysningar kunnat inhemtas. Den är ej all
män vid Bohuslän och tyckes blott hålla sig på 
några få lokaliteter. Af fiskrarne är den ej sär
skilt känd från samslägtingarne. Alt dömma af 
det oftare förekommandet vid Danska kusten tyc
kes denna och L. rnpestris trifvas lika väl vid 
mjuka som vid klippiga stränder. RETZTUS säger 
alt den finnes vid norra Skåne; enligt NILSSON 
och K ii (i Y KU tyckes den ej vara så sällsynt in i 
sundet. Vid Julland skall den till och med gå 
in genom Bälterne i Östersjön, och vara fångad 
i hamnen vid Kiel (af BOIE, enligt KRÖYER och 
VALENCIENNES). Vid Norrige finnes den upp till 
62° (enl. STRÖM), kanske längre. Vidare förekom
mer den utmed hela vestra kusten af Europa, 
kring England och Irland samt i Medelhafvet. 
Från Island känna vi ingen Labrus-art. — Fö
dan utgöres af små Crustaceer o. d. — Denna, 
så väl som öfrige Labri synes alldeles ej om 
vinlern, ulan lärer då hålla sig vid bottnen på 
något djupare ställen. Emellertid lära de ej vara 
långt borta. WRIGHT har nemligen den 12 Ja-
nu ar i 1838 funnit 5 st. af L. rnpestris i sval
get och magen på Larus glaucus. — Forlplant-
ningstiden skall, enl. KRÖYER, inträffa i Juli. 
Samme författare meddelar en iakttagelse, som 
tyckes visa, alt en verklig parning inom detta 
slägte skulle förrättas af ett enda par; de hade 
nemligen, flera gånger under en längre stund, 
blifvit sedde springa opp ur hafstången invid en 
brygga, förföljande hvarandra, dervid hastigt 
vällda undersidorna tillsamman och förblifva en 
kort stund i denna ställning, åtskiljas och åter 
dölja sig bland tången, för att snart ånyo fram
komma på samma sätt. En svartagtig papill 
näst bakom alius, som är vid spetsen genom
borrad och flera gånger större hos honan än hos 
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hannen, förmenas härvid hafva tjenat såsom co
pula tiönsorgan, sa ätten verklig befruktning inom 
kroppen ägt rum, hvilket i hög gracl förtjenar 
att ytterligare noga undersökas. 

Med denna art hat va vi nu uppräknat och 
beskrifvit alla de vid Skandinaviens kuster van
ligen lefvande ar terrie af släglet Labrus, nemligen: 
1 L. mixtus L. pl. 37, 38. 
2 L. maculatus Bl. pl. 2 (L, berggylta Asc. 

KRÖYER); beskrifven vid pl. 9. 
3 L. melops L. nyss beskrifven, pl. 44. 

4 L. rupestris L. pl. 9 lig. 1. 
5 L. exoletus L. pl. 9 fig. 2. 

Enligt en af FRIES efterlemnad anteckning 
kan jag här tillägga, att parningstiden för L. ru
pestris inträffar i medlet af Juni. Honor med 
flytande rom finnas af blott tums längd. Rom-
suckarne äro förenade till en enda, och rommen 
är ganska fin, samt således talrik, gulaktig, men 
alldeles klar då den är fälld. — Sjelf har ja" 
i medlet af Juli funnit fina nybildade ägg i ä<*g-
säckarne hos samma art. C. S. ° 

PL 45. 
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I l å - s t ö r j e ;  Squalus Galeus Linn. 
Artm. Har blinkhinna och spruthål.  Tänderne i bakre kanten 2—3 tandade; bakre 

ryggfenan mycket mindre än den främre. 

Synonymi. Gälens  canis  Rond.  P isc  377 .  — MULL.  e t  HENLE Plagios t .  p .  57 .  — Squalus ,  Ar ted i  Gen .  
6 8  n: o  9 ;  —  Sy n o n .  9 7 .  —  S q u a l u s  G a l e u s  L .  S .  N .  p .  3 9 9 .  —  NI L S S O H  S y n o p s i s  p .  1 1 5 .  — G a l e u s  v u l g a 
ris YABRELL Brit. Fishes 2 p. 390. 

Squalus Galeus tyckes knappt upphinna mer 
än 6 fots längd; men så stora exemplar omtalas 
af YARREI.L. En nyligen fångad hona från södra 
delen af Kattegat var 59| tum lång (1,225 m.). 
Från nosspetsen till ögat t.; ögat li; till för
sta ryggfenan 18^; största bredden, näst framom 
gälarne 6 t,; bröstfenan 8 t. Den hade något 
nedtrycktare nos, något smalare och spetsigare 
bröstfena samt föga smalare stjertfena än vår 
figur, som är gjord, efter ett yngre exemplar af 
blott 34- tums längd. En ofödd unge (med hål 
efter nafvelsträngen) som förvaras på Riksmu
seum, är 12 tum lång. 

Kroppen är långsträckt, bakåt något hop
tryckt, framtill trind, med något bredare och 
starkt nedtryckt hufvud. Nosen sedd uppifrån 
har en parabolisk form. Fjällen sitta högst tätt 
packade och äro ganska små: på ett fullvuxet 
exemplar ej en millimeter långa; spetsiga med 
en stark köl mid tät och en liten, rundad land 
på hvardera sidan. De hafva lika form öfver 
hela kroppen. Slemporer öppna sig öfverallt utåt, 
och såsom vanligt, isynnerhet på nosen, der de 
sitta i rader; men de äro fina och ganska svåra 
att se. Sidolinien är äfven föga tydlig; den lö
per rät, något öfver mid ten af sidan. 

Ögonen äro försedde med blinkhinna, lik
som hos det talrika slägtet Carcharias. Dess 
kant har alldeles samma utseende som kropps
huden och synes framtill, vid undre sidan af 

Ögat, samt plägar vara tydlig äfven på uppstop
pade exemplar. Pupillen är longitudinellt a fläng, 
spetsig framåt och bakåt med rundad öfre och 
nedre kant*). Kanten af orbita omsluter ej ögat 
tätt och likformigt rundad åt alla håll, såsom 
på Sq. cornubicus; utan den visar ett tydligt 
närmande till formen af ögonlock; öfre kanten 
är nemligen mera rät, och kanterna sammanstöta 
fram och baktill i spetsiga vinklar. Ögats be
täckningar visa alltså en utbildning, som när
mar sig till den hos de högre classerne. Näs
borrarne äro små, något S-formiga, transverseilt 
liggande, något närmare mun vinkeln än nos-
spetsen, med ganska liten yttre valvel. Båda 
munvikarne omgifvas af ett intryckt veck i 
huden. 

Tänderne ligga i flera rader såsom hos alla 
hajar, med omkring 30 i hvarje rad ofvan och 
nedan, sittande lätt intill hvarandra. Jag har 
försummat att räkna dem på ett lefvande exem
plar och kan ej göra det på ett uppstoppadt. 
MULLER et HENLE uppgifva De äro ej stora, 
knappt af 5 millim. lodrät höjd hos en full
vuxen; 3-kantiga, hoptryckta, med lång fin spets, 
och 3 å 4 små hvassa sågtänder i bakre kanten. 
Främst i underkäken sitter en midteltand, som 
är sågad i båda kanterna. Af de 5 gä/öppnin
garne ligga de 2 sista ofvanför bi östfenan. Det 
s. k. spruthålet (jämf. beskr. af Sq. cornubicus) 
är tämligen litet, dock tydligt, af 1 milliin. 

*)  I  MULLER e t  HEHLES ofvan  anförde  a rbete ,  s id .  5 7, uppgi fves  a t t  pupi l len  a r  rund  uppå t  och  b i ldaren  v in
ke l  nedå t ;  hv i lke t  dock  e j  ö fverenss tämmer  med min  e r fa renhe t ,  

Q  ̂  
Skandinaviens Fiskar• ' Häft. 8. 
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diameter, och ligger så långt bakom ögat som $ 
af ögonöppningens längd. De vertikala fenorna 
hafva bakre vinkeln långspetsad. Bakre rvg--
fenan sitter midt emot analfenan, dock något 
litet framflyttad, och är knappt större än den, 
eller till hvarje dimension blott hälften så stor 
som den främre. Genom detta förhållande skil
jes Sq. galeus aid ra lättast från en högst när-
slägtad art, Galeus japonicus M. et II., som lef-
ver . norra delen af Still;, hafvet, hos hvilken 

a ryggfenan är nära så stor som den främ
re, och mycket större än analfenan. Föröfri-t 
han visar jag t dl figuren, som bäst utvisar fe
nornas form, med erinran om den ofvun anför
da obetydliga skillnaden mellan äldre och yn-re 
exemplar. Stjerten är hel och hållen något hop
tryckt, och saknar så väl d e kölar vid sidorna, 
som de transversella intryckningar hvilka linnas 
på en stor del andra Hajarter (t. ex. Sq. cor-
nubicus). -1 

Färgen är ljust brung rå, under ganska blek, 
utan Häckar. 

Af inre delarne kan jag blott anföra, att 
tarmen, hos d enna, såsom hos större delen af 
kanda Ilajformer, inuti har en spiralformigt lö
pande stor fåll, eller valvel. 

Könskillnaden är den hos Hajarne vanliga. 
Hos den afbildade unga hannen voro bihan-
gen vid bukfenorna ej utskjutande öfver dessas 
spetsar. 

S q. galeus, eller Galeus can is, såsom 
beuämnes af de nyare forfattarne, hvilka 

skilja Hajarna i många genera, är hos oss en af 
de sällsyntaste bland de arter, som hittills med 
säkerhet kunna räknas till vår fauna, och han 
ar den enda af dessa som ä r försedd med blink
hinna. Sq. glaucus har blott någongång bli f-
vit sedd vid Jutland, men tillhörer något var
mare trakter, och Sq. arcticus torde ännu ej 
vara med mera visshet känd; säkert är åtmin
stone a tt namnet Håmär vid Norrige ej särskildt 
utmärker denna art. Sq. galeus förekommer 
sa sa lan i Kattegat, alt den ej är allmänt känd 
affiskrarne. Namnet Hå-störje, hvarmed den 
at en och annan fiskare blifvit betecknad, torde 

härleda sig från likheten i hufvudets (egentligen 
nosens) form hos denna art och hos Stören 
(Acipenser), som egentligen så benämnes både i 
Bohuslän och i Norrige (t. ex. af STRÖM i Söndm. 
Beskr.) Hå-störje eller Hå-större be tyder annars: 
ett djur som är mycket större än Hå (Haj, Sq. 
acanlhias) men liknar den. På samma sätt kal
las 1 honfisken: Makrelstörje o. s. v. Namnet 
S tör är utan tvifvel samma ord som detta norr
ska: Störje, hvilket ej tyckes brukas annat än 
såsom bi hang vid ett annat namn, och endast 
tor arter som ej ofta förekomm a, så att de ej fått 
ett eget namn. Andra fiskare hafva velat igen-
kanna Sq. galeus och kallat den Bethaj, eme
dan den tvärt afbiter koljor som fastnat på krok, 
utan att sluka dem hela och sjelf fastna, och 
uppgivit, att den går i stim i September, på 
de bankar hvarest koljan plägar fångas, hvårföre 
man undviker att utsätta koljebackor vid denna 
tid. Denna uppgift kan dock möjligtvis härleda 
sig Iran förväxling med Sq. acanthias. (Ehuru 
man ej får gissa uti natural!,istorien, vill jag 
docK a nmärka den utmärkta likheten i hela for
men mellan Galeus och Carcharias, hvilken 
sistnämnde form aldrig går i flock, ej en-ån-
T Parningstiden). Under ett helt år som Pro-
lessor FRIES tillbiagle i Bohusläns skärgård lä-
rer han blott hafva erhållit det enda har afbil
dade exemplaret. Understundom förvillar den 
sig dock ända ned till Skånska kusten; den of-
van beskrifna fullvuxna honan var fångad der, 
af fiskare I rån Kåå vid Helsingborg, och inköp
tes färsk på torget i Lund d. 'iO Jan uari 1835. 
Den finnes uppstoppad i dervarande Zoologiska 
samlingar. Då arten är så sällsynt har ej till
fälle vant att inhemta upplysningar om dess lef-
nadssatt. Enligt YARRELL ä r den ganska allmän 
vid Englands sydvestra kust, hvarest honan i 
Maj eller Juni, framföder 30 eller flera ungar 
pa en gång. Han säger att ungarne vistas vid 
kuslen första vintern, bli fullvuxne i andra året, 
och att de sedan om vintern gå ut på djupet. 
Då den marker sig vara fången på krok skall 
den, liksom Sq. glaucus, sno sig rundt omkring, 
sa att linan upprullas kring kroppen. C. S. 
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PI. 46. 

P i g g l i a j ;  Squalus Acanthias L. 

A r t  n i .  S a k n a r  a n a l f e n a ;  e n  s t a r k  t a g g  u t a n  i n t r y c k t  s i d o r a n d ,  f i n n e s  f r a m o m  h v a r -
dera ryggfenan; den främre dubbelt kortare än fenan; näsborrarne sitta strax framom 
halfva längden af nosens undersida. 

Synonymi. Squalus ARTEDI Gen. p. 66 n:o 3; — Syn. 94; —Spec. p. 102. — Sq. Acanthias LINN. S. Nat.; 
Fn. Suec. 295. — 13LOCH 8 5. — RETZII fn. Sv. 305. — NILSSON Synopsis p. 117. — Acanthias vulgaris MULLER 
et HEN LE P lagiost. p. 83. — Spinax Acanthias Guv. R. An. — YARBELL Br. F. II p. 400. — H aae, STRÖM Söndm. 
280. — PONTOPP. Norr. Nat. II. p. 185. 

Pigghajen hörer  t i l l  de mindre arlerne.  Den 
uppnår ful la  3  fots  längd (0,9 m.) ,  men knappt  
deröfver så vidt  jag erfari t .  Figuren är  tagen af  
ett så stort exemplar. BLOCH nämner ett af 3^ 
fots  längd,  men kanhända torde det ta  bero på 
ol ikhet  i  fotmåttet .  Nyfödda ungar,  på hvilka 
l iafveln ej  synes,  l iafva 9  å 10 tums längd (Mus.  
Stockh.  BLOCH uppgifver en fots  längd).  Ti l l  
yt tre  kroppsformen l iknar han ganska mycket  den 
nyss förut  beskrifna Sq.  galeus,  el ler  är  nästan ännu 
mera långsträckt .  Liksom den,  är  han i  kroppen nä
ra t r ind,  bakti l l  svagt  hoptryckt ,  utan st jer tkölar ,  
med hufvudet  nedplat tadt ,  bakti l l  något  bredare än 
kroppen och med paraboliskt  t i l lspetsad nos.  Fj äl
len äro bi ldade l iksom den föregåendes,  m en något  
l i tet  s törre och sträfvare.  Slemporerne synas 
något  tydligare och äro på nosen tämligen jämnt 
fördelade,  utan at t  vara ordnade i  rader.  Sido-
Frnien börjar  på hufvudet ,  mellan ögonen,  och 
går  derifrån snedt  nedåt;  den kan föl jas  utmed 
undre kanten af  s t jer tspetsen ( i  s t j  fn.s  öfre lob),  
och ända ut  mot fenans kant .  

Ögat  sak nar ful lkomligt  bl inkhinna,  och hud
kanten,  som tät t  omsluter  Ögat  visar  ej  någon 
utbi ldning t i l l  form af  Ögonlock,  ehuru öppnin
gen är  t i l lspetsad fram och bakåt .  Pupil len är  
tvär-stående aflång.  Näsborrarne l igga s trax fram
om mid ten af  nosens undersida:  hus ful lvuxne 
exemplar  vid räknade från öfverläppens kant.  

De äro tvärstående med en l i ten,  spetsig valvel  
el ler  hudfl ik från midten af  främre kanten.  M un
nen är  mindre böjd än hos de flesta öfr iga ha
jar ,  med djupa veck omkring munvikarne.  Tän-
derne si t ta  tät t  t i l lhopa,  utan mellanrum och 
utan oparig midtel tand.  De äro,  såsom al l t id 
hos hajarne,  blott  fästade i  huden,  och ej  fast
vuxne vid b enet ,  således rörl iga.  Blott  2:ne tand
rader slå  uppreste,  något  åtski lde,  den inre bak-
åtlutad;  de öfrige,  3  a 4 ,  l igga med spelsarne 
nedåtvände,  öfvertäckte af  et t  s tort  hud veck 
framuti  hvardera käken.  Troligtvis  uppresa de 
sig hos äldre djur ,  då de främre gå förlorade.  
Hvarje tand är  l i ten,  blot t  7V tum (2 mil l ime
ter)  hög,  plat t  och skarpkandad,  med en djup,  
spetsig inskärning i  yt tre  (bakre)  kanten,  under 
den utåt  s idan l iggande hvassa spetsen.  De haf-
va samma form ofvan och nedan.  Liksom krop
pens f jäl l  l iafva tänderna en från roten,  i  hu
den utgående spets ,  som ger dem någon l ikhet  
med et t  kors.  Til l  antalet  f inner jag dem på 
en något  yngre hona vara 26 i  hvarje rad of
van och 22 nedan.  Tungan är  ej  fr is tående,  
och utgöres blot t  af  hud bekläd nåden öfver det  
ganska s tora,  nästan hela tandbågen uppfyllan
de tungbens-brosket .  

Spruthålet  är  tämligen stort ,  halfmånlikt ,  
med et t  från främre sidan uppslående,  t jockt ,  
mjukt  hudveck,  som gör al t  det  utåt  synes dub-
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belt .  Alla fem gälöppningarne äro belägne framom 
bröst fenans kant .  Hud vecken som åtskil ja  dem 
innehålla  ej  sådane broskstrålar ,  som de hos S q.  
cornubicus beskrifne.  Af de hos andra arter  van
liga s t jer tgroparne synes blot t  e n svag antydning 
t i l l  den öfre ,  men ej  et t  tecken t i l l  den undre.  
Deremot f innes,  från anus t i l l  s t jer tfenan,  en nå
got  intryckt  rand,  och analfenan saknas.  I  främre 
kanten af  hvardera ryggfenan f innes en ganska 
t jock och stark bentagg,  som vid roten har  \  
tums (6—7 mill im.)  t jocklek.  Den är  föga b öjd,  
ganska spets ig,  3-kantig med hela bakre sidan 
urhålkad och sidoytorna något  convexa,  nästan 
l ik en fågelklo;  nedti l l  täckt  af  f jäl l ig hud.  Den 
ut i  bakre fenan är  vida s törre,  något  högre än 
fenan:  nära 2  tum hos en ful lvuxen $;  deiaf  l f  
utan fjäl l .  Den främre uppnår deremot blot t  half-
va fenans höjd (nära 1 |  tum, hvaraf  £ t .  utan 
fjäl l) .  Dessa taggar äro uppenbart  första fenstrå-
larne,  som fåt t  en så s tor  utbi ldning.  De öfrige 
s trålarne äro f ina,  talr ika och synas föga eme
dan fenorna äro al ldeles beläckte af  f jäl l .  Bland 
nu lefvande f iskformer är  det  nästan blot t  Ha
jarne och Störarne,  som visa den egenheten,  a t t  
hafva uppåt  böjd st jer tspets  samt en sådan bi ld
ning af  fenan,  at t  denna spets  endast  tyckes in
nehållas ut i  dess Öfre lob;  men hos de äldsta 
på jorden förekommande,  nu uldöda f iskarne,  
var  detta  det  vanligaste förhållandet .  Hos de 
hajarter  som sakna anal  fena,  h  vart i l l  denna art  
hörer ,  har  st jertfenan en form som börjar  när
ma sig t i l l  den vanliga formen hos f iskarne.  Öf
re loben har  nemligen längre strålar  och ingen 
särskild f l ik under st jerlspelsen,  hvilken är  kor
tare och mindre uppåt  böjd än på de hajar  som 
hafva analfena.  För de öfriga fenor nas form hän
visar  jag t i l l  f iguren.  

Färgen är  ofvan mörkbrun med några små,  
rundade,  hvitaktiga f läckar,  som ligga i  en rad 
utmed främre hälf ten af  s idolinien och i  en,  vi
da glesare,  men,  hos små ungar,  ända t i l l  s t jer-
ten fortsat t  rad vid ryggen.  Buken är  blek.  Se
dan fisken är  död bleknar ryggens 
och bl ir  gråaktig;  men om den 
i  s lark spri t  bibehåller  färgen sig.  

ärg snart  
s trax inlägges 

längden.  Tänderne O 
men ganska små.  Några föga m indre 

Yttre könskil lnaden märkes redan hos icke 
framfödde ungar af  1\  tums (180 m.m.)  längd.  
Bland dem hafva hannarne ganska tydl iga bi-
hang vid bukfenorna,  hvilka dock blot t  äro hälf
ten så långa som fenans inre kant.  Dessa ungar 
äro t i l l  färg och form lika de ful lvuxne,  blot t  
nosspetsen tyckes vara något  k ortare,  så at t  näs
borrarne si t ta  vid f ,  och ryggfenornes taggar äro 
korta;  den bakre når  blot t  t i l l  f  af  fenans höjd,  
och båda hafva hel t  korta utskjutande nakna 
spetsar .  Äfven äro st jer t-  och bröstfenoina nå
got  bredare i  förhållande t i l l  
äro tydl ige 
ungar,  af  6—6^ tums längd,  vid hvilka den stora 
ägg-gulan ännu hänger q var såsom et t  päron af  
3  tums längd,  med ett  tums st jelk,  hafva en 
djup fåra,  såsom en söm, långs under nosen;  
fentaggarne äro så korta ,  at t  deras spetsar  ej  ut
skjuta ur  den fjäl l iga hud-hylsan,  hvilken dock 
upptager l ika s tor  del  af  fenans kant ,  som på 
de ful lvuxne,  och af  de masculina bihangen sy
nas blot t  hel t  otydliga,  ännu ej  ur  huden fram
skjutande rudiment.  Färgen är  al ldeles utveck
lad.  Ungarne framfödas ej  förrän hela ägg-gu
lan är  förtärd då de såsom förut  nämndes haf
va v.  p.  10 tums längd.  Nafveln si t ter  midlpå 
bröstet  mellan bröstfenornas framkanter .  — Tar
men är  rät  och således ganska kort ,  med spi
ral  valvel .  Lefvern bi ldar  2:ne nästan al ldeles 
åtski lde,  smala f l ikar .  

Denna ar t  synes hafva en ganska v idsträckt  
utbredning.  Att  den skulle t räffas i  Östersjön,  
såsom BLOCH säger,  har  jag a ldrig hört ;  den sy
nes t i l l  och med ej  al lmänt förekomma i  södra 
delen af  Ka t tegat ,  men längre upp,  vid Bohus
län,  är  den ymnig,  äfvensom i  hela Nordsjön 
och långt  upp åt  Norrska kusten,  nemligen sä-
keit  vid 63°,  enl .  STRÖM .  Vid Finmarken be
rät tades den förekomma ända upp t i l l  70°,  och 
fångas understundom i  mängd,  i  Aug.  Sept .  ut i  
Qucefjord.  Denna art  f innes vidare vid Island 
(Mohr,  Faber) ,  Fasröarne (Landt) ,  söder om Eng
land och i  hela Medelhafvet .  Den nämnes ej  
bland Maderas f iskar  af  J^OWE ,  men anfoies från 
Söderhafvet  (Siid-see)  a f  MULLER et  HENLE 1 .  c . ,  
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utan uppgift af auctorilet *). Af REINHARDTS 
framställning i Icht. Bidrag till Grönl. Fauna ) 
synes att den Sq. acanthias som namnes af O. 
FABRICIUS såsom Grönländsk, ej är denna, utan 
en närslägtad art {Spin ax Fabricii Reinh.). Ja g 
känner ej hvilkendeia af dessa två det är, som 
omtalas från nya Skottland af RICHARDSON (Fn. 
bor. Amer.), och från Massachusets (Boston) af 
STORER ( i Sillim. Journ. 11:0 74; Isis 1840 p. 209). 

Dess vanliga namn är HA, vid Skåne, Bo
hus län och hela Norrige ("Haa"), på Island, 
samt enligt YARREIX, på öarne kring Skottland 
("Hoe"). Troligtvis är det, i svenska skriftsprå
ket, samt numera af en del sjöfolk, antagna nam
net Haj, samma ord, efter dansk eller neder
ländsk dialekt (?). Andra namn äro: Pigghä 
och Häfisk som brukas mera sällan nästan öf-
verallt; Hafr eller Haafur vid Island (Olafs. 
Faber); Haavur vid Färöarne, (Landt); Håkatt 
eller Havkatt vid Skåne. Namnet Hå tyckes 
öfverallt af göthiska nationerne lämpas hufvud-
sakligen till denna, den allmännaste arten, och, 
med något tillägg, till de öfrige Hå-lika fiskar
na. t. ex. Håbrand, ilåstörje, Håmär, H åk jar
ring, Hå-kal. 

Pigghajen håller sig alltid öfver mjuk och 
gyttjefull botten, och fås aldrig der som 5r sten-
botten. Han går i stimm och är ytterst glupsk. 
Födan utgöres både af mindre hafsdjur och af 
lisk, såsom sill, t. o. m. torsk och koljor som 
äro föga smalare än han sjelf, men som han 
kan tvärt afbita. Då de stimm-vis gå opp blif-
va de högst besvärliga för fiskaren, emedan de 
plundra och sönderrifva näten som utsättas för 
andra fisksorter, borttaga fisk som fastnat på 
krok, eller blifva sjelfve fångade i stället för 
dessa, hvilket är ett mindre godt utbyte, och 

afbita ofta tafsen of vanför kroken, så att denna 
går förlorad. Ymnigast lära de förekomma ti
digt om våren, då de ofta visa sig nära kuster
na i ofantliga stimm, som liknas vid sillstimm. 
Ett båtlag skall då kunna fånga flera bållaster 
på en dag. I underrättelser från Norrige hörer 
man ofta att sillstimmarne hållas vid kusten, 
belägrade af Haaen, som står utanför. Denna 
ymnighet är lika vid Norrige på 62° lat. och 
vid England, men vid Bohuslän tyckas de ej 
förekomma i fullt så stora qvantiteter. STRÖM 
säger att de (vid Söndmör, 02° lat.) åter gå ut 
från °Tunden kort sedan Vårtorsken kommit opp; 
d. ä.° i början af April enligt hans egen, s ednare 
bestämning; hvarefter de i stor mängd fås pä 
krok uti djupa fjordar, omkring Pingst-tiden. Vid 
Bohuslän pläga de åter fås mot hösten, nemli-
gen först på dörj och koljebackor, alltså på nå
got djupare vatten, i Augusti och September, då 
nästan blott hannar sägas erhållas; sedan skola 
de, i Oktober, ofta gå långt in i fjordarne och 
qvarblifva der tills frosten börjar. Om vintern 
erhållas de ej vid Bohuslän, möjligtvis emedan 
de ej eftersökas på det större djup hvarest de 
då vistas. 

ARISTOTELES uppgaf att denna fisk vid Grek
land paras i Augusti och föder ungar i Maj tdl 
Augusti. Ungefår detsamma tyckes förhållandet 
vara här. EKSTRÖM har vid Bohuslän trott sig 
finna att leken föregår stimm vis i Augusti eller 
September på djupare vatten. Enligt mångfal
diga sammanstämmande uppgifter födas ungarne 
ymnigast i slutet af April och början af Maj, 
samt°sedan mindre allmänt under hela som-
marn. WRIGHT har iakttagit alt vid nyssnämnde 
tid, om våren, samlas honorna till stor mängd 
på grunden, i mindre fördjupningar, af 3 G 

Enlist Lichtensteins Doubl. Vera. 1823 p. 111 finnas exemplar frän Cap a B erime,-museum, och pa-
museum i Stockholm finnes elt par ungar med uppgift att de äro fran Batavia; men det ma hait Hat. „ 
erinra om de talrika origliga uppgifterna på djurs fädernesland, som härröra de,af, att de blifv, insam ad 
under hemresan, och ej på det ställe hvarifrån ett fartyg eller en resande egentligen kommei, hvilket skritt 

Danske VicT Selsk.6 Åfh.° VII, p- 83. Beskrifningen af Spinax Fabricii citeras der orätt. Den återfinnes uti D. 
Vid. Selsk. Afli. 3 tryckt 1827, pag. XVI, och utgöres blott af orden: "dentibus s.mihbus, utnusque ma
x i l l a e  3 - 5  c us p i d a  t i s "  s a m t  " H u d e n  h a r  e n  m ä n g d  s m å  s t j e r n l i k a  u p p h ö j n i n g a r " .  D e n n a  a r t  b a r  f u r b  i  v i  
okänd för MULLER et IIENLE. Näsborrarnes läge omtalas ej. 
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famnar, hvilka vid Bohuslän kallas håljor, och 
langas dä med vad, ulan att någon hanne sy-
"es V Upptagne i båten föda de då ofta un
gar, H var ifrån COUGHS uppgift hos YARRELL torde 
härleda s,g att ungar af 6-7 tum gå i stimm 
tillhopa med de gamle för att förfölja rofvet. 
Våra fiskare påstå att ungarne aldrig följa de 
äldre utan gå för sig sjelfve, på grunden. Der 
folja de bottnen, och fäs ofta på dörj om hö
sten. Då dessa ungar aldrig fås i större mängd 
Pä en gång, synes det som om de ej hölle si» 

S ' ' " t a "  s p n d d e .  H v a r j e  h o n a  t y c k e s  e n 
dast foda omkring 10 stycken, och fiskrarne på
stå att hvardera sällan innehåller mera än 5 å 

L sp Sr°H "T" f 6n §äng- De u"Sar soln 
o sett Uttagna af en hona hafva alla varit full

komligt lika stora och lika utbildade; troligtvis 
framfödas de kort efter hvarandra och ej succes
sive under en längre tid. Detta samt det möj-
|ga forekommandet af superfoetation, skulle for-

tjena att undersökas hos denna art. Det nämn-

iwä- drja" att,njfödda unsar är°9 å 10 
langa, de som fas om hösten äro knappt större 
och annu i Januari skall någongång en och an
nan erhållas af ungefär lika längd; möjligtvis 

obekant^" ^ ̂  ̂  för lill^en är 

PIGGHAJ. 

Denna arts kött är alldeles hvitt och har 
ej den obehagliga lukt, som det af de större 

oélfT RI "i Vara ternliSen välsmakande 
och ates i Bohuslän såväl färskt, kokt eller stekt 
som saltadt eller torkadt och sedan kokt eller 
stekt. Likså i Norrige, hvarest det dock lärer 

ga v arderas, samt i Skottland och Italien. Då köt-

böria!VrTartifär li§sa nägra da=ar (°k°kl) 
J det "'veckla en ganska stark och ovanligt 

ren ammomakånga, utan att man märker den 
köa3 T) tT™ T pI%«r kännas af skämd! 
ko t. Det lyser dervid starkt i mörkret. Detta 
sednare är vanligt hos fiskar som börja skäm
mas, och troligtvis är det förra ej enskildt för 
denna art Torkad skall denna fisk understun
dom forekomma såsom handelsvara. Stjertfenan 
som i skargården är en vanlig handelsvara, un
der namn af Hå-rump, begagnas af Snickare till 
po lering af träd och metall. Lefvern skall en
igt de Norrska forfattarne användas till Tran-

GAUSLCA §IFVAUDE ' ME» OSS 
larer detta såsom mycket annat försummas. — 
Om langningssättet har blifvit nämndt i det fö-
regaende. 

C. s. 
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PI. 41. 
To rsk  (Gadus callaricis Linn.). 

A r t  i n .  Ö f r e  k ä k e n  f r a m s t å e n d e ;  n o s e n  h o s  ä l d r e  t r u b b i g ,  h o s  y n g r e  s p e t s i g ,  s i -
dolinien hvitaktig,  krökt;  en fara i  nacken; st jertfenan tvär.  

Synan. Äldre.- Artedi Descr. Syn. p. 35 n:o 6(?) — G. morrhua Linn. Syst. Nat. T, p. 436 n:o 3. — Fii. Sv 
P ni n;o 318. — Westgöth. resa p. 176. — Ström Söndmör I, p. 317. — Nilsson Synops. p. 39, n.o 1. — Bloch 
F. Deutsch. II, p. 199. Tab. 64. — Yarrell Br. F. II, p. 143. 

Yngre, Artedi Descr. Gen. p. 20 n:o 4; - Syn. p. 35 n:o 4; - Sp. p. 63 n:o 4 - Uadus callariasL,nn. 
Svst. Nat. I, p. 436 n:o 2; - Fn. Sv. p. 111 n:o 307; - Olandska resa p. 87; - Westgotha resa p. 178. — 
Ström Söndmör p. 316. - Ekström Vet. Ac. Handl. 1834 p. 38 - Nilsson Synopsis p 40 n:o 2 - Bloch F. 
Deutschl. II p. 194 Tab. 63. — Yarrell Br. f. II, p. 151. — Gadus ruber Mollberg Gotheb. Vet. och Vitt. 
Sällsk. Hand'l. p. 31 med figur. - Kr^yer Danmarks Fiske Tom. 2 p. 1. (G. morrlma). 

Gadus barbarns Linn. Syst. Nat. I, p. 437 n:o 5. - Fn. Sv. p. 112 n:o 311. - Westgotha resa p. 177. -
Skånska resan p. 220, hörer äfven hit. . M„ . B 

Anm. Rummet tillåter icke att här framställa mera utförliga bevis derpåi, alt G. morrhua och G. call anas 
höra till samma art; detta sparas till en framdeles afgifyande afhandlmg Af de författare lag har td hands 
synes mig tydligt, att Artedi först delat arten, föranledd af äldre författares skrifter. Att han sjelf aldiiQ sett 
sin Gad. dorso diptérygio, ore cirrato, cauda aequali fere cum radio pnmo sp.noso (Syn p. 35 n:o 6, be vises 
deraf, att han ej beskrifvit den, och i diagnosen infört: radio pnmo spinoso, som mig veterligen icke finnes hos 
nåaon af Torskslägtet. Det citerade stället hos Artedi utgör dock enda grunden for Linnes G. morrhua, som de 
sednare Ichthyologerne afskrifvit, eller med något förändrad diagnos antagit såsom skild. Namnet G. morrhua 
bör således förkastas, såsom hvilande på falsk grund; namnet G. callarias måste antagas såsom det enda ratta. 

Den första författaren jag känner, som betviflat artskillnaden mellan dessa tva ar Faber (Naturgesch. d. F. 
Islands p. 105). Det var aflidne Prof. B. Fries, som, efter observationer, gjorda i Bohuslanska Skargarden och 
af oss fortsatte samt bekräftade, först sammanslog dessa förmodade arter. Jag vågar icke pasta att den skilnad, 
som Ström i dess Beskrifvelse over Söndmör I p. 317 gör emellan: Sild-Torsk och Skrey åsyftar G. morrhua 
och G. callarias; mellan dem är troligen samma skilnad, som Engelska fiskaren gor mellan Scotch Cod 
aer Bank Cod och den Bohuslänska, mellan Valtid Torsk och Slo Torsk. - Det lärer således vara de ratta att 
anse de nyare författarnes G. morrhua för en äldre och deras G. callarias for en yngre af samma ar t Denna 
uppnår likväl, på mindre djup och i mindre salt vatten, såsom i Östersjön, aldrig någon så betydlig storlek att 
den kan jemföras med en fullväxt (G. morrhua) från Nordsjön. - Det är anmärkningsvardt att Hr YarreJI, som 
erkänner sig icke hafva sett någon G. callarias, likväl (History of Br. F. I. II p. 149) kommit sanningen sa nai , 
att han anser G. callarias vara en sydligare varietet af G. morrhua d. v. s. en afkomhng som vistas pa grun
dare vatten*). 

Rfn. 1 2 a  1 5 ,  +  1 7 a  2 0 +  1 7 a  1 9 .  Brf 19. Bf. 6. Afn. 18, 19 + i5 ti l l  18.  
Torskens vanliga storlek,  då han fångas den afsmalnar starkt  t i l l  st jertfenan. Ryggen 

inomskärs,  är  omkring 2 fot;  de som tagas på nästan rak,  afk ull  rad;  buken likaledes afkullrad 
bankarna ute i  hafvet äro större och uppgå nå- mer och mindre hängande, särdeles på honan, 
eon gång t i l l  4  fots längd och omkring 2 LU. Kroppens största höjd upptager omkring |  at 
vi£t -  Kroppen är föga hoptryckt;  högst  och längden, från nosspetsen t i l l  s t jertfenans bas;  
bredast  öfver början af l :a ryggfenan, hvarifrån största bredden utgör omkring J af höjden. Hul-

*) Då detta var nedskrifvet och afsändt till tryckning, erhöll jag 3:dje häftet af Kröyers fört jenst ful la arbete 
öfver Danmarks fiskar, hvarest en lika anmärkning finnes, i Tom. 2 p. 3 och folj. med meia utfoilighct af-
handlad, hvarföre jag ock hänvisar läsaren till nämnde arbete. 

Skandinaviens Fiskar\ Häft. Q 
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vudet, jemfördt med kroppen, storl, vieofor-
migt, omkring ^ eller nära f af kroppslängden, 
från nosen till stjertfenan. Pannan platt; en 
djup fåra i nacken, som sträcker sig nära till 
l:a ryggfenans början. Ögonen stora, runda med 
oval orm la, hvilkeus genomskärning på längden 
utgör omkring j af hnfvudets längd. Deras läge 
är sådant, att den räta linea, som dragés från 
kanten af öfre käken till lockets spels, tan-erar 
ogoni ingens nedre kant. Afståndet mellan "ögo
nen utgör omkring i af hufvudets längd, ms-
borrarne ligga närmare ögonen än nosspetsen 
och hafva tvenne runda öppningar, af hvilka 
den bakre ar störst. Munnen stor, föga upp
skuren, harden öfre käken mer eller mindre 
framstående öfver den undra. Underkäken blir 
alltid längre, relalift till hufvudels längd, hos 
de äldre. Maxillarbenen, hvilkas spetsar äro 
breda och tvära, äro i längd lika med halfva 
hufvudet. Nosen bildas af en tjock valk, som 
framskjuter öfver den öfre käken och är hos äl-
die fiskar trubbig, bos yngre afspetsad. Undre 
käken, som slutar under ögats bakre kant, har 
en skäggtöm i spetsen. I öfre och nedre käken 
linnes spetsiga, syllika och olikstora tänder, sit
tande i flere rader eller fält, som framlill äro 
bredare och skilda. Den främre raden i öfre 
och den bakre i nedre käken äro större, och 
tilllaga i längd mot munvikarna, med inåt-
bojda spetsar. Yngre individer hafva endast 
den gröfre tandraden i nedre käken synlig de 
smärre tänder, som ligga framför den, 'framkom
ma senare. I främre delen af plogbenet finnes 
ell vinkelformigl ben, med kardlika tänder 
Svalgbenen 4, på l,ka sätt landade, tvenne run
da på olre sidan, tätt sittande, fäslade i de tre 
ramre gälbågarnas spetsar; på undre sidan lika

ledes 2:ne, ett på livardera sidan, bakom den 
innersta galbågen. Dessa äro långa och framtill 
bredare. Galbågarna hafva tvenne rader knölar 
den främre raden på främsta bågen långa och 
kamformiga, de ofriga korta och landade. Gäl
hinnan sjustrålig, är djupt inskuren och förenad 
ofver galnäset, utan att vara med kanten fästad 

detsamma. Gallockens kanter omgifvas af 

ett smalt bräm och lockel, lilet och trekantigt 
utlöper i en spels. ' 

Kroppen är läckt med fina, tunna och 
spånlagda fjäll, hvilka, ehuru mindre, äfven 
betacka hufvudet och de flesta fenornas, isyn
nerhet stjerlfenans, rötter. Sidolinien bred, lig
ger mycket närmare ryggen än buken, är högst 
oiver ryggfenan och rak från midten eller slu
tet.af l:a analfenan till stjertfenan; har ett ked-
jelilst eller articuleradt utseende och ut°öres af 
längre, låga knölar. Analöppningen ligger under 
början af 2:a ryggfenan eller ungefär på midten 
af kroppen, då längden tages från nosspetsen till 
stjerlfenans rot. 

Ryggen har 3;ne fenor; den främsta är hö" 
med afrundad spets, börjar öfver, eller något 
tramom roten af bröstfenorna; har 12—15 slrt-
lar, de 2 företa hela, de öfriga, utom den sista, 
delade; den 4:de och 5:te längst. — Den andra 
omkring dubbelt så lång som hög, framtill högst, 
med bakåt sluttande jemn kant; börjar öfver anus 
och har 16-20 strålar, af hvilka de 4 första 
hela den 5:te längst och med de öfriga i spet
sen delade. — Den tredje, till formen lik den 
andra, men j kortare, har 17—19 strålar, de 
3 framstå hela, 4 och 5 längst, samt med de 
ofnga i spetsen delade. - Bröstfenorna något 
ånga med afrundade spetsar; räcka icke fram 

till anus och bestå af 20 strålar, af hvilka den 
forsla mer än hälften så lång som den andra 
och hel, liksom den; den 3:dje och 4:de längst 
och jemte de öfriga i spetsen delade. — Bukfe
norna silta framför bröstfenorna och räcka med 
spetsarna under midten af bröslfenorna, då dessa 
aro lagde utåt kroppen; hafva 6 strålar hvarde
ra, al hvilka den andra i ordningen utlöper i 
en lång trådlik spets. - Analfenorna 2:ne; den 
främre med 17-19 strålar, de 4 första hela, 
den 6:te längst; — den bakre har 15—18 strå
lar; de 2 första hela den 3:dje längst och med 
I o/f ' SPetsen delade' - Stjertfenan tvär, 
har 24-26 strålknippen — alla fenorna äro 
olvei dragna med kroppens hud. 

De inre delarna likna nästan fullkomligt 
II v i tlingens. B 
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Färgen hos denna fiskart år så föränderlig 
att den gifvit åtskilliga Ichthyologer anledning 
att derefter bilda flera arter. —> Den allmänna 
teckningen, som kan lämpas nästan på alla, är 
följande: De öfre kroppsdelarne mörkt aske- el
ler olivegrå, med tättsittande gula eller brun-
akliga, runda fläckar, som saknas på hufvudets 
främre del och äro glesare nedåt sidorne; de 
undre kroppsdelarna hvitaktiga, utan fläckar. De 
vertikala fenorna äro alla gråa, med mer eller 
mindre tydliga mörka fläckar, som någon gång 
bilda tvärband. Bröst- och buk fenorna äro lju
sare och enfärgade; de sistnämnde hafva ofta 
bukens färg. — Iris är hos de äldre och större 
silfverfärgad, hos de yngre gulaktig och hos den 
mörkt olivegröna eller röda varieteten mer och 
mindre röd. 

De varieteter som kallas: Stor-Torsk eller 
Vålgild Torsk, Slo-Torsk, Små-Torsk, Gräs-
Torsk, Berg-Torsk, Röd-Torsk, kunna hänföras 
till 3:ne Classer nemligen: 
1 Stor-Torsk (de yngre S/nä-Torsk), grå eller 

svartaktig med mörkt gråbruna eller svartak-
tiga fläckar ofvan och ljusare, bruna eller gula 
vid och nedom sidolinien. 

2 Gräs-Torsk^ oliv- eller grönaktigt grå, tätt be
strödd med gråbruna eller brunaktiga fläckar. 

.3 B erg-Torsk_, Röd-Torsk, röd med täta fina 
fläckar och röda fenor, eller gråbruna fenor 
°ch rygg, samt röd iris. 

Torsken finnes nog allmän i Atlantiska haf-
vet, Nordsjön och Ishafvet ända upp till Grön
land. Utmed Skandinavien är den allmän både 
vid vestra kusten och i Östersjön, men förekom
mer likväl störst och talrikast på de s. k. fiskar
bankarna i Nordsjön och vid Lofodden i Nor-
r'ge» — Han älskar ett djupt vatten och finnes 
endast på grunden, kring 15—30 famnars djup, 
under lt:kliden, och medan han är ung. De 
största finnes alltid der vattnet är mycket djupt 
ända till omkring 100 famnar. Några af de 
större besöka bergiga och brådjupa stränder, på 
senhösten i November, som det synes för att 
mätta sig af krabbor och smärre fiskar, innan 
de begifva sig till vinterstationen. Från djupet, 

der han tillbringar vintren, uppstiger han ti
digt, redan i Februari i de nordligare trakterna 
och senare i de sydligare, hvarefter leken bör
jar. Lektiden inträffar likväl icke i Bohuslän
ska skärgården förr än i Maj, förr eller senare, 
efter vårens tidigare eller senare ankomst. Le
ken anställes på måttligt djupt vatten, der bott
nen är be växt med tång, på h vilken rommen 
troligen afsättes. När leken är slut sprida sig 
fiskarne till åtskilliga grundare ställen i hafvet, 
der de tillbringa sommaren. Ynglet växer, som 
vanligt i första utvecklingen, fort, och har, i 
slutet af Mars uppnått eu längd af omkring 4 
tum. De af årets yngel, som fiskas på senhö
sten, äro vid denna tid 10 — 15 tum långa. — 
Den otroliga mängd i hvilken denna fiskart fö
rekommer, grundar sig på artens afvelsamhet. 
Man har nemligen, uti en enda hona räknat 9 
millioner romkorn. Torsken är en bland de 
glupskaste af våra inhemska fiskar. Dess föda 
utgöres väl egenteligen af mindre fiskar, kräft-
artade djur och maskar; men man finner, nå
gon gång, t. o. m. stenar i dess mage. Till lyn
net synes han vara mycket trög och dess rörel
ser i vattnet äro ingen ting mindre än lifliga. 
De flesta sätt på hvilka han fångas äro ock be
räknade på dess begär efter rof. På djupet fån
gas han med Handsnöre (38) och Lina eller så 
kallade Backor (40). Inomskärs tages han med 
Sia-Dör/ (42). Till agn nyttjas antingen muss
lor eller häldre bilar af fisk, särdeles färsk sill. 
Någon gång, ehuru mindre allmänt, tages han 
med Garn (51) så val på lekstället, som inne 
uti fjordarna. Köttet som är hvitt, fast och 
välsmakande, förtäres till minsta delen färskt. 
Allmännast saltas det och förekommer i handeln 
under namn af Cabiljo. Dess beredning är i 
korlhet följande: Så snart fisken är fångad, slag-
tas han genom en djup inskärning öfver stru
pen, så att blodet a hinner; derefter fläckes han 
utat buken, hufvudet afhugges och ryggbenet 
borttages vid 3:dje leden nedanför nafveln då 
äfven den mörka maghinnan bör noga bortta
gas liksom inelfvorna; sist sköljes h an och läg-
ges på ris eller i korgar att vattnet måtte af-
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rinna. - Sjelfva saltoingen företages, så fort ske 
kan, antingen om Lord på fartyget, eller på 
stranden i salteriet. Den verkställes på tvenne 
sätt: antingen i binga eller lag, då den får namn 
at torr-sa/tnwg, eller uti vatten-täta (la™-)kärl 
då den kallas /aksaltning. ' 

Då sa It ningen företages om bord på farty
get sker det på en dertill inrättad saltnin-sbot-
ten, uti k,stor eller Lingar. Uli dessa ställes 
fisken, val beströdd och inbäddad uti salt, på 
den bredare ändan, med stjerlen uppåt, dock nå
got lutande och radvis tvärt öfver bingan, den 
ena raden efter den andra tilldess hela botten-
lagret ai fullt och val sammanpressadt. Deref-
ter strös så mycket salt derofvanpå, att stjer-
tarna nara beläckas deraf. Med andra, tredje 
och fjerde lagret, som ställas öfver hvarandra 
forfares pa lika sätt. 

Efter 5-10 dagar, allt som luften är var
mare eller kyligare, har fisken tagit åt sig all 
den salta han behöfver. Derefter blir han upp
tagen ur bingan, vindtorkad och lagd i stabb 
raed pålagda tyngder, för alt pressas, då han 
ar lardig. 

Skall laksaltning anställas om bord bör 
skeppet vara försedt med laktäta kärl. Uti 

T O R S K .  

dessa insaltas fisken, sedan han är slagtad och 
det sätte!SOm(f V', Smältningen nämndes, på 
det sattes, att den fläck ta fisken lägges i lager 

utsida' ?a,\' T u Tr i,1Sida °ch ,Usida 

laser att 1 t « .ä, gt Salt emellan hva'T 
Efter' 5 ,ifr ST V* icke rörer det andra-
lilr-nll- .1 har flske" tagit till sig 

a ig sälta, för alt vara conserverad. Se
dan upptages han ur kärlet och lägges i stabb 
pa det att åken må afrinna innan® han som 
lorr ar sagdt, torkas och pressas. 

far. f t " 7" b°,rd, saltade fisken' lastas ur 
orl f . skolJas > nJss tillredd saltlake 
och laggas , hogar under press, då alllid stjer-
.ii na vandas utåt. Efter några dagar tages han 

"soE!11 t0,'kaS ['å luft,'gt Slälle> menicke 

Saltas fisken i land, forfares med den all
deles pa lika sätt som är beskrifvet vid lik 
adtning om bord; dock bör fisken förut vara 
blod tappad och rensad samt färsk, och icke öf'-
vei en eller två dagar gammal. 

C. U. E. 
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PI. 46. 
G r å s e y  ( Gadus carbonarius Linn.). 

A r t m .  K ä k a r n a  n ä s t a n  l i k a  l å n g a ;  i n g e n  s k ä g g t ö m  u n d e r  h a k a n ;  s i d o l i n i e n  r ä t ;  
stjertfenan djupt inskuren. 

Synon. Äldre: Artedi Descr. Gen. p. 20 n:o 2. — Syn. p.34 n:o 2 — Gadus 'F^" "e Dev. tTl." 11 p. 226.' Tab! 
p. 438 n:o 9.-Nilsson Synops. p. 44 n:o 8 - Strom Sondmo. I p- 305. Htacli i_ 
66. - Risso Ichlhyol. d. Nice p. 112. - Faber F.sch. Islands p. 9b. - Yanell lJr. p 
Danmarks fiske T. 2 sid» 102. Fn n 112 n:o 309. — Nilss. Synops. p. 43 n:o 

Yngre, Gad. virens Linn. Sysl. Nat. I, p. 438 nio 7. — Fn. Sv. p. U n.o O J  J  R  

6. — Risso lchth. de Nice p. 114. — Faber F. Islan s p. • finnes'mellan" G.'carbonarius och G. virens, ntan 
Obs. Då i formen och delarnes proportioner ^f^iewarne jemföras, att G. carbonarius är en 

dessa skilja sig endast i farg och storlek, synes det y g^ 8 J fisk # finnu tydligare deraf, 
äldre och G. virens en yngre individ af samma ait. Att * , d f ]}uhamel (Traite des Pe-
att dess propagations organer icke äro utbildade. Samma obse.vat»on « i«lan 

ches T. Il p. 156) ehuru han orätt anser G. virens vara en ung G. pollachius ). 

Rf. 12, i 3  +  19 a  +  20 a  22. Brf. 20. 

Seyen uppnår en längd af 3 fot. De min
dre, som allmännast fångas inom skären, äro mel
lan'9—12 tum. Kroppsformen är vacker, ål bå
da ändar afsmalnande, fyllig, något hoptryckt 
och så hög, att största höjden, som infaller vid 
slutet af första ryggfenan, utgör mellan \ och 1 
af hela kroppslängden. Bredden, tagen på sam
ma ställe, utgör omkring hälften af höjden. Ryg
gen något tjock, utåt hela längden afkullrad; 
likaså buken. Hufvudet viggformigt afspetsadt 
medelmåttigt stort, mäter i längd 1 af kropps
längden från nosspetsen till midten af stjertfe-
nans rot. Ögonen något stora, ligga så högt att 
den linea som dragés från öfra kåkens kant till 
midten af stjertfenan, skär ögat i tvenne lika 
stora delar. Afståndet mellan ögonen är hos de 
yngre lika med ögats afstånd Iran nosspelsen, 
hos de äldre blir afståndet från ögat till nos-
spetsen betydligt längre; diametern af orbitan 
utgör nära i af hufvudets längd. Näsborrarna 
ligga hos yngre dubbelt, hos de äldre nära 3 
gånger så långt från nosspetsen, som från ögat; 
£ r» f-ii Unnmi^lrQ 11 rrrranrl P milda 

Bf. G .  Af. 23  a  2 7  +  1 8  a  2 1 .  Stj.f 3 o .  

kens längd betydligt, så att den skjuter framom 
den öfre. Öfverkäkens främre kant bildas at 
mellankäkbenen, som äro kortare än käkbenen; 
dess bakre ända slutar under ögats framkant. 
Tänderna kardlika i båda käkarna, i främre de
len af gombenet samt i svalget. Gällocken slata 
och så tält förenade att de synas utgöra ett en
da; med yttre kanten afrundad och slät. Loc
ket har en trubbig spets, som sitter högt upp 
öfver bröstfenornas rot. Gälöppningen stor. bal
hinnan förenad öfver gälnäset, men ej lastad 
vid detsamma, har 7 strålar. Af gälbågarnas 
tvenne knölrader på inre sidan, äro knölarna i 
inre raden på första bågen kammlika de of riga 
korta och glesa. Tungan slät, hvit med mörka 
kanter och bred spets. 

Kroppen, kinderna, pannan och tenstralar-
nas rötter täckta med fina spånlagda fjell. 1-
dolinien nästan rak, börjar vid gälöppningens 
öfre kant, närmare ryggen, drager sig sedan 
nedåt kroppen och slutar på midten af stjerten. 
Analöppningen ligger mycket närmare nosens 

gånger 6a langc irau iiuböuciacn, ovm 11 
hafva 2:ne lätt invid hvarandra liggande runda spets an' den första är.kort> fram

öppningar, af h v ilka den bakre ar störst. Mun- höi med afrundad spels, börjar öfver mid-

Z SiK 25 S&'Ki" un af afständet »dl,., bulfeno™» fete .c!, 

*) Om denna observation gäller detsamma som redan är sagdt vid Torsken (sid. 191). Vi finna att Kr y f 
anf. st. redan före oss förenat de båda namnen under en art. 
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anus, bar 12—13 strålar af hvilka de två första 
äro hela, de öfriga i spetsen greniga. — Den 
andra lång1, framtill hög och mycket sluttande; 
börjar öfver början af l:a analfenan har 17 till 
24 strålar; de 2 första hela, de öfriga greniga. 
— Den tredje till formen lik den andra, med 
20—22 strålar, af hvilka de 3 första hela, de 
öfriga delade. — Bröstfenorna sitta temligen hö»t, 
äro i spetsen afrundade och hafva omkring 20 
strålar, af hvilka de 2 första äro hela. — Buk
fenorna mycket små, spetsiga, fastade något 
framför spetsen af gällocket. De hafva hvar-
dera G strålar. — Analfenorna tvenne; den för
sta lik 2:dra ryggfenan, har 23—27 strålar; de 
5 första hela och kortare än den 6:te, som är 
längst och liksom de följande, i spetsen delad. 

— Den andra liknar 3:dje ryggfenan; har 18 
till 21 strålar, de 2 första hela och kortare än 
3:dje som är längst och lika med de öfriga i 
spetsen delad. — Stj ertfenan djupt inskuren, med 
spetsiga lober och omkring 30 strålar, utom de 
kortare på sidorna. 

De inre delarna likna samslägtingarnas. 
Färgen, som något förändrar sig efter åldren, 

<ii hos de äldre mörkare än hos de yngre. Van
ligen äro ryggen och hufvudet ofvan mörkt oli-
vegiöna; sidorna nedom sidolinien gulaktigt gråa; 
buken och hufvudet under silfvergråa. Alla fe-
norna mörkt olivegrå, enfärgade, utom bukfe
norna som äro rodaktigt hvita. Pannan, nosen 
och läpparna svarta, munnen invändigt, på äl
dre svart, på yngre grå; tungan hos båda hvit 
med svarta kanter. Iris silfverfärgad med mörk 
eller rödaktig anstrykning. 

Seyen linnes i Nordsjön, Atlantiska och Is-
hafvet, ända upp till Grönland och Spetsbergen; 
äfven i Medelhafvet, men är der mindre och 
sällsyntare. Inom Skandinavien förekommer han 
störst och allmännast vid Norriges kusler ända 
upp till Finnmarken. I norra delen af Katte
gat börja de äldre blifva mera sällsynta. De 
yngre finnas der, vissa år, i ganska stor mängd. 
Det är väl ock uppgifvet att de ingå i Öster
sjon, men vi tvifla derpå. Uti veslra Skärgår
den vid Upland och Södermanland finnas de 

åtminstone icke. De äldre kallas Sejj Gr åser 
eller Grä-sik. I denna ålder föredraga de att 
vistas på djupt vatten med bergbotten och kom
ma nästan aldrig till stränderna. De yngre som 
kallas Smä-Sejar och Nollor söka fjordar och 
grundare vatten till sin uppehållsort. I sitt lef-
nadssätt liknar den äldre Torsken. Den yngre 
lefver deremot nästan som Makrillen, emedan 
den under sommaren sällan vistas vid bottnen 
utan i halfva vattnet; stryker utåt stränderna i 
stora stimmar, helst der strömdrag finnes, då 
den håller sig i vattenytan och gör derifrån ofta 
höga språng. Dess lektid inträffar i Kattegat om 
våren, i slutet af Mars eller början af April må
nader. Ynglet synes i Juli vid stränderna; de 
yngre inställa sig der redan i April, der de up
pehålla sig hela sommaren till vintrens ankomst, 
då de beg if va sig till djupet. Seyen är mindre 
glupsk än Torsken och dess föda synes i syn-
nei het bestå af mindre fiskar. Dess rörelser i 
vattnet äro ock mycket lifligare. Köttet är min
dre värderad t än Torskens, serdeles de äldres; 
men utgör icke dess mindre en vigtig handels
vara. — De äldre fångas, liksom Torsken, med 
Handsnöre (38) Dörj (42) och Backar (40). 
De yngre tagas med V~ad (4-4) och större delen 
med så kallad Sjckeriot (52), ett i Norrige all
mänt begagnad t fiske för arten i denna ålder. 

De äldre insaltas någon gång, på lika sätt 
som Torsken; men äro, under denna beredning 
af mindre värde. Allmännast torkas de. De 
yngre förtäres färska eller saltas och användas 
till föda af fattigt folk. 

Den torkade Gråseyen, som i handel före
kommer under namn af Stockfisk, kallas i de 
norra orterna af Scandinavien Rotskjär^ och till-
redes der på det sättet, att, sedan fisken är 
slag tad och rensad om bord på fartyget, upp-
skäres han långs ryggen och bukenså långt 
ned mot stjerten, att endast en och annan led 
lemnas qvar af ryggbenet, invid stjertens rot, 
der skinnet sammanhåller de båda halfvorna, 
som upphängas på stänger. Der få de qvarblif-
va tills de fullkomligt torkat, då fisken är färdig 

C. U. E. 
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K u n g s f i s k - s l ä g t  

Detta slä&te, af hvilket Scandinavien, foi 
närvarande, tillräknar sig 3:ne arter, förenades 
af LmsÉ med Aborrslägtet (Perca), hvilket det 
äfven nära liknar. Hos de arter, som hora hit, 
är kroppen hoptryckt och något hög, med tem-
lieen stora, hårdt fastsittande fjäll. Hufvudet, 
som ofvan är fjällbetäckt, är dessutom väpnadt 
med taggar på locket, förlocket, nosen, pannan, 

t (Sebastes Cuv.). 
öfver ögonen och i nacken. Tänderne äro lina 
och skarpa i käkarna, på plogbenet och gombe
nen. De främre strålarna i rygg- buk- och anal-
fenorna enkla och stickande. Gälhinnans strålar 
7. — De Scandinaviska arterna äro: 1 S. nor-
vesicus Cuv.; — 2 S. viviparus Kr.; — 3 S. 
imperials Cuv. (v. Duben. Vet. Ac. Ofversigt 
1845 P. 10; - V. A. H. 1844, 111). 

Pl. 49. 

L i l l a  K u n g s f i s k e n  ( Sebastes viviparus K röj er). 
A r t m  I  i u s t  e u l r ö d  m e d  e n  s t ö r r e  s v a r t  f l ä c k  m o t  s p e t s e n  a f  g ä l l o c k e t  o c h  n a g r a  

obestLd. njka flickar pä sidorna af ryggen. BröMfenorn.» spetsar racka bakom anus. 
MHB.-. M- 5, ,id. .9 ».a % - "'P""' K'">" 

Naturhistorisk Tidskrift Ny R»kke I, sid. 27U. 

Rf. 1 5  + 1 3 ; Brf. i  +  6 ;  Bf. i  +  5 ;  Anf. 3  +  7 ;  Stjf. 1  

I Kaltegat 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 lntaller nå
got bakom bukfenornas rötter utgör hos honan, 
färdig att föda, i af kroppens längd, då den 
läges från nosens spets till stjertfenans yttre 
kant i midten; hos hannen i af längden från 
nosens spets till stjertfenans rot. Rygg- oci 
buklinierna hafva ungefär samma böjning; hos 
honan är likväl buken, under den tiden da hon 
skall sälta ungarna, utspänd och nästan hän
gande, hvaraf bukliniens båge, hos denna då är 
högre än ryggens. Kroppens bredd ar något 
större än halfva höjden. Ryggen afkullrad. Bu
ken nästan platt. Hufvudet stort, hoptryckt och 
trubbigt, nästan trekantigt; längden från olreRå
kens rand till lockets spets, utgör jemt i al kropps
längden, från nosspetsen till stjertfenans rot. ban

nan platt; mot nacken, der tvenne parallela uppåt 
något divergerande benknölar finnas, är den nå
got insänkt. Munnen stor, uppstigande och ut-
sträckbar. Mellankäksbenen äro nästan at lika 
längd med afståndet från nosens spets till pu
pillens främre kant. Öfre käkbenets breda spets 
sträcker sig, då munnen är tillsluten, med otre 
hörnet under pupillens medelpunkt. Den nedre, 
något framstående käken, har i spetsen, der kak-
benen äro förenade, en knöl, som bildar en nedåt 
vettande krok eller hake, hvilken, då tändemes 
hö id intages i räkningen, har samma höjd som 
pupillens tvärlinea. Fina och kardlika tänder 
finnas i båda käkarna, på plogbenets spets, pa 
sidorna af gombenen, svalgbenen och galbagarna. 
De tänder, som finnas på mellankäksbenen bil a 
framåt breda, bakåt afspetsade fält, som likväl 
äro afbrutna vid käkbenets sammanfogmng 1 

spetsen. De i underkäken äro sammanhängande 
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framtill med tvenne högre tandade knölar. De 
på plogbenet ligga i en vinkel med spetsen fram
åt. 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 spets. 
Näsborrarna med två öppningar, den bakre störst, 
öppen och rund, den främre tillslutes med en 
valvet. 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 i orbitans öfre kant; de två bakre, myc
ket små, tätt hopsittande. Förlocket afrundadt, 
har 5 större taggar i kanten, alla på lika af-
stånd från hvarandra, och den andra uppifrån 
störst. Locket 3-kantigt, har 3 skarpa spetsar: 
en, knappt märkbar, vid undre kanten; en i 
spetsen öfver den underliggande mjuka lockspet
sen, den 3:dje mellan dessa; men likväl är dess 
läge mer än dubbelt närmare den öfre än den 
nedre. V id början af sidolinien sitta tvenne 
taggar, af hvilka den undre börjar sidolinien. 
Gälhinnan, som är förenad öfver gälnäsets spets, 
har 7 strålar. Gälbågarna hafva fina, inåt sval
get rigtade tänder och, på inre sidan, tvenne ra
der knölar. 

Kroppen är täckt med stora, hård t fastsit
tande och spånlagde fjäll, hvilka i bakre kan-
len hafva ett bräm af hårfina spetsar, som göra 
att kroppen kännes sträf. Hufvudet är likale
des betäckt med fjäll, hvilka mot nosspetsen 
blifva mycket fina. Sidolinien löper parallelt 
med ryggen och mycket närmare denna än bu
ken. Anus ligger hos hannen något framom, 
hos honan midt för början af kroppens sista 
om längden räknas från nosspetsen till stjertfe-
nans bas. IIos hannen finnes, i bakre kanten 
af analöppningen, en tagg, som troligen utgör 
dess fortplantningsorgan. 

Ryggfenai1 börjar Öfver och något framom 
gällockets spets och slutar så nära stjertfenan, 
att då ryggfenans slutspets nedlägges, räcker den 
nära till stjertfenans rot. Den främre delen af 
denna fena, är i kanten bågformig, har 15 tagg-
stralar med fria spetsar, så att hinnan synes 
snedt utklippt mellan dem; den andra delen är 
högre, i spetsen afrundad, med 13, någon gång 
14, greniga strålar. — Bröstfenorna äro stora 
och spetsiga, hal va 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:te 
längst. — Bakfenorna 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 bågformigt inskuren, har 15 
strålknippen, utom de kortare på sidorna. Då 
fenan starkt utbredes är spetsen tvär. 

Allmännast ar färgen på hufvudet och ryg
gen rödgul, hvilken färg småningom aftager på 
sidorna och öfvergår i bukens hvita färg. På 
ry§öeils 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, större svart fläck, 
hvilken någon gång, har en eller annan mindre 
fläck i undre kanten. Fenorna, på öfre delen 
af kroppen köttröda, de undre ljusare. Iris of
van bronslärgad, under gulaktig med silfver-
glans och en messingsgul fin ring kring den 
mörkblå pupillen. 

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

i norr-



L I L L A  K L  

i norrska Skärgården, är temiigen tal i ik i Kat
tegat; men finnes icke, åtminstone högst sällan, 
vid Halländska och Skånska kusterna. I April, 
Maj, Juni och Juli månader, träffas den spar
samt i Bohusläns Skärgård på måttligt djup, 
från 20 till 60 famnar. Något oftare plägar den 
längas på vissa ställen, t. ex. vid Smögen och 
Fiskebäckskil, i October till December. Af dess 
lefnadssätt känna vi föga. Hvad tid af året par
ningen inträffar, är ovisst; troligast synes den 
föregå i April 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 KRÖYERS upptäckt veta, att 
honan föder lefvande ungar, måste en ordentlig 
parning, mellan de båda makarna, föregå. Af 
den omständigheten, att jag flere gånger i Maj 

G S F I S K E N .  1 9 9  

månad, erhållit ett par, hanne och hona, fån
gade tillsamman, skulle den slutsats äfven kunna 
dragas, att denna fisk lefver uti engifte. I slu
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 i Bohusläns Skär
gård, tagas alltid på Kolje-Backor. De äro för 
fåtaliga att kunna användas till handelsvara, 
men förtäras färska, oftast af fiskarena sjelfva. 
Kötlet är hvitt och fast, samt liknar i smaken 
mycket den vanliga Aborrens. 

C. U. E. 

Skandinaviens Fiskar. Haft. 9. 27 
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PI. 59. 

Små -H  va  r f  {Pleuronectes ccirdina Cuv.y 
A r t m .  K r o p p e n  e l l i p t i s k  m e d  u t d r a g e n  n o s  o c h  s t j e r t .  R y g g f e n a n  b ö r j a r  t ä t t  f r a m 

om ofreoga t. fallen stora, tätt,  fint taggbräddade. (Rygg- och analfenans strålar i 
spetsen klufna; vid stjerten nedgående pä blindsidan). 

Rfn- 77- 4nf 63.  Brf. 9(7) .  Bf&. Stj. 1 6 .  
Synonymi. Pleuronectes cardina Cuvier Regne An. 1829, If, na<x 34 /WnnrliH • Pp.;(a T  A  I I  

Duhamel, Trailrf des Pcchc Sect. IX, p. 270, fab. VI fig. 5). -I Fries Vet Ac Handi 1838 n «1 ip/ 
punctata**', F leming Wern. Mem. 2, 241, - och Brit. Anim. 190. (Men ej PI punct. Bloch) ' 

efteri"ocBfeAusai f' ^ f»1; IT denSamma s0'" P« a nf. ställe beslrifvit, oeh, euei J3LOCHS Ausl. t .  Ill p. ö l ,  tab. 189, oratt kallat Pl. punctatusy men kan ei vara densamma som den hvil 
ken barer detta namn ut, JE«,s Man. 462 och Yamell. Brit. F. H, 247. Denni tyekes vara en' e*en tredje a t 
- Att BLOCS nyss anförda figur ar g,ord efter en Pl. hinns, synes tydligt af hela kroppsformen af den tvära 
pannan den kor,a nosen, ögonens äge och de svarta banden genom tgonen, samt isynnerhet af rVggfenan som 
j ' , ?Y .T p.f,e 0gat' 1 al'a dessa hänseenden afviker den alltför mycket från både vår A cardina och 

s,uulll"u' > »ami siuLiii-cu lenstraiarnes antal r. n 87* an f - h,.fn iO'n " i ..r * n r 

det af Bloch uppgifna for Pl. punctatus, men mycket afviker från det hos Card i na?-1 "yabrells*fi^uHsom 

r, lh fl ~b" 
ibrm,e'ärodan||fför stora^åft"värå bVol"" ålder,™dier"'könfkilfnade1"" f YDe'Sa |°lit lhefter' säldeles ^ns 

55ät HT a -Kr^f - ̂ -
;rzrc ,-*« st -—Ä*Bfierr«s 

Af de 4 exemplar  vi  haft  t i l l fäl le  under
söka,  är  det  största ej  ful l t  5  tum långt .  De 
noggranna måtten af  dessa exemplar  äro föl jan
de,  ut t ryckte i mi l l imeter:  

Bredd Hufv. fr. läpparne 
t. gällis bakom 

Längd 
utom med 
stj.fr», stj.fn. 

a - 95 116 
£ 0 * 9 6  1 1 7  
c - 69 84 
d - 55 65 

utom 
fenorna 

44 
45 
29 
23 

spets 
28 
27 
19 
17 

undre o'gal. 
12 
12 
9 

Exemplaret  b l iar  utbi ldade köndelar  och 
tyckes vara temligen ful lvuxet;  Duhamel upp-

gifver  dock at t  denna art  kan bl i  9  tum lång.  
— Pa al la  4  exemplaren si t ta  Ögonen p å venstra 
s idan.  I lela  bi ldniugen visar  s ig tydligen såsom 
en mellanform mellan afdelningarne Rhombus 
och Platessa;  yt t re  formen l iknar nära den af  
Pl .  (Platessa)  l imandoides.  Kroppen är  jämnt 
a f läng,  el l ipt isk,  men med båda ändarne ut
dragna och smala.  Största bredden är  något  
mindre än hälften af  längden utom st j . fn.  No
sen ut löper s tarkt ,  i  en föga rundad vinkel ,  
som är  något  mindre än en rät .  Vid öfre ögat  
f innes en l i ten insänkning i  kroppskanten,  hvar-
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emot liakan utlöper, utom den elliptiska grän
sen, i en rätlinig, trubbig vinkel. Bak till ut
löper sljerten, efter slutet af r.fn och an.In, 
jämnbred, med ett stycke, som har | af största 
kroppsbredden, och ar nära likså långt som 
bredt. Denna bildning afviker särdeles från den 
hos Pl. hirtus såsom vi ofvan anmärkt. 

Hufvudet med gällocket upptager något öf-
ver | (v. p. i) af kroppslängden utom stj.fn. Dess 
yttre form är nyss angifven. Ögonen sitta tätt 
tillhopa på venstra sidan De äro aflånga, starkt 
upphöjda; det öfre något större och beläget obe
tydligt bakom det undre, tält ut till inböjnin-
gen i öfre kroppskanlen; det undre sitter tätt 
intill 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, 
derefter förbi det öfres bakända, och sedan för
svinner bakåt. — Näsborrarne alldeles som hos 
de öfrige Rhombi: öppningarne små, något litet 
skilda, med hög, mjuk kant; hos den främre 
tubformig och ofvantill utdragen i en llik, som 
kan nedböjas och såsom ett lock tillsluta öpp
ningen. Hos denna art sitta de på ögonsidafi 
nära käk-kanten, rätt fram om ögonskillnaden; 
på blindsidan finnas båda vid nosens rygg-kant, 
mid t för ryggfenans ända. — Munnen är stor; 
underkäken obetydligt skjutande framom den 
öfre, uppstigande något mera än 45°; öfverkäks-
benet baklill bredt, räcker ned under pupillens 
framkant; käkens kant bildas blott al mellan-
käksbenet som skjuter framom nosspetsen. Tän
derna talrika, fina, hvassa, något böjda, kardli-
ke, framtill i mångdubbel, vid sidorna i nästan 
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 hakail 
med djupt intryckt veck, som fortsättes i gäl
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 J af kroppslängden åter nedåt; 
bildar en vinkel något öfver kroppens medel
böjd, 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 
rörfonnig slemkanal. Från vinkeln räknas, i en 
sned rad bakåt, omkring 21 till bukfenan och 
16 till ryggfenan. Fjällen äro således större än 
på någon annan Skandinavisk art och ordnade 
i regelbundna 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), är så
som alltid, tandad och irregulier. Spelsvinkeln 
är något mindre än de öfrige. Emedan den om
fattas af 2:ne räta, lika stora sidor, bildar hela 
den utåt synliga delen af fjellet en regulirr 
rhomb, som är färgad af den starkt fastsittande 
ytterhuden. Den fria kanten är något, ehuru 
obetydligt, uppböjd och beväpnad med omkring 
30 små, fina, räta, nästan nedliggande men ej 
tilltryckta taggar (något färre på blindsidan). 
Uti dessa fjäll ligger, såsom vanligt i taggkan-
tade fiskfjäll, focus ut vid, eller uti, spetsen. 
Derifrån utbreda sig de radierande linierne till 
hela basis, och de concentriska linierne äro ej 
conceutriska med spets-kanten, utan sluta pa
rallels uti densamma. Fjällen bekläda hela krop
pen och hela hufvudet utom munnen, samt alla 
fenslrålarna. Fenorna hafva följande antal strålar; 
hos a ;  R.fn. 79. An.fn. 63. Brfn. 9 (7). B.fn. 6. Stj.fn 16. 

4. _ 80. — 63.- 9 (7). — 6. — 16. 
c: — 79. — 58.- 9 (8). — 6. — 16. 
d: _. 78. — 64.- 9 (7). — 6. — 16. 

Ryggfenan börjar tätt framom öfre ögat, nå
got litet in på blindsidan; de första 4 a 6 strå-
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 öfver 1 i gång de främ
stes längd; de följande aftaga åter; de sista 4 ä 
3 äro ganska korta och bilda, liksom hos Pl. 
liirtus, 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 strålarne äro i 
spetsen något fria, samt klutna, men detta sy
nes ej tydligt förr än midli och bakuti fenan; 
de sista små strålarne äro djupt greniga ; den 
sista klufven till roten. — Analfenan börjar 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 balfva 
längd; första strålen till f; fjerde längst; den 
sista till i (det minsta exemplaret har 4:de strå
len betydligt förlängd). På blindsidan är br.fn. 
betydligt mindre, knappt J 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, ulan 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. — Stjertfenan har på h var
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 ulbredes. På exemplaren b och d är den 
något starkare rundad. 

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

AUF. 

Lefvern är stor. Matstrupen ligger öfver den och 
slutas bakom den i en liten, icke utvidgad, men 
hård ventrikel. Tarmen lägger sig först under 
lefvern åt ögonsidan, betydligt utvidgad, vidare 
än ventrikeln, utan blinda bibang; afsmalnar 
och gör åt blindsidan en rund böjning, som om
fattar den stora mjellen, och fortsattes samt ut
vidgas åter mot anus. Bukhålans fortsättningar 
åt sidorna af verteberutskotten innehålla endast 
generationsorganerne. IIos 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, n. bandformig, något 
tydligare tvärfläck går öfver sidolinien, genom 
dess vinkel vid i af kroppslängden, och en 
ganska otydlig vid J. Dessa fläckar synas lik
som lemningar af 8 breda tvärband, neinligen: 
1 otydligt 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 sljerten, mellan slutet af r.fn. och 
an.fn.; 8 genom roten af stj.fn. Fenstrålarne äro 
dessutom fläckiga. Hela blindsidan h vit. 

Könskillnad kan jag ej uppgifva, då de bå
da större exemplaren jag sett äro hannar, och 
de mindre af obeslämdt kön. Dessa exemplar 
fångades med bottenskrapa, i Gullmarfjordens 
mynning nära Fiskebäckskil i Bohuslänska skär
gården d. 6 April 1838 (enligt anteckning vid 
exemplaren i Museum. 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. Knö-
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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PI. 51. 

Löja (Cyprinus alburnus Linn.). 

Ärtni. Sidoliniens 
längre än den öfre. 

fjell omkring 5o; 20 strålar i analfenan; underkäken något 

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

Rf. I I  ;  Brf. 1 6; Bf 

Löjan är en af de minsta arterna i slägtet. 
Dess vanliga längd, stjcrtfenan inberäknad, är 
5 — 6, sällan 7 tum. Kroppen utdragen och 
föga hög; största höjden, som infaller öfver buk
fenornas rötter, utgör \ af kroppens längd till 
stjertfenans rol; bredden omkring hälften af höj
den. Ryggen afkullrad utåt hela längden. Bu
ken framtill platt, från bukfenorna till anus kö-
lad. Rygglinien nästan rak, mycket mindre krökt 
än buklinien. Iiufvudet, som i längd utgör nå
got mindre än i af 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 i svalgbenen, ställde i 2 ra
der, 5 i den öfre och 2 i den 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. I afseende 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 reif-
lade, temligen stora och lätt allallande tjäll. Si-

9 ;  Af. 2 0 ;  Stf 1 9 .  

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 medelafsLåndet mellan 
nosens spels och stjertfenans rot samt slutar 
midt öfver anus; den är mera hög än lång, i 
spetsen sned t 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 
afspetsade, med 16 strålar, af hvilka endast den 
första hel. — Bukfenorna korta, sitta något när
mare nosspetsen än stjertfenans rot, äro i spet
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, i spet
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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of van pupillen gulaktig med täta, sammanlöpan
de gråa fläckar. Bröst-, buk- och analfenorna 
hvita; de förstnämnda med en grönaktig anstryk
ning i främre kanten. Rygg- och stjertfenor-
na, gråa. 

Inom Sverige förekommer denna fisk nog 
allmänt under namn af Löja, Löga, Benlöja, 
Pjön, Pjn m- ra- sista stället mot norden, der 
vi lärt känna att den finnes hos oss, är nedre 
Calix Elf, vid omkring 66° nordl. Br. — I 
Norrige lärer hon icke förekomma. Utom i 
större sjöar, elfvar och åar, med klart vatten, 
finnes hon äfven i Östersjöns inre skärgård. Hon 
lefver alltid samlad i stim, aldrig ensam, och 
älskar att uppehålla sig i ett klart, helst rin
nande vatten, på sten eller sandbotten. Hon 
trätfas derföre sällan uti mindre sjöar med gräs 
eller dybotten. Till lynnet munter och liflig 
vistas hon från våren till hösten alltid i vat
tenytan och fångar de insekter, som på den 
nedfalla. Älskare af solsken och lugn, 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 i ögonblicket allt hvad som utkastas på vat
tenytan. Dess föda utgöres hufvudsakligen af In
sekter och maskar. I slutet af Maj eller början 
af Juni månader samlar hon sig i ganska 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 i vattnet. 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-
ten, hvaraf uppkommer ett fräsande ljud likt 
det, då ett tygstycke hastigt slites. Rommen 
afsättes på stenar eller risbråtar i stranden. 
Ynglet ulkläckes och växer fort. Fiskare i all
mänhet tro att Löjan, med korta mellantider, 
leker 3 gånger om året; detla bör likväl så för
stås, att skillnaden i lektiden beror på skillna-
naden i ålder hos den lekande fisken. Detta 
upptäckes deraf, att de Löjor, som först leka, 
äro alltid större an de, som leka sednare. i 
mängd fångas aldrig Löjan, utom under lekti-
den. Fångsten sker allmännast med en liten, 
till detta ändamål inrättad Vad, som får namn 
af Lögsköte, samt med en större håf kallad 
Grip, hvilken kastas öfver den lekande stimmen. 
Hon kan äfven, under sommaren, fångas med 
nät och i mjärdar; 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 i mängd, 
kan hon ickq vara af särdeles betydenhet i hus
hållningen. Vanligen fortares hon färsk, då 
hon stekt liknar Strömming i smaken; sällan 
blir hon nedsaltad eller torkad, i hvilket fall 
hon ock förlorar smaken. Största nyttan gör 
hon fiskaren, såsom agn för annan större fisk, 
livartill 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-
len äro öfverdragne, skall i Frankrike tillredas 
en färg, den så kallade Essence d'Orient, hvar
med glasperlor färgas för att få utseende af äkta. 

C. U. E. 



' / • . f K " i p ; ? j j ;  ; ^ T ; ~ ; •  •  2  



. 

> 



205 
PI. 52. 

L i n  d a  r e  ( Cyprinus tinea Linn.y 
Artni .  Sidoliniens f jel l  omkring 100;  en l i ten skäggtöm i hvardera munviken;  

analfenans s trålar  i o .  
Synon. Artedi Descr. 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. Hand). 1830 p. 200. — Nilsson, Syn. p. 34. — Bloch Nalurg. d. 

Fische D. I, p. 105, Tab. 14. — Yarrell Br. F. I, p. 328. 
Rf. 11 ; Br. 18; B. 10; An. 10; Stf. 19. 

Lindarens vanliga längd är 8 — 12 lum; hafva tvenne öppningar hvardera, af hvdka den 
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 l af 
längden. Rjgglinien 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 med 
afståndet från nosens spets till förlockets kant. 
Hufvudet, som i längd utgör i af kroppen, ulom 
stjertfenan, är tjockt och något hoptryckt; dess 
bredd lika med den vinkelräta linea, som dra
gés genom främre kanten af orbitan. Pannnan 
bred, föga kullrig, nästan platt, ligger i samma 
linea som nosens spets, och är utan insänkning 
öfver näsborrarna. Pä hufvudet finnas flere lina 
porer för slemafsöndringen. Nosen trubbig; mun
nen liten; käkarna nästan lika långa, hafva tjoc
ka runda läppar. 1 hvardera mun viken framstår 
en liten skäggtöm. Endast i svalgbenen finnas 
4 tänder. Dessa äro korta, hvita, i spetsen snedt 
afskurna med urhålkade tuggytor. Gälöppnin
garna medelmåttiga. Gällocken släta, i kanten 
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 slar-
ka. Ögonen små, så att diametern af ögonrin-
gen utgör mindre än £ af afståndet mellan or-
bitans främre kant och nosens spets; dess läge 
är 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, 

främre är minst och har, i bakre kanten, en 
uppstående hudflik. Kroppen är täckt med 'tyc
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 afslånd (rån 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 for fjellens linhet svår
ligen kunna med säkerhet räknas. Anus ligger 
vid början af kroppens sista tredjedel. — RygS" 
fenan, som är mera hög än bred, börjar dubbelt 
så långt från nosens spets, som afståndet är 
emellan fenans slut och stjertfenans rot. Strå-
larne 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 silt 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. — Stjertfenan 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, 
alt en knöl uppkommer på hvardera sidan om 
denna intryckning. Buk fenorna hafva ock hos 
hannen en mera rund form, äro skåliga och 
hafva den andra strålen mycket tjockare än hos 
honan. 



206 LINDARE. 

Lindarens färg, rättar sig efter det vatten 
i hvilket han lefver. Är vattnet klart, så är 
färgen följande: hela kroppen gulgrön på guld
färgad botten, och med fina guldfärgade prickar 
i spetsen på hvarje fjell; hufvudet ofvan mör
kare än ryggen, denna åter 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, svartgröna. 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 vattnet vanligen är 
mycket mörkt, blir hela kroppen ofvantill svart, 
liksom om han varit doppad i bläck; endast bu
ken är något ljusare. 

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

Oaktadt äldre författare yttra: att Lindaren 
finnes i alla länder, synes den likväl, på alla 
ställen, vara mindre allmän. Efter YARREIA 
skall han finnas i England och Irland; men är 
likväl sällsynt vid Engelska kusteu och aftager 
i mängd mot norden. Samma förhållande äger 
äfven rum inom Skandinavien, der han är tem-
ligen allmän i Sveriges södra landskap; men lä-
ler hafva sin nordliga gräns i Wermland, der 
den finnes i Rtidasjö och K/are/f ven (60° nordl. 
hr.). Högre mot norden och i Norrige, lärer 
hän icke förekomma, åtminstone finnes han icke 
upptagen bland Norriges fiskar, hvarken af STRÖM 
eller PONTOPPIDAN. I södra delen af Sverige fö
rekommer han icke sällan, och vanligast i smärre 

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 i den innersta Skärgården. Af 
naturen trög och maklig, älskar han stillhet och 
saknat helt och halleL den hflighet, som finnes 
hos större delen af dess samslägtingar. Utom 
under lektiden, vistas han beständigt vid bott
nen, oftast nedbäddad i dy och gräs. Detta sed-
nare förhållandet inträffar isynnerhet under vin-
tren, hvarföre 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 plante
ras i dammar och är ibland de fiskar, som der-
till längst varit begagnade. 

Lektiden inträffar i början al 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 pa lekstället och vattnets beskaffenhet. 
Af Lindaren, som äfven kallas Sat are och Sko
makare för dess flottiga utseende, är honornas 
antal mindre än hannarnes. YARREIX 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. BLOCH räknade 297,000 
ägg hos en hona af f 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 åter af andra. Del är hvilt, benfritt och 
fast, men anses vara hårdsmält och derföre min
dre helsosam t. Den dysmak, som köttet vanli
gen äger, bortgår då fisken, före tillredningen, 
genom öfvergjutning ined kokhett vatten (skåll-
ning) befrias från det tjocka slem, hvarmed krop
pen är öfverdragen. 

C. U. E. 
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PI. 53. 
Ön^n8 (Cobitis barbatula L.). 

;a kinder utan tagg.^' nd°0 '  De<Jl r*vckt  med lå llgt åtskilda ögon, 6 muntrådar och 

• C uv. et VAIENC. XVIII, 14. _ 

köttiga kinder utan la<™-

*. ,2> 

s b ? d - 5 6 )  ° e t  

hoptryckt S 'odi ̂ MdåT^sluttatS^;11 6  midt 'öfver^bu^fi^on^-^nän^" 

Cobitis barbatuJa upptages här på grund af 
dess förekommande i Finland, samt emedan den 
af L,me bJifvit uppräknad i Fauna Suecica. Den 

två bär be1< ^' ' 'T IänSd äl1  *»"»; 
V kn '!a exemplar äro H tum (v. n' 
^millimeter) langa. Deraf upptager hufvudet 

med gal °c et, 40, och stjertfenVn å millimeS 
Största ho,den utgör i af totallängden. Hufvu
det ar, o van, rån sedt, nästan paraboliskt; nå-

nedå sfutt-Ti "e yC,kt '  ° fvan P ia t tad t. med nedåt sluttande ansigtslinea och trubba nos-
underfill är det bredt, platt och jämnt Hela' 
u-fvude saknar fjäll, huden är der fin 

småknottng och har flera små, upphöjda vår 

7d £ZPOler; fTV KU S ,eS '  ^ dubbel 
rad nndci ogat, fran öfre muntråden till sido-

n, n, samt några få i en rad öfver ögat -
Sel '-° Smä '  f, f i af l«la hufvudets längd, 
fÄ m emei lan "0SSPetsen 
°eh g "ockets spets, men högt opp, vid sidorna 
af den platta h,essän, åtskilde af ett rum som 

kottiJ T'' T'' bndd- ~ Kil lde,1 ,a  ä ro  '«j"ka, köttiga, utan tagg eller intryckt grop. — Näs
borrarna stå näst framom ögonen? 2 på hvar-

rtXrbalf' ta" t , l |1,0Pa '  så  att den främre ej 
är stö, P 1 afstf"det, t i11 »^Petsen; den bakre! 
kant c °eh enkel; den främre har en tjockare 
näsborr."' I l lPPskjuter i en spets, öfver 
öfre ra i 'nla  t re  / rämsta slemporerna af 
och ärVit V nnen ' 'gger under nosspetsen 

ie liten, tvärslående, utan tänder i kä-
Skandinaviens Fiskar. Eft. 10. 

ka a. (Blott , de undre svalgbenen finnas några 
smala tandlika benutskott). Läpparne äro tjocka 
och den ofre synes dubbel, såsom på många 
I skar, der,genom, att sjelfva nosspetsens hud ut
skjuter såsom ett öfre veck, utom det som utgår 
fi an mellankaksbenet. Dessa båda veck afgifva 

tl0cka '  ™iu 3  muntrådar, nemligen så, att två 
par utga från undre sidan af öfre vecket: det 
minsta paret ända ut vid nosspetsen och nästa 
par strax utanför; tredje paret utgå från sjelfva 
mung'pan (h va res t ett litet os maxillare ligger 
dold t). Dessa äro störst, något längre än J af 
hela hufvudet. Undre läppen är köttig och 
midt på delad såsom hos många andra Cypri-
noider. — Gälöppningen är liten: gälhinnan öf-
vergår 1 bukens hud näst under under bröstfe
nans rot, så att öppningarna äro åtskilda genom 
hela det breda, platta bröstets bredd. Denna 

•ma innehåller 3 långa, men ej breda strålar, 
som räcka nästan ända bort under gällockets 
spets. Sjelfva gällocket är tydligt äfvensom det 
hl a a flänga underlocket; de öfriga benen täckas 
väl at den tjocka huden. 

Kroppen är framtill nästan trind; bakåt 
mer och mer hoptryckt, och, liksom i he la 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 
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belägen näst bakom J af längden utom stjert-
fenan. 

Ryggfenan börjar näst framom midten af 
hela längden, eller näst bakom balfva längden 
då stjertfenen afräknas; dess längsta stråle är nära 
så lång som hela kroppshöjden och betydligt 
längre än fenans basis. Strålarne äro egentligen 
10, men den första är så liten och fin att den 
•.vårligen skönjes; äfven den andra är helt kort; 
den 3:dje räcker ej fullt till spetsen och är ännu 
enkel; 4:de och 5:te äro längst och greniga så
som de följande. 

Analfenan är betydligt mindre och bar 7 
eller 8 strålar, af hvilka den 3:dje är längst. 

Stjertfenan har 18 ledade strålar, som äro 
lika långa, utom de 2 öfre och 2 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 1 I (eller 
4 2) 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 rätt 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 (möjligtvis äro 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 tae
nia. De försvinna lätt i sprit. 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 d jup. 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 han i början af Juni, 
hvilket, i denna nordliga trakt, är 4 4 därefter is
lossningen. I Tyskland skall han (enligt BLOCH) leka 
i Mars eller'April; således äfven der tidigt på våren. 

LINNÉ omtalar, i Fauna Suecica, att denna 
art blifvit från Tyskland införd i Mälaren af 
Kung FREDRIK I. Den tyckes dock ej hafva1 för
ökat sig der; åtminstone har jag aldrig kunnat 
få någon spaning på dess förekommande der-
städes, hvaremot jag ofta derifrån fått C. taenia, 
som är allmän på många ställen i samma sjö. 
Till och med i hela Sverige är denna art ej ve
terligen funnen och märkvärdigt är, att detsam
ma tyckes vara förhållandet i Danmark; KRÖYER 
hade nemligen ej kunnat få någon säker under
rättelse att den förekommer der. Likväl bör han 
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 
lätt 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 för denna fisk. 

Det namn, Grönling, som \i anfört för denna 
art, uppgifves redan af LINNÉ i Fauna 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 i färgen. Ett annat namn 
på samma art är Smaerling, efter det tyska 
Schmerling. C. S. 
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PI. 54. 
T o b i s k u n g  ( Ammodytes lanceolatus Le Sauv. 

Amm. tobianus Guv.). 

A r t m ä r k e .  K r o p p e n  n ä s t a n  t r i n d ;  ö f v e r k ä k e n  e j  ( e l l e r  f ö g a )  f r a m s k j u t b a r ;  b r ö s t 
fenan kort, räcker knappt under ryggfenans början; en svart fläck synes vanligen på 
nosens sidor. 

Synonymi. Ammodytes lanceolatus LE SALVAGE Bullet, des Sc. 1825 Fevrier. — Amm. tobianus CUVJER R. An. 
Ed. 2, 1829, p 360; — KUÖYER, Danm. F. III, 575; — NILSSON Sk. Fauna. Fiskarna, sid. 653. — SCIIAGERSTRÖM, 
Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1837, sid. 313. 

Anm. De äldre iorfattarne skilde ej emellan de olika arterna af Tobis utan förblandade båda under ett namn. Vi 
anföra endast följande namneitationer: Ammodytes, ARTEDI Gen. p. 16; — Syn. 20; — 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, II. A. 1817, 11, 240. — LINNÉ hade dessutom omtalat "Amm. tobianus" i sin 
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 i II. An. 1817, att To-
bisen blir 8 å 10 tum lång, men säger uttryckligen "on nen connoit qu'un; det var då tydligt att storleken anfördes efter 
de större. — Först år 1825 publicerade LE SALVAGE på anf. st. sin iakttagelse, att två arter finnas tillhopa vid Fran
syska kusten, hvilka han åtskilde genom käkarnes 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 ,1. 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 större arten "Lancon" 
(A. lanceolatus Le S.) och den andra benämndes "A. lancea, 1'EquiIle". — De sednare författarne hafva i allmänhet 
följt GUVIERS namnbestämning och vi hade ämnat göra detsamma, hvarlore namnet A tobianus blifvit utsatt på planchen. 
Likväl synes det oss tydligt, att CLVIERS bestämmelse beror på något misstag, och denna förmodan styrkes deraf, att i 
den nyare editionen af Begne Anim. ("accompagné de planches",... "par Audouin... Valenciennes"; utan årtal), före
ställes på: "Poissons" pl. 110, blott den mindre arten (A. lancea Cuv.) men under namn af "Equille (Amm. tobianus Lin.)." 
Såsom vanligt lemnar texten ingen förklaring häröfver. — Men utom detta anse vi den äldsta, af LE SAUVAGE bestämda 
nomenclaturen vara den rätta, och antaga densamma här för den större arten. I fall 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 (Ammodytes ARTEDI) som 
hörer till ordningen Malacopterygii apodes, 
skiljes lättast från de öfriga dithörande, 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 simbläsa, genom sina 
stora gälöppningar, genom fjällens egna anord
ning, de flera olika, långsåt sidorna löpande 
linierna m. m. som i nedanstående beskrifning 
närmare upplyses. — Mos oss förekomma två 
arter, livilka 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 å 8 tum. — Kroppen är lång
sträckt: hela längden utgör 11 a 12 gånger 
största höjden; den är nära jämnhög, med små
ningom afsmalnande stjert, o ch coniskt, tillspet-
sadt hufvud. Kroppen är nästan trind, så att 
bredden utgör mera än £ af höj den; äfven stjer-
teu är blott vid fenan hoptryckt. 

Hufvudet 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 liöjil. 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 i 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 ij gånger. På de största 
exemplaren är hufvudet något mindre mot krop
pen, så att dess hela längd, med underkäk och 
gällock utgör i 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 Lill kroppen mindre än på de små, 
så att ögats diameter på ett exemplar af 12 
tum blott är dubbelt så stor som på ett af 3 
tum. Härigenom blir nosen kortare på de små 
än på de stora. Nosens längd (från ögats främre 
rand till nosspetsen') innehålles, hos de största 
exemplaren, Ii gäng 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 
gånger i nosens längd hos ett 12 tums exemplar; 
2i gånger hos ett 7 tums, 2 gånger hos ett 5 
tums, och blott 1^ gång hos ett af 3 tum. 

Näsborrarna äro små, allånga, 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^ts öfre del; 2 ä 3 något längre 
bakåt, vid förlockets öfre vinkel, och 2 under 
näsborrarna, men närmare käkkanteu. Dessa 2 
sistnämnda äro öppningar lör en gemensam slem
kanal, som börjar tätt under näsborren, och 
tvådelas till hålen. — Nosspetsen, s om utgör det 
fasta hufvudets framända och bildas af näsbe
nen, är parabolisk, plattad och böjlig, samt 
långt framskjutande, sä att han fullständigt döl
jer den tillslulna öfverkäken. 

Munnen är ganska stor men knappt fram-
sträckbar. Mellankäksbenet, som ensamt bildar 
hela öfverkäkens kant, är nemligen 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 hos de yngre exem
plaren; — m en 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, då 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 J ä } af den egent
liga nosen. 

Tänder saknas fullkomligt i käkarna, på 
gombenen och på tungan. Blott i fr amändan af 
vomer finnas två, som äro starka, tätt hopsit-
taude, krökta. Svalgbenen, som äro små, (på 
hvardera sidan: 3 ofvan och ett, långsträckt, 
nedan), hafva tältståeude, fina, 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 
främsla spetsen af buken, mellan gälarna. Ilon 
har 7 strålar, hvilka dock äro svåra att räkna, 
emedan den yttersta är ganska kort och fin, 
samt dold af de ovanligt starka musklerna. De 
ligga betäckla 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. Största delen be
står af underlocket (subopereulum) som utgör 
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hela den bakre och nedre delen, oeli med sin 
b red t 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; ytan är slät, 
nedtill med 9, stråligt utlöpande, tydliga linier. 
Gälbågarne ö ro 4, fullständigt fransade, hvartill 
kommer en starkt utbildad bigäl på gällockets 
insida. 

På sjelfva kroppen märkas flera långsåt 
löpande linier. Först den egentliga Sidolinien, 
som ligger högt opp pä ryggen: vid f f rån me-
dellinien till ryggfenan. Uon är parallel med 
denna sednare, rät, intryckt i de något större 
fjällen, som hafva livar 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 medellinia 
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 i hudens slem, och 
får således utseendet af att sjelf omsluta en 
kanal. — P å 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 s tjertfenans spetsar. 
Den är allenast utmärkt af en intryckning. 

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

dets längd från nacken till underkäksspetsen, 
och slutar ett litet s tycke från stjertfenan. Strå
larna äro omkring 56; antalet tyckes blott va
riera med 2 till 3 mer eller mindre; alla äro 
fina, l edade, 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 i ryggfeuan. 

Stjertfenan är djupt klufven; största läng
den är ungefär lika med kroppshöjden. De 
egentliga (ledade) strålarne äro 15. Af dem 
äro 13 klufne; dock ej särdeles djupt; den yt
tersta ofvan oeli 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 j;ig 1 1 ofvan och 9 
nedan. 

Bröstfenan är betydligt mindre, än på Amm. 
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 de tta 
afstånd och hennes spets räcker under andra 
ryggstrålen. Brfms strålar äro 14; alla ledade; 
den första är enkel och räcker blott något öf
ver halfva fenan; u:o 2 är blott i yttersta spet
sen otydligt klufven; de öfriga två gånger klufna; 
den 5: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 i ytterhuden, 
så att de äro svåra att uttaga. På ryggen och 
buken stå de tätare och oregelbundet, men på 
sidorna ligga de ordnade i regelbundna sneda, 
enkla rader, som löpa från sidolinien vid ryg
gen, snedt bakåt, ned till bukens sidokölar. 
Dessa f jällraders antal varierar betydligt; jag har 
på en stor hanne räknat blott 172; KRÖYER har 
funnit ända till 195. (Det vanliga torde vara 
omkring 180). De främsta, v.p. 5, öfver oper
culum och de sista 6 ä 7, vid stjertfenan, äro 
korta och ofullständiga. Fjäll radernas antal står 
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s å l e d e s  i  e t t  g a n s k a  o j ä m n t  f ö r h å l l a n d e  t i l l  v er -
t e b r e r n a ,  e l l e r  s å s o m  2 ^  a  3  t i l l  1 .  D e s s a  l a -
d e r  ä r o ,  f r a m t i l l  oc h  m i d t p å  k r o p p e n ,  s i ns e m e l 
l a n  n å g o t  å t s k i l d a ;  p å  s l j e r t e n  l i g g a  d e  t ä t t  t i l l 
h o p a .  U t i  h v a r j e  r a d  l i g g a  f j ä l l e n  s å  t ä t t ,  a t t  
d e  n å g o t  l i t e t  b e t a c k a  I » v a r a n d r a  m e d  k a n t e n .  
M i d t p å  k r o p p e n  i n n e h å l l e r  h v a r j e  r a d  v .  p .  4 6  
f j ä l l ,  h v a r a f  1 8  a  1 9  f r ä n  o c h  m e d  s i d o l i n i e n  
t i l l  m e d e l l i u i e n ;  d e  ö f r i g a  2 7  a  2 8  d e r i f r å n  t i l l  
b u k e n s  s i d o k ö l .  P å  d e  s t ö r s t a  e x e m p l a r e n  ( a f  
o m k r i n g  1 2  t u m )  u p p t a g a  7  f j ä l l  u t i  e n  s å d a n  
r a d ,  5  m i l l i m e t e r .  H o s  d em  s y n a s  f j ä l l e n  d ju p t  
f å r a d e  a f  e t t  r i n g a  a n t a l  c o u c e n t r i s k a  l i n i e r  
s a m t  a f  n å g r a  r a d i e r a n d e ,  b åd e  fr a m å t  o c h  b a k at .  
D e t t a  h a r  t y c k t s  m i g  v a r a  t y d l i g a r e  h o s  h a n 
n a r n a  ä n  h o s  h o n o r n a .  P å  d e  me d e l s t o r a  e xe m 
p l a r e n  k u n n a  d e s s a  l i n i e r  k n a p p t  s k ö n j a s .  

F ä r g e n  ä r  g r ö n a k t i g  p å  r y g g e n ,  f ö r ö f r i g t  
h  v i t ,  s k i f t a n d e  i  h  v a r j e h a n d a  r e g n b å g s f ä r g e r ,  
m e n  p å  d e n  l e f v a n d e  f i s k e n  ä r  h e l a  k r o p p e n  
n å g o t  g e n o m s k i n l i g .  A l l a  f e n o r n a  ä ro  b l e k a .  E n  
s t o r ,  s v a r t a k t i g  f l ä c k  f i n n e s  p å  n o s e n s  s i d o r ,  
m i d  t  e m e l l a n  ö g a t  oc h  n o s s p e t s e n .  —  I n g e n  ty d 
l i g  y t t r e  k ö n s k i l l u a d  f ö r m ä r k e s .  

O m  i n r e  d e l a r n a  a n f ö r a  v i  b l o t t ,  a t t  v e r -
t e b r e r n a  ä r o  6 6 5  s i m b l å s a  s a k n a s .  M a t s t r u p e n  
v i d ;  m a g e n  ä r  t e m l i g e n  l i t e n ,  f a s t  o c h  v i d ,  m ed  
e n  l å n g ,  s m a l  f o r t s ä t t n i n g  b a k å t ,  s o m ,  d å  d e n  
ä r  t o m ,  l i k n a r  e t t  h e l t  s m a l t ,  c y l i n d r i s k t  b i -
l i a n g ,  m e n  d å  d e n  f y  l i e s  a f  f ö d a  b l i r  g a n s k a  
s t o r  o c h  u t s t r ä c k t  ä n d a  n e d  m o t  a n u s .  L e f v e r n  
ä r  l i t e n ,  h v i t ;  l i g g e r  f r a m o m  m a g e n ,  k r i n g  m a t 
s t r u p e n :  t a r m e n  ä r  s m a l ,  m e d  e n  s t o r  b ö j n i n g ;  
b l o t t  e n  k o r t ,  c o n i s k  b l i n d t a r m  f i n n e s  v i d  p y 
l o r u s .  Ä g g s t o c k a r n a  ä r o  fr a m å t  s ki l d a ,  m e n  m o t  
a n u s  f u l l k o m l i g t  f ö r e n a d e  t i l l  e n  e n d a  m a s s a .  
Ä g g e n  ä r o  b r a n d g u l a ,  g a n s k a  t a l r i k a  o c h  f i n a ;  
d i a m e t e r n  u t g ö r  f o g a  ö f v e r  i  m i l l i m e t e r ,  t y  7  
f u l l v u x n a  ä g g  u p p t a g a  4  m i l l i m e t e r s  l ä n g d .  

T o b i s e n  f i n n e s  o m k r i n g  n o r d v e s t r a  E u ro p a s  
k u s t e r :  v i d  F r a n k r i k e ,  B r i t a n n i e n  o c h  I r l a n d ,  
o m k r i n g  D a n m a r k ,  i n å t  Ö s t e r s j ö n  å t m i n s t o n e  
t i l l  t r a k t e n  a f  Å l a n d  s a m t  l å n g s  u p p å t  J N o r r i g e  
ä n d a  t i l l  K o r d c a p .  -  D e n  f o b i s  s o m  f ö r e k o m 
m e r  v i d  G r ö n l a n d  h a r  b  1  i  l  v  i  t  a n s e d d  f ö r  e n  
e g e n  a r t  ( A .  d u b i u s  K e i n h .  G r ö n l .  I c h t h .  i  D .  

Y i d .  S e l s k .  A f h .  V II ,  t r .  1 8 3 8) ,  eh u r u  d e n  k na p p t  
l ä r e r  s k i l j a  s i g  f r å n  A .  l a n c e o l a t u s  g e no m  a n n a t  
ä n  e n  n å g o t  k o r t a r e  n o s  o c h  f ö g a  l ä n g r e  b r ö s t 
f e n a .  N I L S S O N ,  s o m  p å  a n f .  s t .  l e m n a r  e n  j e m -
f ö r e l s e ,  a n s e r  d e m  d o c k  e j  å t s k i l d e .  Ä f v e n  i  
M e d e l l i a f v e t  f i n n e s  T o b i s ,  o m  h v i l k e n  e n  l i k a  
b e s k a f f a d  o v i s s h e t  r å d e r .  J a g  h a r  e j  h a f t  t i l l 
f ä l l e  a t t  j e m f ö r a  d e s s a  m e d  d e  h o s  o ss  v a n l i g a .  

D e  b å d a  a r t e r n a ,  A .  l a n c e o l a t u s  o c h  A .  
l a n c e a  t y c k a s  h a f v a  f u l l k o m l i g t  l i k a  l e f n a d s s ä t t  
o c h  p å  d e  f l e s t a  s t ä l l e n  f i n n a s  t i l l h o p a ,  h v a r -
f ö r e  d e r a s  h i s t o r i a  m å s t e  t i l l s a m m a n  a f h a n d l a s .  
I  a l l m ä n h e t  t y c k e s  d e t  v a r a  d e n  m i n d r e  a r t e n  
( A .  l a n c e a )  s o m  u t g ö r  s t ö r s t a  m ä n g d e n .  S ä  ä r  
t y d l i g e n  f ö r h å l l a n d e t  v i d  t o b i s f i s k e n a  i  S k å n e ,  
h v a r e s t ,  p å  1 8 2 0 -  o c h  3 0 - t a l e t ,  A .  l a n c e o l a t u s  
k n a p p t  t y c k t e s  m i g  u t g ö r a  T V  a f  h e l a  a n t a l e t  
o c h  l i k a d a n t  s y n e s  f ör h å l l a n d e t  v ar a  ä nn u  (1 8 5 6 ) .  
Omkring Danska öarna tyckas (enl. KRÖYER) 
b å d a  a r t e r n a  v a r a  m e r a  l i k a  L i l l  a n t a l e t ,  m e n  
v i d  J u t l a n d s  v e s t r a  k u s t  ä r  å t e r  A .  l a n c e a  d e n  
ö f v e r v ä g a n d e ,  l i k s o m  o m k r i n g  B r i t a n n i e n .  V i d  
I r l a n d  ä r  A .  l a n c e a  y m n i g  o m k r i n g  h e l a  Ö u ,  
m e n  A .  l a n c e o l a t u s  ä r  b l o t t  a n t e c k n a d  s å s o m  
f u n n e n  v i d  n o r r a  k u s t e n  ( T H O M P S O N  R e p o r t ,  u r  
B r i t .  A s s .  1 8 4 0 ) .  V i d  B r e t a g n e  i  F r a n k r i k e  ä r  
ä f v e n  d e n  m i n d r e  a r t e n  y m n i g a s t ;  A .  l a n c e o l a 
t u s  v a r  d e r  s ä l l s y n t  p å  1 8 2 0 - t a l e t ,  m e n  h a d e  
f ö r r  v a r i t  a l l m ä n  ( L E  S A U V . )  —  Vi d  F i n m a r k e n  
f ö r e k o m m a  b å d a  v å r a  a r t e r ,  m e n  j a g  h a r  d e r 
i f r å n  b l o t t  s e t t  s m å  e x e m p l a r ,  a f  v .  p .  3  t u m s  
l ä n g d .  S j e l f  h a r  j a g  f u n n i t  f l e r a  s å d a n a  p å  eb b -
s t r a n d e n  v i d  A l t e n ,  d e r  d e  l å g o  u t a n  a t t  b o r r a  
s i g  n e d ;  o c h  P r o f .  L O V É N  h a r  h e m f ö r t  n å g r a  
f r å n  F i n m a r k e n .  

Ö f v e r h u f v u d  v i s t a s  T o b i s e n  b l o t t  p å  s a n d 
b o t t e n ,  i  h v i l k e n  h a n  k a n  n e d g r ä f v a  s i g .  B å d a  
a r t e r n a  ä g a  e n  u t m ä r k t  s k i c k l i g h e t  a t t  i  e t t  
ö g o n b l i c k  b o r r a  s i g  n e d  i  s a n d e n ,  d e r  d e  t y c 
k a s  l i g g a  f ö r d o l d a ,  v i d  ^  d j u p  e l l e r  m e r a ,  
u n d e r  s t ö r r e  d e l e n  a f  d y g n e t  o c h  b l o t t  t i d l a l s  
g å  o p p .  —  O  n i  v i n t e r n  l e t v a  d e  p å  s t ö r r e  dj u p ;  
m e n  0 1 1 1  v å r e n  d ä  v a t t n e t  b ö r j a r  b l i  n å g o t  
v a r m a r e ,  u p p g å  b å d a  a r t e r n a  t i l l h o p a  p å  v i s s a  
s a n d i g a ,  l å n g g r u n d a  s t ä l l e n  u t m e d  s t r ä n d e r n a ,  
f ö r  a t t  v i s t a s  d e r  h e l a  s o m m a r n .  D e t t a  i n t r ä f 
f a r  v i d  S k å n e  i  s l u t e t  a f  M a j ,  d å  g e n a s t  f i s k e t  



börjar; under loppet af October gä de åter ut 
åt djupet. Dessa ställen, som äro rätt viil 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 i betyd
lig mängd, nemligen uti den lilla viken strax 
norr om Cimbrishamn, hvarest så mycket deraf 
eihålles, att Kyrkoherden i Gladsax (enl. Pui.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 inträffar, med finbundna no-
tar, som utläggas ända till 3 famnars djup och 
uppdragas på stranden. Detta fiske börjar strax 
på eftermiddagen och fortsättes till fram emot 
solens nedgång. 

De ställen vid livilka Tobis nu fås äro, så 
vidt jag kunnat få reda derpå, följande: 4:0 
trakten söder om Åhus; 2:o fisklägena Wik och 
Baskemölla, f mil norrom Cimbrishamn; 3:o 
Cimbrishamn; 4:o Kåseberga (mellan nämnde 
stad och Ystad); S:o Ystad, näst öster om sta
den och j mil utåt, till Köpingeåns utlopp; 
samt, 6:o vid Abekås 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 i orten 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 i trakten af Lands
krona, men att man i September 1837 hade 
lätt 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. 
I Bohuslän fås blott spridda exemplar af båda 
arterna bland annan fisk. Inåt Östersjön fiskas 
något Tobis vid Ottenby på Ölands södra udde 
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såsom redan LINNÉ omtalar. Enligt uppgift af 
Hr Stall mästaren BEYER fortfar detta fiske än, 
åt O. sidan, men i ringa skala, blott till bete 
för torsk. Det förrättas med not, hvars bröst 
utgöies af ett lakan, som ställes i vattnet mot 
solen, då tobisen lockas af skenet. Fisken kal
las der Tåbbis. — Vid Bornholm fås större qvan-
titet, eller ungefär så mycket som vid Ystad, 
så att Kåsebergaboar pläga fara dit öfver för 
detta fiske. Uti Stockholms skärgård finnes 
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 i skärgården der ingen sandbotten fin
nes, samt ute på djupet, men opp i vattnet 
(jag har fatt dem vid 3—8 famnar under 3'tan) 
på de ställen der ymnigt strömmingsyngel fin
nes. 01 ta nog fås sådana ungar i strömmings-
notarna, men jag har aldrig sett något större 
exemplar taget på denna trakt. Detta tyckes 
visa, att de yngre föra ett kringströfvande lef— 
nadssätt, hvaremol 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 i rörelse 
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 arctica, Uria troile) 
under sommarn uppfiska honom i stor mängd, 
hvilket naturligtvis endast kan ske under det 
fisken simmar omkring. Ett närmare aktgif-
vande derpå torde kunna upplysa åtskilligt af 
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-
SCUOUG , 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, pä stort djup, då han der draggade efter för
lorade torsk-krokar. Men att Tobisen äfven då ä r tid
tals i rörelse, synes deraf, att den ofta fås i lorsk 
som fångas på djupt vatten, vintertiden. 

Efter BLOCH har man uppgifvit, att Tobisens föda 
består af små maskar och hafsdjur, 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 
tödan 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-yn-
gel finnes i mängd. Den medelstora Tobisen sluka 
dessa mindre ungar och annat fiskyngel; de aldra största 
exemplaren, synas nästan blott lefva af d e medelstora. 

Lektiden inträffar för de n mindre arten i Augusti. 
Hr Aptekaren G. HALCK i Cimbrishamn, som äfven haft 
godheten skaffa mig flera uppgifter, fann d ess lek ännu 
fortfara d. 15 September 1856. — De som hafva lekt 
ut stadna dock cjvar 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 arterna uppgå sam
tidigt i Maj månad, och det synes mig sannolikast att 
de äfven leka någorlunda samtidigt. Möjligtvis är det 
just af denna anledning som fiskrarna 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 4 tum, som om sommarn (i 
Juli till September, kanske än liingre 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 aldrig uppnå 
större längd än något öfver 7 tum; (KRÖYER anfö r ett 
ex. af 7} Danska tum, =190 m.m.); men det är ännu 
ej upplyst huruvida A. lanceolatus är mogen till fort-

T U N G. 

plantning vid denna storlek. Han tillväxer, såsom vi 
anfört, till 13 tum eller deröfver, och både hannar 
och honor uppnå denna storlek. — De t är dessa största 
exemplaren af A . lanceolatus so m få n amn af K ungar; 
vid Å hus kallas de dessutom Gröningar, och detta 
namn plägar understundom användas för alla ex. af 
denna art. En del fiskare känna nemligen att två sor
ter Tobis finnas, och att Kungarna blott äro af den 
ena. Enligt NILSSON skall denna art vid Bleking kallas 
II v i 11 o b i s, den andra (A. lancea) B lå t o bis. — Kun
garne äro sällsynta af det lätt begripliga skäl, att ej 
många exemplar kunna under några års tid un dgå 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 foga el ler e j mindre 
qvantitet än fordom, ehuru man årligen, i flera år
hundraden, anställt ett förödelsekrig emot den, genom 
dragning med fina notar, långt före, under och efter 
lektiden, som skulle tyckas vara tillräckligt att i grund 
utrota honom inom några få år. Men just denna här
dighet gör att dess historia så mycket mera förtjenar 
att noga utredas. Den fina och högst talrika ro mmen. 
kanhända äfven de vngres kringströfvande lefnadssätt, 
torde dock göra, att mängden någorlunda ersättes, 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 större roffiskar 
anses d en utmärkt och dertill begagnas den öfverallt der 
den fg s>  — Fiskesättet med fina notar är omtaladt. På 
de ställen der ebb och flod finnes, såsom vid N ordsjö
kusten, lärer man bruka att under ebbtiden uppgräfva 
tobisen med dertill inrättade hackor. Sådana b rukas äf
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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Skrubbskäddans vanliga längd är 8 till 10 

Pl. 55. 

S k r u b b s k ä d d a  ( Pleuronectes Flesus Lin.) 
A r t m ä r k e .  K r o p p e n  p å  b å d a  s i d o r  s t r ä f  a f  t a g g i g a  k n ö l a r ,  i  s y n n e r h e t  k r i n g  

sidolinien samt rygg- och bukfenornas strålrötter; sidolinien nästan rät; en benpigg 
vid anus. 1 00 

Synon. Pleuron. Jinea lateral! aspera, spinulis ad radices pinnarum in latere oculato, ARTEDI Descript. Gen D 17* — 
Sy n  p .  31 ;  — S pec .  p .  59 .  —  Pleu ronec t e s  F l e su s ,  L i n .  Fn .  S v .  p .  116 -  — S vst  Na t  Fd  X I I  i  n  4 ^ 7  p '  T  

Fn. p. 331; - Quensel, Vet. Akad. Handl. 1806 p. 214; - Sv! Zool. 2 T 46 -Bi or!r' \LLil' 7 
P,e"ts' 11' p' °2' T.ab* 44' — Y*R1}?LL' Brit. Fish. II, 215; — NILSSON, Synopsis p.' 55; —Skand. Fn. IV p 618 — Platessa flesus, Kroyer, Danm. F. II, 276. iv,p. diö. 

m .  <£. Xt- S- P - -  -  O ^ s t  
p.*741 ' N n '̂sf'si'and. FnflV [T (j^unKll<" Bohusläns fiskar, 2, p. 48; — BLOCH, Naturg. d. Fisch! Deutschl. II,' 

Rf. 57 -60; Brf. 10 — 11; Bukf.6-, Anf. 40-42; Stf. 18. 

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 i rygg- 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. 
Sidolinien, som börjar från en krökt benkam 
mellan ögonen, löper, med en knapt märklig 
höjning öfver bröstfenan, rak ut till yttersta 
spetsen, i stjertfenans 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. Br östfenor na, som hafva 
sitt fäste under spetsen af gälsäcken, hafva 10 

29 

tum. 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 i af höjden. Hufvudet litet, hjertformigt 
och hoptryckt; dess längd utgör ^ «*f 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 i svalget 3 ben-
knölar på hvardera sidan med 2 rader trubbiga 
tänder i hvarje. På undre sidan med i rader 
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, utstående, 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 valvel, den bakre oval öppen. 

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

Skandinaviens 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. Analfenan. 
som slutar under slutet af ryggfenan, har lika 
form med den och lika beskaffade strålar. Des
sas antal uppgår till 40, då de i första och 
sista, som sitta hvarandra nära, räknas särskildt. 
Stjertfenan, nästan tvär, har 12 i spetsen 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, pomeransgula, ur
blekta fläckar, hvilka äfven finnas på fenorna. 
Ofta saknas likväl dessa. Fenorna hafva krop
pens färg, ehuru något ljusare. Undersidan är 
hvit, oftast brunfläckig utåt sidolinien; då denna 
sida är till hälften brun finnes alltid den bruna 
färgen mot stjerten. JNTågon 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 gäng så 
lång, som fiskens hela längd, liggande islyngor, 
utan några ordentliga böjningar, nästan jemn-
tjock, utan betydlig utvidgning. Den har tvenne 
mycket korta blindtarmar vid magmumien. Hjer-
tat långt, fyrkantigt. Hanens mjölksäckar dubbla, 
hjertformiga, ligga längst ned i bukkaviteten. 

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

Skrubbskäddan är den allmännaste i slägtet 
så väl i Nordsjön som i Östersjön. 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. I mellersta de
len af Kattegat har jag funnit lektiden inträffa 
i slutet af Mars. I Östersjön leker hon i Maj. 
I Tjörns skärgård kallas hon Skrubba, Skrubb-
skädda, Ruska, Russeskädda o s. v. Som födo
ämne räknas hon till de mindre eftersökta; men 
värderas likväl högre än Sandskäd/lan. Hon lefver 
hufvudsakligen af smärre mollusker och crusta-
ccer. Från sina samslägtingar skiljer hon sig 
deruti, att hon väl trifves i mindre 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 i sjöarna, och träffas knappt 
någonsin i de inre vikarne af skärgårdarna, der 
sött vatten utfaller. 

C. U. E. 
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PI. 56. 

B e r g s k ä d d a  (Pleuronectus microcephalia Do nav.) 
... Ar '™a.rke: Kr0PPen oval, slät; munnen liten; käkarna lika långa med svalda 
lappar, bidolinien nastan rak med en obetydlig höjning öfver bröslfenan. Anallagg saknas. 

Synon. Pleuronectes Quenselii HOLLBBRG, Götheborgs Vet- och Vitterh.-Sällskaps Ilandl T 4 sid 59 Pl 

adtvnSÄra„imnT »"t3 j39e"Sk'pliill,SkaPS| Handl' /V ' " 39: - Fisacnhe Island pdm9: = PL 
phalus Donav.Bnt fXt il. * V- PT ZXltu! Bnt Fi"T ^ .7 
Vet. Akad . Han d!. 1838, sid. 173. — KköYER, Danmarks Fiske II, p. 316. - NILSS. Sk and. Fn. IV/p^GOOUS 

Bf. 87-98; Brf. 10; Bf. 5; Anf. 72-74; Stf. 19. 
Beskrifuing. — 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 j af höjden. Hufvudet litet, ungefär 
lika långt som stjertfenan, eller omkring £ af 
kroppens längd till stjertfenan. Munnen liten; 
käkarna lika långa, med tjocka, runda läppar. 
Tänderna jemna, breda tättsittande i en rad; 
de finnas i båda 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 små. Gällocken på den fär
gade sidan hafva i nedre 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 
bada sidor, hufvudet och strålarna i rygg-, anal-
och stjertfenan. De äro tunna, ovala och på 
kroppen spånlagde. På hufvudet äro de nästan 
runda, smärre än kroppens och ej spånlagda. 
Sidolinjen ar rät med en svag höjning öfver 
bröstfenan. Anus, som ligger lika långt från 
nosspetsen, som kroppens halfva höjd mellan 
fenorna, saknar anal tagg. 

Byggfenan 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. Al de 9—10 fenstrålarne är den första 
hel, den sista delad till roten, de ofriga i spet
sen greniga. 

Bukfenorna små, med 5 hela strålar i 
h vardera. 

Analfenan, till formen lik ryggfenan, bör-
jai 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, 
mörkröd med svartbrun marmorering. Hos myc
ket gamla, eller då fisken är död, mörknar färgen 
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och blir oftast gulgrå med gråbrun marmore
ring. Kroppens undersida är alltid rent liv it, 
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 väl i rygg-
som analfenan äro likväl alltid livita. 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 i olikstora 
blindtarmar. Tarmkanalens längd är lika med 
kroppens. Lefvern stor, 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, hvarföre hon ock i Tjörns skärgård 
kallas Bergskädda. Längre söderut skall denna 
art, enligt NILSSON, kallas Pluddermun, för sina 
uppsvällda lappars skull. Hon lefver af mollu-
sker, annelider och crustacéer. De vegetabiliska 
ämnen, t. ex. några mer än tumslånga qvistar 
af fucaceer (Furcellaria fastigiata, Halid rys sili-
qvosa m. fl.) som jag en gång funnit uti dess 
mage, torde väl snarare hafva ditkornmit jemte 
annan föda, än i egenskap af näring. Dess lektid 
inträffar, i Kattegat, i Juni månad. Fångsten 
sker med Skäddegarn. Sällan fångas den i \ ad 
och på Dörg. Köttet är löst och mindre godt 
än Rödspottans. 
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PI. 60. 

R ö d s p o t t a  (Pleuronectes platessa Lin.}. 

A r t m .  K r o p p e n  s l ä t .  H u f v u d e t  h a r  p å  d e n  f ä r g a d e  s i d a n  e n  r a d  a f  5  —  6  b e n 
knölar bakom ögonen. Kroppens färgade sida ocli de vertikala fenorna glest beströdda 
med brandgula, rundade fläckar. 

Synonymt. Artedi Gen. p. 17; — Syn. p. 30; — Descr. spec. p. 57; — P leuron. 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; — YARRELL, Brit. F. II, 
209; — Die Scholle Bloch, Naturg. d. Fische Deutschl. II, p. 42; — Platessa vulgaris Cuv. KRÖYER Damn. Fiske II, p. 
248; — I Tjörns skärgård: Mareskädda. 

Rf 64-76; Brf 10-11- Bf. 6; Anf. 53-57; Stjf. 20. 

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 lialfva längden, från nosens 
spets till stjertfenans rot. Tjockleken är något 
mindre än | af höjden. Hufvudet, hvars längd 
utgör något mindre än i af 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 svälda 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 i öfre som nedre käken; i den öfra 
finnas 5 till 8, i den nedre på blindsidan 20 
till 28. Svalgbenen, 6 på öfre och 2 på nedre 
sidan, äro väpnade med breda, kullriga, i rader 
ställda tänder. JNäsborrarne 2 på hvarje sida. 
På ögonsidan är den främre tubformig, den 
bakre öppen; på blindsidan är den främre liten, 
den bakre större med oval öppning. Tungan 
smal och afspetsad, utan tänder. Gälöppnin-
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, täck t med tunna, runda och 
mj^cket hårdt fastsittande fjäll, li vi I ka betäcka 
kroppens båda sidor, samt hufvudet och stjert
fenans rot. På rygg- och analfenans strålar upp
täckas äfven några smärre spridda fjäll. Buk
fenorna äro endast vid roten fjällbelagda. Sido
linien, som har en svag, bägformig 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 liafva 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 den andra; 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 i spetsen 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 stjertfenorna. Bröst- och buk-
fenorna ofläckade. På några exemplar är äfven 
undra sidan gråbrun, men ljusare, än den öfra. 
Dessa kallas Kungar eller Dubbelflundror. — 
Jris silfverhvit, med en fin messinggul ring när
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. Ilonans romsäckar 
2-delade, spetsiga. Hanens mjölksäckar tvådelade, 
a flå nga. 

Rödspottan finnes allmännast i Nordsjön 
och ingår äfven i södra 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. I Kattegat är den ganska allmän. På 
norra kusten af Jutland, vid Skagen, fångas hon 
i mängd, och införes derifrån till Götheborg, 
der de mesta säljas. Deraf kommer namnet 
Skavskädda, d. v. s. Skädda från Skagen. Vid 
skånska kusten kallas denna art Rödspätta. 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 öfverdrifven upp
gift. Hon älskar att uppehålla sig på sandig 
och lös botten. Om vintern lefver hon på dju
pet, och söker stränderna i synnerhet om våren 
och hösten. Den fångas med Vad och så kallade 
Skäddgarn, någon gång äfven med Dörj. Dess 
lektid inträffar tidigt på våren, i April. 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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PI. 57. 

T  a g g m a k r i l l  ( Caranx trachurus L.) 
A r t m .  H e l a  s i d o l i n i e n  b e k l ä d d  a f  t v ä r s t å e n d e  s k ö l d a r ,  l i v i l k a ,  p å  k r o p p e n s  b a k r e  

hälft äro kölade och försedde med en bakåt riglad tagg. 
Synon. ARTEDI Gen. p. 31 n:o 3; — Syn. p. 50 n:o 3; — Scomber trachurus LIN. S yst. Nat. I, p. 494;—RETZ. 

Fn. p. 340. — Garanx semispinosus NILSS. P rodr. p. 84; — Der Stöcker, BLOCH, F. Deutschl. II, 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 S t0cker, KRÖYER Danm. Fiske I, 263; — Caranx trachurus, NILSS. Sk. Fn. IV, 152. 

Slägtet  Caranx,  som kommer nära  makri l l -
s lägtet  (Scomber) ,  innefat tar  e t t  s tor t  antal  ar ter ,  
l ivi lka nära  l ikna hvarandra och äro spr idde i  
a l la  ver ldshaf  utom kal la  zonen.  Hos dem är  
kroppen hoptryckt  och,  l iksom hufvudet ,  belagd 
med runda,  spänlagda f jä l l .  Ryggen har  2:ne 
fenor;  den främre hög,  ful ls tändig,  med en 
framåt  r igtad s t rå l tagg;  den bakre lång,  o f tas t  hel ;  
f ramför  analfenan 2  fr ia  taggar .  Sidol inien täckt  
af  på tvären l iggande s tora  f jä l l  e l ler  sk öldar ,  
hvi lka t i l l taga i  s tor lek mot  s t jer ten och bi lda 
en köl  med bakåt  r igtade taggar .  Tänderna 
små.  Gälhinnans s t rå lar  7 .  Färgen är  s i l fver-
hvi t  med en svar t  f läck öfver  gäl lockets  spets .  

Tagg-makri l lens  vanl iga s tor lek i  Kat tegat  
är  11 å  \2 tum. Den störs ta  jag se t t ,  var  16 
tum från nosspetsen t i l l  s t jer t fenans insänknin g 
i  m idten.  Kroppen,  som mycket  l iknar  den van
l iga makri l lens ,  är  spolformig,  något  hoptryckt  
och hög,  så  a t t  höjden,  som infal ler  under  mid
ten af  förs ta  ryggfenan,  utgör  omkring |  af 
kroppens längd,  räknad t i l l  s t jer t fenans rot .  
Störs ta  bredden,  tagen på samma stäl le ,  mäter  
omkring hälf ten af  höjden.  Ryggen bred,  af-
kul l rad t i l l  ungefär  midten af  andra ryggfenan.  
Buken bred,  afkul l rad,  har ,  f rån bukfenornas 
fäste  t i l l  anus,  en fåra ,  i  hvi lken bukfenorna 
kunna nedfäl las .  Hufvudet  medelmått igt  s tor t ,  
ki l formigt  och på undra delen s tarkt  hoptryckt .  
Dess  längd,  räknad från nosspetsen t i l l  gäl loc
kets  spets ,  u tgör  |  af hela  kroppslängden.  Pan
nan afkul l rad,  med en f in  t rådformig köl  i  
midten;  s tupar  i  en jemn båge med ryggen.  
Nosen t rubbig.  Munnen medelmått igt  s tor .  Af 
käkarna är  den undre längst ;  dess  led,  som bi l 

dar  en t rubbig vinkel ,  fa l ler  något  f ramom främre 
kanten af  ögat ;  längden l ika med afs tåndet  f rån 
nosens spets  t i l l  pupi l lens  bakre kant .  Fina ,  
föga märkbara tänder  i  båda käkarna,  på tun
gan,  i  spetsen af  plogbenet  sam t på svalgbenen.  
Ögonen,  s tora ,  l igga högt  och utgöra j  af  huf-
vudets  längd.  Näsborrarna l igga mycket  när
mare ögonen,  än nosen.  Af gäl locken är  för locket  
s törs t ,  med jemn kant  och afrundadt  hörn.  
Egent l iga locket  l i te t ,  t rekant igt ,  med de n bakre 
spetsen månformigt  inskuren.  I  denna inskurna 
del ,  som fyl les  af  en hinna,  s tår  den hos det ta  
s lägte  vanl iga,  s tora  svar ta  f läcken.  Gälöppnin
garna s tora .  Gälhinnan fr i ,  med 7  större  krökta  
s t rå lar  på hvarje  s ida.  Kroppen täckt  med myc
ket  små,  tunna,  ovala  och ol ikstora  Fjäl l .  S ido
l inien,  som börjar  vid gälöppningens öfre  kant ,  
går  dei i f rån i  en något  uppåt  böjd,  nästan rä t  
l inea t i l l  midt  öfver  anus,  der  den nedst iger  i  
en båge,  f rån hvi lken den ut löper  i  en al ldeles  
rä t  l inea t i l l  s t jer t fenans rot .  Hela  s idol inien 
beklädes af  omkring 75 tvärs tående sköldar .  
Af dessa äro de främre,  f rån s idol injens början 
t i l l  och med dess  krökning (vid bröstfenans 
spets)  s lä ta ;  men deref ter  bl i  de  försedde med 
en hög,  skarp köl ,  som bakåt  s lutar  i  en s tark 
tagg.  Kölens höjd t i l l tager  bakåt ,  så ,  a t t  s tjer ten 
vid ryggfenans s lut  är  dubbel t  så  bre d som hög.  
De taggiga sköldarnas  antal  är  35 t i l l  38.  Anal
öppningen l i ten,  l igger  på l ika afs tånd från 
nosens spets  och s t jer t fenans bas .  

Ryggfenorna äro 2:ne. Den främre börjar  
med en,  under  huden l iggande,  f ramåt  r iglad,  
s t rå l tagg,  öfver  s lutet  af  bukfenornas fäste ,  och 
s lutar  öfver  anus.  Hon är  kort  och hög,  med 
8  hela  s t rå lar .  — Den bakre fenan är  lång,  s lutar  
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öfver slutet af analfenaii och liar 30 till 34 strålar. 
Den första af dessa strålar är hel och hälften 
så lång som den andra, livilken, lika med de 
ofriga, är i spetsen delacl. 

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

Bukfenorna hafva sill läge något framom 
början af ryggfenan, äro långa och spetsiga; 
räcka nära anus, ligga, liksom främre ryggfenan, 
i en fördjupning och hafva 6 strålar, at 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 
taggslrålar, vid roten förenade genom en hud. 

Stjertfenan omfattar stjertändan; 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 och kroppens 
sidor, under sidolinien, silfverhvita med vågig 
rödgul skiftning, lik perlemor. Iris silfverhvit, 
pupillen mörkblå, munnen invändigt och gäl
hinnan svai ta, den sednare med silfverhvit kant. 
En större svart fläck vid gälöppningens öfre 
kant. Främre ryggfenan genomskinlig, den bakre 
mörkt grå, liksom stjertfenan; de ofriga hvita. 

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

Taggmakrillen förekommer i Kattegat utåt 
hela Bohuslänska kusten, men alltid spridd. 
I st i mm träffas han, mig veterligen icke. De 
individer, som fångas på Ränndörg under ma
krillfisket, i början af Juni, hafva mogen rom 
i äggstockarne, hvårföre lektiden kan anses in
träffa i denna 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 ca pi I lata 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 I 852, 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 foga öfver 12 millimeter (knapt 
j tum), 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 tums längd under en manet af 
omkring 7 tums diameter. Annars träffas under
stundom blott få, 3 a 7 stycken, hos en Manet. 
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 
tråd lika organer. Liksom alla späda fiskungar 
äro de i början helt olika den fullvuxna fisken; 
de äro korta, med högt, eget bildad t lmfvud 
och uppåt rigtad 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. Någon tid sedan ungarne hunnit 
denna storlek, i September (eller sednare?), tyc
kas de lemna Maneten och simma fria. Sådane 
af 3—i tums längd äro icke sällsynta sent på 
höstetiden, då de fås uti Vaden med annan fisk. 
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 i sma
ken ganska nära liknar. Något särskilt fiske an-
ställes icke för denna fisk; den fångas endast 
tillfälligtvis i Vad, som dragés efter annan fisk. 

C. U. E. 
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1 .  S u m  p.  

Sumpar kallar man de i vattnet nedsänkte 
förvaringsrum, uti hvilka fiskar någon längre 
tid och till åtskilliga ändamål kunna förvaras 
och hållas vid lif. De äro af 3:ne slag: Stånd-
sumpar, Släpsumpar och Segelsumpar. 

Ståndsumpen göres af bräder, helst af såda
na, som äro gamla eller förut varit begagnade till 
annat ändamål, utan att hafva tagit röta. De 
hopspikas i fyrkant på 4 st. hörnstolpar, hvilka 
hafva två sidor flata, på hvilka bräderna spi
kas och den motsvarande kanten, som vändes 
inåt sumpen, afkullrad. Hörnstolparne böra 
räcka 12 till 18 tum nedom bottnen, som fö
stes pålitligt vid sidobräderna. Det är nödvän
digt, i synnerhet om sumpen ställes på sjö
bottnen, att han genom stolparna, som då ut
göra fötter, blir upphöjd från densamma, ty i 
annat fall skulle bottnen i sumpen snarare ta
ga röta, och mycket af det slamm, som finnes 
på sjöbottnen, intränga i sumpen och orena 
vattnet, till men för de deruti inneslutne 
fiskarne. Sumpen täckes med bräder, på hvil
ka finnes en öppning, tillräckligt stor, för att 
derigenom träda den mindre håf, med hvilken 
fisken upptages. Öppningen har ett lock, för-
sedt med gångjern och haspe, att det måtte 
kunna igenläsas. Så väl på sidorna, som på 
bottnen och locket borrar man tillräckligt sto
ra hål, med ungefär 6 tums afstånd från hvarje. 
Hålen böra hafva minst en tums diameter, 
och för att i samma sump kunna förvara äl
ven smärre fiskar, göres ett kors af grof mes-
singstråd öfver hvarje hål. Sumpens storlek 
lämpas efter behofvet. Göres sumpen af nya 
bräder, bör den, innan han begagnas, brännas 
invändigt med halm, som inkastas och antän
des. Der sumpen skall utställas, nedslås först 
i bottnen 4 st- grofva pålar eller smalare stoc
kar i fyrkant på så långt afstånd från livar-
andra, att sumpen får jemt rum emellan dem. 
I dessa stolpar eller pålar äro krokar inslagne, 

på hvilka sumpen upphänges med iernkedjor, 
hvilka äro fästade i öfre ändan af sumpens 
hörnstolpar. Detta är så mycket nödvändigare, 
som sumpen bör höjas eller sänkas i samma 
förhållande, som vattnet stiger eller faller på 
stället, der han ligger; så att locket alltid är 
några tum öfver vattnet, ty nedsänkes sumpen 
under vattenytan, kommer fisken att sakna den 
atmosferiska luften, qväfves och dör. Der 
tillgång är på sagta rinnande vatten, gör man 
bäst att välja ett sådant ställe för sumpens ut
ställning, emedan det inneslutne vattnet, då 
det är stillastående, genom många fiskars sam-
manvaro snart förlorar sin halt af luft, blir 
odugligt för andedrägten och måste således 
städse ombytas, om fisken deruti skall kunna 
länge hållas vid lif. Finnes icke rinnande 
vatten, måste sumpen ställas vid en bråddjup 
strand, der bottnen består af sten eller sand. 
På grund t vatten, der bottnen är gräsig, eller 
består af dy och gyttja, lefver ingen fisk i 
sump, 0111 icke Rudor, Lindare och dylika, 
som allmännast uppehålla sig på en botten af 
nyssnämde beskaffenhet. Ehuru det är min
dre tjenligt, att icke säga onaturligt, att for
vara fiskar af olika storlek och olika arter in
om ett så trångt rum, som en vanlig sump, 
då man alltid har att befara, att t. ex. en större 
Gädda kan uppsluka alla de Mörtar, som fin
nas i sumpen, låter detta sig likväl någon gång-
göra en kortare tid; emedan rof-fisken förlorar 
något, om icke allt, af sin rofgirigliet, dåden 
finner sig fången. Försigtigast är emedlertid, att 
man, vid förvarandet af flere fisksorter, skiljer 
de större rof-fiskarne, Gäddor och Abborrar, 
från smärre fiskar. Nödvändigt är äfven, att 
dagligen efterse om någon fisk dör, och då 
genast uttaga den ur sumpen. 

Ståndsumpar, i hvilka gröfre fisk skall 
förvaras, kunna äfven förfärdigas al" spjälar, 
som spikas på fyra hörnstolpar, med 1 å 
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tums afstånd mellan hvarje spjäle. För att 
gifva sumpen mera styrka, sättes en bräd-
ribba midt emellan h vardera af de fyra stol
parna, parallelt med dem, och tvenne öfver 
bottnen och locket. På dessa brädribbor fastas 
äfven spjälarne. Rådligast är likväl, alt göra 
botten och lock af hela bräder med derpå bor
rade hål, som redan är nämdt. Dessa sumpar 
hafva den fördelen, att vattnet flyter lättare 
igenom dem; men de äro ock bräckliga och 
fordra jemn tillsyn, ty om en spik, som lätt 
händer, släpper eller förtäres af rost, så att 
han går af, faller spjälen lös, och hela fiskför
rådet kommer på fri fot. För att få sum
pen alt sjunka, läggas några stenar på locket, 
icke inuti sumpen, ty dels äro dessa hinder
liga då fisken skall upphämtas, dels händer 
ock, att stenarne genom sin tyngd lossa de brä
der, som utgöra bottnen. 

Släpsumpar kallas de, hvilka fiskaren slä
par uti ett tåg, fästadt vid ökstocken eller bå
ten, dels för att deruti transportera den fånga
de fisken lefvande från stället, der han fån
gas, till bostaden, dels ock för att uti den 
medföra lefvande betesfiskar till sådana fiske
bragder, för hvilka de användas. Dessa sum
par förfärdigas på tvenne olika sätt: 

1:0 i form af en snöplog eller likbent 
triangel (PI. A. fig. i.). I sådant ända
mål spikas 3:ne brädlappar, af minst | alns 
bredd, vid 3:ne i trekant tälgde stockar, som 
sättas en i hvarje hörn. På sidorna bor
ras tätt med fina hål. Bottnen och locket 
blifva täte, och på det sistnämde göres vid 
ändan af sumpen, eller triangelns bas, ett fyr
kantigt hål så stort, att fiskaren ledigt derige-
nom kan införa handen och uttaga fisken. Näm-
de hål tillslutes med en lucka, försedd med 
gångjern och hake. I den smala spetsens öfre 
kant, inslås en stark merla, hvaruti det tåg 
fastknytes, med hvilket sumpen fästes vid far
kosten. 

2:0 i form af en rund, i båda ändarne afkull-
rad trädstam (Pl. A.fig.a.). Denna nyttjas egent
ligen i skärgården och förfärdigas på ett eget 

sätt. Man tager nemligen en grof tall- eller 
granstock, afhugger den till livad längd man 
behagar, vanligen till 2 å 2! aln. Den af-
huggna stocken alkullras derefter i båda än
darne, afslätas och putsas. Derefter klyfves 
han, och båda klyfterna urhålkas så mycket, 
att skalet blir omkring en tum tjockt. Sedan 
sågas i ena kanten på midten af den ena af 
klyfterna ett fyrkantigt hål, tillräckligt stort, 
for att derigenom kunna införa handen, der
efter läggas båda klyflerna åter tillhopa, så 
att de passa tätt efter klyfningen och hopfa
stas först med trädpinnar i kanten och sedan 
med 2:ne band af jern, som slås omkring vid 
båda ändarne. Rundtomkring den, på detta 
sätt urhålkade och åter hopfästade knubben, 
borras gröfre hål, ungefär 5 a 6 tum mellan 
hvarje, och öfver hvarje hål slås ett kors af 
messingstråd. Locket till den förutnämde öpp
ningen skäres alldeles likt sprundet till en 
tunna, hvaruti dricka förvaras, och öfver det 
sättes en haspe af jern med sin merla, som 
håller locket fast. I den ena ändan af den, 
på ofvanbeskrifne sätt inrättade sumpen, inslås 
en merla med sin jernring, uti hvilken tåget 
fastgöres, då sumpen medföres. 

Segelsump kallas äfven, då den är mindre, 
Bälsump eller Rodclsump. Ändamålet med den
na är, att på längre väg transportera en stör
re mängd lefvande fisk. Den inrättas af en 
större eller mindre båt. De mindre och van
ligaste hafva 6 å 8 alnars köl och storleken 
proportionerad derefter. Vid aktern eller bak
stammen afstänees båten till \ af hela läneden. 0 3 ^ 
Rundt omkring clenna afstängning, som bör 
vara vattentät, åtminstone på den sidan, som 
ligger inåt båten, borras ett tillräckligt antal 
hål, hvarefter detta rum förses med tak, på 
hvilket åter är en öppning, som tillstänges 
med en lucka. I detta rum insläppes fisken, 
som skall transporteras. Yid transporten är 
att observera, att man icke begifver sig ut i 
hårdt väder, om det än skulle vara medvind, 
ty af sumpens allt för starka fart, samman-
prässas fisken och dör af vattnets tryckning-
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Mindre roddsuinpar, alldeles på lika sätt in
rättade, begagnas ofta i större sjöar af fiska
re, som då vanligen medföra betesfisken i sum
pen. Detta har den fördelen, att, i synnerhet 
om ett mindre segel begagnas, man kan kom
ma fort en längre väg, ulan särdeles arbete; 
men den olägenheten är likväl för fiskaren 
förenad med bruket af ett sådant fartyg, att, 
emedan det är försedt med köl, det ieke kan 
begagnas vid de fisken, då fiskaren bör upp
stiga på stranden, eller komma den mycket 
nära, i synnerhet om stranden är långgrund. 

Uti Skånska Resan, sid. 1 2 6 ,  omtalar v. 
LINNÉ en sort sump, som brukas vid Kiviks 
fiskeläge och kallas Tobis-Scifva. Hans ord 
äro följande: "Tobis-Säfvan var en sump, 
knappt en famn lång, byggd alldeles som en 
båt, dock med låck uppå, samt på alla sidor 
igenomborrad med hål, så stora som skrifpen-
nor; då fiskarena fingo mer Tobis, än de kun
de rensa, bevarades han lefvande i denna säf-
va, som låg i vattnet." 

2 .  M j ä r d e .  

Detta fångningsredskap, som på olika or
ter får olika benämning och kallas än Mjärdre 
än Mjiile, är ett af de äldre. Nämnes ofta i 
Sveriges gamla lagar under namn af Mcerdrie 
eller Murdrum. Det förfärdigas på flere sätt och 
af flere ämnen. De allmännaste äro de så kallade 
Videnijurdar (PI. A. fig. 3.). Dessa göras af släta, 
q v i s t f r i a  v i d e t e l n i n g a r ,  p å  s å  s ä t t ,  a t t  i o å i 5  
videtelningar, allt som Mjärden skall göras 
stor, trädas med de tjockare ändarne genom 
en hank af tög (fina klufna granrötter), så stor 
att lelningarnes storändar jemt få rum i 
densamma. De genom hanken i den tjockare 
ändan förenade videtelningarne utbredas så, 
att de utgöra radier i en cirkel, hvars medel
punkt hanken är. Telningarne böjas sedan öf-
ver ett tunnband, eller en i cirkelform böjd 
granqvist, af omkring i/f tums diameter och fä
stas med tög vid den samma, på lika afstånd 
från hvarandra och så långt från hanken i än
dan, att emellan dem och den cirkelformiga 
g ranqv i s t en  b l i f ve r  e t t  a f s t ånd  a f  omkr in g  1 2  
tum. Derefter böjes en annan, något gröfre 
granqvist äfven i cirkelform, till ungefär lika 
storlek med den nyssnämde. Vid denna fästas 
äfven videtelningarne, så att ett afstånd af 

omkring ig tum uppkommer mellan de båda 
cirkelformiga granqvistarne. Då detta är gjordt, 
är livad man kallar Stommen färdig. Deref
ter börjas bindningen, i ändamål att samman
hålla videtelningarna, hvilket tillgår på det 
sätt, att ifrån ändan, der qvistarne äro förena
de i hanken, bindas de så tätt tillsamman, 
som möjligt är. Till bindningen nyttjas fin 
tög eller bast, af hvilken tvenne remsor tagas 
åt gången och trädas mot hvarandra, ned ge
nom den ena och upp genom den nästliggan
de öppningen mellan videtelningarne, lik in
slagstrådarna i en väf. Härmed fortfares rundt 
omkring mjärden. Sedan anlägges på lika sätt 
åter ett band, omkring 4^5 tum ifrån det 
första, och fortfares på detta sätt, så att en 
Mjärde af x| aln får omkring 10 sådana band. 
Men som mjärden skall hafva en konisk form, 
äro de telningar, som blifvit insatte i hanken 
och utgöra stommen, alldeles otillräcklige; man 
insticker derföre, under det att man binder, 
mellan dem andra videtelningar, att mjärden 
får den täthet, som fordras. När man, på nu 
beskrifne sätt, hunnit fram med bindningen 
till den cirkelformiga granqvist som är främst, 
d. v. s. som sist insattes, börjar man med 



sjelfva ingången. På lika sätt, som förut är 
nämdt, sammanbindes, mecl något finare tög-
remsor, så många storändar af fina videtelningar, 
att då första bandet är anlagdt, öppningen blif-
ver så stor, att handen kan med lätthet föras 
ut och in genom den samma. När denna för
sta bindning är gjord, vidgas videtelningarne 
något, och ett annat band, 3 å 4 tum från 
det första anlägges. Pa detta sätt forlfaies 
med telningarnes utvidgande och bandens an
läggning, tilldess att banden uppgå till ett an
tal af 5. Sedan insattes denna strutformiga 
väfnad i mjärden och fästes vid den cirkelfor
miga granqvisten, der bindningen slutade. 
Det förstås af sig sjelft, att ju vidare struten 
blifver, desto flere telningar fordras, och att 
derföre sådana måste afspetsas och insättas ef
ter hand under sjelfva bindningen. När den 
strutformiga ingången på ofvannämde sätt är 
fästad vid den cirkelformiga granqvisten, bör 
sjelfva öppningen, som äfven är strut- eller 
trattformig, tillskapas. Detta verkställes så, 
att alla smalare ändarne af videtelningarne, så 
väl de, som höra till sjelfva mjärden, som äf
ven de, hvilka höra till ingången, utböjas och 
sammanbindas med tvenne tögband, på 3 å 4 
tums afstånd från livarandra. De fina spetsar 
af telningarne, som blifva öfriga sedan sista 
bandet är anlagdt, sammanflätas till en, circa 
3 tum bred krans. Denna flätning är alldeles 
lik den, som verkställes vid flätningen af gam
malmodiga brödkorgar och kan svårligen be-
skrifvas. För alt kunna uttaga den i mjärdar 
fångade fisken, skäres vid den främre cirkel
formiga granqvisten ett fyrkantigt hål, hvilket, 
då mjärden utlägges, lillstänges med en tunn 
brädlapp, som deröfver fastbindes. De mjär
dar, som bindas af furu-spjälor eller fina gran-
qvistar, förfärdigas alldeles på lika sätt. 

Garnmjärdarj ehuru på lika sätt och i 
samma ändamål begagnade, som de nyss be-
skrifne videmjärdarna, skilja sig från dessa, 
icke endast deruti, livad sjelfva namnet till-
kännagifver, att de äro gjorda af garn, ulan äf
ven i anseende till skapnad och sammansättning. 

F I S K E R E D S K A P .  

De äro af tvenne slag: större, som alltid be
nämnas Garnmjärdar, och mindre, som få namn 
af Sänkmjärdar. 

De förra (fig. 4-) göras på flera sätt, vanligen 
runda med tvenne ingångar, en i hvardera 
ändan. Dessa uppställas så, att sedan man af 
3 eller l\ grangrenar eller hasselstammar, af 
omkring | tums diameter, förfärdigat lika mån
ga cirkelformiga bågar af al till 3 alnars om
krets, förenas dessa medelst 4 st- hasselkäppar, 
hvilka påbindas öfver bågarne sålunda, att en 
båge fästes vid hvardera af hasselkäpparnes 
ändar och den 3:dje midt emellan. Dessa käp
pars längd rättar man efter den längd man 
önskar gifva mjärden, som vanligen är a alnar. 
Sedan hasselkäpparne äro med starkt garn på
litligt fastade vid bågarna, är ställningen eller 
stommen färdig. Denna öfverdrages med nät, 
som spännes och fästes så väl vid hasselkäp
parne, som vid bågarne. Hvar och en af in
gångarne består af tvenne, kilformigt bundna 
notslingor, hvilka, då de äro sammanbodde och 
utspände, formera en tratt eller strut, hvilken 
bör i den större ändan liafva lika vidd med 
bågen, vid hvilken han fästes. Den smalare 
ändan indrages i mjärden, och hela ingången 
hålles spänd genom tvenne fina snören, fastade 
med ena ändan i ingångens smalare ända, och 
med den andra i den cirkelformiga båge, som 
ligger vid den ändan af mjärden, mot hvilken 
ingången är riktad. På lika sätt insättes in
gången i den motsvarande ändan af mjärden. 
Härvid bör likväl iakttagas, att ingångarne bö
ra vara så långa, att de räcka några tum fram-i 
om livarandra, samt att de snören, som fästas 
i ingångens öppning, icke äro flera än tvenne, 
och att de fästas så emot livarandra vid in
gångens kant, att öppningen liknar en springa, 
hvars ena sida är mindre hårdt spänd än ilen 
andra, så att den lätt öppnar sig för den på
trängande fisken; men faller tillbaka i sin för
ra ställning, då fisken inkommit. Utspännes 
åter ingången, som ofta sker, med fyra snören, 
blir den öppen slående och lemnar fisken till
fälle, att gå samma väg tillbaka, som han in-
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kommit. Lika origtigt är, att göra ingångarne 
så korta, att de mindre öppningarne stå mitt 
emot hvarandra. Äro de då äfven spända med 
4 snören, så kan man vara säker, att hälf
ten af den fisk, som går in genom den ena in
gången, går ut genom den andra. Ett annat 
sätt alt gillra inre öppningen, som måhända 
af alla är det bästa, består deruti, att man 
från den inre öppningen låter flera fina snören 
gå till ett gemensamt fäste uti mjärdens bot
ten, midt emot öppningen. Dessa snören, 
som hållas lika spända, hindra ej fisken att 
deremellan intränga, men göra det nästan omöj
ligt för honom att finna väg ut. Denna gill-
ring finnes aftecknad under fig. 5. 

Mjärdarne liafva någon gång den förändring 
i formen, att den ena sidan är flat (plan) och 
den andra rund (fig. 6.). Denna form gifves 
derigenom, att de tre nämde cirkelformiga bå
gar på denna endast blifva halfcirklar; för öf-
rigt äro de alldeles lika. Dessa, som till for
men mycket likna hummertinor, begagnas en
dast för sådan fisk, som jemt håller sig vid 
bottnen och har lättare att komma in, dåden 
flata sidan på mjärden alltid lägges nedåt, t. ex. 
Ål, Flundra, Ruda m. fl. 

Scinkmjärdar (fig. 7.) kallas så, emedan de 
med vidbundna stenar nedsänkas, och utläggas 
icke i någon instängning. Till formen äro de 
olika med de beskrifne deruti, att de äro ko-
niska, nästan fullkomligt lika en bikupa, och 
hafva endast en ingång i den tvära ändan; 
men liksom de beskrifna öfverdragne med 
nät. De äro äfven mindre, eller oftast blott 
1, sällan il aln långa. Alla de tre beskrifne 
slagen af garnmjärdar hafva på den sidan, som 
lägges uppåt, en 5 å 6 tum lång öppning, ge
nom hvilken den fångade fisken uttages, och 
som, då mjärden utlägges, hopsättes med ett 
gröfre snöre, som på lika sätt som ett snör
band trades i maskorna vid öppningens kant. 

Bastmjärdar skilja sig icke från de nyss be
skrifne i annat afseende, än att det nät, med 
hvilket de öfverdragas, är bundet af bast, 
spunnen till grof tråd, i stället för liampgarn. 
Af samma anledning kallas så väl garnmjärdar 
som sänkmjärdar med ett gemensamt namn, 
Garnmjärdar, till åtskillnad från Yide- och Bast
mjärdar. 

En mera sällsynt sort mjärde är, livad 
man i skärgården, der den egentligen nyttjas, 
kallar Jlkupa (fig. 8.). Efter livad namnet 
tillkännagifver, nyttjas den endast för Ål. Den 
göres allmännast af videtelningar och bindes 
med bast eller tog. Sammansättningen är allde
les lik videmjärdens, men hufvudsakliga skillna
den ligger deruti, att ålkupan är trekantig, för att 
ligga tätt intill sjöbottnen, och har i den sma
lare ändan eller könens spets ett hål, hvari-
genom den fångade ålen uttages, hvilket hål 
tillstänges med en trädplugg (propp) då mjär
den utlägges. Den är äfven något längre, än 
vanliga videmjärdar, oftast tvenne alnar och 
derutöfver, samt i den större ändan så vid, att 
hvarje sida i den trekantiga öppningen är | aln 
lång. Den trattformiga ingången måste äfven 
vara mycket längre. Denna mjärde eller kupa 
bör vara mycket tät och bindas fast, emedan 
ålen vanligen tränger sig ut genom den öpp
ning, der han får in stjerten. Och som vide-
telningarne äro mjuka och gifva efter för på-
trj'ckning, nyttjar man i deras ställe fina furu
spjälor, hvilka alltid äro mycket stelare. Des
sa hållas tillsamman genom flätning med tög. 
Ålkupan får derigenom utseende af en flä
tad korg. På några orter är ålkupan för
sedd med armar, hvilka bindas af hamptråd 
hvardera lika hög med en sida uti den liksi-
diga triangel, som utgör öppningen af ålkupan. 
Armarne fästas vid de två sidor, som komma 
att ligga uppåt, då ålkupan utlägges i sjön, och 
spännas sedan längre eller kortare ifrån hvar
andra. 



8 FISKEREDSKAP.  

3 .  V e r k e .  
Denna inrättning är af ålder känd. I Up-

lands-Lagen lieter det: nu l&ggcer man mccr-
drw i anncers mans ivairktv. Benämningen af 
Verke, som man ännu på flera orter bibehål
lit, är således gammal. Den kallas äfven Mjär-
deläger, derföre att mjärdar alltid läggas uti 
densamma, samt Vase eller Mörtvase, då den 
endast är utställd för att deruti fånga Mört, 
under denna fiskens lektid. Sättet, på hvilket 
Verke byggdes i de äldsta tiderna, var lika 
enkelt, som besvärligt för fiskaren. Först ned
stöttes i sjöbottnen tvenne rader störar, hvar
je rad af 3 till 4 alnars längd, på så långt af-
stånd från livarandra, att mjärden hade till
räckligt rum mellan båda störraderna; derefter 
nedpackades på sjöbottnen ett lager granris, så 
bredt att det jemt fyllde afståndet eller rum
met mellan störraderna. På detta granris-lager 
lades sedan mjärden, öfver den åter ett lager 
granris, sedan åter en mjärde. På detta sätt 
fortfor man med mjärdar och granris emellan, 
ända upp till vattenbrynet; likväl lades icke 
Yerke på djupare vatten, än att i högst 3 
livarf mjärdar räckte upp till vattenytan. Den
na inrättning hade den stora olägenhet, att fi
skaren, då mjärdarne skulle vittjas, nödgades 
upptaga, icke endast mjärdarne, ulan äfven 
granrislagren, utom det som låg på sjöbottnen. 
Till förekommande häraf, uppfanns ett annat sätt 
att utställa verke, hvilket nu begagnas och 
består i följande: först anskaffas grofva och 
långa störar, helst af En eller Asp, eme
dan dessa trädslag stå länge mot röta; dessa 
störar hvässas i den tjockare ändan och nedslås 
partals i rader, 6 störar i hvarje rad, paren 
så långt skilda, alt afståndet blifver två alnar 
emellan hvardera på längden, och 9 å 10 
tum på bredden. När första störraden på 
detla sätt : : : är utsatt, nedpackas tätt 
emellan störparen, långs åt raden, täta och 
barrika granqvislar, och på det att icke stö
rarne inålte böjas åt sidorna af det, emellan 
dem packade granriset, hållas de tillhopa ge
nom hankar, hopvridna af grangrenar. När 
man först lagt ett lager granqvistar på sjö

bottnen mellan störarne, påsättes en hank; der
efter lägges åter ett lager granqvistar till unge
fär en alns höjd, då åter en hank påsättes, och 
fortfares på detta sätt, till dess man hunnit 
med riset några tum öfver vattenytan. När 
detta är gjordt, är livad man kallar en Balk 
färdig. Derefter utsattes, alldeles på likasätt, 
till lika längd och höjd så många balkar man 
behagar, hvilka vanligen äro trenne till anta
let. Härvid är att observera, att balkarna bö
ra ligga parallell med hvarandra och så långt 
åtskilda, att mellanrummet mellan dem blifver 
omkring ii aln, som utgör vanliga vidden på 
mjärdens öppning eller krans. Detta mellan
rum, i hvilket mjärdarna läggas, kallas Bäs. 
Uti hvarje bås, ungefär ii aln från hvardera 
öppningen eller yttre kanten, samt midt emel
lan balkarne, nedsättes i sjöbottnen en smal 
stör, som slätas och afspetsas åt öfre ändan. 
När mjärden lägges i båset, vändes ingån
gen inåt det samma, och den afspetsade stö
ren trädes på tvären genom mjärdens öppning, 
tätt invid eller inom kransen. Den motsva
rande mjärden i samma bås, vändes äfven med 
öppningen inåt båset, så att mjärdarnes öpp
ningar ligga emot hvarandra (Fig. g.). Sedan 
mjärdarne äro utlagde, täckas de med täta ris-
qvistar. Då vattnet är djupt på det stället, 
der Verke är utsatt, plägar man träda 1 å 3 
mjärdar på samma stör, så att då den ena 
ligger på bottnen, ligger den andra i halfva 
vattnet, och den tredje mot vatlenytan. Har fi
skaren ej tillgång till så många mjärdar, som 
härtill fordras, men vill ändock försäkra sig om 
god fångst, bör han till en början utsätta de 
mjärdar, som han äger, på olika djup, t. ex. låta 
ena mjärden uti båset ligga vid bottnen och den 
andra närmare vattenytan, för att på detta sätt 
utröna, hvilkendera som fångar bäst. Har han 
derutaf funnit, på hvilket djup den mästa fisken 
träffas, utsätter han sedermera på detta alla 
mjärdarne. Då mjärdar vittjas, begagnar man 
sig af en längre krok, med hvilken de, som ej 
räckas med handen, upphämtas. 







WETTE.  9 

4.  Wette .  PL B. fig. i .  

Dess ändamål är att utvisa stället, der 
fiskaren utlagt sin redskap. Den kallas: IVet-
tare, JVakare, Flöte, och göres af något lätt 
trädslag, vanligen gran. Härtill tages en tunn 
brädlapp, som hyllas mycket slät, för att icke 
fastna i det redskap, till hvilket han begagnas, 
och bränlies på undre sidan, dels för att icke 
blänka, dels ock för att icke så lätt uppblötas 
i kanterna, och der blifva ojemn. Formen är 
antingen rund eller fyrkantig (fig. 1. b). I me
delpunkten borras ett hål, uti hvilket en pin
ne (visaren), af obestämd längd, insattes. I 
nedre ändan af denna pinne, som skjuter unge
fär 3 tum nedom brädet, fästes sänksnöret, an
tingen i ett hål, borradt på tvären genom pin
nen, eller uti en inskärning i pinnens ända. 
Den öfre ändan af visaren, som får efter be
hag 6 a 12 tums längd, skäres flat på tvenne 
sidor och hålles alltid ren och lysande; står 
lodrätt upp emot vattenytan, då Wetten ligger 

på vattnet. Anclra nyttja i stället för den fyr
kantiga trädlappen ett kors af tvenne tunna 
trädspjälar (fig. 1. a). I den ändan af sänksnöret, 
som icke är fästad vid Wetten, fästes den red
skap, hvars läge Wetten skall utvisa, eller då 
den nyttjas för långref, eller att utmärka ett 
metställe o. s. v., en sten, hvars storlek är 
lämpad efter djupet och Wettens storlek, att 
denna icke, om stenen är för lätt, af storm lös-
ryckes från stället der han lades. Den mindre 
ordentlige fiskaren nyttjar en trädkloss el
ler dylikt i stället för Wette. Härvid bör ob
serveras, att, ehvad form man än må gifva 
Wetten, denne alltid bör vara lätt och så in
rättad, att den synes på längre afstånd, äfven 
under storm. De Wettar, som begagnas i ve-
stra skärgården vid det så kallade storfisket 
skola framdeles i sammanhang dermed be-
skrifvas. 

5.  L ä g  g n ä  t.  

Dessa nyttjas för åtskilliga slags fiskar och 
få namn efter den fisksort, för hvilken de be
gagnas, såsom: Gäddnätj Siknätj Abborrnät o. 
s. v. Efter fisksorten rättar sig ock maskornas 
storlek (bandets grojlek). Braxennätet bindes 
öfver en circa 2i tum bred kafle; Gäddnätet öf-
verltums; Abborrncitet öfver|; Gösnätet öfver 
1!; Mörtnätet öfver i o. s. v. Storleken är myc
ket föränderlig. De läggnät, som endast nytt
jas om sommaren, blifva svåra och o viga att 
liandtera, om de öfverstiga 12 a 15 famnar i 
längd och 3 alnar i djuplek. De, som endast 
begagnas om vintren, t. ex. vissa Gösnät, kun
na vara både längre och djupare. Alla sorter 
nät, om de skola fiska, böra bindas på höjden 
(djupet) och af mycket fin tråd, eller helst en

kelt garn. Till Teinar (de snören, vid hvilka 
nätet är fästadt) nyttjas oftast grofva snören, 
som innan de fästas vid nätet böra väl sträc
kas, för att icke knorra sig (garna på sig). Ännu 
bättre äro de, som snos af tagel eller ox-svans; 
dessa äro lätta, knorra sig aldrig och stå län
ge emot röta. På öfre telnan inbos nätslingan 
minst till hälften, så att af 30 famnars slinga 
blifver endast 15 famnars nät; men på den undre, 
eller stentelnan, så mycket rummare, att då 
telnarna läggas på hvarandra, knutarna af öf
re telnans bomaskor gå inom knutarne af den 
undres. Anledningen härtill är, att den undre 
telnan, som skall åtfölja bottnens ojemnheter, 
bör vara längre, då den öfre deremot, som all
tid bör stå rak, kan vara kortare. Till Lätten 

2 
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eller Flarn nyttjas än träd, än lall-bark, än 
näfver, hvilket sistnämnde är det vanligaste 
och bästa. Göras de af träd, tages dertill gran, 
som skares mycket tunn: den ena sidan rät, 
som fästes vid telnan, den andra afkullrad, för 
att icke med hörnen fastna i maskorna; läng
den 4 å 5; bredden 2 ä 3 tum. De, som be
gagnas af tall-bark, äro klotrunda, med ett hål 
i midten, hvarigenom telnan dragés; de borras 
utur barkstycket med en endast för detta än
damål inrättad borr. Ncifver-Iätten göras af 
näfverremsor, lika breda, som öppningen på 
bomaskan (den maskan, som bindes då nätslin
gan fästes vid telnan) af det nät, till hvilket 
de skola nyttjas; och omkring 6 tum långa. Då 
dessa remsor skola påsättas, blötas de i kokhett 
vatten och lindas medan de äro varma omkring 
telnan, då de efter torkningen bibehålla sin 
krökning kring densamma. Till Sänken nyttjas 
af förmögnare fiskare bly, men vanligen ste
nar, horn och sandpåsar. Blysänken förfärdi
gas på det sättet, att de gjutas i rund eller 
cylindrisk form med ett hål, passande efter 
telnans tjocklek, eller ock hamras blyet i tun
na skifvor, som lindas kring telnan. Nyttjas 
sten, böra dertill runda och släta stenar väl
jas, hvilka hackas rundtomkring, så att man 
får ett spår, i hvilket snöret knytes, hvarmed 
stenen fästes vid telnan. Man kan äfven in
lägga stenen i en näfverlapp, med nödig för-
sigtighet, att den icke utfaller, hvarefter näf-
verlappen fästes vid telnan. Då horn använ
des, bör det vara tätt; oftast nyttjas bitar af 
bockhorn; på dessa borras 2 ä 3 hål, genom 
hvilka tråden dragés, hvarmed sänket fästes. 
Sandpåsar äro onekligen de bästa, endast de 
göras långa, 4 ä 5 tum, så att de icke kunna 
tränga igenom maskorna på nätet. Sanden, som 
lägges i påsen, bör vara grof. Någon gång fyl
las påsarne med små stenar af en hasselnöts 
storlek; men dessa skramla, då påsen är torr, 
och nöta snart hål på densamma. 

Till nätet hörer äfven nätstickan (Pl. B. {ig. 2). 
Denna förfärdigas i lika form, som den föreställes 
på planchen, och alltid af något hård t trädslag. 

Den fästes vid flarntelnan på det sätt, att den 
ena ändan af telnan dragés genom det hål, som 
är i stickans bredare ända, och fastknytes. 1 den 
andra ändan af samma telna är en ögla, genom 
hvilken stickan trädes, sedan nätet är uppträdt 
på densamma, och på det att icke nätet måt
te skrida af stickan och trasslas, är uti ett an
nat hål på stickan ett snöre, af omkring 1 alns 
längd, fästadt, hvilket slås om nätet, då det 
skall transporteras, eller förvaras. 

Så väl sommar- som vinter utläggas näten 
om aftonen, och upptagas eller vittjas följande 
morgon. Vid utläggningen böra alllid tvenneper
soner åtföljas, af hvilka den ena verkställer ut
läggningen, under det den andra ror båten el
ler ökstocken. En allmän regel är, att alla nät 
utläggas vinkelrätt mot stranden, så framt de 
icke läggas i afsigt, att stänga inloppet till nå
gon å eller rännil, eller ock att omsluta någon 
viss trakt af stranden. Hvilketdera som sker, 
börjas alltid utläggningen från den ändan af nä
tet, der öglan är, hvilken af några fiskare, då 
de liafva gifna ställen för näten, trädes på en 
smal, slät stör, som beständigt blir stående på 
samma ställe, så länge sättningen varar. All
männast utkastas först den nämde ändan löst 
i vattnet, och under det den ena karlen i ök
stocken ror, repar den andra nätet redigt af 
stickan, fortare eller långsammare efter roddens 
hastighet. Då nätet är slut, bindes vett-snö
ret vid stickan, och sedan nätet hunnit bott
nen, bindes andra ändan af vett-snöret vid 
Wetten, som derpå utlägges. Skola flera nät 
utläggas i samma linie, hopfastas de under ut
läggningen på det sättet, att så snart det för
sta nätet är utlagdt, trädes dess nätsticka ge
nom öglan i andra nätet. På detta sätt fort-
fares med så många nät man önskar hafva ut-
lagde i samma linie. Vid slutet af sista nä
tets sticka fästes vett-snöret och Wetten. När 
näten skola upptagas, ror man till Wetten, upp
drager nätet med Wett-snöret, och så snart 
man fått upp stickan uppträdes nätet på den
samma. Äro flera nät i en linie utsatte, tagas 
de åtskills så snart det stället träffas, der de 
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äro ihopsatte, så att cle särskilt kunna upp
hängas till torkning. Då cle endast skola vitt
jas, börjar man, som redan är nämdt, vidWet-
ten; men i stället för att uppträda nätet på 
stickan, nedsläppes det åter, så snart man ef
ter hand upplyfta t flarntelnan så högt öfver 
vattenytan, att man kan se 0111 någon fisk fast
nat eller icke. Bäst och vanligast är, att upp
taga näten hvarje morgon, emedan de om da
gen sällan fiska, dels för dagsljuset, som gör att 
fisken ser försåtet, dels ock derföre, att näten 
sällan taga någon fisk, då de stått länge i vatt
net, så att de blifvit tunga och tråden eller 
garnet utsvällt. 

Nätsättningen under is om vintren är 
förenad med mycket större besvär och fordrar 
flera särskilta redskap. Den tillgår vanligen 
således: sedan man känner nätets längd, af-
mätes på isen ett deremot svarande afstånd. 
Der mätningen börjar, väckes en vak af om
kring 1 alns diameter, och en lika stor vak, 
der mätningen slutar. Mellan dessa större va
kar väckas åter flere smärre, mellan h vilka af-
ståndet blir något kortare, än en stång (Rä), 
som fiskaren medför. Yid den tjockare än
dan af denna stång fästes den ena ändan af 
ett starkt snöre, som med den andra är fäs tad t 
i öglan vid slutet af nätet, och som är några alnar 
län°re än afståndet emellan de stora vakarne. 
Rån eller stången nedskjutes med den smalare 
ändan förut under isen genom den större va
ken, och riktas mot den närmaste af de smärre, 
framom hvilken den räcker ungefär 1 aln. När 
stången står med spetsen i den första mindre 
vaken, föres den med en tjufva (Råtjfva) till 

nästa vak. På detta sätt fortfares till dess 
stången blifvit framförd till den sista större 
vaken, der den uppdrages på isen. När detta 
är verkstäldt, har man det förut nämde snö
ret draget under isen mellan de större vakar
na. Då nedsänkes nätet så djupt i den första 
större vaken, att endast den öfre telnan är öf
ver vattnet. Den ena af fiskarena, som fört 
Rån, drager då med snöret nätet under isen, 
h vilket efter hand släppes af stickan af den an
dra, som lägger ut. Är då afståndet med nog-
granhet afmätt, bör den af fiskarena, som ut
drager nätet, hafva dess ena ända i den sista 
stora vaken, då den, som utgifverdet, har slu
tet, der stickan sitter, i den första. Då nätet 
på detta sätt är spändt emellan vakarna, ned
sänkes det till bottnen med sänksnören, fästade 
i dess ändar; dessa snören fastas med den an
dra ändan vid käppar, som läggas öfver va
karne. När ett så utlagdt nät skall vittjas, 
uppdrages det först jemt i båda de större va
karna, sedan bindes ett snöre i den af nätets 
ändar, der öglan är, och med detta snöre, som 
bör vara längre än nätet, släpper den ena af 
fiskarena efter nätet till den andra, som dra
ger det åt sig, lägger det ordentligt på stickan 
och uttager den fångade fisken. Då detta är 
gjordt och nätet åter skall utsättas, drager den 
af fiskarena, som håller i snöret, nätet tillba
ka, hvarefter det, på nyssbeskrifne sätt, åter 
nedsänkes. Skola flera nät utsättas i en linie, 
tillgår det alldeles på samma sätt med livar t 
ocli° ett af dem, med den skillnad likväl, att 
ett särskilt sänksnöre fästes på hvarje ställe 
der näten äro ihopsatte. 

6. L a n d n o t. 

Denna är inrättad endast för att dermed 
fånga de fiskar, som uppehålla sig nära stran
den. Den kallas äfven Vada och har fått des
sa benämningar, emedan hon alltid dragés in

vid landet, och fiskarena, då stranden är myc
ket grund, ofta nödgas vada i vattnet. Van
liga längden af denna not är 30—40 famnar 
df v. s. 15—20 på hvarje arm. Den är alltid 
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försedd med kil, som på några orter kallas 
kalf. Kilen, hvars maskor vanligen äro myc
ket finare än notens, är säckformig, smalare 
utåt ändan, samt 4—6 alnar lång; i främre än
dan eller öppningen är den lika vid, som noten är 
djup. Djupet på noten är mycket olika; läm
pas efter djupet af det vatten, der den skall 
begagnas. I Hugget (midten af noten, der ki
len är insatt) är lion djupast, vanligen 6—8, 
och vid Räcken (Pl. A, fig. 10), som är insatt 
vid början af hvarje arm, 4—6 alnar. Till 
telnar tages fina rep, till grofleken lika med 
vanliga tömmar. På den öfre, som kallas flarn
telnan, äro fästade flöten eller så kalladeJlarn. 
Dessa göras vanligen af träd omkring 5 tum i 
längden och 4 i bredden, samt omkring i tum 
i tjocklek och afrundade i den ena ändan, der 
äfven finnes ett hål borradt, genom h vilket 
tråden dragés, hvarmed flarnen, på 12 tums af-
stånd från hvarandra, fästas vid telnan. Öfver 
hugget fästes en tunn trädskifva omkring 1 å 
11 aln lång för att hålla kilen öppen. I spet
sen af kilen fästes ett större flarn, som vanli
gen skäres i form af en halfmåne. Den undre, 
som kallas stentelna, har flere eller färre på-
fästade runda och släta stenar. Mellan mäng
den af flarn och sten, som påsättas, fordrasen 
viss proportion om noten skall gå väl. Äro 
flarnen for många och stenarne deremot för få, 
går icke noten till bottnen; äro åter stenarne 
lor många, skär noten ner sig, då bottnen är 
mjuk. Proportionen mellan flöte och sänke 
(flarn och sten) bör bestämmas efter notens djup
lek och garnets groflek. Linorna eller tögarna, 
hvarmed denna not dragés, äro antingen sma
la liamprep, eller ock förfärdigade endast för 
detta ändamål af tog (granrötter) eller bast. 
De sistnämde äro lättare att handtera, och stå 
mycket längre mot röta. Längden är mycket 
föränderlig, från 50 till flere hundrade fam
nar, allt efter som stranden är långgrundare 
eller djupare, der noten skall dragas. Är stran
den långgrund fordras mycket längre linor, än 
då den är brådjup. Till notens duglighet bi
drager egentligen, att den, som man säger, är 

rätt stä/d; detta åter beror på huru den 
är bodd. All sort not, som skall dragas, bos 
på lika sätt, så nemligen, att notslingan inbos 
till hälften på den nedre eller sten telnan, men 
på den öfre eller flarntelnan så mycket rum-
mare, att då telnarna läggas på hvarandra, bo
maskornas knutar på stentelnan, gå inom de 
sammas knutar på flarntelnan. Att detta bo-
ningssätt är rakt motsatt boningssättet på nät, 
härleder sig deraf, att, då noten dragés, bör 
stentelnan gå före, och följaktligen vara korta
re. Hvårföre den på nätet bör vara längre, 
är anfördt vid art. Läggnät.. Landnoten dra
gés af tvenne personer, som endast medhafva 
en ökstock, och kan icke beramas för andra 7 Ö Ö 
fisksorter än de, som uppstiga nära stränderna. 
Dessutom fordras, att bottnen, der denna not 
dragés, bör vara fri från skräp, stenar, m. m. 
ty i en annan händelse fastnar noten; fiskaren 
måste då upplyfta henne från bottnen, for att 
få den lös, då de i noten inneslutna fiskarne 
icke försumma att löpa ut; dessutom sönder-
slites noten ofla vid dylika tillfällen till för
lust och tidspillan för fiskaren. När man har 
fullkomlig kännedom om stranden och vet, att 
noten går fram, företages dragningen på föl
jande sätt: noten lägges redigt i den större el
ler bakändan af ökstocken, så att den armen, 
som sist skall utläggas, kommer att ligga un
der, och den andra ofvan. Tögarna eller li
norna fästas pålitligt vid rackerna. Den linan, 
som hörer till den öfverst liggande armen, fä
stes först vid någon sten, buske eller dylikt 
vid stranden: derefter stiga båda fiskarena i 
ökstocken; den ena af dem, som sköter rodden, 
ror derpå rätt ut ifrån stranden så länge linan 
räcker; men då linan är slut och Räcken ut
kastas, börjar han att vända ökstocken inåt 
varpet och fortfar dermed, till dess räcken af 
andra armen är utkastad; då bör roddaren, om 
han under rodden förhållit sig rätt, liafva hun
nit en jemn halfcirkel-båge, så att ökstocken 
är vänd med förstäfven mot landet; han fort
sätter derefter rodden rakt fram, till dess lian 
åter uppnått stranden. Noten bör då ligga i 
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en halfcirkel och båda linorna rakt ut ifrån 
stranden. När den, som rott ut noten kom
mit upp på stranden , går han till stället der 
första linan fastades, löser henne och börjar 
draga, sedan han förut gifvit tecken till den 
andra fiskaren, som utlagt noten, och skall 
draga den sist utlagde armen, på det att drag
ningen måtte på en gång företagas. 

Vada eller Landnot dragés allmännast med 
handkraft, då dragaren, på det att han icke 
måtte blifva öm i handen, eller linan slinta i 
den, håller tillika med linan en trädpinne (Pl. 
A, fig. 12) i handen. Emedan linan, uppdra
gen på landet, vanligen är besvärlig för dra
garen att få med sig, då han under dragningen 
måste förflytta sig, brukas på några orter, att lin
da henne, allt efter som hon inhalas, på en bå
ge (PI. A, fig. 11), som dragaren alltid har 
stående utmed sig på stranden. Denna båge 
tager han i handen, då han skall flytta sig. 
Flyttningen sker af båda dragarena jemt och 
på en gång, samt småningom ett litet stycke i 
sänder, så att de endast äro 6 ä 9 alnar åt
skilde, då noten kommit så nära, att rackerna 
uppnått stranden. Är noten stor, skulle den 
blifva alltför svår att draga med blott hand
kraft; man begagnar sig derföre i sådane fall 
af en så kallad Notvind (Pl. A, fig. 13), på 
h vilken fiskaren sittande vindar noten till lan
det. För att hålla notlinan ren och fri från gräs, 
som vanligen fäster sig vid densamma, rister 
eller slår fiskaren den mot vattnet, då noten 
dragés med handen. Sker dragningen åter med 
den nämde notvinden, har den, som vindar, 
en käpp eller dylikt till hands, med hvilken 
han då och då slår på linan, hvarigenom en 
skakning uppkommer, som gör att gräset bort

faller. När, som redan är nämdt, noten hun
nit så nära landet, att rackerna äro vid stran
den, börjar, livad inan kallar, örningen. Dra
garena ställa sig då tätt tillhopa och uppdraga 
noten på det sättet, att undre och öfre telnan, 
sammanläggas och på en gång omfattas. Fin
nas 3:ne personer närvarande, ställa sig alla 
tre i bredd; den medlerste drager då sten-
telnan till båda armarna på det sättet, att han 
tager dem tillsammans i handen, under det de 
öfriga tvenne fiskarena, som stå på sidorna, 
draga hvar sin flarntelna. Härigenom vinnes, 
att stentelnarna hållas tillsammans och hindra 
den i noten inneslutna fisken, att krypa un
der och undkomma. Telnarna böra hållas så 
under dragningen, att stentelnan går något 
framför flarntelnan. Är noten rätt ställd, sker 
detta utan att fiskaren dervid behöfver använ
da någon särskilt åtgärd under dragningen. 
Sedan noten är uppdragen på stranden, uttöm
mes den fisk, som ingått i kilen; de fiskar, som 
fastnat på armarne, uttagas under det noten 
åter intages (inhankas) i ökstocken. Denna bör 
derföre genast, så snart noten är uppdragen, 
hämtas till det stället af stranden, der noten 
ligger, och vändas med den breda ändan åt 
densamma. Noten intages sedan i ökstocken på 
det sättet, att den notarmen (högra eller vän
stra), som sist skall utläggas, inhankas först. 
Den, som verkställer notens intagning i ökstoc
ken, tager derunder en telna i hvardera han
den, så att telnarna blifva rena (fria från lös-
garn), och lagar så, att lösgarnet kommer att 
ligga redigt. Sist intagas de upplindade tögar-
na, och fiskarena begifva sig till ett annat stäl
le af stranden, för att på nyssbeskrifna sätt 
utlägga och uppdraga ett nytt varp. 

r. M 
Mete är onekligen ett bland de äldsta af 

nu brukliga fiskesätt, och metspöet i följd deraf 
ett bland de äldsta fiskeredskap. Edda säger 
oss, att Thor metat, och de metkrokar, som 

t s p ö. 
ännu nyttjas af träd eller ben och nyligen 
ibland ålderdoms-lemningar äro funne äfven af 
sten, tyckas gifva tillkänna, att detta fiskesätt 
är äldre, än metallens bruk, åtminstone äldre 
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än tiden, då den blef så allmän, att man kun
de använda den till ett så lumpet instrument, 
som metkroken. 

De metspön, som i närvarande tider be-
gagnas, hafva många olika former, men äro egent
ligen af tvenne slag: Flötspö oeli Scinkspöj 
hvilka benämningar uppkommit af deras olika 
inrättning. Flötspöet nyttjas endast till strand-
mete; sänkspöet någon gång äfven till djup-
mete. Båda dessa slagen förfärdigas allmännast 
af enträ i de orter der detta trädslag finnes så 
frodväxt, att det till nämde ändamål kan an
vändas. Den mindre upplyste och fördomsfulle 
fiskaren fäster vid detta trädslag den vidskep
liga tankan, att det skall bidraga till lycklig 
fångst. Till samma ändamål användes äfven 
Hassel, Rönn, m. fl. trädslag, och de mera för-
mö<me förskaffa sig icke sällan metspön af rör. 
Hvad trädslag, som härtill väljes, är visserli
gen likgiltigt, endast det är rakt, långt, q vist-
fritt och lätt. Spetsen bör vara mycket smal 
och spänstig, för att mildra motståndet, då 
fisken skall uppdragas, så att icke spöspetsen 
afbryles eller fisken sönderryckes i munnen. 
Flötspöet bör vara 6 ä 9 alnar långt, om det 
med fördel skall kunna nyttjas vid strandme-
te, emedan metaren, stående på stranden, icke 
alltid kommer den så nära, att han kan ut
kasta kroken på vederbörligt djup. Refven för
färdigas på olika sätt och af olika ämnen. All
männast begagnar man livitt, eller i brist der-
af svart hästtagel. Minst 4 eller högst 12 
tagelstrån hopsnos antingen så, att de tagelstrån, 
flere eller färre, som skola snos, läggas jemt i 
ena ändan, hopknytas och snos till dess att 
något strå tryter, då åter en knut slås äfven 
för denna ända, och denna längd bortlägges. 
På detta sätt fortfares med andra lika många 
tagelstrån, till dess man fått så många läng
der, som man önskar hafva refven lång, då 
hvarje af längderna hopknytas med en knut, 
på det sättet, att ändan tages tvenne gånger ige
nom öglan innan knuten tilldrages. De utom 
knutarne blifvande spetsarne afklippas vid, 
dock icke alltför nära intill knuten. Till den 
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ref, som på detta sätt snos, bör tagas så långt 
tagel, som möjligen kan erhållas, och de strån, 
som skola hopsnos i samma längd, hafva i det 
närmaste samma längd. En på ofvanbeskriina 
sätt förfärdigad ref får en knut vid livarje 
längd och har den olägenheten, att knutarna 
antingen fastna mot hvarandra, eller ock fäster 
sig gräs och dylikt vid dem, då refven upp
drages ur vattnet. Den bästa metref förfärdi
gas likaledes af tagel på det sättet, att man 
först uttager hälften så många tagelstrån, som 
man önskar hafva i refven, och tager, att bör
ja med, sådane, som äro mycket olika långa. 
Dessa snos tillsamman och hvarefter de snos, 
upplindas de på en trädkrok. Under det man 
snor, bör man noga se efter, när något tagel
strå tryter,' och då genast i stället inlägga ett 
nytt i snodden. På detta siitt fortfares till 
dess man fått den längd man behagar. Der-
efter snos på en annan trädkrok, men på lika 
sätt, till lika groflek och längd, en annan ref 
(tåt), hvilken, då den är färdig, lägges tillsam
mans med den förstsnodde på så sätt, att se
dan båda ref varna (tåtarne) äro hopfästade, 
snos de ännu ytterligare med krokarna, ett li
tet stycke i sänder, till dess de blifva så hårdt 
snodde, att de sjelfmant lägga sig tillsammans. 
Härvid bör noga tillses, att tåtarne blifva lika 
hårdt snodde, då de hopläggas, ty i annan 
händelse blir refven, hvad man kallar, liall-
strängd och svag. När refven på detta sätt 
är snodd, afklippas ändarne af de utom ref
ven framstickande tagelstrå-ändarna, hvarefter 
refven hastigt och med försigtighet dragés ge
nom lågan af ett brinnande ljus, hvaraf tagel-
strå-ändarne afsvedas och refven blir alldeles 
slät och jemn. Vill man hafva refven ännu 
starkare och jemnare, tages 9 till 12 tagelstrån, 
hvilka snos i 3 tåtar, med lika många tagel
strån i hvardera, på nyss beskrifna sätt, och 
dessa 3 tåtar hopläggas sedan på en gång, då 
likväl 3 personer dervid böra vara belijelpliga. 
Den ref, som snos tretrådig, blir alltid både 
slätare och starkare, än den tvåtrådiga, oak-
tadt den skulle innehålla ett mindre antal ta-
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geistrån. Utom tagel ensamt, begagnas ock ta
gel och silke blandadt, t. ex. en tåt på livar
dera. Men då det nästan är omöjligt, att få 
det stelna taglet och det mjuka silket lika hårdt 
snodt, blir denna slags ref nästan alltid hall-
strängd och derigenom mindre stark. Den ref, 
som snos endast af silke, blir tyngre än tagel-
refven, och har dessutom den förtretliga egen
skapen, att lätt trassla sig. Samma olägenhe
ter, och dessa i ännu högre grad, äga äfven 
rum i afseende på den ref, som förfärdigas af 
tråd. Sällan nyttjas den ock af detta ämne. 

Icke endast refvens groflek och styrka, 
som bör rättas efter den större eller mindre 
fisksort man ärnar meta, utan äfven dess rela
tiva längd till spöet, på livilket hon skall fä
stas, bör af fiskaren kännas och iakttagas. Till 
6 ä 7 alnars långt spö bör refven vara minst 
8 ä 9, d. v. s. alltid 2 å 3 alnar längre än 
spöet. Då refven skall fästas på Jlötspö^ fast-
bindes den pålitligt kring spöet ungefär li aln 
från spetsen. Då hon är fästad, lindas hon 
kring den smalare ändan af spöet från detta 
ställe till yttersta spetsen, der lion åter fästes 
med en eller två lyckor (helsvepar). Lind-
liino-en öfver ändan af spöet styrker spetsen och 
gör,° att refven kan förlängas efter behag, och 
att något finnes att ersätta med, om den brister 
och en del går förlorad. Lindningen bör lik
väl ske så glest, att refven kommer att sträc
ka sig omkring | aln utom spöets tjockare än
da, då den är fästad i spetsen och lägges utåt 
densamma. Efter refven kommer dess närma
ste tillhörighet: tafsen, i betraktande. Den för
färdigas af samma ämne och på lika sätt som 
refven; men är alltid något finare och bör va
ra mellan 10 å 12 tum lång. Vid den ena än
dan slås en ögla af 1 till 1! tums längd, och 
vid den andra fästes kroken. På midten af 
tafsen, 4 ä 5 tum från kroken, är stället för 
sänket. Detta göres alltid af bly, livilket an
tingen gjutes i form af en, mot båda ändarna 
afspetsad cylinder, som liar genom hela läng
den ett hål, så stort, att tafsen kan dragas der
igenom' och uti hvilket, sedan sänket är på-

trädt, en trädpinne intryckes i hvarje ända af 
sänket, för att hindra det att skrida på tafsen; 
eller ock utplattas en blyskifva så tunn, att 
den kan hårdt lindas omkring tafsen och på 
detta sättet fästas vid densamma. Ju gröfre 
metrefven är, desto större bör sänket vara; då 
man metar på djupt vatten, bör äfven större 
sänke nyttjas, än då metningen sker på grundt. 
Flötspöet har alltid ett mindre sänke, emedan 
det alltid nyttjas på grundare vatten, och dess
utom skulle ett tyngre sänke neddraga flötet, 
som utgör en väsendtlig del af hvad som for
dras för detta slags metspö. Tyngden af sän
ket bör derföre stå i ett jemt förhållande till 
flötet, så att det sistnämde icke neddrages un
der vattenytan. Kroken bör likaledes lämpas 
efter det fiskslag, som man ärnar meta. Det 
är alltid förmånligare, att hafva en något för 
fin än för grof krok. För Abborre är kroken 
tillräckligt stor, om han har ett afstånd från 
udden till skaftet af 3 till 4 linier; för Braxen 
5 å 6; för Löja 1 å V- o. s. v. Sedan man 
valt en passande krok, bör man vara angelä
gen att den rätt fästes på tafsen. I detta än
damål slås en ögla på tafsens ända på det 
sättet, att ändan tages tvenne gånger genom 
öglan. Derefter sammandrages öglan något, då 
den under dragningen vrider sig till tvenne 
öglor, genom dessa trades kroken (PI. B, fig. 4), 
li varefter knuten starkt tilldrages och ändan af 
tafsen afklippes vid knuten. Vill man hafva 
kroken ännu pålitligare fästad, livilket är nöd
vändigt, då större fisk dermed skall metas, slås 
knuten på förenämde sätt kring skaftet af kro
ken så långt ned, att den kommer något ofvan 
den linie, som dragés från udden till skaftet. 
Kroken vrides derefter så, att tafsen kommer 
att ligga på den sidan af skaftet, som vetter 
mot udden, hvarefter tafsen fastlindas vid kro
ken med svart eller grönt, vaxadt silke. Lind
ningen bör ske jemt och tätt från knuten till 
ändan af krokens skaft. 

Flötet (Pl. B, fig. 3 a, b, c) är af mång
faldig form och af olika ämnen. Det förfärdigas 
af kork j furubark, gåspenna eller träd. Då 
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det göres af kork, (fig. 3 c) svedes ett hål på 
längden igenom en vanlig kork, så stort, att 
en gåspenna deruti kan införas. Då flötet skall 
påsättas, dragés refven genom hålet i korken, 
och sedan man uppskjutit denna så högt man be
hagar på refven, instickes gåspennan, som bör 
vara så tjock, att den fyller hålet och hin
drar flötet att skrida på refven. Längden af 
pennan är likgiltig; vanligen framskjuter hon 
2 å 3 tum utom ändarne af korken. Då furu-
bark eller så kallad flarn begagnas, skares flötet 
rundt eller i form af en trissa (fig. 3 b) och 
förses med hål i midten; genom detta påträ
der man refven på sätt, redan är nämdt vid 
korkflötet, och en gåspenna eller trädpinne 
inskjutes för att fästa flötet vid refven. Då det 
åter förfärdigas af träd (fig. 3 a), som är det 
minst brukliga, tages dertill något lätt träd
slag, som skäres mycket tunnt och af olika form. 
I båda ändarna borras ett fint hål, icke större 
än att refven lätt kan dragas derigenom. Ref
ven trädes genom hålen upp från den ena sidan 
af flötspånen och ned från den andra, hvari
genom flötet blir sittande på refven utan att 
skrida, så att man nödgas draga det med han
den, då det skall flyttas. Vill man begagna 
ensamt en gåspenna, tages dertill en sådan, 
som är stor och tät, utan hål och sprickor; 
fanet afrepas och den smalare ändan skäres 
tunn och vikes tillbaka utåt skaftet, så att en 
ögla derigenom uppkommer i ändan af pennan. 
Uti denna ögla trädes refven och den tillba-
kavikne ändan hålles fast vid skaftet genom en 
ring, skuren af en annan gåspenna, som på-
trädes. Samma ring bör äfven omfatta refven 
för att hålla pennan eller flötet fast vid den
samma. Då flötet skall flyttas upp eller ned 
aftages ringen eller nedskjutes den till den sma
lare ändan af pennan. Så snart man ombyter 
metställe, bör flötet äfven flyttas, och vid flytt
ningen så afpassas efter djupet, att då flötet 
ligger på vattenytan, kroken hänger en eller 
annan tum från bottnen. Det kan vara likgil
tigt af livad ämne flötet göres , endast det är 

lätt, ty ju lättare flötet är, desto tydligare och 
hastigare visar det genom sina rörelser på vatt
net, när fisken nappar. Vanligen söker mail 
icke att uppdraga fisken förr, än han neddra
git flötet under vattnet. 

Då flötet och tafsen skola påsättas refven, 
bör det så verkställas, att sedan flötet är trädt 
på refven, slås en större ögla på ändan af den
samma, hvaruti sedan tafsen med sin ögla fästes 
på så sätt, att öglan på refven trädes genom 
öglan på tafsen, genom hvilken krok och sänke 
derefter dragés, då öglorna, efter tilldragnin
gen, sluta uti hvarandra. Då spöet skall trans
porteras till och ifrån metstället, upplindas ref
ven på spöet och kroken insättes uti ett i 
spöets tjockare ända inskurit liak. 

Sänkspö, då det nyttjas af en fiskare, som 
står vid brådjup strand, en strömbrädd, åkant, 
bergudde eller bro, kan vara af alldeles lika 
längd och beskaffenhet med flötspöet, endast 
med den skillnaden, att jlötet saknas, refven 
är starkare och sänket tyngre. Det får då äf
ven namn af känspöj emedan känslan i han
den skall säga metaren, när fisken nappar och 
det rätta ögonblicket är, att uppdraga den. 
Sänkspön , som nyttjas till det så kallade djup-
metet, äro beräknade derpå, att metaren skall 
sitta i ökstock eller båt. De göras af samma 
trädslag, som flötspöet; men äro endast 2 ä 3 
alnar långa. På spetsen, som bör vara mera 
stel än flötspöets, bindes en ögla af fin mes-
singstråd, och på ett afstånd af ungefär 6 tum 
från den tjockare ändan, i hvilken fiskaren 
håller spöet, inborras i sned riktning ifrån 
hvarandra tvenne smala, 2 å 3 tum höga pin
nar, med 4 å 5 tums afstånd mellan hvardera. 
Refven trädes med ändan genom messingstråd-
öglan, framdrages utåt spöet och upplindas der
efter på pinnarne till så stor del, som icke be
gagnas vid metningen. Refven och tafsen äro 
för öfrigt lika med livad, som redan är be-
skrifvit vid flötspöet, utom det, att så väl ref 
som tafs böra vara gröfre och sänket mycket 
större. 

Under 
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Under metning, i synnerhet vid gräsig gen uppdrages sedan med kroken, hvarpå. den liticr uiuuiiiii:, x »yiiiiGinv^ ,1,A o o n I I ,  3 ,  _  . .  n i -i 
strand, händer icke sällan, att metkroken fast- blifver hängande. I nodfall hopvrides en rinsr 

nar i gräset. För att lossa den, begagnar 
man en blyring, h vilken trades på refven, se
dan den är lossad från spöet, och slappes att 
skrida utåt refven, som då bör hallas slak. 
Ringens tyngd gör, att kroken lossnar- Rin-

af en mjuk0 q vist, på denna bindes en sten, 
hvarefter ringen på förenämde sätt begagnas. 

Huru ofvanbeskrifne redskap användes, 
så väl vid strand- so m djupmete> ä r redan be-
skrifvet i l:a Häftet, sid. 5. 

8. M e 11 r ä (1 [PI. B. fig. 5, a, b.). 

Är egentligen ett metspö, uppfunnit för att 
ined beqväinlighet kunna medföras och begag
nas vid sådant mete, der en längre ref är lika 
nödvändig, som spöets form är likgiltig. Det 
göres af hvilket trädslag som helst, endast äm
nesträdet är sådant, att man kan gifva det den 
rätta formen. Enträd är det vanligaste träd
slag, som nyttjas af det skäl, som är anfördt 
vid beskrifningen af metspöet. Likaledes är 
det likgiltigt om stam eller gren tages, endast 
den är så växt, att den från räta delen, som 
icke behöfver vara mer än 5 å 6 tum lång, 
böjer sig uti en halfcirkelformig krok. Den 
räta delen, som bör vara trind, utgör sjelf-
va skaftet eller handtaget. Den krokiga delen 
åter, som skäres flat på öfre och undre sidan, 
är den, på livilken refven upplindas. Denna 
har i ändan eller spetsen en djupt inskuren 
klfkcij och derunder ett hål. Vidare borras 
på samma sida af skaftet, som kroken vetter, 
tvenne pinnar i sned riktning från hvaran
dra, i samma linie och på 2 å 3 tums al-
stånd. På öfre sidan af skaftet hugges ett hål, 
så stort, att det rymmer kroken; öl ver detta 
hål fästes ett på öfre sidan afkullradt lock, 
med en pinne genom den ena ändan, så att 
det kan vridas öfver hålet. Man kan äfven 
ined en grof borr göra ett hål i ändan på skaf
tet, så djupt, att det rymmer kroken, hvilket, 
då den är inlagd eller uttagen, stänges med en 
propp, uti hvilken en inskärning är gjord för 

refven. Den ref, som begagnas till metträdet, 
bör vara stark, och då den, som vanligen in
träffar, är gjord af tagel, bör hvarje tåt, om 
refven är tretrådig, innehålla 3 ä 4 tagelstrån. 
Längden bör aldrig vara under 8, ofta uppgår 
den till 12—15 famnar. Då metträdet nyttjas 
vid sommarmete för Braxen eller Abborre på 
djupet, är refven inrättad alldeles på likasätt, 
som den redan beskrifne för djupmete med spö. 
Den skillnad är likväl härvid att iakttaga, att 
den krok, som nyttjas för Braxen, bör vara 
mycket större, än abborrkroken och att tyng
den i sänket ökes efter djupet och grofleken af 
refven. På metträdet fästes refven sålunda,att den 
ändan af refven, vid hvilken tafsen icke är fä
stad, trädes från yttre sidan genom det under 
klykan varande hålet i metträdets främsta än
da, och dragés sedan fram till den af pinnarne 
på skaftet, som är närmast dess ända. Vid 
denna pinne fästes refven och upplindas på 
båda till så stor del, som man icke anser sig 
behöfva för det djup, på hvilket man ärnar 
meta. Den öfriga delen af refven, till ändan 
der tafsen fästes, upplindas mellan klykan i 
metträdets spets och den pinnen, vid livilken 
hon fastades. Kroken inlägges i dess rum i 
handtaget. När metaren vill begagna detta red
skap, utkastas, som vanligt, först den påbeta
de kroken; metträdet tages i vänstra handen, 
och med den högra aflindas den emellan pin
narne och klykan upplindade refven, till 'less 
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att sanket hinner botten. Den delen, som då 
är qvar mellan klykan och pinnarne, är öfver-
flödig och aflindas äfven, men upplindas 
straxt åter emellan båda pinnarne så mycket, 
att sänket med kroken står 4 å 6 tum från 
sjöbottnen. Är åter den ref, som blifvit 
upplindad mellan pinnarne och klykan, ic
ke tillräcklig för djupet, aflindas af pinnar
na hvad som ytterligare fordras, för att få 
kroken att stå på nämde afstånd ifrån bottnen. 
När detta är gjordt, hänger ref ven enkel från 
den pinnen, som är närmast fiskarens hand, då 
han håller trädet, öfver metträdets båge och 
ut genom hålet under klykan. När det nap
pat, som fiskaren, i synnerhet då han är van, 
lätt känner i handen, och fisken skall uppdra
gas, upplindas icke refven mellan pinnen och 
klykan för livarje fisk som fås, utan metträ-

det lägges då i ökstocken, och så väl refven 
som fisken uppdrages med blotta händerna. Då 
metträdet, som alltid sker, begagnas för vin-
termete (Häft. 1, sid. 7), är väl sjelfva refven 
lika med den nyssnämde, men utan tafs; ty 
här sättes kroken vid sjelfva refven, och som 
kroken alltid är af bly eller tenn, är sänke öf-
verflödigt. Att här intet flöle kan komma i 
fråga, förstås af sig sjelft. När fisken nappat, 
kastar icke vintermetaren metträdet ifrån sig, 
som vid sommarmete, utan han håller det qvar 
i vänstra handen och upp vindar ref och fisk mel
lan metträdet och metskofveln, som hålles uti 
den högra. 

Den vanliga formen, som metträdet har, 
visas på fig. 5. b.; en förenkling af denna vi
sar fig. 5. a. 

9 .  M e t s k o f v e l  {Pl. B. fig- 6 a, b.) 

Denna nyttjas endast vid vintermete, och 
då stångkrok utsättes om vintren, för att ur-
skotta, eller rensa vaken från den sönderhac
kade is, h varmed den under vakens upp väck
ning fylles. Den förfärdigas af något trädslag, 
som icke är tungt och kan göras slätt. Skaftet, 
som icke beliöfver vara tjockt, är vanligen om
kring 1 aln långt; men bör vara längre, om 

isen är tjock. Metskofv-eln har på ändan ett 
tunn t blad af circa 4 tums bredd, som antin
gen skäres ovalt (fig. a.) eller i form af en van
lig skofvel (fig. b.y, derefter bör det brännas, 
för att mindre suga åt sig vätan, och att icke 
så lätt nötas mot den skarpa isbrädden, hvar
igenom kanterna, som böra vara släta och jem-
na, för att icke fastna i refven, blefvo trasiga. 

10. Met släde {Pl. B. fig. 7.) 

Kallas äfven Metartäfsa, Methynda och 
Metsugga. Den är inrättad i det ändamål, att 
metaren må hafva alla sina nödvändiga red
skap på ett ställe och med lätthet kunna trans
portera dem, samt hafva något att sitta på, un
der det han metar. En stark fisk-korg gör väl 
samma nytta, och brukas äfven ofta i samma 

ändamål; men den måste bäras och blir så
ledes mödosammare för fiskaren. Metsläden 
nyttjas endast under vintren vid fiske på is, och 
består af en omkring 1| aln lång låda af t unna 
bräder, på hvars lock är skuret ett aflångt hål, 
så stort, att metaren igenom det kan inlägga 
fisken, livarefter han är uppmetad, utan att 



BLANK-KROK. >9 

för hvarje gång, som en fisk skall inläggas, be-
liöfva att öppna locket. Då metareu endast be-
höfver ömsa rum på metstället eller mellan fö
ga skilda metställen, instickes metträdet och 
inetskofveln genom det nämda liålet på locket, 
då skaften eller baudtagen på båda biifva utan-
före, så att de sedan med lättbet kunna utta
gas; men på vägen till och ifrån sjön, lägges 
metdonen in i lådan, sedan locket är öppnadt, 
äfven så när isen är glansk, och metaren, åkan
de på metsläden, transporterar sig utåt den
samma. Lådans bredd och djuplek rättar sig 
efter metarens eget tycke och beliofvet. Hon 
Ur fästad på tvenne jernskodda medar, men då 
dessa böra lämpas efter lådans storlek, kunna 
de icke biifva annat än mycket små. De böra 
likväl, tillika med fjettrarna, på hvilka lådan 
egentligen står, hafva den styrka, aLt metaren 
under sjelfva metningen kan med säkerhet sit
ta på dem. Metsläden dragés af fiskaren med 
ett smalt tåg eller groft snöre, af hvilket den 
ena ändan är fästad midt på den slå, som fram

till sammanhåller medarna, och den andra an
tingen knuten om lifvet, eller försedd med en 
så stor ögla, att fiskaren kan lägga den öfver 
axeln, på lika sätt, som remmen af en ränsel 
eller skjutpåse. Är isen hal och glansk, nytt
jar fiskaren metsläden för att både fort och be-
qvämt transportera sig mellan längre från hvar-
andra aflägsna metställen. I sådant ändamål 
sätter lian sig i ridande ställning öfver lådan 
(som visas på fig. 7.) med fötterna frampå me
darna, och med en kortpikstaf i hvardera han
den drifves släden framåt. Hastigheten i far
ten beror på vana och armstyrka. Utom de 
nämde redskapen, fordras för isfiske ännu ett, 
som är Isbillen, livilken längre fram kommer 
att beskrifvas. För att icke liafva något besvär 
af denna, som är vinter-fiskarens tyngsta in
strument, instickes den i tvenne öglor af lä
der, spikade på metslädens sidor. I samma 
öglor inläggas äfven pikstafvarna, då de icke 
begagnas. 

O O 

11. Blank-krok (P / .  B .  f ig .  8 . )  

Får på olika orter olika namn, och kal
las Vintermetkrok, Vinterpimpel och Slät
nacke. Denna begagnas endast under vintren, 
i synnerhet för Abborre, men äfven, med nå
gon obetydlig förändring i formen, för Simpa. 
Dess inrättning är beräknad på fiskens rofgirig-
het, som synes af dess form, som liknar en 
mindre fisk af Karp-slägtet, och på det den 
måtte kunna hållas blank och tillika vara tung, 
så att den äfven tjenar för sänke, göres den af 
tenn, eller tenn och bly blandadt, större eller 
mindre efter djupet och fisksorten, som skall 
sökas. Stort djup och grof fisk fordra alltid 
större krok. Sidorna af kroken hafva antingen 
en kant eller rygg på midten utåt hela längden, 
eller ock är den ena sidan flat och den andra 
afkullrad. I den nedre ändan, som föreställer 

fiskens stjert, ingjutes en afspetsad ståltråd, så 
lång utanför kroken eller blyet, att den, då 
den böjes, får storleken af en mindre abbor-
krok. För detta behof nyttjas äfven ganska 
ofta en gröfre synål, livilken likväl då bör 
glödgas, för att icke afbrytas under böjningen; 
denna krok kallas udd till skillnad från tenn
kroken. Då kroken är afpulsad och färdig, bö
jes udden. På yttre sidan af udden ligger en 
tunn tennskifva, som gjutes på samma gång, 
som kroken; denna skifva, som icke får räcka 
längre än på half va udden, kallas Rödhäll, 
emedan mellan den och udden sättes en myc
ket liten lapp af rödL kläde, som skall före
ställa stjertfenan. Detta rödhåU har äfven ett 
annat ändamål, att nemligen fästa agnet på 
udden, som saknar hulling. I sådant ändamål 
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uppvikes yttersta spetsen af rödhållet, då agnet 
sättes på kroken, hvarefter densamma till-
tryckes och der igenom fasthåller agnet. I öf-
re ändan af kroken är gjutet en hake eller klack, 
med ett längsgående bål, hvarigenom än

dan af ref ven instickes uppifrån, och fästes med 
en under haken eller klacken slagen knut. Huru 
detta redskap begagnas, är redan beskrifvet i 
l:a Iläft. sid. 7. 

12. Stimspö. 

Begagnas att meta abborrar, dä de under 
stimtiden på sommaren stimma på grund och 
sluka de mindre fiskar, som finnas uppe vid 
vattenytan. Häraf har detta metspö ock fått 
sitt namn. Det utgöres utom spöet endast af 
ref och krok, emedan hvarken sänke eller flöte 
här kan komma i fråga, åtminstone icke det 
sistnämde. Spöet är alldeles likt ett flötspö, 
som nyttjas vid strandmete, men bör vara läng
re; vanligen hopskarfvas tvenne spön, för att 
få det till sin vederbörliga längd, 8 å 10 al
nar. Refven får här äfven vara längre, än på 
flötspöet, och öfverstiger spöets längd, ofta med 

1 u 1 i aln. Kroken är en vanlig abborrkrok. 
Några nyttja väl sänke på refven, men detta 
bör då icke vara tungt och sättas omkring | 
aln från kroken. Agnet till denna sorts mete 
kallas stimlapp. Till denna utsökes en liten 
abborre, som afskäres tvärt under buken, litet 
ofvan nafveln (analöppningen), och klyfves så, 
att något af stjertfenan finnes vid' lappens än
da qvarsittande. Kroken trädes genom den i 
lappens bredare ända varande nafveln. Huru, 
när och hvarest detta fiske nyttjas, är redan 
beskrifvet i l:a Häft. sid. 7. 

13. Hngg-krok {Pl. D. fig. 9). 

Har, likasom vinter-metkroken, utseen
de af en mindre fisk. Meningen med denna är 
ej, att roffisken skall svälja den, utan att han 
skall huggas, då han närmar sig det förmenta 
rofvet, för att gripa det. Häraf härleder sig 
äfven dess namn. Denna krok gjutes af tenn, 
nästan i lika form, som vinter-metkroken, utom 
det, att han är mycket större, så att längden 
uppgår till fulla 3 tum, samt att han har tvenne 
uddar eller krokar af något grof ståltråd, med 
mycket fina och skarpa spetsar. Den ena ud
den, som är störst, är fastgjuten i nedre ändan 
af kroken, och bör, då kroken är 3 tum lång, 
vara så stor, att den inåt böjda spetsen står 

omkring li tum från krokens sida. Den an
dra udden, som är ingjuten på midten af den 
motsatta sidan, bör vara något mer än hälf
ten mindre. Uddarne hafva inga hullingar, 
men böra, så ofta de nyttjas, hållas mycket 
skarpa. Huggkroken har, likasom vintermet
kroken , en hake eller klack i öfre ändan, med 
ett hål igenom på längden, i b vilket refven 
trädes och sedan förses med en pålitlig knut i 
ändan, genom hvilken en röd klädeslapp dra
gés, som förut är klippt i form af en liten fe
na. Huru denna krok begagnas, är anfördt sid. 
7. Vid Abborren. 



LÅNGREF. 

Begagnas endast under sommaren för svälj-
fisk, och är ett lika lönande, som allmänt kändt 
och användt fiske-redskap. Utom sjelfva ref
ven med tafsarna, vid hvilka krokarne äro fä-
stade, fordras följande tillhörigheter: Lögnot 
och Gliliåf, för betesfiskens fångande; Sumpar 
för dess förvarande; 2 slags håfvar, en för att 
dermed taga betesfisken ur sumpen, den andra 
för att taga under de stora fiskar, som fastnat 
på refven, då dessa skola upplyftas i ökstoc-
ken; Sänkstenar; Flöten; IVettar; Rejlåda; 
Dragg eller Kraka samt Krok eller Kläpp, 
hvarmed den fångade större fisken upplyftes i 
ökstocken då håfven icke dertill nyttjas. Alla 
dessa redskap, hvilka dels redan äro, dels kom
ma alt särskilt beskrifvas, äro nödvändiga vid 
Långrefs-fiske. Med några mindre betydliga 
förändringar för Långrefven olika namn, efter 
den fisksort, för hvilken den begagnas. Den 
kallas: Gädd-ref, Jlref Lakref, Laxsträng 
o. s. v. Långrefven utgöres af ett 2- eller 3-
trådigt snöre af hampa eller lin. Tvåtrådigt är 
bäst, emedan då det är löst hopslaget knorrar 
det sig icke; längden är olika efter fiskvattnets 
storlek. Sällan är den långref lönande, som 
icke åtminstone upptager 200 krokar, då den bör 
vara omkring 1000 famnar lång. 1 besväret 
med sjelfva utläggningen är föga skillnad om 
refven är lång eller kort, ty det, som egent
ligen är besvärligt och tidsödande vid detta 
fiske, är ref vens skötsel, då hon är upptagen, 
påbetningen och betesfiskens anskaffande. Tafsar-
ne böra vara finare än refven, oftast äro deaf 
så kallad t simpelkortmen en svårighet der
med är, att de då alltid få knut äfven i den 
ändan, som skulle fästas vid refven, hvilket 
icke är det rätta, emedan knutarne fastna och 
trassla tafssarne, då krokarne utdragas ur knip
pan, i hvilken de ligga, då de skola påbetas. 
De bästa tafsar äro de, som af grof och stark 
tråd hoptvinnas för band, livar och en särskilt, 
så att den ena ändan blifver utan knut. Läng

den på tafsarna är föränderlig, från 1 till 6 al
nar. Vid den ändan af tafsen, der knuten är, 
bindes kroken på lika sätt, som vid mete re
dan är beskrifvet, med den skillnad likväl, att, 
då kroken, som oftast inträffar med fin messings-
krok, har en ögla på ändan i stället för att 
vara slagen platt, trades den ändan af tafsen, 
som icke har knut, igenom nämde ögla, och 
tilldrages, sedan kroken förut är påknuten. Du 
kroken har tafs af messingstråd, trades garn-
tafsen genom öglan i messingstråds-tafsens ända, 
och då fina silfverbasar nyttjas, böra garnlaf-
sarne hafva öglor på den ändan, som skall vän
das nedåt kroken, i hvilka öglor basarna fästas 
med lika sort knut (Pl. C, fig. 23), som kom
mer att beskrifvas vid Slantkrokens fästning vid 
slant-refven. Någon gång äro ock dessa tafsar, 
genom lindiiing fästade vid earntafsen. Kro-• • • 1 • 1 ' 1 karne äro antingen af messing eller jern, i hvil
ket sislnämde fall de ofta äro förtente. Mes-
singskroken har den fördelen, att icke tafsen 
afrostar i knuten. Samma fördel borde ock 
den förtenta jernkroken hafva; men förteningen 
afnötes snart. Krokarnes storlek är mycket 
olika och bör lämpas efter fiskslagen, för hvil
ka de utläggas. Utom ofvannämde slags kro
kar, begagnas äfven krokar af träd eller ben, 
egentligen för Lake. Dessa nyttjades fordom 
allmänt, och förfärdigas af en tvågrenig qvist af 
något hård t trädslag, allmännast af En, eme
dan fiskaren trodde, att lukten af detta träd, 
vore angenäm för fisken. De, som önska des
sa krokar varaktigare, nyttja dertill ben. Båda 
slagen äro nu högst sällsynta inom Skandina
vien. Agn eller Bete, som nyttjas till lång
ref, är antingen lefvande eller dödt. Dereftei' 
rättar sig ock refvens utläggning. 

Med lefvande bete. Detta verkställes pä 
tvenne sätt, allt efter de krokar man nytt
jar. Begagnas krokar med tafsar af messings
tråd, hvilka visserligen äro de sämsta (nyttjas 
nu sällan och endast för Gädda), bör refven 
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först nystas i så kallade liålnystan, alldeles på 
lika sätt, som repslagare nysta segelgarn. Nyst-
ningen sker på pinne, oeli den ändan, med livil-
ken nystningen börjar, knytes om ändan på 
pinnen, så att man kan få rätt på den, sedan 
nystanet är färdigt. Sedan fiskaren insamlat 
alla de förutnämde redskaper i båten, sätter 
lian si" på vänstra sidan i densamma, och rod-
daren på sitt ställe vid årorna. Refnystanet 
lä^es i ett embar eller bytta, som ställes fram-
för°fiskaren på vänstra sidan, och så väl kro
kar som tafsar läggas på ett bräde, som är 
la^dt tvärt öfver ökstocken framför fiskaren. 
Sumpen, i livilket betet förvaras, om den icke 
är inrättad i bakändan af båten, utan medfö-
res lös, bör ligga på vänstra sidan om ökstoc
ken eller båten och tätt utmed sidan, på det 
fiskaren må kunna, antingen med blotta vän
stra handen, eller med en mycken liten för 
detta ändamål inrättad håf, efter beliof derutur 
upptaga betesfisken. Vigast är, att hafva ett 
embar till hälften fyldt med friskt vatten, 
hvaruti betesfisken efter hand, 20—30 i sänder, 
insläppas. Embaret ställes vid fiskarens vän
stra sida. När allt är på detta sätt lagdt pa sitt 
ställe, börjar utläggningen. Fiskaren binder i 
den ändan af ref ven, med h vilken nystningen 
började, en sten, något större än en knyt-
näfve; denne sten kastas antingen i strandkan
ten på en punkt, der man kan återfinna ho
nom, eller ock bindes tillika med refven ett 
sänksnöre vid densamma, som har en på an
dra ändan vidbunden Vette. Sedan roddaren 
hunnit ett stycke ut ifrån stranden, utkastas 
stenen, och då han hunnit sa långt ut, att han 
kommit öfver brtinten (stället der bradjupet 
börjar), bör första kroken utkastas. Fiskaren 
ta°er då en af tafsarne, binder den ändan af taf-
sen, på hvilken knuten är, med en lycka vid 
refven; tager sedan kroken i högra och betes
fisken ur embaret eller sumpen med vänstra 
handen, insticker den ändan af messingstafsen, 
på hvilken öglan är, i munnen på betesfisken 
och träder den genom buken till analöppningen 
(nafveln) der messingstafsen uttages och fram-

drages så långt, alt kroken kommer att sitta i 
en af betesfiskens munngipor (PL B, fig. 14 c); 
derpå trädes den ändan af trådtafsen, på hvil
ken ingen knut är, genom öglan på messings
tafsen och fästes vid den med lyck-knut, hvar
efter fisken med krok och tafs kastas i sjön. 
Fiskaren bör noga känna längden på t råd taf
sarne; om dessa äro t. ex. G alnar långa, bör 
a fs tå lidet mellan dem på refven vara öfver 12 
alnar, ty eljest skulle betesfiskarna hinna ihop 
och trasslas. Afståndet finner fiskaren på det 
sättet, att han. under utläggningen, då lian 
repar refven af nystanet, mäter den med fam
nen. På beskrifné sä-tt fortfares till slutet afref-
veil, der en sänksten, något mindre än den, 
som lades i stranden eller fastades vid början 
af refven, knytes tillika med ett sänksnöre, så 
långt att det räcker från bottnen till vatten
ytan, der en Vette bindes vid detsamma. Det
ta är det äldsta, men ock det ovigaste sättet, 
att utlägga långref, och nästan omöjligt att verk
ställa under hårdt väder, så framt icke så väl 
fiskaren sjelf, som roddaren dervid äro mycket 
vana. Bättre är, att för detta fisksätt förkasta 
all sort krok med stela messingstråds-tafsar och 
endast begagna dem för stångkrok, och i stället 
nyttja för Gädda vid kroken korta och fina 
silfverbasar, fästade vid vanliga trådtafsar. Det
ta lättar besväret vid utläggningen och gör att 
betes-fisken lefver längre. Sker utläggningen 
med tafsar af sistnämde beskaffenhet eller med 
sådan krok, som har endast trådtafs, undviker 
fiskaren att knyta trådtafsen vid messingstråds-
tafsen, som är svårt utan lång vana, liinder-
ligt och tidsödande. Likaså är det besvärligt 
och fordrar lång vana om det skall gå fort, att 
utlägga refven af nystan och under utläggnin
gen knyta tafsarne vid refven. Man har der-
fbre uppfunnit följande mycket lätta och be
ef väma sätt, hvilket verkställes således. Innan 
fiskaren begifver sig ut tillsjös, upplägges ref
ven i en fyi •kantig låda (Pl. B, fig. 10^) på det 
sättet, att han af den nystade refven först in-
hankar i lådan 6 å 8 famnar, derefter bindes 
en krok med tafsen vid refven och lägges i en 
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skåra i lådans kant, ungefär 1 tum från kro
ken, som blir hängande utom lådan; sedan ma
tes åter med famnen något mer än dubbelt så 
lån<rt mellan hvarje krok, som tafsarne äro lån
ga; hvarpå åter en tafs med krok påbindes, 
och så vidare så länge refven räcker. När 
detta är Verkstäldt, bar fiskaren tvenne saker 
undangjorde: tafsarna bundne j)å refven, och 
afstånclet dem emellan afmätt. Lådan, med den 
på beskrifue sätt inlagde refven, ställes, då den 
skall utläggas, på ett bräde lagdt öl ver båtens 
eller ökstockcns sidbord, framför och något till 
höger om fiskaren. När då utläggning skall ske, 
börjas, som förr är nämdt, med sänkstenen 
vid landet, från b vilken fiskaren, då han vill 
spara sin ref för nötning mot strandstenarna, 
har en särskilt gröfre ref, som räcker från 
stranden till brådjupet, der den skarfvas vid 
den i lådan liggande refven, hvilken utlägges 
allt efter som man hinner att sätta agnet på 
krokarna. Påbetningen tillgår på lika sätt, som 
redan är nämdt, att betes-fisken tages med 
vänstra handen ur ett embar eller bytta, släld 
vid fiskarens vänstra sida, och kroken lyftes 
ur skåran i reflådans kant, med den högra. 
Belesfisken hålles i handen med hufvudet vändt 
åt fiskaren, då krok udden insättes på vänstra 
sidan af fiskens rygg ungefär midt under rygg-
fenan och stickes antingen snedt igenom ryggen 
of va n ryggbenet (Pl. B, fig. 14 «), så att udden 
af kroken utträdes på den motsatta sidan, eller 
också, att den utträdes några linier längre fram 
på samma sida. (Pl. B, fig. 14 b). Härvid obser
veras, att, då kroken insättes, är udden vänd 
mot fiskens hufvud, och att kroken icke insättes 
så djupt, att ryggraden skadas, ty i sådant fall 
dör fisken snart. Vid slutet af refven bindes 
sänksten,sänksnöre och Vette, som förr är nämdt. 

Då ref utlägges med döda beten: död Nors, 
Löjor eller metmask, tillgår det alldeles på lika 
sätt, endast med den skillnad, att man då på
betar (sätter agnet på kroken) under det man 
inlägger refven i lådan, och sedan man paknu-
tit tafsen inlägges den, på förr beskrifvet sätt, 
i skåran i lådkanten, så att kroken med be

tet hänger utanför lådans brädd. När fiska
ren således slipper att beta på refven, under 
det hon utlägges, kan utläggningen ske i livad 
väder som helst, äfven under stark storm. 
Detta om utläggningen. 

När refven skall vittjas utan att upptagas, 
börjar man vid en af ändarne, likgiltigt hvilken. 
Refven upplyftes då stycke för stycke öfver vat
tenytan, något högre än båtbrädden, och nedsläp-
pes efterhand. Den som ror bör dervid noga 
se sig före att han icke styr ökstocken eller 
båten öfver refven, och om det, som någon 
gång under storm inträffar, icke kan undvikas, 
måste fiskaren, utan att släppa refven, taga den 
under ökstocken upp vid den motsatta bräd
den (relingen). Har refven, som vittjas, let— 
vande beten, böra sådana vara till hands, som 
förr är nämdt, likaså om dödt bete nyttjas. 
Lösa tafsar, med sina krokar, böra alltid ligga 
på sitt ställe framför fiskaren. När då en krok 
träffas, på hvilken en fisk fastnat, aflöses tal-
sen och en annan tages i stället, påbetas och 
påknytes; är åter kroken afäten (utan agn),pa-
betas han endast. För att vara säker, att icke 
den fisk, som nappat, skall slå sig lös, då han 
upplyftes i ökstocken, bör fiskaren hafva till 
hands liggande en mindre, djup håf (Pl. C, fig. 
29), för att med den taga under fisken, då han 
upplyftes. Man brukar ock till samma ända
mål en jernkrok med skaft af träd (Pl. B, fig. 
13), hvarmed man hugger uti fisken och upp
lyfter den. 

När refven upptages j börjar man vid en 
af ändarne, och sedan sänkstenen är aflossad, 
upphankas refven antingen uti ett kärl, embar, 
bytta, korg, eller dylikt, och tafsarne aflossas 
efter hand och läggas redigt på ett bräde fram
för fiskaren; eller ock, hvilket är ännu bättre, 
upphankas refven i reflådan och tafsarne in
läggas i skårorna på lådans kant, på lika sått 
som då refven inlägges i lådan för att utläggas. 
Är refven inhankad i något kärl och tafsarne 
aflossade, upphärflas hon vid hemkomsten och 
härfvorne torkas. Är hon åter inhankad i låda, 
behöfver man, for att få henne torr, endast 



ställa lådan något upphöjd från marken , så att 
vädret får spela under dess botten, då hon sä-
kert torkar utan att utlagas ur lådan, och kan 
utan vidare besvär påbetas och utläggas efter 
flera dylika torkningar. Någon gång under det 
refven jemt brukas, bör man likväl aflösa tal-
sarne och upphärfla refven för alt torka den, 
emedan hon i annat fall ruttnar på de stäl
len, der tafsarne varit påknutna. 

Vill man göra refven färdig till utläggning 
hemma, hvilket låter sig lätt göra då dödt bete 
nyttjas, och sedan transportera den längre väg, 
utan att den trasslas, begagnas en annan sort 
reflåda (Pl. B, fig. 11), hvilken egentligen är upp-
funnen för en längre transport (se art. Rejlådu). 

Då refven skall viltjas eller upptagas, hän
der icke sällan, att den fastnar vid bottnen och 
måste afslitas, man är då nödsakad att börja 
vid den andra ändan; men om samma händel
se åter inträffar, innan man hinner till stället 
der hon först fastnat, får man den medlersta 
delen qvar i sjön och kan icke på annat sätt 
återfå den, än att man med Draggen (Pl. B, 
fig. 12 a) eller Krokan (Pl. B, fig. 12 b) ror 
fram och åter på det stället man förmodar att 
refven ligger, då hon fastnar på draggen och 
på det sältet återfinnes. 

D S K A P .  

Är refven ny eller mycket torr t. ex. då 
hon första gången utsattes, böra mindre sänk-
stenar af ungefär ett hönsäggs storlek fästas \id 
den på 70 ä 80 famnars afstånd från hvarandra. 
Dessa stenar aftagas då refven vittjas, ty sedan 
hon blifvit genomvåt, sjunker hon utan sänken. 

Lä"°er man ref i sådana sjöar, som hafva 
stark gräs- eller dy-botten, förses den med flö-
ten, som bestå af alns-långa käppstumpar, som 
fästas vid refven på 15 ä 20 famnars afstånd 
från hvarandra. Sjunker refven till bottnen i så
dana sjöar, händer merendels, att den fisk, som 
ta«it, krvper ned i gräset eller dyen och fä
ster refven så, att, om den icke vid upptagnin
gen brister, följer fisken åtminstone icke med. 
° Refven bör vittjas qväll och morgon, men 
kan ligga ute minst 3 dygn innan den behöl-
ver upptagas och torkas. Slutligen bör fiska
ren noga tillse, att krokarne alltid äro hvassa. 
De olika tider och ställen, på hvilka långrel 
nyttjas, jemte de större eller mindre förändrin
gar den är underkastad i afseende på fiskarten, 
för hvilken hon brukas, anföras vid beskrif-
ningen af sjelfva fiskarterna. 

15. Reflåda {Pl. B- fig- I0-)-

Denna beslår af en öppen, fyrkantig låda 
af tunna bräder, med 4—6 tums höga sidor 
och vidden lämpad efter refvens storlek. Bott
nen är antingen flätad i notform af rötter el
ler messingtråd, eller ock af smala trädspjälar, 
så nära fästade intill hvarandra, att refven icke 
kan utfalla mellan dem, men med tillräcklig öpp
ning är lémnad för vattnets afrinnaude, och 
luftens genomgång. Derigenom kan refven, 
qvarliggande uti lådan, torkas, utan att man, 
för hvarje gång den nyttjas, behöfver härfla den. 

Uti öfre kanten af sidorna äro insågade skåror, ! 
tum mellan hvarje och så djupa, att tafsen fästei, 
då den intryckes uti dem. Vill man hafva en 
bå«e af jern eller träd fästad öfver lådan till 
handtag, då den skall bäras, måste denna bå
ge kunna nedfällas och vara så vid, att den 
faller utom lådans kanter. Då refven icke är 
stor, kan ett groft såll användas till samma än
damål, sedan de nämde insågningarne blifvit 
gjorda i bågens eller sidornas öfre kant. 
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Då man vill transportera ref ven längre väg, 
sedan hon är påbetad och färdig till utläggning, 
nyttjas dertill en låda af helt annan samman
sättning (Pl. B, fig. 11). Den består af en 3 
å 4 tum hög och lika bred, samt 1 a 2 alnar 
lång låda, allt efter refvens längd och storlek. 
Bottnen af denna låda består af ett helt stycke, 
och skjuter framom den ena sidan, ungefär 1 
tum. 1 kanten af denna utstående del al lå
dans botten äro fina hål borrade, med en tums 
afstånd från livarje. XJti dessa hal fastas slut-
maskorna af ena sidan utaf ett nät, bundet af 
stark, grof tråd, till lika bredd, som längden 
af lådan. Nätet behöfver likväl icke alltid va
ra fyrkantigt, utan blir ofta något längre än 
lådans bredd. I den kanten af lådans öppning, 
som vetter mot nätet, äro inskärningar med sag 
gjorda på i tums afstånd från hvarandra, för 

att deruti inlägga tafsarne, och vid den motsat
ta eller yttre sidan af öppningen är ett lock 
fästadt, som jemt täcker lådans öppning. När 
nu refven på lika sätt, som ofvan är besknfvet, 
påbetas, och tafsarne påbindas, hankas den pa 
nätet, som i sådant ändamål jemt utbredes och 
tafsarne med krokarne inläggas i inskärningar
ne i lådans kant, så att krokarne hänga inuti 
lådan. Derefter nedfälles locket öfver densam
ma, hvarigenom krokarne blifva inneslutna i 
lådan, som sedan rullas öfver den på nätet lig
gande refven, hvilken derigenom täckes af nä
tet, som slutligen, då allt är hoprulladt, blii 
omslaget med 2—3 band eller snören, fastade i 
slutet af detsamma. Då refven skall utläggas, 
upprullas nätet försigtigt och utbredes antingen 
på bottnen af ökstocken, eller på ett par brä
der, lagde i bredd öfver dess sidobord. 

16. Abborrliaf {Pl-  B,  f ig-  1 5).  

Detta fiskeredskap, som enligt v. LINNÉ West-
götha resa, sid. 259, fordom brukades i Werm-
land och sjön Yngen, beskrifves, pa anförda 
ställe således: "En jemring, som midtpå kan 
hopledas till 2:ne halfcirklar, är af 3 alnars dia-
meter; men på sidan något bredare, eller 3-
aln i diameter. Bottnen är rund och flat, som 
en talrick af 1 alns diameter, gjord af tagel, 
ragg- eller svinliårs-rep, som spiralt är hop-
sydt, och utomkring med en tjock jernring om-
gifven. Håfven eller nätet af h vilket hål ven 

är bunden, emellan öfre jernringen och nedre 
botten in formam coni truncati, är 9 qvarter 
djupt. Maskorna äro så stora, att minsta fingren 
kan inträdas genom dem, med yttersta spetsen. 
Denna liåf är upphängd med fyra tåg, på än
dan af en 4 alnars lång stång, i hvilken stångs 
andra ända ett tåg af 12 alnars längd är hät-
tadt". Huru denna liåf, hvilken i närvarande 
tid, sällan lärer begagnas, fordom användes, 
är redan anfördt sid. 8 vid Abborren. 

IT. Brandjern 

Är visserligen ett bland de äldre redskap, 
som användes vid fiske, och inrättadt i ända-
mål, att derpå lägga torr antänd ved, på det 

(Pl.  C,  f ig .  3—4). 

att fiskaren vid skenet deraf skulle kunna verk
ställa sådana fisken, som måste företagas under 
nattens mörker, utan att vara hindrad af bios-

4 
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set, som då det först begagnades, troligen alltid 
fördes i handen. I likhet med alla öfriga red
skap har brandjernet med tiden undergått man
ga förändringar, ledande till förbättringar i dess 
sammansättning. Nu förfärdigas detta redskap 
allmännast af ett, i något större än en rat vin
kel böjdt jern, af ungefär ? tums fyrkant. \ id 
den ena ändan bar detta jern en hylsa, uti 
hvilken ett 5 h 6 qvarters långt trädskatt lä
stes, och i den andra är det böjdt uppåt i en 
tvär krok, af ungefär 4 tums längd. På den 
raka delen mellan dessa böjningar, som bör in
nehålla \ aln i längd, fästas på tvären och till li
ka afstånd från hvarandra 3 smala jern, hvil
ka hafva spetsarna böjda uppåt och äro kring 
g .12 tum långa. När Brandjernet skall be-
<ra<mas, inträdes ändan af trädskaftet i en på 
ökstockens siclbord eller bakstam fästad klots, 
livarefter veden lägges öfver de på tvären la
stade jernen och antändes. 

En annan sort brandjern (Pl. C, tig. 4) 
liar utseende af en lykta och synes vara en 
sednare tiders uppfinning. Består af en korg 
af smala jern, i form af en upp och nedvänd 
kon. Den har i bottnen en jernplåt, på hvil
ken flere runda hål äro huggne, i ändamål att 
veden, som reses på ända i korgen, icke må ut
falla, men likväl tillräcklig luft intränga ge
nom hålen, på det att veden måtte brinna så 
mycket starkare. Denna korg upphällges på 
tvenne dubbar uti en klyka af jern, som, på 
lika sätt med det nyss beskrefne brandjernet, 
bar ett skaft af träd, som insattes med nedra 
ändan i klotsen på bakstammen eller sidbordet 
af ökstocken. 

OSK AP. 

Det är svårt att afgöra, hvilketdera af des
sa tvenne redskap fullkomligast uppfyller ända
målet. Det först beskrifua ger ett starkare sken, 
och man har lättare, att på det både upptän» 
da och underhålla elden; men det har deremot 
den stora olägenheten, att spilla mycket ved, 
som då den nedfaller i sjön halfbrunneii ofta 
skrämer fisken, till skada och förtret för fiska
ren. Det sist beskrifna liar deremot endast den 
olägenheten, att det, i synnerhet då korgen är 
tät, gifver mindre sken ifrån sig och alltid lem-
nar någon skugga af den i bottnen varande 
jernplåten. Dessutom är detta sistnämde mer 
kostsamt och svårare att förfärdiga. 

Den fattige fiskaren, som icke har råd att 
förskaffa sig någondera af ofvanbeskrifne red
skap, tillrustar ett mycket simpelt på följande 
sätt. Han tager en något tjock brädlapp af 
ungefär 1 alns fyrkant, och borrar i dess midt 
ett° "roft hål i samma lutning mot brädlappens 
yla,°som ökstockens sidbord mot vattenytan. 
1 detta hål fäster han en stake af ungefär 2i 
alnars längd, som med andra ändan fästes i den 
förr nämda klotsen på inre sidan af ökstockens 
sidbord; är då hålets lutning i brädlappen rätt 
iakttagen, får den ett fullkomligt horizontelt lä
ge mot vattenytan. På denna brädlapp lägger 
nu fiskaren en nyss upptagen tunn grästorfva, 
med "Täset, som bör vara fuktigt, nedåt lappen, 
som derigenom hindras att fatta eld. På torf-
van lä<"*es veden som upptändes. Det är tyd
ligt, att" detta redskap skall hafva flere olägen
heter och lysa dåligt, då skenet endast kan spri
da sig åt sidorna; men det medförer deremot 
ingen kostnad. 

18. Spigghåf {Pl. C, fig. 28). 

Kallas äfven Norshäf, då den begagnas för 
denna fiskart, likasom den någon gång får namn 
af Glihtf, då dermed fångas små Löjor> GU elle r 
annat fiskyngel. Spigghåfven bindes af fin tråd, 

med så fina maskor, att spetsen af lillfingret 
icke kan införas i dem. Noten fästes omkring 
en båge, som har 2 a 3 alnars diametei, och 
är pålitligt fästad vid ett 3 alnars långt skaft, 
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h vilket riktas så mycket uppåt, att tless lutning 
ut^ör en 30° vinkel emot bågens plan. För 
att hålla noten spänd, äro på håfvens undre 
sida tvenne halfbågar fästade i kors, öfver livil
ka noten spännes, och som göra att håfven blir 
skålformig. Till styrka för bågen är vanligen 
ett starkt snöre fastadt ifrån skaftet till bågens 
Inotsatta rand. Huru denna håf nyttjas, då Spigg 
till trankokning dermed fångas, är redan beskrif-
vet vid denna fiskart, sid. 20. När den nytt
jas för små löjor eller fiskyngel, som dermed 
fångas för att användas till agn vid djupmete 
för Abborre, eller på långref, sker det alltid i 
åar och strömmar, der dessa smärre fiskar äro 
samlade i mängd. Fiskaren fäster då framän-
dan (förstäfven) af båten eller ökstocken vid 
Stranden och ställer sig sjelfi bakändan af den
samma. Håfven ncdföres i vattnet 2 a 3 al
nar under vattenytan och hålles der stilla en 
stund till dess fiskaren förmodar, att de små 
fiskar han söker samlat sig öfver densamma, 
då den hastigt uppdrages på det sätt, att skal
tet af håfven hvilar mot båtbrädden eller stam
men, som, då håfven blifvit uppdragen något 
öfver vattenytan, utgör stödet för den häfstångs-
rörelse, li varigenom den derefter hel och hål
len lyftes ur vattnet och stjelpes med de fån
gade fiskar ne i ökstocken. Da denna håf au-ö 

vändes vid Norsfiske sker det alltid i strömmar 
eller trånga sund, der starkt strömdrag, finnes. 
Håfven nyttjas då antingen på lika sätt, som nyss 
är anfördt, att fiskaren håfvar den, stående i 
ökstocken, eller ock äro på sådana ställen, der 
Norsen stiger, Risgårdar inrättade för detta än
damål. Fiskaren står då på en öfver Risgår
den lagd bro, nedsätter håfven i öppningen och 
då Norsen inströmmat deruti stjelper han ur 
den uti en utmed risgården liggande ökstock. 
Troligen är det äfven med den ifrågavarande 
håfven, som Nors fångas i Clar-elfven på det 
sättet, att en karl ror båten med strömmen på 
de ställen, der norsstimmen vanligen plägar, up
pehålla sig, då tvenne karlar stå i livar sin 
ända af båten, försedde med livar sin håf, som 
föres mot bottnen af elfven och emellanåt upp
tages och uttömmes, hvarpå de åter ro uppfö
re mot strömmen, för att taga ett nytt varp 
på lika sätt. Med en ungefär dylik liåf fån
gas Nors i sjön Sömmen i Östergöthland under 
vintren på det sättet, att på det stället af sjön, 
der det djupaste vattnet är, väckes en vak på 
isen; utmed denna vak upptändes en eld, då 
Norssen, lockad af eldskenet eller för att häm
ta luft, uppstiger i vaken och blir derutur upp-
öst med håfven. 

19. Ryssja (/V. C ,  f i g .  5 >  

Detta redskap, som på några orter kallas 
Homma, på andra Ruska j har sannolikt upp
kommit af ett äldre, redan beskrifvet redskap: 
Mjärden. Då man fann, att denna var otill
räcklig att dermed tillstänga de sund och åar, 
genom hvilka fisken, isynnerhet under lektider
na uppsteg, fästade man armar vid mjärden, 
lämpade efter bredden af det vatten, som bor
de stängas; på detta sätt uppstod Ryssjyn,som 
likväl under tidens lopp undergått många för

ändringar, innan den erhöll den form, hvilken 
den nu äger. Ryssjan förfärdigas endast af not, 
bunden af lin- eller allmännast hamptråd, ma
skornas groflek rättar sig efter fisksorten, for 
hvilken hon utsättes. Vanliga uppställningen 
tillgår så, att noten spännes öfver 3 till 5 bå-
o-ar, allt efter som man vill hafva längden på 
Ryssjan. Den främsta bågen är endast en lialf-
cirkel, af en någorlunda grol och stark gran-
qvist eller hasseltelning, mellan hvars ändar 
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ett starlit snöre är fästadt. De öfriga 3 eller 
4 bågarna äro af samma trädslag, men sma
lare, cirkelrunda och minskas i vidden, allt ef
ter som de insättas längre från första bågen. 
Den smalaste ändan, som kallas stjerten, hop
drages med ett snöre, trädt i maskorna och hop
fästes med en knut. Afståndet mellan bågarna 
är ifrån första bågen större och minskas sedan, 
så att, om t. ex. afståndet mellan l:a och 2:a 
bå<*en ä r 11 aln, är afståndet mellan 4:de och 
5:te endast'1 aln. För att hindra fisken att 
gå t illbaka, sedan han inkommit i Ryssjan, blir 
hon försedd med 1 eller 2 strutformiga ingån
gar, från 1 till 2 alnar långa, nära lika dem, 
som nyttjas för mjärden (PI. A, fig. 5). Den 
första ingången fästes alltid vid första bågen 
med den vidare ändan, och i den smalare fastas 
4 starka trådar eller mycket fina snören, hvil-
ka fästas i andra bågen då ryssjan har 2, och 
i 3 :dje då den endast har en ingång. Dessa 
snören fästas så, att den strutformiga ingångens 
inre öppning utspännes i fyrkant, om ingån
garna äro två; men är denna ingång den en
da, fästes inre eller smala öppningen endast 
med tvenne snören, det ena öfver det andra, 
så litet spände, att öppningen faller ihop efter 
den inkrupna fisken. Den inre ingången bör 
alltid hafva en så beskaffad inre öppning. För 
att inleda fisken i ryssjan, förses den alltid åt
minstone med en arm, hvars längd och djup
lek är mycket föränderlig efter vattuets djup 
och ställets beskaffenhet, der ryssjan utställes; 
likväl bör armens djuplek alltid utgöra \ af 
främsta bågens höjd. Armarna kunna för be
sparing bindas af sämre garn, än sjelfva ryssjan, 
och på det de måtte stå spända i vattnet, för
ses de med telnar, mellan hvilka, på omkring 1 
alns afstånd från hvarje, tunna trädspjälar fä
stas, hvilka äro lika långa, som armen är hög. 
Några fiskare låta dessa spjälar stiga några tum 
nedom armens undertelna och afspetsa dem i 
samma ända, på det den måtte kunna nedtryc
kas i sjöbotten, då armen vid ryssjans utsätt
ning utspännes. Detta nyttjas nu mera sällan, 
emedan spjälarnes spetsar alltid fastna i armen, 

då den upptages och utsätteé, och äro i det fal
let förtretliga, dessutom uppfylla de sällan sitt än
damål, ty det är sällsynt att bottnen är så slät, 
att dessa spetsar kunna fästas i bottnen, utan 
att uppdragas då armen spännes rät. För att 
få armen att stå rak och spänd i vattnet, nytt
jas allmännare, då han är lång, att hafva en 
eller hö^st tvenne mycket smala störar bundne 
på densamma. Dessa bindes vid liedra telnan 
så löst, att bandet skrider upp på stören om 
denna nedtryckes längre i bottnen, och det an
dra bandet, hvarmed han fästes vid öfra telnan, 
kan jemkas efter behof vid utsättningen. Ar
mens längd är olika, från 2 till 6 alnar. Då 
ryssjan har endast 1 arm, fästes den alltid midt 
för öppningen på det sättet, att, då armen är 
utspänd, dess främre ända utgör en vertikalt 
dragen linie öfver första ingångens cirkelformi-
ga Öppning. Någon gång nyttjas tvenne armar, 
en på hvardera siclan om den främsta bågen, 
ocli fästade vid densamma. Detta sker då ryss-
jau utsättes i ändamål alt stänga öfver åar och 
sund. Sällan nyttjas 3 armar på samma rys-
sja, och då detta sker, är den medlersta, som 
står rakt ut ifrån ingången, några alnar längre 
än sidoarmarne. Ändamålet med de 3 armar-
lie är, att när fisken följt den medlersta ar
men till öppningen af ryssjan och vill vända 
om, han skall stöta på någondera af s idoarmar
na och af dem inledas i ryssjan. 

Ryssjans utläggning tillgår på följande sätt: 
Platsen, der ryssjan skall utställas, bör hafva 
någorlunda jemn botten och så djupt vatten, 
atl° åtminstone halfva ingången till ryssjan kom
mer att ligga under vattenytan. Då ryssjan har 
en eller tre telnar bör den ena, eller medler
sta, ligga vinkelrätt mot stranden och lästas 
med ändau antingen strax invid stranden, el
ler, om den är jemt sluttande, uppå torra lan
det. Denna sistnämde försigtighet är al vigt 
att iakttaga, ty Gäddan tränger under leken 
så nära landet som möjligt, ofta så långt upp 
i det grunda vattnet, att hon till någon del 
blir synlig öfver vattenytan, ehuru hon följer 
bottnen; och som under vårtiden vattnet kan 
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betydligt stiga på en enda natt, skulle lätteli-
gen Gäddan bereda sig väg mellan armens än
da och landet, om icke nyssnämde försigtighet 
iakttages. I stället för arm, eller då armen icke 
räcker till, begagnar man äfven med fördel en 
risgärdj som från stranden utlöper i vattnet till 
det stället, der ryssjan lägges eller der ar
men vidtager. Det är icke heller af ringa vigt, 
att noga afpassa det djup, på hvilket ryssjan 
utställes, ty kommer denna att stå så djupt, 
att vattnet går öfver den, lyckas icke fångsten; 
emedan Gäddan följer stranden så länge inga 
större hinder möta, och då hon, för att und
vika dessa, måste göra en längre omväg och 
ledes af armen till djupare vatten, vänder hon 
hellre om, än att fullfölja kursen. Då ryssjor 
utställas på mycket långgrunda ställen t. ex. 
vidsträckta, öfversvämmade ängar, ställas flera 
ryssjor å rad, den ena efter den andra sa tätt 
tillhopa, att icke Gäddan kan tränga sig emel
lan dem, och i så lång sträcka, att då den ena 
står invid stranden, den sista ligger nära un
der vattenytan. Finnas 3:ue armar på ryssjan, 
utlöper den medlersta från stranden eller ris
gården,och de tvenne sidoarmarne utspännas der-
emot snedt emot denna. När ryssjor nyttjas i 
mindre åar, eller i sund mellan tvenne sjöar, 
hafva de alltid endast tvenne armar, och stäl
las då så, att ingången vändes med strömmen. 
Sidoarmarne böra då vara så långa, att de räc
ka till ömse stränder eller åkanter, om man 
icke vill skarfva dem med risgårdar. "Vid så-
dane tillfällen kan man med större fördel, i 
stället för armar, afstänga ån eller sundet med 
risgårdar från ömse stränder, och på dessa blott 
lemna en öppning i medeldjupet, hvilken öpp-
nin°p bör vara afpassad efter ryssjans bredd, så 
att°den deraf fullkomligt upptages, då hon i 
den utsättes. När allt detta är observeradt, 
företages sjelfva utläggningen^ som tillgår på 
följande sätt: 1 lyckan af det snöre, hvarmed 
ryssjans smalare ända är hopdragen, insättes en 

stadi", i den tjockare ändan afspetsad stör, som 
får namn af stjertstör. En dylik fästes vid 
slutet af armen, samt, om dennas längd uppgår 
till 6 alnar eller deröfver, ännu en lika be
skaffad, men smalare stör på midten af armen. 
De störar, som fästas på armen, fastbindas så, 
att nedre bandet vid undre telnan, slås om stö
ren ungefar 6 tum från den afspetsade ändan, 
och det öfra bandet så långt upp på densam
ma, som armen är djup. Då detta är gjordt, 
är ryssjan färdig, till utläggning. Först ned-
sättes stjertstören; ryssjan utdrages fullkomligt 
rät, och om störarna på armen äro tvenne, ned-
sättes den först, som är midt på armen, och 
den vid slutet sist. Man bör noga göra afse-
ende på att ryssjan blir rät utspänd, ty eljest 
få icke ingångarne hvarken sin rätta form eller 
sitt rätta läge. Vidare efterses, att strängen på 
ryssjans främsta båge ligger jemt och tätt till 
bottnen, samt att armens nedra telna äfven föl
jer den. Detta sistnämde är ofta svårt, och 
man har derföre uppfunnit åtskilliga medel att 
afhjelpa svårigheten. Några hafva spjälarna på 
ryssjans armar, hvarom redan är nämdt, så lån
ga, att de med några tums lång spets sträcka 
sig nedom under telnan, dessa spetsar nedtryc
kas vid utsättningen i bottnen; men sällan blir 
en så utsatt arm slät och utan lyngor. Andra 
be<ra<ma smala trädkäppar med en utstående 
q vis? eller klyka nära nedre ändan. Denna klyka 
sättes öfver nedre telnan och nedtryckes, så 
att den håller telnan fast vid bottnen; mot 
öfre ändan af samma käpp skäres ett hak, så 
hö°t upp, som armen är hög, hvaruti öfre tel
nan inlägges. Då sådana käppar nyttjas, har 
armen vanligen inga spjälar. Är vattnet så 
djupt, att det stiger ungefär på \ af ryssjans 
höjd, och är denna tillika lång och icke pålit
ligt spänd, vill hon ger na flyta upp; man ned
sätter då 2:ne störar i lutande ställning, så att 
de komma att stå i kors öfver Ryssjan och hin
dra henne att uppflyta. 
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20. L j u s t e r. 

Detta är troligen (let äldsta af vara nu 
brukliga fiskeredskap. Det är bekant att spjutet; 
pilen och liarpunen voro de äldsta vapnen, som 
våra förfäder nyttjade icke endast mot skogarnes, 
utan äfven mot flodernas innevånare. Vilda 
folkslag nyttja ännu i da* pilen och liarpunen 
till fiskfångst, t. ex. Indianerna vid Oronoco 
floden i södra America, hvilka större delen af 
året lefva af fisk, skjuta med pilar de till vat
tenbrynet uppstigna fiskarne. Ljustret är icke 
annat, än en forntidens harpun, hvilken, för 
att gifva säkrare hugg, kanhända älven der-
före att tretalet ansågs heligt och följaktligen 
lyckligt, i äldre tider inrättades med 3:ne ud
dar. ^Det kallades då Ljustru af gamla ordet 
lysta (slå, stöta). Då färdigheten, att med sä
ker arm föra spjutet, genom en af behofvet min
dre påkallad öfning förlorades, och denna för
lorade skicklighet måste ersättas genom en ri
kare uppfinningsgåfva i sammansättningen af de 
redskap, som begagnades, ökade man uddarnes 
antal, hvarigenom instrumentet fick en bredd, 
som gjorde, att man vid stöten, utan allt^ föl 
stor oskicklighet, nödvändigt skulle träffa före
målet. Ljustrets ändamål är, att dermed hug-
<ra och qvarhålla de större fiskar, som låta fi
skaren nalka sig på närmare afstånd. De som 
un brukas hafva väl åtskilliga benämningar, 
såsom Lax- Ål- Gädd- och »S///zp-Ljuster, m en 
konstruktionen är i hufvudsaken lika, och för
ändringarne efter fiskarten, för hvilken de 
skola begagnas, obetydliga. Ljustret bestal af 
tvenne delar: skaftet och liusterjernet. Skaf
tet "öres af något lätt trädslag till den tjock
lek, att fiskaren beqvämt kan omfatta det med 
handen; längden rättas efter omständigheterna 
och vattnets djuplek, från 4 till 12 alnar. Till 
ljusterjernet bör tagas fint, mjukt jern, utan 
bläckor och flagor; det består af tvenne delar: 
Hylsan och Kammen. Den förstnämde utgör 
ljusterjernets öfra ända; med densamma lästes 
det vid skaftet på det sättet, att stången af-

(.Pl. C, fig. I.) 

spetsas efter hylsans öppning och fästes med 2 
a 3 spikar, för h vilka hål äro slagne så väl i 
hylsans utåt stången uppstigande bladformiga 
spets, som i kanterna af sjelfva hylsan. Nedre 
delen af hylsan är utdragen till en 2 å 3 
tums lång tena_, vid hvilken sjelfva kammen 
fästes. Någon gång är tenan så långt utdragen, 
att den utgör medlersta pinnen i ljusterkam
men. Denna fastes alltid med en stark och på
litlig nagel vid tenan, vinkelrätt emot den, och 
utgöres af ett mer eller mindre, från 6 till 15 
tum långt, och \ till \ tum bredt jern, livar-
uti pinnarne fastnaglas. Dessa äro runda el
ler något flata, mer och mindre tjocka efter 
kammens storlek, till ett antal af 9 a 13, från 
2 till 5 tum långa, och hafva omkring 1 tum 
från spetsen livar sin hulling, utom den med
lersta, som icke sällan har tvenne, en på hvar
dera sidan. Hullingarne äro huggna på den si
dan om udden, som vetter ifrån den medler
sta. På detta sätt (Fig. 1. a) äro de ljuster in
rättade, som nyttjas för Lax. och Gädda, och 
endast skilde genom storleken. 

Ål-Ljustret (Fig. 1. b.) är endast 6 tum 
bredt och har det jern, i livilket pinnarne van
ligen fästas, nedböjdt på sidorna lika långt, som 
pinnarne äro långa, samt med en utböjning på 
ändarne. Här äro icke pinnarne fastade i näm-
de jern, utan sitta fastnaglade uti ett annat, 
som åter är fästadt högt upp mellan de ned
böjde sidojernen. Pinnarne, 7 till antalet, hal
va lika beskaffade spetsar, som redan är nämdt, 
men endast 2 tums längd och en vanlig gås
pennas tjocklek. För Ål brukas äfven ett an
nat ljuster, så skiljaktigt i form, att det kom
mer att särskilt beskrifvas under artikeln: Al gel. 

Simp-Ljustret (Fig. 1. c), hvarmed äfven an
nan smärre fisk hugges, har hylsan lika med Gädd-
Ljustretj men någon tena finnes der icke, utan 
pinnarne, som äro lika fina med Ål-ljustrets> 
äro längre, omkring 6 tum och med öfra än
darne hopböjde och sammansmidde invid liyl-
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sail, si att detta ljuster far utseende af ett hal-
ster eller skåfvel. För att gifva de, emot sin 
längd något smala pinnarne styrka, är vanligen 
en grof messings- eller stål-tråd flätad flere 
hvarf fram och tillbaka mellan dem, ungefär 
4 tum från uddarne. 

;rok. ai< 
Till Ljustrens konserverande hörer, att de 

tid efter annan värmas och öfverstrykas med 
beck eller harts, för att hindra rosten att för
tära jernet. Huru de begagnas kommer att be-
skrifvas vid artikeln Eldstödjning. 

21. Stångkrok ( P l .  

Är en sort mete, hvars inrättning åsyftar, 
att fiskaren en längre eller kortare tid kan 
vara frånvarande från de spön eller stängel 
han utsatt, utan att han genom denna från
varo skulle förlora något al fångsten, som i 
likhet med metet är beräknad på fiskens rof-
girighet. Stångkrok nyttjas så väl sommar, som 
vinter. Till den stångkrok, som allmännast 
nyttjas 0111 som maren, hören stångenrefven j 
bågen eller klykan, kroken och agnet. Stången 
bör vara smal och slät, af q vistfritt träd, van
ligen Hassel, spetsen icke alltför svag, och den 
rrröfre ändan afspetsad, samt längden passande 
efter djupet, vid hvilket I1011 skall utställas. 
Ref ven är ett två eller tretrådigt snöre, all
deles af samma sort, som brukas till långref; 
längden omkring 5 famnar. Bågen består af 
eil 8—9 tum lång, något mindre än fingers-
tjock E11- eller Hasselpinne, som låter böja sig 
i hästskoform, och hålles i denna form genom 
ett omslaget segelgarn, till dess han är full
komligt torr, då han vanligen bibehåller den 
böjda formen. Klykan göres af en tvagrenig 
q vist af E11 e ller annat träd; tjockleken lika 
med den, som är uppgifven för bågen och 
längden mellan 3—4 tum. Kroken är meren
dels alltid af messing och hamrad flat, för att 
icke kunna uträtas, samt så stor, att emellan ud
den och skaftet är | verk tum. Tafsen, om
kring 8 tum lång, är hopsnodd af 2:ne fina mes-
singtrådar, och med den ena ändan fästad vid 
kroken genom ett hål i ändan af krokens skaft. 
I tafsens andra ända är en liten ögla, jemt sa 

C, fig. 12, 13, 14i i5.> 

stor, att ref ven kan trädas igenom den. Till 
agfij som alltid bör vara lefvande, nyttjas all
männast Mört j men i brist deraf små SarJ, 
Löja, och i nödfall Abborre och Gers. Små 
Rudor äro de bästa, der de kunna erhållas, 
emedan de äro mycket seglifvade. Alla dessa 
tillhörigheter medförer fiskaren, då han begif-
ver sig åstad för att utsätta stångkrok (fig. 12), 
hvilket tillgår på följande sätt: först påfästes ba
gen sålunda, att den omkring V- aln eller något 
mindre från ref vens ena ända fastknytes; den 
öfriga delen af ref ven upplindas redigt öfver 
bågen till så stor del, att endast 3 alnar eller 
deromkring, allt som vattnet är djupt, lemnas 
hängande, sedan man förut fästat den uti en 
för detta ändamål gjord klyft i spetsen af den 
ena af bågens armar. Nyttjas stångkrok med 
klyka (fig. 13), fästes klykan på lika sätt på 
refven; men i stället för att upplinda ref ven 
på den, lindas refven i öglor mellan 2 fing
rar så långt, att endast omkring 3 alnar 
återstå. Den upplindade refven sättes i klykan, 
och på det den icke matte utfalla, lindar man 
ett eller annat slag under den, h varefter ref
ven på ofvannämde sätt fästes i en spric
ka i spetsen på endera af klykans armar. Da 
detta är gjordt, nedsättes stången med den 
crröfre afspetsade ändan i sjöbottnen, en eller 
annan aln från vasskanten, så fast, att den ic
ke lösryckes, då gäddan tager, ej eller lössli-
tes af storm. Stångens ställning bör vara lu
tande från vassen, och dess längd så afpassad 
efter vattnets djup, att spetsen räcker omkring 
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2 alnar öfver vattenytan. När stången är ned
satt, fästes vicl dess ända den delen af refven, 
vid hvilken bågen eller klykan är bunden. Ar 
denna del så lång, att bågen eller klykan hän
ger ned i vattnet, upplindas så mycket derat 
på stångändan, att bågen kommer att hänga i 
aln minst öfver vattnet. Derefter företages på-
betninoen. Den verkställes antingen så, att än
dan af messings-trådtafsen trädes in genom mun
nen och ut genom analöppningen på fisken, el
ler ock, som är ännu bättre, borttages 1 ä 2 
fjäll på sidan af ryggen på fisken, fram emot 
liufvudet; der stickes ett fint hål endast ge
nom skinnet, uti hvilket hål den ändan af 
tafsen, på hvilken öglan är, inträdes och fram-
skjutes under skinnet till omkring i tum från 
stjertfenan, der tafsändan uttages, och tafsen med 
kroken framdrages så långt, att äfven skaftet af 
kroken kommer under huden, och udden, som 
vändes nedåt, kommer att ligga vid eller un
der bröstet. Båda dessa påbetningssätt hafva 
sina fördelar och ölägenheter. Vid det först-
nämde, då tafsen trädes genom munnen till 
analöppningen, skola inelfvorna nödvändigt ska
das, emedan det icke är möjligt, att messings-
tafsen kan följa tarmens böjningar; vid det sist-
nämde inträffar någon gång, att tafsen trädes 
för djupt, då fisken snart dör, eller för grundt, 
då agnet snart sliter sig lös från kroken. Det 
förstnämde sättet nyttjas allmännast. När ag
net är på ettdera af ofvanbeskrifne sätt fastadt 
på kroken, bindes den vid refven på det sät
tet , att ändan af refven trädes genom öglan på 
messingstafsen och fästes med en lyck-knut. 
Nå<*ra fiskare bortlemna alldeles bågen eller kly
kan och fästa endast den ena ändan af refven 
vid stångens spets och den andra vid den på-
belta kroken (fig. 14); men på det att icke be
tesfisken måtte lägga sig på bottnen, denfian 
lian mindre begärligt tages af roffisken, upp-
liänges han 2 ä 3 alnar under vattenytan på 
det sättet, att en fin tråd fästes med ena än
dan vid stångens spets, och med den andra i 
en fin knappnål, som insättes tvärtföre i betes
fiskens rygg. Det förstås, att tråden då bör 

vara så lång, att den räcker från stångens spets 
så djupt under vattenytan, som man vill haf
va fisken stående under den. Hela refven läg-
ges lös i vattnet. Ofta händer, särdeles då 
våren något framskridit och vattnet blifvit 
varmt, att betesfisken dör, har man då så 
knapp tillgång derpå, att icke cu ny i den 
dödes ställe kan påsättas, hänges den döde upp 
på det sättet, att en knappnål med en vid
bunden tråd fästes, som förr är sagdt, genom 
betesfiskens, rygg och den andra ändan af trå
den knytes om refven så högt upp, att den
samma tillika med fisken och trådändan utgör 
en liksidig triangel (fig. 15), i hvilken den ena 
sidan utgöres af refven, den motsatta af träden, 
och basen af messingstråds-tafsen med den på
satta fisken. Härigenom får betesfisken sin na
turliga ställning i vattnet och tråden med 
knappnålen går lätt undan, då agnet gripes, af 
roffisken. 

När stångkrok utsättes om vintrerij tillgår 
det sålunda, att, sedan man på isen några al
nar från vasskanten väckt upp en vak af un
gefär lj alns diameter, nedsänkes den på lika 
sätt med sommar-stångkroken tillrustade och 
påbette refven i vaken, och bindes med den 
ändan, som är ofvanför klykan, omkring en 
öfver samma vak lagd käpp eller stör-stump, 
hvarefter denna jemkas så, att refven kommer 
att hänga midt i vaken. När stångkroken 
utsättes sedan han torkat, händer alltid, 
att refven icke vill sjunka, så framt icke be
tesfisken är så stor, att han kan neddraga den. 
I sådant fall sättes ett sänke af bly på refven, 
strax utmed och ofvanför kroken eller tafsen, 
eller ock bindes en mindre sten ofvanför kly
kan. Då denna krok skall vittjas, som van
ligen sker livar eller hvarannan dag, är nöd
vändigt att se sig noga före då vaken skall 
väckas upp, att upphuggningen sker tätt intill 
vakens kant, ty i annat fall kan man lätt af-
luK'«a refven, och förlora icke allenast den ut
satta redskapen, utan äfven den fisk, som möj
ligen tagit. 
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Då stångkrok utsattes om vintren på af-
lägsnare ställen» der man fruktar att den vitt
jas af tjuffiskare, Lindes icke refven omkring 
någon stör lagd öfver vaken, utan för att döl
ja att någon krok finnes utsatt i vaken, väc
ker man på sidan 0111 d en, ungefär på 8 ii 1 0 
tums afstånd, ett mindre hål, genom hvilket 
nedstickes en smal trädgren, eller en mindre 
stam af en buske, som i den ändan, som ned
stickes, har en tvär krok, eller längre utgå
ende o-ren. När denna är nedstucken i den 
lilla vaken, vrides den mot den stora, och vid 
kroken på grenen eller qvisten pa buskstam
men, som då blir synlig i den stora vaken, 
fästes refven. Då detta är gjordt, vrides kro
ken tillbaka under isen, så att intet deraf sy

nes i stora vaken, livaraf tjuffiskaren tror, att 
kroken är upptagen. På grenen, som härtill 
nyttjas, låter man qvistarna qvarsitta på den 
delen, som är öfver isen, så att den får utse
ende af ett vakmärke. När en på detta sätt 
utsatt krok skall vittjas eller upptagas, medta
ger fiskaren en käpp, som har en krok på än
dan; med denna tager han i den stora vaken 
under isen och framdrager den utsatta stång
kroken, som derefter, sedan den är vittjad, åter 
nedsläppes i stora vaken. Är vädret så mildt, 
att icke den gren, vid hvilken refven är fä
stad, fastfryser, beliöfves ingen särskild krok 
att dermed framdraga refven, utan om vrides 
grenen till dess kroken blir synlig i stora vaken. 

22. Klurapkrok. {PL C , fig. i6> 

Är en förändring af stångkroken, der klum
pen företräder stångens ställe. Denna nyttjas 
om sommaren, och begagnas endast för sådana 
ställen, der antingen vattnet är så djupt, att 
stången icke räcker till, eller bottnen sa håitl, 
att den deruti icke kan nedstötas. Klumpkro
ken består af en li till 2 alnar lång trädklabb, 
eller störstump, med en inskärning i hvardera 
ändan; vid den ena ändan fästes ref och krok 
och i den andra ett snöre med sänksten. När 
denna skall utläggas, utkastas först sänkstenen 
bunden vid sänksnöret; när stenen hunnit bott
nen, fästes den ena ändan af klumpen vid sänk
snöret tätt invid vattenytan, som hindrar klum
pen att flyta från stället. Vid klumpens an
dra ända bindes refven, som förut blifvit på 
lika sätt utrustad och påbetad, som när den 
utsättes med bäge eller klyka, och hvilket re
dan är beskrifvet. Bäst är, att till klumpkrok 
nyttja båge, emedan den kommer alt hänga 
under vattnet; ty om klyka nyttjades, skulle 
refven lätt ryckas ur klykan genom vattnets 
sqvalpning. 

Emedan det icke sällan händer, att be
tesfisken dör på kroken, antingen till följe 
af den skada honom tillfogas vid påbetningen, 
eller af värmen i vattnet då året längre fram
skridit, och man icke alltid har tillfälle att er
sätta den med en annan lefvande fisk, har mail 
uppfunnit ett eget sätt att få honom, såsom död, 
att hålla sig uti liorizontel eller lefvande ställ
ning i vattnet. Till detta ändamal fästes en 
knappnål i ryggen på fisken, nära hufvudet, 
och i samma nål knytes åter en fin tråd, som 
med sin andra ända fästes så högt på refven, 
att denne med fisken och trådändan bildar en 
liksidig triangel på det sättet, att ena sidan 
deraf utgöres af refven, den motsvarande af 
tråden, och basen af messingstråd-tafsen med 
den påsatta fisken (PI. C, fig. 15). Detta sätt 
användes vid alla slags stångkrok, der refven 
är lindad på båge eller fästad i klyka, således 
vid vanlig stångkrok samt vid klumpkrok. 

5 
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2 3 .  P å  l k  r o  k .  (PI. C, fig. 1 7 ) .  

Denna hestår af en 30—40 famnar lång 
ref med tafs och krok i ena ändan och en sten 
i den andra, samt en väl torkad slå eller spjä-
le, helst af gran, omkring 6 qvarter lång, med 
en inskärning i ena ändan. Denna krok utläg
ges på följande sätt. Med stenen, som utgör 
säuke eller ankare till refven, afmäter man det 
tjenliga djupet och slår på refven en rännsna

ra, som fästes uti inskärningen på spjälen, och 
så afpassad, att, då stenen ligger på bottnen, 
neddrager den spjälen så djupt, att endast | 
af den°står upp från vattenytan. Den öfriga 
delen af refven med kroken påbetad, helst med 
lefvande bete, kastas ett stycke ut och får sjun
ka till botten. 

24. Angelkrok. (j 

Nyttjas endast* för Gädda under vintren, 
och har fått sitt namn af krokens form (fig. 9), 
som har utseende af en triangel, i hvilken den 
tredje sidan är öppen. Denna form, var tro
ligen den äldsta, men synes sedan blifvit än
drad på det sättet, att kroken i stället för en 
vinkel eller ängel, fick 2:ne (fig. 10). I när
varande tid, har den vanligen en bågform (fig. 
11). Formen är i hufvudsaken likgiltig, en
dast bågen eller vinkelen är så stäld, att den 
ögla i bågens eller vinkelens öfre ända, uti 
hvilken refven fästes, ligger öfver jemvigts
punkten, så att, då refven knytes i öglan och 
kroken hänger fritt, den nedre delen af bågen 
eller sidan af vinkelen kommer att stå våg
rätt. Af dessa tvenne former är den sistnäm-
de, som vi kunna kalla bägjormen den allmän
nast begagnade, hvarföre den ock skall nogare 
beskrifvas. 

Till krok tages en grof tråd af jern eller 
messing, af 10 tums längd; denna hamras nå
got flat för att blifva stelare; den ena ändan 
böjes i en cirkel af 3! tums diameter och i 
spetsen vrides en liten ögla, för att deruti fä
sta refven. Den andra ändan af tråden utdra
ges nästan rak och spetsen böjes till en krok 
af | tums öppning och | tums längd, med hul
ling, som bör vara stark och halva sitt läge 

/. C, fig. 8 .  9 .  I  o .  I I . )  

ungefär § tum från udden. Utom kroken for
dras en 5 ä 6 famnar lång ref af segelgarn el
ler helst så kallad simpelkort; en tunn fyrkan
tig brädlappj af omkring 6 tums längd och 4 
a 5 tums bredd, vid hvilken refven fästes och 
på hvilken hon upplindas; ett fint spö 20—30 
tum långt, af något mjukt trädslag (Sälg eller 
Hassel); en kilformig trädbit (fig. 8) 2 ä 3 tum 
lång, som i den öfre tvära ändan har ett hal 
så stort, att den tjocka ändan af spöet kan der
uti insättas; samt slutligen lef vande fllört till 
agn. Då fiskaren, försedd med dessa tillhörig
heter, kommit till stället der han skall fiska, 
väcker han lika många vakar på isen, som han 
har krokar att utsätta. Vakarna väckas i cir
kelform af i—| alns diameter på några alnars 
afstånd från vasskanten och 20 ä 30 steg från 
hvarandra. Vid kanten af hvarje vak hugges 
ett litet hål, uti hvilket den nämde kilformiga 
trädbiten insättes, sedan spöet förut är fästadt 
med den tjockare ändan i hålet' på trädkilen, 
som bör hafva någon, fast obetydlig lutning in
åt vaken. Derefter tages refven, som förut är 
upplindad på brädlappen, och i dess ända fä
stes kroken. Derpå tages den i ett vattenem-
bar medförde betesfisken och sättes på det 
sättet på kroken, att udden insättes i ryggen 
på sidan om ryggbenet, der tjockaste köttet är, 
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och uttages mot hufvudet, så att, då fisken släp-
pes i vattnet, kroken håller honom i naturlig 
ställning och udden af kroken är vänd bakåt. 
Derefter nedsläppes betesfisken i vaken mer och 
mindre djupt efter vattnets djuplek, så att han 
kommer att stå ungefär i lialfva vattnet, hvar-
efter en ögla slås på refven, b varmed den upp-
liänges på spöspetsen. Det öfriga af refven re
pas af brädlappen och lägges redigt på isen vid 
kanten af vaken. För att afböja den olägenhet, 
som ofta inträffar under stark kyla, att ref
ven, i synnerhet då hon är våt, fryser fast vid 
isen och icke löper efter, då Gäddan löper ut, 

bruka några fiskare att upplinda refven på en 
rulle, fästad i en ställning, som ställes öfver 
eller tätt invid vaken. Fiskaren bör hålla sig 
på midten af den sträcka, som de utsatta kro
karne upptaga, emedan han genast bör vara 
till hands när Gäddan tagit, som visar sig deri-
«enom att spöet, som är krökt af refvens och 
krokens tyngd, reser sig så snart Gäddan fat
tat betesfisken, nedryckt refven af spöspetsen 
och begynner löpa ut. När då fiskaren hunnit 
fram till stället, fattar han genast refven och 
uppdrager Gäddan. 

25. Slant. (/>/. C, fig. 1 8 — 2 6 . )  

Namnet på detta lönande fiske härleder 
I FIRE från det Belgiska ordet, slonden (sluka), 
emedan kroken med agnet nödvändigt måste 
sväljas af roflisken, om denna skall kunna fau
nas. Slant är egentligen icke annat, än en för
ändring af vanligt mete, der stången företrä
der metspöets ställe och så väl ref som krok 
äro lämpade efter den större fisksort, för hvil
ken detta metningssätt användes. Till detta 
redskap fordras: Stäng, Ref med Lekare, Krok, 
Betesfisk eller Agn och slutligen Nål, hvarmed 
a<met eller betesfisken påsättes. Stången, som 
bör vara 10—12 alnar lång, förfärdigas all
männast af Gran, för att vara lätt; den göres 
så smal, som den kan vara, utan att för myc
ket kröka sig af sin egen tyngd. Formen är 
lik metspöets, spetsigare åt främre ändan; i den 
bakre lemnas vanligen en tjockare trädklump, 
för att utgöra någon motvigt. För att kunna 
med lätthet transporteras, göres ofta stången i 
3 delar, hvilka sammanfogas genom hylsor af 
jern eller messing, som skjutas öfver skarfvar-
na. Den förmögnare fiskaren nyttjar alltid 
slantstång af rör, hvilken då är så inrättad, 
att den utgör 3:ne delar, af livilka den baker-

sta är af träd och urliålkad, så att de öfriga 
2:ne främre, som äro af rör, kunna inskjutas 
uti den. För att hafva någon motvigt i den 
bakre ändan, finnes der alltid något bly ingju
tet. I slantstångens främre spets, eller smala 
ända, inslås en stark, rak ståltråds dubb, som 
blir sittande ungefar 1 tum utom stångspetsen. 
Refven 10 ä 15 famnar lång nyttjas visserli
gen ofta af garn, eller ett fint snöre, men bör 
helst förfärdigas af tagel, för att, som redan är 
anmärkt vid metrefven, vara lätt och ej trasla 
sig. Det förstås, att grofleken af denna slags 
ref bör lämpas efter den styrka, som fordras 
för att uppdraga en Gädda, någon gång på 1 
T,:Us vigt. Yiil den ena ändan af refven fast-
bindes Lekaren (lig. 24), som, utom den form-
som synes på planchen, någongång endast be
står af en rulle, fästad vid ett skaft eller hand
tag genom en grof ståltråd, som går genom rul
len; vid den andra ändan slås en ögla af un
gefär 1 tums längd. Fem till sex alnar från ref
vens ända, vid hvilken kroken fastknytes, fästes 
en ö"la af messingstråd, vanligen en öska;"den
na bör fästas på det sättet, att den kan flyttas 
på refven, som lätt låter sig göra, om man. uti 
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de tvenne smärre öglor, som finnas på öskan, 
träder upp refven genom den ena ocli ned ge
nom den andra. Kroken, som är omkring 3 
tum lång, liar många olika former efter olika 
landsorters bruk och olika fiskares tycke; den 
g jutes alltid af bly, för att sjunka fort, ocli ska
res ofta rund, men bör helst vara fyrkantig, 
emedan betesfisken i annat fall vrider sig på 
kroken. Udden eller uddarne göras alltid af 
grof ståltråd. Den krokens form, som på plan-
chen är framstäld under fig. 20, är allmännast 
antagen; dernäst fig. 19, och sällsyntast eller 
åtminstone minst begagnad är fig. 18. De kro
kar, som hafva flera uddar, skulle väl synas 
hålla bättre fast den fisk, som sväljt dem; men 
blir kroken riktigt sväljd, är en udd alldeles 
tillräcklig, och de flere uddarna, utan att gö
ra något särdeles gagn, äro alltid hinderliga och 
förtretliga för fiskaren, emedan de lättare taga 
fast i gräset eller vassen och äro svårare att 
i sådant fall hålla rena, i synnerhet om ud
darna, såsom på fig. 18, förses med liullingar. Till 
kroken liörer äfven tafsen; denna bör vara om
kring 9 tum lång, och helst en så kallad silf-
verbas, spunnen på silke. I brist liäraf kan vis
serligen en tunn skifva af hvalfiskben eller gås
penna begagnas, men dessa äro alltid stela, så 
framt de icke göras allt för fina, då de åter 
blifva svaga. Tafsen fästes vid krokens smala
re ända på det sättet, att den lindas fast med 
vaxad fin tråd eller silke. Spetsen af tafsen 
får icke hafva någon knut. Till redskapen hö-
rer ytterligare nålen, med hvilken betesfisken sät
tes på kroken. Nålen göres antingen af hårdt 
träd (fig. 26) 6 å 7 tum lång, mycket fin och 
spetsig mot den smalare ändan, och har i den 
tjockare en spricka af ungefär 1 tums längd, 
eller ock förfärdigas den af en tunn messings-
skifva, som vikes eller rättare rullas i form af 
en så kallad späcknål. Denna nål är rund, af 
lika längd, som trädnålen, och har en öppning 
i den ena ändan, uti hvilken tafsen inskjutes 
då nålen begagnas (fig. 25). Till betesfisk nytt
jas Mört, Löja, Ruda m. fl. fiskarter af Karp-
slägtet, som blänka i vattnet. De breda, af 
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Braxenformen, nyttjas likväl icke. När betes-
fisken skall sättas på kroken, tillgår det på så 
sätt, att fiskaren först insätter ändan af tafsen 
i sprickan eller öppningen af nålens tjocka än
da, derefter tages betesfisken i vänstra handen 
med liufvudet vändt åt fiskaren, och med den 
högra inträder han udden genom munnen på 
fisken, låter den följa efter ryggraden till stjert-
fenans rot, der nålen utdrages tillika med taf
sen. Kroken intryckes sedan i fiskens kropp 
och vrides derunder så, att om kroken har blott 
en udd, denna kommer att ligga utåt fiskens 
hufvud, har den åter 2:ne, en större och en 
mindre (fig. 19), ligger den större udden utåt 
hufvudet, och den mindre utåt underkäken. 
Har kroken tvenne lika stora uddar (fig. 18), 
vrides den så, att uddarna från fiskens mumi-
gipor (munnvinklar) ligga utåt dess sidor. När 
fisken på detta sätt är fästad på kroken, bin-
des med en stark tråd öfver stjerten, tätt in
vid roten af stjertfenan; detta sker på det 
icke fisken, som vanligen är längre än kroken, 
böjer sig då stjerten fastnar mot gräs och dylikt 
under det man slantar. Sist afklippes alla fenor
na af betes-fisken, på det de icke måtte fastna 
i det gräs, eller de växter, som finnas på bott
nen och i halfva vattnet utan att nå till vat
tenytan, i livilket fall de af slantaren kunde 
undvikas. Sist fästes tafsen vid refven, med 
en egen sort knut (fig. 23), slagen kring öglan 
i ändan af refven. 

När alla dessa redskap äro på ofvannäm-
de sätt tillrustade och fiskaren med dem kom
mit i ökstocken, begagnas de på följande sätt: 
Den ena af fiskarena (vid slantning böra de 
alltid vara tvenne), som skall ro, börjar, så 
snart han kommit så långt från stranden, att 
han hunnit omkring 5 å 6 alnar från vasskan
ten, att följa densamma på nämde afstånd på 
det sätt, att han hamnar eller sväfvar d. v. 
s. skjuter årorna framifrån bakåt så att ökstoc
ken går förut med den breda ändan. I denna 
ställer sig fiskaren, tager stången och skjuter 
den bakom sig så långt, alt han hinner dess 
främre ända, i hvilken dubben är inslagen; 
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på denna träder lian den på refven fastade 
öskan, kastar så ut betesfisken med kroken i 
vattnet och skjuter åter fram stången, under 
det att han derjemte omfattar den delen af ref
ven, som är mellan öskan och lekaren, och la
ter den följa utåt stången. Det öfriga af ref
ven, tillika med lekaren, blir liggande på bott
nen i ökstocken bakom fiskaren. När då stån
gen hålles med båda händerna, ungefär 1 aln 
från dess tjockare ända, hänger den främre de
len af refven, som är mellan betesfisken och 
öskan, från dubben i stångspetsen lodrätt mot 
vattenytan. Med denna nedhängande del af 
refven doppar fiskaren kroken mer eller min
dre djupt ned i vattnet, allt efter dess djup
lek, och uppdrager den omvexlande, hvarige
nom betesfisken kommer uti en beständig rö
relse upp och ned. Dessa rörelser locka Gäd
dan att gripa betesfisken, hvilket fiskaren lätt 
märker af motståndet. Så snart Gäddan nap
pat, rycker fiskaren i ögonblicket stången så 

mycket tillbaka, att öskan slinter ut af dub
ben i stångändan, då refven med detsamma är 
loss och slappes efter så länge Gäddan löper 
ut. När hon stannar, hålles ökstocken stilla 
på stället antingen derigenom, att roddaren 
svänger ökstocken inåt vassen och håller den 
dervid fast, eller ock nedstöter han den tjoc
kare ändan af slantstången i sjöbotten och hål
ler ökstocken vid den. Fiskaren väntar nu en 
stund, högst 15 å 20 minuter, att Gäddan må 
svälja, hvilket han märker derpå, att hon åter 
börjar röra sig; då är tiden inne att hala 
in både ref och Gädda. När Gäddan tagei 
trögt, nödgas man vänta längre än vanligt att 
hon skall svälja, och då man är osäker om hon 
sväljt eller icke, drager man mycket sakta på 
refven, hvarvid Gäddan, om hon sväljt, icke 
försummar att söka göra sig lös, då fiskaren vid 
Gäddans rörelser lika litet bör försumma att 
draga till sig den fångade. 

26. Springkrok. (/V. C, fig. 2 1 ,  2 2 )  

Är till utseendet mycket nära lik slant-
kroken med tvenne lika långa uddar (flg. 18); 
men skiljer sig deruti, att den är omkring ^ 
tum längre, och att uddarne uti denna äro rör
liga, så att de kunna inskjutas och utdragas. 
Springkroken förfärdigas pa det sättet, att man 
hoplöder en strutformig hylsa af jernbleck el
ler tunn messing, lång som kroken, och hvars 
öppna ända håller ungefärligen 3 Inner 1 dia
meter; derefter drillas ett fint hål tvärs ige
nom den strutformiga hylsans vidare ända, un
gefär 3 linier från öppningen. Då detta är 
Sjordt, sättes en trädpinne genom hålet, och 
hylsan öfvergjutes med bly, hvarvid likväl no
ga tillses, att intet bly intränger uti hylsan. 
Blyet skäres sedan i alldeles lika form med 
slantkroken. Udden till denna krok göres at 

stål, som smides i form och groflek af en icke 
-rof ståltråd; den får icke hafva flagor eller 
bräckor. Tråden tages omkring 4 tum lång 
och böjes i vinkel på midten. Trädpinnen, 
som suttit i hålet endast för att hindra blyet 
att tillstänga det, uttages, och den i vinkel 
böjda ståltråden inskjutes i hylsan med vin
keln förut, så långt in som möjligt; sedan bö
jas de återstående ändarne af ståltråden till
baka uppåt kroken. Derefter härdas ståltråden 
så att den lätt fjedrar sig; instickes i hylsan, 
och hindras att utfalla genom en ståltrådstift, 
som insättes i hålet, der förut trädpinnen sut
tit. Tafsen och dess påbindning blifver pa 
denna krok alldeles lika med hvad redan är 
beskrifvet vid stångkroken. 
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Då denna krok skall nyttjas, påbetas han 
och fästes vid refven alldeles på samma sätt, 
som slantkroken; men innan lian utkastas i 
vattnet, inskjutes udden i hylsan (fig. 22). Ud
darne komma då att ligga utåt betesfiskens si
dor och springa ut (fig. 21), så snart Gäddan 
griper agnet och vidrörer dem. Sättet att slan-
ta med denna sort krok är alldeles lika med 
det vanliga, beskrifna, endast med den skill
nad, att man här icke tillåter Gäddan svälja, 
utan uppdrager henne så snart hon nappat, 
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emedan de utspringande uddarne fastna i dess 
gap. Denna sort krok begagnas likväl sällan, 
emedan den stora olägenheten alltid inträffar, 
att uddarne springa ut äfven för det minsta 
orässtrå, som vidrörer dem, och att fiskaren 
följaktligen ganska ofta hindras med deras åter 
inskjutande. Endast vid sadana stiänder, som 
äro alldeles utan; gräs eller växter i vattnet, 
kan denna krok nyttjas, men vid sådana strän
der uppehåller sig Gäddan ganska sällan. 

27.  Drag.  (/V. C, f ig .  27.) 

Kallas på olika orter: Gädd-Drag , Drag-
spån, Opprorj Bottenror o. s. v.; är ett slags 
mete och liar troligen fått sitt namn deraf, att 
det dragés efter ökstocken eller båten då det 
nyttjas. Dess ändamål är, att genom rörelser
na i vattnet hos den konstgjorda metallfisken, 
som utgör agnet till kroken, framlocka rofiisken 
att gripa det. Till detta redskap hörer: Dra
getj Refven och Lekaren. Draget förfärdigas 
af si/fver, messing, tenn eller jern. Silfver 
är onekligen det bästa i anseende dertill, att 
det lätt kan hållas blankt och icke förändrar 
färg, men såsom dyrare äges det ej af många; 
messing brukas allmännast, då den ofta för-
siltras, emedan erfarenheten lärt fiskaren, att 
de drag, som liafva livit färg, äro de bästa, 
troligen derföre, att de då närmast likna hvit-
fiskarne, som utgöra Gäddans liiifvudsakliga 
näring. I vissa mindre sjöar, anses den gula 
färgen på dragen vara bäst, livarföre det ock i 
sådana nyttjas af messing, som ofla är förgyld; 
någon gång finnas de äfven försilfrade pa den 
undre konkava, och förgylde på den öfre kon-
vexa sidan. En liufvudsak i anseende till fär
gen är, att det hålles rent och blankt. För
nämsta egenskapen ligger likväl i metallplå
tens form; denna liknar en mindre fisk af circa 
4 tums längd och största bredden lj tum. Plå

ten krökes mer och mindre och slås kupig, så 
att den ena sidan blir kon vex och den andra 
konkav. I den bredare ändan, som föreställer 
fiskens hufvud, är spetsen tvärt krökt inåt den 
konkava sidan och igenom den krökta spetsen 
är ett hål, hvaruti insattes en 3—4- tum lång 
messin^stråd, hvilken på den ändan, som är 
inåt draget, har en knapp eller nagel af mes
sing, som hindrar att icke tråden kan utdragas 
genom hålet, och i den andra ändan en ögla, 
i hvilken refven fästes. Denna messingstråd är 
en sort tafs. Hålet i metallplåten bör vara så 
stort, att den lätt vrider sig på messingstråden. 
I metallplåtens smalare ända, som föreställer 
fiskens st jer t, har kroken sitt läge. Denna smi-
des af fint jern, och har skaftet, från böjningen 
till slutet, antingen omkring 2 tum, eller är 
det så långt, att det räcker utåt hela längden 
af metallskifvan och öfverskjuter den ofta så 
långt, att slutet deraf har en tvär böjning, ge
nom hvilket hålet är, deruti messingstråden tra
des, på hvilken metallskifvan rörer sig. Är 
skaftet på kroken kort, fästes det endast med 
2:ne naglar vid metallskifvan, är det längre, 
fästes det vid densamma med flere. Sjelfva kro
ken har omkring 11 tums höjd, räknadt från 
udden till skaftet, och är försedd med en gan
ska stark hulling af | tums längd, räknadt från 



krokudden. Dels för att göra metallskivan än
nu mera lik en fisk, dels ock för att dölja kro
ken, fastlindas en dubbel röd lapp, klippt i 
form af en stjertfena, vid den smalare ändan 
af metallskifvan och räcker utom den lika långt, 
som kroken. För att fösta denna lapp vid skif-
van, äro 2—3 fina inskärningar gjorda i kan
ten på metallplåten. Har metallplåten sin rät
ta böjning rörer det sig lätt (ZeÅ'(?/') da det dra
gés i vattnet. Om krokens läge, då draget le
ker, antingen den bör vara vänd uppåt vatten
ytan eller °nedåt bottnen, äro icke fiskarena öf-
verens; några anse bäst, att han är vänd upp
åt, emedan han derigenom anses lättare taga 
fast i Gäddans gom; andra anse att lian bör 
vara vänd nedåt, på det han måtte få ett på
litligare tag uti underkäken. Hvad som fiska
ren °ickebö°r förgäta, är, att så ofta draget nytt
jas hålla metallskifvan blank och krokudden 
skarp. Dragrefven består af ett 20 25 fam
nar långt snöre och nyttjas både med och utan 
sänken. I förra fallet är det första sänket fä-
stadt 4—5 famnar från draget och det andra 
ungefär lika långt från det första. Refven fä
stes med den ena ändan i messingstråden, vid 
hvilken metallplåten är fastad, ocli med den 
andra vid Lekaren, som är alldeles lik den, 
hvilken finnes beskrifven vid Art. Slant. Gädd-
fisket med drag, som vanligen kallas att ro 
dra", tillgår på följande sätt' En eller tvenne 
fiskare sätta sig uti en lätt ökstock, den ena 
för att ro, den andra för att sköta draget. Rod
den sker utåt stränderna, ungefär 6 alnar från 
vasskanten, ocli bör underhållas jemt och nå-
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gorlunda fort. Så snart roddaren kommit i far
ten, utkastar fiskaren draget och låter refven 
efter hand löpa af lekaren, på hvilken den 
varit upprullad, likväl bör det, som sagdt är, 
ske efter hand, ty låter fiskaren för mycket af 
refven löpa ut på en gång, sjunker draget till 
bottnen och fastnar. Huru många famnar at 
refven, som böra utsläppas, beror på djupet 
och på den fart, som roddaren gifver ökstoc-
ken. Är vattnet djupt, bör refven vara längre 
och rodden mindre hastig, än om vattnet är 
grundt. Sådant är äfven förhållandet, om ref
ven har sänke eller icke; i förra fallet måste 
rodden vara mycket starkare. Detta är föröf-
rigt en omständighet, som läres både lättare 
och säkrare genom öfning än föreskrifter. är 
draget under rodden fastnar i gräs, måste fiska
ren uppdraga det och alltid söka att hålla kro
ken ren; nappar Gäddan bör fiskaren först gil-
va ett måttligt hugg, så att kroken tar fast i 
Gäddans gap, och sedan hala åt sig refven jemt 
och så fort, att refven är spänd, ty eljest släp
per kroken icke sällan. Är fiskaren ensam, som 
oftast inträffar, nödgas han hålla refven mel
lan tänderna, emedan dess båda händer äro sy
seisatta med rodden; föröfrigt beter han sig 
alldeles på samma sätt, som redan är nämdt. 
Stundom utkastas tvenne drag af samma fiska
re, då refven på det ena alltid bör hållas 6 
ä 9 alnar kortare, än på det andra. Detta sker 
i den afsigt, att det draget, som löper före, 
skall locka ut Gäddan från stranden, då det 
andra är framme och lättare för henne att taga. 

28. E 1 d s t ö (1 j n i n g. 

Är måhända ett bland de äldsta fiskesätt 
och uppfunnet för att med mindre kostsamma 
fiskdon, och utan att behöfva använda ett större 
antal menniskor, kunna erhålla de fiskar, som 
under nattens mörker söka stränderna. Det till

går i närvarande tid på följande sätt: Brand-
jernet (PI. C, fig. 3—4), hvilkendera formen 
fiskaren väljer, nedsättes i den klots, som är 
anbragt antingen på bakstammen (aktern) el
ler på en af ökstockens sidor; på detta lägges 



F I S K E R E D S K  A P .  

den torra, fint huggna veden, hvartill rötter af 
furu, i några orter kallad Jlågbrandj lielst an
vändas, och hvaraf den mängd, som förmodas 
åtgå för natten, bör vara till hands i ökstoc
ken. Då detta är i ordning, begifver sig fi
skaren, försedd med Ljuster (PL C, lig. 1), 
åstad, och sedan han itändt veden, skjuter han, 
om han är ensam, ökstocken sakta och varsamt 
med ljusterskaftet kring stränderna. Har han 
en kamrat, hör denna hafva endast ett åliggan
de, som är att sköta elden på brandjernet att 
den brinner jernt ooh klart; ty skall den, som 
1'örer ljustret, äfven sköta elden, blir han blän
dad af eldskenet, så att han på en lång stund, 
sedan han omlagat elden, icke kan se de fö
remål, som finnas i vattnet, och om kamraten 
framskjuter ökstocken, som någongång sker, 
händer ofta, att han gifver ökstocken en an
nan riktning, än fiskaren åslundar. Till fiska
rens beqvämlighet hörer, att han hafver en 
slokig hatt med stora bräm på liufvudet, för 
att icke besväras af eldskenet. När fiskaren ser 
livar Gäddan står, riktar han hugget mot fi

skens hufvud, i händelse den skulle söka att 
fly undan. På hvad sätt ljustret föres med 
skicklighet och säkerhet, kan endast läras ge
nom öfning. 

Med ljuster kan äfven fisk huggas på ljusa 
dagen; detta fisksätt får då namn af Ljustring 
och nyttjas egentligen för Lax, då denna upp
stiger i floderna, och för Gädda, då hon leker 
på grunda kärrängar. Fiskaren är då alltid en
sam, och står antingen på landet eller vadar 
han i vattnet med fisk-korgen bunden på ryg
gen, för att deruti förvara de fångade fiskarna. 
Huggningen eller Ljustrets handterande tillgår 
alldeles på lika sätt, som vid eldstödjning, utom 
det, att som fisken på dagenär svårare att kom
ma nära, fordras således den särskilta konsten 
att kasta ljustret handlöst på fisken. 

Eldstödjning begagnas nu mindre, än i 
fordna lider, sedan man påfunnit säkrare fiske
sätt och samlat den erfarenheten, alt fisken 
derigenom skrämes från landet och fisket följ
aktligen skadas. 

ter fisksorten, för hvilken nätet skall brukas, och 
hvilken storlek är uppgifven vid Art. Läggnät. 
Djupleken ar mellan 2 och 3 alnar, samt läng
den 8—10 famnar, om det skall skötas af en 
karl; men kan vara mycket större, då det skö
tes af tvenne. Till ett 10 famnar långt och 
3 alnar djupt nät fordras en notslinga, som är 
20 famnar lång och 3| å 3| alnar djup. Utom 
notslinga fordras till Skottnätet en så kallad 
grimma (ett nät med mycket grofva maskor); 
denna bindes af mycket grof och stark tråd, 
lika lång med notslingan, om den endast skall 
räcka på en sida om nätet; men skall den, som 
allmännast sker, räcka till båda sidor, bör den 
vara dubbelt så lång. Grimmans ändamål är, 

att 

Då sammansättningen af nästan alla öfriga 
sorter nät är beräknad derpå, att fisken sjelf-
mant skall fästa sig på nätet, är Skottnätet der-
emot så inrättadt, alt fisken derpå drifves med 
våld. Detta är således ett redskap, som uti en 
systematisk uppställning af nu brukliga fiske
redskap borde hafva sin plats mellan not och 
nät, i synnerhet som skottnätet på några orter 
utlägges som not, och på lika sätt dragés till 
stranden. Till skottnälfiske fordras, utom ök
stocken, sjelfva nätet, stången och forken. 

Nätet bindes af mycket fin tråd, eller 
helst fint lingarn; i sednare fallet bindas 2 
hvarf med stark tråd på öfre och undre sidan 
om nolslinsran. Maskornas storlek rättar sig ef-O O 



att när fisken löper på nätet, skjuter lian det 
framför sig genom grimmaskan, h varigenom han 
kommer att ligga uti en påse, och kan icke gå 
tillbaka. Maskornas storlek på grimman rättas 
efter nätets djup, så att 5 maskor upptaga djup
leken. Till 2 alnar djupt nät, d. v. s. 2§ aln 
djup notslinga, fordras 10 hvarf djup glimma, 
då den är bunden öfver 6 tums bred kalle. —• 
Sättet att bo skottnät är en koust, som få fi
skare känna, vi skola derföre försöka att full
ständigt beskrifva det. Först afmätas telnarna, 
som böra vara af hampa eller helst tagel, t vå
trådiga, för att icke knorra sig, och af en smal 
•råspennas tjocklek. Den öfre eller flarntelnan 
bör vara hälften så lång som notslingan, och 
den undre eller stentelnan livar 5:te famn 
län»re, så att om öfre telnan är 10 famnar, bör 
den undre vara minst 12. De telnar, som sät
tas vid ändarna, böra vara i till § aln kortare 
än notslingan är djup. När telnarna äro på 
detta sätt afmätte, uppträdes notslingan på dem 
på det sättet, att den ena telnan trades genom 
notslingans öfversta, och den andra genom dess 
nedersta maskor; när den telnan, som skall blit-
va flarntelna, trades genom notslingans maskor, 
påträdas äfven flarnen eller flötena på ett af-
stånd af 7 å 8 tum mellan hvarje, och begag
nas härtill de runda flarn, som äro beskrifne 
vid Läggnätet (sid. 10). Derefter börjas bonin
gen, som så tillgår, att livar 5:te maska fästes, 
och de öfriga löpa lösa på telnan. Svårigheten 
linjer uti att känna afståndet mellan hvarje 
fästnin». För den ovane är derföre bäst, att, 
då han känner längden på telnan och antalet 
af maskorna i notslingan, uträkna afståndet mel
lan hvar 5:te maska, och nyttja cirkel eller tolk 
för att afmäta det, och utmärka stället med 
blyerts eller rödkrita på telnan. Det förstås 
af si» sjelft, att då stentelnan är längre, blir 
äfven afståndet längre mellan maskornas fäst
ning ; för öfrigt tillgår boningen alldeles på li
ka sätt. Sist fästas telnarna vid ändarna, så 
väl vid den öfre som undre telnan, sedan lik
väl sidotelnarna förut äro trädde genom de si-

NÄT. 
sta maskorna på notslingans ändar; dessa tel-
nar fästas på intet annat sätt vid dem. INar 
sjelfva notslingan på detta sätt är påbodd, pa-
sättes grimman. Denna inbos jemt hälften pa 
öfre telnan, och på den undre så mycket rum-
mare, som denna är längre. Grimman lästes 
alltid vid telnan med synål och tråd, som dra
kes icke endast omkring, utan äfven igenom tel
nan, på det icke grimman måtte skrida. Vill 
man, som alltid är det förmånligaste och van
ligaste, liafva grimmor på båda sidor om nä
tet, böra dessa på nämde sätt fästas via tel-
narna så noga midt emot hvarandra, att, da nä-
tet utspännes, det ser ut som det endast vo
re glimma på en sida. Till sänke begagnas 
endast bly. För detta ändamål uthamras smär
re blybitar af några lods vigt och vikas om-
krin" telnan, samt sättas så tätt, att omkring 
5 U. bly åtgår till ett skottnät af 10 famnars 
län»d. Nå »ra fiskare gjuta dessa sänken i torm 
af en cylinder, som är något afspetsad mot än-
darne och har ett hål genom hela längden, sa 
stort, att telnan kan dragas derigenom. gytt
jas sådana sänken, trädas de på nedra telnan pa 
samma gång, som telnan trädes genom notslin-
»ans nedersta maskor, och fästas vid telnan an
tingen derigenom, att de klämmas i spetsarne 
fast till telnan, eller ock inskjutes en trädpin-
ne i hålet på sänket, hvarigenom det hindras 
att skrida på telnan. Vid ändarne af flarntel
nan fästes en så kallad kabb (PI. C, fig. 7). 
Denna »öres af träd, i form af en afspetsad och 
ihålig kon, samt har från bågen en utgående 
trädskifva, i hvars ända är ett hål, uti hvil-
ket telnan fästes. 

Utom det nu beskrifna nätet, horer till 
detta fiske, som vanligt, en ökstock, i livars 
främre ända är fästad en ring af jern, rep el
ler tå», som har omkring 6 tums diameter. 
Stånden, hvarmed nätet utskjutes, förfärdigas a 
Gran°, till 12 å 15 alnars längd, och måste i så
dant fall ofta skarfvas på midten, som tillgår 
på det sättet, att de ändar, som skola samman
fogas, spetsas och hållas tillsammans medvind-
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ning; tjockleken får icke vara större, än att fi
skaren beqvämligt kan omfatta stången med 
handen, ocli icke så liten, att hon icke bär sig, 
(blir för sva"). Vidare fordras en så kallad 
Fork, Terve! eller Puls (PI. C, fig. 5), livars 
skaft, som består af en smal stör, 7 ä 8 alnar 
lång, harden ena ändan flått afspetsad, för att 
lätt° kunna nedtryckas i sjöbotten, och den an
dra försedd med en trädklump, af olika form, 
vanligen ett halfklot, hvars afskärning är tratt-
formigt urhålkad, för att, da dermed stötes, kun
na neddrifva i vattnet den luften, som finnes 
i ihåligheten, och derigenom åstadkomma star
kare buller. Med dessa redskap begifver sig fi
skaren på vackra sommardagar till sådana strän
der, som äro be växta med gräs eller vass. Då 
han träflTat stället, sticker han skaftet af for-
ken med den spetsiga ändan genom ringen i 
ökstockens framstam och nedtrycker den så 
kraftigt i bottnen, att ökstocken står säkert. 
Derefter nedsänker han nätet, som förut bör 
vara redadt, framför ändan af ökstocken; tager 
så stången, insticker ändan deraf i kabben, och 
utskjuter nätet med den i sned riktning mot 
stranden. Då han utskjutit den ena sidan så 
långt stången räcker, rycker han den hastigt 
tillbaka ur kabben och nätet blir liggande. Se
dan träder han på samma sätt stångspetsen i 
kabben vid nätets andra ända, utskjuter det på 
lika sätt, så att då båda ändarne af nätet äro 
utskjutna, det ligger i snöplogform med öpp
ningen mot stranden, och spetsen mot ändan 
af ökstocken; derefter uppdrager fiskaren for-
len, jemkar först ut den medlersta delen af 

nätet, som icke stången varit tillräcklig att 
kunna utskjuta, och framskjuter sedan ökstocken 
med forken kring ena ändan af nätet mot stran
den, och då han kommit den så nära, som 
möjligt är, och har nätet framför sig, vänder 
han till den andra ändan af forken, och stöter 
inåt nätet, hvarunder han tillika småningom 
framskjuter ökstocken, till dess han hunnit nä
tet så nära, att han räcker det med forken; då 
ta<rer lian med den under nätets nedra telna, 
upplyfter telnan öfver vattenytan och tager 
den, tillika med flarntelnaii i handen, och in
tager nätet i ökstocken. Sedan han redat nä
tet på det sättet, att han tagit en telna i hvar
dera liandeu och lagt det redigt i ökstocken, 
begifver han sig till ett annat ställe, för att 
taga ett nytt varp. 

När Skottnätet är så stort, alt det skall 
skötas af tvenne personer, utlägges det på sam
ma sätt som not i en halfcirkel, och då ut
läggningen är verkstäld, ror den ena af fiska
ren ökstocken från landet mot nätet, under det 
den andra med forken drifver fisken på det
samma. 

Några ord torde vara nödiga att tillägga 
om Skottnätets skötsel. Då det uppliänges att 
torka, hänges stentelnan öfverst och lösgarnet 
neddrages till flarntelnan; stentelnan bör man 
alltid, äfven vid utläggningen, söka att hålla 
ren och fri från lösgarn. När nätet nedtages 
efter torkningen, uppträdes det på vänstra han
dens pekfinger, och omslås med en tåt eller ett 
band nedanför så väl sten- som flarntelnan. 

30. Dr agg- [PJ- B, fig. 12. a . 

Så kallas, på sjömans språk, det allmänt 
kända instrument, som utkastas för att dermed 
fastliålla fartyg; fiskaren nyttjar samma benäm
ning, troligen af formens likhet, för det red
skap han begagnar att igensöka den fiskredskap, 

som händelsevis förlorat de VMar eller Va-
kare, som skulle utmärka stället, der den blif-
vit utsatt. Draggen göres af jern till obestämd 
storlek; sällan är den öfver 12—15 tum lång. 
I öfre ändan finnes en ögla, livaruti en jern-
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rin" är fästad, vid hvilken snöret eller tåget 
bindes, då draggen nyttjas. I den nedre än
dan äro 3-—4, omkring 6 tum långa klor, hvars 
ändar äro afspetsade och något utböjda. När 
Dra ""en skall nyttjas, fästes, som redan är nämdt, 
ett snöre eller smalt rep i ringen, och då fi
skaren kommit till stället, der han förmodar 
att den saknade redskapen ligger, utkastar han 
draggen, låter den sjunka till bottnen, och ut

släpper sedan så mycket af linan eller snöret, 
att draggen kan dragas liggande utåt bottnen; 
ty är linan för kort, uppreses draggen och gör 
derigenom ingen nytta. Så snart draggen på 
detta sätt är utkastad, har fiskaren en annan 
karl i båten, som ror fram och åter öfver stäl
let, till dess draggen, släpad efter ökstocken, 
slutligen tager fast i den sökta redskapen, som 
dermed uppdrages. 

3 1 .  K r  a  k a .  
Är den fattige fiskarens dragg. Denna be

slår af en afhuggen, mycket grenig buskstam, af 
omkring | alns längd. Grenarna afskäras 3—4 
tum från stammen och afspetsas. På det krå
kan måtte sjunka och åtfölja bottnen, då den 
dragés, bindes en sten på midten. I den än
dan, mot hvilken grenarnas spetsar äro riktade, 
bindes repet, med hvilket krakan dragés, all-

PI. B, fig. 12. b). 

deles på lika sätt och i lika ändamål, som re
dan är nämdt om draggen. Ehuru simpelt och 
föga kostsamt detta instrument är, uppfyller 
det likväl säkrare sitt ändamål än draggen, och 
blir derföre ganska ofta begagnadt, äfven af de 
fiskare, som icke allt för noga beräkna kostna
den för den redskap som de begagna. 

3 2 .  " V i t t j e h å  
Fiskhåfvar äro af flera slag med någon för

ändring i formen, lämpad efter de fiskesätt, vid 
hvilka'de användas, och vid hvilka de äfven 
skola beskrifvas. Abborre och Spigghåfäro re
dan beskrifne N:o 10 och 18. Här anföra vi den, 
som begagnas till Långref- Slant- ocli Stång
krok-fiske, då dessa skola vittjas, och får der
före namn af Vittjehåf. Den göres af en två-
grenig smal trädgren, hvars tvenne utgående 
örenar bindas tillsammans med de främre än-
darne till en båge och sammandragas till dess 
man får bågen så mycket hopdragen, som man 
vill hafva öppningen till håfven stor. Skaf-

{Pl. C, fig. 29). 

tet hyllas till den tjocklek, att fiskaren beqvämt 
kan omfatta det med handen; längden är mel
lan 1 och 3 alnar. Noten, hvars maskor icke 
beliöfva vara fina, fästes kring bågen och göres 
tillräckligt djup, samt smalare åt bottnen. Den
na håf bör fiskaren hafva liggande på högra si
dan om sig i ökstocken eller båten, då han är 
syseisatt med krokfiske, på det att han dermed 
må kunna taga under och upphämta den fisk, 
som fastnat på kroken, emedan denne annars 
vanligen söker att göra sig lös, då han skall 
uppdragas. 
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33. S u m p h å f 

Denna liåf är inrättad för att beqvämligen 
kunna upptaga de fiskar, som förvaras i sump. 
Den förfärdigas, likasom den nyss beskritna, at 
en tvågrenig trädgren. De utgående grenarna 
afskäras och in tappas uti ett t vårträd, som hal
ler dem åtskilda till den bredd, som man åstun-
dar; detta tvärträd är tunnt i främre kanten 
och har i den bakre några täta, fina hål. No-
ten, som bör vara mycket fin och icke djup, 
fästes på sidorna kring bågarna och framtill i 
de fina hål, som äro borrade i tvärträdets inre 

(Pl. C, fig. 3o). 
kant. Denna liåf får utseende af en skåfvel 
med skarpa hörn, på det man må komma at 
de fiskar, som intränga i hörnen på sumpen. 
Storleken rättar sig efter ändamålet, hvårföre 
den göres. Är sumpen stor, bör båfven vara 
minst ett par alnar lång, och bågen i | aln 
bred; men då den nyttjas endast för att upp
taga betesfisk utur en mindre sump, bör hela 
längden deraf uppgå till högst 1 aln och bred
den af bågen till 8—10 tum; garnets djuplek 
bör ock lämpas derefter. 

34. Kläpp. 

Är ett lika simpelt, som nyttigt instru
ment, hvilket man begagnar till samma ända
mål, som den förut beskrifna Vittjehåfven, nem-
li„en i afsigt att försäkra sig om, att större fi
skar, som fastnat på kroken, ej må vid upp-
hämtningen i ökstocken slå sig fria, eller ge
nom sin tyngd afslita refven. Kläppen består 
af en hvass jernkrok_, som stadigt fästes vid ett 
skaft af träd. Storleken af så väl kroken som 
skaftet är godtycklig, endast att instrumentet 
äger nog styrka för att upplyfta så stora fiskar, 
som kunna ertappas, men derjemte ej större, 
än att det med beqvämlighet och lätthet kan 
handteras. Skaftet håller vanligen från 3 till 
5 qvarter i längd och hyflas slätt till den tjock-

(Pl. B, fig. 13). 
lek, att det beqvämt kan omfattas. Kroken, 
hvars förnämsta egenskap är, att hafva en hvass 
udd, fästes pålitligt vid skaftet antingen så, att 
krokens öfra ända är något utplattad och för
sedd med 1 å 2 hål, genom hvilka den fast
spikas vid skaftet, hvarefter en jernring påsät-
tes, som omfattar kroken och ned ra skaftändan, 
eller ock så, att krokens öfra ända böjes till en 
hake, som man inslår uti skaftets sida, hvar
efter kroken fastsurras med ett starkt snöre. 
Kläppen har fiskaren alltid liggande till hands, 
och då en större fisk blifvit upphalad till vat
tenytan , liugges kroken uti den och fisken upp
drages sålunda med säkerhet i båten. O  
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P ER CA Jluviatilis Linn. (A b o r r e). 
IM. 1 fig. 1 *)• 

Perca, apnd nos frequens et unicuique bene 
cognita, inter pisces Acantliop terygios nuineratur, 
qui quidem, etsi in locis calidioribus reliquis pi-
scibus nuraero et varietate formaruin longe an te-
cell an t, in nostris regionibus ininorem sui copiam 
offerunt. Genus Percae agnoscitur prceoper-
culo serrato, operculo 1 vel 2-spinosoj Membrana 
branchiostega 1-radiota, pinnis dorsahbus dua-
bus separatism anteriore tota spinosa, pinnisque 
ventralibas sub pectoral ibus si tis: singulis ra
dio spinoso 1 et mollibus 5 instructis. Inter pi
sces nostrates duas tantum formas, aquas dulces 
pnecipue inhabitantes, numerat: P. Jluviatilem et 
P. Luciopercam. Forma qucedam marina. /. 
Labrax, ad vena, in freto Sundico capta est. 

Color pro seta te, anni temporibus, mate
ria fundi et indole aquee, in qua vi vit, mu-
tabilis. Juniores pallidiores sunt et impurius co-
lorati. Tempore nuptiarum ma res colore vege-
tiore ornantur, qui deinde, per aestatem, lcetior 
fit. Specimina, quae aquam puram limpidamque 
in fundo lapidoso incolunt, colore puriore öman-
lur; in locis viventia argillaeeis et graminosis 
palUdiora et morbida apparent. In lacubus seu 
paludibus tenebrosis, aqua limpida, etsi adspectu 
obscura repletis, quales in sjlvaticis nostris 
regionibus esse solent, Percce semper colore ob-
scuro pinnisque inferioribus valde rubris prce-
ditae sunt. 

Ventriculus sacciformis, inajusculus. Inte-
stinum bis infiexum, appendicibus coecis ta ntum 
tribus sacciformibus. paullo infra ventriculum est 

ere conipressiim; oculi medioeres; maxillaa £equales; extensu Vesica urinaria saccata. Yerte r 

, Pu , rlUl ,ns naullo pone fmera p. analis profnndis, argillaeeis, graminosisque. In maie rar 
'« »t* " ie™ "" 

to'eef °sV latin™ leddit™, quamqiî m paullo -quente/ sunt cenporati. Pro onini synonyma h. I. tan-
tummodo citamus: Cav. et Val. vol. 2, p. 20. ^ 
fVvightj Fries et Ekslrörrij Pisces Scandinavia. 



PER.  C A.  FLUY1ATILIS.  

sus majoren» attingit magnitud.nem. In Suecia 
media maxima in lacubus profundi*, l.ttore mon-
tano, pracipile cinclis, invemuntur. Pondus rai o 
excedil 5 Libras Suecanas -). 

Nomina multa a piscatoribus usilata, e. gr. 
Is-aborre, Löf-aborre etc., non nisi tempora anm 
el loca, ubi capiatur, respiciunt, quae tamen res, 
maguam habet vim ad saporem el, ut antea di-
ximus, totum habitum piscis variandum. 1 isc.s 
(luidam, Rudaborre (Perca carassina) dictus, quem 
LinnKUS in slagnis prope Fahlun "»venit quem-
due ob dorsum alte curvum, pro bybiido, lei 
ca e'tCarassio orto, mulli habent, non est nisi va-
rietas Perese, propter vim quandam loci propnam, 
paulluin deformis. Tales quoque in Elgs|on Os ro-
gothise occurrunt. Alia vanetas, angustior, macilen-
ta, ideoque capile majore apparente, do,so nign-
cante, reliquo corpore pallescente, ad lacuml f-
rici;e, Tisaien, Skä/ling, in Sudermannia Botten-
o-nidare vocatur. Tlffic specimina quod cognilum 
est, non propaganlur, nec uuiquam ovis vel se-
mine replela inveniri dicunlur. Rarius occui-
runt, neque semilibrae pondus excedunt. 

Perca potissimum prope fundum tarda el im
mobile versatur, prcedam potius speculans, quam 
Delens; aailissime tamen, dum opus est, moyeri 
potest. Inipetu facto plerumque natat moxque lm-
motus subsistil ilerumque proruil. Conspiciens 
nrffidam vel hostem arma potentia, pinnas en-
iendo, ostendit. Tenacis est vit®; in piscina, 
si modo aqua perfluit, diu vivit. Peicoe, gra-
mine udo interjecto, vivae longam viam trans-
portari possunt. Earn teitio quartove anno ad 
propagationem idoneam esse credunt. Vescitur 
piscibus eorumque ovis, insectis vermibusque. 

Tempus propagalionis in aquis minoiibus, 
parum profundis, soepe ante medium Aprilem, 111 

maioribus et profundis serins incipit; e. gi. in 
Veltern et in sinubus maris baltici vix ante 
medium vel fineni Maji. Hoc tamen pro ve
ris adventu tempestateque variat. — Paucis die-
bus ante coitum s stationibus profundis hiema-

libus, exeunt et prope liltora minus profun
da, Arundine in fundo arenoso vel lapidoso ob-
sita, vel inter ramulos arboreos ibi demersos, 
vel, nisi talia loca adsunt, inter Scirpos vel Lqui-
seta, congregantur, nuptiasque celebrant. va, 
muco tenacissimo quasi reticulo conjunct a, 111 

formam funis vel cbordas cobaerentia extrahuntur, 
quod non nisi molibus variis conatuque iterato 
i em i nee succedit. Observatum est, lllam ventrem 
in lapidera vel ramulum fricare, ut adbasreat 
funis ovorum, deindeque oscillando prosilire, ut 
extrabatur. Quod cohaerent ova sine dubio detri-
mento est propagationi, cum facihus ab animalibus 
rapacibus consumantur; maximam vero esse te-
cunditatem Percarum inde apparet, quod in te-
mina, non amplius sen.ilibram gravi, ovorum 
281,000 numerata sunt. 

Post nuptias dispersae media iterum aesta-
te (ad Jobannem) in vadis conveniunt et 
aregatim aliquamdiu vivunt luduntque, uise-
cta tum fre(juentiora, in superficie, vel su
pra' aquam exsiliendo capientes. Strepitum igi-
tur levem, quasi spuentis, in superficie aquae 
faciunt, quem piscatores lmitari solent, (llSlLo 

in aqua crepitando, se pisces hoc modo allectu-
ros esse credentes. - Perca tandem per fri
göra biemis in locis profundis gregaria ad tun-
dum quiescit. , 

Unicuique cognitum est, Percam inter de-
licias mensae numerari, et carnem ejus minus 
quam aliorum piscium taedium afFerre; sed tan-
tum recens capta bene sapit; siccata, salsa ve 
brevi tempore extra aquam conservata saporem 
deperdit. Ut mox ante diximus, bonilas quoque 
a loco pendet; apud nos in man captae prce 
ceteris aestimantur. 

Multis modis capitur, quorum sequentes enu-
merari possunt. Nassae majores, numerosae ita 
circum loca n uptiarum, antea desciipta, exponuu 
tur, ut aggerem förment, aperturis alternis atl 
arundinetum, alternis ad lacum versis. i as 
sae quoque minores in iis locis exP?llunt^|*' 
ubi Percas natare solent. — Retia (Sv. Laggnat) 

*)  L ibra  Svecana  cont ine t  g rammata  425 ,03 .  
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in] fre tis» ad ostia fluminum aut promontoria 
lapidosa, vel tempore nuptiarurh, ad arundineta 
exponuntur, verticuli ad oms direclione. — Ver-
liculum tautummodo nocte vel eaelo obteelo vel 
tempestale procellosa Pereas capit; luce caelo-
que sereuo fiustra ad eas capiendas adhibe-
tur. — Prascipue vero hamis capilur. Piseari 
Pereas raethodo maxime vulgari, virga scilicet 
piscatoria (Su. Metspö), imprimis in usu est et 
apud nos freqventer pro delectamento hominum 
omnium ordinum adhibetur. Haec piscatio post 
finitas nuptias incipit, cum Arundo pliragmites 
pollices quosdam supra aquam exiit, quod ple-
rumque sub finem Maji circa Festum adscensionis 
evenit, et per tolam aestatem usque ad initium 
Septembris continuatur. Peropportune fit paullo 
post örtum et paullo an le occasum solis, caelo 
nebuloso, ven to le v i ter spirant e, prassertini post 
pluviam; locum vero prope arundineta, vel 
ad promontoria lapidosa vel circa arbores ra-
mosque demersos eligas, nisi loca idonea certius 

Acerina noil solum forma sed etiam vitas 
ratioue multa cuin Perca communia habet, quam-
obrem generi eidem olim consociata est. Differl 
vero: opercuio et prcvoperculo acute spit i os is, 
Pinnis dor si unitis, et pi'cesertim capite foveis 
numerosis, rotundatis} subseriatis ornato, quare 
a Cuvierio, simul cum paucis exoticis, in genus 
proprium relata est. Corpus minus compressum 
habitum praebet opiinum, unde derivandum est 
cognomen Skatlbonde (quasi agricola dives), quo 
in locis quibusdam salulari solet. Squamis etsi 
duris, bene affixis, margine capillari-spinuloso 
asperis, obsitus, vix tamen asper est adtactu, cu-
jus rei causa est mucus tenax, quo copiosissimo 
tegitur, cujusque excretio prcesertim e sacculis 

cognita sint. Pro esca Lumbrici, vel in profun-
dis locis piscicidi (e. gr. Cyprinus Phoxinus), 
vel, in superficie, varia insecta bene adhibeu-
tur; etiam caudte cancrorum, caseus etc. in usu 
fuerunt. — Etiam hamo per foramen in glacie 
factum demisso, in initio vel fine hiemis non 
male capilur. Mult is foraminibus factis quteren-
da sunt loca, ubi tardas, fere immobiles, cre-
berrime congregatEe quiescant; tum enim tempo
ris escam mini me quaerunt. — Alius apparatus 
usitatus, apud nos Langref (linea longa) (I ictus 
constat bam is multis, quorum singuli per lineam 
tenuiorem, breviorem alii lineae longce e t forti post 
intervalla a^qualia ainguntur; e. g r. linea 1000 or-
gyarum, hamis ?00 munita, mediocris apparatus 
habendus est. Hie tempore sestivo, bamis esca prce-
dilis, ad occasum solis in aqua exponitur et mane 
visitatur. — Prceterea variis modis, vel hamo, pi-
sciculum referente, post scapham traliendo, vel iu-
strumentis variis ad transfigendos pisces paratis, 
vel etiam excipulo Percae interdum capiuntur. 

(Gers).  

secretoriis, in foveis capitis sitis, abunde proce-
dit. Ilunc mueum respiciunt cognomina Aceri-
1102 varia, apud nos usitata, e. gr. Snorgers, Snor-
pels, etc. — Dorsum olivaceum, pinna armatum 
unica, concolore, paullum flavescente maculisque 
parvis, inter radios seriatis, picta. Maculae quoque 
parvce fuscas in dorso et in lateribus, oricbalco mi-
cantibus adsunt. Caput colore dorsi prasditum, ova-
tum, majusculum, p.iullo compressum, foveis multis 
insculptum: tres, ovales in fronte, plures, mi-
nores circa nares, et quaedam in genis, in ma
xilla inferiore et in inargine prasoperculi serialas 
adsunt. Opercula et scapulae acute spinosa. Os 
mediocre; maxilla superior inferiore paullo lon-
gior. Dentes minuti, crebri, serie multiplici, in 

ACER1NA vulgaris C u v. 

Tab. 1 fig.  2.  
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utraque maxilla et in antica parte formcis pala
tini dispositi. Os pharyngeum dentatum, utiin-
que unicum, supra infraque adesl. JNares oc ulo 
quam apici rostri propiores, magn», apertura 
duplici. Oculi quoque magni, paullum oblong , 
iride Hava instruct!. Papilla caarulea, in aere 
cilo a lbido-glaueescens evadit. Lmea lalei alis 
curvaturam dorsi sequitur. Pectus argenleum, 
posI mortem cito roseum; venter Ila vo-albulus; 
utrumque planum. — Pinna dors, radiis 27-28 
suffulta, quorum 13 poster.ores molles et lamo-
si, ceteri spiniformes, pungentes. — i- pecto-
rales grisescentes, punctis parvis fuscis, stnas 
transversas formantibus, notatse. — P. ventrales 
albidae, fere immaculate, radiis 6, pnmo pun
den te instruct®. — P- analis albida, maculis 
pauc is  fuscis signat». Radu 7, quorum 2 pun-
rentes — P. caudalis parum fissa, gnseo-llave-
scens, maculis fuscis, series transversas formanti-
bus, nota ta. . . 

Partes intern® in plerisque similes sunt 
Percarum; Ovarium tamen duplex, postice tan-
tum unitum. Vertebra 37; coste 15. 

Nomina qutedam Svecaua Aceriuse supra di-
ximus; alibi Kulbars vel Hor k, et in Norveg.a 
Horr v oca tur. In Suecia media et boreali fre-
nuentior quam in meridionah apparet. Ad iit-
tora maris baltici, in iis locis, ubi aqua mixta, 
minusque salsa est, similiter ac Perca versatur. 
Lacus tamen, aquam limpidam continentes, lun-
dumque areuosum vel argillaceum prasertim 
amat. Supra fundum lunosum, lapulosum vel 
eraminosum minus libenter versari videtur. tem
pore vernali in ämnes rivosque adscendit, au-
ctumno vero revertitur, per hiemeni in pro tun-
dis lacuum roansura. Tardse est indolis lun-
dum sequitur, mediam aquam raro, superfaciem 
numquam visitat, semper solilaria vivit excepto 
tempore nuptiarum. lmmobilis diu a luco non 
recedit, praedam exspeclans nec pistens; prosiii-

endo vero natat, quod summa interdum celeritate 
fit, unde proverbium örtum : agilis ut Acerina. Vo-
rax et piger praedam non eligit, sed iis, qu® inve-
nit, pisciculis, insectis, vermibus, crustaceis, con-
chaceis etc. vescitur, si jacent vel aftxa sunt vel 
lente sese movent, sed libere et agiliter natantia 
plerumque negligit. Escam igitur harm piscato-
rii rarius capit, nisi in fundo immobilis ]aceat. 
Tenacissimte est vite. Ferunt, Acerinam, veluti 
Carassium, diu vivam conservan posse, si, ex 
aqua extracta, mox gelu riguerit, deindeque in 
aqua frigida regeletur Lente crescere dicitur, nec 
longitudinem 6—8 pollicum excedere videtur; 
dictum tamen est, Acerinam in lacubus quibus-
dum magnitudinem Percae mediocris attingere. 

Prop a ga'io, ut Percarum, Majo in cipit et diu 
continuatur. Coeunt in locis arenosis vel argil-
laceis, Scirpo dense obsitis. Ova parva, tlave-
scentia, in arena vel in plantis deponuntur. in 
femina vix uncice d imidia; pondo numerata sunt 
ovorum 756,000. 

Rustici nostrates Acerinam, ob carnem sa-
pidam, cibum regium dicunt, sed tamen pro 
cibo plerumque spernunt; vixque metliodum quan-
dam propriam ad Acerinam capiendam novimus; 
sed fortuito inter alios pisces fere ubique capi-
tur. Retia tamen in Blekingia, acl hunc piscem 
adaptata, auctumno in usu esse dicuntur, quum 
ex amnibus in lacus recedit. Ob tarditatem mi
nus bene pro esca in hamis adhibetur. boxarn 
infer re dicitur ova aliorum piscium consumen-
do, quae vero plerisque piscibus communis est 
indoles. Quidam piscatores credunt, Acerinam 
horrido adspectu alios pisces fuga re; forsan quia 
ipsa, ul lardior, minus facile deterreatur. In 
retibus capta molestiam affert; spinis enim acu-
tis el fortibus valde irretita adhaeret, digitosque 
extricantis ideo male lacerat. Etsi valde ar-
mata est, ipsa tamen a piscibus majnibus avi-
busque saspe devoratur. 
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Tab. 2*). 
Diagn.  Margo prseoperculi vix serrulatus;  Pinna anal is  angulo post ieo rotundata ,  

radiis spinosis 3, mollibusque 8—9. 

Synon. La brus Berggylta Ascan. Icon. tab. 1. — Labr. maculatus BLOCH Naturg. Tak 294, Tom. VI, p- 1 7 
— Bailan Wrasse JPeno. Brit. Zool. p. 216, tab. 44. - L. A per Retz. Fn. Sv. p. 335 n:o 68. - L. maculatus Nn,s-
SON S ynops. p. 74 nio 1. 

P. D. 19 v. 20 + 1 o v. 11; 

Hie, inter Labros nostra tes maximus, usque 
ad longitudinem 12—15 pollicum pervenit. Ca
pitis longitudo aequat { tolius longitudinis; altitudo 
verocorporis, ad longitudinem, eandem habet ratio-
nem ac 1 ad 3*. Caput brev i ter triangulare. Os par-
vum, labiis magnis, ossa maxillarum perfecte 
occultantibus et prominulis, instructum. Labium 
superius duplici plica cutanea constat, quarum 
superior, brevior, non est nisi contiuuatio cutis, 
ossicula infra-orbitalia tegen tis; inferior vero pli
ca ex osse intermaxiliari exit. Conformatio la-
biorum quodammodo rostrum suillum refert, ex 
quo explicari possunt nomina piscis vulgaria: 
Berggalt. s. Berggylta (Porcus et porca montana). 
Cavitas oris parva, supra infraque velo, quasi 
palatino, instructa. Lingua producta, apice pla-
nata, attenuate» Arcus brancbiales 4, parvi, in-
tus stylis biseriatis, mobilibus, cute tectis, mu-
iiiti. Os iiitermaxillare sat mobile, ore aperto, 
longe protraliitur. MaxiJlae aequales, utraque den-
tibus couicis, simplici serie dispositis, armata. 
Den tes antici (s. medii) majores; ceteri retror-
sum decrescentes, parvi. Intra banc seriem, 
antice, supra infraque alia adest, e denticulis 
vix prominulis ct difficilius observandis. Pra?-
terea nulli dentes in vomere vel in palatinis. 
Ossa phaiyngea superne 2 parva, subtus unum, 
3-lobatum; omnia dentibus parvis, obtusis, coni-

A. 3 + 8 v. 9; P. 1 + 14; Z7. i +5; C. 13 v. 14-

cis crebre armata. Oculi rotundi, longitudine circi-
ter i capitis aequales, alte positi: toti supra lineam 

I- 1 • , • .1..... 
:> I' 1 7 1 1 

mediam, ad apicem rostri ductam, siti. Nares 
parvas; aperlura anterior in tubulum brevem 
cutaneum, apice dilatatum, extenditur. Capitis 
latera squamosa, präster marginem operculi, to-
tumque os praeoperculi et regionem ante oculum. 
Denticuli praeoperculi minuti, vix nisi sublata 
cute percipi possunt; sed lacinulis quibusdam 
minutis, e medio margine exeuntibus, indican-
tur. Operculum magnum, altius quam longius, 
postice angulos 2 fert et limbo cutaneo ter-
minatur, qui ad angulum inferiorem in lobum 
exit. Membrana branchiostoga utrinque 5-radi-
ata; 11011 fissa, sed integra, lata, libera, ab al-
tero ad alterum latus transit. 

Corpus ovale, compressum, totum squamis 
magnis, integris, lcevibus, tenuibus, tectum. Li-
nea lateralis dorso propior, cujus curvaturam se-
quitur, etiam pone p. d orsi fortius inflexa; squa-
mis 42—44, a se invicem distinctis et canali-
cula longitudinali praeditis, componitur. Squa-
marum series supra lineam lat. 5 s. 6, infra 
earn 13 s. 14 numerantur, — Anus paullo pone 
mediam corporis longitudinem situs. 

Pinna dorsi supra basim p. pectoralis inci-
pit, anlice paullum rotundata, postice, in radiis 
mollibus, exsurgens et postremo perfecle rotunda-

»1 Desciptionem huius piscis, Suethice duobus locis dala, hoc uno loco colligimus. Completior descr. Sue-
cana in fasc. 2:do, simul cu.n descriptione congene.um, tab. 9 depictorum, invenitur; quamobrem foiraa 
hujus tractatus a icliquis, quae in fasciculo i:rao continentur, paullum diffei't. 
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ta, in iucisura dorsali desinit. Radii 19 v. 20 
acuti, m em bi ana serratim inciså et pone radios 
sin»ulos, prceLer ultimum, lobulo acuto angusto 
auetå, conjunti. H. molles 10 v. 1 1, articulati: 
l:mus plerumque simplex, ultimus ad basim 
usque tissus. — P. ani radiis 11 v. 12; 3 pri-
mi, spinosi, breviores; 'reliqui longiores, arti
culati et, ut radii dorsales molles, formati. — 
P. pecloralis tenuis, apice rotunda ta. Radii 15 
evideutes: primus brevissimus et, ut secundus, 
simplex; reliqui ramosi, crassi. — P. ventralis 
paullo pone pectoralem inser!a et apice rotun-
data, radium primum habet durum, pungentem, 
et 5 molles arliculatos. — P. caudalis aequalis, an-
gulo utroque rolundata, basi lat a, radiis 13 v. 14 
valde crassis et ramosis suffulta et basi squa-
mis magnis tecta. 

Cofor difficile describendus, noil solum va-
rie^atus, sed etiam variabilis. Vari eta tps du as, 
alteram obscuriorem alteram dilutiorem, distin-
^uere possumus. Priorem figura nostra exhibit. 
Hujus color generalis est viridis, superne valde 
obscurus. Venter casrulescens. Latera maculis 
maenis, obscuris, sed obsoletis et variabilibus 110-

tata. Squamae fulvo marginatae. Caput infra 
et pectus lineis fulvis, undato-flexuosis picta. 
Iris viridis, utroque margine ful va. Pinna dorsi 
viridis, maculis inter radios serialis, rufis. P. 
ani radiis ful vis maeulisque cceruleis, rotundis 
picta. Pinnae ventrales radiis interrupte cceru
leis, apicibus, toto primo et membrana fulvis. 
P. caudalis virescens, basi ca?rulea, tota rute-
scenle-reticulata. P. pectorales radiis ful v is ma
eulisque cceruleis urnatae . 

Vorietas altera, dilutior, colore generali fla-
vido-rufescente tingi tur, ventre albo, marginibus-
que squamarum et maculis fusco rufescentibus 
picta. Maculce piaesertim tres evidentes, qua-
nim prima, maxima, sub media pinna dorsi, 
secunda reliquis minor, tertia sub line ejusdem 
pinnce sita. — Juniores semper hane variftatem 
coloris praebent, sed de cetero, inter utramque 
transitus et gradus innumeri observantur; diOe-
rentiam vero sexus non indicant. 

Canalis intestilialis fere sequalis, tenuis, su-
periicie reticulato-plicata, caret appendicibus cas-

cis. Venlriculus non sacciformis, sed sensirn an-
gustatus, externa specie ab intestino haud di-
versus. Intestini pars analis brevior, sat ampla. 
Hepar constat e lobis 3i intermedius, sat ma-
gnus, ventrem medium sequitur, nonnihil ad si-
nistrum situs; reliqui, unus utrinque, sat parvi. 
Vesica fellea, parva, angusla, fere linearis. Ve
sica natatoria magna, brevis, simplex, caretque 
exitu ad tubum intestinalem. Ovaria et testes 
duplicia. 

Piscis nuper descriptus ubique ad liltora 
rupestria Bahusiae et Norvegiae, sed nullibi ma
gna cop a invenitur. Mare ballicum numquam 
inträt, nec, quud scimus, in freto visus est. 
Ad rupes praecipites versatur neque libenter haec 
loca demerit. Juniores saepe in aqua bipedali, 
inter algas rupestres victum quaerunt et, instante 
periculo, sese abscondunt. Seniores loca j)rofun-
diora, usque ad profunditatem 6—10 orgyarum 
inhabitant. Certa vero loca eligunt, ubi sem
per inveniuntur, alia vero, ut videantur, omnino 
similia, spernunt. Non ad intimas taeniarum ru
pes, neque ad exlimas, a fluetibus verberatas 
inveniuntur. Vescuntur pisciculis, crustaceis et 
inolluscis. 

Caro hujus piscis alba, sapida, subdulcis, 
ad oras nostras spernitur et a pauperibus tantum 
in usum vertitur. qui, ante coctionem, piscem 
(indunt et in sole torrent Non igitur quae-
ritur, nec nisi ha mis vel verriculis, ad alios 
pisces capiendos aptatis, prehendi solent. Labrus 
maculatus a piscatoribus nostratibus plerumque 
Bergsnultra v oca tur, quod vero nomen inter-
dum quoque pro aliis Labris adhibetur. In Nor-
vegia, teste Auctorum, Berggylte, Berggalt, Söe-
aborre vel Söe-carpe dic itur. leones ejus, quas 
vidimus, omnes in multis peccant; Blochiana 
(tab. 294-) reli(|uis melior videtur; cum vero 
specimen in spiritu vini asservatum repraesen-
tat, colores coloribus piscis vi vi minime similes 
esse possunt. Colores post mortem piscium mox 
muta i i solent, quare statuimus. in hoc opere, 
lion nisi vivos, summa fidelitate depingere. Fi
gura, hoc loco a nobis data, specimen ad Baliu-
siam, mense Julio captum, repraesentat. 



T RACHIJSU S Draco Linn. (F i är si ne). 
Tab. S. Fig. 1. 

Trachinus antiquitus cognitus est, nec ali-
ter quam hodie, ob ictus spinarum, quas ve-
nenatas crediderunt, velati vipera, timorem in-
jecit. Qua de re mox infra, labulas numerosas 
praetereuntes, sententiam dicemus. 

Genus Trachini, in Familia Percoidarum, 
notis optimis agnoscitur. Corpus elongatuin, com-
pressum, squamis parvis, series obliquas forman-
tibus tegitur. Caput parvum, fronte eadem qua dor
sum direclione eontinuata, oculisque approxima-
tis, sursum versis, instruclum. Pinnas venlrales 
ante pectorales sitas; dorsales duas, contiguas: 
prima brevis, spinis 5—7; secunda, longa, aequa-
lis, radiis 24—30 mollibus sufTulta; analis si-
milis posteriori dorsali, sed paullo longior. Anus 
mox pone basim pinnas pectoralis situs. Spina 
operculi acula. Dentes, maxillarum et palati, 
minuti; Radii subbranchiales 6. — Species pau-
cas, neque extra maria Europas, cognitas sunt. 

Trachinus Draco, qui solus a pud nos in
ventus est, agnoscitur: radiis pinnce d or si anticce 

posticcu 30., analis 32, et genis temporibus 
operculoc/ue squamis minutis tectis. Squamas 
corporis oblongo-quadrangulares forman t series 
evidentissimas, parailelas, a dorso ad ventrem 
oblique relrorsum ductas. Supra oculos spinulas 2 
vel 3 retrospectantes. Pinnae pectorales truncatas, ra
diis 15, quorum 2 supremi simplices; 7 sequen-
tes apice 4-fidi et ultimi bifidi, crassiusculi. — 
P. ventrales par vas, radiis 6, quorum 2 simpli
ces, reliqui bifidi. — Linea lateralis recta, dor
sum sequitur, tota supra medium corpus sita 
et ad pinnam caudalem paullo declivis. — Co-
lores vividi, insolito modo, per lineas interru-
ptas, obliquas, dispositi, a ligura optime expli-
cantur. Pinna dorsi antica e maculis fere con-
lluentibus nigris obscura, postice pallida; ra
dii omnes fulvi. Macula nigra prope radicem 
9-um p. analis observatur. P. dorsi 2-da , basi 
pallida, limbo lato cceruleo, tceniaque media fla-
vescente ornata. De cetero iconem consulas. —-
Cavitas abdominis parva, quare intestinum spi
raliter glomeratum jacet. Yentriculum parvum, 

sed crassiusculum et firmum. Appendices 6 py-
lorum cingunt. Ilepar constat e lobis 2; sini-
stro majore; dextro vesicam felleam ferente. Ve
sica aerea deest. Ves. urinaria elongata, minus 
lata. Vertebras 40. 

Longitudo hujus piscis vulgaris est 9 ad 12 
pollicum; rarius vero 15 pollices longos v idimus. 
Habitat ad litora occidentalia, indeque Sundicum 
fretum intrare fertur. Frequens est, sed cum so
li Larius v ivit, numquam copia ejus major apparet. 
Piscatures Trachinum magnopere timent, niox-
que bamis vel retibus forte captos rejiciunt. Cu-
jus timoris causa est dolor, quem adfert ictus 
radiorum pinnas dorsalis anticae. Accidit quo-
que ut base vulnera lethum attulerint. Non 
tamen per se venenosi sunt hi aculei, neque, 
ut voluerunt quidarn, similiter ac dentes Viperae 
instructi sunt. Crediderunt igitur, ut explica-
rentur elFectus funesti, vel aculeos mecbanico 
tantum modo, ut fragmina vitri, ossiculorum etc. 
nocere; vel mucum, radios pinnarum ut totum 
corpus obducentem, in vulnus injectum veneni 
vim habere posse. Non semper, lie saepe qui-
dem, periculum gravius alFerunt iclus Trachini, 
quod sine dubio a valetudine vulnerati vel ab 
accidentibus pendet; semper vero dolorem gra-
vem affert, ideoque caute hie piscis tractari 
debet. Dolor non male lenitur, si vulnus, cul-
tro amplialum, guttis aquae frigidae, alte stil-
lanlibus, exponitur, usque dum cesset aestus. 
Piscatores nostrates, si a Trachino punguntur, 
statim hepar piscis ltedentis pro antidoto con-
sumere solent. 

Trachinus in locis arenosis, mediocriter pro-
fundis vivit, sese in arena fundi occultans. Ve-
scitur pisciculis el crustaceis. Coitum agit initio 
sestatis, littora propius accedens; tum quoque saspius 
deprehenditur. Caro ejus sapida dicitur, sed a pisca-
toribus nostratibus odio et timore rejicitur. — 
Nomen ejus in Bahusia vulgäre, Fj är sing, aliis 
locis nonnihil mutatum adhibetur, e. gr. Falsing 
s. Fjiising. In Norvegia, teste ASCANIO, Queise 
dicitur. 



TRIGLA Gurnardus  L inn .  ( K n o r r h a n e ) .  
Tab. 3. Fig. 2. 

Nomine vulgari hie piscis ad oras Suecias 
occidentals Knot appellatur.  Circa urbem Ström
stad eum Ha/hös vocant. Nomen vero Knorr-
hane (qs.  Gallus murmurans) a singulari  quadain 
re,  huic propria,  örtum, quod sonum murmuran-
tem supra aquam sublatus edit ,  qui a compres-
sione aeris,  sub operculis inclusi,  eflicitur.  

Genus Triglce inter eos pisces Acanthopte-
rygios numeratur,  qui ossiculis infraorbitalibus 
maxime perfectis et  cum preeoperculo connexis 
a^noscuutur; quo fit ,  ut  gence lor icatw videan-
tur,  unde nomen eorum commune (Joues cui-
rassees) Cuvier petii t .  luler bos vero Triglee 
facillime agnoscuntur: Capite magno} toto dure 
et aspere loricato; rost ro superne declivi; ra-
diis pinnen pectoralis 3 infimis hberis, crassio-
ribus quam reliquis, duris sed articulatis; pin-
nis dor si 2, distinctis ; dentibus minut is, creber-
rinie in maxilJis et pahito antico positis, corpore-
que elongato, 11011 multum compressor cciuda/n 
versus attenuato, squamisque minutis tecto. Inter 
iiumerosas species,  quarum multas europeas, prae-
serti in mediterraneoe, dure tantum noslras oras 
visitant.  Tr.  gurnardus in mari occidentaLi et  
sinu codano vulgaris,  fretum quoque inträt,  et ,  
teste NILSONIO ,  etiam in mari baltico capta 
est. Inter congeneres agnoscitur: line a lalera-
li carinatcij marginibiis sulci pinnen dorsalis 
radiisque pinnce dor si antic ce dent ato-aspe ris 
et radus pectoralibus apice bifidis. Ossa faciei 
ornata sunt seriebus granuloso-asperis,  radianti-
bus. Spina valida, acuta,  pone oculos, ad latera 
occipitis eminet;  operculum duabus spinis,  quar um 
superior minor,  os vero scapulare unica, valida, 
arniata sunt;  queedam denique minores e mar-
gine iuferiore praeoperculi  exeunt.  — Pinnas ven-
trales sub pectoralibus silas,  longiludine eis ge qua-
les,  radiis 6,  quorum primus durus, pungens, 
sufFultas.  — P. pectoralis 11-radiata; prasterea 
vero adsunt 3 radii  l iberi ,  quorum primus (an-

ticus) bievior,  3-tius longior; qui pro orga-
nis tactus,  vel tentaculis,  esse videnlur; nervi 
enim sensorii ,  magni,  in eis latent.  — P. dorsi 
prima radios habet 8 ,  pungentes,  quorum 3-us 
reliquis crassior,  longitudini 2-di et  alt i tudini 
corporis oequalis;  sequentes gradatim breviores.  
— P. dorsi 2-da, alti tudine dimidia prioris,  ra
diis 19 v. 20. — P. a ni radiis 1 8—20. Anus 
rostrum inter pinnamque caudalem medius. Pin
nae dorsales in sulco inseruntur,  a scutulis ru-
gosis,  elevatis formato. Linea lateralis recta,  
squamis circiter 72 tecta.  Yentriculus magnus, 
triangularis,  pariete tenuis.  Intestinum bis fle-
ctilur et 7 appendices ccecos fert .  Hepar par-
vum, bilobatum. Vesica aérea magna, postice 
attenuata,  antice bifida. 

Color noli  paullum variat.  Pleraque speci-
mina superne fusco-flavescentia,  punctis albis,  
nitidis et  ventre liueaque laterali  albis ornata.  
In ali is puncta alba annulo nigro cingun tur,  vel 
etiam omnino desunl.  Alia denique colore fusco-
rufescente t inguntur,  lateribus ventris l ineaque 
laterali  flavescentibus. Hane picturam, quae, 
ni fallimur, junioribus peculiaris e st ,  in icone 
repraesentavimus. Pinnae caudas, pectorales et  
dorsales color em gerunt fere dorsi;  anterior dor
salis niaculam l iabct nigram, magnam, circa api-
cem radii  4-ti .  

Ad oras Bahusise plerumque 14—16 pollices 
longce inveniuntur.  Loca cum Gado asglefino et  
merlango communia inhabitant,  pro quibus hamo 
saepe capiuntur,  sed alias 110 11  quaeruutur; caro 
enim insipida habetur.  Vescitur animalibus 
Conchaceis e t  Crustaceis.  

Haec Triglas species sa t similis est  Tr. Cu-
culo 131. et  Cuv.,  qu?e vero nondum ad oras 
nostras inventa est.  NILSSON et CUVIER satis osten-
derunt, piscem, qui a LiNNaeo, Fn. Sv. 240, Tr. 
hirundo vocatur,  l ion esse nisi  hane nostram 
Triglte speciem. 

Genus  
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Genus GASTER0STE1 Linn. ( S p i g g - s l ä g t e t  
Tab. 4. 

Hoc genus minimos, sed ubique vulgäres pi- Prceterea: membr. branchiostega 3-radiata; ossa 
sees, zoologi magis, quam piscatoris attentione di- pelvis maxima, veutrem quasi lorieå tegentia; 
gnos co mplectitur. Inter eos Acantbopterygios, qui corpus squamis destitutum, sed earum loco saspe 
genis loricatis instrueti sunt, Gasterostei agnoscun- scutis transversis, magnis, ex parte tectum; cau-
tur: pinnis ventraiibus dorsalique prima, solis ra- da utrinque carina ta. — Formas tres apud nos 
diispungentibus cojistructisj membrana destitutis. inventas descripturi sumus. 

GASTEROSTEUS aculeatus L. ( S t o r - s p i  

Fig. 1: a et b. 

ö b 

Agnoscitur spinis dorsi tcuitum tribus. Cor
pus coinpressius. Cauda subito angustata, pro 
pinna caudali iterum dilatata. Dorsum exsurgens, 
iere rectum; spinas quum deflectuntur in foveis ab-
sconduntur. Caput magnum, sat compressum, 
rostro infra oblique truncato. Opercula ma
gna. Dentes in maxillis minuti. Linea lateralis 
recta, dorsum propius sita, in lateribus caudas 
carinata. Scutum pelvis postice acutum, utrim-
que processum, ventrem amplectentem, exserens. 
Corporis latera scutis tecta, quorum media ma
xima sunt; anteriora et posleriora decrescunt. 
Scuta in quibusdam numerosa, 26—27 (fig. 1, 
a); in aliis pauca, 5—7; qua differentia d uctus, 
CUVIER duasse hujus piscis species agnovisse cre-
didit. Observationes tamen hane distinctionem 
non confirmare videntur; ambae enim varietates 
simul, etiam tempore coitus, inveniuntur, et in
termedin formae non raro observantur. Spinn quo-
que dorsales proportione variant, qua tamen ex 
re difFerentias specificas deducere non potuimus. 
Hn spinn, antice convexn, postice canaliculatn, 
marginibus denticulatn, pone basim membranu-
lam triangularem habent. P. dorsi posterior, mol
lis et perfecta, 12-radiata, paullo ante p. ana-

IVrightj Fries et Ekström, Pisces Scandinavia. 

lem incipit, exacte supra earn desinit. P. ven-
tralis constat e spina unica, simili spinis dorsi, 
sed paullo majore, pone quam adest radius mi-
nutus mollis, vix reque longus ac spina dimidia. 
Haec s pina, earn habet commissuram, ut erecta 
deQecti externa vi non possit, nisi pri us attol-
latur; qua constructione telum sistit metuendum. 

Coloris mutationes in hoc pisce sat memo-
rabiles sunt. Hieme argenteus, superne casrule-
scens cernitur (conf. fig. 1, a). /Estate, su
perne usque ad lineam lateralem nigro-fuscus 
evadit. Tempore propagationis, in femina> dor
sum paullum rufescit fasciisque obscurioribus tin-
gitur; latera vero flavescunt. In mar ej eodem 
tempore, macula rubra in priore ventris parte, in
ter branchias explicatur, quas cito magis minusve 
accrescit. (Yid. fig. 1, b). Plerumque totus ven
ter a mento ad anum rubescit, et, in quibus
dam, color supra linearn lateralem diflunditur, 
vel etiam totus piscis ru ber apparet, praeter do r
sum rufescentem. Frons tamen semper coeruleo-
virescens, et iris pulchre viridis. 

Gasterosteus aculeatus, per tolam Scandi
navian!, non solum lacus majores et mino-
res, atnnes rivulosque, sed etiam prope littora 

2 



10 gasterosteus aculeatus. 

utriusque maris scopulosa inhabitat. S®pe ita in 
fossil lis parvis et ab aiiis aquis remotis versatur, ul 
vix conjici possit, quo modo eo pervenerit. Aquam 
tranquillam amat, el asstatem in locis apricis, 
noo profundis degit, semperque fere gregarius 
vivit. In fine Junii, colore, ut supra descripsi-
mus, explicato, tempus incidit coitus, qui more 
maxime memorabili, in vadis, fundo graminosis 
peragitur, Sexus ab initio separantur; niares, 
qui multo pauciores videntur, loca sibi quisque 
propria, sed singula singulis vicina, eligunl, e 
quibus semuli, samma quisque invidia, vicinos ob
servant. Motus vel minimus in uno motum alterius 
provocat, unde plerumque pugna oritur, ubi velo-
cissime prosilientes obviam eunt, ictumque spi
na ventral i dant, recurruntqne. Aliquot post pu-
onas fortior cognitus est, qui, finibus suis paullo 
amplificatis, mox splendet coloribus formosissi-
mis, — Interea vero Feminae longo ordine, ex
tra loca pugnae circumnatant; feniina, dux gre-
gis, mox picecurrit, subito subsistit, sXatuque ver-
ticali, capite ill fundum versö, sese erigit; proxi-
mae, moxque omnes, circa earn, eodem statu, 
arete congestae colliguntur. Tum, motu facto, 
tota grex momento dispergitur, idem iterum re-
petitura, eodemque modo, quamdiu sol alle lu-
cet, ludere pergit. Ob celeritatem, qua disperguu-
tur, observai i nequit, utrum femina semper eadem 
gregem ducat, an alia post aliam in priucipatum 
succedat. Mane et vespere mares circumnatant, 
sinedubio ova, in plantis deposita, quserentes et 
semine fecundantes. Hcec nuptiarum celebra tio 
dies 4 ad 6 continuatur, deinde colores mo-
resque ad solitam indolem redeunt. Hoc quoque 
memoratu dignum est, quod gasterostei tempore 
coitus tifnidiores sunt; alii vero pisces hoc tem
pore timorem solitum deponunt. Minus, quam 

sunt plerumque pisces, fecundas, singulse ferninae 
non ultra 110 ad 150 ova concipiunt. Cito ac-
crescere dicuntur, sed dubitare liceat, quod re-
latum legimus, hunc piscem netalem triennem 
haud superare. Longitudinem tripollicarem vix 
umquam excedere videtur. 

Auctumno, niense Novembri, in greges liu-
nierosissimos colliguntur et loca paullo profun-
diora fretorum, ostiorum etc. quserunt. Iliemetn 
yerisimile est, saltern ad littora maris, in catervis 
numerosissimis, arete congregalis, tranquillos in 
profundo degere; boc enim tempore interdum 
copia maxima verriculo excipitur. Hie piscis, 
etsi parvus, voracissimus est et pinguedinem ma-
gnam contrahit. Vermiculis, insectis, molluscis 
parvis et pullulis piscium vescitur. 

Multis nominibus diversis locis cognitus est, 
qure plerumque significationem quandam ex ar-
matura spiuosa traxere, e. gr. Spigg, Pigg, 
Stagg, eorumque composita, Hornfisk etc. — Pro 
cibo, non bomini quidem, sed avibus piscibusque, 
tametsi validis telis horret, inservit; imprimis 
Belonce vulgari proecipuum nutrimentum sistere 
videtur. Etiam scrofce eum consumunt. Capti 
saspe pro fimo in agros ejiciuntur, si vero ma
jor copia, quod quibusdam annis evenit, ca-
pitur, oleum animale exinde interdum excoqui-
tur. Ex amphora piscium plena paullo ultra 
trigesimam partem olei boni obtinere solent; quK 
restant, aqua mixta, fimum optimum prasbent. 
Sat simplici modo hunc ob usum capiuntur pi-
sciculi. Ignis, s. fax, ut ad piscaturam fieri solet, 
sero auctumno, post occasuni solis, ubi magna 
copia versatur, in scapha accenditur, quem in-
spicientes gaslerostei excipulo capiuntur. Ita 
vero seepe accidit, ut scapha una nocte pluries 
onerata redierit. 
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GASTEROSTEUS pung 
Tab. 4. 

Aculeis 8 ad 10 liberis pro pinna dorsi an-
tica a reliquis mox dignoscitur. Caret scutis la-
teralibus, sed cutem paullo crassiorem habet. 
Corpus minus, quam pri oris compressum. Caput 
mediocre, nonnihil compressum, rostro attenua-
tum; Os magnum, maxilla inferiore paullo lon-
giore. Oculi magni, proininuli. Dentes in utra-
que maxilla tenuissimi. Linea lateralis recta, 
minus apparet, prope dorsum sita, in caudoe 
depressas lateribus valde elevata, quasi pinni-
formis. Aculei dorsi plerumque 9, interdum 8 
v. 10, in foveolis deilexibiles. Seriem rectam 
baud formant, sed alternatim latera versus po-
sita sunt et ad latera nutant; omnes acuti, mar-
ginibus laeves. — Pinna dorsi posterior radiis 
11 mollibus suflulta. — Pinnas ventrales, sub 
3-tio aculeo dorsali posits, similes sunt iisdem p in-
n is sp. prioris, aculeo magno et radio minuto moll i 
compositae. Pinna ani longitudine situque simi-
lis 2-dag dorsali, perfecte ei oppositas. Pinna 
caudalis aequalis. 

Colorem hujus pro anni temporibus, etsi 
minus quam in priore, differre observavimus. 
Hieme corpus superne casruleo-fuscescens, lateri
bus argenteum, punctis minutis obscuris nebu-
losum. ^Estate superne olivaceum, subtus dilu-
tius virescens, cum tinctura orichalceo-flave-
scente, sub capite et circa basim pinnarum pe-

\tius Linn.  (Smås pigg) .  
Fig. 2. 
ctoralium rubicunda; totum corpus punctis cre-
bris nigris adspersum. Ilanc picturam in tabula 
4-ta, imitati specimen, prope Haparanda, mense 
Junio captum, repr^sentavimus. 

Hic, minimus inter pisces nostra tes cogni-
tos, frequenter, a regione Suecias maxime bore-
ali ad limites meridionales, 11011 solum in lacu-
bus rivulisque, sed etiam ad littora maris bal-
tici invenitur. Vitas ratione pleraque cum pri
ori communia liabet. Potissimum in aqua lim-
pida, fluente versatur. Vitam socialem amat 
sagpeque cum G. aculeato, prassertim auctumno, 
miscetur. Etsi plerumque tardus, summa ta-
men agilitate moveri potest. Vescitur vermicu-
lis, insectis et gramine, saspeque sat pinguis 
invenitur. Cito accrescere c reditur, longitudinem 
vero Ql pollicum non excedit. Nuptias Junio 
celebrant, in rivulis copiose et arete congregati. 
Mares et femin(E, tum mixti, quantum fieri po
test ad littora graminosa appropinquantur. Ova 
lutea, pro pisce magna, in gramine afligun-
tur. Eo tempore, quo du ra t coitus, bi pisciculi 
minime timidi sunt; tum solis fere manibus ca-
pi possunt. 

Nomina alia Suecana hujus piscis sunt: 
BenungGj Skin-äling et pi. Usui est ad oleum 
parandum, ut prior, cum quo, auctumno, saepe 
capitur. 
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GASTEROSTEUS Spinachia Linn. (Tångspigg) .  
Tab. 4. Fig* 3. 

Agnoscitur spinis dorsi 14—15 liberis. 
Corpus elongatura a capite ad anum pentago-

nura, pone anum tetragonuin, fortius depressum. 
Linea lateralis fere recta, scutis carinatis, ex 
parte margine imbricatis, armata. Scuta maxi
ma sub pinna dorsali observantur; anteriora et 
posteriora magnitudine decrescunt. Caput in 
rostro elongato, depresso, obtuso, ore fere par-
YO terminatur. Maxilla inferior longior, planata, 
apice rotundata. Oculi rotundati paullum promi-
nuli. Nares oblongi rostrum quam ocuios propi-
ores. Dorsum fere rectum, carina media definite, 
canali exarata, in qua aculei 14 vei 15 mobi
les, duri, acuti, recurvi, pone basim membra-
nulå aflixi, pro pinna dorsi antica inseruntur. 
Pinna propria mox pone eos sita, radiis 7 mol-
libus, ramosis, apiceque rotundata. Pinna ana-
lis huic opposita eique magnitudine et forma 
similis; radius primus brevis, acutus, parvus, 
liber, et 6 molles, ramosi. Pinnas pectorales 
pa ullo longius pone marginem operculi si tee, ob-
tusae, tenues, radiis 10 non ramosis. Pinnae 
ventrales, carinis ventris aflixas, tant urn con
stant aculeo, pone basin membranulå conjuncto. 
P. caudalis rotundata, radiis 12 apice fissis. 

Coloribus pulchris ornatur hie piscis. Cor
pus superne rufescente-olivaceum, subtus lute-
scens, abdomine argenteo. Latera ita nonnihil 

pellucida, ut processus vertebrarum paullulum 
translucere videantur. Infra lineam lateralem 
color argenteus, maculis magnis, semiovalibus oli-
vaceis, una serie positis, caudam versus decrescendo 
evanescentibus. Linea nigro-fusca ab angulo oris, 
per oculum ad marginem superiorem operculi 
exit. Pinnae pectorales orichalco nitentes. Pinna 
dorsi et analis postice hyalinae, antice fuscce, ra
diis flavis. Pinna caudalis olivacea, limbo po-
stico diaphana. Iris grisea, suprema parte obs-
curior, nigromarginata, inlima albida; margo pu-
pillaris rubrofulvus. 

Vitas ratione quasdam cum prioribus com-
munia habet, sed maria tantumniodo inbabitat, 
nec minus balticum, quam occidentale. Polis-
simum fundum Algis Fucoque obsitum amat, 
inter quos degit, unde nomine Tång-snipa ple-
rumque appellatur. Tempore coitus, quod estate 
incidit, loca multo minus profunda quaerit. Tar
dus parumque timidus est, sed territus velocis-
sime prosilit. Ereptus aqua vitam diu retinet. 
Longitudinem 5 ad 6 pollicum plerumque attin-
git, raro superat. Summa voracilate crustaceis-
vermiculis, ovisque et pullulis piscium vescitur. 
Ut congeneres vix usui est homini nisi ad oleum 
animate parandum. Eodem modo capi potest quo. 
G. aculeatum capi solere descripsimus. Minor co-
pia verriculis, una cum aliis piscibus, extrahitur. 
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COTTUS Scorpius Linn. (Rötsimpa). 

Tab. 5 *). 
Diagnosis: Linea lateralis glabra, inermis; Spina operculi excedit apicem spime 

prceoperculi, radii pinnae dorsi secundae 14 (vel plures) glabri. 
Synonymia. Arledi D<?scr. Sp ec. p. 86, 3. — Synon. 77; 3. — Gen. 49; 3. — LINNÉ Fn. Sv. n.'o 323- — 

Syst. Nat. XII vol. I, 452; — Mus. Ad. Fr. 70; —"iter Scan. 325; — TONNING, Act. Nidros. II, 345, tab.'13, 
U TT ^O7IUO^FN* £ P* ~8* IT Svensk Zoologi n:o 58. — NILSON Synops. Icht. 96. — EKSTRÖM Yet. Acad. 
Handl. 1831, 312. — BLOCH Fis che Deutschl. tab. 40; tom. II p. 18. — CUVIER et VAL. Iiist Nat. des Poiss 
IV, 160. 

P. D. 8 v. i o + 14 v. 16. J. i o v. 12. P. 15 v. 17. V. 1 + 3. C. 12. 

Ad utramque Suecias orani 8, usque ad 10 
pollices (250 millim.) longus plerumque invenitur 
Cottus Scorpius; lianc vero longitudinem lion 
saepe excedit. Ad Norvegiam paullo major cre-
scere dicitur; eum vero ibi ad longitudinem bi-
uluarem, ut tradidit BLOCH, pervenire, ortum 
est confusione nominum hujus et Lophii piscatorii. 

Caput adasquat altitudo vero £ totius lon-
gitudinis. Capitis latitudo magnopere variat. Os 
magnum; maxilla superior paullo longior; ossa 
intermaxillaria longe exsertilia, labio cutaneo 
vestita. Dentes minuti, carminis instar, in osse 
intermaxillari, max. inferiore et vomere; hoc 
loco lineam, angulo recto flexam, furmantes; 
nulli vero in palatinis et lingua. Ossa pharyn-
gea supra infraque 2 rotunda, dentibus ut 
maxilke armata; superiora majora et convexiora. 
Arcus brancliiales 4, quorum ultimus postice 
omnino membranå adnatus; omnes intus luber-
culis osseis, spinosis, muniti. Fimbrias branclii
ales tenues, longas. Membrana brancbiostega 6-
radiata, sub ventre 11011 fissa: plica transversa 
lata, libera, ad alterum latus transiens. JXares 
parvas, quarum apertura altera ad angulum oculi 
anticum, altera anterior, liuic quam apici rostri 
paullo propius sita; utraque in infundibulum 
cutaneum producta. Oculi magni, interslitio con-
cavo, paullo angustiore, quam diametro oculi. 

Pupilla rotunda vel, in quibusdam, ovata, an-
tice angustior. — Caput spinis armatum. Spinae 
seu processus 2 conici, acuti, mobiles ex ossibus 
nasi, ante oculos, inter nures eminent; 4 spinas 
parvoe, recurva3, supra caput adsunt, sc. 1 
utrinque supra orbitam et 1 ad latera occipitis, 
inter quas lineas 2 elevatce, fere parallels ex-
tenduntur. Hag vero spinas inlerdum desunt. 
Prasoperculi margo spinis plerumque 4, validis, 
armatus. Quarum suprema maxima, retrorsum 
porrecla, sed a pice spinas operculi brevior; se-
cunda quoque retroversa, utraque apice plerum
que denudata; sequentes breves, depresso-plana-
tas; 3-tia saspe altero latere deest, infima deor-

# sum spectat. Operculum postice in spinam va-
lidam et lobulum cutaneum, longiorem termina
tur. Inlra-operculum spina majore deorsum, al
tera, minore, retrorsum spectante, armatum. Prae-
terea spina valida, subcutanea, in osse bumera-
li, aliaque in scapuJari adsunt. Linea lateralis 
elevata, inermis; arcum dorsi sequitur et post 
curvaturam levem, sub fine pinnas dorsi 2-das, 
latus caudas medium sequitur. Circa lineam la-
teralem, supra et infra, pro squamis adsunt la-
minulas s. maculas asperse, irregulariter sparsa3, 
forma pro sexu diversas; in mare majores, ro-
tundatas, planats, spinulis 3—5 digitiformibus 
retroveris armatas. In femina minores sunt, 

*) Cotti species quatuor, circa Scandinaviam cognitas, hoc loco describimus et in tab. 5:ta, 6:ta et 7:ma depin-
gimus. Ab hujus (C. Scorpii) descriptione, lingua vernacula facta, incipit Fasciculus hujus operis 2-dus (1837) 
Conf. Notam p. 1. r  ' 
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oblong®, post ice uni- vel bispinulosse; interdum 
vero in femina desunt, vel paucas inveniuntur. 
Corpus teres, postice conice angustatum; Cauda 
cornpressa. Dorsum antice, ad radium 3-um 
elevatum, pinnas fert 2, separatas, sed fere con-
tiguas. Anterior paullo humilior, margine cur-
vata, radiis 8—10 tenuibus, pungentibus, paullo 
retrorsuin curvatis; posterior paullo major, ro-
tundata, radiis 14—16 simplieibus, mollibus, 
arliculatis. P. pectorales magna;, rotundatae, ra-
diis 15—17 crassis, simplieibus, articulatis, ex
tra margihém membran» prominulis; 7-mo et 
8-vo longioribus, reliquis decrescentibus; ulti-
mus in mare longitudine est dimidia primi, in 
femina tantum i capit. P. ventrales anguslse, 
elongatse, sub pectoralibus insert®, radios con-
tinet 3 molles, poslicum longiorem, et prasterea 
unicum spinosum, minutum, arete cum primo 
molli conjunctum et propterea a plerisque ne-
glectum, sed ab ARTEDIO descriptum. P. analis 
radiis 10—12, similibus radiis dorsalis secundae. 
P. caudalis postice rotundata, radiis 11—12 suf-
fulta, quorum 7-—9 intermedii apice bifidi. Pone 
anum papilla adest conica, major in mare, quam 
in femina. 

Tanta differentia inter sexus hujus piscis 
observatur, ut a piscatoribus maris baltici spe
cie distincti habeantur. Mas minor, corpore 
angustior, pinnis vero spinisque majoiibus arma-
tus, anum habet ad mediam longitudinem si-
tum, et latera corporis, ut supra diximus, tu-
berculis spinosis armata. Prsetei ea, quod prse-
sertim memoratu dignum babemus, radii pinna-
rum pectoralium et ventralium intus, a medio 
fere ad apicem, denticulis fortibus serrati vel 
fere peclinati sunt. — Femina vero major, obe-
sior, ventre crassiore, ano pone medium totius 
longitudinis sito, armatura lateruin minore, de 
qua videas supra, spinis capitis pinnisque mi-
noribus radiisque pectoralibus et ventralibus loe-
vibus agnoscilur. 

Color non minus, quam forma pro sexu 
differt, sed prseterea ad retatem et tempora 
anni et in speciminibus vaiiis, varius inve-
nitur. Tabula nostra fideliter ostendit marem 

:ORPIUS.  
et feminam in mari baltico captos et colore 
extra nuptias solito, minus pulchro, ornatos. 
Sufficiat igitur ad banc, pro descriptione, dele-
gavisse, si modo addimus, maculas, forma situ-
que, non paullum variare, vel etiam, aliquas 
interdum deesse. Tempore nuptiarum pictura 
quidem cuique specimini manet, sed definitior, 
ob colorum splendorem auctum, apparet. Prae-
sertim color ruber, in venLre maris, coccineus 
evadit cum nitore cupreo, maculis niveis for-
mose distinctus. In femina eodem tempore color 
flavus augetur et in aureum vertitur. 

Canalis intestinalis incipit ab oesopbago am-
plo, in ventriculum, musculis instructum, et ex 
parte evidenler sacciformem, sensim transeunte. 
Appendices caecae 8—10 circa pylorum verticil-
la t;e, sacco ventriculi non breviores. Intestinum 
tenue et infirmum, ler (lexum. Hepar simplex, 
magnum et crassum, latus sinistrum sequitur, 
rufescente-flavescens, vesica fellea parva instru
ctum. Splen parvum, castaneum. Vesica nata-
toria plane deest. Renes lineares, postremo con-
tiguas, prope pj'lorum divergentes, ibique sub 
musculum transversum, oesophago affixum, pra-
tereuntes et ad caput usque continuati. Vesica 
urinaria majuscula, fundo inaequaliter bicornis. 
Ovarium proprie unicum, in cornua 2, apice 
rotundata, parlitum. Cornu dextrum paullo plus 
adscendit. Mense ante tempus propagationis ova 
rubra, seminibus Sinapis haud majora, conti-
net. — Testes duo, flavo-albidi, pictura nigro-
ooei ulescente marinorea ornati; dexter multo major. 

Cottus scorpius ad oras nostrates occidenta-
les nomine vulgari Ulk appellatur; sed ad orienta
ls pluribus insignitur, e. gr. Simpa, Skrabb, Horn-
skalle (ob cornua), Skinnskrabba, Skälryta, etc. 
Aquam tantummodo marinam inhabitat, sed a 
promontorio Nord-cap usque ad fretum balli-
cum, deinde prope litora maris baltici, us
que ad oras superioris Norrlandise invenitur. 
Quodammodo ad migrandum pronus est, nam 
ubi aliquot per annos copiosus adfuit, inter
dum subito abest, nec forsan ante decennium 
proeterlapsum, majore quodam numero redit. 
Aquam minus profundam, in fundo argillaceo 
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et lapicioso, fucis obsito, inhabitat. Majore anni 
parte solitarii ad fundum dispersi vivunt, die 
in foraminibus obscuris latentes, prredam specu-
lantes. Tardi et voracissimi dicendi sunt; in 
Cotto 9-pollicari tres Cyprinos rutilos, fere 4-
pollicares, invenimus; neque caulus, neque pericu-
lum longe fugit. Piscatores, quum Gados hamo 
captant, interdum delectamenti causa, Cottum 
forte captum, iueisura quadam pinnarum sig-
nant et in mari rejiciunt; queni deinde eundem, 
mox iterum bamo captum, agnoscunt. Haud ta-
men diu extra aquam vivus manet. — Molus ejus 
in aqua sat celeres, at anguillarum in modum 
fiunt. Piscibus potissimum vescitur, sed, proe-
sertim hieme, Crustacea, Mollusca Yermesque 
non spernit. 

Jam in fine Octobris prope littora, in fun
dum arenosum, plantis passim obsitum, majore 
numero ailscendunt, ova vero ibi, mense de-
cembri pariunt. Sexus tum quidem mixti in-

veniuntur, sed feminre, decuplo fere numerosi-
ores, propius ad littora, ova dpposituras, acce-
dunt; mares vero rarius in iis locis, ubi ova de-
posita sint, conspiciunLur. Hinc non absonum fidei 
videtur, ova, forsan diutius antepartum, copula-
tione vera fecundata esse; quam conjecturam, 
radii maris pinnarum, dentibus, ut videtur, ad 
retinendam feminam, armati, vero similem red-
dunt; qute autem res accuratiore perscrutatione 
magnopere digna est. Nobis iguotum est, quam 
cito ova deposita excludantur. Pulluli celeriter 
crescere videntur, specimina enitn parva rara 
sunt. In iis, qui nuptias celebrant non minores 
quam, 6-pollicares observavimus. 

FeminEe fere soloe pro cibo adbibentur, sed 
apud nos, nisi a pauperis, spernuntur. Mares a pi-
scatoribus plerisque venenati habentur. Capiuntur 
relibus vel fuscina vel hamis vario modo in-
structis. 

COTTUS bubalis Euphras. ( O X - S I M P A )  

Tab. 6. 
Diagn. Linea lateralis spinosa; spina superior preeoperculi superat apicem spinse 

operculi; pirina dorsalis 2-da altior, radiis 12 glabris. 

Synon. Hie Cottus primum recte cognitus et nominatus est descriptione EUPHRASENII in Act. Acad. Stockh. 
1786 p. 64, tab. ILL fig. 2, 3; — Sed tamen descriptionem ejus facile agnoscendam apud SCHONEVELDE, Ichthyol. 
p. 67 (1724) invenimus. — A STRÖM quoque ad Norvegiam inventus, et duos annos ante Euphrasenium, in No-
vis Actis Nidros. I p. 151, ut: Cottus capite lateribusque spinosis, descriptus est. — RETZIUS FU. SV. p. 328. — 
NILSSON Synopsis p. 97. — EKSTRÖM Act. Ac. Stockh. 1834 p. 72. — CUVIER et VALENC. H. N. des Poiss. IV, 
165, tab. 78. (Hoc loco TONNINGI ' Fisk-Sympen'' male hue trahitur; nam re vero est G. Scorpius). 

P. D. 7 v. 8 + i o ad 12; A. 8 ad 1 o; P. 14 ad 15; V. 1 + 3; C. 1 o v. 11. 

Priore minor; ex utroque mari mares 6-
pollicares feminasque 6'j pollices longas, vix 
autem majores, vidimus. Priori sat similis est, 
quare differentias solas notare opus est. Margi-
nes supraorbitales in boc pisce paralleli et al-

tiores, indeque interstitium profundius impres-
sum. Carinoe pone oculos ad occiput continu-
atce, 3-dentat8e; dens enim adest medius, quem 
in C. scorpio non invenies; prasterea carina? po-
stice paullum convergentes, antice asperse propter li-



le COTTUS 1 

neolas spinulosasj a dente medio et anlico radian-
tes. Eodem modo aspera sunt loca operculi ele-
vatiora, et spinas majores, quousque cute tegun-
tur, et os infra-orbilale. Spina praeoperculi su
perior imprimis longa, plerumque paullo exce-
dit spinam operculi, vel saltem liac non bre-
vior est. Haj spinas, operculis expansis, directione 
et forma similitudinem quandam cornuum bovi-
norum prasbent, unde nomen piseis petitum. Pras-
operculum tres spinas miuores, forma paullo va
riabiles, fert. Suboperculum spinis 2 vel 3 acutis 
armatum. — Huic peculiares sunt lacimae 5 6 
minut®, cutaneas, e margine palpebrali supeii-
ore, supra iridem descendentes; quarum penul-
tinia reliquis duplo longior et, pisce vivo, ere-
cta. Talis quoque lacinia, sed multo major, in 
apice postico, obtuso, ossis maxillae superioris 
in venitur. — Membrana branchiostega sub cor-
pore, ad alterum latus continuatur, cuti adna
ta, nec, ut in priori, plicam late liberam for
mans. — Linea lateralis fere recta, pone pin
nas dorsales non inflexa, aculeis acutis, osseis 
armata, seriem crebram formantibus, plerum
que vero in cauda sensim evanescentibus. Pras-
terea cutis inermis, crassa, mucosa. 

Pinnae dorsi non perfecte separate; mem
brana enim ultima prioris paullo adhaeret ad 
basim radii prirni posterioris. Radii pinnae dorsi 
anteiioris 8 vel rarius 7; posterioris 10 ad 12; 
analis 8 ad 10; pectoralis 14 s. 15, in mare 
laeves, nec, ut prioris, dentati; ventralis quoque 
laeves, primus minutus, a cute occultatus, et 
deinde 3, articulati, simplices, quorum medius 
longior. Pinna caudalis radiis 10 v. 11, quo
rum 8 medii apice bifidi. 

UBALIS. 

Differentia sexus minus insignis, quam in C. 
scorpio. Mas tamen facile agnoscitur corpore 
angustiore, pinnis spinisque majoribus et pa
pilla pone anum majore. Colores, etsi valde va
riabiles, magis differunt. Tabula nostra 6:ta 
habitum extra nuptias ordinarium ostendit, ex 
speciminibus balticis desumptum. — Color prae-
cipue virescens C. bubalo est peculiaris, idemque 
in ore et in radiis iridis quoque observatur. Co-
lores vero, quibus tempore propagationis nitet 
hie piscis, non minus difficile describuntur, quam 
depinguntur. Pictura tere eadem ac vulgaris, 
in tabula nostra repraesentala, manet, sed color 
augetur et splendore quodam formosissimo tin-
gitur. Praecipue in pictura memoranda sunt: 
dorsum virescens, fasciis 4 nigris, ad lineam 
lateralem extensis, ornatum; prima latissima, an-
tice cum colore capitis fusco et virescenti-mar-
moreo confluente; pinna dorsi antica inter ra
dios quintum sextumque nigricans; p. ventralis 
dilute caerulaea, punctis nigris radiorum ornata; 
iris radiis laete viridibus picta. 

Partes internas simillimae prioris nobis vi
sas sunt. 

Ilaec Cotti species non nisi in mari habitat. 
Piscatores nostrates banc a priori non distin-
guunt, sed iisdem nominibus appellant. In Sinu 
Codano vix minus frequenter quam prior inveni-
tur. In mari baltico inventus est prope Mörkö 
(latiL 59°), minus tamen frequenter, et plerum
que uterque sexus una versatur. Tempus pro
pagationis incidit Decembi i vel in fine No-
vembris. 

COTTUS 
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COITUS quadr icornis  L inn .  ( H o m - s  i m p a ) .  
Tab. 7. Fig. 1. 

Diagn. Tubera capitis 4 ossea, spongiosa; ossa faciei foveolata; linea lateralis in-
ermis; radii pinnae dorsaJis secundae asperrimi. 

Synon. ARTEDF. Descr. Spec. p. 84 n:o 2; — Synon. p. 77 n:o 2; — Genera p. 48 n.'o 2. — LINNÉ fn. Sv 
n:o 321; — Syst. Nat. p. 451; — Mus. Ad. Fr. p. 70 tab. 32 fig. 4. — RETZIUS fn. Sv. p. 328 n:o 52. — NILS-
SON Sy nops. p. 98. — EKSTRÖM Vet. Ac. Ilandl. 1831 p. 317. — BLOCH F . Deutschl. tab. 108; tom III n 170 — 
CUVIER et VAL. Hist. Nat. des Poiss. IV, 168. V' 

P. D. 7 ad 11 + 13 ad 16; A. 11 ad 15; P. 16 v. 17; V. 1 + 3; C. 11. 
Major inter Cottos nostrates plerumque 10-

pollicaris in veni tur nec raro hanc magnitudinem 
superat. Caput in adultis ad j lotius longitudi-
111s extenditur; altitndo vero corporis asquat i 
longitudinis. Structura prassertim capitis, valde 
depressi, habituni sat singularem huic dat. Ocu-
li niinores, interstitio niulto latiore quam diauie-
tro ipsius oculi, fere piano, distincti. Rostrum 
depressum, spinulis ad nares ab oculis remotio-
ribus. Nares priorum. Carinas ab oculis ad oc
ciput obsolete, late rotunda I as. Spinulas litrius-
que carinas duas ordinariae. altera pone oculum, 
altera in occipite, in hoc pisce plerumque spe-
ciem gerunt massas s. la mi nas, a basi angustiore 
dila talas, magnas, spongiosas, forma et magnitu-
dine sat variabilis; quas autem varietas nullum 
sexus vel aslatis discrimen indicat. Anteriores 
plerumque majores; posteriores saspe detritas vel 
desunt. Omnes simul as earn longitudinalem, an-
tice paullo latiorem, includunt. Superficies in
ter eos tuberculis minutis, obtusis, sparsis, aspe-
ra. Paullo pone et extra anticas plerumque adest 
spinula acuta. Prasoperculi margo spinis 4 ma-
jusculis, quasi a centro radiantibus armatus, su-
periore reliquis longiore. Hce praeterea valde va
riabiles; acutae, apice nudas vel interdum trun-
calce, tuberculatee, subfissa? e. s. p. Spina oper-
culi planata, laevis, sub cute fere occulta. In-
fraoperculum spinulas fert 3 v. 4 par vas, qua-
rum infimus longior. In scapula superne adsunt 
spinae duas, basi latas, apice vel margine supe-

IVrightj Fries et Ekström} Pisces Scandinavice. 

riore rugoso-scabras, a quibus incipit linea late
ralis, et tertia acutior supra ipsam pinnam pe-
ctoralem. Foveas ossium faciei buic pisci pecu-
liares, in vivo, ob cutem crassam vix cerni pos-
sunt, sed in mortuo cito apparent. Tres in utro-
que latere maxillas inferioris adsunt, 4 vel 5 in 
margine inferiore seriei ossiculoi um infra-orbi-
talium, denique, in margine tumido prteoperculi, 
una in singulis spinarum interstitiis, et duce su
pra spinam supremam. 

Corpus, ut in reliquis, conicum, sed in hoc 
minus compressum. Linea lateralis fere recta, 
squamis oblongis, elevatis, apice exca vatis tecta, 
indeque cateniformis, non vero armata. Supra 
lineam lateralem adsunt series duas minus regu-
lares e squamis elevatis, rotundis, superficie ra
ti iatim granuloso-asperis. Ejusmodi squamae etiam 
infra lineam lateralem sparsas, prassertim supra 
pinnam analem observantur. 

Radios Membranas branchiostegee plerumque 
6, rarius 5 v. 7 invenimus. Pinnae dorsales di
stinct®; anterior plerumque 8-radiata, numerus 
vero radiorum inter 7 et 11 variat; omnes sunt 
magis quam priorum flexiles, sed minime arti-
culati. Radii P. d. poslerioris plerumque 14, 
rarius 13, 15 v. 16; omnes articulati, toti sim-
plices, utrinque asperi; P. analis 15, vel pauci-
ores, usque ad 11, glabri, simplices, articulati; 
Pinnae pectoralis 17 v. 16, simplices et articu
lati, 4-us et 5-tus reliquis longiores, ultimus 
brevis, ^ primi asqualis; base pinna antice api-

3 
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ceque aspera, quocl vero pro sexu variat. In 
femina interne solus radius lus, externe lus 
totus, 2dus ab apice ad medium, et sequentes, 
3 6, ab apice gradalim brevius aspen sunt; 
in mare, interne, lus totus, 2dus ab apice 
ad medium, 3—8 ab apice gradalim brevius; 
externe vero 1—8 loti asperi, et sequentes 
asperuli inveniuntur, si modo cute pri vantur. 
pinnse ventral is radius primus durus, major et 
evidentior quam in sp. prioribus, sed t a men 
brevis et sequenti arctissime applicatus; radn re-
liqui 3 molles, articulati, toti simplices; ultimus 
in femina longitudine medio aequalis, in mare 
longior. P. caudalis, expansa, omnino aequalis; 
radii 11, quorum 8 medii apice bifidi. In mare 
radii omnes toti asperi, sed 8 tamen medii a 
basi ad furcam laeves; in femina supremus tan-
tum asper. 

Ditferenliam sexus externam ab auctoribus 
non descriptam invenimus. Maris corpus magis 
cylindricum; anus ante medium corporis situs; 
pinnae majoresr ventrales anum usque atlingen-
tes; pinna secunda dorsalis, plicata, basin p. 
caudalis superat, sed ob tenuitatem membranae 
vix integra conservari potest et plerumque apice 
lacera observatur. Asperitatem pinnarum supra 
descripsimus. — Feminay quam in tabula oslen-
dimus, agnoscitur ventre majore, ano pone me
dium corpus si to, pinnisque minoribus minus-
que asperis, ut nuper indicatum est; p. ventra
les longe ante anum desinunt et p. d. secunda, 
deflexa, minirne caudalem atlingit. 

Specimen depictum est femina junior, 6-
pollicai is, sed tamen tubera capitis magna ha-
bet. Ostendit igitur haec, tubera etiam inler-
dum in junioribus explicata esse, quod tamen 
non semper fit. Vidimus pullulos 3-pollicares 
tuberibus non male explicatis instructos, alios-
que, 5-pollicares, in quibus nihil nisi rudimen-
ta eorum Ice via apparebant. PAT.LAS edidit, tu
bera non ante explicari quam piscis 9-pollicaris 
evaderet, quod vero nescio an proprium sit va-
rietati cuidam, simili ei, quam infra describemus. 

Colo res longe minus amoeni, quampriorum; 
corpus superne fuscescens, interdum maculatum, 
lateribus subtusque flavescens. Venter in mare 

DRICORNIS.  

paullum rubicundus, in femina albus. Iris ful-
va margine dilutior. 

Paries internae liujus atque congenerum ali-
quantum differ unt. llepar latum, breve, transver-
sim positum, non multum longius in latere sini-
stro, quam in dextro descend it. Appendices py-
loricce breviores, tantum 6 vel 8. Ovarium paullo 
profundius divisum, quam in prioribus. 

Varietas e  lacu  Vet  t e rn ;  minor ,  t an tum 6—8 
pol l icar i s ,  squamis  la te rum asper i s  minor ibus  e t  pau-
c ior ibus ,  ve l  in terdum,  in  feminis ,  in f ra  l ineam la te -
ra lem plane  nu l l i s ,  o rna ta ;  ocul i  majores ,  longi tud inem 
fere  |  capit i s  ( in  mar i t imis  t an tum I )  cap ien tes .  In te r -
s t i t ium quoque  oculorum minus ,  d iamet ro  ocul i  angu-
s t ius ;  tubera  cap i t i s  t a n tum sp inul i s  4  laevibus ,  ob tu -
s i s ,  ind ica ta .  Credere  l i ce t ,  eos ,  quo s  PA L LAS in  l acu-
bus  Sib i r iae  inv eni t ,  s imi les  fu i sse  h i s ,  indeque  or  tum 
esse  e f fa tum supra  c i ta tum.  

Coitus 4-cornis ad oras Europae non extra 
mare balticum inventus est. Pallas vero memo-
rite prodidit, eum non solum in lacubus et flu-
viis totius Sibiriae, usque ad mare glaciale vive-
re, sed etiam in mari kamtschatkico. Apud nos 
eum etiam in lacu Vettern sat vulgarem inve
nimus. Magna copia invenitur ad oras medii 
maris baltici, prope Stockholm indeque septem-
trionem versus usque ad Norrlandiae littora; me
ridiem versus saltern ad Gottlandiam, etsi mi
nus frequens, invenitur. Crustaceis, e. gr. Ido-
tea entomo, molluscis etc. vescitur. Coit Novem-
bri et Decembri in fundo lapidoso. Praeterea 
simul cum C. Scorpio habitat ejusque mores se-
qui videtur. Holmiae in foris magnus numerus 
tota hieme venum datur, cute detracta et capite 
demto, immixto C. Scorpio. A. multis quoque 
non solum sapidi, sed etiam in deliciis haben-
tur Cotti, alii vero odorem quendam eorum fa-
stidiunt. lli, quum coeunt, retibus, apte in-
structis, vel etiam eodem modo ac Clupeae ha-
rengi varietas minor, instrumento hamato, in 
aqua perpetuo celeriterque sursum deorsum agi
tato, capiuntur. 

Hunc in aqua dulci adhuc nusquam, nisi 
in Vettern, invenimus, sed pluribus locis versari 
credibile est. Ibi coit Novembri. In ventriculo 
ejus insecla, crustacea et ova piscium invenimus. 
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COTTUS gobio Linn. ( S t e n - s i m p a ) .  

Tab. 7 fig. 2. 

Diagn. Caput inerme, prseter hamuliim prseoperculi marginalem, sursum flexum. 
Linea lateralis et pinna dorsi posterior laeves, inermes. 

Synon. ARTEDI Descr. Spec. 82 n:o 1; — Synon. 76 n:o 1; — Gen. p. 48 n:o 1; — LINNÉ Fn. Sv. 11:0 3 22; 
Syst. Nat. I, 452, 6; — RETZIUS Fn. Sv. 329, n:o 55; — NILSSON Synops. p. 98; — EKSTRÖM Vet. Ac. Handl. 

1831" p. 308; — BLOCH F. Deutschl. tab. 39 lig. 2, tom 2 p. 17; — CUVIER et VAL. H. N. des Poiss. IV p. 145. 

P. D. 7 ad 9 + i 6 v. 17; A. 12 ad 14; P. 13 v. 14; V. 1 + 4;  C. 1 o  v.  1 1 .  

Minimus inter Coltos nostrates, 3 v. 4 pol-
lices raro, 5 numquani superat. Attenlione ma-
gnopere diguus est, quuin transitum evidentem 
a Cottis ad Gobios et Callionymos prasbeat. 

Corpus, solitum in modum, posterius conice 
attenuatum, lateribus caudae compressum. Caput 
simile capiti Gobii, depressum, corpore latius, 
spin is, tuberculis carinisque destitutum, qua re 
hie a reliquis Cottis differt. Caput igitur super-
lie aeque convexum, subtus planatum, rostro ro-
tundatum. Oculi in clivo lateral i sursum spe-
ctantes, rostro quam occipiti paullo propius siti, 
latitudine unius oculi distantes, sat prominuli. 
Os magnum, latum, maxillis aequalibus; ossa 
max. superioris multo breviora quam in sp. pri-
oribus, tantum sub oculi margiuem anticum ex-
tensa. Aperturae narium, lit priorum; anterior 
paullo major. Den tes priorum. Membr. bran-
chiostega utrinque 6-radiata, subtus, usque ad 
pinnas pectorales, corpoii late adnata neque 
margine, ut priorum, libero ventrem cingens; 
aperlura igitur brancliialis minor, paullo propius 
ad strucluram ejusdem in genere Callionymi ac-
ceilit. Margo prasoperculi posticus bamulo par-
vo, sursum curvato, plana to, plerumque obtuso, 
armatus; in quo similitudinem hami, in Callio-
nymis, eodem loco si Li, sed apice multiplici in
struct, facile agnoscimus. Infra bunc adest spi-
uula planata, obtusa , radice lata, quam perpaul-
lum prominulam semper invenimus; quae vero, 
quum a BLOCH abler describitur, variabilis vide-

tur. — Linea lateralis, squamis solito modo fo-
veolatis evidens, antice dorso propior, sub ante-
riore parte pinnae dorsi 2-das leni curvatura ad 
media latera descendit. Cutis totius corporis 
glabra, mucosa, crassa. Pinnas dorsales, ut in 
prioribus formatae, inter se paullum conjunct^; 
posterior sat longa, fere ad p. caudalem conti-
nuata. P. ventrales singulari modo aberrant; ra
dios enim4molles, präster osseum, brevissimum, 
continent. In p. anali radii 2 ullimi basi sat 
approximati. P. caudalis fortius rotundala, ra-
diis 8 mediis apice bis bifidis. Prasterea radii, 
praecipue p. pectoralium et ventralium, in hoc 
pisce apice paullum divisi, quamquam, cute te-
cti, simplices apparent, qua re insuper liic a 
prioribus differt. Numerum radiorum sat varia-
bilem supra edidimus. 

Differentia sexuum minus eminet, sed la-
men re vera eadem ratione ac in congeneribus 
agnosci potest. Color variabilis, fusco-virescens, 
maculatus, maculis infra lineam lateralem flave-
scentibus. Pinnas omnes, praeter ventrales et 
dorsalem anticam, radiis fuscis, pallide macula-
tis ila pictas, ut fascias te nues, subregulares, pal-
lidae exinde orian'ur. Iris, fusca, margine in-
teriore fulva. — Icon marem, in mari baltico, 
Junio captum repraesentat. 

Partes internte fere congenerum. Hepar an
ticum, majore ad sinistrum latus parte silum. 
Appendices pyloricae tantum 4, majusculjc. Ova-
ria nigra. 
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Pisciculus descriptus littora maris baltici 
et aquas dulces totius Sueciae inhabitat. Fre
quenter invenitur, sub lapidibus occultatus, ubi 
aqua limpida fundum ex arena et lapidibus mix-
tum tegit. Uti congeneres solitarius, tardus et 
vorax, prasdam speculatur, et insectis, crusta-
ceis, vermibus, pisciculisque vescitur. E late
bris' expulsus, velocitate sagittae alium lapidem 
subit; quam ob indolem variis nominibus, a 

GOEIO. 

Sten (lapide) incipientibus, appellatur, ut Sten-
lakej Stensugarej Stensut etc. Propagatio tem
pore vernali peragi dicitur. Relatum quoque le-
gimus hunc piscem in monogamia vivere, fe-
minam ova in foramine, in fundo excavato, „de-
ponere, et conjuges hunc locum custodire, ova 
defensuros; quod vero nostra ipsorum experien-
tia affirmare non possumus. 
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ZOARC/EUS viviparus (T å n g ] a k e). 
Tab. 8 fig. 1. 

Synon. Hic piscis, ut incola Sueci», primum descriptus est a GISLERO in Act. Acad. Stockh. 1748 p. 37; sed 
ut exoticus diu antea cognitus est. ARTEDI Syn. p. 45 n:o 7. — GROSOV. Act. Ups. 1742 p. 87. — LmsÉ Mus. 
Ad. Fr. p. 69, Tab. 32. Fn. Sv. 2, 317. — Syst. Nat. I, 443. — STRÖM Sön dm. 313: Tangbrosme n:o 1. — 
MULLER Zo ol. Dan. Tab. 57. — RETZIUS Fn. Sv. p. 325 n:o 45. — EKSTKÖM V et. Ac. Ilandl. 1834 p 48 — N ILS
SON Syn ops. 104. — BLOCH F ische Deutschl. Tab. 72, Vol. 2 p. 188. 

Obs. Non dubitamus, hoc loco enumerare Blennium Lumpenum LiNNaet, S . N. p. 444, quod nomen örtum 
est vitio ab ARTEDIO, in Synonymia, p. 45 n:o 6, commisso, quod vero ipse deinde agnovit et in Appendice ad Ge
nera, p. 83, lin. ult. ernendavit. Nomen igitur Linneanum, "Lumpmus", etsi deinde, a FABRICIO, alii pisci e ge-
nere Cl/no datum, omnino rejiciendum censemus. 

P. D. ad 8o; A. circiter 70; 
Non sine difficultate in sjsteraate Iehthyo- tenditur. 

logico inseritur hic piscis, nani, etsi nota com-
muni Acanthopterygiorum: radiis dorsi simpli-
bus acutisque, careat, evidenti tamen affinitate 
cum Blenniis, familia acanthopterygiorum, jungi-
tur. Inter hos bene jam ab aculissimo ARTEDIO, 
deinde a LINNEEO oranibusque numeralus est, et 
cum iis pleraque conveniunt. A reliquis tamen 
Blenniotdeis dilfert: radiis dorsalibus articulatis 
ramosisque, et pinna caudali acuta, ab anali 11011 
disjuncta, et imperfecte, per incisuram, a dor-
sali distincta. Hane ob differentiam genus pro-
prium, Zoarcceunij condidit CUVIER, in quo uni-
cus liic ex piscibus Europeis numerandus est. 
In multis quoque cum Gobiis eongruit Zoarcctius, 
neque credimus, hasc genera in diversas fami-
lias separanda esse. Lotce forma corporis ex
terna sat sitnilis est. 

Longitudo Zoarccei plerumque 12 pollicum; 
vidimus tamen usque ad 16-poliicares, in mari 
baltico prope Stockholm captos. Feminse mari
bus majores sunt.— Caput parvum, subtus pla
natum, superne convexum, fronte declivi, paul-
lum compressa. Os mediocre maxillis rotun-
datis labiisque tumidis, circa maxillas convolu-
tis, instruetum. Maxillas asquales; superior mi
nus, quam in Cottis, extensilis. Dentes tantum 
in maxillis adsunt; parvi, cpnici, suboblusi, du-
plici serie dispositi. In maxilla superiore series 
anterior, regularis, constat 12 circiler denlibus, 
in utroque osse intermaxillari impositis; poste
rior, minus regularis, e dentibus minoribus for-
mata, plerumque desinit ad dentem 8-vum an-
terioris. Dentes niaxilhe inferioris dentibus su-
perioris similes, sed series interior longius ex-

p. 19; y• 3. 
Palatum et lingua mutica. Ossa plia-

ryngea superne utrinque 3, parva, inter se ap-
proximata, dentibus brevibus, conicis armata, 
serie in osse postico simplici, in reliquis dupli-
ei, dispositis. Inferne duo ossa pb. elongata, 
utrinque angustata, dentibus brevibus, obtusis, 
seriatis instrueta. Arcus brancliiales 4, intus 
papillas attenuatas, spinulam acutam continen-
tes, gerunt. Membrana brancbiostega, in medio, 
pectori omnino adnata, sed margo, ad partes 
ejus laterales transiens, evidenter apparet; utrin
que continet radios 6. Oculi parvi, paullum 
prominuli, alte positi: interstitio fere aequali la-
titudini oculi. Partes eoruni superiores et anteri-
ores paullum convergunt. Aperturas narium utrin
que distantes. Anterior in medio inter rostrum 
et oculum sita, in lubulum parvum cutaneum 
extensa, quam LiNNaeus in Fauna Suecica minus 
bene tentaculum oris vocat. Melius in Mus. Ad. 
Frider. de "tentaculis duobus ad nares" loqui
tur. Pori mucosi parvi, rotundi, seriem circa 
oculum, aliamque in maxilla inferiore formant. 
— Corpus cylindricum, ventre, praesertim in 
feminis gravidis, pendente. Cauda sat compres
sa, in apicem acutum produeta. Totum corpus 
mucocrasso, squamas occultanle, obducitur. Squa-
moe parvce, tenues, a se invicem paullo distan-
tes, in cute impressée; orbiculares, margine in-
tegerrima:, tenue striata;, puncto centrali eleva-
to. Linea lateralis non multum apparet. Anus 
paullo ante medium corporis situs, postice pa
pilla simili atque in Cottis instruetus. 

Pinna dorsi humilis, fere ab oceipite, usque 
in apicem caudas extensa, altitudine leviter de-
crescens; paullo ante apicem caudas incisuram 
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habet, magis niinusve latam, quae p. caudalem 
ibi distinguere videlur. Ante hanc 1'icl^.uld" 
radios circiter 90 continet, molles. arUeaUos, 
omnesque, prffiter anticos, apice divisos. Mem-
brana crassa, mucosa, basi, uti cutis corporis, 
squamosa. Squares postice altms in puma ad-
scendunt. — P. analis structure oranino simihs 
priori et eodem modo squamosa; sed inmura 
carens, usque in apicem caudae exit. Kadn cn-
citer 70 quodammodo certe distingui possunt; 
reliqui ila congesli, ut operam spernant nume-
rantis. _ P. pectorales reajusculse, rotundatoe, 
radiis 19 partilis membranåque crassa composi
te, p. ventrales minutse, inter se approxi-
matce, ante pectorales sitae, radiis 3, apice di-
visis, aegre distinguendis 

Differentiam sexus exteniam nullam aliam 
detegimus, nisi quod mas minor et gracilior est, 

'111 d"col'iv1 min u s varius, fulvo-fuscescens, sub ca-
pite et in abdomine griseoflavescens. Circa li-
neam lateralem utrinque adsunt maculae 13 yel 
14, alternatim dispositae, et prselerea, pone 111-
cisuram pinnas dorsalis, quaedam, obsolelae, aegre 
distinguuntur. Maculae superiores in pinnam dor-
salem, nigricante-marginatam, extenduntur. I. 
analis et caudalis margine fulvae. 1. Pe^to^les 

reliquis fusciores, sordide flavescenti-limbatae. Ma
cula; fuscae in vertice, inter oculos, ad nares et 
in genis conspiciuntur. Iris fusca, limbo tenui 
flava circa pupillare ornata. 

Partes internas sat similes sunt lisdem par
tibus in Coltis. Tubus intestinalis longus, am
plas; consistently tennis et fragilis, flexures eas-
dem, ac in Cottis, etsi minus defimtas, lormat. 
Ventriculus distinctus, sed pars ejus saccata ob-
soletior. Sacculi duo ad oesophagum pro appen-
dicibus pyloricis adsunt. Hepar, re vera sim
plex dicendum, oesophagum sursum amplectitur; 
apice tamen evidenter 3-fidum apparet, lacinia 
media reliquis breviore, dexlra, ad latus dextrum 
extensa, reliquis longiore. Vesica nataloria de-
est Ovarium, pise ceteris partibus memörabile, 
simplex el ovale; in statu non gravido colu-
mnam verlebralem seqvitur, structura tenue, ex 

parte ovis flavis, magnitudine capitulo acus Eequa-
libus, repletum. In statu gravido, cum uteri vice 
fungitur ovarium, parietes firmiores evadunt, vasa 
crebra sanguifera continentes. Ova turn oblonga, 
pellucid a, foetum parvum, in liumore aquoso na-
tantem, includunt. Sub finem graviditalis ova
rium a pullulis arete compressis, sed libere co-
acervatis, maxiree distenditur; membranae ovo-
rum vacuae et collapsae adhuc parieti adhaerent. 
Hoc tempore saepe, post rupturam membran® 
ovarii, magna pullulorum pars in abdomen ex-
trusi inveniunlur. 

Ilanc ob indolem viviparam, inter pisces 
minus vulgarem, Zoarcaeus diu fama celebratus 
fuit. Vulgus, et propter earn causam, et pro
pter similitudinem quandam externam, autiqui-
tus credidit, hunc esse matrem anguillae; quod 
eliam liomina ejus usitala: Aalmutler, A a! mo
der et apud nos Mussa (Generatrix Anguillae), 
exprimunt. Frequens vivil in utroque nostro 
mari, ubi littora profunda, lapidosa, Fucis Le-
cta iavenil; quamobrem, hunc, Lotce non ad-
modum absimilem, Tdngtake vel Stenlake (Lo-
tam fuci, L. lapidum) vocant accolae maris bal-
tici. Solitarius, sed ubique sparsus, vivit, sub 
lapidibus fucisve, vel in foraminibus latens. A e-
scilur molluscis, crustaceis vermibusque, et pi-
sciculis. Totum fere per annum fenmias maxi-
me »ravidas simul cum aliis, ovula parva con-
tinentibus, invenies. Tempus igitur propagatio-
nis non definitus videlur. Pleroeqne tamen gra-
vidissimae Decembri et Januario inveniuntur. 
Ut "ravidilas intra corpus feminae oriatur, ne-
cesse est copulationem sexnuin veram praecessis-
se. Feminffi sat fecundae sunt. Pullulos in una, 
12-pollicari, 196, sesquipollicares, numeravimus, 
quorum 75 in cavitate abdominali jacebant. In 
alia, 13-pollicari, 262 numeravimus. Ovula jam 
in feminis 6-pollicaribua evidentia sunt. Mares 
rarius inveniuntur. Caro bujus piscis alba, fir-
ma, saporem fere anguillinuin habet. Minus ta
men in nutrimentum adhibetur, earn fortasse ob 
causam, quod ossa coctione viridia fiant. Non, 
nisi casu, sagenis capitur. 
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AJSARRHICAS lupus Linn. ( I l a  f k  a  11 ) .  

T a b .  8 .  F i g .  2 .  

Sy non. LINN. Sys t. Nat. I p. 430. — Steenbiderj PONTOPP. Norr. Nat. Hist. 2 p. 243. — STRÖM Söndra, p. 
310. — ASCANIUS, Icones, Tab. 25. — RETZIUS, Fn. Sv. 315. — MOLLBERG. Act. Golhoburg 5, p. 18. — NILSSON, 
Synopsis p. 108. — BLOCH, Tab. 74; Tom. 3 p. 19. 

D. 7 0;  A. 48 ;  P. 20 ;  C. 1 2  v .  13 .  

Anarrhicas, sat afHnis Zoarcaeo, cum quo in
ter pisces Blennioideos (Fam. Gobioideorum Cuv.) 
prirautn a Cuvierio enumeratus est, solus est sui 
generis. Ab illo et a reliquis hujus Familiae prae-
cipue diflfert defectu pinnarum ventralium et mi-
ra dentium conformatione. Plerumque longitudi-
liem aequat 2 ad 3 pedum, sed 4-pedales quo-
que inveniuntur. Corpus elongatum, tereti-com-
pressum, caudu valde compressa ventreque laxe 
pendente. Caput pro corpore parvum: vix asquat 
i longitudinis corporis; superne convexum, late-
ribus compressum, genis tamen, ob validos mu-
sculos maxillarum, paullum tumidis; rostro bre-
vi obtuso maxillisque eequalibus. Caput speciem 
quandam prasbet felinam, quam dentes primo-
res longi, conici, augent, unde nomen Hafkatl, 
Feiis marina, orlum sit. Oculi inediocres, alte 
positi, rostro quam occipiLi propiores. Pori inu-
cosi, serie dispositi, oculuin cingunt; alii in ma
xilla inferiore et in cute crassa, opercula te-
gente et occultante, inveniuntur. Wares parvoe, 
utrinque duae; anteriores, inter oculum rostrum-
que mediae, in tubulum breve, cutaneum exe
unt. Os mediocre, lubiis carnosis, ad angulos 
oris plicas crassas formanlibus. Ossa iuterma-
xillaria fortia, cranio alfixa; maxilla i^itur sola 
inferior mobilis. Dentes validi; in utroque osse 
intermaxillari adsunt duo, conici. basi incras-
sati, similes dentibus laniariis Ferarum, sed ob-
tusi; intra bos 5 vel 6 breviores, paullum de-
pressi, adsunt. In palato dentes crassi, adspe-
ctu semiglobosi, series tres, duplices, formant. 
Harum media, in Vomere inser la, consistit den
tibus majoribus, superficie laevibus, trilis, ple

rumque 8, binis post binos dispositis, quorum 
penultimi reliquis multo majores. Series latera-
les singulas constant dentibus bis 4 vel 5, al-
ternatim dispositis et ossibus palatinis affixis. 
In maxilla inferiore anlice adsunt dentes 4 ad 
6 validi, conici, simplici serie dispositi, a qui-
bus, secundum longitudinem maxillae, sequuntur 
dentes subglobosi, minores, duplicem seriem for-
mantes, corona introrsum plana to-triti. Horum 
raedii reliquis majores. Ossa pharyngea superne 
duo, minora, dentibus conicis, pectinatim dis
positis, armata; inferne unum, anguliforme, eo-
dem modo dentatum. Lingua tenuis, rotundata, 
apice extensa. Arcus brancbiales 4, inlus spi-
nis cute tectis instructi. Membrana branchio-
stega pectori medio, infra radices pinna rum pe-
ctoralium, adnata. Ipsi radios ejus utrinque 7 sem
per invenimus; alii 4—6 numera visse dicunt, 
quod aut numero foitasse variabili, aut radio 
antico neglecto factum videtur. 

Cutis crassa, tenax, muco ubere obducta. 
Squam« ut in Zoarcieo minutas, rotundae, te-
nues, in cute, profunde impresscc, a se invicem 
distantes. Linea lateralis lion admodum conspi-
cua, recta, media corporis latera sequitur, a po-
ris cutaneis formata. Apertura analis magna, 
prominens, paullo ante medium corpus sita. 

Radii omnium pinnarum molles. P. dor-
salis paullo ante pectorales incipit et aequali al-
titudine fere ad pinnam caudalem procedit, ubi 
obli(jue truncata desinit; radios continet 70, 
simplices, flexiles, membranamque crassam, mu-
cosam. — P. analis forma similis dorsali, sed 
vix ultra dimidium ejus alia, multo brevior et 
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postice, infra finem p. dorsalis, angulo acuto 
terminata; radii circiter 48, ap.ce divisi. -
p pectoral*. magna, rotundat®; quura exten-
dunlur fere circulars, radiis 20 ramosis, cras-
sis mollibus, habitu quodammodo similes con
ch® q a® Peclen dicilur. — P. ventrales desuut. 
_ P. caudalis parva, apice rotundata, radns 
12 vel 13, radiis p. pectoralis similibus. 

Differentia sexuutn externa vix nolabilis. 
Color obscure fuscus, uniforniis. Latera cor

poris fasciis, numero formaque variis, nigris, in 
pinnarn dorsalem obsoletius continuatis, a pun-
ctis conflueutibus compositis Pon line® latera
lis et circum oculos albidi. Oculus obscurus 
inar°ine iridis dilutiore. Pinna dorsalis et ana-
lis niero-striolat®. Tales nuper capti semper no
bis visi sunt, sed in acre hi, ut omnes pisces, 
colorem cito mutant. S®pe, inter alios pisces 
iacentes, altera parte corporis decolores, altera 
parte colore minus l®sos invenies, ut ab adja-
centibus tecti sunt. Varietates igitur colons de-
script® hujus piscis liac causa ortas credidermuis. 

Anarrhicas structura interna a Zoarc®o non 
uiultuin difFert. Oesophagus arnplus, musculo-
sus, in ventriculum sacciformem transit, ad cu
ius'fundum pylorus, appendicibus carens, inve-
nitur Tubus intestiiialis longus, amplus, con-
stat membrana tenui et fragili. Bis inflectitur 
et in int. rectum breve, amplum, obconicum 
desinit. Vesica natatoria nulla. Hepar constat 
lobis tribus, quorum medius trans versus in su-
prema parte cavi abdominalis; sinister dexlro 
duplo longior, sed angustior et altenuatus. Ova-
ria duo, in exitum communem, amplum, conjuncta. 

Fabulas multas de hoc pisce auctores narra-
verunt. Sic norneti Anarrhicas, a GESNEBO da

tum, de indole quadam ejus monet, qua rupes 
et saxa adscendere crederetur, et nomen Lupus, 
Lupus marinus, exinde ortum est, quod eum, 
propter dentium atrocitatem, ciudelissime in alios 
pisces s®vientern, quasi Lupum in agnos, pu-
tarent. Sed tamen minime est piscis, ut dicunt, 
rapax, quod os ejus, parum aperiendum et den-
tibus arma tum obtusis, ad duras res frangendas, 
neque ad pisces capiendos vel lacerandos, lor-
matis, testatur. Yescilur conchis et cochleis in-
tra testas crassiores inclusis, quas, dentibus con-
tusas, deglutit. Ventriculus igitur, etsi tenuis et 
debilis, fere semper fragmentis harum testarum 
repletus invenitur. Etiam Crustaceis, Echinis, 
et Asteriadibus vescitur, sed alios pisces non ag-
eredi videtur. — Habitat prope lit tova nostra 
occidentalia, a Scania usque ad Norvegiam ma
xi me borealem. Sparsus ubique vivit, nec um-
quam copia ejus major capitur. Prope Islandiam 
a FAEERO migratorius habetur, qualis vero apud 
nos minime est, quum omnibus anm tempori-
bus deprehendatur. Male natat, motu serpen-
tante et tardo; fundum semper sequitur, inter 
lapides occultus, ubi s®pe quietus jacet, corpore 
intiexo. Mensibus Maja et Juuio propagan di-
citur, quo tempore frequentius capitur. 

Anarrhicas a piscatoribus non quaeritur, sed 
fortuito sagenis, vel retibus vel hamis, ad Gados 
capiendos praeparatis, extrahitur. Male olet, set 
a piscatoribus nostratibus inter cibos a matos nu-
uieratur, et prsesertim hepar ejus in dehcns ha-
betur. Anarrhicas captus caule prehendi debet, 
ob morsus ejus fortissimos. Piscatores eum icti-
bus occidere solent. Quidam capnt ejus abscin-
dunt, priusquam venutn datur, baud secus at 
venatores, qui Lepores eodem modo detruncant. 
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LA BRUS rupestris Linn.  ( S t e n - s n  ul t  r a . )  

Tab. 9. Fig. 1. 
D i  a g n .  M a r g o  p r e a 3 o p e r c u l i  o b s o l e t e  d e n t a t u s ;  

septemque molJibus, a ngn lo postremo acuta; macula 
caudalis, aliaqne in initio p. dorsalis. 

Synon. Hie piscis primura a LINNOSO descriptus est in Itinere Vestrog. p. 179, 
snultra", quod in Bahusia pro L. maculato et pro alio, infra a nobis describendo, adhibelur. Hie vero, a pi-
seatoribus bene cognitus, alio nomine, obsceno. appellatur. Idem piscis deinde a Ltrfxaeo, in Fauna Suecica, n:o 
330, Labrus suillus vocatus est. Ibi vero accidit, propter notam numeri, in priore loco obsolete impressam, ut 
"spinis dorsalibus novernJJj pro novemdccimj in diagnosi describeretur; quod et alios, et ipsum LiNNaeuM in erro-
rem induxit. Ille igitur, in Mus. Ad. Frider p. 65, tab. 31 fig. 7, eandem Labri speciem, nomine Scicence rupe-
strisj iterum descripsit, et in Syst. Nat. 1 p. 476 et 478, his duobus nominibus, ut pisces diversas, sed in ge-
nere Labri enumeratas, proposuit. — ABILDGAARD in Zoologia Danica, vol. Ill, p. 44, tab. 107, eundem piscem 
minus bene generi Pcrcce a dnumeravit, quo factum est, ut RETZIUS, in Fauna Suecica, secundum auctores nomi-
natos, JJLabium suillum" non minus quam Percam rupestrem enumeraret, quos tamen baud esse distinctos su-
spicaretur. — Soc-KaruelseSTRÖM, Söndm. p. 291. — Labrus rupestris NILSSON, Synops. p. 
pest ris j BLOCU, tab. 250, fig. 1. 

P. D. 17 + 9 vel 18 + 8; A. 3 + 7; P. 1 + 13; V. 1 + 5; C. 
Reliquis Labris nostratibus minor, plerum- sim p. dorsalis; infra earn 10 

que 5-pollicaris; nec ultra 7 poll ices longos vi
dimus.  Inter  Lcibros et  Creni/abros CUVIERII  
fere intermedius haberi potest. Quum vero La-
bro maculato, supra a nobis descripto, in pie-
risque similis est, hoc loco difTerentias amborum 
fere solas indicare liceat. Caput paullo longius 
apparet, quia corpus minus a I tum est. L inea dor
salis ad occiput leviter deprimitur. Caput quar-
tam totius longitudinis partem asquat, et altitu-
do corporis eadem fere est, qucE longitudo capi
tis. Labia breviora, minus explanata; superius 
crassius, subtruncatum. Ilinc angulos oris mi
nus perfecte cingunt et apex ossis maxillaris 
evidentius apparet. Dentes utriusque maxillce 
in series duas dispositi; externi rariores, magni, 
subulati, apicibus incurvi, antici reliquis majo-
res. Series interna minus regularis, dentes par-
vos, sed tamen prominulos, continet. Oculi { 
capitis longi; margo infimus pupillce tangit li-
neam mediam, a rostro ad mediam pinnam cau-
dalem ductam. Interoperculum superne, secun
dum totam longitudinem, squamatum. Prteoper-
culi margo posticus denticulis parvis serrulatus, 
qui tamen in pisce vivo a cute omnino obte-
guntur. Linea lateralis, dorso quam ventri multo 
propior, continet squamas 36 — 38, minores, quam 
squamas adjacentes et apice sursum oblique fis-
sas. Squamarum corporis series supra lineam 
lateralem 3, cum 4-ta, minore, secundum ba-

Wrightj Fries et Ekström. Pisces Scandinavice. 

76. — Lut/anus ru-

i3. 
vel 11 numeran-

tur. — Pinna dorsalis pi mice eidem L. macu-
lati similis, postremo rotundata, radiis 17 spi
nosis et 9 mollibus, vel etiam 18 spinosis cum 
8 mollibus. Horum ultimus ad radicem usque 
fissus. P. analis, angulo postico a cuta, radiis 3 
spinosis, 7 mollibus, apice, präster primum, ra-
mosis. P. pectorales pellucidce, radiis 14: pri-
mo brevi, osseo; secundo simplici, reliquis apice 
ramosis. P. ventrales radio primo duro, pun-
gente et 5 mollibus, fissis. P. caudalis angulis 
et postice rotundata, basi inter radios squamata, 
radiis 13, quorum utrinque unus simplex. 

Colore minus, quam congeneres, nilet. Cor
pus superne griseofuscescens, lateribus virescens 
squamis basi fuscis, vel inferius, a serie infra 
lineam lateralem tertia vel quarta, basi fulve-
scentibus. Venter unicolor " lauco-albidus. Linea 
fusca, a labio superiore ad marginem prceoper-
culi, per marg. inferiorem oculi ducta, superne, 
ante oculum viridimarginata. Iris obscure ru-
tila, margine utroque dilutior, maculaque viridi 
superne sita. Hasc vero species proesertim agno -
scitur pinnis unicoloribus, prceter membranam 
p. dorsalis, inter radios 4 v. 5 anticos nigra et inter 
quartum septimumque basi striolis cterulescentibus 
ornata. Macula rotunda nigra in margine caudce 
dorsali, ad basim p. caudalis, semper adest. 

Hie, ut omnes Labri, colore variat obscu-
riore vel diiutiore. Mutationem vero coloris 

4 
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maxi me memorabilem saepe intra momentum 
tempovis factam in hoc observavimus. Nam in 
aqua libere na tans maculas habet in utroque la
tere 14- fuscas, quarum 7 supra totidemque in
fra lineam lateralem alternatim dispositae sunt; 
pisce vero attacto subito omnes evanescunt, ne-
que redeunt nisi post quietem aliquam. Hos 
maculas, quce in pisce ex aqua retracto, num-
quam observantur, in icone omisimus. — Partes 
internee partibus iisdem L. maculati similes. 

Species Labri nuper descripta, ad oras no
stras, longe frequentior est reliquis, latiusque 
dispersa, nam a Scania ad Norvegiam septern-
trionalem invenitur. ^Estate ad pontes et ad 
littora prserupta, montana, circiter orgyiam pro-

LABRUS exoletus Linn. ( G r a s - S n u l t r a ) .  
Tab. 9 fig. 2. 

D i a g n .  M a r g o  p r a e o p e r c u l i  e v i d e n t e r  s e r r a t u s ;  p i n n a  a n a l i s  r a d i i s  o  s p i n o s i s  7 - q u c  
mollibus, angulo portico acuta _ N;o 3; 

Synonymia. L. exolelus Linn. Fn. Sv. N.o ööl, öyst; iw. , p NITccnv Svnoosis d. 77. 
- Retzlus Fauna Sv. p. 335, N:o 67 (prater citaUones Ascann et Pennanti), - Nilsson, Synopsis p. 

P.O.  18 + 7 vel 19 + 6; A. 5 + 7; A i + " ;  V.  i +5; C. i6 .  
Specimina pleraque 4 vel 5 pollicum lon- sitis, duas series formantibus, altera 

funda, versatur. Pauci quidam ibi, gregem for-
mantes, prope fundum inter fucos et algas vi-
ctum quaerunt. Superficiem raro visitat; si vero 
prsedam quandam ibi ceperit, mox ad fundum 
revertitur. Territus sub ponte vel in fissuras 
rupium, vel inter folia fucorum sese abscondit. 
Hieme ad littora non observatus; sine dubio pro-
fundiora loca petit. Eum tempore propagations 
observandi nobis hucusque occasio defuit. Ve-
scitur parvis crustaceis, molluscis et vermiculis. 
Facillime capi potest hamo, Turbone litoreo ine-
scato, et in sagenis multi stepe cum aliis piscibus 
accipiuntur, sed a piscatoribus non quaeritur, ne-
que caro ejus comeditur, etsi alba et sapida est. 

gitudinem habent; maxima, quae vidimus, fere 
6-pollices (150 millira.) expleverunt. Genitalia 
perfecta jam in 4-pollicaribus inveniuntur. Prce 
ceteris Labris nostratibus facillime hic agnosci-
tur spinis p. analis quinque; reliqui ties tantum 
habent. Prseterea vero peculiarem quandam 
formam habet: oblonge-ellipticam, valde com-
pressam dorso pragsertim acuto; os minutum, 
pinnas dorsi anique altitudine fere ubique aequa-
les et angulo postico acutas, caudaeque minus 
dilatatam. Caput quarta totius longitudinis parte 
brevius, et altitudine corporis multo brevius. 
Den tes breviores, quam L. rupestris, sed praete-
rea similes. Linea lateralis infra finem pinnae 
dorsalis solito modo, sed angulo fere recto, fle-
ctitur; tegitur squamis 35 — 37 minoribus, apice 
integris, tubulo sursum flexo insignibus. Squa-
marum series supra lineam lat. A majores, cum 
una minore ad p. dorsi; infra lin. lat. 10 nu-
merantur. Squamae tenues et pellucidae; desunt 
in membrana pinnae caudalis. — Pinna dorsalis, 
solito modo constructa, continet radios 18 vel 
19 spinosos et 6 vel 7 molles; fulva, postice 
grisescens maculis casruleis inter radios dispo-

in basi, 
altera in medio sita. P. analis colore et forma 
p. dorsal i similis, continet radios 5 spinosos et 
7 molles, quorum ultimus ad basim iissus. P. 
pectorales flavae, pellucidas, radio primo pun-
gente, reliquis, 12, ramosis. P. ventrales sor-
dide albae, radio l:mo osseo, acuto, et, 5 parti-
tis. P. caudalis radiis 13; grisea, radiis fulvis, 
membrana grisea, basi, medio et margine cas-
rulea. Color corporis supeme olivaceus; in la-
teribus, praesertim deorsum, flavus, quod huic sp. 
est peculiare; venter albidus, immaculatus. 
Squamae, praeter ventris et capitis, apice laste cce-
ruleae. Caput fulvescens, fronte fuscum, oper-
culo flavuin; lineis 6 longitudinalibus, violaceis 
ornatum. Iris fusco-rutila, limbo pupillari diluti-
ore. _ Partes internae ut in priore constructa?. 

Haec Labri species septemtrionali plagae pe
culiars videtur; a pud nos infra Bahusiam non 
est inventa. Parcius, quam congeneres, obvenit, 
sed eandem sequitur vitae rationem et, ut reliqui 
Labri, hi pauci tantum eongregantur. Potius 
tainen circa scopulos externos neque prope lit
tora versatur. Nec magis, quam supra descri-
pti, a piscatoribus quaeritur. 
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ESOX Lucius Linn. (Gädda). 
Tab. 10. 

Diagn .  Corpus  e longa tum macu l i s  lu t e i s  o rna tum;  ros t rum la tum,  depressum,  
ap ice  ro tunda tum.  

Synonymia: Artedi Descri pt. Sp. p. 53; — Syn. p. 26; — Gen. p. 14. — L im. Fn. Sv. N:o 355. — Syst. Nat. 
1. p. 516. — Retz. F n. Sv. p. 350. — Ekstb. A ct. Holm. 1831. p. 75; — Nass. Synops. p. 36; —Bloch. Oecon. 
Naluig. d. Fische Deutsclil. Tab. 32; Tom. I, p. 229. 

P.D.  19 — 21; P. i3—15; V. 9 11; A. 16 —18; C. 19. 

In aquis Suec'ias Es. lucius longitudinem 1 
ad 4 pedum plerumque assequitur; inveniuntur 
tamen, etsi raiissime, specimina 6 pedes longa 
et XXXX libras gravia. Longitudo capitis i 
longit. corporis implet. Rictus magnus, ita ut 
angulus oris sub antica oculi margine desinat. 
Constructio vel forma oris cum rapacitate piscis 
congruit; nam et maxillae, quae maxi me dilatari 
possunt, et palatum et fauces dentibus acutis 
recurvalisque armata sunt. Ossa inlermaxilla-
ria exigua, antice ab osse vomeris separata, uno 
ordine denticulorum acutorum rectorumque ar
mata. Maxillaria longa, edentula, una cum inter-
maxillaribus marginem superioris maxilla; for-
mant. Ossa palati, antice cum ossibus maxilla; 
superioris et vomeris arliculis juncla, dentibus, 
carminis in modum positis, armata; in margine 
aulem interiori denies longi, conici rarique uno 
ordine positi reperiuntur. Os vomeris antice 
denlibus majusculis, rectis, recurvatis, mobili-
bus acutisque, postice, per totam longitudinem, 
denticulis carminiformibus armatum. Maxilla infe
rior superiore longior, denlibus fixis, apice subulatis 
curvatisque, una serie munita; ex his anlerio-
res breviores, laterales majores, rari et intus 
curvati sunt. Ossa maxillaria inferiora apice, 
per cartilaginein quodammodo articularem, con-
nata sunt, quo fit, ut rictus multo amplius dis-
tendi possit. Lingua cartilaginea, libera, apice 
truncata denticulisque, densissime positis, per 
totam longitudinem conspersa. Ossa pharyngea 

quattuor, supra duo totidemque infra, similiter 
denticulata. Branchiae quattuor ulrinque, latere 
interiore denliculalae. Numerus radiorum mem-
brans branchiostegae, haud raro utrimque inas-
qualis, inter 13—16, variat. Membrana bran-
chiostega, usque ad basim linguae fissa est, ibi-
que decussatim aflixa. Caput supra planum, 
inter oculos depressum; rostrum elongatum, con-
vexum et depressum est. Oculi magni, supremo 
capite positi et late distantes; supra illos ossi
culum lunatum, ossi superciliari avium subsi-
mile, prominet, quo fit, ut vultum piscis refe
rat ferocem subdolumque. Nares magnae, aper-
turis duabus, prope oculos sitis. Genae angu-
lusque superior operculi squamis obteguntur. 
In fronte rostroque et occipite pori mucosi fre-
quentes sunt. Corpus elongatum, crassum, coru-
pressiusculum, a p. dorsali analique ad p. cau-
dalem, fortius decrescit; ita ut altitudo caudae 
vix superet J altitudinis medii corporis. Dor
sum rectum, convexiusculum latumque; venter 
planus. Corpus squamis mediocribus, imbricatim 
positis, mollibus vestitum. Linea lateralis recta, 
dorso propior, squamis apice fissis notata, rarius 
tamen squamis apicibus integris interrupta. Ad 
lineain lateralem utrimque adest series squama-
rum, formam lineae lateralis fere referens, paul-
lulum tamen variabilis. Anus magnus, ad i 
distantias p. caudalis ab osse humerali situs. 
Pinnae verticales, dorsalis neinpe analisque, ce
teris perfectiores sunt. Pinna dorsalis propius 
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ad cautlam remota, alta et a pice rotundata, su
pra ipsum anum incipit; desinit supra finem p. 
analis; radiis 19—21, quorum 8 primi simpli-
ces< p. analis, forma similis dorsali, radiis 
IQ 18, quorum 7 simplices, ceteri ramosi. — 
P. pectorales oblique rotundatae, prope ventrem 
posits, radiis 13—15, quorum primus simplex. 

p. ventrales in medio corpore sitae, radiis 
9 lly quorum primus tantummodo simplex est. 

p. caudalis apice incisa, radiis 19 ramosis. 
• Differentia sexus in eo cernitur, quod pinnas 

maris majores, magis rotundalas radiisque cias-
sioribus prasditae sunt, quam feminas. liasterea 
longitudo p» pectoralis in mare fere cequalis d i-
stantice apicis ejusdem a basi p. ventralis; sed 
in femina brevior est. 

Corpus supra nigricans, subtus albidum; la-
tera cinereo-virescentia, fasciis flavescenlibus pi-
cta, in junioribus magis contiguis, in senioribus 
interruptis, maculas rotundatas formantibus, prae-
sertim ad latera dorsi, ubi sensim evanescunt. 
Pinnae cinereo-lutescentes, undulis obscurioribus 
ornatae. Margo a nterior p. ventralis analisque et 
lobus inferior p. caudalis magis lutescentes sunt. 
Iris lutea, macula ante et pone pupillam fusca 
notata. Squamae laterum, macula semilunari 
nuda, luteo micante, cornibusque retroversis, 
ornat® sunt. Color pro cetate, copia vel inopia, 
alimenti, et proprietate aqua3, in qua vivit piscis, 
varius. Seniores clarioribus distinguuntur colo-
ribus; qui in aqua turbid a vivunt, semper ob-
scuriores sunt illis, qui in aqua limpida vitam 
degtuit. In lacubus minoribus, ubi aqua colo-
rem obscurum adsumpserit, Esoces pi ope atio 
colore inventi sunt. In taeniis maris Balthici, 
hieme ingrediente, minores, colore citrino, sage-
nis capiuntur. Hos a taeniis remotissimis vel 
ipso mari ad venire credunt piscatores, q uam ob 
caussam illis nomen Njh'indare (Adventilios) im-
ponunt. 

De intestinis liaec fere adnolavimus. Hepar 
longum, indivisum, attenuatum, sinistro latere 
situm; intestinum simplex, ventriculo vacuo, fere 
omnino lineare apparet, et bis iuflectitur. Appen
dices pyloricce desunt. Ductus cysticus longus. 

JCIUS. 

Vesica aerea longa, fere cylindrica, antice tu-
bulo brevi et tenui in oesophagum exit. Ovaria 
et testes longa. Renes obscure rubri, ad latera 
columnae vertebralis jacent. Vesica urinaria te
nuis, cylindrica, longiuscula , apertura pone 
anum propria. 

Esox lucius in omnibus fere Scandinavian 
aquis versatur. In Lapponia Tornensi, etiam 
in aquis alpinis, supra regionem betulinam si-
tis, reperitur. Picesertim in aqua dulci flumi-
num lacuumque habitat; baud raro tamen in 
taeniis maris Balthici interioribus degit. Quo 
propior altum mare vivit eo minor et rarior 
existit. In ipso mari frustra quceritur. Sinus 
vadosos fundo herboso litoribusque graminosis, 
vere asstateque cupide frequentat; tempore au-
ctumnali litora prasrupta et petrosa petit, a qui-
bus, ineunte hieme digreditur. Plurimi tum 
ad stationes testivas regrediuntur, majores vero 
agmina piscium in altum sequi videntur, ut ma
jor sit copia victus. Ubi Esox lucius pro anni 
temporibus vivit, ibi intra tractum exiguum, 
semper solitarius, nunquam catervatim, nisi 
tempore coitus, vagatur, baud aliena loca pe-
tens. A piscatore fide digno comperimus, E. lu-
cium, qui hamum arripuisset, nonnullos post 
annos in eodem loco sagena captum fuisse e t in 
visceribus ejus, hamum amissum esse repertum. 

Rapacissimus inter pisces nostrates sine di-
scrimine et piscis alios et pullos avium aquati-
lium et mammalia minora et amphibia et cada-
vera devorat. A denso gramine vel arundineto, 
in quo plerumque moratur, in advenienlem pras-
dam, summa velocitate irruit. Prasdam ex obli-
quo arripit et inter dentes transversam tenet 
dum mortua vel languida fiat; tum vero ita 
convertit, ut earn capite praeeunte deglutiat. 
Hoc, si praeda magna est, tardius peragitur, quia 
anterior pars, quas in oesophagum iniit, solvi 
debet, antequam cetera intrudi possint. Hoc 
loco quod observavit clar. C. F. W^ern com-
memorare juvat: Es. luciuin 7 vel 8 libras gra-
vem, una cum Salmone ejusdem magnitudinis 
in piscina a se adservatum, hunc impetu facto 
transversum corripuisse, qui post duas circiter 
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horas, pugna fessus, victori pabulum praabuit. 
Is enim, a capile incipiens, Salraonem per tres 
dies sensim devoravit. Digestio deinde per heb-
domadeui peracla esse videtur.— Quamquam noil 
admodum vitffi lenax, in vivario diu asservari 
potest, si pisciculi, unde vivat, adsint. 

Tempus coeundi pro setate variat, ila ut 
juniores primum, deinde astate adultiores, pos-
tremo seniores majoresque coeant. Antequam gla-
cies lacuum tempore vernali rumpitur, Es. lu-
cius litora petit. Piscatores mediae Sueciae, ut 
fama fert vetustissima, credunt, Lucium die Gre-
gorii (XII Martii) caput ad litora vertere, eoque 
adpropinquare die Gertrudi (XVIII ejusdem 
mensis). Talia quasrit litoris loca, ubi rivi vel 
amnes aquas effundunt; bis enim locis glacies 
primo vere rumpitur. Lacubus rivulisque e 
glacie liberatis, pratisque uliginosis inundatis, 
Esoces haec loca visitant, ibique coeunt. 

Diversis nominibus pro loco et tempore 
coitus insigniuntur; ut G/ow-gädda, qui simul 
cum Ranis, ^/wg-gädda, qui in pratis coit, et 
sic in ceteris. Majores plerumque pro forma 
corporis, el prcesertim caudre, vel longiori et 
sraciliori, vel robustiori, diversis nominibus di-Ö ' ' 

slinguuntur. 
Septemlrionem versus serius coeunt; in flu-

mine Torneå Lapponioe baud ante medium ju-
nium. Ova in aquis minus profundis vel vado-
sis deponuntur; ideoque pisces, hoc tempore 
minus pavidi, facilius observari possunt. Fe-
minas, semper maritis majores, singulae a mari-
bus duobus ad quatuor comitatse, eo usque ad-
scendunt, ubi motus earum superficiem turbet, 
vel etiam pinnae supra aquam emergant, ibi
que subsistunt. Mares autem latera, ventrem, 
dorsumque immobilis feminoe fricant; post tem
poris momentum, lionnullis caudas verberibus 
mares dispellit et ad alium locum properat, ubi 
denuo nupliae celebrantur. Inter baec femina, 
in gramine fundi, ova majuscula et fulvescentia 
deponit, quae, semine maris superfuso, fecun-
dantur. In ovario feminse, 6 libras gravis, 
136,000 ova numerata sunt. Pulli mature cre-
scunl; post 25—30 dierum spatium ova exclu-

duntur. Pulli exclusi, in anno astatis primo, 
longit. 2, in secuodo 5 pollicum attingunt; in anno 
fetalis sexto li, in duodecimo 2 pedum attigisse 
exislimanlur. Hoc autem ex copia alimenti pen-
det. Pulli, 11 ad 2 pollices longi, in fonle, fundo 
lirnoso, positi, intra 5 annorum spatium, ma-
gniludinem tantummodo Clupete barengi adulti 
attigerunt. Alius, 6 poll, longus, in alia fonle, 
inter pisciculos demissus, intra lustrum in lon
gitudinell! 16 poll, crevit. Haec omnia, etiamsi, 
quantum pro astate crescat Esox, baud perfecte 
indicent, tamen magnam ejus vetustatem te-
stantur. 

Propter stragem et vaslilaLem quam, Es. lu-
cius piscibus infert minoribus, nonnulli ilium, 
sallem in aquis minoribus, abolere voluerunt. 
Ex hac re illud tamen incommodum nasceretur, 
ut, multitudine minorum piscium nimis aucla, 
inopia alimenti fieret malusque individuorum 
babitus et postremo interitus oriretur. 

Jam restat, ut nonnulla vite hujus piscis 
propria adferamus. Piscatores suspicantur, Es. 
lucium alio anni tempore avide, alio noil arii-
pere escam. Hanc rapacitatern certis temporibus 
redire, scilicet iisdem lunfe vicibus, quibus 
quotannis coire desiverint, ita ut piscator tem
pus, quo Es. lucium hamo capere liceat, prae-
dicere possit. Mense caniculas quotidie tamen 
prasdam quasrit. Ilaec certis temporibus omissa 
voracilas a tumore gingivas oriri creditur, potius 
autem necessitati digerendi alimentum, quod 
copiose devoravit, tribuenda est. Aliud liujus 
piscis est singulare quod praedam devoratam 
eructare valeat. 

Esox ubique vulgaris et plerisque sapidus, 
non minus recens, quam siccatus adhibendus, 
multis modis capitur. Omnes fere modi bunc 
piscern capiendi, ex voracitate ejus desumpti 
sunt; qua inductus, loca omnia, in quibus pi
sces turmatim congregantur, visitat ob eamque 
caussam in omnes fere insidias aliis piscibus ex-
positas, incidit. Hoc loco tantummodo instru-
menta piscatoria, ad bunc piscem capiendum 
propria, exponemus. Nassa (llvssja) praesertim 
tempore coitus usitata, in pratis inundatis sinu-
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busque herbosis ponilur. Rete (Nät) per totum 
annum, exceplo hieme, in sinubus minus pro-
fundis tendilur. Estate tanlum, ad litora jun-
cosa adhibetur aliud rete duplex (Skottnät): al
terum minoribus, alterum grandioribus maculis 
contextual, eo consilio, ut Esox, terrore injecto, 
reti irruens, sacculum per maculam majorem 
extrahat, in quo captivus hasreat. Linea pisca-
trix (Långref, cujus definitionem sub Perca, Tab. 
1 dedimus) a fine mensis Maji ad auctumnum 
fere extretnum, primum in vadosis, postea, anno 
jam longius provecto, in profundis litoribus de-
railtitur. Es. lucius vario hamorum genere di-

versisque anni tempestatibus ex. gr. iiamis for
ma angulari (Angelkrok) tempore hiemali tan-
tum; ad longurium (Stångkrok) vel ad frustum 
ligneum, in aqua fluitantem, ligatis (Klump- vel 
Pålkrok), omnibus anni temporibus, capitur. 
Etiam hamo majore, formam pisciculi referente, 
(Drag) illicitur. Ad litora vadosa ubi aqua lim-
pida est, tempore vernali et auctumnali, per 
noctem, igne accenso, fuscina captatur. Es. lu-
cium certis temporibus ac locis laqueo, filo ori-
chalcico parato, strangulari posse, silentio pra-
terire noluimus. 
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CYPRINUS Idus Linn. (Id).  
Tab. 11. 

Diagn. Squamae lineoe lateralis circiter 5y, pinna analis margine minus sinuata, 
radiis i o (raro 11) divisis *). 

Synonymia. Artedi Descr. Gen. p. 5; — Syn. p. 14; — Sp. p. 6. — LINN. F n. Sv. N:o 362. — Syst. Nat. 
1, p. 529. RETZ. Fn. Sv. p. 358. — EKSTRÖM^ Vet. Acad. Handl. 1830, p. 146. — NILSSON S ynopsis} p. 27. 

Junior. Cypr. Idbarus? LINN. Syst. Nat. 1, p. 529. — RETZ. Fn. Sv., p. 375. — EKSTRÖM, Fische von Mörkö 
p. 18. T. 11. 

Obs. Inter figuras Blochii nullam certe ut C. Ido congruam citare audemus; huic tamen proxime accedere 
videtur T. VI, nomine C. Jeses inseripta, cujus etiam descriptio eo magis cum Ido convenit, quod ibi legimus 
''Die Seitenlinie ist mit 58 gelbbraunen puncten besetzt." Ha; squama; igitur 58 erant, qui numerus Ido 
proprius est. Tab. 36 (nomine C. Ido) mimine huic referre possumus, ut fecit Cuvier in Regne Animal; quod 
etiam ut vitimn adnotavit Voigt. 

P . D . i i .  P .  17. V. 9—10. A. i3—14. C. 19 **). 

I11 genere Cyprinorum Idus inter majores poll, et pondus 5—6 librarum attingit. Corpus 
numerandus est. Longitudo piscis ordinaria 13 crassum, modice compressum, dorso latiusculo 
ad 17 pollices cequat; interdum longitudinem 20 et convexo; allitudo maxima, ad initium p. dor-

*) Species 18 sequentes, aquas Scandinavia; visitantes, in genere Linneano, Cyprino> comprehendimus et hoc 
raodo proponimus: 

Sect. Is Squamis magnis, in ordinibus distinctis seriatis. 
A. Radii p. dorsalis plures quam p. analis, 

1. Gy pri nas Cuv. (Karpar) corpore alto, compresso. Radii dorsales numero duplici radios anales superant. 
a) cirrhis praeditus 1. C. carpio Lin. 
b) cirrhis destituti 2. C. carassius L. — 3. C. gibelio Bl. 

2. Gobi o Cuv. (Sandkrypare). Radii dorsales paullo plures quam anales; corpus subcylindricum; Os cir
rhis ornatum. 4. C. gobio L. 

13. Radii dorsales pauciores, vel non plures, quam anales. 
Sp. Scand. carent cirrhis. 

3. A bra mis Cuv. (Braxnar) pinna anali longa, radiis circiter XX: numerus eorum duplo major quam r. 
analium. Rostrum ante maxillas prominens. 5. C. bräma L. — 6. C. ballerus L. 

7. C. blicca L. — 8. C. vimba L. 
4. Chela Buch (Skär-braxnar). P. analis longissima, radiis 20 et ultra; Maxilla inferior longior. 

9. C. cultratus L. 
5. Aspius Agaz. (Löjor). P. analis longa, radiis non ultra 20, saltem vero 6 pluribus quam p. dorsali*. 

Maxilla inferior longior. 10. C. aspius L. — 11. C. alburnus L. 
6. Leuciscus Kl. (Mörtar). P. analis brevis, radiis vix (vel fere 4) pluribus, quam p. dorsalis. Maxill* 

subaequales. 12. C. iclus L. — 13. C. cephalus L. 
14. C. grislagine. — 15. C. rutilus L. 
16. C. eryilirophthalmus L. 

Sect. 2: Squamae parvse, minus regulariter dispositse. 
7. Phoxinus Agass. (Elrizor). Radii dorsales et anales numero aequales; cirrhi desunt; corpus tere-

tiusculum. 17. C. phoxinus L. 
8. Tin ca Cuv. (Sulare). Radii dorsales paullo plures quam anales; cirrhi breves; corpus altum, com

pressurn. 18. C. tinea L. 

**) In hac formula tantum radios fissos enumeramus; reliquos, integros7 difficulter distinguendos, omittimus. 
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saiis, $ tolius longitudinis asquat. (Has autem 
mensurae, pro sexu, aetate et anni teraporibus 
variant); latitudo seu crassities maxima, climi-
diam fere partem allitudinis implet. Linca ven-
tralis ab isthmo ad anum subrecta, sed in fe-
mina tempore coitus convexa. Anlica pars ven-
tris, ad pinnas usque ventrales, plana, poslica 
ad pinnam caudalem carinato-convexa. Caput 
squamis destitutnm, compressuin; in individuis 
minoribus asquat carciter 1 longitudinis corporis 
ad mediam p. caudalem, in maximis i, ad mar
ginem incisure: ejusdem pinnae. Fröns lata, 
convexa, lineå frontali curvatå. Rostrum obtu-
sum, latum, minus productum. Os parvum, 
aliquantulum adscendens, extensile, maxilla su-
periore longiore, paullo ante rostrum prominen
te; os sub medio intersdtio oculorum et narium 
desinens. Maxillce, vomer et lingua edentulce. 
Ossa maxillaria longitudine oequanl intermaxil-
laria, quae marginem maxillae superioris formani. 
Oculi laterales; linea a rostro ad mediam p. 
caudalem ducta, infra marginem oculi incidit. 
Interstilium oculorum ma jus duplici oculi dia
metro. Nares oculis propiores, aperturis utrin-
que duabus approximatis, interstilio lobato; an-
tica minor, rotunda, poslica major lunata. In
terstilium narium longitudinem diamelri lridis 
suboequat. Branchiae 4 utrimque, latere inte-
riore duplici tuberculorum ordine instruclae; tu-
berculi externi arens primi longiores, apice pia
no, angulisque tribus. Membrana branchiostega 
isthmo adnata, radiis 3 lalis, compressis et cur-
vatis. Ossa pbaryngea inferiora, binis denlicu-
lorum ordinibus prcedita sunt, quorum exterior 
dentibus 5 majusculis, (mediis majoribus) apici-
bus albis, incurvatis constat; series interior den
tibus 1 ad 4 brevioribus, aequalibus, armata. 
Squamae mediocres, strialae, imbiicatim sed or
dinibus regularibus dispositas. Linea lateralis, 
ventri multo propior et parallela, squamis ple-
rumque 57, interduin 55—59. tecta. Supra li-
nearn lateralem 8, infra 4 squamarum ordines 
numerantur. Anus maris ad 4 lotius corporis 
situs, in femina caudae paullo propior, seriebus 
5 squamarum a linea laterali distans. 

S IDUS. 

Pinna dorsi unica supra radios pinnarum 
ventralium incipit, situs lamen paullo variabi
lis; allior quam longior, margine obliquo, recto, 
angulisque rotundatis; radii 11, quorum 3 pri
mi simplices, ceteri 8 apice divisi, ultimus ad 
basim fissus. P. analis, demissa, margine pro-
funde incisa; expansa, fere recta; radiis 13, ra-
rius 14, quorum 3 primi simplices, ceteri 10 v. 11 
apice ramosi, ultimus ad basim usque divisus. 
Radius 3:us et 4:us longiores, in pinna demissa 
apicem ultimi attingénles. P. pectorales ovales, 
apice rotundalte, radiis 17, quorum l:us simplex 
el robustus, ceteri apice ramosi. P. ventrales 
in medio in ler apicem rostri et caudae sitae; 
extensas, fere rotundas; radiis 9 v. 10, quorum 
unus vel duo simplices. Ad basim pinnarum 
appendices acuto-lanceolatae reperiuntur. P. cau-
dalis furcata, lobis apice acutis, inferiori vix vel 
paullo longiori, radiis 19 longioribus, präster 
extremos minores. 

Differentia sexus, praeter earn, quam supra 
memoravimus, vix nisi tempore coitus observari 
potest; tunc enim squamae maris tuberculis pel-
lucidis, flavescenlibus, apice nigris, fimbriatae 
cernuntur. Quas fimbriae coilu peracto decidunt. 

Color pro diveisis speciminibus annique 
temporibus variat. Tempore verna/i ve/ coitus: 
Dorsum olivaceo-canum, fundo oricbalcico, qui 
color in lateribus sensim in coloiem ventris al-
bidum mutatur. Caput supra colorem dorsi re
ferens, sed obscurius, lateribus fulvesceus, variis 
coloribus pulcbre micans. Iris lutea, macula 
magna cano-nigricante supra pupillam et pras-
terea punctis nigris minntissimis quasi irrorata. 
Pinna dorsi et caudae, obscure olivaceo-can£E; 

haec ad basim lobi inferioris plus minus ru-
bescens. P. ventralis et ani carneoe, basi et mar
gine albicantes. P. pectorales pallidae, rubra 
aliquantulum tinctoe. Tempore auctumnali: Co
lor corporis magis pallidus, omni fere splendore 
oricbalcico expers, pigmentum squamarum etiam 
pallidum, interdum fere nullum. Iris argentea, 
supra macula obscura, annuloque oricbalcico pu
pillam circumdante. Figura nostra, piscem paullo 

ante 
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ante terapus nuptiarum, in taeniis Maris balthici 
caplum, repraesentat. 

Iiepar, ut in plerisque Cyprinis, magnum, 
in 3 lobos di visum: unum medium, ceteros latera-
les, intestinum amplectentes; quod, per totam 
longitudinem aequaliter crassum, bis inflectitur. 
Yentriculus tumens, 11011 incrassatus; appendices 
pyloricae desiderantur. Vesica fellea magna, sa
turate viridis. Ovaria et testes per totam abdo
minis cavitatem sese extendunt. Vesica aérea 
sat magna, in duas partes quasi filo constricta; 
pars anterior orbiculata, posteriore fere dimidio 
minor; bcec conica et paullum curvata. 

Junior, qui in taeniis Mörkö Sudermanniae 
Idpluggj Lännarej NobiSj et in aliis locis Id-
barn3 Skall-Id, Gall-ld etc. nuncupatur, pluri-
bus notis ab adultis differt. In hac aetate pi-
scis crassior videtur; caput quam pro corpore 
majus; linea dorsalis a rostro ad p. caudalem 
arcum describit aequalem; rostrum supra mar
ginen! maxillae superioris paullum prominet; ra
dius l:us, simplex, pinnae dorsalis et analis baud 
cerni potest. Corpus flavo-album, dorso obscu-
rius, colore subviridescente; pinnae albae, rubro 
levissime tinctae, praesertim p. abdominales et 
ani, quae antice magis rubescunt. 

ldus per totam fere Scandinavian!, inde a 
Lapponia Tornensi usque ad Scan iam, om nes 
majores lacus fluviosque, quibus bi cum mari 
Balthico et freto Oeresund conjunguntur, incolit. 
Neque vero omnibus locis aeque frequens est. 
In Lapponia enim rarius deprehenditur. Ta men 
in ämne Muonio L^ISTADIUS et W. v. WRIGHT, 
euui, usque ad Karesuando progredi narrarunt. 
Mediam Sveciam orientem versus, potissimum 
frequentat. Etiam ad Gothlandiam baud parvus 
numerus capitur. In lacubus minoribus vix nisi 
rarissime in venitur, in majoribus autem et sinu-
bus maris baltici, ubi aqua minus est salsa, gre-
gatim habitat. Ex bis habitaculis, postquam in 
profundis biemavit, jam primo vere, glacie nuper 
fracta, ad littora subit, ostia fluviorum, rivo
rum, torrentiumque, ova depositurus, petens, quo 
tempore cognomine Isfisk (piscis glacialis) a pi-

Hfriglitj Fries et Ekström. Pisces Scanclinavice. 

scatoribus appellatur. Coitus Idorum, qui in 
media Svecia plerumque circa finem mensis Aprilis 
incidit, eo modo fit, ut primum mares, in ca-
tervas congregati, iter dirigant ad coeundi loca., 
quce sunt ämnes vadosissimi, rivi paludesque. 
His itineribus sa3pe diflicillimis ldus multum 
exbibet vigoris, quo plurima impedimenta vin-
cit, et callide structas insidias evitat. Sicut Salmo 
scite transilit saxa, truncos, parvulas cataractas 
et cet. quae iter obstruant, et mirum est, qvomodo 
loca lion satis profunda lateri incumbens trans-
natare sciat. Ubi baec ob stant impedimenta quasi 
liaesitantes congregari solent, donec unum, cliifi-
cultate superata, ducem sequuntur celeri. Hoc modo 
piscis quam longissime progreditur, dum sibi locum 
idoneum repererit, vadum graminosum, quod 
aqua perfluit. Aliquot post diebus, plerumque 
vero non nisi coelo sereno calidoque, etiam fe-
minae turmatim adveniunt, atque maribus se 
conjungunt. Inde incipit coitus, qui semper fit 
multo strepitu, et circiter tres dies noctesque 
durat. Sin autem frigidus boieas vel turbida 
tempestas forte incident, ad jucundiores dies 
differtur. Ova supra gramina vel sarmenta fundi 
deponuntur. Coitu finito pisces utriusque sexus 
commixti, qua pervenerunt, reveituntur. Intra 
14—30 dierum spatium ova excluduntur, prout 
tempestas plus minusve faveat. Pulli in locis 
natalibus, nisi jam exaruerint, ad finem mensis 
Augusti, quo 2 circiter poll, longitudinem atli-
gerunt, remanent. Postea, quam copiosissime 
congregati, altiorem aquam petunt, et paullatim 
disperguntur. Tempore aestivo vitam degunt 
majores ad ripas prasruptas, saxosas et umbro-
sas, ubi vesperis tranquillis sursum adscendent.es 
in summa aqua luilunt; juniores autem vada 
graminosa diebus calidis tranquillisque visitant. 
Auctumno iterum vadosa littora quaerunt, et eos-
dem saepe, quos tempore coitus, fluvios ac rivos 
invisunt. Ut gelantur lacus, gregatim repetunt 
profunda. 

Nutrimenta ejus sunt vegetabilia, crustacea, 
insecta, rarissime pisciculi. Caro, quamquam 
mollis et ossiculis plena, si sollicite prceparatur, 
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sapida: salsa vel siccata diutius conservari polest 
Cocta, proesertim si salsa fuerit, colorem accipi 
rubescentem, carnique Salmonis haud dissimilem. 

In piscinis vivus dia retuieri potest Idus, 
prsesertim si h® in aqua pura et leniter fluente 
demerauntur. Plerisque locis vulgari nomine Id 
appellator; australibus autem provincns Suecise 

Ort sive Ört dicitur ct circa Mälaren apud 
Eskilstuna, honorifico nomine Karp iusi«nittir 

Omnibus fere anni temporibus, praesertim 
dum coit vel coeundi loca petit, nassis, fundis 
retibus et verriculis, interdum quoque luscino 
capitur. 

C Y P R I N U S  B l i c c a  B l o c h  ( B j ö r k n a ) .  

Tab. 12. 
D i a g n .  S q u a m a e  l i n e ®  l a t e r a l i s  4 6 ;  O r d i n e s  s q u a m a r u m  g  i n t e r  l i n e a m  l a t e r a l e m  

et p. dorsalem. P. analis radiis ai v. 22 dmsis. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 _ ^ ̂  Bloch 

Synonymia. A'''e^bSpj.P'_ Eks°tiöm, VetTc. Handl. 1830 p. 170; - Nilsson Synopsis p. 31. 
F -  D Ä ™ P o i , 5 ,  i n b ' D e ' s c ,  S p e c .  p .  2 0  N : o  9  ^ S S Ä j Ä  H *  
ceteris loeis citatis raemoravit, nescius eum eun em e se> -dtribuit E\iniie factum est, ut Lisssus, aucto-
vero nomina suce Bliccce (Descr. Sp. N:o 11), ut synonyma, male odt nbu £ "Bjölkna" ignota era t 
ritate Artedii ductus, liuie pisci (bliccae Aitedn), n"™.L" JTf- o71 t syst Nat I, p. 352), quo tamen certe nihil 
Linnaeo, qui tamen usus est eodem nom,ne (fiypr. Bjorkna Fn Sv. 371 et Syst. M 1, p dj 35 
nisi juniorem C. ball,rum Linn. descnps.t. Hoc « ^ ̂  I rum Li»Mi reperitur.-

t u m ,  n o m i n e  C. bliccce bene descripserat et delmcare curaverat. 

P. D. 11. P. 15. V. 9. A. 24 v. 25. C. 19* 

cyp,ir Blicca Uv — Njy-f S5UÄÄÄ ÄTÄ 

EH •= ter ZS7" taU"»» » T » ™ .•» .» -V  « «» »T  J S L^ dS r sssz 
occipUe subito adscendens et usque ad p. dorsa- rostro propiores, a perturis utnnque duabus ma-
C «rc,,"l, c. carinatum; inde, ad p. Lnd.lcm q~ ».fenor ,,1 medar,, Op r-
rectum et crassius rotundato-convexum. Venter cula la:via margine rotunda to, Slal '' e 

ab isthmo ad p. ventrales planus, inde ad p. nui, diaphana obduct,. Branchiae tubercul.s par-
caudalem acute carinatus. Caput longitudine vis, biseriatis ant.ce instruct®; tubercula 



C Y P R I N U S  B L I C C A .  35 

arcus prim i, majora. Membrana branchiostega 
radiis 3; lateribus isthmi adnata. Ossa pha-
ryngea denticulis conicis, subrectis, apicibus 
minus curvatis, armata, quorum superiores 5, 
semper in serie dispositi; inferiores, ut in toto 
genere variant, 2 vel 1, vel omnino nulli. 
Squamae corporis magnas, striatae, in ordinibus 
ordinariis imbricatim posits; similes squamis 
C. rutili; crassiores quam bramae. Linea lateralis 
demissa, ventri propior, squamas continet circi-
ter 46 (45—48); supra illam 8, infra 6 ord i nes 
numerantur. Anus sub fine p. dorsalis, paullo 
ante § lougitudinis corporis, situs. 

P. dorsalis supra interstitium inter p. ven-
trales et anurn sita; duplo fere altior quam lon-
gitudo baseos; antice acuminata, oblique trun-
cala, radiis 11, quorum 3 prinii simplices, ce-
teri 8 apice divisi; primus ita exiguus ut vix 
appareat. — P. analis longa, margine oblique 
siniiato-truncata, radiis 25, rarius 24, quorum 
primus rudimentarius; 2 et 3 simplices. — P. pec-
torales parvae, forma ordiuaria, radiis 15, quo
rum 1 simplex, ceteri ramosi. — P. ventrales 
etiam parvae, aperturam analem apice baud ad-
lingentes, radiis 9, quorum 1 simplex. — P. 
caudalis radiis 19, profunde incisa, lobo superi-
ore breviore. 

Color pro jfitate e t anni temporibus paullum 
variat. Figura nostra piscem habitu vernali, vel 
coilus, depictum exbibet. Dorsum olivaceo-canum, 
fund o flavo-argenteo, lateribus dilutioribus; latera 
capitis inultis coloribus mixtis pulchre micantia. 
Iris dilute aurata, punctis numerosis atro-viridi-
bus quasi irrorata, ad marginem superiorem in 
fasciam confluentibus. P. dorsalis et caudalis 
oli vaceo-canae; p. pectorales, abdominales et analis 
pallidae, basi radiisque plus minusve rubicundis. 
Quo colore Cvpr. blicca a junioribus C. bramae 
facile dignoscitur; nam pinnae inferiores in C. 
bra ma juniore semper pallidae sunt. Tempore 
coitus praeterito, color tlavedinem deponit et in 

purius argenteum abit. Juniores magnitudine 
minore et colore pallidiore ab adultis difFerunt. 

In lacubus Sveciae tseniisque interioribus 
maris Baltliici vulgaris obvenit Blicca. Cum vero 
plerumque vilis babeatur, et a multis piscatoribus 
cum junioribus Bramis confundatur, vel etiam in 
diversis locis, diversa nomina trahat, terminos, 
intra quos degat, accuratius designare non possu-
mus. Attamen pro certo scimus, Bliccam maxi-
me vulgarem esse per totam Uplandiam, Suder-
manniam atque meridionales provincias. Inter 
nomina multa, quibus insignitur, base n obis inno-
tuerunt: Bjälke, Blecka, Björkfisk, Björkare, 
Kjärta, Panka, Blåpanka etc. — In iis lacubus 
fluviisque, quorum fundus limosus, arenosus et 
herbis consitus est, oplime viget. Primo vere 
vadosa et gramiuosa littora petit, ubi mense 
Junio coit. Seniores primum, deinde juniores 
post majora vel minora inter valla, nuptias, si 
tempestas favet, tres ferme dies noctesque, com-
tinuo celebrant. Ova in liei bis deponunt. Sub 
ipso coitu pulsant et agitant superficiem aquae, ad 
quam alias raro adpropinquant; potissimuin enim 
ad fundum, aliquando forte media in aqua, ver-
santur. Ceteroquin pavidus, strepitum, vel levem, 
timens, hie piscis sub ipso coitu timorem deponit, 
quare tum facilius capitur. BLOCH in uno spe-
cimine, 8 semunciarum pondo, ova 108,000 
numeravit. Totarn ^statera in vadis degit, au-
tumno vero, loca profunda, ubi magnis in gre-
gibus hibernant, qua^rit. Edacissimus in suo gene
re, gramina, insecta et vermes vorat. Quam 
ob indolem, cum escam bamoruni avide surripiat, 
non vero degluliens capiatur, piscatores eum ode-
runt et nomine edacis (ätare) appellare solen t. 
Attamen fere semper macer deprehenditur. Prae-
terea quoniam parvus et ossiculis plenus est vi
lis babetur et pro cibo speruitur. 

Ilic igitur piscis non qv^ritur; sed cum 
ubique adsit, facile cum a 1 i i s piscibus capitur. 
Plerumque primo vere, dum per ämnes et rivos 
ad coeundi loca descendit, saepe excipitur. 
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CYPRINUS Cephcilus Linn. ( F a r n a ) .  
Tab. 13. 

Diagn .  Squ f i n»  l i ne® l a t e r a l i s  45 ;  p inna  ana l i s ,  ma rg ine  d i s t i nc t e  r o tunda t a  , r ad i i s  

9 Svnonrmia- Hsecce Cyprini species faunce nostra fere ignota fait, usque du ra Nilssos eara, '"SynopsiPisc. oynonymia - n k>**»vi rliapnnsi mpmoravit. LinnjEUS jam in Actis Upsal. 1/4-t p. -jD, 

cSÄoÄ. a: eL'acc! PSv.tap: 
w'rSnmm - Inter Figuras Biocl.ii, nulla nisi Tab. 36, C. Ido adscript», hunc prabere videtur.-Certum 
baberaû  hunc piscera eundera esse ac Ckub vel Ĉ  ̂Ang,crura, qui bn I?.™ NaT. 
r^Ä^rtTÄÅ!; Brit. Anira^ p. ?87; Whs MaU p. 
411-' YarÉeu, Br. Fish. 1 p. 358) accept..™, solum huic p.sci debetur. — A Dotova» et Jurine Cypr. Jeses 
appellatus est^, quod noraen,' in tabula nostra XIU:tia inscriptura, lector corngat precaraur. 

P.D.i i. A. 12. P. 17. V.\o. C. iQ-
Cypr. Cephalus, inter Leuciscos numerandus, 

maximus est inter nostrates hujus subdivisionis. 
Specimina 22 pollices longa vidimus, pleraque 
veto, tempore coitus capta, longitudinem Idi et 
pondus 7 — 8 Librarum attingunt. Ilabilus fere 
C. Idi, sed dilfert corpore crassiore et minus 
alto, dorso magis lato et convexo, vel etiam ad 
occiput longitudina liter impressiusculo. Linea 
dorsalis, ab occipite ad initium p. dorsalis ad-
sceudens, inde recla fere linea ad p. caudalem 
protensa. Linea ventralis, a mento ad anum 
11011 multum curvata. Summa altitudo, ad ini
tium p. dorsalis, i longitudinis corporis, ad in-
cisuram p. caudalis, asquat; latiludo seu cras-
sities maxima f altitudinis. Caput paullo lon-
<rius quatn in C. ido, superne planalum, oculis 
longe discretis, fronteque sat lata, unde nomine 
Dick-Kopf interdum appellari solet. Linea fron
talis fere recta, antice tantum subdeclivis; latera 
capitis plana, antice declivia. Rostrum latum 
et obtusum. Nares, oculis quam rostro propio-
res, multum distantes; aperturae saepimento tenui, 
verticali divisas, postica anteriore duplo major. 
Oculi alte positi; linea enim, ab apice maxillas 
superioris ad apicem operculi ducla, marginem 
inl'ei iorem oculi tangit; diameter oculi i longits 
capitis aequat. Os minus extensile, sed perma-
gnum in genere Cyprinorum; diameter rictus 

dispansi maximus, asqualis distantioe a rostro ad 
medium oculum; ore clauso maxilla superior infe-
riore fere longior; angulus oris ad liueam vertica-
lem, a maigine anteriore oculi ductam, extendi-
tur. Ossa pharyngea in unico specimine, quod 
dissecuimus, duphce ordine denticuloruni ar-
mala invenimus; in superiore ordine 5, apicibus 
curvali, in inferiore 2, recti et conici, inventi 
sunt. Squamas corporis magnas, dura? et striates 
forma quadrangulares, margine libero arcuato, 
angulo medio obtuso, subprominulo; basi latio-
res, truncatae; pars squamae visibilis, longitudine 
duplo latior. Linea lateralis antice arcuatim de-
missa, ventri quam dorso propior, squamas con-
tinet 44 ad 46. Supra illam 7, infra 4 ordines 
squamarum numerantur. Magnitudo igitur squa-
marum pro nota maxime characteristica de-
scripti piscis haberi potest; sunt enim multo 
majores quam in Ido. 

Pinna dorsalis supra finem radicum p. ven-
tralium incipiens, formain liabet vulgarem, mar
gine tamen apicali subrotundato; in adultis in-
clinata, ut in figura nostra; in junioribus erecta, 
angulo anteriore acuto. Radii 11, quorum 3 pri-
mi simplices, celeri apice divisi, ullimus ad ba-
sim fissus. 

Forma p. analis, inter Leuciscos insolita, 
preecipua est nota qua C. cephalus a reliquis 
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(lignoscitur. Nam in ceteris Cyprinis hasc pin
na antice angulum format, duplo fere allio-
rem, quam radium ultimuin, sed in C. cephalo 
p. analis antice posticeque fere aeque alta, angu-
lis obtusis margineque rotundato-arcuato; radii 
eniin medii longiores sunt. Curvatura hujus 
marginis in pisce seniore accrescit. Semper 12 
radios invenimus, quorum 3 primi simplices; 
reliqui 9 apice divisi, ultimus fere ad basim 
fissus. — P. ventrales in medio fere inter ro
strum et p. analem sitse, magnse, angulis rotun-
datis, antice radiis 2 simplicibus, quorum l:us 
brevissiuius, secundo arcte adlioerens, ceteri 8 ro-
busti et ramosissimi. — P. ventrales, forina con-
sueta, radiisque 17.— P. caudalis modice incisa, 
iobis acutiusculis, radiisque 19 longioribus. 

Seniores colore similes C. rulilo, pulchre 
argenteo-cani, dorso obscure olivaceo-viridi, squa-
mis etiam, supra lineam lateralem, basi olivaceo-
viridibus, apice micantibus; qui color infra lineam 
lateralem pallescit et in colorem ventris flave-
scentem sensim abit. Caput supra obscure oli-
vaceo-fuscuin; lateribus argenteum, fulvo pluribus-
que coloribus micantibus ornatum. Iris lutea, 
subtus argentea, superne fascia nigricante. P. 
pectoralis, dorsalis et caudalis fuscae, unicolores; 
p. ventrales et ani, pulclire m i nia tas, radice ful-
vescente; radii p. ani rosei. Color pinnarum in-
terdum variat. Nostra icon piscem ante tempus 

coitus reprassentat.. — Juniores colore pallidiores 
sunt pinnasque interiores decoloralas habent. 

Partes intestinas ut in congeneribus. 
C. Cephalus rarius quam ceteri Cyprini 

apud nos invenitur et in eo a ceteris sui gene
ris discrepat, quod, in locis ubi inveniatur, par-
ce, numquam copiose, ne tempore quidem nu-
ptiarum, capiatur. Ilium adhuc in tribus tan-
tummodo locis repertum comperimus, nempe 
in amne ad Norrköping, infra cataractam, ubi 
a piscatoribus Farna appellatur; in fluvio Go-
tbaelf ad Gothoburgum, ubi Dickkopp dicitur, 
et in lacu Hjelmaren et amne, in illum influente, 
Stor-ån, ubi Arännare nuncupatur. Habitatio 
in aquis, inter se tam remotis, ostendere videtur, 
eum in aquis etiam pluribus inveniendum esse. 
Vilas ratio nobis minus coguita. In lacubus et 
aquis majoribus maximam anni partem degit; 
loca vadosa, fundo gramiuoso et limoso, amat. 
Mense Majo flumina adscendit, ubi in rapidissimo 
flumine vel catarracta praesertim versatur. Tem
pus propagations circa finem mensis Junii inci-
dit. Depositio ovorurn adhuc non observata. Ad 
Octobrem mensem in flumine moratur; postea 
hibernas stationes inträt. Retibus, nassis et ba-
mis, lumbrico terrestri vel caudis Astaci fluviati-
lis, pro esca adhibitis, parce capitur. Captura, 
ut felix sit, mane vel vespere et in aqua rapide 
fluente, fieri debet. Caro, carni C. Aspii gustatu 
similis, parvi tamen asslimatur. 

CYPRINUS Grislagine Art. (Stämm.) 
Tab. 14. 

Diagn. Squamae liueee lateralis 5a. Pinna analis margine subincisa, radiis 8 divisis. 
Synonymia: Artedi Descr. Gen. p. 5 N:o 13; — Syn. p. 5 N:o 4, — Spec. p. 12 N:o 4- — Linn. Fn. Sv. 

N:o 367. — Syst. Nat. 1 p. 529. — ftetz. Fn. Sv. p. 357. — Nils Synops. p. 27. 
Obs. An hicce piscis idem sit, ac Cypr. Dobala BLOCHII, Ichthyologis Germanise ad eruendum tradimus. Eura 

a Cypr. Leucisco LINNIEI et ARTEDII, non differre, perspicuum nobis videtur. 

P. D. io. A. ii. P. 17. V. 9 vel 10. C. 19. 
Cyprinus Grislagine inter minores Leucisco- pollicum, maxima vero 10. — Corpus multo 

rum species numeratur; longitudo ordinaria 6—8 gracilius, quam in alfinibus; proslongum la-
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teribus modice co.np.essis dorsoque tereti-ro-
tundalo. Liuea dorsalis et ventrahs non mul-
tum curvatae, Samma allitudo corporis, longi-
tudini capitis aequalis, vix i longiludmis corpo
ris explet. Caput mediocre, fronte late convexo-
complanata, rostrum versus decl.ve. Rostrum 
latum, obtusum, auteos prommulum. Os parvum, 
paullulum adscendens; maxilla superior paullo 
lon°ior; angulus oiis sub apertura nasali postica de-
sinens. Oculi majusculi, diametro aequali i lon-
eit:s capitis; rostro quam occipiti propiores; alte 
nositi, ut in C. ido et cephalo. Nares magnae, in 
fovea sitae, oculis quam rostro propiores. Ossa 
nharvnéea denticulis, per ordines duos dispositis, 
arma ta; superi,res 5, longi, recti, apicenitrorsum 
paullum curvati; inferiores curti, recti et conici, 
plerumque tres; saepe tamen variant. - Squamae 
corporis parvce, striatae. Linea lateralis ventil 
propior et subparallela, squamis 50 ad o4. Su
pra illa ni 8, infra 4- series squamarum nu me-
rantur. , . . 

P. dorsalis, altior quam longior, inargme obli
que truncata, angulis rotundiusculis; allitudo an-
tica duplo major; radii 10, quorum 3 primi 
simplices (primus aegre detegitur), reliqui 7 apice 
valde ramosi, ultimus fere ad basun divisus. 
(Obs in computatione radiorum Artedius primum 
omisit, ultimum pro duobus numera vit, unde Hu
merus idem). - P. analis, forma fere s.nnlis p. 
dorsali, angulis, praesertim postico, magis acutis, 
mareineque paullulum introrsum curvato; rada 
11, quorum 3 primi indivisi; primus minutis-
simus; ceteri 7 apice divisi, ultimus profunde 
[jssus_ p. pectorales radiis 1/, quorum pri
mus indivisus. — P. ventrales radiis 10, quorum 
2 primi indivisi et arcte cohaerentes; primus non 
semper detegitur. - P. caudalis furcata lobis 
asqualibus, radiis 18—19 longionbus. 

Color colori affinium subsimilis, sed palli-
dior; argenteus, tempore coitus paullum flave-

scens. Caput superne et dorsum olivaceo-fusca. 
Iris flavescenti-argentea cum circulo fusco irrorato, 
superne obscuriore, maigineque pupillari lutescen-
te. Latera capitis fulvescentia et nucantia. r 
dorsalis obsolete fusca, unicolor.; p. caudalis 
pure olivacea; p. pectorales, ventrales et am pal
lid®, lutescentes, radiis, praesertim in medio, 
aurantiis. In junioribus pinnae inferiores pallidas, 
decolores. Partes interiores ut in congenenbus 

In Sueciae septemtrionalis lacubus fluviisque 
maioribus, qui in mare Balthicum exeunt, a 
Muonio ad Dahlelfven, Cypr. Grislagine vulgaris 
obvenit. Septemtrionem versus usque ad Keu-
g is-fors in Lapponia Tornensi invenitur, et ad 
Lycksele copiose capitur. In lus regionibus no
mine Stärnm insignitur. In Dalekarlia SträJ-
linz, ad Gefle Feting dicitur. Etiam Uuim" 
nibus Wermlandiae majoribus et lacu Wenern 
vulgaris vi vit, ubi Stå/ting n uncupatur. 1 lumen 
Götha Elf inhabitat; eum vero longius meridiem 
versus inveniri haud comperimus. Diversis locis 
diversa nomina trahit ex. gr. Skall-ld, Skalljer 
et Ådras. Similiter ac C. idus et C. cephalus, 
piscis est fluviatilis, qui verno tempore a lacubus 
et teniis coeundi gratia flumina inträt. Aquam 
vero lente fluentem araat, cum rapiditati llu-
minis resistere nequeat. In profundo hiber-
nat. Primo vere, glacie soiuta, flumina turma-
tim petit, ibique diebus 8 — 10, post ad ventum, 
preeteritis, raense Majo, in fundo arenoso coit. 
Propagation peracta, circa 14 dierum spatium 
manet; poslea cito abit. In fluvio Klar-Elfven 
totum annum permanere fertur. Pavidus stre-
pitum timet. Motus ejus in aqua celeres sunt. 
Ob tenacitatem vilas et splendorem corporis ju-
niores escam egregiam, in hamis adhibendam, 
praebent. Caro alba, sapida et ossiculis minus 
repleta, sed propter minorem magnitudinem pro 
cibo contemnitur. iEstate et propagations tem
pore verriculis, nassis et retibus capitur. 
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CYPRIJSUS rut i/us Linn. (Mört.)  
Tab. 15. 

D i a g n .  S q u a m a e  l i n e r e  l a t e r a l i s  c i r c i t e r  4 a ;  p i n n a  a n a l i s ,  m a r g i n e  p a u l l u m  s i n u a t a ,  
radiis io divisis; pinna dorsalis ventralihns opposita. 

Synonymia: Artedi Descr. Spec. p. 10 N:o 3, — Syn. p. 10. N:o 18. — Gen. p. 3. N:o 1. — Linn. Fn. Sv. 
N:o 3Ö2. — Syst. Nat. 1. p. 529. — lletz. Fn. Sv. p. 357. - ödman Vet. Acad. Handl. 1782 p. 163. — E lström 
ibid. 1830 p. 153. — Nilsson Synops. p. 27. — Blocli, Fische Deutsclil. L p. 32, Tab. 2-

A. 12 v. 13. P. D. i2. P. 17. V. 9. 
Cypr. rulilus plerumque 6 ad. 8 pollices 

longus, ad propagationem idoneus invenitur, multl 
tamen, 12 pollices longi, inveniuntur. Compres-
sus est et Ido gracilior, ita ut summa altitudo 
circiter | longit:s corporis cequet. Linea dor
salis 11011 multum curvata ad p. dorsalem assur-
git, indeque, linea subrecta, ad p. caudalem de-
scendit; linea ventralis ad anum fere recta, ubi 
angulum obtusum format. Caput, ut in C. ido 
formatum, fronte autem rectiore et rostro acu-
tiore, impressione caret supra nares; longitudo 
capitis aequat I corporis. Os parvum, magis 
quam Idi extensile, maxilla superiore aliquanto 
longiore; angulus ejus infra nares desinit. Ossa 
pharyngea denlibus 5 v. 6, una serie dispositis, 
longis, rectis apicibus paullum introrsum curvatis, 
armata. Oculi magni, diameter eorum aequat 1 
capitis; ante medium caput ita siti, ut linea a 
margine maxillae superioris ad mediam p. cau
dalem ducta, marginem pupillae inferiorem tangat. 
Nares ut in G. ido. Squamae durae, crassae et 
striatae, pro corpore majores, quam in C. ido, vel 
etiam C. cephalo; 40 ad 43 lineam lateralem 
obtegunt. Supra lineam lateralem 8, infra earn 
4 ordines numerantur. Pro fimbriis marginalibus, 
quae in Ido, tempore coitus, reperiuntur, squamas 
C. rulili hoc tempore nodis, 1 ad 3, verrucifor-
mibus, acutis, ornantur. Directio linese lateralis 
hujus generis consveta. 

P. dorsalis, in medio dorso incipiens, mar
gine oblique truncata, angulis, pnEscrtiru postico, 
acutis. Hadii 12, quorum 3 primi indivisi, 
(primus minuLissimus); celeri 9 apice ramosi. — 
P. analis ut in C. ido formata, sed paullo longior, 

a 19. 
radiis 12 v. 13; 2 vel 3 primi siinplices, ceteri 
10 divisi. — P. pectorales radios 17, — Yen»' 
trales 9, —• Caudalis 19 continent. 

Mas a femina corpore semper minus lato, 
squamisque, tempore propngatiouis tuberculatis, 
ddfert. 

Color dorsi el capitis superne atro-virens, 
sensim in viriditatein liquidiorem abiens. Latera 
argenteo-cana, nitida; media nitore Eeneo obsolete 
tincta; venter sensim subflavescens. Squamae, 
praesertim superiores, basi macula virescente no-
tatae; squ. lineae laUralis bimaculatae. Color Iri-
dis plerumque ruber, unde proverbium, apud 
nos tritum, de oculis, ut in C. rutilo, rubris; sed 
secundum aetatem, anni tempora et praecipue 
aquam, in qua vivit piscis, variare videtur. In 
illis, qui lacus majores laeniasque inhabitant, 
iris rubro-lutea, superne macula obscure rubra 
notata; in junioribus pallidior, rubicunda; seni-
orum vero, qui in stagna, seu lacus minimos, 
aqua turbida repletos, vivunt, iris saepe ruberri-
ma cernitur. P. dorsalis caudajque olivaeeo-
fuseffi, unicolores; p. inferiores flavescentes, rubro 
plus minus imbutas, prassertim p. ventralis et ani, 
quaruin radii a medio ad apicem rubri. Pinna; 
vero, ut iris, colore variae. 

A Lapponia Tornensi ad Scaniam maxime 
vulgaris el frequens est C. rutilus, non solum 
in lacubus lluviisque, sed etiam in taeniis i li
ter ioribus maris Baltliici. Quin etiam inventus 
est in lacu parvo alpino, in alpe Akkalispudive, 
Lapponiae Pitensis. Aestate littora graminosa et 
vadosa amat; hiemem in profundo degit, unde 
magui greges, glacie soluta, iter faciunl oras 
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versus, ubi, initio Maji, n uptias celebrant. Pisces, 
ex hibernatione littora petentes, ila distribuli 
sunt, ut mares prius aclveniant, quibus nonien 
ismört imponi solet; serius, 14 circiter post dies, 
fe minas appareant, quag a ludo vel a frondibus 
arborum Lek- vel Löfmört appellantur. Sexus 
tam commixti inter sarmenta atque gramina nup
tias celebrant, quae, pro tempestate, 3 usque ad 
9 dies perdurant. Sub ipso coitu dense congre-
crati, ea celeritate pisces ad superficiem aquae 
ruunt, ut motus eorum fremitum excitent, qui, 
brevibus intervallis, desinit et denuo repetitur. 
Ova, in sarmentis et gra mini bus fundi deposita, 
post 10—14 dierum spatium excluduntur. Pulli 
celeriter crescunt. Nobis pro certo narratum 
est, eos tribus prasterlapsis annis longitudinem 
4—5 pollicum attigisse. Societatem amans, totam 
sestatem, in majoribus minoribusve catervis, hue 
illuc per oras circumvagatur. Minus pavidus, 
slrepitum quidem fugit, sed cito revertitur. Ve-

RUTILUS.  
scitur insectis, molluscis cochleisque et lierbis. 
Aqua, in qua vitam degit, magnam vim babel, 
non solum ad colorem, quod supra observavi-
mus, sed etiam ad saporem carnis mutandum. 
Sic carnem albam et sapidam proebet, si in aqua 
pura vixit piscis; si vero in aqua turbida et 
limosa, coctam rubescere et limum baud parum 
resipere expertum est. Vivus in piscina diu 
conservari non solet, nisi sub ipso coitu captus 
fuerit. E piscibus Scandinavias certe inter uti-
lissimos numerandus est. Pauperibus frugalem 
coenam praebet; sed praesertim ad escam, qua 
capiantur pisces majores et meliores, ante alios 
pisces, exquiritur. Nassis, sub coitu, inter saepi-
menta collocatis, retibus et verriculis per totum 
annum capitur. Hamo, omnibus anni tempori-
bus, extrahitur. Hieme autem, hie captandi 
modus tantummodo ad escam comparandam ad-
hibetur. 

CYPRINUS 
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CYPRINUS e ry thr op h tha lmus  L  in  n .  ( S a rf.) 

Tab. 16. 
Diagn. Squamae linese lateralis  circiter  l \ i ;  p.  analis  margine paullulum incisa,  ra-

diis  i i—ii divisis;  p.  dorsalis  interst i t io p.  ventralium et  ani opposita.  
Synonymia; Ar tedi Descr. Gen. p. 3. N:o 2; — Syn. p. 4. N:o 3; — Sp. p. 9. N:o 2. — Linn. Fn. Sv. N:o 

366.—Syst. Nat. 1. p. 530. — Retz. Fn. Sv. p. 358. — Ös beck Wet. Acad. Handl. 1771 p. 152. Tab. 4. fig. 4. — 
Ekström ibid. 1830 p. 162. — Nilsson, Synopsis p. 28. — B loch, Oec. Naturg. d. F. D. T. 1. p. 28. Tab. 1. 

Junior. Cypr. compressus Hoilberg Göth. Vet. och Vitt. Sällsk. nya Handl. 5:te Del. p. 66, c. fig. 

P. D. ii. P. 17.  V. 9.  A. 14.  C. iy,  

Gypr.  er  y t l i  rop b thai  mus,  plerumque 6 ad l is  obtectum; l inea lateral is  sol i to inodo demissa,  
8 ,  raro 12 poll ices longus,  gradum inter  Leu-
siscos e t  Carassios exhibere videtur;  habitu enim 
corporis  Carassi is  i la  s i  mil is  es t ,  ut  in qui  bus
dam locis  nomine Carassi i  lacustr is  (Sjö-Kuda) 
appelletur;  ceteris  enim Leuciscis  al t ior  el  com
pressor est  Summa al l i tudo,  in minoribus fere 

in majoribus prope |  longitudinis  corporis ,  
ad mediam p.  caudalem dimensi ,  sequalis .  Dor
sum, ante p.  dorsalem arcuatum et  al iquantum 
carinatum, pone eam rcclå fere l inea ad radicem 
p.  analis  deinissum. Venter  compressiusculus,  
ante p.  ventrales planus,  postea carinatus;  l inea 
ventral is  ant ice arcuata.  Caput  mediocre,  circi
ter  l  tot ius longitudinis  explet ;  compressum, 
froute fere recta,  lala  et  convexa;  rost rum par-
vum, obtusum et  complanatum. Os parvum ad-
scendens,  maxil la  inferiore clausa,  sublongiore,  
apice menti  prominulo.  Oculi  magni;  diameter  
eorum fere |  iongit is  capit is  cequat .  Linea ab 
apice maxil lae superioris  ad mediam p.  cauda
lem ducta,  centrum pupil lae secat .  Nares nari-
bus C.  rut i l i  s imiles.  Ossa pbaryngea inferiora 
duobus denLiculorum ordinibus armata.  In or-
dine superiore 5  longi ,  apice inflexi  e t  obtusi ,  
in inferiore 2  vel  3  adsuut.  Hi dentes ab i is-
dem in ceteris  Cyprinis ,  quos examinavimus,  
in eo differunt,  quod latere interiore,  per  to-
tam longitudinern,  obtuse serrato-dentat i  sunt .  
Corpus squamis majusculis ,  sulcat is ,  e t  imbiica-

IVvighlj Fries et Ekström. Pisces Scandinavice. 

tegi lur  squamis 39—43; supra i l lam 7,  infra 4  
squamarum ordines l iumerantur .  

P.  dorsal is ,  forma ordinaria ,  interst i t io pin
narum ventral ium et  ani  opposita;  radiis  11,  
quorum 3 pri  m i s implices (primus obsole-
tus ,  sgepe deest) ;  ceteri  8  acuminati ,  apice di-
visi ,  ul t imus prolunde f issus.  — P.  analis  al t i -
tudine anguli  ant ici  longior,  margine paullulum 
tantum incisa,  radios conlinet  11 —12 divisos 
et  praeterea 3  primi indivisi ,  adsuut ,  quorum 
primus,  dum adest ,  minutissimus.  — Keliquag 
pini ice ut  in R ut i  lo.  Si  colores speclannis  C.  
erythropbtbalmus inter  formosissimos sui  ge
neris  numeral  i  potest .  Latera corporis  argentea,  
auro immixto micantia.  Dorsum obscure vire-
scens,  sensim in colorem laterum transiens.  Ir is  
magis minus ve rubra.  P.  dorsi  caudaeque di lu
te ol ivaceae,  apice plus minus rubrotinctae.  P.  
pectorales pal l idce,  diapbauce,  apicibus rubicun-
dcfi ,  p .  ventrales et  ani  valde rubrae,  basi  grise-
scentes.  Juniores coloribus minus splendidis  
ornati .  

C.  Erythropbtbalmus plerosque lacus Sve-
ciae eL f luvios,  atque taenias Maris  Ballbici  inco-
l i t .  In austral ibus mediisque Sveciae provinciis  
vulgaris ,  nusquam tamen copiose invenitur .  Quam 
longe lateque septemtrionem versus procedat ,  non-
dum pro cei  to scimus.  Eum in l lumine Kalix 
reperir i  relatum legimus;  in pluribus Norvegiee 

6 



4 2  C Y P R I N U S  E R Y T  

lacubus caplum A S C A N . U S  memoriae prodidit 
Varia variis locis Irahil nomina; vulgo i>arf 
sive Sarvel; etiam Ran, Rada, Radeskall, Sjö
rada, Röd fen a el, propter similitudmem C. ru-
tili, Rödmört. Aquam turbulentam et herms 
refertam amat. Sibi detersoria verna el aesliva 
eli"il sinus vadosos seu slagna, quorum fundus 
oraminosus est el limosus; liieme profundum pe
tit, sicut feliqui Cypriui. Non admodum agi-
lis, loco fere eodem diu manet. Rarissime, nisi 
sub aestivo solis calore, eum summam aquam 
petentem, qutn potius in una versantem, grami-
ne limoque coopei tum, videbis. Sub his tegumen-
tis, cum expavescit, refugium quserit nec facile ullo 
strepitu inde expelli potest. Magis cautus quam 
pavidus numquam longam parat fugam. Versus 
autumnum piugvescit; vorax vegelabilibus, in-
sectis, vermibus limoque se ingurgitat. Socie-
tatem amat, altamen greges ejus numquam uu-
merosae inveniunlur. Solitudinis impaliens, ut, 

R O P I I T H A L M U S .  

nisi sodalium satis adsil, cum aliis piscibus, prse-
sertim e genere Cyprini et proccipuc sub nup-
tiis, consocietur, unde tritum illud apud nos 
adagium: ubi ludus i bi Erytbroph thai mus, (Sar-
veiM livar lek) Multi etiam crediderunt hunc 
piscem baud per se nuptias celebiare. t also. 
Circa fineni mensis Maji vel initium Juuii tein-
pus propagationis incidit. Tunc mares et femi
nse commixti in sinus vadosos el graminosos, sed 
ne hoc quidem tempore numerosi, conveniunt. 
lbi coeuul cum strepitu, inde orto, quod piscis 
rostrum summas aquae obvertens, riclumque di-
ducens, bullulam efllat, quae sursum emersa, cum 
sclopo rumpilur. Ova in herbis deposita post 
8 10 dies, pro lempestate, excluduntur. In 
usum cibi C. erythrophthalmus vilis habetur. 
Caro mollis, ossiculis plena, semper limuni re-
sipit, neque quaeritur, nec nisi fortuito cum aliis 
piscibus nassis, retibus, hamis el cel. capitur. 
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GADUS minutus Linn. ( G l y s k o l j a . )  

Tab. 17*). 
D i a g n .  M a x i l l a  s u p e r i o r  l o n g i o r ,  c i r r h u s  m e n t a l i s  u n i c u s ,  a l t i t u d o  c o r p o r i s  m a x i m a  

a?rjLialis longitudini capitis vel paullo major; anus initio p. dorsalis 2:dse oppositus. 
Synon. G.  minutus  Linn .  Sys t .  Nat .  1 .  p .  438 .  — Ar  ted i  Syn .  p .  36  n :o  8 .  — Gen.  p .  21  n :o  7 .  — Retz .  

Fn.  Sv .  n :o  33 .  — Yar re l l  Br i t .  F i sh .  I f  p .  161  — Gadus  luscus  Ni l sson  Synops .  p .  41 .  — (G.  minutus  Bloch  
Öecon.  Naturg .  d .  F .  D.  2  p .  1 67  Tab .  67  f ig .  1 )?  

Obs. Nomen Gadi  minu t i ,  cum Ich thyologis  recent ior ibus  Br i tannic i s ,  nu l l i  n is i  hu ic  p isci  t r ibuendura  cense-
mus .  Es t  en im "Ase l lus  mol l i s  minor"  Wi i loughbei i  e t  Ra  i j ;  idem ac  "Poor  e t  Power  God ' '  Anglorum,  qui  ab  
Ar ted io  appe l la tur :  "G.  dorso  t r ip te rygio ,  o re  c i r ra to ,  corpore  sexuncia l i ,  ano  in  medio  corpore ."  Hinc  vero  G.  
minutus  Linnaei  o r tus  es t .  

P. D. 12 ad 15. + 2i v. 22. + 20 ad 22. P. 18 v. 19. V. 6. A. 25 ad 29. + 21 v. 22. 
G. minutus, G. lusco simillirnus, inter no- nor. Fröns 11011 multum convexa; rostrum bre-

strates bujus generis minimus. Longitudo ordi- ve, obtusum et deelive, apice tantum, quantum 
naria 6—8 raro 9 pollices excedit. Corpore al- margo maxillae superioris, prominet. Oculi magni; 
liore, compresso et itnmaculalo, squamis majori- diameter interstitio inter ipsos multo brevior, j 
bus, oculisque maximis a ceteris Gadis primo longitrs capitis aequat. Apertura narium antica 
intuitu facile dignoscitur. Summa altitudo cor- fere cucullata. Os adscendens, maxilla superiore 
poris, ad initium j). dorsalis 2a3 in cidens, in ju- longiore; cirrhus mentalis parvus, diametro oculi 
nioribus longitudini capitis cequalis, in seniori- brevior. Dentes in maxillis minuti, subulati, 
bus paullo major, circa £ longitrs corporis capiens. pluribus seriebus dipositi, quarum anterior reli-
Lalitudo maxima altitudine dimidia paullo mi- quis major. In maxillae inferioris lateribus vix 

*)  Ge nus  Gadorum Linnoei  a  Guviero  e t  recent ior ibus  Ich thyologis  in  d iversas  Sec t iones  d iv i sum,  hoc  mododis -
pesc imus .  

a )  P innis  dorsa l ibus  t r ibus ,  ana l ibus  duobus .  
Gadus (Torsk-s läg teO c i r rho  menta l i  un ico  ve l  nu l lo .  

b) Pinnis  dorsa l ibus  duobus ,  s imi l ibus ,  ana l i  una .  
Merluccius (Kummels läg te t )  c i r rho  menta l i  nu l lo .  
Lota (Lake-s läg te t )  c i r rho  menta l i  p rasdi ta ,  p .  ven t ra l ibus  mul t i rad ia t i s .  
Pliycis (Bar te l - s läg te t )  c i r rhus  menta l i s  ades t ;  p .  ven t ra les  un i rad ia tas ,  rad io  ap ice  b ipar t i to .  

c) P.  dorsa l ibus  duobus ;  an t ica  humi l l ima ve l  ru d imentar ia ;  ana l i  una .  
Motella (S jövess le -s läg te t ) ,  c i r rh i s  p lur ibus  c i rca  os  e t  in  mento .  
Raniceps (Paddtorsk-s läg te t ) ,  c i r rho  menta l i  un ico .  

d )  P .  dorsa l i  un ica ,  longa  ana l ique  una .  
Brosmius (Lubb-s läg te t ) .  

E  genere  Gadi  propr i i  sa l t im 7  species  ad  oras  Scandinaviae  inveniuntur ,  quas  hoc  modo proponimus .  
A.  Maxi l la  super iore  longiore .  

a. a l t i tudo  corpor i s  minor  quam longi t .  cap i t i s .  
G. merlangus (Hvi t l ing) .  G. (uglcjinus (Kol ja ) .  G. morrhua (e t  G.  ca l la r ias  L .  Torsk) .  

b. a l t i tudo  corpor i s  longi tud ine  cap i t i s  major .  
G. minutus (Glyskol j a ) .  G. Luscus (Skäggtorsk) .  

B .  Maxi l la  in fe r iore  longiore .  
G. pollachius (Lyr torsk) .  G. carbonarius (e t  G.  v i rens  L .  Gråsey) .  
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nisi haec series major apparet. In antica parte 
vomeris denies similes, in semicirculo dispositi, 
reperiuntur. Lingva exigua, rotundata et spa-
thulata, margine tan tum extremo libera. Mem-
brana branchiostega subtus latiuscula et minus 
incisa, radiis 7, rarius 8, instructa. Operculum 
magis rotundatum quam in G. merlango, angulo 
sursum acuto. Squamae corporis majusculae, ini-
bricatae, ordinibus dispositae, facile deciduae, te-
nues et regulariter striata?. Ab ano, per seriem 
curvatam, usque ad lineam lateralem squamae 
39 numerantur. Dimidia pinna caudalis et ba
sis reliquorum squamis teguntur. Linea latera
lis antice sursum curvata, ut in G. merlango. 
Apertura analis initio p. dorsalis 2ae opposita. 
P. pectorales lanceolatae, acuminata?, apicibus po
ne anum extensae; radii 18 —19, quorum 2 an-
teriores simplices, ceteri, 16 17, apice divisi, 
3us et 4us longissimi. — P. ventrales, ante ra
dices p. pectoralium si ta?, tenues, longse et acu-
tissimae, ultra anum extensse, radiis 6, quorum 
2 primi longi, simplices, apicibus liberi; secun-
dus longissimus, ceteri apice ramosi. P. dor
salis l:a supra basim p. pectoralium incipiens, 
triangularis, apice rotundato desinens; longitu-
dine allior, radiis 2—3 simplicibus et 10—11 
divisis; tertio longissimo. — P. dorsalis 2:da 
longissima, priore humilior, margine anteriore 
vertically superiore declivi, radiis 21 22, quo
rum 2 primi simplices, ceteri divisi; 2:us reli-
quis'allior. — P. dorsalis 3:a, simillima medias, 
sed brevior, radiis 20-», quorum anteriores 
4 simplices, ceteri ramosi, 5us longior. P. ana
lis l:a dorsali 2:dse opposita, forma et longitu-
dine eidem similis, angulo vero anteriore magis 

INUTUS. 
rotundato, radiis 5—6 simplicibus, 20—23 di
visis, 6:to longiore. — P. analis 2:da similis p. 
dorsali 3tise eique opposita; radiis 3 simplici-
bus, 18—19 divisis, 5to longiore. — P. caudalis 
non multum incisa; si expanditur, truncata evadit. 

Corpus in pisce vivo superne luleo-fuscum, 
in lateribus sensim cupreo-micans pallescit; ven-
ter argenteo-canens. Pinnae omnes colore corpo
ris imbutae, punctis atris, minutis atque crebris 
adspersae, margine pallidiores. 

Partes intestinse ut in G. merlango torma-
t£e; peritonceum tamen magis atrum et appendi
ces pyloricae plures. . ni 

Gadus minutus, Svecis Gljskolja vel uljsa, 
ad Scandinavian! in mari, oras Norvegiffi et Ba-
husiae alluente, versatur, et forsitan in sinu Co-
dano usque ad Kullen vagatur; num vero fie-
tum Oeresund intret, adhuc ignoramus. Quam-
quam baud rarus est, nusquam tamen copiose 
i n veni tur. Hunc piscator Irustra qucerit, nisi 
loca illa noverit, vel ex improviso supervenerit, 
in quibus consociati vivunt; quae in prolundis, 
juxta scopulos prasruptos, supra fundum areno-
sum esse solent. Piscatores affirmant, hos pi-
sces totum per annum in iisdem locis versari, 
nee longius vagari solere. Propagatio sine dubio 
primo vere incidit, quoniam mensibus Februano 
et Martio ovaria plena inveniuntur, sed nobis 
ceterum ignota. iNeque adultos neque juniores 
unquam litora adpropinquare, inde palet, quod 
nunquam verriculis excipiunlur. Vescitur Cru-
staceis et Molluscis. Caro lenera et sapida, ut 
Merlangi. Nou nisi Hamo (Dörj) nec ullo ne
gotio capitur in stationibus supra memoratis, si 
modo ha mus ad fundum usque deniittitui. 
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GADUS merlangus Linn. (Hvitling.) 

Tab. 18. 

Diagn. Maxilla superior longior; cirrhus mentalis riullus; macula arl radicem p. 
pectoralium atra. 

Synoriymia. Artcdi Descr. Spec. p. 62; — Syn. p. 34 n:o 1; — Gen. p. 19 n:o 1; — Linn. Fn. Sv. n:o 
310; — Syst. Nat. 1 p. 438. — Slröm Söndmör p. 270. — Retz. Fn. Sv. p. 320 n:o 35. — Nilsson, Synopsis 
p. 42. — Bloch. Nat. Gesch. d. F. D. 2 p. 161 Tab. 65. — Yarrell Brit. Fisches II p. 166. 

P.D. 13 v. 14 + 21 ad 23 + 20 v. a i. A. 
G. merlangus in minoribus sui generis nu-

merandus est. Longiludo ordinaria 8 ad 14 
pollicum; raro longit. 21 poll, attingit. Corporis 
forma elegantior. Altitudo maxima, ad p. dor-
salem primarn, inter ^ et J totius longitudinis 
media. Summa latitudo dimidiam altitudinem 
aequat. Caput cuneiforme, fronte recta, lata, la-
teribus convexå; rostrum subacuminatum, paul-
lum ante marginem maxillas superioris porre-
ctum; lalera capitis plana et laevia, cute crassa, 
opercula obtegente, induta. Longitudo capitis 
circiter { longit:s corporis aequat. Oculi medio-
cres. Diameter illorum in pisce juniore fere 
aequat i, in adulto ^ longit:s capitis; linea ab api
ce operculi ad marginem maxillae superioris du-
cta, marginem pupillae inferiorem tangit; inter-
stitium oculorum fere aequat diametrum sesqui-
alterum; centrum pupill» ante medium caput 
silum. Nares oculis, quam rostro, propiores; 
apertura antica parva, valvulå clausili munita; 
postica major, ovalis et paténs. Apertura ovis 
vix adscendens. Maxilla superior longior, ore 
liiante paullum protenditur. Fauces amplae, val
de extensiles. Margo maxillas superioris ab in-
termaxillaribus formata. In apice maxillae infe-
rioris verrucula tantum, vel, in junioribus, rudi-
mentum filiforme pro cirrho adest. Denies su-
bulati in maxillis et antica parte vomeris, or-
dine unico directi, intra quern, antice, multi, 
exigui, inordinati reperiuntur. Dentes inferiores 
laterales reliquis majores. Lingva longiuscula car-
tilaginea, crassa, apice triangularis, acuminata. 

33 ad 34 + 22 v. 23. P. 19 v. 20. V. 6. 
Ossa pbaryngea quoque inermia. Branchite 4; an
tice tuberculis, duplici serie dispositis, instructce, 
quorum exteriora branchiae anterioris reliquis 
triplo longiora, et lamelliformia sunt. Membrana 
branchiostega septem-radiata, islhmo 11011 adhae-
rens. Operculi angulus aculus cuticula, margi
nem operculi cingenle, obtegitur. Corpus cum 
basi pinnarum et caput, präster maxillarum mar-
gines, squamis parvis, tenuibus et imbricatis, 
sed minus ordinatis tecta. Pinnam caudalem 
obtegunt, apicem versus sensim evanescentes. 
Etiam in radice membranae branchiostegas mi-
nores adsunt. Linea lateralis ante medium cor
pus sursum curvata. Anus antice, ad i longitis, 
corporis, vel fere sub media p. dorsali prima situs. 

P. pectorales apicibus roLuodatae, pone anum 
sese extendentes, radiis 19 v. 20, quorum 1 sim
plex, ceteri apice divisi; 4us et 5us reliquis lon-
giores. — 1' dorsalis antica pone basim pinna
rum pectoralium incipiens, radiis 13—14, quo
rum 2 primi simplices; 4us longior; ceteri sen
sim diminuuntur. — P. dorsi media radiis circa 
23, quorum 2 simplices; 4us et 5us ceteris lon-
giores, seqq. decrescunt. — P. dorsalis 3tia ra
diis 4 siuiplicibus, 17 divisis; lus difficile dis-
cernitur; 5us et 6us longissimi. — P. analis 
anterior longa, margine arcuato, radiis 33 ad 35, 
quorum 8—9 simplices, 12 ad 20 aequales, ce
teri decrescentes. — P. analis 2da, dorsali po 
stremae opposita, radiis 4 simplicibus et 18 —19 
divisis, quorum 5us et 6us longiores. — P. ven-
trales, ante pectorales sitae, parvae, apicibus anum 
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attineentes; radii 6, quorum 2 primi sim pi ices, 
loncissinii, apicibus liberis aucti; secundi apex 
longissimus filiformis; ceteri 4 ramosissmu — 
P. caudalis multiradiata, aequalis, vel, si lale 
extenditur, paullum rotundala. 

Color pro aelate et statu piscis multum va-
riat. Specimen aslate provectum, dum vivit, 
dorso et superiore capitis parte flavo-brunneum, 
incano-violaceo paullum nitens; latera fulvo-cane-
scentia, violaceo micantia, fusciis flavo-asneis un-
datis vel reticulatim connexis vel maculatim in-
terruptis ornata, et in cauda majore ex paitefla-
vescentia. Venter lacteus, limite distincto ad 
basim p. pectoralium extenso. Iris alba annulo 
fulvo micante pupillam cingente, fasciåque ob-
scurå supra subtusque picta. Pinnae colorem 
corporis referentes, unicolores, superiores obscu-
rae, inferiores pallid i ssi mas, apicibus albo-mi-
can'tibus; p. pectorales fulvescentes, radice exte-
riore alba. Macula atra radicem superne cingens 
semper adest. Figura nostra egregie exbibet co-
lorem speciminis vivi medias astatis. Juniores 
semper pellucidiores, fasciis flavescentibus dilu-
tioribus vel interdum distinctioribus. — Pictura 
descripta mox cum vita pent. 

Cavitas abdominalis longa, infra anum, lere 
usque ad finem p. aualis prima: extensa. Peri
tonaeum argenteo-canum, fulvescente nitens, pun-
ctis nigris crebre irroratum. Yentriculus, quum 
inanis est, crassitie oesopbago subaequalis, saccuin 
ccecum, ad anum extensum, refert. Pylorus alte 
situs, angustus, appendicibus multis inaequalibus 
circumdatus. lntestinum deiude 4 lormat ilexu-
ras. Hepar magnum, dilute fulvum, in tres lo-
bos divisum, quorum sinister longissimus, trigo-
nus et sublinearis, ad fundum ca vital is exten-
ditur. Medius brevis, latissimus, margine te
nuis; dexter paullo longior, angustus, acutus. 
Vesica fellea magna, pellucida, tenuis, humore 
liquido, dilute virescente plena, sub lobo medio 
invenitur. Testes obscure castauei, trigoui, ob-
longi, angulis acutis. Ovaria ill medio conjuncta; 
oviductus amplissimus, e pariete anterioie ena-
tus in anum, pone aperturam iiiLestmi recti, exit. 
Renes ad latera columnte vertebralis siti et a ve-

ilangus. 

sica aerea obtecti. Ex bis ureter tenuis ca-
vum inträt peritonaji, inter aperturam ana-
lem et finem cavitatis abdominalis medius; 
ibi fere in formara vesicae oblong® extensus, 
iterumque coarctatus, in pajiilla pone aperturam 
genitalium desinit. Vesica aerea magna, perito-
naso vestita, seque longa ac cavitas abdominalis 
et ad latera dorsi ligamentis transversis alhxa; 
antice in duos tubulos elongatos, cum apparatu 
auriculari connexos, divisa. Intus, ad parietem 
ejus inferiorem, tuber glandulosum, ex vasis 
sangvineis constans, invenitur. 

G. merlangus ad oras Scandinaviae occiden-
tales, prsesertim in ta;niis, frequentissimus inve
nitur. Fretum Oeresund etiam inträt, sed ad 
littora Suecana maris Baltliici numquam, quan
tum scinius, captus est. In genere Gadorum 
nullus in tseniis Babusiae vulgarior; totum per 
annum magna bujus copia capitur. In aliorum 
piscium penuria piscatoiibus necessarium victum 
merlangus plerumque suppedidat; pauperibus igi-
tur certum refugium prcebet ideoque perutilis 
est. Sed propter exiguitatem corporis ad merca-
turam faciendam nulla fere hujus piscis ratio 
babetur. 

Voracitate, pro magiiitudine, congeneribus 
baud cedit, rapinå tantum pascitur, crustacea, 
vermes imprimisque pisces devorans. Clupeam 
prae ceteris appetit. Velocissime in praedam ruit; 
alias vero lente natat. Raro quietus, fere conti-
nuo circumvagatur speculabundus si quid ali-
cubi placeat. Minus socialis lie tempore quidem 
propagationis numerosos greges eflicit. Neque 
longinquiora itinera faciunt, sed totum per annum 
in locis natalibus el consuetis cominorantur. Po-
tissimum super tunduni limosum vel arenosum, 
versatur, neque supra scopulos, nisi arena ob-
tectos, vivunt. Plerumque per aestatein iu aquis 
12 usque 16 orgyias profundis deprehenduntur. 
Auctumnum versus loca minus profunda petunt; 
pulli mense Octobri prope ripas, usque ad aquam 
semicubitum altain progrediuntui-. Fxeunteaimo 
ovaria el testes accrescunt; mense Februario ple
rumque maturescunt; tempus coitus serius tamen 
incidit, multumque variat, ut possint in mense 
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Aprili deprebendi pisces, quorum nonnulli jam 
sunl enixi, alii ad pariendum parati; alii quo-
que ovaria adhuc solida babeiit. Coitus tran-
quille celebratur et vix, ut videlur, gregatim, 
quare nondum innotuit, (juomodo coeant aut 
quibus in locis ova deponant. Ovis prima estate 
exclusis, proles frequens sub magnis istis Medu-
sis capillatis, quibus abuudat mare, quasi pre
sidium inter harum tentacula quaerens, observa-
tur. Hane rem, uno ore adfirmant piscatores, 
quod pfaeterea inde virisimile est, quod testate 
pulli ad li11ora frustra investigantur et quod 
Merlangi 4—5 pollices lougi saepe totas boras 
infra Medusas morari eoi unique tardos incessus 
sequi, videntur. Forsitan parvuli se alunt ex 
animalculis, quas viscosis Medusa rum adbasre-
scunt tentaculis eamque ob caussam cum illis 
familiaritatem colunt. Quo factum est, ut cre-
duli piscatores opinentur, Merlangos in Medusis 
gigni (stiftas) illasque, ut nutrices alumnos, pri
ma relate sequi. Fulli celeriter crescunt; mense 
enim Octobri, cum vada adeunt, longitudinem 
4— 5 pollicum jam attigerunt. Eos jam sequenti 
anno, ut piscatorum nonnulli credunt, ad pro-
pagationem idoneos fieri, incertum est, et ab 
aliis negatur. Totam biemem in auctumnalibus 
stationibus morantur, primo vere loca asstiva, 
profundiora petunt. In usum cibi magni aesti-
mantur, quod caro tenerrima et sapidissima est, 
si recens coquitur; salsa autem vel siccata sa-
porem perdit. 

Piscaturå Merlangi senes puerique prseser-
tim occupantur; instrumenta maxime usitata liaec 
fere sunt: 

Resticula (vel linea piscatoria vulgaris cum 
bamo; Sv. Lina) e setis equinis contorta, in Ba-
liusia Dörj appellata; qui apparatus quamvis non 
nisi unum piscem vel interdum duo simul ex-
cipiat, adeo tamen idoneus est, ut saepe paucis 
boris quotidiano victui satis superque extrahatur. 
Ut Merlangi omnibus diei boris, at potissimum 
mane vespereque, sic etiam totuin per annum 
bamis capiuntur, si modo, pro arini tempcjre in-
doleque fundi, loca opportuna eligantur. iEstivo 
tempore liami ex scapba deme^guntur; autu-
mno et Iiieme juxta pontes vel e cymbis arun-
dines vulgäres (Sankspö, Flötspo) adbibentur. 
Pro esca Mytilus edulis adbibetur cujus animal-
culum vivum liamo infigitur, si majus, in par
tes diflinditur. Quod vero illicium, quoniam et 
diflicile est nactu, et magni venditur, modo ad 
primos capiendos plerumque impendunt piscato
res; postea Merlangum dissecanl in aptas olellas, 
qua: non minus a vide devorantur. Sed etiam 
alia mollusca, Squill®, vermes aut pisciculi bene 
adbibentur; merlangus enim baud quaquam est 
fastidiosus. 

Sagenis, inprimis majoribus, ad capiéndus 
Glupeas destinatis, multitudo Merlangorum ex-
trabuntur. Hoc vero instrumento non nisi ju-
niores capiuntur, qui nullius fere pretii putan-
tur. Novissimis tamen annis multum verriculis 
minoribus studuerunt piscatores, quibus juiiiores 
pisces omnis generis et maxime Merlangos ca-
perent. 
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GADUS ceglejinus Linn. ( K o l j a . )  

Tab. 19. 
D i a , „  M a x i l l a  s u p e r i o r  l o u g i o r ,  c i r r h u ,  m . n . i  I , r e ™ ;  c a p u ,  . h i t u d i , , .  c o r p o r i s  

longius; macula nigricans infra lineam l-l» "!-- „„ 5. _ Lln, F„. 
Synonym,a. Artedi Descr Spec. p. 64; - Sjnon p. 3b, J_ Fn. Sv. p. 317. - Nilsson, Syno-

Su P 4#- BU' ffi* ££ D. nfper ärÄ - Ya-» — »' p 153' 

P D. i 4 a d  i 6 ,  +  2 o a d 2 4 ,  +  1 9 V .  2 0 .  A. 24 v- + 21 v. 22. /3- 19 v" 2°' 7 ' ' 
i i9afl hpra Aperturae branchiales mediocres. Membr. 

Gadus asglefinus apud nos plerumque 12 a] chiosPte„a margine libero pectus ambit; radii 
20 pollices longus in vemtur, neque supra bipe- g Cirrhus sub apice menti parvus, 
dales vidimus, sed piscatores de tripedalibus vel ^ diametro |lUpil|a, brev,or. - Squa-
majoribus loquuntur. Forma corporis (ere eadei p 'tenues, in pisce vivo vix apparent; 
ae G. merlangi, vel paullo alt,or: — er™ n̂ m quoque partem1 pinna, caudalis et ba-
altitudo, ad p. anticam, quuitam partem longi 0 I I r nhdnrnnt. ne" 

1 :» .ol nuullum sune-anuuuo, at-L 1'• 'i , 1 ,, 
tudinis totius corporis aequat vel paullum supe-
rat- quod pro aitate vaiiat. Dorsum anlieum 
cum capite lineam, leviter sed aeque curvatam, 
describunt. Forma capitis G. seglefino peculia-
ris: ore enim clauso utrumque labium et apex 
rostri, paullum ante labia prominuli, 111 eadem 
linea recta cum latere capitis infenore, plana to, 
sita sunt. Oculi magni, fere i long:s capitis ex-
plent; altepositi, ila ut toti superent lineam ab 
apice operculi ad marg. maxilla; ductam. Distan-
tia eorum a;quat diametrum unius; centrum tere 
ad medium caput incidit. Nares 11, lossula sitae, 
oculo propiores; apertura posterior magna, ova-
lis; anterior parva, in marginem cucullatum pro-
ducta. Maxilla superior ita a plica rostri mar
ginal!, labiiformi, tecta, ut solus margo ejus ap-
pareat; paulloque minor, quam ,1, G. merlango, 
non attingit lineam, ab oculi margine antico 
perpendicularem. Rictus parvus; ore aperto ma-
xillaque superiore protensa, paullum deorsum 
direclus. Dentes parvi, acuti, introrsum curva-
ti, 1,1 maxilla superiore et in apice vomeris se
rie mulliplici dispositi, in max. infenore vix 
nisi duplici serie, quae interior sa;pe minus est 
perspicua, ordinati. Lingua altenuata, apice li-

magnarn uuuuuc r— 
sim p dorsalium anteriorem obducunt, nec 
omnino desunt in basi p. analium. Lmea late
ralis solito modo (lexa et ut in G. merlango lor-
mata, sed profundius impressa inter marg,nes 
eminentiores. Anus paullum ante medium corpus, 
sub initio p. dorsalis 2:dae situs. 

Pinnae pectorales radiis simpbcibus 2, lissis 
17 ad 19; r. 4:us et 5:us ceteris longiores; se-
quentes gradatim breviores; postici minuti. Apex 
pinnas anum attingit. — P. ventrales acutse, paul
lum superant dimidiam radicis distant,an, ab 
ano; radii 6, quorum 1 et 2 simplices, apice 
libero, longo instructi; 2:us longissimus. — • 
dorsalis prima oritur supra basin, p. pectoralmm; 
triangularis, reliquis duobus pi,mis altior, angulo 
subacute; radii 14 ad 1G; duo ant.ci simplices, 
2:dus longior. — P. dorsalis media, reliquis lon-
gior, margine antico obliquo, angulo antico ob-
tuso, radiis 20 ad 24, quorum 5:us et 6:us ce-
teros excedunt. — P. d. postrema forma subsi-
niilis med ice, sed brevior, angnlo antico, acuti-
ore, radiis 19 v. 20, in qmbus 4:us vel 5:us 
lon„;or. _ P. analis anterior dorsali medife op-
posita et subsiinilis, sed humilior, angulo apice 
rotundato; radii 24 v. 25, quorum 5 vel b sin,-

puces} 
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plices; tertius plerumque longior. — P. analis 
posterior dorsali postremae opposila et similis; 
ta men humilior, radiis 21 vel 22, in quibus duo 
simplices, 3:us longior. P. caudalis solito modo 
formata; expansa aequalis, alias margine incisa. 

Color post mortem cito mutatur, griseusque 
fit, ventre albo, linea laterali nigricaute. In vivo 
pisce dorsum et caput superne fusco-violaeea; 
latera argenteo-cana, summa cupreo-nitida, ima 
punetis fuscis nebulösa; venter cum capite in-
finio lacteus. Linea lateralis flavido-nigricans, 
obscurior vel pa 11 idior. Iris fusca, umbra supra 
et infra pupillam obscura, fulvescente. G. aegle-
fino peculiaris est macula magna nigricans sub 
linea laterali, infra pinnam dorsi primam, quae 
semper, etiam in pullulis, adest; interdum mi
nus distincta formåque variabilis. Pinnae su-
periores colore dorsi tinctae, ad basim vero fla-
vescentes. P. anales a r gen teas, punctis fuscis ne-
bulosae, radice laetea, margine pa 1 lido. P. ven-
trales lacteas, membranå inter radios divisos rii-
gropunctata. 

Partes interiores iisdem partibus G mer-
langi sat similes. Cavitas tamen abdominalis 
minus retrorsum extensa; peritonaeum obscurius 
fuscum, fere ut in G. minulo. Vesica natatoria 
magna, postice latior, liga mentis lateralibus ma-
joribus, serratis, firmis. Hepatis lobi tres majo-
res in plures lobulos desinunt. Vesica fellea 
membrana tenui, oblonga, fundo attenuato. Ap
pendices pyloric® tenuiores et longiores, quam 
in G. merlaugo. 

Regionem plane eamdem ac merlangus, inha-
bitat, et ubique vulgaris cum eoiuvenitur; aquam 
tamen profundiorem amat, in fundo argillaceo 
vel molliter arenoso, quem semper sequitur. A 
littoribus lion longe discedit; magis tamen quam 
G. merlangus vagabundus, loca profundiora gre-
garius visitat. Minime igitur certum est, hunc 
piscem iterum inveniendum esse, ubi nuper 
irequens adfuerit. Migrationes tempora anni mi
nus sequi videntur. Juxta ripas numquam, ne 

pulluli quidem, observantur, saepe vero greges 
Clupeae barengi junioris, usque in loca minus 
profunda, persequilur. Propagationem eodem 
tempore, quo G. merlangus, peragit; parum vero 
de bac re Cognovimus. Pulluli non nisi raris-
sime observantur, ex quo concludi potest, eos 
in profundo vitam degere; ii, qui i ad 6 pol-
lices longi, interdum, mense Octobri vel No-
vembri, capiuntur, a piscatoribus proles ejusdem 
anni habentur. Rapax, ut congeneres, G. aegle-
finus eodem nutrimenti genere vescitur, minus 
tamen vorax apparet. Caro firmior, sed minus 
sapida, quam G. merlangi; multum tamen, et 
recens et siccala, praesertiin a piscatoribus, pro 
cibo adbibetur. Utilitatem vero in eo maximam 
offert hie piscis, quod escam prasbet prascipuam 
ad piscaturam q. d. majorem (Su. Storfiske, qua 
capiuntur Gadus callarias et G. molva); ad 
liunc enim usum G. asglefinus prEesertim apud 
nos capitur. Captura ejus per totam aestatem 
fit proprio apparatu, quem Lineam minorem 
vel Lineam G. aeglefini (Su. Kolje-backor) vocant. 
Is constat linea fortiore, 70 circiter orgyias longå, 
cui per intervalla aequalia, 4-pedalia, hami, li-
neis tenuibus, sesquipedalibus, affiguntur. Hamis 
Myt.ilo eduli, pro esca, instructis, linea in iis lo-
cis, ubi versari Solent hi pisces, ad fundum aquae, 
30 circiter orgyias altae, demerguntur, citoque 
excipiuntur. Per aestatem omnis captura, ut dixi-
mus, pro esca ad piscaturam majorem, hac vero, 
auctumno, finita, pro cibo adbibetur. Auctumno 
et hieme G. aeglefinus non male allicitur clu-
peis, hamo allixis; minus bene frustis G. mer
langi; sed post Februarium Mylilus est adhiben-
dus. Interdum, procellis ortis, lineas mos excipi 
nequeunt, et diutius relinquuntur. Tum vero 
Myxine glutinosa captos pisces adoritur, per os 
vel per anum inträns, omnem carnem consu-
mens, ossaque sola cutemque intacta relinquens. 
G. asglefinus etiam linea piscatoria simplici (Su. 
Dörj) capitur, quod vero minus bene evenit, cum 
et in locis profundis versetur et os hamo facilius 
rumpatur. 

Wright, Frie» et Ekttröm, Pisce» Scandinavia. 



•49 b 

GJDUS pollachius Linn. (Lyrtorsk.) 

Tal». 20. 

Diagn. Maxilla inferior longior cirrho menti nullo; linea lateralis incurva. 

P D 11 ad 13 + 17 ad 20 + 16 ad 18; A. 29 ad 31 + 18 ad 19; P. 18; V. 6. 

St/non.' A rtedi Sy, , 35 „:o 3 -Ge, p 20, « 
"f 37!0-%aIf Shop's. Pb43. - Bloch ^"'NatSrg. d.' F. D. I.,' 171 tab. 08. - YxaREU. Brit. Fishes I., 172. 

Maximi hujus speciei pisces varius excedunt cuti fortiusadli.i^'^teS; ^^'Sdo me" 

longitudinem bipedalem. Co^.^ ffgoÄ S, pinna dorsali 2:da curvata, 
crassilie utnmque decrescit. Dorsum modice con & adscendit. Anus paulto pone i totius 
vexum, in senioribus impressione levi, long,tu- fi • pectoralium, el sub 
dinali, ante pinnan, dorsali pnmam, exara um. corporis srtus^sub, tmep P ^ 
Venter ante anum rotundatus, pone anum levi „ectorales ad mediam corporis al ti
ter carinatus. Latera levi convex,late .ta tu- rotundalae, radiis 2 in-
ment, ut latitudo corporis fere aequalis sit di- ,wlilis radice squamatae. P. ven-
midiae altitudini. Altitudo corporis maxima ,n tegna et I b par . ^ Jeg ^ parvulK> 

junioribus qvintam longitudinis partem aequat, id . j ioreSj quam dimidia ipsorum 
in senioribus paullum superat. Caput cuneiform , p 'flistantia- radii 6, quorum primus solus 
linea facial! ad os usque recta, rostro depresso, ab ^/o 'f ee^ loncior, nullus vero apice 
ambitu apicis rotundato; lateribus planatis, pa- si p - , • p. dorsales crassiusculae; 
rallelis. Max. inferior, ante superiorem longe pro- hbe.o pro.."net. rvel 13; 

minens, apicem capitis conficit. Os maxillare prima Lcux\do° s^pMcibus, sed'apice molli-
sub labio oris laterali occultatum, desimt si j longiore; membrana 
m a r g i n e  o r b i t s  a n t i c o .  D e n i e s  i n  u t r a q u e  m a -  b u s  ^ ^ 4 t o  c  g  ^  ̂  ̂  
xilla et in vomere par vi, tenues carmims ad totai, squamu osa. ^ ^ wioribus; mem-
instar crebre congesti. | Lingua oblongo-ti amuiJsa. p. d. 3:tia radiis 16 ad 18, 
laris, sat mollis, apice longius libera. Mem i avibus 1—3 simplices, 3:us longior; niem-
brancliiostega, radios 7 coutinens, margine, u q ta _ p_ analis anterior ceteris om-

corpore, libero, " o'cJu°rotundi"vé^T'lon^s nibus longior, radiis 29-31, quorum 7-us et 
sita conjungitur. Oculirotundi, * vel * & relicruis longiores, sex antici simplices. P. 

ipitis, pro aetate, implentes, ita imposit, posterior radiis 18 vel 19; 4 simplicibus; 
V - p -  t r ™ J L - »  

ca 
nea ilCrf, - 1 
pupillam, supra centrum tangat; media vero pu 
pilla paullum ante medium caput sita. Distan
tia inter oculos, in senioribus, latitudinem umus 
oculi aequat; in junioribus paullo minor invem-
tur. Nares oculo, qvam apici rostri, paullo pro-

. . . ' .. ...Ii rvi na I" * I 1 C I7p| 

jx» l '\_Jo i V_/ I 1\-f i " ** ( — 
5-tus longior; membrana utriusquae pinnas squa-
mata. — P. caudalis expansa aequalis; collapsa 
paullum excisa apparet; tota squamulis vest,la. 

Pictura corporis, variabilis quidem, sed nuic 
nisei peculiaris. Color dorsi fusco-olivaceus a 
f . ' . . 1* • .... limltp rPftrt tur. Nares oculo, qvam apici rostu, paullo pr pV seo_argenteo reliqui corporis lin,ite recto 

piores. Caput totum, m pisce mediae aetatis vel colore gr seo argei \ * verQ> ma. 
seniore, quartam longitudinis corporis paitem c l s Dartem pictura observatur reti-
explet; totum, praeter maxillas, squamis parvulis loie p Mvescentibus, vario modo decus-
tegitur. Squamae corporis parvae, tenues, crebrse, formis, lineis tulvesceiuious, 
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satis et interruptis, vel interdum maculis tan-
tum composita, sed post mortem cito evanescens; 
quae pictura in junioribus, colore laetiore, distin-
ctius apparet, in senioribus autem obsoletior eva-
dit. Pinnas fuscescentes; dorsales tamen fasciis 
maculisqve fulvidis ornatae; ventrales, in juniori
bus, totae fulvescentes. Iris ar gentea annulo 
fulvo limboque interno, tenui, pallido. 

Cavum abdominis pone anum non minus 
quain ante eum extenditur, peritonaeo argenteo 
obductum. Vesica natatoria multo longior, quam 
cavum abdominis, parte posteriore elongata, per 
canalem inter processus inferiores vertebrarum 
extenditur. Intestina de cetero ut in piscibus 
affinibus formata videntur. 

Gadus pollacbius mare inbabitat juxta oras 
Norvegiae et Suecias occidentales. A nostratibus, 
multis nominibus: Blanksej, Sej lyra, Plank, Lyr-
blek et cet. appellatur; a Norvegis Lyr vel Lyr-
torsk dicitur. Tempore aestivali numerosi greges 
inter scopulos, prope litora intrant, ubi piscicu-
lis vescuntur et prassertim numerosam Clupeag 
barengi progeniem devastant. Yenantes in supre-
mam usque aquam adscendunt. Pisciculi vero 
sagpe gregatim super aquam exsiliunt ut ab hoste 
effugiant; qui tamen eodem modo, praedam ad-

grediens, exsilit. Hoc motu, asstui maris ad-
dito, piscator ad ventum Gadi pollachii agnoscit, 
sibique lucrum quoque pollicetur. Quousque 
greges pullulorum Clupeas frequentes adsunt, 
pollachius quoque manet; simul cum illis mox 
discedit, altum mare petens. Juniores tamen 
etiam per auctumnum prope littora passim in-
veniuntur; qui vero tanta copia nusquam capi-
untur, quanta, sub aestate, seniores. Inter con-
generes hic piscis minus rapax videtur; präster 
pisciculos etiam aliis animalculis marinis vesci-
tur; rarius vero, saltern in regionibus nostrati
bus, b amis piscatoriis capi potest. — E odem an ni 
tempore, quo G. merlangus, propagari dicitur. 
Hic vilior, quam ceteri Gadi species, pro cibo 
habetur; minus igitur a piscatoribus quasritur, 
qui tamen occasionem ejus capiendi datam baud 
respuunt. Tantummodo sagenis capitur, nec 
desunt exempla majoris G. pollachii capturae; 
certis enim annis majore copia advenit. Refe-
runt centenos interdum pisces majores verriculo 
captos; sagena vero majore, pro captura Scombri 
instituta, tantum esse captum audivimus, quan
tum scapham piscatoriam dimidia parte impleret. 
Carnes vel recentes, vel salsas vel siccatee in 
usu sunt. 
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RANICEPS niger Cuv. (Pacld-torsk).  
Tab. 21. 

Synonymia. Blennius fuscus etc. STRÖM Söndm. p. 322.— Gadus raninus, BRUNNICHE, Danske \id. Selsk. Skrifter 
XII, 291; — MULLER, ZOOI. Danica Tab. XLV. — Batracocephalus blennioides, HOLLBERG, Götheb. Vet. Sällsk. nya 
Handl. III, 39, c. fig. — Raniceps niger, NILSSON, Synops. pag. 50. — Raniceps trifurcatus, YARRELL, Brit. Fishes 
II, 204. 

Obs. BRUNNICHE et MULLER hunc piscem raninum dixerunt, credentes eundem esse quem Blennium raninum 
LINNEI; quod vero non esse ita infra explicabimus. In opere, Regne animal dicto, CUVIER pronus ad opinionem fuisse 
videtur, R. trifurcatum Anglorum a R. ranino Miilleri difTerre; utrumque vero nomen ejusdem esse piscis specici, nobis 
persuasum habemus; de qua re iconem et descriptioneni hoc loco datas cum iisdem in opere YARRELLU conferas. 

P. D. 3 + 65 v. 6 6; A. 60; P. 21 ad 23; V 6. 

Inter pisces Gadinos hie solus sui generis 
enumeratur; quod vero genus supra, p. 13 (sub 
descr. G. minuti, tab. 17) obiter descripsimus. 
Ab affinibus praesertiin dignoscitur capite magno, 
lato, depresso; corpore postice attenuato et com-
presso; pinna dorsali anteriore minuta, posteriore 
longa; anali unica; pectoralibus sub-pedicellatis; 
ventralibus, radio primo secundoque apice longo, 
libero excurrentibus; cirrho menti brevi; py-
loro appendicibus cascis carente. 

Raniceps plerumque 8 ad 10 pollices lon-
gus invenitur; Jongituclinem pedalem non exce-
dit. Corpore antice lato, portice angustato, quasi 
cuneato, mox agnoscitur. Altitudo corporis, ab 
initio pinnaj dorsalis, posterius sensim, usque 
ad pinnam caudalem, decrescil. Dorsum cum 
capite seque convexum. Caput corpore multo 
latius; ipsius quoque longitudine latius. Longi-
tudo capitis paullo major quam \ totius longi-
tudinis; et paullo minor, quam $ corporis, prak
ter pinnam caudalem. Oculi supra convexita-
tem capitis prominent; rotunda ti, mediocres, 
sursum spectantes; a se invicem longe distantes; 
ab apice operculi spatio fere longiore, quam ab 
apice rostri distant. Nares oculis quam apici 
rostri paullo propiores, oblique posita?. Rostrum 
late rotundatum, ante maxillam superiorem paul-
lum promillens. Maxilla inferior superiore bre-
vior, cirrho parvulo sub apice ornata. Rictus 
amplissimus, fere orbicularis. Maxilla superior, 
ore aperto, antrorsum parum exseritur, sed an-

guli oris latius expanduntur. Ore clauso ossa 
maxillaria tota a plica cutanea laterali, labii-
formi, obteguntur. Lingua crassa, cartilaginea, 
apice ol)tuse rotundata. Dentes in utraque ma
xilla et in vomere parvi, t<jnues, serie multiplici, 
irregulari, crebre dispositi; externi quidam ce
teris majores. Ossa pharyngea superiora laminis 
utrinque 2, denticulis crebris armatis; lamina 
anterior angusta, linearis; posterior major, semi-
lunata. Ossa pli. inferiora oblonga, eodem modo 
dentata. Arcus branchiales 4, antice tuberculis 
spinosis munita. Apertura branchialis magna. 
Membrana brancbiostega radiis 7; sub corpore 
modice incisa. Partes operculares a cute capi
tis crassa, mobili, omnino obtectas. Squamae, cu-
tem ubique tegunt; in posteriore corpore, pone 
anum, fere regulariter seriatce, planae, subtiliter 
striatas; in anteriore parte et in capite irregu-
lares, profundius sitae, fere concavae; sed, in 
pisce vivo, a muco, cutem tegente, omnino oc-
cultantur. Linea lateralis minus evidens, prae-
sertim in pisce vivo, antice leviter inflexa. Anus 
paullum ante medium corporis situs. 

Pinnas pectorales sat magnae, rotundatae, 
basi paullum elongata insidentes; radii 2\ ad 
23, basi crassi, apice regulariter 8-partiti, medii 
longiores. — P. ventrales ante pectorales sitae, 
radiis 6, quorum primus et secundus ceteris 
multo longiores, apicibus longis, liberis, filifor-
mibus, antrorsum curvatis; secundus longissimus; 
reliqui 4 parvi, partiti, membrana arete con-
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juncti. — P. d. prima minima, in sulco dorsali 
sila, radio unico evidente, sed brevi et simplici, 
post quem duo minutissimi, asgre observandi 
inveniuntur. — P. d. secunda mox pone basim 
pectoralium ineipit; aequalis, usque ad caudalem 
pergit, a qua brevissimo iutervallo distinguitur; 
radios circiter 65 conlinet. — P. ani simiJis dor
sali, ut illa, juxta eaudam, desinit; radios conti-
net circiter 60. — P. caudalis parva, rotundata, 
radiis ultra 30 arcte congestis. 

Color ubique fere idem, nigricans splendore 
pulchro casruleo. Cutis in ore et in plicis ma-
xillaribus albida. Iris flavescens, pupilla cEeru-
leo nitet. Pinnae colore corporis tinguntur, sum-
mi vero margines in tota p. dorsali, in superi-
ore parte p. caudalis et in initio p. analis al-
bidi sunt5 apices liberi p. ventralium etiam al-
bidi. Post mortem color pallescit splendorem-
que amittit. 

Partes internae generatim ut in Gadis for-
matae sunt; sed Raniceps in eo praesertim dif-
fert, quod appendicibus pyloricis caret. In eo-
rum loco non adsunt nisi anguli duo, seu di-
latationes leves inteslini. Vesica quoque nata-

toria in duas partes di visa, quarum anterior 
major et ad latera tumidior. 

Raniceps ob colorem nigrum Scepe nomine 
Smed (Faber) appellatur; alias Padd-ål (anguilla 
bufonina) vel Matfar (Pater cibarius) dicitur. 
Sparsim vivit in mari Norvegico et ad oras 
Suecice occidentales, etiam in sinu codanu in-
feriore, sed ubique rarior et singulus invenitur. 
Yitae ejus ratio hue usque ignota est. Dispersus, 
ut videtur, in locis minus profundis, inter fucos 
vivit. Duos bujus speciei pisces semel, mense 
Julio vidimus, qui, societatem habentes et quasi 
ludentes, usque ad aquam pedalis altitudinis 
adscenderunt, ubi tandem sub ponte sese abscon-
diderunt. — Yescitur animalculis marinis variis, 
Crustaceis, Molluscis, Radiariis; quorum reliquias 
in ventriculo ejus invenimus. Non nisi fortuito 
capitur variis instrumentis piscatoriis, prasser-
tim vero hamis, qui, tempore auctumnali, pro 
captura Gadi callarice, in locis vadosis et gra-
minosis deponuntur. A piscatoribus, propter 
deformitatem spernitur. Plerumque igitur ab 
iis in mare rejicitur, nec ad cibum adhibetur; 
carnem vero bujus piscis et firmam et sapidam 
invenimus. 
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CALLIO NY MUS lyra Linn. (Sjökock 
Tal». 22 mas, 23 fcmina *), 

Di agn. Pinna dorsalis posterior lineis coloratis, dorso parallells picta; 
i\t n fi antica alliore, membranå flava, niaculata. A 

Femina:' p.' d . antica humiliore, membranå inter radios tres postremos nigra. 

P. D. 4 + 10; A. 10; P. 18 ad 20; V 6; C 10. 
_ T-" C R> QO/I • Svst Nat I 433. — STRÖM, Söndm. p. 278; — MULLER 

Synonymia. Mas: Call, lyra Lim Fn Sv n. O S 0  ,  S } _  KFTZ. Fn. Sv. p. 313, n:o 22. - NILSS. Synops. p. 
Zool. Dan. I ,  ta t,. 27. - *«»». ,83 "'Jf - BLOCH Ausl. F. I I ,  79, tab. 161. - Y ARRELL Brit. F. I  261. 
92. - ScHAGERSTROM, Vet. Acad. Handl. 1833, U7. ^ ^ 23 _c dracunculus Nilsson 

F e m i na: Call. ''"CulusMuK^Zooj; Dan. 1^ ^ ̂  ^ ^ ̂  3«, _ Yarreu. Brit. Fishes I, 266 
S\nops. p. — BLOCH Ausl. , r-iiiinnvmos in Europa septemtrionali, nominibus lyra et 

' Obs Auctores quidam conjecturam proposuerunt Calhonymos, in 1 imus il0C demonstravit. Aln 

~ ̂ täbssts 5SSÄST<i--*—*-

ejusdem piscis speciei significare. 

Mares .duUi .»tft.du.e», ped.lem .Bin-
gunt; Feminse multo minores, pleiumqu , . . formam carminis crebn et aream 
i)-pollicares; neque ullam 9i polhoes excedent m i'mplentes- in lingua palatoque nulli. Lingua 
vidimus. Corpus tereti-depressum ventre lato, latam carLilaginea, apice li-
suleo per totum dorsum el sub eauda unpiesso p > Vek.m palatinum in ma-
qua re sectio corporis, pone anum, simihtudmem be a m«noiu. in 'ignore nullum, 
fere praebet signi oo Caput postice corpoi i p 1 . approximate parte su-
multo latins, valde depressum antrorsum sub- Oculi.m suinmojap planata^ad latera 

triangulariter angustatum; a medio, latera vei u , JL nropter lobulum iridis superi-
sensim declive, linea quoque facial, leviterdeflexa spectante; '%res parVB> pPrope 

Rostrum valde depressum, plica cutis la u orm i P anterior margine tubuloso promi-
maxillam retractam tegit Maxilla superior ocu os ante or m;ag retLsUm 
tota ab ossibus intermaxillaribus, arcuatun etsat nula 1 seopercu i g ^ ^ 
finne inter se connatis, formata. processus na- prominels '°sum versis, armati; spina 
salibus longis; ore aperto longe et eorauni ex- sp» > directa et sub cute o salibus externa, antrorsum directa et sub cute occul-
maxUlai ialllparvL, sub 'plica" labiiformi occultata. tata. Operculum parvum, tenuc, margine inermi, 

-^T^Hiooy-,. inter pisces S 
insigni agnoscitur: Corpore depresso, subte r , l ug depresso; oculis approximate, eminentibus, ad latera 
mis nullis; capite latiore qnam corpore, tnanguln, a7latera occipitis sitis: angulo pras-
spectantibus; maxilla superiore longe extensili, aperturis branchial bus; p 1_ ^ j[|ter se )ate distantibus; dor-

s-r?- jästscää csar asr—.—• - -nu US ueiiciia ÖJ/V-VIWW 

positas, nostrates tantummodo pisces respicere. 
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cartilagineo, et, cum corpore, ita cute conjun-
ctum, ut a pertura branchialis nulla, praeter fora
men parvum, rotundum, juxta occiput situm, 
adsit. Membrana branchiostega radiis 6, tenui-
bus, apice capillaribus, e quibus 3 superiores 
longi, secundum marginem operculi curvati. 
Branchiae parvae, in cavitate angustiore sitae et 
fissuris parvis separatas; Arcus anlice tuberculis 
parvis, osseis, biseriatis t nu ni ti. Ossa pharyngea 
superiora 2, rotundata, leviter connata; inferiora 
oblonga; omnia dentibus tenuibus, carminis in-
star aspera. Cutis tenuis, corpus laxe tegens, 
valde mucosa, squamis omnino caret. Linea 
lateralis per media corporis latera ducta, leviter 
flexuosa paullulumque elevata. Anus ante me
dium corporis, sub radio 2:do p. dorsalis poste-
rioris situs. 

Pi mice dorsales in sulco lato dorsali sitae: 
anterior triangularis, supra radicem p. pectoralis 
incipiens, radios continet 4, simplices, apice 
molles, membrana in non excedentes. Radius 
primus longior, ceteri gradatim breviores. P. d. 
secunda ad finem prioris incipit; radiis 1 0 sub-
aequalibus; quorum 8 simplices, articulati; duo 
ultimi basi contigui, apice fissi. — P. ani, oppo-
sita dorsali posteriori, eique forma et longitu-
dine similis, paullum tamen pone earn incipit et 
desinit; radii 2 ultimi, apice fissi et basi con
tigui, paullo longiores; ceteri 8 simplices, non 
articulati. — P. pectorales, anum excedentes, ex-
pansi subrbomboidei; radix earum longior, cum 
lateribus corporis connata; radii tenues, in mem
brana tenui, 18 ad 20, quorum primus simplex, 
ceteri apice fissi; 8:vus longior, si tota pinna 18 
radiata, sed 9:us, si 20-radiata. — P. ven t rales 
a se invicem late distantes, borizontales, mox 
ante radicem pectoralium insertae, cum quo, per 
membranam tenuem , conjunguntur. Radius pri
mus parvus, simplex, cum sequente arete con-
nexus; reliqui 5, basi crassi, apice valde ramosi, 
a primo ad ultimum gradatim longiores; ulli-
mus anum fere attingens. — P. caudalis longa, 
apice rotundata, radios continet 7 bifidos et prae-
terea unum superiorem, duosque inferiores sim
plices, nullos vero parvulos, quales in piseibus pie-
risque inveniuntur. 

Haec omnia, quae lmcusque descripsimus, si-
milia sunt in mare et in femina, qui vero, in
ter se, in multis differunt. 

Mas vetus (Tab. 22; C. lyra Auct.) rostrum 
habet longius productum; totum igitur caput lon-
gius: ita, ut distantia occipitis ab apice maxillae 
re t ra c t£e, in longitudine corporis totali, quadru-
plici vice cum dimidia contineatur, oculi vero toti 
pone medium capitis (ad occiput) impositi sint. 
Pinnae dorsales basi contiguae; anterior falcata, 
altissima: radius primus 2:do fere duplo longior, 
deflexus pinnam caudalem attingit. P. d. poste
rior alta, sed priore 3plo humilior, radios babet 
medios paullulo breviores, postremos vero paullo 
longiores, ita, ut deflexi, ultra basim p. caudalis 
extendantur. In p. anali, radii postremi, etiam 
longiores, asque ac nuper descripti extensi. P. 
caudalis longitudinem aequat capitis. Reliquae 
pinnae etiam majores quam in femina. Post 
anum pupil la conica, elougata, ut in Cottis, 
adest. — Color maris superne fulvescenti fuscus, 
in ventre albidus; latera flavescentia, ornantur 
vittis 2 longitudinalibus, caeruleis (quorum su
perior, vario modo, antice interrupta), cum in-
terjecta viridi, paullo latiore. Supra illos, ma
culae virides seriem formant, in capite continua-
tam. Latera capitis maculis Cteruleis et viola-
ceis varium; labia quoque violacea et casrulea. 
Iris viridis cum linea rufescente supra et infra 
pupillam. P. d. prima flava, basi, maculis 3 
parvis, pallide violaceis, casruleolimbatis, deinde 
vittis 3, ejusdem coloris, inter radios picta. P. 
d. secunda fasciis, secundum longitudinem cor
poris parallelis, sed irregulai ibus, ornata: viridi-
bus, flavescentibus, caeruleis; liarum plerumque 
3 integras; quarta, margini pinnae propior, ma-
cularis. P. caudalis virescens, vittis longitudina
libus caeruleis et, ad apicem, pallide violaceis. 
P. ani unicolor, fuscescens, nitore violaceo; P. 
ventrales basi flavge, apice virides, maculis cae
ruleis. P. pectorales pallidius grisescen tes, macu
lis radiorum, fascias formantibus. — Omnis pi-
ctura, in pisce vivo pulcherrima, vario modo 
in diuersis individuis, a norma descripta disce-
dit; in mortuis cito plerumque evanescit. 

Femina (Tab. 23, C. dracunculus Auct.) a 
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mare raultum differi. Rostrum acutius et multo 
brevius; ocuii igitur fere in medio capitis, a 
maxilla ad occiput dirnensi, positi; sed ante me
dium, si ad finem operculi metiris; totum vero 
caput, in specimine 7* poliices longo, explet i 
longitudinis totalis; in plene adulto adhuc bre-
vior est. Pinnae dorsales brevi spa tio distant; 
prima multo humilior, quam secunda, ita ut ra
dius ejus primus, deflexus, tan tum basim p. se-
cundae attingat. In ]). d. secunda radii posteri-
ores sensim paullo breviores; apex ultimi, si 
dellectitur, longo spatio a p. caudaii distat, quae 
etiam ratio est p analis. Papilla post anum 
obsoleta. — Color corporis superioris fulvescens, 
punctis fuscis maculisque crebris virescentibus, 
fuscomarginatis, variegatus. In dorso plerumque 
3 fasciae transversae, fuscae observantur: prima 
tenuis, ad initium p. 2dae; secunda latior, ad 
finem ejusdem; tertia mox ante p caudalem. 
Latera corporis, infra lineam lateralem, pallida, 
subpellueida, maculis fuscis, irregulariter biseri-
atis et colore levi, orichalceo, circumfusis. Ven
ter lacteus; cauda subtus fere pellucida. Secun
dum lineam lateralem stria observatur fusca, 
macula tim interrupta. Iris juxta pupillam aurea. 
Pinna dorsi anterior antice fulvescens, fasciis 
radii prinn virentibus; membrana, inter ladios 
3 reliquos, nigra, striolis tenuissimis, fulvis 
crebre reticulata, quas pictura praesertim feminae 
peculiaris. P. d. posterior fasciis 3 fuscescenti-
bus, secundum dorsum parallelis, saspe inter-
ruptis, picta; media evidentiore et latiore; inter 
quas duee, obsoletius caerulescentes intercedunt. 
Radii pallidi, pellucidi; primus fasciis fuscis 
pluribus; 2us, a picem versus, tribus; sequentes, 
duabus; posteriores unica, ornati. P. ani unico-
lor, albida. P. ventrales colore dorsi tinctae, 
maculis paucis fuscis notatae. P. pectoiales ci-
nerascentes, maculis radiorum flavescentibus fu-
scisque, in series parallelas dispositis, fasciatae. 
P. caudalis fasciis 3 latis, transversis, obsoletius 
fulvescentibus, maculisque fuscis, in inferiore 
parte pinnae nigris; radii vero flavescentes, pias
ter infimum totum el proximum apice album. 

Mas junior' colore et forma si mi lis est fe-
minee, quod sine dubio causa est, cur ichthy-

ologi in hoc pisce, duos, diversos, iuvenisse credi-
derint. Sola pars externa, qua mares semper a 
feminis differunt, est pinna dorsalis prima. Haec 
enim, in masculis, semper altitudine secundam 
superat et colore nigro caret. In mare 6 v. 7-
pollicari caput eandem habet formam ac in fe-
mina; pinna dorsi antica, a posteriore, ut in (e-
mina, remota, vix aequat longitudinem \ corpo
ris; p. d. secunda non multo altior est, quam 
in ilia. — Mas 9-pollicaris magis jam a femina 
differt; rostrum longius excrevit, unde caput, 
forma, \ix a capite adulti tlifferat; radius primus 
dorsalis longitudinem ^ corporis superat; mem
brana ejus usque ad p. d. posteriorem e%tendi-
tur; radii postremi dorsales et anales multo lon-
giores, et, deflexi, proprius ad p. caudalem acce-
dunt. Color vero 11011 multum a colore femi
nae differt, etsi pictura nova, liic vel i I lie orta, 
de splendore maris adulti moneat. — Partes ge-
nitales marium, quantum hue usque coniperi-
mus, non prius perfecti sunt, quam partes 
externae statum adultum designent; i. e. cum 
pinna dorsi prima debitam amplitudinem atti-
gerit. Observavimus autem, magnitudinem cor
poris non semper esse certum aetatis indicium; 
adulti enim interdum minores inveniuntur. L1 ni-
cum ma rem, perfecte explicatum, etsi oeto 
poliices 11011 excedentem, vidimus. 

Partes in teniae abdominis in hoc pisce sat 
similes sunt illis in genere Cottij neque desunt 
indicia multa, in structura partium externarum, 
aflinitatem quandam inter Callionymos et Cottos 
indicantia. Ventriculus, parte saccata carens, 
levem dilatationem intestini refert. Appendices 
pyloricae omnino desunt. Intestinum sat longum, 
in plures ansas inflexum, membranis tenuibus 
formatum. Hepar sordide flavescens, 11011 di vi
sum , in latere dextro praecipue situm, ansam 
intestini primam ex parte aniplectens. Vesica 
feilea parva, oblonga in incisura hepatis sita. 
Vesica natatoria deest. Renes triangulares, parte 
latiore antrorsum versa, posterius angustati. Ve
sica urinaria magna, sed tenuis et pellucida, 
obovata. Peritonaeum album, nitidum. Ovaria, 
postice conjuncta, siuiul unum, antice bicorne 
formant. Testiculi oblongi, discreti, ad latera 
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vertebrarum si ta;  in maribus junioribus forma 
si l l  s imiles sunt  tesl iculis  avium; paullum pone 
medium abdomen inveniuntur .  

Call ionymus in Baliusia ut  in Norvegia,  a  
inult is  Flygfisk (Piscis  volans)  propter  pinnas 
dorsales al las ,  dici tur ;  sed facultas ejus al t ius 
supra aquam exsiliendi, de qua memorat STRÖM 
(1.  c . ) ,  pisca tori  bus ubique est  ignota.  Por
nia ejus,  non minus qua ni  ea,  quas de vita  
hujus piscis  comperimus,  indicat ,  eum tardioris  
esse int lol is ,  segnisque motibus fundum maris  
sequi .  Ubique ad oras Norvegias et  Sueciag 
occidentales vivit ,  usque ad meridionalem par
tem sinus codani,  ubi  tamen minus est  frequens;  
rarius ( juoque fretum inträt .  Hi pisces,  semper 
dispersi ,  ne propagationis  quidem tempore gregari i  
inveniuntur;  in sagenis ,  pr^sert im sub piscatura 
Clupeae harengi ,  saepe,  l ion vero nisi  s inguli ,  ca-
piuntur;  vi tam igi tur  sol i tar iam agere videntur;  

vel  forte  mas et  femina,  in monogamia con-
juncti ,  s imul vivunt;  de quo suspicionem habe-
mus,  etsi  nondum cert is  arguinentis  demonstra-
tum si t .  In aqua profundiore,  ubi  solum molle,  
degunt;  sed tempore propagationis,  mense No-
vembri  et  Decembri ,  propius ad l i t tora acce-
dunt  saspiusque capiuntur .  Inter  pisces m arinos 
insoli to modo sunt  vitas tenaces,  diu in aére 
perdurantes;  branchiae enim bene clausas,  aquam 
diu conservant .  Yescuntur animalculis  marinis .  
In eorum ventr iculo Crustacea et  Mollusca p arva 
univalvia,  multorum generum, plerumque in ve
nimus,  et  intest inum eorum, etsi  tenue,  cochleis  
fract is ,  magna copia st ipat is ,  plerumque disten-
ditur .  — Call ionymus a pisca tori  bus 11011 quas-
r i tur ,  sed cum ali is  piscibus,  prceserl im in sa
genis  capitur;  rarius,  tempore aest ival i ,  hamis 
inl iasret .  Pauci  capti ,  mox plerumque in mare 
rej iciuntur .  

CALLIONYMUS maculatus Raf. ( L i t e n  S j ö k o c k ) .  

Tab. 24. 

D i a g n .  P i n n a  d o r s i  s e c u n d a  m a c u l i s  r o t u n d i s ,  o c e l l a t i s ,  s e r i a t i s ,  p i c t a ;  
Mas: p. d. prima aitiore; secunda retrorsum paullo humiliore; 
Femina: p. d. prima liumiliore quam secunda. 

P.D. 4 + 10; A. 10; P. 18 ad 20; V. 6; G 10. 
Synonymia. Call, dracunculus Linn. mas: SCHAGERSTRÖM, Yet. Ac. Handl. 1833,133. — C. maculatus Rafinesque, 

Caratteri p. 25, sp. 60; — RONAPARTE Iconogr. d. Fauna Ital. fasc. III; — FRIES, Vet. Ac. Handl. 1837. 
Obs. Dubium forte haberi potest, pisciculum, hoc loco descriptum, re vera ejusdem piscis speciei, ac ilium esse, 

qui in m. mediterraneo vivit, qui vero neque ad Britanniain, nec ad ceteras oras interjacentes Europae inventus est; sed 
tamen idem habeatur, dum occasio erit comparandi; descriptio enim a RONAPARTE, 1, c. data, egregie cum nostro pisce 
convenit; iconem vero ejus minus adprobandam censemus. 

Duo tantum specimina hujus piscis ,  bucus-
que in mari ,  Seandinaviam al luente,  inventa 
cognita sunt;  primum, juxta u rbem Landskrona,  
mense Julio 1830,  a  Doct .  SCIIAGERSTRÖM ,  qui  
descriptionem ejus, supra citatam, edidit; se
cundum a nobis,  d .  °26 Novembris  1836,  prope 
vicum Fiskebiicks-kil  Babus ice,  inve ntum. — Spe-

Wright, Fries et Ekström, Pisces Scandinavia. 

cimen primum, quod ipsi  tantum a descriptione 
ci tata novimus,  adul tum fuisse videtur .  Longi-
tudo ejus 6 poll ices paullum excedit ;  al t i tudo 
corporis TV, lalitudo TV longitudinis; caput sex-
tam longitudinis  partem explet .  Distantia  oculi  
a  rostro paullo minor,  quam distan t ia  ejusdem 
ab apertura branchial i .  Radius dorsal is  primus 

7 , 6  
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paullo brevior, quam dimidia longitudo corporis; 
deflexus non attiugit basim p. caudalis. P. d. 
secunda antice alta, fere aequalis tertias corporis 
parti; posterius ita, sensim decrescit, ut radius 
postremus j corporis non excedat; liic radius, 
deflexus, basim p. caudalis tangit. Pinnas dorsi 
basi disjunct® (?). 

Alterum specimen juvenile videtur. Longi-
tudo ejus 4| pollices; altitudo TV, latitudo ^ to-
tius longitudinis. Lougitudo capitis T?r corporis 
aequat; (ratio 1: 5;). Oculi a rostro multo minus, 
quam ab apertura brancbiali distant. Radius dor-
salis primus non multo altior quam p. d. se
cunda, asqualis \ corporis; deflexus, i ntervallum 
attiugit radiorum 51 i et 6ti p. secundae. Haec 
pinna antice altior: radius ejus primus paullum 
superat ultimus asquat -J- corporis. Ilic, de
flexus, non attingit p. caudalem. Pinnae dorsa-
les basi contiguae. 

Praeter haec, formam et proportionem om
nium partium, numerumque radiorum in pinnis, 
tales invenimus, quales in C. lyra descripsimus; 
pictura vero multum ab illius differt. Specimen 
(minus) a nobis inventum, vivum, ita descrip-
simus. 

Color superne ex flavo virens, subtus pal-
lide aurantius. Dorsum et caput superne ma-
culis parvis, irregularibus, rufofuscis, crebre 
adspersa. Maculae laterum rotundae, aliae al-
bido casruleae, aliae nigricantes, in series irre-
gulares dispositae; plerasque annulo viridi cinctas. 
Labia et opercula fasciolis maculisque majori-
bus, pallide caeruleis, ornata. Iris virescens; sed 
limbus ejus, juxta pupillam, flavus, annulo me
dio, obscurius colorato, divisus. Pinna dorsi 
prima pallide cinerascens, radiis obscurioribus, 
apice niveis; membra na maculis fusco-viridibus 

albisque, ut in icone monstravimus, picta. P. d. 
secunda pellucida, indeque colore variabilis, ma
culis rotundis viridibus, pupillå fusciore ocella-
tis, insignis. Istae maculae, membranam inter ra
dios ornantes, per i series, secundum dorsum 
parallelas, dispositae; infimae obscuriores. Praete-
rea \ero adsunt macular numerosae albae, minus 
evidentes, annulo flavescenli cinctae, fere in se
ries o ita digestae, ut series 4 cum seriebus vi
ridi maculatis conveniant; 5ta supra i 1 las, ad 
marginem pinnas extenditur. Pinna ani imma-
culata, basi albida, marginem versus violacea, 
varians. P. caudalis pallida, basi maculis spar-
sis, rufescentibus, in media parte vittis flavis, 
in apice, caeruleis picta. P. pectorales pallidas, 
flavescentes, radiis flavis cum maculis rufescen
tibus, fascias tr ansversas, maculares, formantibus. 
P. ventrales basi aurantiae. dein virides, limbo 
caeruleo; pars aurantia ocellis multis parvis, al-
bis ornata. 

Descriptio coloris alterius speciminis, a SCHA-
GFRSTRÖVI facta, in paucis a nostra differt, cujus 
rei causa vel in astate, vel in conservatione pi-
scis, quaerenda est. 

Fe mina hujus, nobis adhuc ignota est. Fe-
mina, a SCHAGERSTRÖM descripta ("frequentior", 
neque simul cum specimine, niasculino capta), 
eadem esse nobis v idetur, quam C. dracunculum 
nostrates apellaverunt, i. e. femina C. lyras. 

Non dubitamus, C. maculatum, vitae ratione, 
in plerisque cum C. lyra convenire, de qua tamen 
re nihil experti sumus. Specimen nostrum in 
sagena, simul cum quibusdam C. lyras et copia 
juvenum Clupeae harengi, captum est. Aliud in-
\enisse nobis non contigit, elsi regionem eandem 
maris, per auetumnum seqventis anni diligen-
ter lustra v i mus. 
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CENTRONOTUS gunellus (Tistef isk).  
Tub. 21, fig. 1 *). 

Diagn. Pinna dorsalis ocellis 10 nigris, dorsum supremum intrantibus. 
P. D. 77 ad 79; A. 42 ad 44; P. 11 v. 12; V. 2; C. 18 ad 20. 

Synon. Blennius gunellus LINN. Fn. Sv. n:o 318; — Syst. Nat. XII, 443. — ARTEDI Syn. p. 45 n:o 5; — Gen. 
p. 27 n:o 5. — Tangbrosme n:o 3, STRÖM Söndm. p. 315. — RETZ. Fn. Sv. 324, n:o 44. — NILSSON Synops p. 103. — 
BLOCH Fische D. II, 180, tab. 71 fig. 1. — YARRELL Brit F. I, 239. 

Obs. Ophidium imberbc, in Fauna Scandinavia; et Britannia? emirneratum, idem esse ac Centr gunellum, nobis 
persuasum habemus, quod a descriptione LINNJJI, Fn. Sv. n:o 310, evidenter apparet, in qua tamen pinnas ventrales 
parvulas omisit, quae in specimine minore minus observantur. Praeter eum soli SCHONEVELDE et MOMAGU descriptiones 
originarios Oph. imberbis dederunt; in quibus, etsi incompletae sunt, eundem Centr. gunellum, neglectis pinnis vertrali-
bus, agnoscimus. Figura Oph. imberbis, a PENNANTIO, in A|)pendice ad Brit. Zool. IV, data, non vero descripta, pullu-
lum Anguillae repraesentare videtur. Verum O. imberbe RONDELETII in mari mediterraneo vivit. 

Centronotus gunellus ad oras scandinaviae 
in longitudinem G ad 9 pollicuni excrescit; al-
titudo nonani lougitudinis partem aequat; lati-
tudo duplo minor. Corpus valde compressum; 
antice, per dimidiam partem lineare, dein, re-
trorsum, altitudine sensim decrescens. Caput 
parvuin, nonse totius lougitudinis parti aequale, 
compressum, linea superiore carinam rotunda-
tam formaute; temporibus tumentibus. Os par-
vum, sursum spectans, labiis majusculis, maxil-
las involventibus, pragditum; maxillae subaequales. 
Oculi parvi, diametro £ capitis asquales, alte et 
antrorsum positi; linea enim ab apice maxillae 
superioris, ad apicem operculi ducta, marginem 
eorum tangit inferiorem, et ab apice operculi 
triplo longius, quam ab apice rostri, distant. 
Operculum longum, triangulare, apice ad basim 
superiorem p. pectoralis sito. Aperturas bran-
chiales mediocres. Membrana branchiostega in 
formam plicae latas, liberas, 11011 incisae, v entrem 
anticum cingit, in parem transiens; radii ejus 
5: infimus tenuis, abbreviatus, ad lineam ven-

tris media m versus; reliqui sat lati. A reus bran-
cbiales parvi; antice dentilnis subulatis, b iseria-
tis muniti; postremus adnatus, fissuram parMi-
lam, apertam lelinquens. Ossa pbaryngea supe-
riora, formam amygdali referentia, inter se con-
nata; inferiora parva; omnia denticulis, carnn-
liis ad instar, armatis. Lingua glabra, cartila^i-
nea, triangularis, apice libero. — Dentes maxil-
larum parvi, conici, subacuti, inter se paullu-
lum distantes; in max. superiore, majores, utrin-
que fere XI, seriein" externam formant; reliqui 
parvi, intra hos, seriein interdum fere tripli-
cem, irregularem, componunt. In max. inferi-
ore dentes, utrinque XI, seriein simplicem for
mant, in qvibus antici majores; sed pone bos 
pauci, parvi, adsunt. Dentes vomeris ,3 ad 6, 
forma similes dentibus maxillarum, in arcum 
transversum dispositi. Ossa palati dentibus ca
re nt. — Cutis corporis mucum ubere secernit. 
Squama? fere ut in Zoarcaso parv«, rotunda; 
se invicem non tangentes, profunde in cute 
impressed. Linea lateralis simplex, recta, la-

*) Inter genera plura, hodie, divisione generis Linnaeani, BLENNII, orta, haec in fauna scandinaviae enumerantur: 
a )  radiis dorsi simplicibus, non articulatis; p. caudalis discreta; 

*) radii p. ventralis apice separatae, dentes maxillarum serie simplici dispositi: . . BLENNIUS CUV. 
**) » » » toti conjunct!-; dentes per plures series dispositi, externi majores; 

pinnis ventralibus fiJiformibus, elongatis, maxillam inferiorem aeqvantibus: CI.INUS Cuv. 
pinnis ventralibus brevissimis: CENTRONOTUS S chn. 

b) radiis dorsi articulatis; pinna caudali cum dorsali analique perfecte unita: ZOARC^EUS CUV. 
[Observes banc synopsin, Anno 1837, ab amico defuncto, FRIES, conscriptum esse, ante quam Volumen XI operis 

"Hist. Nat. des Poiss. par Cuvier et Valenc." ei cognitum erat]. C. S. 
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lera media, per totum corpus, transit. Alius fe
minse in medio corpore, maris paullo ante me
dium positus. 

Pinna dorsi humiliS, ubique fere aequalis, 
per totum fere dorsum extensa; incipit supra 
basim p. pectoralium; desinit, merabrana cum 
inia basi p. caudalis conjunctå; radii 77 ad 79, 
sim pi ices, duri, basi erassiusculi, apice pungen-
tes; membrana crassa, dum integra est, hos api
ces tegit.— P. analis pauliulo altior, quam dor-
salis, simili modo ad caudam desinit; radii 2 
antici duri, pungentes; reliqvi, 40 ad 42, ar-
ticulati, apice subBssi. — P. pectorales parvae, 
longitudine dimidiae corporis altitudini aequales; 
situ insolite hnmiles; basis enim tota, ab £ alti-
tudiuis corporis, deorsum affigitur. Radios con
tinent 11 v. 12, quorum supremi 2 v. 3 sim-
plices, 6tus et 7us ceteris longiores. — P. ven-
trales minimae, ut rudimenta; sibi propinquae, 
mox ante basim p. pectoralium insertae, radiis 
'i composite. Hi vero radii, arete conjuncti et 
cute com muni, crassa, induti, unum referunt, 
simplicem, crasse conicum, acutum. Posterior 
antico minor. — P. caudalis quoque parva, pec-
torali vix longior; expansa fere orbicularis; ra
diis 18 ad '20 sufFulta, quorum externi minimi, 
simplices, sed articulati; intermedii apice fissi. 

Color ubique fulvo-fuscescens maculis irre-
gularibus, pallescentibus, obsolete varius, punctis-
que minutissimis, nigris, creberrime adspersus. 
Capitis latera pallidiora; stria verticalis, fusea, 
ante oculum descendit. Regio opercularis et gu-
laris piunaeque pectorales fulvae. Iris obscuie 
virescens, margine, juxta pupillani, luteo. In sum-
mo dorso maculae 10, interdum 9, vel usque ad 
13, magnae, nigrae, flavo-albido marginatae, irre-
gulariter rotundatae, alte in pinna in adscenden-
tes, seriem secundum totam pinnam formant; 
posteriores s^pe obsoletiores. P. ani aurautio 
limbata, maculis obsoletis, albidis notata, quibus, 
deflexa, fasciata apparet. P. caudalis apice au
ra n tia. 

Canalis inteslinalis brevis, ubique fere aequa
lis. Ventriculus parvus, non multum dilatatus, 
parte sacciformi carens; appendices pyloric® 

desunt. Intestinum in curvaturas paucas, par-
vas, minus definitas, unamque majorem, S-for-
mem, flectitur. Hepar, colore pallide bepaticum, 
integrum, nec lobatum; antice situm, ventricu-
lum amplectitur, parte postrema { cavi abdo
minis attingit. Vesica fellea parva, intra api-
cem postremam hepatis sita. Vesica natatoria 
deest. Vesica urinaria cylindrica, basi elongata, 
angustata, pellucida, bumorem aqueuin conti-
ne'ns. — Ovarium simplex, cylindricum; tempore 
propagations magnum, cavum abdominis, ab 
hepate ad anum, implens; ovis albis, magnitu-
dine seminibus sinapis fere aeqnalibus, arete 
constipatis, indeque multangulis, repletum. Te-
sticuli maris duo, lineares; tempore propagatio-
nis flavo-albidi, usque ad hepar extensi. 

Differentiam sexuum externam nullam, prae-
ter situm ani, supra memoratum, invenimus. 

C. gunellus per omnes oras Norvegiae et 
Sueciae occidentales frequens vi vit. Etiam in 
mari baltico meridionali invenitur; ibi vero 
non longe septemtrionem versus procedit, neque 
in regione maris circa Mörkö (latit. o9°) cogni-
tus est. Nomen ejus Tistefisk vel Teistefish, ex no
mine Tist vel Teist, Uriae grylli proprio, deriya-
tur, cui, inter alios pisciculos, nutrimento in-
servit. Etiam Svärd/isk (piscis ensiformis) ob 
formam corporis, et, in Norvegia, auctore Strömio 
(1. c.), Tangbrosme appellatur. Dispersus in (undo, 
inter fucos laj)idesque occultus, sub aqua minus 
alta, degit. Ad littora, post recessum maris pe-
riodicum, Scepe in aqua, ibi stagnante, reperitur. 
Vitte maxime tenax, diu supra aquam vivus 
persistit. Motus ejus, fere ut anguillae vel serpen-
tis flexuosi, plerumque seguiores; sed fortes, si 
quis eum capi velit. Rarius extensus jacet; ple
rumque undatun flexus, vel omnino plicatus; 
quo prassertim modo intra testas molluscorum 
vacuas, e. gr. in Ostreis, degens invenitur. Ve-
scitur Molluscis et Crustaceis, quorum reliquias 
ventriculus ejus saspe continet. Partes sexuales 
mense Octobri tument; ova igitur hoc vel paullo 
seriore tempore deponere videtur. Eo quoque 
tempore hie piscis saspius in sagenis capitur. 
Piscatoribus nullo est usui. 



C LINUS maculatus Fr. ( L å n g b a r n  
Tab. 25. fiff. 2. 

Diagn. Radii p. pectoralis inferiores longiores, apice liberi; p. caudalis leviter ro-
tundata; p. ani radiis 36, dorsi 60. 

P. D. 59 ad 6 1; A. 36; P. 15; V 6(?); C. 13. 
Synon. Clinus maculatus FRIES, Vet. Ac. Hand). 1837. 

Omnia l iujus piscis  spec imina,  quae vidimus,  
inter  6 et  7  poll ices longi  sunt .  Corpus elon-
gatum, cauda sensim paullum at tenuata;  totum 
leviter  compressum ,  dorso ventreque rotundatis  
et  lateribus mediis  suico impressis .  Alt i tudo Vu 
v.  VT lon gitudinis;  lat i tudo $ al t i tudinis  asquat . .  
Caput ,  sextam longitudinis  partem implens,  con-
vexum, rostro at tenuato,  levi ter  deflexo,  ante 
maxi l ias  paullum prominente.  Tempora muscu-
lis  fort ibus maxil larum tumida.  Oculi  majores,  
|  capitis  implentes,  pa.rvo inte rval lo separat i ,  sur-

sum prominuli ;  ab apice operculi  duplo longi  us,  
quam ab apice rostr i ,  distant .  Nares parvas,  mi
nus apparentes;  apertura anterior  brevissime tu-
bulosa.  Maxi l lu superior  l ion extensi l is ;  ossa in-
termaxil lar ia  angusta,  l inearia;  maxi l lar ia  lon-
giora,  levi  f lexura S-formia,  l ineam, a centro 
oculi  perpendiculari ter  ductam, at t iugunt.  Margo 
maxil larum leviter  arcuatus et  labio lato invo-
lutus.  Maxil la  inferior  longa,  angusta,  lateribus 
fere paral lel is ,  paullum adscendens,  superiore 
brevior  et  sola mobil is .  — Dentes antici  magni,  
subulat i .  In maxil la  superiore utr inque adest  1 
magnus,  a  pari ,  spat io parvo,  vacuo,  remotus;  
pone hunc dentes parvuli ,  carminis  instar  im-
posit i ,  totum apicem maxil las  implent ,  e t ,  se
cundum maxillam, in paucas series continuan-
tur;  quorum tamen externi  majores.  In maxil la  
inferiore,  ant ice,  utr inque duo majores,  cum in-
terject is  paucis  minoribus,  apiceque,  pone bos,  
ut  superioris ,  crebre dentato;  sed maxil la  infe
r ior  prasterea s implici  serie  dentata.  Series den-
t ium in vomere antico,  al ia ,  in  ossibus palat i -
nis  adest .  Lingua mutica,  lasvis ,  apice l ibero,  

Wright, Fries et Ekström, Pisces Scandinavia. 

palat inum medio 
Dranchiales magna1 .  

angusto,  rotundato.  Velum 
profunde iucisum. Apertuiae 
A reus 4;  postremus tot  us aduatus.  Membrana 
brancbiostega,  s ubtus,  profunde incisa e t  corpori  
adnata;  radiis  6 Apex operculi  oblique,  supra 
basim p.  pectoral is ,  adscendens;  t runcatus,  sed 
laciuiå cutanea acuta contiuuatus.  — Cutis  cor
poris  valde mucosa,  ubique squamosa.  Squama1 ,  
parvulff i ,  tenues,  apice rotundatce,  ex par te im-
bricatas.  Linea lateral is  recta,  sulcum per me-
diam corporis  al t i tudinem sequitur .  Anus i nter  
rostrum et  basim p.  caudalis  medius.  

Pinna dorsi  ante p.  pectorales,  supra ven-
trales,  incipi t ;  brevi  spat io a  p.  caudali  remota 
desini t ;  radios continet  ci rci ter  60,  duros,  pun-
gentes,  apice extra membranam prominulos;  an
t ici  2  vel  3  parvi,  in feminis  plerumque mem
brana carentes;  proximi 10 sensim accrescentes;  
pone mediam pinnam radii  i terum paullulum 
decrescunt;  pinna igi tur  margine arcuata;  al t i 
tudo vero media diametrum oculi  cequat .  — P.  
analis  dorsal i  fere simil is ,  sed paullulo bumilior ,  
fere l inearis,  e t  plerumque paullulo propius 
ad p.  cautlalem accedens;  semper radios 36 con
t inet :  omnes molles,  duos anticos simplices,  re-
l iquos apice f issos.  — P.  pectorales forma in-
signes;  expausae enim postice sunt  rotundata3 
cum angulo infimo longi  us exserto.  Tota pinna 
longitudinem capit is  aequat .  Radii  15,  quorum 
primus (si  a  supremo numeras)  brevis ,  s implex;  
insequentes 8  vel  9,  subagquales,  api ce simplici-
ter  f issi ,  tot i  membrana tenui  juneti ;  rel iqui ,  5  
vel  6,  multo longiores,  apice simplici ter  f isso,  
l ibero.  In his  radiis  longis ,  pr imus tert ia  fere 

l,c. 
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parte antecedentes excedit; ceteri sensim paullo 
breviores sunt. — P. ventrales, brevi spatio ante 
pectorales sitae, sibi invicem propinqui, tenues, 
lineares, longitudine maxillae iuferiori subaeqva-
les; radiis duobus arcte conjunctis componi vi-
dentur; sed ope lentis vitrei plures apparent; 
6 numerasse nobis visi sumus, — P. caudalis 
longitudine fere aequalis altitudini corporis; ex-
pansa, apice rotundato-truncata; radiis 11 divi-
sis, unoque utrinque, iutegro; ad quos, supra 
subtusque, pauci, breves, accedunt. 

Corpus colore sordide luteum, in dorso ob-
scurius, in ventre pallidius; maculis supra line-
am lateralem, magnis, irregularibus, obscuriori-
bus, fusco marginatis, pictum. In sumnio dorso 
plerumque observantur maculae 5 vel 6 majores 
el fusciores, similes fasciis transversis. Etiam 
sub linea laterali maculae minus definitae adsunt. 
Caput similiter ac corpus coloratum; maculae 
tamen obsoletiores et latera flavidiora. Iris al-
bida, annulo lato, superne fusco, subtus rubido 
cincta. Pinna dorsi pallida, subflavescens, stri-
olis 9 ad 11 undatis, fuscis, obliquis, retrorsum 
descendentibus, a maculis radiorum compositis, 
ornata. P. analis et P. ventrales pallidae, im-
maculatae. P. pectorales et p. caudalis, maculis 
radiorum parvis, fuscis, fascias plus minusve 
evidentes formantibus, nota tas. 

Hepar pallide rufo-fuscescens, apice bilobo, 
fundum ventriculi attingente; lobis vel asquali-
bus, vel sinistro majore; oesophagum ambit, ven-
triculum cum pyloro tegit- Vesica fellea parva, 
semine s. d. canariensi vix major, inter lobos 
hepatis sita. Oesophagus brevissimus; Ventricu-
lus parvus, saccatus; pylorus igitur ad latus ad-
scendens; Appendices pyloricas 3, breves, conicae. 

C U L Ä T U S .  

Intestinum longiusculum; ante pylorum, primum 
flectitur; pone fundum ventriculi ansam secun-
dam, parvam, format; ex qua descendit, juxta 
anum leviter inflexum. Vesica natatoria nulla. 
Vesica urinaria longa, angusta, pellucida. — Te-
sticuli maris duo, oblongi, teretes, inter se con-
juncti. Ovarium feminas unicum, cylindricum; 
tempore propagationis, ovis albis, magnitudine 
seminibus papaveris aequalibus, compositum. 

Pisciculum descriptum, anno 1835, ad oras 
Bahusiae [Sueciae occid., lat. 58J-0] d eteximus, eum-
demque sequentibus annis, mensibus Octobri ad 
Decembrim, in eadem regione iterum invenimus. 
Hoc anni tempore propagari, et littora vaclosa 
petere videtur; reliquo tempore in locis profun-
dioribus vitam degere apparet. Noil nisi sin-
guli, inter alios pisces, in sagenis captos, inveniri 
solent, ex quo credi licet illos, ne propagationis 
quidem tempore, in agmina congregari, sed per 
paria dispersos coire. Nuper captus celeriter 
movetur, et in vase, aqua repleto, injectus, mar-
gines saepe transsilit. Ut reliqui pisces affines 
vitas tenax, in vase angusto per plures dies vivus 
conservari potest, dum aqua modo quotidie re-
novetur. Fundum sequitur corpore extenso pin-
nisque pectoralibus expansis; quorum radiis elon-
gatis, pedum in modum, utitur, lente in fundo 
repens. Dum ita subambulat apices liberi ho-
rum radiorum digitos non male referunt. Den-
tes fortes victum ex animalculis duris, testa mu-
nitis, indicant; sed eo tempore anni, quo euni 
captum accepimus, ventriculus semper inanis 
fuit. Piscatores hunc pisciculum Långbarn (Mol-
vae proles) appellant, propter similitudinem quan-
dam ejus cum Gado molva; sed bene sciunt 
eum non a molva originem ducere. 
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CYPRINUS Balierus Linn .  ( F l i r a ) .  

Tab. 26. 

Di agn. Pinna analis radiis divisis 34—4°- Linea lateralis subrecta, squamis cir-
citer G9. Os adscendens, maxilla inferiore parum longiore. 

Synonymt. ARTEDI Dcscr. p. 23 N:o 11; — Syn. pag. 12, N:o 2 9; - Gen. pag. 3, N:o 5. - LINN. Fn. 
Sv. N:o 365; — Syst. Nat. I. p. 532. — RETZ. Fn. Sv. p. 361, N:o 126. — NILSSON Synops is p. 30, N:o 1 1. —-
CLOCII OC C. Naturg. D. F. Deutschl. 1 p. 62 Tab. 9 — (Hue etiam referendi Cypr. Farenus LINN. Fn. Sv. 369 
et RETZ. Fn. Sv. 125). 

J u n i o r :  C. Björkna LINN. Fn. Sv. N:o 371 (Conf. Synon. ad G. Bliecam, ante datam Tab. 12). 

P.D. ii; A. —43; P. 17; F. 9 — 10; C. 19. 

Magnitudine medius inter C. Bramam et Nares oculo multo propiores, apertura anteriore 
Bliccam,8 — 10 pollices longus plerumque occurit. parva, rotunda; posteriore lunata, per lobulum 
Corpus valde compressum, sed minus altum clausili. Opereula lama. Areus branehiales 4, 
qvam C. Biamoe. summa altitudo, acl initium intus seriebus 2 pectinati: dentes seriei inferioris 
p. dorsalis, asquat 1 longitudinis ad mediam p. serrato-dentati; anterioris in areu primo lon^i. 
caudalem. Summa crassities minor qvam \ alti- Membrana branehiostega subtus, in medio, cor-
tudinis. Dorsum ab oceipite adscendit in areum pori adnata, radiis 3. Ossa pharyngea: sin^ulum 
ad initium p. dorsi, indeqve subreetum ad eau- dentibus 5 compressis, obliqve truncatis,Öapice 
dam extenditur; antiee compressum, rotundate curvatis, superficie tritoria concavis, una serie 
carinatum; postice magis rotundatum. Venter dispositis. 
antiee planus; inter p. ventrales anumque cari- Squama corporis tenues, tenue striata; in 
natus, carina sqvamis 11011 tecta; dein valde seriebus supra lineam lateralem 16, infra eam 8, 
compress us. dispositas. Linea lateralis fere recta, parum de-

Caput longitudine i corporis cum p. cau- missa, lineam corporis mediam seqvitur, squa-
a ' longius qvam \ corporis präster eandem; masque continet 68—70. Anus capiti paullulum 

parvum attenuatum, rostro obtuso, 11011 ante propior qvam apici caudce, sub initio p. dor-
maxillas prominulo. Frons lata convexa, linea salis situs. 
iaciali recta, ante nares leviter deflexa. Os par- Pinna dorsalis supra anum, fere in medio 
vum, adscendens; cum aperitur, tubuloso-pro- inter apicem rostri et basin p. caudalis, vel liuic 
minens. Maxilla inferior, articulatione sub margine paullo propius incipit; — antice longitudine plus 
oculi anteriore sita, valvulae instar adscendit, paul- duplo altior, sat obliqua, radiis 11, quorum 3 
lulumque ante os intermaxillare prominet. Oculus anteriores simplices, sequentes fissi, ultimus us-
majusculus, diametro = i longitudinis capitis, que ad basin divisus. P. analis longissima, 
vel I distantice ab occipite ad apicem rostri. margine recto, antice, ob angulum altiorem, pa-
Linea ex apice oris ad mediam caudam ducta, trans- ullulum curvato; radii 37—43: anteriores 3 
it marginem superiorem pupillae. Oculus ab apice simplices, inter qvos primus minutus; sequentes 
operculi duplo longius distat qvam ab apice rostri. apice, ultimus ad basin usqve, fissi. P. pecto-

JVrightj Fries & c Ekström> Pisces Scandin avice. 8 

IsassSBä IsassSBä 
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ralis elongata, attenuata, basin p. ventralium 
attingit; radiis 17: prirao simplici, for ti, reli-
qvis longiori. P. ventrales anum attingunt; ra
diis 10, qvorum anteriores 2 simplices. P. cau-
dalis profunde incisa, lobo inferiori longiori; 
radiis 19. 

Ventriculus canali intestinali paullulum cras-
sior, absque sacco; sensim in intestinum trans
it. Intestini flexuras 2, q varum inferior al-
tius caput versus adscendit. Hepar lobis 3: de-
xtro iongiore, ocreaefonni; sinistro lineari, apice 
truncato; medio acuto. Vesicas natatoriae pars 
postica major, basi truncato-dilatata, dein ut 
cornu cur vata. 

Color similis C. Bramce junioris. Capitis 
latera ilavescenti et argenteo micantia. Iris ar-
gentea, supra pupillam flavescens, macula nebu
lösa, obscure virescenti. Caput et corpus cinereo-
argentea, superne fusco-olivacea, colore in lateri-
bus sensim pallescente, ventre fere albo. Pinnas 
dorsi, caudce anique fuscae, haec limbo obscura; 
pectorales ventralesque pallescentes, licec basi 
subfuscescens. 

Yitae ratio C. Balleri minus est cognita; pa-
rum tamen a moribus C. Bramas discedere vide-
tur. Minus freqventer obvenit, in lacubus ma-
joribus Svecite mediae, e. gr. Mälaren et Hjelma-

ren; fines autem regionis, qvam inliabilat, non-
dum bene sunt cognitce, cum hie piscis pier unique, 
a piscatoribus, non a juniore C. Brama distinguatur. 
Ambo, simul cum C Blicca, ad litora meridionalia 
lacus Mälaren, nomine Fame seu Fana vocan-
tur (indeqne Farenus). Yescitur gramine, in-
sectis vermibusque. Tempus propagationis incidit 
mense Majo, longius ante Bramae, post Lucii. 
Coit in vadis graminosis vel pratis inundatis, 
eodem modo ac C. Brama, sed propagatio quo-
tannis non ultra 1 — 3 dies durare fertur. Hoc 
tempore non minus qvam Brama tumultum stre-
pitnmque timet. In Ballero unius librae ponde-
ris, auctore BLOCH, 67,500 ova inventa sunt. 
Copulatione peracta ad profundiora loca exit, ubi 
reliquam anni partem degit. Auctumno, pro 
hibernatione, numerosi in certis locis congregan-
tur. — Caro mollis, alba, subdulcis, ossiculis 
plena, aestate vilis; melior Aprili, ante tempus 
propagationis. Pro cibo cocta vel salsa et siceata 
adhibetur. Tempore vernali in nassis, retibus 
vel verriculis, interdum qvoque fuscinå capitur. 
Sero auctumno, cum hibernacula intra vit, magna 
interdum copia, in verriculis, ad profundum 
aptatis, obtinetur. In bamis, lumbrico terrestri 
pro esca adhibilo, etiam capi potest. 

C. U. E. 



59 

PLEURONECTES Limcindoides B l o c It ( L e r  f l u n d r a )  

Tab. 27. 
Di a g n. Os magnum: maxilla superiore distantiam inter apicem rostri et marginem 

oculi posteriorem seqvante. Den tes subacuti, serie simpliei dispositi, a se invieem paullo 
remoti. Linea lateralis antice parum curvata *). 

Synonymia. Pl. limandoicles BLOCH Naturg. Ausl. Fisclie3, p. 24, Tab. 185. — QV ENSEL Vetenskaps Acad. 
Handl. 1806 pag. 54 et 222. — FABER Isis 1828 p. 878. — NILSSON Synopsis p. 57. — YARRELL Brit. Fishes 2. 

p. -224. Pl. Linguatula MULLER Prodr. N'o 376 et RETZII Fauna Sv. p. 332 (sed non Pl. Lingu. Linnaei, qvae 
mare mediteiTaneum inhabitat, et a LINN^EO secundum ARTEDI et WILLOUGHBY describitur. Conf. FRIES Vet. 
Acad. Handl. 1838). Ilippoglossoides Limanda GOTTSCHE Wiegm. Arch i v 1835, 2 p. 168. 

P.D. 78—85; An. 64—66; C. 18; P. 1 0 —i i ; V. 6 .  Br. 7 + 1 .  

Descriptio. Pleuronectes Limandoides pie- dalem. Corpus Eeque oblongum, compressissimum, 
rumque attingit longitudinem 9—10, interdum crassitie vix ultra latitudinis. Squamae inter 
12 pollicum. Latitudo praeter pinnas asqvat g se magis ceqvales, magisqve ordinatse qvam in 
longitudinis, inclusa pinna caudali. Caput ad plerisque hujus generis: in medio corpore, e linea 
finem operculi = i totius corporis präster p. cau- laterali, obliquo ad pinnam dorsaleni ordine, cir-

*) Ad öras Scandinavias sequentes species occurrunt, qvas, ne nimium augeantur noraina generica faunae patriae, 
in genere integro Linnaiano, Pleuronecte, comprehendimus: 

A. Pleuronectes QVENSEL Vet. Acad. Handl. 1806. 

Maxillae completae, extus apparentes, nec sqvamis tectae. Os max. sup. apice dilatato, libero. Max. inferior 
plicis ordinariis in mento impressis. Opercula supra angulum, (vel saltim supra p. pect.) libera. Oculus 
inferior ante superiorem positus. JNares a maxillis remotae; lateris caeci ad marginem dorsalem sitae. 

1:° Hippoglossus Cuv. Dentes validi, acuti, incurvi, antici maximi; inter se remoti, in serie multiplici 
dispositi. — Apertura urinaria pone anum, (in omnibus reliqvis Pleuronectis ad anum, in latere colo-
rato) sita. Interstitium oculorum depressum, latum. Cauda fere salmonacea, incisa, late extensilis, ra-
diis crassis, multifidis. Corpus angustius, minus planatum, spina anali instructum. Forma, minus 
monstrosa qvam seqventium, transitum ab iis prasbere videtur ad Gados e. £n\ Merluccium, virentem. 
1. Pl. Hippoglossus. 

2:o Platessa Cuv. Dentes serie simpliei dispositi. — Interstitium oculorum angustum, alte elevatum. 
Cauda, ut in sequentibus, rotundata , vix extensilis, radiis bifldis. Oculi plerumque dextri. 
a) Dentes subacuti, non contigui. Squamae spinoso ciliatae. Spina analis adest: — 2 Pl Limandoides/ 

3 Pl. Limanda. 
b) Dentes obtnsi, contigui. Squamae muticae; spina analis adest. — 4 Pl. Platessa / — 5 Pl. Flesus/ 

— 6 Pl. Cynoglossus LINN. (FRIES Act. Holm. 1838; Pl. nigromanus NILSSON). 
c) Dentes et squamae prioris; spina analis nulla; operculum angulo supremo adnatum, qva re a prio-

ribus differt. 7 Pl. microcephalics DONOV. 

3:° Rhombus Cuv. Dentes minuti, acuti, serie multiplici instructi. Pinnae ventrales förmå p. verticalium: 
radiis basi diseretis; qvae structura in reliquis pleuronectis non observatur. P. dorsi anique radiis fissis 
(in reliquis Pleuronectis simplicibus); dorsalis ante oculum incipit. Spina analis nulla. Oculi sinistri. 

a) 
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citer 30, ad analem 32 numerantur; sunt fere 
orbiculares, margine libero late subbisinuatre, an-
^ulo medio obtuso, rotundato, spinulis 12 20 
subulatis, divergentibusciliatae. Latvis vero c®-
cum tantum postice et ad basin pinnarum bis 
ciliis asperum. Oculi dextri, fere asqvales: superior 
fere qvinta parte pone alteram situs; inferior 
lori"itudine = distantia all apice rostri. In om
nibus Platessis interstitium oculorum angustum, 
sat altum, indeque oeuli oblique positi, ad di-
versa latera speetantes. Carina pone oculos obso-
leta lasvis. Narium apertura anterior, ut omni
um platessarum, lobulo cutaneo aucta. Os maxi
mum, ut in Hippoglosso et Rliombo. Denies 
conici parvi, in serie paullo inordinata dispositi; 
intervallis, latitudine fere unius dentis, a se in-
viceni distan tes; superiores aeutiores; in latere ocu-
lato minores, introrsum flexi, et ibi, in posteriori 
parte max. inferioris, deficientes. Membrana qvce, 
fere ad similitudinem veli palatini, maxillam 
superiorem intus eingit, in liac, ut in omnibus 
pleuronectis, sat lata, etiam autiee, margine libera. 
Membrana brancliiostega minus qvam in aliis sp. 
replicata; in liac sola inter pleuronectes noslrales 
radiis 7 magnis instructa, prater 8vum minutum, 
qvi, in omnibus pleuronectis, sub media gula, cum 
pari fere connexus, obvenit, qvique in aliis pisci-
bus deest. Linea lateralis tantum antice, supra 
cavum abdominis, leviter sursum curvata. Anus 
sub angulo operculi situs. Spina analis fortis acuta. 

Pinna dorsalis radiis 78—83 (secundum alios 
auctores usque ad 85); medio altitudine \ ipsius 
corporis. Radii omnes simplices, utrinque sqva-
mis, una serie dispositis, in latere oculato spinu
losis, ornati. — Pinna analis paullo pone anum 

incipit; radiis 64—66; similis p. dorsali; ambas 
longius ante caudam desinunt et, ut in omnibus 
pleuronectis, ad latus caecum paullo inclinantur. — 
P. caudalis medio in angulum rotundato-promi-
nulum exit; radii 18, qvorum 14 simpliciter, ut 
in omnibus platessis, furcati; reliqui, utrinqve2, 
breviores et simplices. — P. pectoralis dextra pa
ullo longior qvam dimidium capitis; radiis 10—11, 
omnibus simplicibus_, qvod liuic sp. proprium est; 
2:o vel 3:o longiore; sinistra minor, radiis furca-
tis, tantum 9 vel 10, qvinto vel 6:to longiore. — 
P. ven I rales inter se oeqvales, rolundatce, radiis 
6 simplicibus, 4:o et 5:o longioribus. 

Color ilavescente griseus vel fuscus, teqvali-
ter in toto latere oculato; magis minus ve obscurus; 
extra aqvam, pisce mortuo, pallescit. 

Pleuronectes Limandoides per totum sinum 
codanum freqventer, sed vix magna copia, occur-
rit. Fretum saepe inträt, sed non qvoad scimus, 
mare balthicum. Ad Jutlandiam, auctore FABER, 
majore nuniero, sed ad Dahusiam Svecise sparsius 
capitur, inter alias pleuronectis species. Praterea 
totum mare s. d. germanicum et atlanticum sep-
tentrionale inhabitat. Profundiora loca incolit 
qvam PI. Platessa, Flesus et ceter® sp. maxime 
vulgäres; liieme ad profundum circiter 30 orgy-
arum versari fertur. Tempus propagations in 
initio cestatis (Majo, Junio) incidit. Yescitur 
crustaceis e. gr. Pakemonibus, Mysidibus, aliisque 
animalculis marinis, ut Ophiuris, verisimiliter 
etiam piscieulis. In brancbiis vel membrana 
brancliiostega saspe plures Lerneas, intra abdomen, 
et in hepate semper Filarias inveniuntur. Pro cibo 
vilior babetur qvam reliquce species liujus generis, 

c. s. 
a) Squamas par v se, rauticje. Iris appendiculo dentato. Interstitium oculorum latum, depressum. 8 PI. 

Rhombusj — 9 PI. maximus. 
b) Squama; spinoso-ciliatae; iris simplex; interstitium oculorum altum, angustum: 10 PI. hi rtus; — 

11 PI, Carclina. 
B. Solca QVENSEL. 

MaxilUe sub cute squamosa occultatae, superior suh incompleta; inferior brevis, mento quoque squamoso, 
plicis ordinariis carente. Opercula tantum infra pinnas pectorales aperta. Oculus inferior pone alterum 
situs. Nares utrinque prope marginem maxillarem sit®. (Spina analis nulla. Radii omnes pinnarum fissi). 

4:o Solea Cuv. P. caudalis discreta; pectorales utrinque adsunt; os infra rostrum situm. — 12 PI. Solea. 
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Tab. 28. 

Pihräl KALM. Iter Amer. I p. 100. — Myxine gZutinosa LINN. MUS. Ad. Frideriei I p. 91. — Fauna Sv. 2 
N:o 2086. — Syst. Nat. XII. p. 1080 (Citatio Willughbyi ad Ammocoeten referenda). — Sleepmarkcn GUNNERUS 
Aet. Nidr. 2 p. 250. — Hvidaal STRÖM Söndmörs Beskr. p. 287. — O. FABR. Fn. Grönl. p. 344. — A. J. RETZIUS 
Fn. Sv. p. 301. — A. RETZIUS (fil.) Vetensk. Ac. Handl. 1822 p. 233, et 1824 p. 408 (anatomia completa). — 
NILSSON Synops. p. 124. — J MULLER Vergl. Anatomic der Myxinoiden Berlin 1835. — YARRELL Brit. Fishes 2 
p. 462. — Gcistrobranchiis ccccus Bloch Ausl. Fishe XII. p. 67. 

Myxinem inter pisoes a forma vulgari aber-
rantes nuraerandam esse jam habitu externo pa-
ullo alieno pa tet, q vi notissimam ejus cum ver-
mibus eonsociationem attulit, contra opinionem 
Kaimii, primi descriptor is; earn vero non ut in-
limam piscium formam liabendam esse, yaria ejus 
organa, per fee ti us qvam in Petromj zonte et Am-
mocaste explicata, suadent, ne de Amphioxo, 
hucusqve parum cognito, loquamur. 

Longitudo ordinaria Myxines 12 pollices, 
altitudo corporis § poll. (i. e. -*5 longitudinis) 
cequat. Raro major occurrere videtur (YARRELI. 
longitudinem usqve ad 15 pollicum commemorat). 
Color griseo-carneus, in medio corpore obscurior. 
Animal vivum paullulum pellucidum, in spiritu 
vini totum flavescenti griseum, opacum, evadit. 
Cutis, in vivo abundanter glutine obducta, squa-
mis carens, fortis, qvod imprimis ab epidermide 
crassa, facillime a corio separanda, pendel; ipso 
corpore paullo amplior, musculis per telani cel-
lulosam laxe adfixa. 

Corpus fere lineare, antice teres, e medio 
retrorsum sensim compressius. Cauda fere com-

planata, cingitnr a pinna, postice rotundata. 
Caput externe tantum naso et ore a corpore 
distinguitur; antice oblique truncatum. Rostrum 
subeonicum, paullo obtusum, superlicie inferiore 
planata, iinmarginata, adscendente. Os in hujus 
areas plana tas parte inferiore, ut foramen rotun-
datum, plicis contractile, intrat, absque labiis 
propriis. TentacuJa (s. cirri.) 8, in ambitu area* 
planatoe disposita: 4 in apice rostri fere qvadra-
tim imposita, sursum porrecta, et 2 utrinque ad 
latera oris approximata, perpendicularia, inferiore 
reliqvis breviore, sed non tenuiore; omnia brev ia, 
conico-subulata. Apertura nasi in apice rostri 
inter tentacula; simplex, superne lobulo sub-
acuto supertecta. Oculi externe nulii, sed rudi-
menta inter carnes in venit Miiller (conf. loc. cit.). 
Os caret maxillis. Dentes statu qviescente pi-o-
funde intra os occultati. In fornice oris supc-
riore dens unicus, validus, subulatus, recurvus, 
acutissimus; basi dilatata et a plica cutanea 
tecta. Dentes inferiores in series longitudinales, 
arcuatas, utrinque 2 paralellas, approximatas, 
supra partes laterales ossis liyoidei dispositi; in 

*) In aquis Seandinavise sequentes Pisces Cyclostomi inventi sunt: 
Fam. 1. Myxinoidcs\ cavitate nasali per tubura in faucibus aperta; corpore subcylindrico 

Myxine glutinosa. 
Fam. 2. Petromyzontides.• cavitate nasali postice clausa; corpore subcylindrico 

Petromyzon marinas j Jluviatilis, Planeri. 
Ammocoetes brancliialis 

Fam. 3. Ampliioxides: cavitate uasali nulla; corpore utrinque acuto, compresso. (Sola liaec forma inter 
animalia vertebrata cranio, vel capsula dilatata pro cerebro caret: medulla enim spinalis apicem 
anteriorem chord® dorsalis non attingit, neque cerebrum reliqua parte crassiorem pr^bet). 

Ampliioxus lanceolatus YARR. 
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serie externa 8, accedente seepe 9:o minuto; in uberrimum, tenacissimum secernunt. Antic® et 
serie interna 8 — 10; in utraque serie conico- post,c® reliquis mmores sunt. 
sXulati, perparum curvati, retrorsum et intror- Spina dors, tantum constat chorda dorsal,, 
sum versi, basi contigui; 2 anteriores reliquis rudmientis vertebrarum carcnte. Canalis spina 
crassiores et ad medium concreti; sequentes gra- lis1»), ante apicem chordae dorsal,s, exit in 
datim tenuiores; medii paullo longiores. - In capsulam ampliorem pro cerebro, sen in cram-
ore contracto dentes inferiores (s. linguales) ad um, maxima parte molle. Regio hujus crann 
latera oris aflixa esse videntur, dextris contra posterior ex parte cartilagmea, et m utroque 
sinistros applicatis, apicibus deorsum spectantibus. latere bulla magna cartilagmea, pro orgams au l-

11 tus, ornata est. Foramina pro ner vis cerebralibus, 
Aperturoe branchiales (s. spiracula) 2, sub situ et numero principalium, parum ab iisdem 

ventre approximate, exacte ad | longitudinis cor- in reliqvis piscibus et annual,bus super,onbus 
noris site, qvod idem fuit in magno numero differunt; encepbalum vero caret cerebel o. 
individuorum viventium, varii magnitudinis *); lateribus crann exit apparatus car tilagineus. lnaiviauuiinn viyuiuuiu, }, »a ••!«+. 
sinistra paullo major et paullo pone dextram maxime compositus, cujus partes principals sunt, 
extensa Anus in marginc ventrali medio, ad l:o arcus maximus, process,bus varus retrorsum 
ultimam octavam corporis partem (?) situs: et antrorsum, usqve in apicem roslr, extensus, 
Anertura longitudinalis, magna, longitudine cir- ossa palati repraesentans; et 2.o carti agines pi o 
citer dimidia altitudinis corporis. Pinna caud® osse hyoideo, per stylum cum reg,one crann 
humilis, altitudinem caudoe parum majorem qvam temporali conjunct®. Ossa maxillana oninino 
medii corporis reddens; anterius humillima, desuut. Cavitas nasalis simplex, mollis, cranio 
subtus ad anum, superne paullo longiusextensa; antice aflixa; magna, rotundata, nitus plicis lon-
cute lion minus firma qvam cute corporis lecta. gitudmalibus, ut conclns nasahbus, mumta; an-
Radii numerosi, tenues, in latere ventrali retror- trorsum, per tubum cartilagineo-annulatum, in 
sum directi, in dorsali curvati, apicibus fere foramine nasali, retrorsum in laucibus, aperta. 
antrorsum conversis. Alia pinna, (ante-analis) Adest igitur transitus per nasum ,,, oesophagum, 
inter anum et aperturas branchiales> a plica qui m reliquis piscibus deest; qv® stiuctuia sine 
cutanea formatur, civ® ima basi radios coutinct dubio sensum olfactus perfectiorem apucL myxi-
numerosissimos, brevissimos, crassos, obtusos. nem reddit. Yelum palatmum propr,11,11 adest, 
Ov® plica in vivis plerumqve sat alta est, sed in et pr®terea aha valvula, structura sat complicata, 
maxime gravidis et in iis, qvi spiritu vini asser- pone foramen internum nasi sita, retrorsum 
vantur,contractione cutis, humilis evadit. Struc- versa, cujus functio ignota est. Pone liunc locum 
tura h®c insolita in Amphioxo adhuc magis oesophagus amplus incipit, et usqve ad spiracu a 
explicata reperitur. De cetero pinn® null®, ventralia continuatur, ubi tubum em,ttit per spi-
Linea lateralis, ad latera ventris sita, continet raculum sinistrum, pro aqva, respiration, lnser-
elandulas magnas, circa 108, subcutaneas, ob- vienti, rejicienda. Ib, mox oesophagus contrahitur 
Was, poro per cutem ad latus superius apertas, in cardiam paullo firmiorem et plicatam, ,nde-
qv® lineam moniliformem, in cute elevatam, in que in intestinum amplum continuatur, qvoc 
musculis exteinis impressam lbrmant. Mucum recta via, magna et ®quah amphtudme, a cardia 

*) Nescio qvo casu spiracula, in figura, ante biennium Cacla, multo longius retrorsum monstren tur. 
"1 Hie eanalis per laminam horizontalem dividitur in tubes 2, qvorum inferior medullam spinalem conlmd; 

superior autem, pingiiedine repletus, iterum dissepimento verticali, libroso, per totam longitudinem bipar-
titus est. 
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ad anum descendit, tantum apice contractum. 
Yentriculus nullus, neqve appendices observan-
tur, intus vero plicae adsunt longitudinales, sat 
leves. In dimidio posteriore oesophagi adsunt 
foramina 6 par va branchialia, in serie utrinque 
disposita. Ilepar sub initio intestini, magnum, 
in iobis 2 omnino separatis, planatis, divisum, 
interjecta vesica fellea magna, posteriori iobo 
prascipue affixa. Lobus anterior minor, lobum 
sinistrum repraesentat. Peritonaeum integrum, 
ubique facile separandum, mesenterium integrum 
intestinale, et aliud minus, ad la tus dextrum, 
pro org. propagations, formans. Cor magnum, 
musculosum, sub et paullo pone cardiam, in ca-
vitate propria, a peritonaso fonnata, situm. Vasa 
sanguifera crassa, evidentia, ad normam piscium 
distributa. 

BrancluiV formam singularem prasbent. Ad 
latera dimidii posterioris oesophagi, utrinqve, sitas 
sunt vesiculae 6 membranacete, paullo compressae, 
diametro !/J pollicis, qvaram membrana inte
rior plicas magnas, pro lamellis branchialibus for
mat. Vesicie ex latere utroqve, planato emittunt 
tubum. Tubi igitur, in utroque latere 6: in— 
terni breves, ad oesophagnin exeuntes, foramina 
ante memorata ibi formantes; externi longi, te-
mies, omnes 6 in spiracuium ventrale ejusdeni 
lateris conjuncti. Branchia igitur singula formam 
prrebet canalis, ante medium in vesicam dilatat®, 
qu;e aquam ab oesophago per spiracula ventralia 
transmittit. In piscibus plerisque' hic transitus pro 
aqva brevissimus est; tantum enim eonsistit in 
aperturas, seu rimas, inter arcus branchiales, fim-
briis branchialibus cinetas, omnes vero opercido 
communi tectas. Squali formam intermediära 
praebent, cute inter aperturas branchiales elongato, 
et operculo nullo. Sed, in Myxine, branchice pone 
apparatum linguae muscularem, maximum, lon
gi us retrorsum sitae sunt, neque cum apparatu 
linguae cartilagineo cönjunguntur; arens enim 
branchiales desunt. 

Lingua implet magnam partem anteriorem 
et inferiorem corporis; osse hyoideo et musculis 
lingualibus formata. Maxilla inferior omnino 
deest. Proeter reliquos musculos linguas, unus, 
compositus et maximus, eminet. Posteriori parti 
ossis hyoidei alligitur, et spatium sub oesophago, 
usque ad branchias implet: cylindricus, crassitie 
diametrum corporis dimidium ceqvans; constat 
e vagina musculari supra subtusque tendinosa, 
lateribus crassissime musculosa: fibris transversis, 
crassis, kevibus, faciliter separandis. Cavitatem 
hujus implet musculus longitudinalis, postice 
vaginae aliixus, antice tendine crassa linguam 
retrahens. Contractione fibrarum vaginas, spa
tium pro musculo interno necesse angustius fit. 
Vagina igitur retractionem musculi interni eifi— 
caciorem reddere videtur, et imprimis, rigiditate, 
per contractionem accepta, insertionem fixam dat 
liuic musculo, qvi partibus nullis duris nititur. 
Potentissimum igitur est instrumentum motorium 
linguae, q vas, ope dentium terendo, cibum quasi 
lima, solvere debet. Dens palatinus tantum af-
fixioni oris inservire videtur. 

Ova in mesenterio proprio ad latus dextrum 
intestini suspensa inveniuntur, liumero, pro pisce, 
parvo. In his ova circiter 12 reliquis majora sunt: 
inter se asqualia, oblonga, teretia, utrinque atte-
nuata (s. lumbriciformia), diametro = i longitu-
dinis; superficie durius membranacea, flava, in 
individuis spiritu vini asservatis brunnea, vitello 
plena. Singulum eorum horizoutaliter suspensum 
estinlobulo mesenterii, eui a superficie alligitur; 
lobulus enim, basi constrictus, apice plicam for
mat, qvasi calyptram, qvae dimidium ovum, ab 
una extremitate ad alteram continet; inferiore 
vero latere nudo relicto. Ovo crescente lobulus 
quoque crescit, sed adhfesio inter ambos infir-
raior evadit, tandemque ovum perfectum, iongi-
tudine ? pollicis®), liberum in cavo peritonaei 
decidit, ex qvo per aperturam in rima ana (i, 
pone finem intestini, exit. Reliqua ova minuta, 

*) Ova non majora vidi, qvam longitudine 17 millimetrorum, eaqve lobulo laxc a dhaseiunt. 
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rotundata, longitudine \ — 1^ millimetrorum; 
alba, immixtis aliis luteis, non majoribus. In 
individuis parvis, (longit. circiter 10 poll.) ova 
omnia sunt minuta, asqualia; sed in majoribus 
semper ova fere 12 majora inveniuntur, qvae in 
eodem individuo perfecte inter se aeqvalia sunt. 
Tempus propagations virisimiliter per totam assta-
tem durat, nam mense Julio in variis feminis 
ova ol)longa in veni omnis magni tudinis, a 3 ad 
17 milimetrorum longitudinem; et alia, mense 
Februarii capta, ova continebat longitudine 12—13 
millim. Ovis majoribus geni tis, verisimiliter mox 
circiter 12 e minoribus accrescunt, formamqve 
oblongam induunt. 

Mares ignoti sunt. Etiam pulluli non ob-
servati esse v iden tur; ipsi non minores qvam, 9 
pollices longos vidimus. Mares et pulluli loi-
san minus sunt rapaces qvam feminae adultae, 
ideoqve non ex abyssis maris, ubi habitant, 
extra hi possunt? Ova adulta nullum signum em-
bryonis continent, et sine dubio extra corpus 
matris foecundantur. 

Myxine sat frequenter occurrit in man, 
Norvegiam et Sveciam occidentalem alluente. 
Earn prope promontorium Europae borealem vi-
dit amicus Loven; fretum vero et mare Balthicum 
non intra t. Ad Grönlandiam, in mari Germa-
uico et ad oras Britanniae occidentales qvoqve 
inveniri fertur; Molvce igitur regionem inhabitare 
videtur. Fundum arenosum evitat, argillaceum 
vel limosum amat, et in apertomari, a profun-
ditate 700 pedum vel ultra, usque ad profundi-
tatem circiter 30 pedum occurrit; hieme qvoqve 
pa ullo altius ascendere fertur; non vero ad lil-

L TIT I  NOS A.  

tora accedit. Tarda esse videtur, semper hin-
dum seqvitur, nec unquam in aqva altius sese 
tollit. Captoe et in vase servat®, plerumqve 
immobiles, extensce, qvasi mortute jacent; si vero 
incitantur, brevi, ut angillae, sed parum velociter, 
natant. In aqva dulci parum diutius, qvam in 
spiritu vini, vivunt. Piscibus mortuis vescitur, 
uec fere unqvam alio modo obtinetur, nisi in 
piscibus, e. gr. molvis, morrhuis, oeglefinis, scom-
bris, qvi instrumentis piscatoriis affixi, indeque 
mortui, ad fundum, in iis locis ubi myxinas ha
bitant, desiderunt. Talem vero piscem fere sem
per aggrediuntur, per brancliia intrantes. "V ic i 
ce^lefiuum, qvi per ullas lioras mortuus in i undo 
maris relictus erat, in qvo fere 20 myxinae al-
fixae haeserunt. Carnem sub branchiis consum-
serant, 2—4 pollices intrusce. Si diutius piscis 
in fundo linqvitur, e. gr. per nycthemerum, qvod 
saepe evenit, si piscatores a procellis lmpediun-
tur, qvo minus retia vel hamos retrahant, car
nem omnem consumunt, relictis tantum ossibus 
cuteqve. — Hinc odium pisca tor um implacabile 
in hoc animal, qvod, ad oras nostras, Piräl s. 
Piled vocant. Non videtur pisces vivos necare 
posse. Rarius quoque myxine, hamis piscatoriis 
aflixa, ex aqva retrahi dicitur. Stupendam muci 
q van ti tatem hoc animal secernit, de qvo scepc 
relä tum est. Intra 2 horarum spatium unicum 
individuum muco implere potest aqyam volumine 
3—4 pedum cubicorum, et mirabilia de hac re 
narrant piscatores. Ilic mucus alio tenacior esse 
videtur; in aqva non cito diffluit, sed ope bacilli 
ut velum extra aqvam extrahi potest. 



65 

SCOMBER Scombrus Linn. (Makrill). 

Di a g n. 

Tab. 29. 
Dorsum viride in fundo orichalceo, fasciis undatis nigris circa 

teralem terminatis. Pinnae accessorise superiores 5, inferiores 4—5; spina ad 
cae cutaneae 3 ad basin pinnae caudalis. 

ARTEDI Descr. Gen. p. 30. — Syn. p. 48. — Sp. p. 68. — LINN. Syst. Nat. 
NILSSON Synopsis p. 83. 

lineam la-
anum; pli-

— Syn. p. 48. — Sp. p. 
KRÖYER DANM. Fiske I p. 220. — BLOCH Natur; 

I. p. 492. — 
. d. F. Deutsclil. 

Synonymici 
Fn. Sv. N:o 339. -
3, p. 117. — YARRELL Brit. F. I, p. 121. 

P. D. ant. i  o — 1 2 ;  post, i  +  i i— 1 2 ;  P. 2  +  7 ;  V. i +5; A. i '+i i ; 6^.9+ 1G + 9. 

sulco dorsali occultancla Corpus formam praebet elegantiorem, utrin-
que fere aeqve attenuatum, parum compressum, 
dorso ventreque late con ve xis s. teretibus. Sum-
ma altitudo corporis, ad finem p. d. anticae, fere 
aeqvat ^ longitu dinis präster p. caudalem. Maxi
ma crassities, in eodem loco, paullo superat \ al-
titudinis. Caput triangulare, acutum, longitu-
dine i piscis präster p. c.; superne paullo declive, 
rectum, fronte planata. Os mediocre, maxillis 
clausis cequalibus. Os intermaxillare, qvod totum 
marginem format, et maxilla inferior, dentibus 
parvis, acutis, ceqvalibus, paullo incur vis, sim-
plici serie dispositis, armatae. Ossa pharyngea 
dentibus numerosis, setaceis, elongatis tecta. Ossa 
palati serie dentium minutorum armata, inter 
qvos 2 vel 4 multo majores in apice vomeris 
inveniuntur. Lingua par va, inermis, apice libera. 
Oculi mcdiocres, diametro circiter \ longitudinis 
capitis. Teguntur a membrana hyalina, qvae 
aper tura m perpendicularem pro pup ilia relinquit. 
Nares oculis propiores. Operculum margine po-
stico subrecto anguloque rotundato; praeoperculum 
triangulare, apice rotundatum. Aperturae br. 
magnae; membrana branchiostesra medio libera, 
radiis 7, qvorum 2 posteriores sub operculo siti. 
Corporis sqvamce minute, oculo nudo vix con-
spicuae. Linea lateralis dorso propinqua, tota 
paullo flexuosa. Anus ad | totius corporis präs
ter p. caud. situs. Pinna dorsi anterior triangularis, 

Wrisht. Fries & Ekström , Pisces Scandinavia. 

arcuatim mcisa; in sulco dorsali 
Radii 10 ad 12, simplices, 2:o longiore, ultimo 
minimo, tenuissimo, a membrana tenui libero. —• 
P. d. secunda incipit supra anum; priori longior, 
altitudine dimidice longitudinis, margine incisa, 
basi squamosa, radiis 12—13, qvorum primus 
brevissimus, simplex; reliqui fissi. Pinnce acces-
sorias inter p. d. 2:am caudamque semper 5, 
dextrorsum flexae: singula constat radio unico, 
ramoso. Similes pone p. analem 5, interdum 
tantum 4, semper sinistrorsum flexi. P. pecto-
ralesaltius sitae, in fovea deflectendag, apice obli
que attenuate; radiis 19, qvorum 2 antici sim
plices, 4:us longior. P. ventrales arete approxi-
matce, etiam in fovea deflexiles, qvas limite ele-
vato, cutaneo circumscribitur; sub initio p. d. 
anterior is desinunt; angustce, oblique attenuatae, 
radiis 6: primo integro, reliquis ramosis, 2:o 
longiore. P. analis similis 2:ee dorsali, paullulum 
pone earn sita, radiis 12, quorum l:us integer, 
reliqui ramosi. Prceterea spina libera ante banc 
pinnam adest. P. caudalis protunde incisa, lobis 
angustis, valde divaricatis, apicibus rotunda tis 
radii circiter 9 + 16 + 9, qui vero, ob cutem cras-
sain, difficile numerari possunt. In lateribus api-
cis caudog, qui ab bac pinna cingitur, adsunt 
plicce 2 elevat£e, cutaneae, subparailelce. 

Color, splendidus atque varius, difficile describi 
potest. Dorsum et frons obscure virides, striolis 
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transversis nigris, flexuosis, qu® paullo infra lineam 
lateralem descendunt. Infra apices earum adest stria 
longitudinalis obscura, plus minusve obsoleta, infra 
qvam latcra margaritacea aureo, argenteo et rubido 
colore micant. Venter albus. Pinnae superiores fusce-
scentes, inferiores albi da;, caudalis obscure fusca. 

Oesophagus amplus in ventriculum sacciformem, 
fere ad auum extensum, continuatur. Intestinum lon-
gum; appendices pyloric# numerosae, longae, tenues, 
per totum duodenum, usque ad flexuram primam, 
continuatae; praeterea bis flectitur intestinum. Hepar 
antice ad latus sinistrum situm', pallide rubicundum, 
constat unico lobo crasso, postice elongato-attenuato. 
Vesica fellea elongata, angusta, ad latus dextrum inte-
stini sita. Renes postice angustati, longitudine fere ab
dominis. Vesica natatoria nulla. Ovaria et testes duo, 
ventrem implent. Ova sat parva, immixtis semper 
qvibusdam majoribus, magis pellucidis. 

Longitudo ordinaria Scombri seqvat 12 ad 16 pol-
lices; individua tamen occurrunt longitudine 2 pedum. 
Inhabitat totum mare Scandinavian! ad occidentem 
alluens: ad maxime borcalem Norvegia; partem inter-
dum, licet rarius, observatur, sed ad lat. bor. 62°, 
ut etiam ad Holsatiam, vulgaris est. Ad oras Sveciaj 
propria; tantum in sinu codano majore numero habi
tat, sc. in parte ejus septemtrionali usqve ad Lessoe. 
Ad Scaniam minus regulariter in venitur, et rarius per 
reta in Balthicum errabundus inträt; fertur tamen 
usque ad Blekingiam et regionem Calmariae visus fuisse. 

fAIigratorius esse liabetur, gregatim, verno tempore 
meridiem, auctumno iterum septemtrioncm petens; q va; 
autem migratio, si revera existit, non tamen longa 
esse po test. Experientia duce persuasum mihi habeo, 
Scombrum non migrare nisi ab hibernaculo, in alto 
mari, ad litora, ubi propagatur. Ad oras Norvegiae 
paullo prius observatur, cum ibi mare profundius sit, 
qvare propius hibernat. Greges verno tempore intran-
tes ad superficiem maris versantur, contra flumen ven-
tumque natantes, qvare, secundum tempestatem, pa
ullo prius seriusve adveniunt. Minore numero jam 
initio Maji circa promontorium Norvegiae meridiona-
lem apparet, et paucos post dies inter rupes scopu-
losquc orce Bahusiae advenit, sinus minns profundos 
petens; maxima autem agmina initio junii intrant. 
Tunc e longinquo apparent, cum aqvam e superficie 
crispent jactentque. Scombros noctu lucem dare pisca-
tores narrant. — Praeterea, ut multi alii pisces, per 
unum alterumve decennium, in alios locos freqventior 

advenit. Hibernat in abyssis profundis fpar*s> verisi-
millime ubi fundus mollis es t. Piscatores'creduA-^ OCl^ 
los ejus hoc tempore membrana clausos esse; certi 
vero membrana, ante descripta, auctumno crassior 
evadit, prout piscis pinguedine augetur. Auctumno 
ab oris exit, cum procellae ab occidente freqventes 
fiunt, nec, nisi rarissime, individuum in fine Novem-
bris remanet. 

Motus scombri veloeissimi sunt; supra aqvam 
altius interdum exsilit. Gaptus caudam celerrime et 
fortissime vibrat, qvo, in navi jactus, strepitum, ut 
tympani, movet, sed cito extra aqvam moritur. Rapa-
cissimus est, pisces, crustacea vel mollusca devorans. 
Eum medusis qvoqve vesci fabulam esse credo, nam 
pars medusae, hamo piscatorio casu affixa, scombrum 
a captura deter ret. Ipse Scomber ab aliis piscibus 
majoribus avide consumitur, estque inter optima escae 
genera, qvze pro hamis piscatoriis adhiberi possint. Tein-
pus coitus, in sinu codano, mense junii incidit, prae
terea vero copulatio, ovorumq. depositio incognitae sunt. 
Pulli cito accrescunt; mense Septembris tres pollices 
longi in retibus saepe c apiuntur. Gum longit. 10 pol-
licum attigerunt ad propagationem idonei sunt. Hi a 
piscatoribus annum tantum vixisse habentur, seniores 
vero esse n obis videntur. 

Scomber pro cibo optimus habetur, sapore fere 
salmonacco. In aqva marina coctus, vel sale fuinove 
conservatus, vel siccatus adhibetur. Tempore vernali 
captus vilior est; auctumno pinguescit. 

Captura Scombri, etiain apud nos lucrativa, mul-
tos occupat. Prima sestate et auctumno prope li
tora in magnis verriculis, nostratibus Vad (pi. Vaclar) 
dictis, capitur, qvibus, ut sacco ingenti, cireumdantur 
pisces, et ad litus trahuntur. Sed a medio Junii ad 
initium Augusti vel retibus capitur, apud nos drif-
garn (s. retia fluitantia) vocatis, qvaa in aqva linqvun-
tur, ut pisces in maculis irretitae adhaereant; vel, qvod 
usitatius est, hamis, qvi post scapham navigantem tra
huntur, qvod dörjs,.r'(inndörj vocant piscatores. Iisec 
captura ut festum populäre piscatorum haberi potest, 
ad qvam omnia sollicite praeparant, certantqve, ut 
scaplias qvam maxime ornatas et in navigando velo-
cissimas habeant. Instrumenta secundum anni tem-
pora adaptari debent; Auctumno enim scomber pro
fundius a superficie descendit, ad altum mare redi-
turus. Septembri ad mediam altitudinem aqvae inve-
nitur, ubi 20—30 orgyas profundum est mare. 

c. u. E. 
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SQUALUS cornubicus Gm. ( H å b r a n d  ) .  

Tab. 30. 

Di agn. Cinereo-nigricans, subtus albus. Cauda utrinque latissime carinata. Den-
tes discreti, anguste conici, acuti, integerrirai, radice dilatata. 

Synonymi. Haabrand STRÖM Söndmörs Beskr. p. 281. — Sr/u. glaucus (Haabrands Unge) GUNNEKUS Act. 
Nidrosiae 4, p. 1. cum fig. (et in introductioue vol:s 5:ti pag. 10). — (Raaemier) STRÖM NOV. Act. Nidr. 2. p. 
335, c. fig. — Haabrand ASCANII Icones pl. 31. — Sq. cornubicus GMELIN L. S. N. 1497. — NILSSON Synops. p. 
116.— et Observationes Ichthyologicae, Diss. Ac. Lund 1835, p. 13. — St/, monensis SHAW Gen. Zool. V. 2 p. 
350. — Sr/, cornubicus et Sq. monensis JENYNS Brit. Vert. An. p. 500 et 501, — et YARRELL Brit. Fishes 2 p. 
384 et 387. — Sq. Nasus et Sr/. Pennanti WAHLBAUM Art. Gen. p. 517. — Lamma cornubica Cuv. MULLER 

et HESLE Plagiostornen. 
Obs. In Fauna Svecica RETZII, p. 307, synonyma hujus speciei post Sr/, glaucum afferunturj sed de-

scriptio dentium aperte e vero Sq. glauco desumta est. Non traditur unde venerit individuum descriptum *). 

Squalus cornubicus est mediae in squali Cutis, ut in omnibus Squalis, firma et ad 
genere magnitudinis: longitudo ejus ordinaria 6—8 musculos concreta; ubique, contra squamas ad-
pedum, raro ultra. Corpus fere teres, parum tacta, ut lima aspera, secundum eas mollis per-
compressum, dorso ventreque rotundatum, antice cipitur. Scjuamcc minima;: latitudine 1 milli-
posticeque attenuatum. metri in pisce 8 pedum longitudinis; confertis-

*) S qualorum species 8 in mari Scandinavico certe habitant, piaster quas du® (N:o 3 et 5 ) ,  adhuc incert®, 
enumerari possunt. Hae omnes hodie ad diversa subgenera referuntur, quorum nomina, in parenthesi in-
clusa, secundum opus egregium: MULLER & HESLE Systematische Beschr. der Plagiostornen, adjicimus; sed 
in fauna nostra potissimuin genere Squalo indiviso utimur. Squali nostrates sunt: 
1 Sq. (Scyllium) Ganicula L. 5 Sq. (Galeocerdo) arcticus (Sec. NILSSON Synops.). 
2 •— (Pristiurus) annulatus NILSSON (Pr. melano- 6 — (Lamna) cornubicus. 

stomus M. & H.). 7 — (Selache) maximus. 
3 — (Carcharias) glaucus L. (sec. RETZ. fn. Sy. 8 — (Aeanthias) Acanthias. 

et REINHARDT Maanedsskr. for lit. 1833, 9 — (Spinax) Spinax. 
fasc. 4). 10 - - (Scymnus) boreaiis FLEM. 

4 — (Galeus) Galeus L. 
Squali a reliquis Plagiostomis differunt aperturis branchialibus ante vel supra pinnas pectorales sitis. Inter 
partes eorum externas aperturae branchiales et Cauda praesertim a forma vulgari piscium differunt. Squali 
enim, ut Raj®, carent operculo branchiali, cujus locum tenet ai-cus branchialis primus, minime in formani 
operculi explicatus. Apertur® vero branchiales, plerumque 5, rarius 6 vel 7, eaedein sunt ac fissuras, in 
plerisque piscibus 5, quibus arcus branchiales inter se et ab apparatu humerali, basique operculi, distin-
guantur. Sed, in plagiostomis, cutis singuli arcus inter fimbrias exit, plicam formans, quae sequentem arcum 
ejusque fimbrias supertegit, quaque indolem cutis corporis perfecte induit. Praeterea foramem, Spiraculum 
dictum, inter arcum primum et maxillas, in plerisque adest, transitum apertum ad rictum pr.ebens. 

Pinna s. d. caudalis minime similis est pinnae caudali reliquorum piscium; lobus enim superior usque in 
apicem vertebras continet. Pinna autem vera a cute sub hoc lobo formatur, in quam radii cartilaginei e 
singulis vertebris descendunt. In Squalis Sue c pinna inferior duos lobulos distinctiores fert, quorum alter, 
major, prope fossas caudales situs, lobus inferior caudue appellatur; alter, minor, sub extremo apice adest. 
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simee, crassae, semicirculares, costis convexis, 
crassis, apice rotunda tis, indeque margine den-
tato, ornate. Gostce squamarum dorsi 5, ven-
tris 3. Squama* pinnarum non minus densce, sed 
lasves, quasi tritae sunt. 

Caput ut corpus teres, rostro ante os et 
oculos conico, subacuto, poris mucosis, per vittas 
6 longitudinales dispositis, crebre punctato. Spa-
tia interjecta, non punctata, subasqualia, in api-
cem rostri 11011 punctatum coeunt. Sub oculo 
adest series punctorum. Oculi majusculi, dia-
metro ± distan tire ab apice rostri cequan te. Or-
bita paullo oblonga. Membrana nictitans nulla. 
Pupilla, in pisce mortuo, paullo oblonga et obli-
qua. Nares ante et infra oculos sitae, transversae, 
S-formes. Mar^o anterior intus exit in lobulum, 
ut rudimentum valvulas. Oris apertura magna. 
Maxilla inferior, ut in plerisque Squalis, sub 
margine antico oculi terminatur. Plicae ad an-
gulos oris perparvas, a plica cutis, e maxilla su-
periore orta, occultantur. Den tes ubique triplici 
serie dispositi: series 2 interiores semper deflexce, 
at perfecte similes externas. Dentes antici reli-
quis majores: in pisce 8-pedali longitudine pol-
licis dimidii. Omnes intus teretes, extus paullo 
planati, margine integerrimo, acuto. Radix dila-
tata, limite inferiori emarginato, qvare dens fere 
duplici radice instructus apparet. In iudividuis 
majoribus radix dentium, in utroque latere fert 
tuberculum acute conicum, qvi vero in pullulis, 
usque ad 3 pedes longis, omnino dees t *). In 
utraqve maxilla antice adest vacuum parvum, 
absque dente medio; in superiore dentes utrin-
qve sunt 14 vel 15: laterales magnitudine de-
crescunt, et prasterea 3:us sat parvus. In max. 
inferiore vacuum majus et dentes utrinqve 12 
vel 13 inveniuntur; duo utrinque anteriores in 
toto ore maximi sunt, laterales magnitudine de-
crescunt. Praeter tubercula baseos dentes ad-
ultorum et pullulorum non differunt. 

Spiraculum minimum, puncture acus 
joris fere simile; pone oculum situm, a quo dife. 
metro oculi duplici, vel paullo longius in indi-
viduis majoribus, distat. Apertura branchialis 
ultima, paullo obliqua; ut reliquce, ante margi-
nem pinnas pectoralis descendit. Cutis, qvae e 
singulo arcu branchiali exit, continet radios 3 
cartilagineos, parallelos, e media parte arcus 
exeuntes. Linea lateralis parum evidens, melius 
in cute siccata apparet; supra oculos incipit, 
paullo supra branchias cur vata, deinde recta 
in carinas caudales excurrit. Cauda valde de-
pressa, utrinque latissime et acute carinata, la-
titudine in carinis = ? lat:s corporis medii. Fossae 
caudales supra subtusque profundce, cute tenuius 
squamosa. 

Pinna dorsi anterior maxima: altitudine 
circiter | longitrs corporis, subtriangularis, apice 
rotundata, angulo postico longissimo, acuto; in
cipit mox pone basin p. pectoralis. P. d. se-
cunda et P. analis fere opposite, inter se simi
les et eequales, angulo antico rotundato, postico 
elongato. Sat parvae sunt: longitudine baseos 
circiter | baseos pinnae anterioris dorsi. Angu-
lum eorum posticum in masculis longiorem qvam 
in feminis observavi. P. caudalis lobo superiore 
adscendente, longitudine fere i reliqui corporis, 
lobulo apicis parvo. Lobus inferior major qvam 
in reliquis Squalis: excedit longitudinem dimi-
diam superioris; radios continet circa 9. P. 
pectoralis longitudine | totius corporis, summa 
latitudine paullo ultra i longitudinis. — P. ven-
trales parvte, angulo postico acuto. — Appendix 
marium, in pisce 8-pedali, longitudine 10 pol-
licuin, diametro unius pollicis. 

Color nigro-cinerascens, nec casruleus, sub-
tus albus. Anguli posteriores pinnarum dorsi 
albidis. — Iris fuscescens. 

Forma externa paullo variat; qvaedam 
enim indi vidua utriusque sexus angustiora sunt: 

k) Ili tuberculi, qvi in genere recentioi'um Lamna adessc, in Oxyrliina deesse feruntur, solam, inter duo 
genera niaxime aflinia, difTerentiam praebent; cum vero nota secundum aetatem ditferat, haec genera potius 
sub nomine Lamna conjungenda esse videntur. 
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allitudipÄ corporis = | longitudinis, pinna dorsi 
2.\Viore, magis triangulari, rostro minore (ante 
oculum = ^ distantias ab apice rostri ad pinnam 
pectoralem), lobo caudse inferiori longit. ? supe
rioris, apertura branchiali ultima paullo magis 
obliqua. llcec forma frequentius occurrere vide
tur. — Alia indi vidua, quas nomine Sqnali mo-
nensis descripta fuerunt, formam praebent in 
tabula nostra exhibitam. Altitudo corporis us
que ad ? tot ius longitudinis cequat; rostrum cras-
sius, et, ante oculum, longius (= I distantice ab apice 
rostri ad p. pect.); caudas lobus inferior parum 
excedit longitudinem dimidiam superioris. Hujus 
formce tantum juniores vidimus °); sed adultos 
quoque tales existere verisimile est, cum YAR-
RELL Squalum monensem 9-pedalem commcmo-
reL Formas autem descriptas minime constan-
tes inveniuntur, pleraque enim indi vidua hoc 
vel alio modo intermedia sunt. Nasum vel 
rostrum Squali s. d. monensis semper, prceeunte 
SIIAv/, breviorem describunt auctores; sed ico-
nes omnes, ab iis ad banc speciem citati, ro
strum prasbent et crassius et paullo longius, 
qvam icones ad Sq. cornubicum relati, omnino 
ut nuper descripsimus. 

Juvenes a senioribus difFerunt oculis rostro-
qve eo majoribus qvo juniores sin t, et structura 
dentium ante memorata. Foetus, ante partum, 

saltern longitudinem 18 pollicum adsequitur; 
hcec enim erat longitudo foetus a STRÖM 1. c. 
descripti, qui tamen verisimiliter nondum maturus 
erat. In individuo, longitudine 30 pollicum, 
onme vestigium umbilici, in squalis inter pin
nas pectorales si ti, evanuerat. 

Squalus cornubicus solus inter species ma-
jores paullo seepius in inferiore parte sinus co-
dani occurrit, non vero freqventer a pud nos in-
venitur. In freto et, ut audivimus, in roeri-
dionali parte maris balthici rarius quoque in
trät. Ad oras Norvegias usque ad maxime bo-
realem partem, sed vix magna copia, habitat. 
Ib i Häbrand appellatur; saspe vero etiam tlä-
mär dicitur, qvod nomen, ad scandinaviam, 
proprium esse alius speciei (Sq. arctici), non
dum certe allirmare possumus **). Proeterea ha
bitat ad oras Europas occidentals et in mare 
mediterraneo; fertur quoque ad Japoniam inven
tus esse, ubi tamen alia species, Jiuic simillima 
(Oxyrhina glauui MULLER & IIENLE), ansam 
erroris proébere posset. Auctore YARRELL Sq. 
cornubicus in greges parvos vagatur ct piscibus 
majoribus vescitur. Ipsi ventriculum ejus non. 
nisi inanem invenimus, et prasterea, fere nihil 
de historia hujus animalis colligere potuimus, 
präster id, qvod velocitur natare feratur, qvod 
non de omnibus squalis dici potestvv'""'). Hie, 

*) Icon foetus a STRÖM 1. c. datus, angustus apparet, qvia ad individuum siccatum delineatus est. —• Sequences 
lum tradimus, relietis iis quae tantum ex individuis siccatis de-mensuras, quia certae sunt, ad comparandum 

seripsimus. Prseterea figura (tab. 30) tarn adcurata est, ut dimensiones certas praebeat. 
Longit. 
totalis. 

a) 
b) <?. 
c) ?. 
d) <?. 

97 
90 
521 
30 

poll. 

ad 
p. pect. 

24 poll. 

acl 
oc. 

— 14 — 

5; 

31 
3 

»oil. 

Long, 
oculi 

1? poll. 

If — 
n — 

15 16 

ab oc. 
ad spii'ac. 

3§ poll. 
3 — 

Long, 
p. pect:s 

18 poll. 

15§ -
9 — 
5i  J4 

Lob i can die 
sup. 

20 poll. 

inf. 
15 poll. 

altit. 
corp:s 

16 poll. 
18 
9 
6 

151 
'H 
41 — 5| — 

**) Curante amieo S. Loven, e boreali parte Norvegia? primum unum individuum, nomine Hamär appellatum, 
ad Musaeum Zool. Stoekliolmiense missum est, dein duo, nominibus Häbrand et Hamär. Prius vero est 
Sq. cornubicus, duo posteriora sunt Sq. cornubicus et borealis (glacialis FABER). 

*) Multos Squalos, ad genus Carcharice numerandos, in mari atlantico et indico observare mihi con tigit. Hos 
vero semper tarde natantes vidi. Non apparent nisi tempestate bona et vento sat debili; tum vero sspe, 
pone navem, lente et sinuose sequitur unus alterve, victum quaerens. Semper ad aquae supcrliciem eunt, 
a pinna dorsali, supra aquam emergente, e longinquo apparentes. Quamlibet materiem vel sordem anima-
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adhuc magis qvam congeneres, speciem foedam aestivo 111 matre captus erat; loisan ijitui Uln 

praj se fert, stupiditatem et voracitatem expri- pus amoris vernalis est. 
mentem. Odorem foedum, paullo amarum, spi- Hie piscis minus a piscatoribus qvcentur, 
rat; aperture corporis squalore mucoso scatent, cum hepar ejus parvam det olei qvantitatem; 
q nod in hoc genere commune est, nomenque de- hoc emm fere solus est usus, quamobrem sqaa 
dit. Non audivimus, Squalos ad oras nostras in los majores capiunt. Cutis etiam, ob squamas 
societatem habere alios pisces minores, qvod in minutas et duras, trilum bene resistentes, ad 
plans meridionalibus frequentissime observa- polituram ligm, cornu &c. ut lima subtihs, opti-

1 me adhiberi potest. Caro liujus, ut multorum 
t u m  C J. • npmiP nnnrl nos Dro ejusdem generis, male olet, neque apud nos pro 

cibo adhibetur. In ir 
dani Ser. cornubicus n u u u a i i u m o  ^ 5 " " 1  I  .  1  .  .  .  ,  

deponat. Foetus, quem deseripsit STRÖM , tempore piscatorum implieatus. 

De propagatione Squali cornubici nihil am- cibo adhibetur. In mendionali parte sinus co-
pliusnobis cognitum est, qvam qvod pullos vivos dani Sq. cornubicus non capitur, nisi m retibus 
I „ ° i • •. C< L- * „„„* imn motllC 

lem devorant; alias res, e. gr. lignum eject,.m, tentant sed rejiciunt. Hinc faeiliterjapiP05*™' 
ferreo roborc debito facto. Res in superficie aquae natantes vorant, capite toto, non iestinmtes, sup 
aquam tollentes, qvia os inferum sit. Eandem ob causam escam,} in hamo suspensam 
nusve resupinato, capiunt, ne a rostro prominente imped.antur. Tantum res, in aqua sidente vetoc tei 
persequuntur. Habitu et motu similitudinem quandam, umcu.que persp.cuam, cams »el lup. famehci, 
victum petentis praebent, indeque nomina eorum: cams, lupus, chien de mer <Xc. orta si . 

*) Propriam de hac re experientiam addere liceat, cum omnes fere squali iique m"ltl, C Xio' 
auos in oceano pla-ae calidioris vidi, Naucratcm Ductorem Guv. ut eomitem habeicnt. Unum vcl duo, 
vel semel tria individua hujus piscis, colore pulchro facillime agnoscendi, sequebantur smgulumjSqua u^ 
Minime, ut credunt nautx, squalo rapmam monstrant, quod etiam Zoologus emin ^ 
que, ut conjecit Guvier, fortuito cum squalo, in v.c.nitate navium, consociantur, se ectorales 
quuntur, ut ab excrement» ejus victum habeant. Ductor prope squali p.nnas doxsa es veI pettoiate 
aut ventrales natat; interdum paullo discedit ob capturam corpusculi cujusdam fluitanti. , 
titup ad squalum. Neque eum sxpe vidi tales res devorare neque mihi success* ' " , 
vero squalus excremenfa emittit, ductor cclerrime accurnt, devorat et revert.tur in smm loc " 
piscem in sinn Bengalens! vidi Testudinem Mydam sequ,, et pullulos ejus, nec non ® ^ ™ ° 
cantes, qvos non accepi, medusas, physalias et porpitas comitantes v.di. h.s ammahbus stete.unt, 
continuo vellicantes, verisimiliter tentacula eorum mordentes. Eun em morem n sunt_ Echeneidcs 
scium pulluli, qua de re \ ideas ea, quaa ante, sub Gado Merlango (ac a . i ' ' <1: adhserent 
eandem ob causam, qvam' Naucrates, Squalos et Testudmes sequuntur Corpor. eo» a®"d™™V 
usque dum cibum suum foedum observent; tum vero veloc.tate cum Naucrate ceitant, derodeque mo. 
sese- aifigunt. 
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CYPRINUS Carassius Linn. (Ruda). 

Tab. 31. 

Diagn. Squanue line® lateralis circiter 33; radius pinna; dorsalis 4:»s analisque 
3:us postice utrinque dentatus. 

Synonymia. RETZII Fn. Sv. p. 335. — Act. TJps. 1 741 p. 75 c. tab. — Svensk Zoologi 1. pl. 10. — EK

STRÖM Vetenskaps Acad. Handl. 1830 pag. 146. — NILSSON Synopsis p. 32. — BLOCB Naturg. D. F. Deutschl. 1 

p. 27 Tab. 11. 

p. n. 4+ i 6  —  19 ;  J. 3+G — 7;  P. i > i 4 ;  i'- 3 + 7 — 9;  c• '9-

Magnitude) Carassii variat secundum aquam 
in qva vivit, et secundum ubertatem viclus. 
Plerumque parva, interdum tamen pedalis el 
ultra invenitur; maxima quam vidi, e naso ad 
radicem pinnas caudalis, 14 pollices asqvabat. 
Corpus al tum et compressum, tamen sat eras-
sum. Summa allitudinis, ad initium p. dorsa
lis, oeqvat vel excedit dimidiam longitudinem e 
rostro ad basin p. caudalis. Crassities corporis 
sub eodem loco, ubi maxima est, superat ! al-
titudinis. Dorsum anterius late convexum, dein, 
ante pinnam, valde compressum, pone eam ite-
rum latius; arcum format altuin ab occipite ad 
linem pinnas dorsi, cum angulo obtuso ad ini
tium pinnae. Venter minus qvam dorsum arcu-
alus, ante p. pectorales planus; inter p. pect. et 
analem convexus, cum carina longitudinali, te-
reti, filiformi. Cauda brevissima, alta: distan
tia inter pinnam ani caudaeque eequat dimidiam 
altitudinem caudas ad finem p. analis. Caput 
longitudine ultra i corporis proeter p. caudalem; 
latitudo capitis, in operculis, sequat distantiam 
ab apice rostri ad marginem orbit® posteriorem. 
Linea facialis recta. Rostrum obtusum parum 
ultra os parvum prominet. Maxilla inferior ad-
scendens, subbrevior. Dentes nulli nisi in ossi-
bus pharyngeis: 4 in singulo, seriem formantes; 
tres anteriores breves, compressi, superfxcie tri-
toria concava; ultimus obtuse conicus. Opercu
lum late membranaceo-marginatum; op. pro-
prie s. d. planum, asperum e seriebus verrucu-

losis deorsum radiantibus. Membrana brancliio-
stega radiis 3 latis, planis, arcuatis; corpori late 
adnata, indeque apertura branchialis 11011 magna. 
Oculi circulares; linea ex apice maxilla; inferioris 
ad mediam caudam ducta, transit marginem in-
feriorem iridis vel pupillas. Nares oculis multo 
propiores. 

Squamce magnse, sulcatse, margine hevi, 
non limbato. Linea lateralis recta vel parum 
demissa, ventri paullo propior qvam medio dor-
si; squamis 31—35. Interdum ad medium cor
poris vel supra anum desinit; raro usque ad 
pinnam caudalem poris mucosis notata. Squa-
marum series supra lineam lateralem 7, infra 
eam 6, accedente tamen interdum una serie mi
nora, supra subtusqve. Anus paullo pone ? cor
poris situs. Pinna dorsi alta, longa; incipit in 
medio inter apicem rostri et basin caudiE, supra 
basin p. ventralium; desinit supra medium vel 
finem p. analis; antice parum altior margine 
paullo arcuata. Radii 20—23: primus minutus, 
2:us paullo major, 3:us plus duplo longior, 4:us 
crassus, durus, postice utrinque dentatus, apice 
mollis, seqvente parum brevior; 5:us et reliqui 
ramosi, ultimus ad basin usque fissus. Pinna 
ani brevis, rotundata, radiis 9—10. Radii i 
anteriores simplices: l:us minutus, 2:us duplo 
longior, 3:us similis quarto dorsali. P. pectora
les apice oblique rotundatoe, radiis 15, quorum 
primus simplex, reliqui ramosi. P. ventrales 
oblique rotundata;, radiis 10, interdum 9 vel 11. 
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Radius l:us minutus, sequenti appressus; 2:us 
crassus, durus, apice mollis, seqventibus parum 
brevior; reliqui ramosi. P. caudalis lata, radas 
18 ramosis; extensa cequalis, complicata paullo 
incisa est. 

Differentia sexuum in eo apparet quod ma
ris abdomen brevius, pinnce au tern pectorales 
longiores sint, quam feminas; bag pinnas m mare 
fere attingunt radicem ventralium. 

Color secundum aquam, in qua vivit pi-
scis, sat variabilis. In lacubus, ubi fundus gra-
minosus et aqua elara sit, pulchrior invenitur, 
dorso olivaceus, lateribus pallidor, oriehaleeo 
raicans, ventre albido-flavescens. Caput lateri-
bus oricbalceum, superne obscurius q v am dor
sum, iride lutea, punctis adspersis fuscis. In 

CARASSIUS. 

lacubus limosis color ubique obscuriur 

quoque, numero majore punctorum, ut co.rADU 

obscurior, interdum tota lusca invenitur. Pin
nce ut corpus colore variabiles: dorsalis et cau
dalis fuscescentes, subsimiles colori dorsi; reliquce 
rufescenti fuscse. 

Hepar sat magnum, pallide rubens, intesti-
num arete amplectens. Vesica fellea parva , sub-
<dobosa, obscure viridis. Tubus intestinalis cor-
pore, prceter pinnam caudalem, duplo et dimidio 
longior, flexuris 6. Yentriculus, ante primam 
flexuram situs, crassior, sed non definite dilatatus. 
Appendices pyloricce nullce. Vesica natatoria ut 
in toto genere, ante medium constricta. Pais 
anterior rotundata, posterior leviter compressa 
et curvata. 

Varietas B. CYPRINUS Gibelio Block ( D a m - R u d a ) .  

Tab. 32. 

Synonymi. ARTEDI Descr. p. 29; — Synon. p. 5; — 
p 526. — BLOCH Fische Deutschl. T. 1. p. 90. Tab. 12. -
SON Synopsis p. 33. — YARRELL Br. F. 1. p. 311. 

Hanc non esse nisi varietatem Cyprini Carassii, in 

Apud nos pier unique parva 3—5 pollices 
longa, invenitur; maxima autem qvam vidi 8 
pollices longa erat. Corpus angustius, vel minus 
altum est, quam Carassii proprii. Summa alti-
tudo longius antrorsum, quam in illo, incidit, 
estqve minor qvam dimidium longitudinis cor
poris prceter p. caudalem: plerumque | bujus 
longitudinis, seu \ totius long:s. Dorsum multo 
minus altum qvam illius, vix magis quam ven
ter cur va tum, caret angulo ad p. dorsi. Venter 
ante pinnas ventrales convexus, rarius ut in Ca-
rassio planatus; pone eas compressus, subcarina-
tus. Cauda angustior, indeque longior quam 
Carassii: distantia inter p. analem et caudalem 

Gen. p. 4. — LiNNe' F n. Sv. N:o 364; Syst. Nat. 1. 
- EKSTRÖM Act. Ac. Stockholm 1830 p. 196. — NILS-

Actis Acad. Scient. Stockh. 1838, demonstravimus. 

cequante \ altitudinis caudce supra finem p. ana-
lis. Caput antice obtusius, ratione corporis ma-
jus qvam in Carassio: longitudine I corporis ab 
apice rostriad medium pinnae caudalis; opercuhs 
convexis, nec ut Carassii planis. Os in eo a 
Carassii dilfert quod maxilla inferior paullo lon-
O'IOY sit, (longitudinem enim operculi paullo ex-
cedit), magisque adscendat, q vare angulus arti-
culationis evidentius prominet. Dentes, branchice 
ct membrana brancliiostega, oculus et nares situ 
et forma omnino ut Carassii. Anus eodem motlo 
situs. Linea lateralis dorso proprior et paullo 

Pinna 
magis curvata. 
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Pinna dorsalis, a Carassii, prassertim forma 
magis arcuata differt; Humerus radiorum idem. 
Radius primus ob parvitatem asgre detegitur. P. 
anal is altior, angulo aulico minus rotundato. P. 
pectorales ventralesque ut in Carassio. P. cau-
dalis mareine arcualiin incisa. O 

Differentia sexus eadem ac in Carassio. Color 
saepissime obscurior. Dorsum et superior pars 
capitis obscure olivacea, qui color in lateribus 
dilutior evadit, ila ut color subjacens, orichalci-
cus, perluceat Venter obscure fulvus. P. dorsa
lis colore dorsi, ceteras canas, plus minusue ru-
bescentes. Iris oriclialcica punctis fuscis cre-
berrime conspersa, unde brunnea videatur. Pu-
pilla annulo oriclialcico cincta. 

Partes intestinal forma situque a Carassii 
parum difFerunt; antica tamen pars vesicas aereas 
in hoc major; postica subrecta, brevior minus-
que incrassata. 

Cypr. Carassius vulgo Rudiij in Scania et 
Bahusia Kariissu (forsitan a Danorum Karudse) 
dictus, totam fere Scandinaviam, exceplis regi-
onibus maxime septemtrionalibus inbabilat. Ad 
Valders Norvegias, ut nobis relatum est, etiam 
reperitur. llunc locum in ultimis, septemtrionem 
versus esse, ubi inveniatur, ex eo evincetur, quod 
specimina ibi pauca et inter minora numeranda 
sinL In provinciis Scandinavian mediis austra-
libusque vulgaris et maxima occurrit. In Verm-
landia magnitudine comininuitur, numeroque 
rarescit. — In lacubus vadosis minoribus, fun-
do graminoso limosoque, prascipue versatur, si 
vero in aquis majoribus, ex. gr. taeniis maris bal-
thici, Venern, Vettern et Hjelmaren occurrit, 
sinus minus profundos, ubi fundum nuper de-
scriptum invenit, pro habitatione eligit. Versatur 
quoque libenter in piscinis, paludibus casspitosis 
ceterisque staguis, estque, excepto Gasterosteo 
aculeato, unicus vernaculorum piscium, qui in 
talibus locis vulgaris occurrat copioseque propage-
tur (Carpio enirn ab initio nostras censeri ne-
quit). Quo factum est ut Carassius, aeque ac Car-

JVrisht . Fries 6c Ekström. Pisces Scandinavice. 
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pio, fere quasi pecus domesticum habeatur, ut, 
pro usu, in promptu sit. Sed in piscinis vel 
paludibus, ubi semper ob multitudinem piscium 
adolescentium penuria nutrimentorum existat, 
paullatim degenerat Carassius, formamque quam 
supra, sub nomine Gibelii, descripsimus, accipit; 
quam forrnam in lacubus vel iis locis, quae pro
pria Carassii domicilia citabantur, nunquam in-
venimus; sed si hi in piscina in transferantur, 
paucos post a linos, eodeni loco Carassios reperies, 
qui formam inter Gibelionem et Carassium ha-
bent, ut baud facile in alterutram partem nu-
merari possent Tempore ulterius preeterlapso 
Gibeliones solos ibidem invenies. Hinc facile 
pa tet has formas diversas specie^ 11011 esse. Credo 
tamen Carassium varias variis locis sequi gra-
dus degenerationis, pro qualitate et quantitate 
aquas et nutrimentorum; saltern in fossulis for
mas istas medias saspe in veni, quae, servata for
ma, diu ibi propagatas sunt. Gibelionem e con-
trario originariam forma in recuperare testa ntur 
ejusdeni pulli, qui, si parvo numero in majorein 
piscinam immittuntur, ubi copiam habeant nutri
mentorum; cito enim formain mediam accipiunt. 
Sed iterum in formain Gibelionis revertuntur, 
numero pro loco nimis aucto. Tandem observa-
tum est Gibeliones in lacu translatos, post ma
gna m temporis longiuquitatem formain Carassii 
primam recepisse. Ceterum banc rem tractavi-
inus in Actis Acad. Seient. Holm, anno 1838, quae 
videas. — Carassius, indole tardus, 11011 emi-
grat natalemque locum, nisi urgente necessitate, 
nunquam deserit. Parum timidus solummodo 
in linio aut graminibus fundi tegumentum quasrit. 
Superficiem aquas, nisi calore solis elicitus, raro 
visitat. Repen te, strepitu terrefactus, fundum 
petit, unde baud facile depellitur. Motus ejus 
in aqua veloces 11011 autem continui. Coeundi 
teinpus pro situ plagas, ubi vivit piscis, variat. 
In media Svecia mense Junio, circa solsti-
tium, coelo sereno calidoque, incidit. Coitus 
ad littora vadosa inter gra mina lit, et plures 
eo modo pergit dies, ut pisces, in turbas slipati, 

10 
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inter se celeriter currant. Interdum, rostrum 
supra aquam prsetendentes, bullulas edunt, qua; 
sclopo dehiscunt, murmur, instar aquae efferve-
scentis, efliciunt. Ova, in herbis fundi deposita, 
lavente tempestate, cito excluduntur. Pulli tärde 
crescunt, sed propagandi faeultatem mature nan-
ciscuntur. Qua; tempestiva pariendi faeultas, 
et ingentia feminarum ovaria, minuseulis ovis 
repleta, magnam horum piscium ubertatem satis 
testantur. Quasi nuptias celebrantes, ludis gau-
dent Carassii diebus claris et tranquillis men-
sium Julii et Augusti; quo more uonnulli in-

ARASSIUS. 
pulsi, illos in singulis annis pluries ova parere, 
crediderunt. Edax insecta, vermes, gramina 
et liniuin devorat. Inter pisces patriee tacile 
vitre tenacissimus. Caro in deliciis, habetur, 
quod tamen ex apparatu maxime pndet. Illi, 
qui in aqua pura et limpida vivunt, magni 
sunt et sapidissimi; illi vero, qui in paludibus 
vitam degunt, par vi et ossiculis pleni sunt, et 
plus minusve limum resipiunt. Nassis sub coitu 
plerumque capitur; etiam in retia, aqua .intea 
turbata, agitur. 
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MERLUCCIUS vulgaris Flem. *) (K u m m e 1). 

Tab. 33. 

D i a g n. Maxilla inferior longior, pinna ventralis obtuse rotundata, vix minor 
quam p. pectoralis; cauda aeqvalis (complicata incisa apparet). 

P. D. io —I I ; 87—3g;-^/i. 3y—38; P. i4; V» 7 .  

Synonymia. Gadus N:o 8 ARTEDI Gen. p. 22. — Syn. p. 36. — Q. Merluccius L. S. N. XII, I p. 439. — 
Fn. Sv. ed. 2 N:o 314. — RETZ. Fn, Sv. p. 321. — BLOCH Ausl. Fische 2 p. 94 pl. 154. — HOLLBERG Götheb. 
Sällsk. nya Handi. 5 p. 38 c. fig. — NILSSON Synopsis p. 44. — SCHAGERSTRÖM Phys. Sällsk. Tidskr. Lund 1838, 

p. 302. — Merl. vulgaris FLEMING Brit. Anim. p. 195. — YARRELL BI*. Fisches 2 p. 177. — Lysing STRÖM Söndm. 
I. p. 295. — Merhij DUHAMEL Traite' des Péches 2, Sect. I. p. 141, tab. 24. 

Obs. Descriptio paullo erronea pinnarum dorsi et ani in LINNJCI Fn. Sv. orta esse videtur ex adnotatione 
raanca, e descriptione adcurata WILLOUGHBEII (Hist. Pisc. p. 174) facta. — BLOCH, evidenter a figura Duhamelii 
ductus, radios barum pinnarum simplices esse dicit.— Iconibus quoque culpa tribuenda est quod plerique auctores 
pinnas ventrales acutas vocent; tales enim in omnibus quos vidimus, praeter WILLOUGHBEII et YARRELLI, reprae-
sentantur. — Hoc idem legenti, in BRUNNICHII Icht. Massil. p. 21, simul cum verbis: "p. caudalis rotundata," et 
''caput supra in fossulam acutangularem depressa", facillime opinio obvenit, Merluccium maris mediterranei ab 
Atlantico specifice difFerre; sed eos ejusdem unius esse speciei, non minus ex adfirmatione DUHALMEI quam e con-
gruentia iconum et descriptionum aliorum, credi licet. — Enumeratio aberrans radiorum, in opere YARRELLI 

("p. d. 2:da 29; an. 21"), vel lapsu calami, vel inonstrositate speciminis descripti orta esse nobis videtur; reliqui 
enim auctores eundem fe re nnmerum ac nos invenerunt. — Merluccius quem FABER inter pisces islandicos (90) 
descripsit, alius esse videtur quam europasus, maxilla inferiori breviori, radiis pluribus pinnarum dorsi anique, et, 
inter bos, mediis qnibusdam liberis, a nos träte distinctus. 

Genus Merlnccii, jam antea, (sueth. pag. 77) 
propositum, praeter notas ibi alla tas, a reliquis 
Gadinis differt: deritibus magnis} ferQ simplici 
serie dispos i tis; plerique enim pisces inter Ga dos 
enuraerati dentes parvos, ear ruin is instar impo-
sitos, geru nt. 

G. Merluccius interdum 4-pedalis obvenit, 
sed nunc, ad oras nostras, rarius ultra 2 vel 3 
pedes longi deprehenduntur. Apud auctores ex-
traneos de longitudine ejus 6-pedali legimus.— 
Hunc descriptionem da mus e specirninibus 3, 

spiritu villi asservatis, quorum maximum 17-
pollicare est, nec lion e mensuris speciminis bi
ped a lis, nuper capti, a defuncto amico FRIES 
factis. 

Radii medii caudales asquant 7'T, caput vero 
cum operculis perpar um supera t i totius corpo
ris longitudinis. Summa altitudo corporis vix 
excedit | longitudinis; latitudo aequat 1 altitu-
dinis. 

Squama? ejus, inter gadinos, magnas et 
firmae dicendae sunt: latitudine i pollicis in 

*) Sub icone nostro, jam ultra biennium confecto, nomen M. argentatus propositum est, cujtis autem loco ne-
cesse nomen M. vulgaris, a zoologis Britannicis usque ab anno 1828 acceptum, subs ti t u i debet. Nomen spe-
ciJQcum argentalus j islalidico pisci proprium est, si revera a nostra te dilferat. 
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speciniine 17-pollicari; rotundatie, ordinibus le-
gulariter dispositae. Caput coaicum, antice.de-
pressum, ambitu, superne viso, parabolico; su-
perne latum, convexum, linea faciali recta, 
absque foveis carinisue in pisce non exsiccato. 
Opercula et latera capitis squamosa. Oculus ro-
tundus, ab orbita, acute marginata, paullo ol>-
longa, arete inclusus. Margo posterior orbitas 
exacte medium tenet inter apices rostri et oper-
culi. Longitudo oculi asquat dimidiam distan-
tiam ab apice rostri. Na res oculo paullo pro-
piores sunt quam apici rostri, apertura anteriori 
rotundata, posteriori lunata. Os intermaxillare 
solum marginem oris format. Tota maxilla su
perior sub centro oculi desinit. Maxilla inferior 
longe ante superiorem prominet. — Dentes prin-
cipales magni: longit. | poll, in specimine 1/ 
pollicari; immobiles, acuti, parum incurvi, di-
stantes, in serie simplici dispositi, et in max. 
sup. utrinque circiter 15. Proeterea in utraque 
maxilla dentes parvi inter intraque majores ob-
servantur, et in max. inferiori, extra maximos, 
adest series dentium paullo minorum. Dentes 
vomeris in semicirculum transversum, inordinate 
duplicem, dispositi sunt. Ossa pharyngea superne 
3, dentata. Lingua magna, carnosa, planata. 
Opercula usque ad lineam lateralem libera. 
Membrana branchiostega magna, lion occultata, 
radiis 7 magnis, parum planatis instructa, et 
usque sub media maxilla inferiori fissa. Areus 
branchiales, ut solent, 4. Cirrhi mentalis nullum 
adest vestigium. 

Corpus elongatum, parum compressum, 
supra subtusque rotundatura, pinnis verticalibns 
in sulco profundo positis, intra quem iere om-
nino demitti queunt. Linea lateralis, a lateribus 
occipitis incipiens, recta ad medium pinnse cau-
dalis continuatur; profunde impressa, limitata, 
squamis carens. Punctis elevatis, distantia cir
citer 3 squamarum remotis, et aperturis pro 
secretione muci instructis, ornata est. Horum 
10 s. 11 anteriora duplicia, reliqua simplicia 
postrema obsoleta sunt. Anus longe ante me-

V U L G A R I S .  

dium (ad j) corporis, sub apice piunarum pe-
ctoralium invenitur. 

Pinna pectoralis, infra apicem operculi sita, 
longitudine paullo excedit } corporis. Radii 14: 
l:us minutus, 2:us =4 pinnas, uterque simplex; 
sequentes bis bifidf; 6:us reliquis longior; ulti-
mus = i pinnae. 

P. ventralis firma, elastica, perprum mi
nor qvam p. pectoralis. Radii 7: l:us aequat | 
5:ti, qui reliquos superat; ultimus i ejusdem. 
Htec pinna, sat obtuse rotundata, omnino caret 
apicibus elongatis radiorum anticoruin, qui in 
reliquis piscibus gadinis adsunt, et a CUVIER pro 
nota totius familise characteristica habila est. 

P. dorsalis anterior mox pone radicem p. 
pectoralis incipit; triangularis, radiis 10 s. 11: 
l:o simplici, longit. f 2:di, qui reliquos superat. 
Hie et omnes seqventes bis bifidi, ultimi vero 
perparvi sunt. — P. d. secunda a priori distat 
spatio circiter 2 radiorum et instructa est ra
diis 37 ad 39, quorum plerique bis bifidi sunt. 
Priores 22 vel 21 pinnam fere linearem for-
mant, lobulo parvo libero ab apice siuguli radii 
ornata. Reliqui, 17 s. 18, fere propriam pin
nam, altiorem et rotundatum, formant, neque 
ultra membranam prominent. Horum 3 priores, 
qvi longitudine gradatim accrescunt, fere sim-
plices sunt, apice tantum breviter fissi. Mem
brana in line partis pinnae prioiis tenerrima 
evad-it, in parte autein posteriori sat crassa est. 

P. analis omnino ut p. dorsalis 2:a con-
structa est, parte anteriori radiis 2'2, posteriori 
15 s. 1(> instructa. Quodammodo igitur pinnas 
3 dorsales et 2 anales in Merluccio numerari 
possunt; quare piscem, in reliquis similiter 
formatum, non ab hoc genere aberrantem ba-
beremus, cui omnes bas pinnas revera distinct® 
essent. Sed in Merluccio islandico distinctiB esse 
videntur, si descriptio FABF.IU, ante citiita, ad-
curata inveniretur. 

P. caudalis radios liabet medias paullo brc-
viores; explicata vero, postice, a linea recta ter-
minatur. Inter angulos 17 ad 20 radii cvassi, 
bis fissi adsunt; extra eos utrinque 6 ad 8 gra-
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da tim breviores, arcte connati numerantur; sed 
extimi obsoleti fiunt Numero igitur radios intra 
36 et 29 variare vidimus. 

Color cinereo-argenteus, in dorso nigro-
cinera,scens; in pisce vivo sat nitidus °). Iris 
argenteo-cinerea, superne, in vivo, aureo-obducta. 
Macula parva nigra ad radieem pinnae pectora-
lis adest. Os intus nigrum. 

De visceribus haec ad nota vi: Oesophagus 
brevissimus, amplus, terminatur in ventriculo 
magno, sacci-formi, e membranis crassis for-
mato, qui, vacuus, fortius contrahitur, superficie 
interna corrugata, et plica laterali ad fundum 
caecum facta. Intestinum, a latere supremo ven-
triculi, prope oesophaguin exiens, brevis- est et 
bis tantum flectitur. Appendix intestini pylo-
rica unica, brevis, rotundala, crassitie ipsius in
testini, intus plicis trans versa libus inunita. Hepar 
magnum, in speciminibus spiritu frumenti asser-
vatis fulvo-rubicundum, (in vivis griseo-albidum 
auctoribus DUHAMEL et ROMBERG). Lobus dexter 
multo minor, vesicam felleam viridem gerens. 
Ovaria duo, ostio communi in cloacam, pone in
testinum, aperta. IIOIXBERG existimat feminam 
majorem ova numero 2,000,000 continere. Vesica 
s. d. natatoria magna, a menbrauis duris forti-
busque composita, arcte processibus vertebra-
mm, costisque affixa. Renes inter banc et ver
tebras extenduntur. Peritonaeum totum nigrum. 

Merluccius inter pisces proprie marinos, 
litora raro petentes, numerandus est. Juniores 
tainen pauci, ad oras Boliusias, omni tempore 
anni inveniri possunt. Semper fundum sequitur. 
Plerumque sparsi occurrunt, vel interdum gre-
garii persequuntur agmina Harengi vel Scombri. 
Tempore propagations magno numero in certis 
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locis idoneis, ubi brevia marina adsunt, con-
gregantur. Eiusmodi locum, ubi numerosi con-
veniant Merluccii, tantum unicum inveniri 
in toto sinu coda no, a piscatoribus aecepimus. 
Ilic vero locus est syrtis, vel elevatio fundi 
maris, ab urbe Götbeborg inter meridiem et 
occidentem, prope insulas Söröarnej sita. Non 
magna est, arena lapillisque congesta, profundi-
tate aquae 16 ad 22 orgyiarum. Huic loco no-
men Kummelgrund (syrtis Merluccii) datum est, 
ibique liic piscis, a medio Julii ad medium 
Augusti, propagationis causa, stipari fertur; 
piscatores quidam addiderunt eos iterum, tem-
]>ore vernali, eodem loco inveniri, quo tempore 
etiam propius ad litora accedunt °°). 

Ad JNorvegiam, usque ad vicinitatem cir-
culi polaris, invenitur. Ibi nomen ejus est Ly-
singj vel etiam (ab ore nigro) Rulmund. Hinc 
verisimiliter derivandum est nomen Kummel > 
qvo in Bahusia nostrati appellatur. Raro in 
fretum Öresund inträt, ubi Lubb vocatus est, 
numquam vero audivimus eum in mari balthico 
visum esse. Extra Scandinavian! inbabitat mare 
germanicum, et mare trans Britanniam, pras-
sertim meridiem versus, sed incertum est an 
prope insulas Färö et Islandiam inveniatur. Ad 
Groenlandiam non visus est: FABRICIUS eum enu-
merat sed ipse non viderat, nec dein ibi in
ventus est, teste REINHARDT (Iclit. Groenl.). Mag
na copia prope Bretagne Galliar, circa Ilispa-
niam et in mari mediterraneo capitur, ubi Gadi 
Morrbuae locum quasi tenet. Präster dies, pro
pagationis operi datos, piscis est rapacissimus, 
barengos, scombros aliosque pisces devorans; 
plures etiam pisces lacerare dicitur quam con-
sumere possit. Auctores narrant eum, captum, 

*) Hinc forsan derivatur nomen Merluccii norvegictim: Lysing (luciWns); sed piaifer dnbium erravit FABER,  
cum autumaret nomen Merluccium esse transformationem verborum: maris lucis. Etymologia longe antea 
data e verbis: maris Lucio, sine du])io vera est, ob similitudinem capitis et dentium ejus et Lucii. Hie, in
ter pisces numerosos, liete coloratos, maris mediterranei, tam parum notionem rei cujusdam nitidi ciere po-
tuit, ut a veteribus Grsecis et Romanis, ob colorem cinereum, Ovog e t Asellus vocaretur. Hoc vero nomen 
ad hue, in nomine piscis sardinico, Nasello, restat. 

**) Teste Yarrcll Merluccius ad Britanniam tempore vernali ova deponit. 
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cibos e ventre rejicere; unicus ta men quem dis* 
secavi liabebat harengos 3 juniores in ventriculo. 
Voracitas ejus sine dubio ansam dedit narratio-
nibus variis quas oegre credere possumus; e gr. 
de tribus merlucciis uno hamo captis (STRÖM loco 
antea citato). 

Hunc piscera periodice emigrare credunt 
raulti. In sinu coda no, teste HOLLBERG, sub 
decennio post 1780, abundanter capiebatur. Post-
hac rarius inventus est, sed annis 1802 et 3 
iterum aderat, et 11011 parva copia captus, sale 
conditus est. Dein vero in eodem loco infrequens 
lactus est, unde accidit ut IIOLLBERG per plures 
annos piscem expetierit, antequam 111111111 tan
dem specimen, anno 1821, pro descriptionc ob-
tineret. In initio decennii post 1830 rursus fre-
quens erat, nunc vero post annos quosdam ra-
rescit. Similiter igitur ac Harengus, periodice, 
ut videretur, apparet et evanescit, quamobrem 
plerique credant indole m esse hor urn piscium, 
ut periodice emigrent et redeant. Iloc vero aliter 
intelligi posse credimus; nam in iis locis, quos 
propagationis causa visitant, a piscatoribus avide 
capiuntur. Merluccius vero, qui, ut ante diximus, 
in toto sinu codano, tantummodo ad unum locum 

VULGARIS. 

pro hoc negotio adire videtur, et ibi, propter 
voracitatem, ante et post nuptias, facillime ha-
mis adhaeret, ea diligentia capi videtur, ut 
pauci tantum, neque idoneo ad propagationem 
nuinero, restent. Dein vero, cum piscatores liunc 
locum, ut inutilem, negligunt, piscis sensim 
numero augetur. 

Merluccius nuper captus pro cibo minus 
laudatur, praesertim ubi in fundo limoso capi-
atur. Sale autem conditus et siccatus, fere aeque 
ac gadus, eodem modo praeparatus, aestimatur*). 
Vario modo, sed fere tantum hamis apud nos 
capitur. Pro esca harengus, vel potissimum 
scomber, nec 11011 pisces quos in ventriculo pis
cis capti inveniuntur, adhibentur. Mense Julii et 
Augusti, ubi cocunt pisces, scaphag numerosce, 
vel centenae et ultra, quarum singula tres ho
mines continet, colligi solent, et, si uberior 
evadit captura, omnes ante meridiem primi diei, 
piscibus, quantum ferrc valeant, onerati esse pos-
sunt. Prope Bretagne Gallias piscatio merluccii 
longe magis lucrativa evenit, et retibus vel 
hamis, in aperto mari, noctu peragitur, veri-
similiter in iis locis ubi pisces ob nuptias cele-
brandas cocunt. 

C, S. 

*) De prceparatione ct usti plura in gado describendo dicemus. 
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P LEU RO ISECTES Limanda Linn. ( S  a n d - F l u n d r a ) .  
Tab. 34. 

D i a g n. Os mediocre; linea lateralis antice semieirculum formans; dentes paullo 
discreti, subacuti, simplici serie dispositi; squamae apice truncatse, pectinatae. 

P. D. 65 — 8o; An. 5o—Go; C. 18; P. 10—11; V. 6. 
Synon. ARTEDI Gen. p. 17 N:o 2. — Descr. p. 58 N:o IL — Plcur. Limancla L. S. N. X p. 270. — BLOCH 

Fische Dmtschl. 2 p. 45, tab. 40 (pinna caud. male expressa). — RETZ. F n. Sv. p. 331. — QVENSEL Act. Stockh. 
1806 p. 22 et 220. — SWARTZ Sve nsk Zoologi N:o 16. — NILSSON, Synopsis p. 56. — GOTTSCHE Viegra. Areh. 
1835, 2 p. 160. — YARRELL B rit. Fishes 2 p. 219. — Sandflyndcr STRÖM Sön dm. 1 p. 278. 

Obs. In diagnosi hujus speciei, in Lr»s«i Mus. Ad. Frider. prodr. p. 68, et Syst. Nat. XII p. 457, verba 
leguntur: "spinuiis ad radicem pinnarum dorsalis anique," quae permutatione cum Fleso vel specie quadam exo
tica orta esse videntur. Eadem transseripsit MULLER in Prodromo p. 45. RETZIUS, qui spinulas non invenit, haec 
verba parenthesi inclusa, alfert. — FABER ( Fische Isl. p. 140; Isis 1828 p. 880) in una descriptione confudit hane 
nostram cum groenlandica Pl. platessoidc Fabr., quae autern certe distincta est, radiis uiembr. branch. 8 praedita, 
(sec. IIEI.VHARDT, Maaneds-skrift for lit. 1832, 3 p. 27). Liniandam tamen descripsit FABER, q uam ut incolam nia-
ris Islandiei novit HEI>HABHT: sed a descriptione Fabriciana, alterius speciei, qusedam transseripsit, e. gr. longi-
tudinem "18 poll." et forte numerum radiorum p. pectoratium "12." 

Pleuronectes Limanda ad litora nostra ple-
rumque 9—10, vix autem ultra 12 pollices longa 
occurrit. Summa latitudinis, prseter pinnas, paullo 
minor est quam dimidium iongitudinis corporis 
prater p. caudalem (variat inter 4 et fere i). 
Caput, cum operculo ioto, fere aequat i Iongitu
dinis praeter p. caudalem; haec ve ro pinna capite 
parum brev i or est. 

Corporis circumferentia ovalis, asque curvata, 
absque impressione notabili ad oculos. Squamae 
magnae, ordinibus regularibus disposilas, numero 
eodetn ac in PI. Liniandoide, sc. a linea lat. 30 
ad dorsum, 32 ad p. analem, obliqua serie nu-
merandae. Angustiores vero sunt quain illius, 
oblongae, parte conspicua rotunda tas, apice tan-
tum truncalae, ibique spinuiis 8 — 13 parvis, 
parallelis armatse. Squamae lateris caeci spinulas 
pauciores gerunt, et ibi, in anteriore corporis 
parte fere muticae sunt. Oculi, interstitium ocu-
lorum naresque ut in Pl. Limandoide et Pla-
tessa formati. Os, ut hujus, sat parvum: apex 
ossis maxillaris vix pupillam attingere potest. 
Max. inferior antice paullo langior. Dentes sub-
conici: inferiores obtusi, superiores subacuti; om-

nes serie simplici, interdum paullo turbata dis
positi, interstitiis paullo minoribus quam dia
metro unius dentis; in latere caeco verticales; 
in latere colorato tantum antice adsunt: superne 
ad j, infra ad § oris. Radii Mejnbr. branchio-
stegae utrinque 6 perfecti, a linea media remoti, 
et 1 parvus, ad lin. mediam silus. Membrana,ut 
in pleri'qtie sp. hujus generis, margine late intror-
sum reflexa, quasi duplicata. Arcus lineas la
teralis, supra p. pectoralem adscendens, proprie 
i tantum peripherise circuli requat. Anus et 
pap. urinaria ut in Pl. Limandoide. Pinnae ut 
in illa sitae, et radii eodem modo squamati. 
Numerum radiorum sat variabilem inveni: sc. 

a) poll. P.d.68; a. 53; c. 18; p. 1 0,10; v. 6. 
b) 9 67 . 54 . 18 . 10, 9 . 6. 
c) 8i — 67 . 54 . — , 10 — . 6. 
d) 8J - 76 . 59 . 13 . 10, 9 . 6. 
e) 5^ — 80 . 61 . 18 . 11,10 . 6. 
/) 3J - 75 . 55 . 18 , 11 — . 6. 
g) - 71 . 59 . — . 10 — . 6. 
h) 1} - 74 . — . 18 . — 

see. GOTTSCHE 65,70; 50,56; 18,17; 10, 9; . 6. 
— ARTEDI 78,79; 60,61; 12, . 6. 
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Radii igitur dorsales numero inter 65 et 80 
variabiles suut; i. e. quarta parte numeri mini
mi in eadem specie augeri possunt. Edam nu-
merus vertebra ruin Linumdui sat variabilis esse 
fertur: sec ARTEDI 39; GOTTSCHE 39, 40; BLOCH 
511 p. caudalis, poslice rotundata, radiis 14 
bifidis instructa est, et praterea utriiique 2 sim-
plicibus, quorum extima -J, secunda I longitu-
dinis reliquorum attingit. — P. peel, d extra 
longit. J capitis, radiis 2 primis simplicibus, 
reliquis bifidis, 3:o et 4:o reliquis longioribus. 
In latere c;eco li:ee pinna multo brevior est, 
radio uno a numero aiterius detracto, 5:o vel 
6:o apicem pinna: formautibus. — P. ventralis 
adhuc brevior est quam pectoralis sinistra, radiis, 
ut illius, omnibus vere fissis, sed ramis arete 
a cute conjunctis. — Spina analis acuta. 

Color lateris oculati flavescenti fuscus, plus 
minusve obscurus, maculis parvis pieeis, inter-
dum rubicundis, adspersus. In pisce mortuo 
color pallescit et macula? evanescunt. 

Juniores forma et ratione partium similes 
sunt adultis; pinnarum tamen radii paullo bre-
viores et caput paullo majus apparent. Oculi 
prsesertim, ut semper in pisciculis, majoressunt, 
centrum vero pupilke eundem situm habet ac in 
adultis: ad \ longit.s capitis. In speciminibus ante 
memoratis lias mensuras inveni: 

Longit. 

P L E U R O N E C T E S  L I M A N D A .  
pulluli, lion ultra pollicem longi, oninino sunt 
vitreo-pellucidi. 

Partes interiores. Yentriculus, intestino pa
ullo amplior, arcuatus jacet ad inarginem ven-
tralem, circa partem inferiorem liepatis planati, 
rotuudati, rubro-flavescentis. Pylorus ut collum 
paullo constrietus. Appendices casci ad pylorum 
3, breves; 4:us vero ab iis paullo remotus. In-
testinum plures flexuras ad latus simstrum ven-
triculi hepatisque format. 

Limanda in sinu codano frequentius occur-
rit quam PI. Limandoides. Ad oras septentrio-
nales Jutlandiae, auctore FABER, per tota in aesta-
tem copiose capitur. Per fretum, in partem me-
ridionalem maris balthici inträt Ad Norvegiam 
usque ad circulum polare invenitur, et prasterea 
circa Islandiam, insulas Ferroe, in toto mari 

Ca iput Oculi Latit. corps 

P. p. c. oper-• ad marg. long. prakter pin

culo post oc. nas 

30 46 18 10 94 mill. 

15 29 12 7 45 „ 

11* 21 — 5 34 „ 
— 13 6 31 18 „ 

— 8 3i 2 12 „ 

e) 4 g „ 310 ,» 23 
/• _ „ 80 „ 14 
g ) -  „ «  «  9  

h) li „ 28 „ 5i 
Pullulus, signatus f, dentes liabet, forma 

et situ omnino similes iis in specimiue adulto, 
sign. a. Duo minima (g et A) t eguntur squamis 
paullo magis rotundatis et numero minori spi-
nularum armatis, quam adultorum. Hi quoque 
pulluli pallidiores et magis pellucidi, maculisq. 
distinctioribus ornati sunt, quam seniores; 

gerillanico et ad litora occidentalia BritanniiE 
Galliaeque habitat. Variis intra Scandinaviam 
nominibus appellatur: in Baliusia Scindsktidda, 
in Norvegia Sandjlyrider, in Ferroe Sandflundra 
(PI. arenarius), in Scania SUitta (PI. laevis) et 
Jng/epiga; in Dania Shette et Ising dicitur. — 
Fundum arenosum diligit, et in aqua paullo 
profundiore quam PI. Platessa, circiter 10 orgy-
iarum, plerumque versatur. Ventriculum ejus 
repletum inveni crustaceis parvis et praesertim 
Idotwis (e subg. Stenosomate), particulis vermium 
et ramulis algarum (Geramii, Fuci), Nuptias 
mense majo vel iunio celebrat. Pulluli supra 
descripti (e, f, g, A) ab amico FRIES, die 19 
Maji 1838 ail litus Bahusia capti sunt, post 
hiemem gelidissimam, cum ver uno mense se-
rius, quam solito, ijicepeiat. Parum igitur vero 
simile est bos eodem anno natos esse. Duo mi
nimi (g et h) anno prascedente, ab ovis, in initio 
EES talis depositis, nati esse videntur. Duo reliqui 
(e et f) speciem multo firmiorem prsebent, quare 
eos uno anno seniores esse liaberem. Hinc credi 
licet PI. Limandam non ante 4:um vel 5:um 
annum ordinariam inagnitudinem, circiter 8—10 
pollicum, assequi. ^ ^ 
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RAJA clavala Linn. *) (K n a g g - R o c k a). 

Tab. 35. 

D i a g n. Corpus supra spinulis, aculeisque**) clavatis rarioribus munitum; subtus 
spinulis minutissimis crebris, aculeisque extraordinariis raris adspersum. Pinnae dorsales 
discrete, aculeis interpositis. 

Synonymia. ARTEDI Descr. Gen. p. 71. — Sym. p. 99. — Sp. p. 103. — R. clavata LINK. F n. Sv. N:o 293. 
— Syst. JVat. XII p. 397 n:o 8. — Westgöth. Resa p. 175. — RETZ. Fn. Sv. p. 304. — YARRELL Br. F. II. p. 436. 
FRIES Vet. Ac. Handl. 1839, p. 126, 140. — R. punctata HOLLBERG Götheb. Vet. och Vitterhets Säilsk. Hand!. 4:de 
del. p. 25 cum fig. (mas junior). — R. rubuSj NILSSON Synops. p. 118. — Raja Rubus ($) et clavata ($?) BLOCH 
JVaturg. der F. DeuLschl. T. ILL p. 82—85 fig. 83 et 84. — The Thornback PENS. Brit. Zoology. ILL p. 82 cum fig. (9). 

Longitudine R. clavata plerumque 2 v. 3 
pedalis, raro major occurrit. Femince semper 
majores sunt. Corpus latissimum, deplanatum, 
ill utroque sexu rhombeum, supra convexum, 
subtus planum. Latitudo, seu distantia inter 
apices p. pectoralium, ^ m inor longitudine. Margo 
anterior utrinque bisinuatus: sinu altero ad 
oculos, altero ad latera rostri. Margo posterior 
unum tantum sinurn, ad apicem p. pectoralis, 
habet, et inde in arcum humilem ad p. ven-
trales assurgit. Longitudo capitis, ab apice rostri 
ad liuchain, asquat i longit.s corporis. Frons 
excavata. Oculi oblongi operculis laciniatis. Spi-
racula pone oculos sita. Nares in latere capitis 
inferiori; fere sequaliter inter se et ab apice 
rostri distant. Lacinia, quae canalem inter an-
gulum oris et narem tegit, apice inferiori den-
tata. Os inferum, transversum, semicirculare, 

sub oculis situin. Deutes pro a?late et sexu va
riant. In junioribus utriusque sexus minuti, 
angulato granulosi et obtusi, seriebus obliquis 
dispositi; in maribus senioribus: medii acuti, 
apicibus incurvatis, ordines transversales et lon-
gitudinales formantes; in feminis vetulis lati, 
apicibus proclivibtis et tessellatis, in quincunce 
ordinati sunt. Lingua latissima, lsevis, apice 
libera. Aperturae branchiales utrinque 5, series 
duas oppositas, antice divergentes, ita formant, 
ut distantia inter angulum oris et aperturam 
primam, aequalis fere sit distantiaa inter aper-
turas posteriores. In pectore rudimentum aper-
turae 6:oe, quod buic speciei characteristicum 
est, conspicitur. Corpus, exceptis p. pectorali-
bus ventralibusque, supra spinulis stellaribus 
deusissimis, subtus rarioribus conspersum. In 
junioribus, spinulae corporis inferiores minus con-

*) Ad faunam nostram sequentes 6 Raja species numerantur (conf. FRIES A ct. Stoclih. 1838): 
a) Rostro brevi, angulum obtusum formante; corpore subtus immaculato: 1 R. clavata/ 2 R. radiata. 
//) Rostro elongato, angulum acutum formante; corpore subtus immaculato; 3 R. fullonicay 4 R. lintea. 
c) Rostro elongato, angulum acutum formante; corpore subtus lineis 

et punctis confertis, atris ornato: 5 R. B at is; 6 R. Vomer. 
**) Spinulce sunt minutse et curiae: vel subulate, basi stellate (sp. stellares), vel granulate (sp. granulosa). 

Aculei sunt magni, recurvati: aut in locis determinatis (ac. ordinarii), aut indeterminatis [a. extraordinarily, 
radice vel complanato-dilatata (a clai'Uti). vel conica, profunde striata et steliata (a radititi). 

fVright, Fries & Ekström , Pisces Scandinavia. ^ ^ 
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spicule sunt; sub rostro et ad latera ventris 
nunquam desiderantur. Juiiiores praeterea habent 
aculeos, una serie in dorso, et una in utroque 
cartil. kumerali dispositos, aculeum unum vel 
duos ante, et 2 vel 3 pone oculos, et nonnulli 
minores, serie dupliei, in rostro sitos. In se-
nioribus unus ordo, in utroque latere, ad basin 
caudce adest; hi autem quoad nuraerum variant, 
eodem modo ac aculei extraordinarii, qui sae-
pissime desunt. In interstitio p. dorsalium unus 
vel alter aculeus adest. Ad latera capitis, juxta 
oculos et ad angulos p. pectoraliuin, in mare, ad 
tempus pubertatis, carmines -) semper reperiun-
tur. Apertura analis magna, oblonga, inter p. 
pectorales sita. P. pectorales, ad latera corporis 
extensas, margines eorum efliciunt. P. ventra-
les, ad basin caudce, in duos lobos div isas, quo
rum anterior altus et acuminatus, posterior hu-
milis et elongatus, margine rotundatus. Cauda 
corpore longior, supra convexa, subtus plana, 
pinnis duabus dorsalibus, discretis ornata et p. 
caudali terminata. Genitalia maris externa intra 
p. ventrales et caudam sita, pro astate piscis 
usque ad dimidiam caudas longitudinem attingunt. 

Color supra luteo-canescens, maculis mag-
nis, rotundiusculis, albo-lutescentibus, punctis mi-
noribus, quasi annulo, circumdatis, ornatus; 
subtus rufescente albus. 

Differentia sexus, in senioribus, a genitalibus 
externis carminibusque maris, facile detegitur. 
In pullulis nulla adest differentia. 

Hepar magnum, intres lobos di visum, quo
rum medius brevis, ceteri laterales longi. A en-
triculus oblongus et dilatatus, ad latus sinistrum 
situs; pars ejus inferior attenuata et sursuni 

*) Carmines sunt congeries ex aculeis longis uncinatis, 
tantum occurrunt. 

AVATA. 
curvata. Intestinum, sub pyloro dilatatum, ad 
anum recta exit. Appendices pyloric® nulloe. 
Ovaria et testes oblongi, depressi, colore albo, 
ad latera dorsi siti. Lien obscure ruber, oblongo-
triqueter. Renes longi, rubri, ad columnam ver-
tebralem arete adhae rentes. 

Raja clavata in tasniis Bahusise, senior Pigg-
rocka , junior Rock-hök ad oras Sea nice Torr-
bor dicta, maxi me vulgaris inter Rajas Scandi
navia existit. Habitat in mari boreali, et sinq 
codano. Fretum Oeresund etiam intrat. In 
fundo arenoso et in aquis modice profundis po-
tissimum versa tur. ^Equali fere numero quot-
annis obvenit, ideoque stationes non mutare 
videtur. Tempore vero liiemali rarescit, quare 
piscatores illam, hoc tempore, ad profundiora 
loca exire credunt, Vere et [estate ad oras fre-
quentius occurrit. Juxta fundum semper fere 
vivit, super lie iem aquas rarissime petens. Ye-
scitur pisciculis, molluscis et crustaceis. Tem
pus coitus mensibus Junii et Julii incidit. Ex 
observatione, a Pr. ]5. FRIES facta, haud incredi-
bile videtur, pullos ex ovis, ipso depositions 
momento, excludi. Ovum oblongo quadrangulare, 
angulis cuspidatis, cuteque coriacea, brunnescente 
obductum. Piscatores illam tarde crescere pu-
tant; quo autem modo pulli excludantur et adole-
scant, adhuc la tet. Prassertini hamis,raro nassis 
et verriculis capitur. Pro cibo vilis habetur. 
Caro alba, mollis et insipida. Nuper capta nun
quam fere comeditur. In aere siccata a pisca-
toribus plebi rurali venditur, quas illam, lixivio 
a lea I i no prasparatam, inter nutrimenta optima 
habent. Ex hepate oleum obtinetur, quod a 
piscatoribus in lampadibus, pro candelis uritur. 

mobilibus, seriatis, fortius pi»ngentibus. Ili in niaribiis 

C, U. E. 
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G0B1US niger Linn. (S m ö r b u 1 t) . 

Tab. 36. 

D i a g n. Pinna caudalis apice rotundata; pinnae dorsales approximate, antica 6, 
postica i3 —14 radiata. Radii ultimi deflexi, apicibus basin p. caudalis attingentes. 

Synonyniia. ARTEDI Descr. Gen. p. 28; Syn. p. 46. — LINN. Syst. Nat. I. p. 449. — RETZ. Fn. Sv. 326, 
n:o 48. — EKSTRÖM Act. Holm. 1834, p. GO. — NILSSON Synopsis p. 93. — BLOCH Fische Deutschl. 2 p. 8. Tab. 
38 f. 2—5; ibid. 3 p. 168 Tab. 107 fig. 3- — YAREELL Br. Fisli. I. p. 251. — Cuv. et Yalenc. Hist. Nat. d. 
Poiss. XII p. 9. 

P. D. 6 et i3—14; P. 17—19; V. 10; A. 12—1 3 ;  C. i 5 .  

Gobius niger in raari Balthico longitudinem 
raro ultra 3, ad Norvegiam 6 poll, attingit. Cor
pus elongatmn, subcylindrieum, ab alio ad p. 
caudalem pa rum coinpressum; summa allitudo 
circa ^ longitudinis, ab apice rostri ad mediam 
p. caudalem, et latitudo circa 4 altitudinis aequat. 
Dorsum latum et convexum, venter planus. Ca
put mediocre, supra convexum, cum impressione 
interoculari, infra planum; longitudo paullo mi
nor quam { longitudinis corporis ad apicem p. 
caudalis. Altitudo capitis ad oculos asquat 4-, la
titudo autcm ibidem J l ongitudinis capitis. Genae 
tumidae. Nucha tumida, sulco longitudinali, us-
que ad p. dorsalem anteriorem extensa, impressa. 
Os magnum, pa rum adscendens. Maxillae fere 
aequales, cute callosa involutae, denticulis mi-
nutis, acutissimis, multiplici serie dispositis, 
quorum anteriores longiores, apicibus incurvati, 
armatae. Ossa pharyngea etiam denticulis scabra; 
palatum glabrum; lingua laevis, crassa, apice 
truncata. Branchiae 4, latere interiori duobus 
ordinibus tuberculorum instructae; opercula squa-
mis destituta; praeoperculum truncatum, mar-
gine revoluto; operculum margine superiori re
ctum, inferior! rotundatum, apice, sub cute occul
ta, sursum vergente. Membrana brancliiostega 
5 radiata, in lateribus isthmi, a fine radicis p. 
ventralium, adnata. Oculi mediocres, oblongiu-

sculi, prominentes, approximati, ita ut distantia 
eorum, diametro oculi verticali aequalis sit; li-
nea ab apice rostri ad medium p. caudalis ducta, 
marginem oculi inferiorem 11011 attingit. I11 ca-
pite foramina 6 miiiulissima reperiuntur, nempe 
duo ad nucliam, unum utrinque pone oculum et 
duo ad marginem prceoperculi. Hcec pro secre-
tione muci adesse videntur. Nares minutissimi, 
oculo quam rostro propiores, apertura circulari. 
Corpus valde mucosum, squainis inaequalibus, 
striatis, imbricatim positis, margine ciliato-den-
tatis, vestitum. Linea lateralis recta, squamis 
circiter 36 obtecta. Anus ad medietatem cor
poris situs. Aculeus mollis pone aperturam ani 
iu veni tur. P. dorsalis l:ma, supra finem p. pe-
ctoralium incipiens, angulo anteriore rotundata, 
posteriore in apicem exeunte, margine superiore 
fere recta; radii 6 simplices, apicibus intra mem-
branam curvati, 2 et 3 longiores. Si pinna 
incaute laceratur, ita ut apices radioruin a 
membrana liberentur, extra illam sese extendunt 
et pinna formam rotundatam suscipit. P. dor
salis 2:a longa, altitudine asqualis, supra anum 
incipiens, paullo pone finem p. analis desinens, 
angulo anteriore rotundato, posteriore apice ob-
tuso; margine superiori recta, radiisque 13 —14, 
quorum l:osimplici, ceteris apice divisis, ultimo 
ad basin fisso, instructa. Haec pinna, deflexa, apice 
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postico basin p. caudalis attingit. P. pectorales 
rot undat.c, radiis 17—19 divisis; c quibus medii 
longiores sunt. P. véntråles, cucullatas, sub pe-
ctoralibus sitae, radiis 10 ad basin divisis. P. 
analis prope anum incipit et ante finem p. po-
sticee dorsalis desinit; illi fere cequalis et li—13 
radiata; radius primus simplex, ceteri apice di-
visi, ultimus ad basin fissus. P. caudalis ro-
tundata, radiis 15, praeter minores laterales. Dif
ferentia sexus in eo consistit quod feminae sem
per majores et crassiores sint, pinnis dorsali-
bus magis descretis, pectoralibus ventralibusque 
brevioribus. 

Corpus supra atro-virescens, ad latera fa-
sciis latis, obscurioribus signatum. Linea latera
lis maculis nonnullis atris, minoribus notata. 
Nucha fusca; genae, frons et rostrum atra, Ven
ter albo-canescens; anterior pars dorsi flavo-cine-
rea, fasciis undulatis, obscurioribus. P. pectora
les fuscae; p. dorsalis posterior et analis viridi-
atrae, marginibus obscuriores, prior maculis atris, 
in seriebus pluribus dispositis, ornata. P. cau-

NIGER. 

dalis obscure fusca; p. ventrales albo-Iutescentes, 
radiis obscurioribus. Juniores semper pallidio-
res sunt. Color, pisce ex aqua protracto, cito 
variat et rubescit. 

Hepar magnum, cavitatem abdominalem, 
ex parte, sinistrorsum implens, colore fulvum, in-
divisum, praeter incisures duas in margine dex-
tro. Intestinum breve, sursum, pro ventriculo 
dilatatum, flexuris duabus, et appendicibus tribus 
ad inferiorem flexuram instructum. Vesica aerca 
pellucida, subrotunda. Testes et ovaria duplicia. 

Habitat maxime vulgaris in mari norvegico 
et balthico; asstate ad oras, in fundo petroso 
vivit, liieme pi'ofundiora loca petens. Natura 
difltcilis; motus ejus in aqua pa rum agiles vi-
dentur. Victitat vermibus et crustaceis nec noil 
vegetabilibus. Mense Ma jo coit; ova, quas respec-
tu piscis magna sunt, in lapidibus deponit. 
Apud nos tantum in retibus, ad alios pisces capi-
endos extensis, capitur. Caro sapida est, sed 
contemnitur. 

C. U. K 
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LABRUS mixtus Linn. Val. (B 1 å - s n u 1 t r a). 

Tab. 37 38 9. *) 

D i a g n. Corpus angustum, rostro elongato; pinna ventralis paullo longior quairi 
p. pectoralis; praeoperculum vix serratum. 
o* nigro-virescens caeruleo-l meatus, ventre pinnisque luteis, coeruleo-maculatis; 
$ rubra, maculis dorsi posterioris 3, uigris. 

P. D. 17 + 13; A. 3 + 11; P. 16. 

Synonyrnia. Ilic piscis, etsi colore formaque insignis, et ad omnia fere litora Europae inventus, minus tamen 
bene cognitus est, et sexus hucusque semper ut diversaj piscium species propositi sunt. — Synonyma eorum intn-
cata atque confusa bene enodavit F~alcncienn.es, qua re sequentia tantum, majoris, pro fauna nostra et pro de-
nominatione speciei, momenli, c i ta mus. 

CJ*. Turdus n:o 2 WILLOUGHBY Hist. Pisc. p. 322, indeque Labrus ART. Gen. p. 3 n:o 4; — Syn. p. 5/ n:o 
X. — Blaashal POSTOPP. Norriges Nat. Hist. p. 176 (1752), — STRÖM Söndm. 1 p. 269 (1762). — Labrus mixtus 
L. S. N. X, et XII p. 479 (sec. ARTEDI et WILLOUGHBY). — VALENCIENNES in Cuv. et Val. Hist. Nat. des Poiss. vol. 
13 p. 43 **). — Labrus coeruleus ASCAN. Icones, XII (1772). — Risso, Icht. de Nice, ubi idem piscis quoque nomi-
nibus L. mixti et L. variegati describitur. — L. lineatus Penn. NILSSON Synopsis p. 74 (sed. non L. lineatus 
YARRELLI, sec. DONOVAN). — L.vetula BLOCH, Ausl. Fische tab. 293. — L. varicgatus GMELIN Syst. Nat. p. 1294. 

YARRELL Br. Fishes 1 pag. 281 (piscem hoc. loco totum rubrum, cicruleo-lineatum, dorso obscuriorem, describit 
Yarrell, sicuti L. lineatum Risso). 

9- — Labrus carncus ASCAN. Icones, XIII. — BLOCH Ausl. Fi.'che tab 209. — MULLER, Prodr. p. 46. 

NILSSON Synopsis p. 75. — YARRELL Br. F. 1 p. 286. — L. rostratus (Bergnabba) STRÖM, Trondhj. Selsk. Nye Skr. 
1 p. 145 (1784). — L. trimaculatus Penn. Risso Ichl. de Nice p. 19. — VALENCIENNES II. N. des poiss. vol. 13. 

L. exoletusj var (} L. carneus RETZ fn. Sv. p. 335 (R. marem baud novit, sed indicium falsum MULLERI, in Pro-
dromo, secutus est, ubi hie cum L. exoleto confunditur). 

Piscis adultus longitudinem 12—14 polli-
cum attingit; femina tamen vix umquam peda-
lem longitudinem excedere videtur. Caput, ad a-
picem operculi, jequat £ corporis präster p. cau-
dalein; haec vero pinna longitudinem | capitis 
habet. Corpus angustius est quam in reliquis 

hujus generis: summa enlm altitudo ejus, quae ab 
initio ad medium p. dorsalis aequalis observatur, 
rationem liabet longitudinis totius (c. p. caud.) 
ut 1: 4^ vel 4^. Rostrum praesertim longe ex-
tensum, supra subtusque aeque attenuatum: ma-
xillis clausis figurum refert trianguli isoscelis, 

*) In tabulis nostris, usque ab anno 1839 paratis, nomen X. dispar inscriptum est, quod I* RIES, ut omms con-
fusio evitaretur, pisci dare voluit. Gum vero nomen maris Linnaeanum, a Valenciennes, postea restitutum sit, 
hoc jure accipimus. 

**) Inter synonyma Labri mixti cel. VALENCIENNES duo alia nomina Linnacana, paullo dubitans citat^ sc. Labrurn 
ossi/agunij (Syst. Nat. XII p. 478) quod hoc loco enumcrandum esse videtur, et L. Oniti'n Mus. Ad. Fr. 2 
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longitudine, ub oculo acl apicem labri, paullo 
majori quam altitudinc baseos, ad oculum. Ca
put superne transversim convexum, postice le-
viter compressum. Corpus paullo magis com-
pressuni, latitudine = $ altitudinis. 

Oculus a margine orbitali, tenui, adpresso, 
arcte includitur, diametro £ distantias ab apice 
labii asquante. Pup illa paullo longitudinalis. 
Nares minimas, ut puncturas acus, aperturis sat 
distantibus: posteriori supra canthum oculi an-
ticum, a uteri ore, tubulo membraiiaceo aucta, ad 
| distantise oculum inter et apicem labii sita. — 

Os maxillis asqualibus, apertura magna, ad me
dium inter apicem rostri et oculum. fissa, plica 
labiali paullo longius retrorsum contiuuata. La
bia majora sunt quam in reliquis Labris; superior 
praesertim longius prominet, subtus dense pa-
pilloso-villosus et, ut lobus magnus lateralis la
bii inf.s, crebre plica t us. Os inter max ilia re pa-
rum mobile, maximum, totum marginem maxillae 
formans. Articulus maxillae inf.s sub anteriore 
apertura narium situs. Dentes forma in vulgarem 
hujus generis prsebent: conici, anteriores sub-
porrecti, paullo curvati; 2 medii in max. supe-
riore reliquis majores, in inferiore minores quam 
proximi. Utrinque 13 super i ores et 16 interio-
res, vel paullo pauciores numerantur; 5 posteri-
ores ubique sat parvi sunt. Series interior, simplex, 
irregularis dentium parvorum, in pisce vivo a cu
te obtegitur, in sicca to apparct. Ossa pa la tina, 

M I X T U S  

vomer et lingua mutica. Ossa pliaryngea denti-
bus crebris, cylindricis, rectis, obtusis obsita. Plica 
cutanea oris in utraque maxilla magna, ut in 
omnibus Labris. — Operculum, ut in congene-
ribus, usque ad lineam lateralem fissum, sed dif-
fert margine perpendiculari, a quo angulus brevis, 
mollis, rotundatus exit. Praeoperculum margine 
seepius integrum, sed in quibusdarn, prassertim 
in feminis crenatum, ut in s. d. Crenilabris, 
observatur. Membrana brancbiostega radiis 5 
augustis, parum curvatis sufFulta, regionem ju-
gularem limbo lato, nec fisso cingit. 

Squamae magnas, sub-rectangulares, margine 
libero obtuse rotundatas; longitudine = H lat.s. 
Area centralis magna, punctata, implet dimidium 
longit.s et latit.s squamae. Strias squamae in area 
apicali margini concentricae; in lateribus paullo 
obliquae, basin versus, a margine, introrsum 
diriguntur. Striae longitudinales in basi squama; 
evidentes sunt, in marginem dentatum exeun-
tes. Linea lateralis, ut in cougeneribus curvata 
et integra, tegitur squamis 46 vel 47, canali 
mucoso sursum curvata instructis; posteriores 
crcbrius positae sunt, ultimas in pinna caudali 
exeunt. Rami lineae lateralis in capite conti
nent poros minimos, dilliciles visu. E linea 
laterali ad p. dorsalem squamas 6, ex ilia ad p. 
ventralem 19 vel 20 in serie obliqua numeran
tur. Area ante praeoperculum squamata exacte 
sub margine oculi anteriore desinit, nec ut in 

p. 79; Syst. Nat. X p. 28G et XII p. 478, de quo pauca aflerre liceat. In musaeo zooloogico Stockholmiensi 
piscis 'asservatur, quem ipsuni protypum hujus nominis Linnaeani esse credo; hue enirn simul cum reliquis 
collectionibus Drottningholmiensibus advenit, signatus "Labrus Onitis Linn." Est vero idem ac L. tessellatus 
131 och, Tautoga tessellata Va lenc. Cum descriptione citata Li.nn.ei bene convenit, prseter colorem pinna? cau-

* dalis, quce non flava, sed apicem versus fusCo-variégata fuisse videtur, cum zona obscura (nigra?) baseos. Co
lor corporis, actione spiritus vini, fere evamiit, sed vestigia restant pieturae, similis illi in fjgura Blochii citata, 
et ad latera ventris puncta quaedum fusca restant, quce a Linn^eo memorantur. Longitudine est 5^ pollicum. 
Forma externa re/er t illam Labri rupestris, sed pinnae pectorales majores sunt, longitudine enim £ altitudinis 
corporis aequant, et front em multo convexiorem, magisque declivem habet. Prasterea optime agnoscitur oper-
culis, squamis omnino carentibus, et pinna anali radiis 3 + 8 sufFulta. Linn^us tamen 3+7 alFert, cum veri-
similiter duos postieos, arete connexos, pro uno habfoerit. Radii p. dorsal is sunt 17 spinosi, cum lobulo acuto api-
cis, ut in Labris, et 10 molles. — P. pect. 15 +1 minutus. — P. ventr. longit. vix ultra £ p. pects; radus 
1-1-5. — P. cauda I is radiis 13 per fee tis, aequalibus, ramosis, et praeterea utrinque 1, paullo breviori, simplici, 
pluribusqve spuriis, instructa. — Dentes sat magni; in utraque maxilla 2 medii majores sunt quam reliqui: 
in superiore conici, in inferiore truncati. Linea lateralis integra, ut in Labris nostratibus flexa. Nullum 
indicium patriae restat. 
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reliquis Labris, longius antrorsum, fauces versus 
exteiidilur. — Anus paullo poue medium cor
poris, sub radio dorsali J6:o invenitur. 

Pinna dorsalis supra angulum operculi incipit; 
altitudine requalis, radio l:o paullo breviori, ullis-
que posticorum paullo longioribus. Radii spinosi 
liumero sunt 16 ad 19, lacinia apicis cutanea ornati. 
Reliqui, 11 ad 14, articulati: l:us simplex; 2:us 
et 3:us furcati; reliqui fureali, ramo postico 
i ter u m fisso; 2 postre ni i approximati. Radii 
duri et molles ila numero paullo variant, ut si-
mul 30 vel 31, rarius 29 sin t; ipse ta men non 
vidi radios 19+11, quem numerum alii obser-
vasse dicunt. 

P. a na lis opposila est dimidiae p. dorsali, a 
radio ejus 17:mo ad ultimum, eaque parum humi-
lior est. Radii 3 duri, breviores, et 11, rarius 
10 s. 12 articulati, omnino ut dorsales confor-
inati, sed 2 ultimi minus approximati. 

P. pectoralis longiludine f capitis, obtusa, 
ra di is 1 C>, raro 17 instrueta. Radius l:us mi-
nutus, spurius, 2:us simplex, parum brevior quam 
3—5:us, qui fissi sunt; sequentes bis dichotomi; 
ultimi 6 gradatim breviores. 

P. ventralis pone p. pectoralem, sub medio 
ejus inserta. Paullo longior est quam p. pectora
lis, quam parte \ s £ longitudinis excedit. Radii 
(), quorum l:us durus, longit. $ pinnae; sequen
tes ter dichotomi; 3:us reliquis longior; ultimus 
sequalis pri mo. 

P. caudalis basi squamata, apice obtuse ro
tunda ta, radios 11 requales, ter profunde dicho-
tomos continet. Praeterea utrinque 1, parum 
brevior, simplex, et circiter 6 spurii adsunt. 

Partes interiores (in £, julio capta). Intes-
tinum breve, parum curvatum, ut in congene-
ribus. Oesophagus desinit in ventriculum par-
vum, non ampliorem, a cujus latere ventriculus 
2:us, directione recta ngulari exit, pariete crassus, 
sed diametro non major, quam oesophagus et 
intestinum. Appendices pyloricae nulke. Splen 
magnum, oblongo-triangulare, obscure rubrum. 
Hepar magnum, pallide rubicundo-griseum, lobis 
la tis, plana tis, parte media angusta coniunctis. 
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Lobus sinister, paullulum longior quain dexter, 
margine lobulum angustum gerit. Vesica fellea 
parva, teres, pallide flavescens. Vesica natato-
ria magna, ad dorsum adnata, membranis 2 
tenuibus composita: interiore firmiore, intus, in 
parte antica, iiguris crebris, parvis, rosaceis, pal
lide rubicundis, ornata. Renes postice in cavo 
abdominis siti. Peritonaeum tenue, pallidum. 
Ovaria postice late connata, cum exitu commu-
ni ad aperturam ani mediam. (Specirnina mas-
culina, quae ad manum habeo, intestinis et te-
sticulis orbata sunt). 

Color sexuum miro, inter pisces, modo dif-
fert. Mas senior nigro s. fusco virescens, striis 
latis can'uleis, in capite curvatis, in corpore 5 
longitudinalibus, ornatus. Venter luteus, ante 
pinnas pectorales maculis confluentibus, cceruleis 
pictus. Pinnae luteae, limbo tenui caeruleo; p. 
dorsalis antice plaga magna caerulea ornata, qua?, 
e medio, retrorsum a serie irregulari, simplici, cae-
ruleo-maculata, continuatur. P. caudalis et ana-
lis maculis seriatis caeruleis pictae; p. ventralis 
apice late caerulea. — Pictura descripta exten-
sione colorum paullo variat. P. pectoralis, ple-r 
rumque fusco virescens, in icone ASCANII rubra 
depingitur. Colorem luteum ventris ad dorsum 
posteriorcm extensum descripsit VALENCIENNES. 

Femina tota miniaceo-rubra, in capite li-
neolis cceruleis, discretis et minoribus quam ma
ris, ornata. Maculae tres magnae, nigrae in dor-
so posteriori observantur, spatiis aequalibus, pul-
clire albidis separatae. Dua^ ad radices radioruin 
mollium et una pone p. dorsalem inveniuntur. 
Hae maculae nigrae etiam in speciminibus spiri-
tu villi decoloratis adsunt. Margo pinnarum 
verticalium tenuis, caeruleus; pinna dorsi prai^ 
terea antice notata est macula nigra, ut rudi-
mentum ]>lagae cserulea e maris. P. ventralis tota 
pallide rubra. 

Mares, secundum cutatem, colore ita varia
biles esse videntur, ut juniores feminas referant; 
qua de re adhuc tainen incertus sum, sed ne-
scio an umquam specirnina obscura, minori quam 
6 vel 7 pollicum longitudine observata sint. 
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Mas 8-pollicaris, in spiritu asservatus, parum 
obscurus fuisse videtur, habetque plagam pinna? 
dorsalis sat parvam. Lineoe cteruleae m corpore 
tantum supra p. pectorales adsunt, et 111 dorso 
postico vestigia, sat obsoleta, macularum .1 111-
ararum observantur; sed pinna caudalis et ven-
tralis pictse sunt ut in mare senion. 

De variatione color is secundum tempora 
anni nihil certo dicere queo, cum specimina 
tantum restate capta viderim; sed relatum in ve
nimus Labros hieme colores obscuriores induere, 
qure res certe digna est ut propius observetur. 

Hos pisces, qui semper antea ut diversi 
e nu mera ti sunt, mares et feminas ejusdem spe-
ciei esse, pro certo aflirmare possum. LRIES 
primus anno 1835, ad oras Bahusire observavit 
se tantum mares Labri s. d. lineati, et tantum 
feminas L. carnei vidissi, a quo ei suspicio de 
unitate eorum specifica orta est. Hane vero 
uuitatem certain esse agnovit, cum, annis se-
quentibus, in eodem loco, multa specimina utri-
usque coloris, ei simul cum W. v. WRIGHT, dis-
secandi occasio erat. — Varii quidem auetores 
descripserunt mares rubros Labri carnei s. 3-
maculati; sed prreter dubium bi mares vel ju-
niores, vel actione spiritus vini decolores, fuerunt; 
vel forte mares existunt in quibus color obscu
rus corporis numquam prodit? Cum etiam fe
minas creruleas (obscuras) descriptas invenimus, 
credi licet, feminas hujus piscis, tamquam inter 
aves quasdam cognitum est, interdum colores 
maris induere; quod vero ipsi nondum com-
perimus. 

Labrus mixtus ad omnia fere litora rupes-
tria Europre, prreter zonam frigidam et mare 
balthicum, cognitus est. Ad Norvegiam, teste 
STRÖM, usque in Lat. bor. 62° in veni tur, sed ad 
Finmarken neque hcec, neque alia Labri forma oc-
currit, de quo ipse et S. LOVEN certiores facti sumus. 

IXTUS.  

Circa Sueciam tantummodo inter rupes Bahusiae 
inventus est. Ad Britanniam Galliamque, et per 
totum mare mediterraneum passim occurit. In 
Musseo Stockholmiensi specimina adsunt, per-
fecte nostratibus similia, qute Dr HEDENBORG e 
Bosphoro misit. Ad Island et Groenland non 
inventus est. — Ut omnes congeneres verus est 
piscis tceniensis; vi vit enim inter scopulos prope 
litora lapidosa, sed non ad oras arenosas mol-
lesque. Hic vero, etiam in taeniis, certa tantum 
loca diligere videtur. Sic in tota regione circa 
Lysekil, prope urbem Uddevalla, solummodo, 
fide piscatorum, circa parvam syrtem scopulo-
sam in veni tur, quae, cum omnes Labri nostra-
tes ibi nuinerosi occurant, jure nomine Sniiltre-
skär (scopulus Labri) appellatur. /Estate sub a-
qua, altitudine 5 ad 10 orgyiarum, inter saxa 
versatur, hieme vero loca profundiora petere 
videtur; hoc tempore FRIES et WRIGHT piscem 
consequi 11011 potuerunt. "V escitur crustaceis, 
molluscis aliisque animalculis marinis. I11 ven-
triculo femince, die 16 Julii captee, quam su
pra descripsimus, fragmenta inveni variorum 
crustaceorum, Portunum fere integrum, pollica-
rem, cum squamis, pinnis vertebrisque piscicu-
lorum. Ovaria ejus sat parva erant, tantumque 
continebant ovula recens formata. Hinc appa-
ret tempus amoris ante Johannem, vel forsan 
tempore vernali incidere. 

In Bahusia nomine generico Snidtra omnes 
Labri appellantur, sed ibi nomen speciale ma
ris hujus est Blåstål, feminre Röilnäbba. Nomi
na norvegica maris Blaaskal (i. e. caeruleo-squa-
mosus) et Blaastak, feminoe Bergnäbba, Suder-
Tiaalj Rödsnäcka et Sypigci adnotata invenimus. 
Carnes ejus sunt albce et sapidoe, sed ut reliqui 
Labri a piscatoribus nostratibus spernitur. Faci-
liter ham o capi potest. 

C» S-
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PLEURONECTES Solea Linn .  ( T u n g  a )  

Tab. 39. 

D i a g n. Os parvum, semicirculare; rostrum aduncum, molJe, carnosum; nares 
tubulares; sqnamse margine posteriori ciliato-dentatae; linea lateralis recta. 

Synonym. ARTEDI Descr, Gen. p. 18; Syn. p. 32; Sp. p. 60. — LINN Syst. Nat. XII. p. 457, n:o 9. — Fn. 
Sv. p. 116, n:o 326. — Westgöth. Resa p. 178. — RETZ Fn. Sv. p. 332. — QVENSEL Vet. Academ. Handl. 1806, 
p. 44. — MOLLBERG Götheb. Vet. och Vitt. Sällsk. Handl. V p. 56, cum fig. — NILSSON S ynopsis p. 60, n:o 12.— 
BLOCH Naturgesch. d. f. Deutschl. II, p. 56, Tab. 45. — YARRELL Brit. Fish. II, p. 256. 

P.D. 7 2 — 8 6 ;  P. 7 ;  V. 5; A, 6 0 — 6 9 ;  C -  1 3. 

Longitudo ordinaria Soleoe,  in tasniis  Scan-
dinavice occidentalibus,  12—14 poll . ;  maxima 
quatn vidimus a uaso ad apicern p.  caudalis 
21 pol l ,  sequakat.  Corpus ovato-oblongum, te-
riue,  antice all ius.  Summa alt i tudo inter pin
nas,  circa ^ Lotius longitudinis aequat;  al t i
tudo inter margines pinnarum aequalis est  di-
midio logitrs ab apice rostri  ad basin p.  cauda
lis .  Lati tudo maxima 11011 excedit  TV lo ngit is  
ad p.  caudalem, vel |  altidis inter pinnas.  Cur-
vatura l ineae dorsalis  et  ventralis  eadem. Caput 
obtusum, mediocre;  longitudo ejus ab apice 
rostri  ad apicem operculi  £ longit .  corporis 
sequat,  inclusa p.  caudali .  Rostrum aduncum, 
molle et  carnosum, speciem rostri  psit tacini  
pragbens.  Os exiguum semicirculare,  11011 ex
tensile.  Maxilla superior promillens;  inferior,  
in latere col01ato,  habet lobum cutaneum, s .  
labium, marginem maxi Has superioris obtegens;  
margines maxillarum inferiores,  in latere coeco 
seu decolorato,  incrassati  sunt.  Den tes in la
tere tantum inferiori  maxillarum adsunt,  mi-
nutissimi,  f lexiles,  in pluribus ordiuibus inor-
dinatis  disposit i .  Ossa pharyngea,  duo subro-
tunda superne et  duo oblonga inferne,  et iam 
denticulis  consita.  Apertura branchialis  parva.  

Opercula margine laevia,  rotundata,  cule squa
mosa crassaque tecta.  Arcus branchiales,  br an
ches longis,  tuberculisque minutis,  raris  lasvi-
busque latere interior!  armati.  Membrana bran-
cli iostega 6—7 radiata,  radii  multum curvati ,  
a  marginibus operculorum tecti .  Oculi  a dextra 
capit is  parte,  oblongiusculi ,  vix protuberantes,  
a  cute orbitae,  quas i  palpebris clausil i ,  obtegi 
possunt;  superior rostro paullo propior quam 
alter;  inferior ad angulum oris si tus;  interst i t ium 
eorum diametrum iridis longitudinalem asquans; 
pupil la exigua.  Nares duo uLrinque, tubulares,  
in dextra capit is  parte ad marginem oculi  an-
teriorem, juxta os approximatse;  in sinistra et i
am tubulares,  valde discretag,  posterior supra 
angulum oris,  anterior ad medium inter i l ium 
et  apicem rostri  si ta.  

Corpus lceve,  squamis imbricatis ,  quadrato-
oblongis,  apice cil iato-dentatis ,  tam in dextro 
quam in sinistro latere obtectuin;  Caput su
perne,  seu latere colorato,  totum squamosum; 
inferne,  seu latere caeco, postice tantum ad J 
squamis tectum, antice,  ad J,  tuberculis  minutis,  
apice penicil lato-cirrhatis ,  crebre adspersum. 
Radii  pinnarum, exceptis ventralibus,  squamis 
fere a d marginem mem bra use conspersi ,  Linea 

12 
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lateralis  recta,  dorso aliquantulum propior.  
Anus,  capit i  vicinus,  inter pinnas pectorales 
si tus.  

P.  dorsalis  bumilis,  margine arcuata,  ante 
oculum, fere in apice rostri  incipiens;  ad ba
sin fere p.  caudalis extensa;  radiis  78—86, di-
visis,  retrorsuni curvatis ,  totis  intra membra-
nam inclusis,  ad latus decoloratum vergentibus.— 
P. analis  forma similis  p.  dorsal  i  ;  ad anuni 
ante radicem p.  ventralium incipiens,  sub line 
p.  dorsalis  desinens,  radiis  60—69, radiis  p.  dor
salis  similibus.  — P. pectorales minutas,  radiis  
7;  pri  nio simplici ,  sequentibus 5 in apice divi-
sis ,  ult imo ad basin fisso.  — P. ventrales mi-
nutissimae, radiis  5:  primo ult imoque simplici-
bus,  ceteris  apice divisis.  — P. caudalis rotun-
data,  radios 13 ramosos,  praeter parvos latera-
les,  con t ine t .  

Corpus dextro latere brunneum, obscure 
fusco marmoratum, pinnis dilutioribus.  P.  pe-
ctoralis  apice fere atra.  Squama marginibus 
obscuriores,  unde corpus scutulatum videatur.  
Latus sinistrum album, raro brunneo-macula-
turn; macula tamen brunnea ad basin p.  cau
dalis  ssepissime adest .  Color albus post  mor
tem rubescit .  Pupil la viridis,  ir ide orichalcico.  

Cavitas abdominalis longa,  dimidiam cor
poris longitudinem oequat.  Intestinum longum, 
curvaturis 5 flexum, sine dilatatione,  totam cor

poris longitudinem duplicem et  dimidiam sequat.  
Lien triangularis,  planus.  Vescia tel lea obscure 
viridis.  Hepar magnum, indivisum, rotunda
tum, colore obscure rubrum. Testes et  ovaria 
longa.  Ova minutissima. Renes magni,  ob
scure rubri ,  ad latus sinistrum collocati .  

PI.  Solea in quibusdum locis Sulci appel-
latur,  unde forsitan nomen lat inum Solea o rtum 
est .  Ad oras Scandinavia? o ccidentals obvenit;  
fretum Oeresund etiam intrare dici tur.  In man 
Balthico,  salt im in ten i  is  meridionalibus,  nun-
quam reperitur .  In aquis Scandinavia ubi in-
venitur,  semper sparsim, numquam in cater vis,  
nisi  tempore coitus,  vivit .  Cum pi.  Limandoi-
de,  qui in nonnullis  locis Tunga appellatur,  
a piscatoribus syepe confunditur.  In vitas ra-
tione cum congeneribus con venit ,  lempore cesti-
vo in aqua modice profunda, fundo arenoso 
vel petroso,  vitam degit .  Pri  us quam conge-
neres profundum peti t ,  i l) ique bibernat.  Tem-
pus coitus,  ut  referunt piscatores,  in fine men-
sis Maji  vel  init io Junii ,  incidit .  Crustaceis 
piscibusque minoribus praesertim victi tat ;  ova 
aliorum piscium etiam devorare suspicatur.  Si-
mul cum ali is  pleuronectis  in retibus,  pro cap-
tura eorum constructis, indeque Skäddegant 
dictis ,  prasser t  i  in involvilur.  Etiam ha mo, 
Sladörj dicto,  sed rarius,  capitur.  Caro alba et  
solida,  sapidissima babel ur.  C. L.  E. 
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ASP]DOPHORVS calaphractus (S k ä g g - S i m p a). 
Tab. 40. 

O i a g n. Rostrum elongatum, aculeis 4> apicibus parum recurvatis armatum; an-
gulus oris, maxilla inferior membranaque branchiostega cirrliis multis, parvis ornata; cor-
pus antice 8, postice 6-angulatum. 

Synonymia. Artedi Descr. Gen. p. 49; Syn. p. 77; Spec. p. 87. — Coitus ca ta pli ra c lus LINN. Syst. Nat. XII 
p. 451, n:o 1. — Fn. Sv. p. 115, n:o 324. — Aspidophorus armatus LACEP. Ilist. Nat. d. poiss. T. III, p. 221.—• 
Agonus calaphractus NILSS. Syn ops. p. 95. — Aspidoph. Europaeus Cuv. et VAL. Hist. Nat. d. Poiss. T. IV p. 
198. — Aspidoph. cataphractus KRÖYER Danmarks fiske Häft. I. p. 142. — YARRELI. Brit. Fish. I. p. 70. 

P. D. i:a 4—G; 'i:a 6—7; P. i5 —17; V. 1 + 2 ;  A. 5—7 ;  C. 1 1 .  

Aspidophorus cataphractus ad oras Scandi
navian occidentals ,  longitudinem ordinariam, 
4—6 poll icum at t ingit .  Corpus pyramidale,  
p.  caudalem versus valde at tenuatum; a nucha 
ad f inem p.  2:a3 dorsal i s  8-angulatum, inde ad 
p.  caudalem sexangulare;  anlice depressum: la-
t i tudo supra radices p.  pectoral ium al t i tudine 
quarta parte major;  haec vero al t i tudo vix im-
plet  I  longitrs  tot ius.  Linea dorsal is  ad nucham 
alt issima,  inde ad p.  caudalem recta fere l inea 
descendit .  Linea ventral is  recta .  Caput  de
pressum, corpore lat ius,  supra angula to-con ve-
xum, subtus planum; longitudo ejus,  ab apice 
rostr i  ad apicem operculi ,  \  longit .s  corporis  ad 
rad ice in p.  caudalis ,  aequat .  Lali tudo supra oper-
cula longitudini  fere asqualis .  Fröns plana,  de-
cl  i  vis .  Rostrum elongatum, apice bifurcum, su
pra os promillens;  in ipso apice aculeis  seu 
cornibus 4  armatum, e  quibus 2 anteriora fere 
recta et  antrorsum versa,  2  posteriora recur va
ta.  I11 qu ibusdum cornua i l la  apice f issa sunt .  
Rictus exiguus,  sub rost ro si tus,  forma semicir-
cularis  vel  1 una tus,  baud adscendens.  Angulus 
oris  sub margine orbitas anteriori  desini t .  Max
il lae,  quarum superior  longior est ,  denliculis  
minutissimis,  conicis  rect is( j[ue,  apicibus parum 
recurvatis ,  armatee.  Denticuli  in seriebus i rre-
gularibus,  faseias ant ice lat iores formantibus,  
disposi t i .  Ossa pharyngea 4:  supra 2 subro-
tunda,  infra s imil i ter  2  tr iangularia ,  denl icu

l is  aspera.  Aperturae branchiales mediocres.  
Prasopercul  11m quadrato-oblongum, lat i tudine fere 
duplo longius,  aculeo in angulo inferiori  po-
st ico armatum. Operculum parvum, tuber-
culum formans et  nuchse per  membranam ad-
nexum. Narium foramina duo utr inque,  quo
rum anlerius tubulare,  posterius apertum et  
minutissimum. Oculi  laterales,  supremi,  parvi  
et  subrotundi;  diameter  orbitce longitudinalis ,  
ecqualis  interst i t io i l lorum; distantia  ejus ab 
apice rostr i  brevior  distant ia  ad aperturam bran-
cli ialem. Margo orbitae superior  elevatus,  a  quo 
tubera duo elougata elataque,  post ice divergen-
tia  exeunt,  quorum superi  us tuberculo rotun-
dato,  inferius aculeo obtuso,  ad nucham desi-
nunt .  Ossa suborbital ia  longa;  anterius rugo-
sum, tr ibus tubercul is ,  t r ibusque f 'oveis  in  
margine inferiori  instructum; poslerius majus,  
quadratum, aculeo retro vergente in medio mar-
ginis  elevati  iuferioris  armatum. In ipso ca-
pite  aculei  igi lur  8  reperiuntur;  nempe 4 in 
apice rostr i  e t  duo ut r inque,  quorum anterior  
in osse suborbilal i ,  posterior  in praeoperculo 
a  ds un t .  Praeterea in capite ,  (quod speciei  cha-
racter is t icum) perplures cirrhi ,  curt i  e t  exigui  
obveniunfc,  nempe inter  nares 2,  in maxil la  
superiore quatuor,  in maxil la  inferiori  mult i  
et  in membrana branchiostega adhuc plures .  — 
Corpus squamis duris ,  scutiformibus,  per  me
dium longiludinaliter carinatis obtegitur. Ape.x 
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;upr;  raarginein carinae posticus,  aculei  instar 
squamas subsequentis prominet.  Ex his scu-
tell is ,  in ordinibus regularibus clisposit is ,  cor
pus an gul a tu m li t .  Dorsum et  latera,  ex paite,  
ciuobus0scutellorum ordinibus obteguntur.  Scu-
tellse anteriores majores sunt,  prassert im ad nu-
cham. In speciminibus vetustis ,  non cuspidatag 
sunt.  I l i  ordines,  in quibus scutell i  20 nume-
rantur,  sulcum dorsalem formant et  ad nucham 
sat  remoti  sunt;  ad apicem p.  dorsalis  2:se in 
unura conÖuunt,  qui ,  ad p.  caudalem continu-
atus,  scutella 12 continet.  In ventre scutello-
rurn ordines,  forma et  numero dorsalibus simi
les,  in veni un tur.  Scutella laleralia utr inque duos 
ordines parallel los,  ad p.  caudalem extensos,  
formant:  superior,  scutella 27 continens,  ad api
cem pinnae peetoralis  demissae iucipit ;  inferior 
a radice p.  pect:s  exit ,  scutell is  circiter  34 com-
positus.  Praeter hage,  ad p.  ventrales et  circa 
anum, scutella quaedam inordinata,  parva et  con-
vexa,  reperiuntur.  Linea lateralis ,  in medio cor-
pore si la,  supra p. pecjtorales curvata,  ab apicibus 
l iarum p. demissis ad p.  caudalem recta exit .  
Anus ad finem primi { longil:s  corporis si tus.  

Pinna dorsalis  l :a supra apices p.  ventra-
l ium deflexarum incipiens,  fere tr iangularis;  
al t i tudine duplo fere longior,  angulo anteriore 
rotundato.  Radii  ejus sunt 4,  5 vel 6,  simpli-
ces,  apicibus intra membranam; i :us brevior,  
2:us reViquis longior.  — P. dorsalis  2:a priori  
plus minus adnexa,  supra init ium p.  analis  in
cipiens;  al t i tudine fere aequalis,  radiis  6 vel 7,  
indivisis,  mollibusque; l :o breviori  quani tri— 
bus sequent i  bus.  — P. pectorales magnae,  apice 
rotundataej  ad aperturas branchiales dispositae;  
radiis  15—17 indivisis.  — P. ventrales paullo 
infra pectorales si tae,  radiis  3,  quorum l:us 
aculeatus,  secuiido arete adbaerens;  2:us simplex 
apice molli  extra membranam produetus;  3:us 
secundo similis ,  longissimus.  — P. analis  sub 
init io p.  dorsalis  2:das incipiens,  et  ante finem 
ejusdem desinens;  radiis  5—7 simplicibus in-
strueta.  P.  caudal is  langa,  apice rotundata,  ra
diis  XI simplicibus.  

mc HOLMLfli, e xcudebint p. 

Color supra fuscus.  Dorsum et  latera ma-
culis,  seu fasciis ,  sasp issimae 4,  magnis,  sub-atris  
ornata.  Caput infra venterque luteo-albida vel 
pure alba.  Inter pinna m a na lem et  caudalem, 
nonnulli  maculi  fusci  semper adsunt.  P.  dor
salis ,  pectorales et  caudalis canescentes,  rnacu-
lis  et  punctis irregularibus,  fuscis ornata*.  P.  
ventrales,  p.  ani  et  cirrhi  albi .  Ir is  aenea,  ra
diis  rubris,  e pupil la viridi  exeuntibus,  ornata.  

l ie par parvum, bilobum. Oesophagus bre-
vissimus,  latus et  sacciform is;  appendices pyloricae 
5 ,  breves crassaeque. Intest inum curvaluris 
duabus.  Ca vitas abdominalis magna, i  longit .  
corporis asquat.  Ovaria magna. Renes longi-
tudine cavitatis  abdominalis,  ad latera columnar 
vertebra l is  extensi .  Vesica aerea nul la.  

Differentia sexus adhuc incognita.  
Habitat  passim in taeniis Scandinavias occi-

denlalibus.  In mari  Balthico,  11011  quoad scimus 
exist i t ;  in media parte taeniarum maris Balthici  
occidentalium numquam occurri t .  Ad fundum 
arenosum et  graminosum, restate in aqua mo-
dice profunda, hieme in profundissimis v i  tain 
degit.  Mares semper rariores,  oras,  ut  videtnr,  
tantummodo tempore propagalionis visi tant.  
In vitae genere multum cum Cottis  commune 
habet.  Ad fundum semper natat ,  crustaceis 
minutis victi tans.  Tempus coitus in fine men-
sis April is  vel  init io Maji  incidit .  Ubi ova 
deponantur et  quomodo excludantur adhuc ig-
notum est .  Faecunditas hujus speciei  non ma
gna; Cl.  KRÖYER in adulto specimine ova 300 
liumeravit .  Observatio ab eo facta,  pu 1 los mense 
Septembiis longitudinein 3^—4 poll ,  aequare,  
cum nostra experientia non congruit ;  parvulos 
quidem autumno vidisse nobis baud contigit ,  
sed Ma jo spe cimina 2 ad 4-poll icar ia saepe re-
perimus,  quos unum aetatis  annum egisse no
bis verisimile videtur.  — In sageii is  cum ha-
rengo et  in nassibus,  pro anguill is  tentis ,  for-
tuito capitur .  Caro,  quamquam alba et  sapida,  
numquam a pud nos comeditur,  l ie pro esca qui
dem adhibetur.  

C.  U .  K  
A. NORSTEDT & FILII, 1842. 
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LOTA vulgaris Cuv. (Lake. )  

Tab. 41. 
D i a g n .  P i n n a e  d o r s a l e s  d u a e ,  c o n t i g u a e ;  p. caudalis rotunda, a dorsali analique per 

incisurani, imperfecte discreta; maxilla superior paullulo longior; (color plerumque nigro 
flavoque varius). 5 

P. D. 1 3 + 7 5 ;  An.-jo-, C. 4 1 ;  P. a  i ;  F. 7 .  

«V7 LO'A ROSDEI.IT. — Gadus n:o 10, ARTEDI Genera p. 22; — Synon. p. 38, n:o 13: — Descr N 
B  T V m  I ' "  %  S •  A 7 X  P  „ 2 5 5 ;  ~  F n '  S V '  E d '  2  P -  1 I 3 '  "  A s c i S ' , U S ,  I c o n e s  3 ,  t a b .  2 I ' .  

— Bt.0CB tab. 60. — NILSSO.I Synops. p. 47. — EKSTBÖM Mörkö Fiskar, Vet. Ac. H. 1834 p. 43. — Lota vulea-
ns COVER Regne An,m. Ed 2 1829; - J,.™ Brit. Vert. An. p. 448; _ YIWEII Brit. F. II, 183;_KEÖ?EK 
Damn, T i>ke p. 169. — Molva Lola FLEMING Brit. An. p. 192. 

perne visum forma m praebet parabolicam. Ca
put cum toto operculo, in specimine mediocri, 
explet i totius longiludinis corporis. Oculus ro-
tundus, in fovea orbilali sat profunda, paullum 
oblonga, immarginata, situs. Longitudo ejus vix 
asquat dimidiam ab apice rostri distantiam; cen
trum vero pupillas rotundas in i totius long.s ca
pitis incid i t. Iris fusca, limbo interno argenteo. 
Apex rostri maxillas paullulo superat. Nares 
utrinque duae, minut»; anteriores, inter oculum 
et apicem rostri mediae, cingunlur margine promi-
nulo, postice in cirrhum filiformem, longitudine 
diinidii oculi, produclo. Postei iores simplices, me
diae inter anteriores oculosque. Cirrhus menti 
oculo longior. 

Apertura oris fere sub margine oculi antico 
extensa. Os inter maxillare solum format mar-
ginem maxillas; fixum adhasret, neque protendi 
potest. Os maxillare longius retrorsum, sub 
medium oculi extensum. Maxilla inferior pla-
nata, superiore paullulo brevior, pone oculum 
articulata. Dentes minuti, acuti, seriem latam, 
multiplicein, in utroque margine oris, vitiam-
que ejusmodi transversam, arcuatam, in vomere 
formant; desunt vero in oss. paiatinis. — Cutis 
plicam nullam, velum palatinum referentem, ut 
in Merluccio, prasbet. — Areas branchiales in-
tus non sty lis, sed tuberculis, duplici serie d is— 

13 

Lula bipedalis medias magnitudinis babenda 
est. Specimen 2 1 pollices (575 millim.) longum 
pondus 3^ libr. Svec. (14871 Grammatum) asqua-
re in veni; aliud, 20-pollicare, fere 2 libr., et 
tertium, 16-pollicare, exacte unius libra pon-
do esse. Specimen unicum, librarum 15, in 
lacu Sudermanuiae Båwen, aliijnot ante annis 
captum est, quo n u idum mains cognovimus. 
Aliud, librarum II, captum est ab EKSTROEMIO 
in lacu ejusdem provineias; minus tam en fre
quenter specimina, qua* libras 5 excedunt, in-
veniuntur. 

Cutis tenax et crassa, fere ut in anguilla, 
cum qua similitudinem 11011 exiguam prasbet 
Lota. — Squarnce parvae: majores, in pisce ul-
nari, vix milliinetrum 1 \ latae sunt; rotundatas, 
paullo transversae, inlegerrimas; crebrae, non vero 
imbricatas, sed in sua quaeque cellula epidermi-
dis perfecte inclusas. In bis cellulis non aflixae 
videntur; facillime eniin acu vel acumine cultri 
eximi possuut. Striis concentricis numerosis, nul-
lis vero radiantibus ornatae sunt. Ubique in cute 
inveniuntur, eliain in apice rostri et in pinnis; 
ibi vero miuutissimae sunt. 

Caput depressum et su perne plana tum, par-
vum app-iret: car pore, quuin opercula maxillae-
que cmnp;sita sunt, multo angustius, i 11 is vero 
patentibus, coi pore mullo crassius evadit. Su-

fV right j Fries et Ekström, Pisces Scandinavia* Fasc. 8. 
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positis, ornati. Branchiae spuriae sub operculo 
evidentes. Ossa pharyngea, utnnque duo supei-
ne et unum inferne, dentibus parvis, crebris 
obsita. — Membrana branchiostega magna, noil 
obtecta, utrinque radios continet 7, magnos, va-
lidos, paullum planatos. Inferne ad alteram la-
tus per plicam latam, integraro, l.beram trans
it. Jpertura branchialis magna; Lingua ma-
ena, carnosa. 

Corpus ante a nam teres, ventricosuni; pone 
eum fortius angustalum et compressum. Li tubus 
ani posticus ad mediant longitudinem corporis, 
excepta pinna caudali, incidit. Allitudo corporis 
ad anum plerumque aequat \ longits. Linea la
teralis lata, evidens, 11011 multum impressa; ab 
occipite, paulum curvata, dorsi latera sequitur; 
pone anum fere ad mediam altitudwem incidit; 
deinde recta ad apicem caudae pergit. 1 ninae 
omnes radiis mollibus, ramosis, bene discretis, 
cuteque crassa, tenaci, continentur. 

P. dorsi anterior a h totius longits corporis 
incipit, (supra apicem p. pecl:s). Radii 13, raro 
11, 12 vel 14. Ex his terlius ad octavum (vel 
etiam secundus ad undecimum) magmtudine ea-
dem, qua radii pinnas secundae et inter se aequa-
les: tanta altitudine, quanta circiler 1 summas 
altitudinis corporis. Antei iores et posteriores va-
rio modo breviores. Membrana inter pinnas dorsi 
usque ad dorsum fissa; interdum quoque, licet 
raro, unicus radius ibi deest: tum vero pinnam 
anteriorem tan tum 11-radiatam inveni. 

P. d. posterior longissima, ubique aequahs, 
radiis 69—78, saepissime vero circiler 75, quo-
rum 2—4 anlici et 4 vel 5 postici gradatnn 
breviores. 

P. caudalis ab anali dorsalique non distiu-
»uitur, nisi incisura, truncum caudae haudatlin-
gente. Cohcerent igitur, ibique nullus radius de
ficit. Angulis plane caret. Satis expansa (ut in 
icone nostra), rotunda evadit, plerumque vero, 
pa ullo collapsa, oblonga et attenuata, ut in An-
guilla, apparet. Radios continet circiter 41, e qui-
bus utrinque 5 vel 6 gradalim breviores, non ve
ro förmå mutati, ut in plerisque aliis piscibus. 

P. analis radiis 65-77 suffulta; similis p. 
dorsal i secundae, sed vix £ altitudinis illius asquanF. 

P pecloralis ibagna, rotundata, $ capitis 
cum operculo longa. Radii 21; interdum, altero 
vel utroque latere, 22, vel etiam 20, 19 vel 
(auct. Kröyer) 17. Ex his Ires vel quatuor, in
ter quos 7us vel 8vus numerantur, sibi aequales 
et reliquis longiores sunt. Primus simplex, lon-
critudinem dimidiae pinnae habet. 

P veil I rales totae ante p. pectorales sitae; 
radiis 6 suffultae, quorum 2dus, reliquis quarto 
parte longior, (sen aequalis p. pectorali), ab us 
per incisures distinguitur. Radius primus aequa
lis 3tio, anice liber et mollis. 

Color varius e nigricante flavidoque. Spe-
cimina tamen quibusdam locis ocurrunt colore 
fusco, non maculato, i ns i gn i a ,  quorum tamen 
accuratius examinandorum occasio non (uit. I ul-
luli semper fusci et immaculati esse vulentur. 

De partibus internis pauca addamus. — tte-
par mamium, rubicundo albidum, ad sinistrum 
la tus situm, omnino iudivisum; lobulus tantum 
parvus dextrorsum descendit, vesicant felleam 
super tegens. Peritonaeum album. V entriculus 
primus, seu oesophagus continuatus, quuin va
cuus est, vix excedit f ca vita tis abdominaus, m-
tusque in plicis circiler 7 collabitur. Ea parte 
qua ventriculus 2dus exit, lae v is manet, ibi
que "landulis parvis crebris, digitatis, vix 1 
ni i Hi me t rum lalis, ornalus est. V entr. 2d us baud 
procul ab apice primi iucipit; parvus, angustus, 
sed firm us, pariete crassa constans. Hie in ui-
testinum amplius continuatur, cm jam a b initio 
adhaerent appendices pyloricae, utrinque 2U 
matmee (circiter pollicares), ad basim vano mo
do in truncos pauciores coiijunctae. Intestmum 
ansam unicam, magnam format; extensum, cor
poris longitudinem baud aequat. Pars ejus ul
tima, ad anum, amplior, longitudine pollican, 
per valvulam, similem valvule coli, distingui-
lur, intusque plicas 5 — 6, minus evidentes, praebet. 

Ovaria, postrema parte unita, in mesenterio 
evidente et proprio suspensa. Ova adulta luteo-
rubicanda, minuta, sed numerosissima. Vesica 
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aérea  magna ,  f i rma,  ver tebr i s  a rc le  appl ica la ;  in  
medio  angus t ior ,  an l rorsurn  paul lo  ampl ior ,  in  
ex t remi ta te  an l i ca  paul lum b i f ida ,  s .  ramis  co r -
n ibnsve  dnobus  brevibus ,  ob tus i s  l e imina ta ,  re -
cessus  an t icos  ca  v i  abdomina l i s ,  p rope  occ ipu l ,  
ad  la  Lera  ver lebrarum,  implen t ibus .  — Renes  
massam formani  sa t  magnam,  ro lunda tam,  fusco-
rub icundam,  pone  anum e t  pone  ves icam aere-
am,  nec  n is i  l ev i  ve l  ex igua  par te  an l rorsurn ,  
sub  dorsum,  cont inuantur .  Yes icam ur inar iam 
magnam,  sacc i formem,  ad  la tus  s in i s l rum massas  
rena  l i s  in  veni .  

In  fami l ia  p i sc ium gadinoium Lota  so la  
aquas  du lces  inhabi ta t ;  sed  ta men s t ruc tura  omni  
sa l  p rope  accedi t  ad  Molvam a l iosque  p isces  a f -
( ines ,  vere  mar inos ,  cum qu ibus  jure  in  p ro-
pr juni  genus ,  a  gadis  ver i s  bene  d i s l inguendum,  
adscr ib i lu r .  — Vas lam (e l l in i s  p laga in  inbabi -
ta t :  Europam fere  lo lam e t  As iam lo tam sep-
temt r ionalem,  "usque  ad  Lenam e t  Oceanum s i -
n icum" (Pa l las  Zoogr) ,  v ix ,  u t  v ide tur ,  exccpla ,  
n i s i  o ra  maxi  me borea l i .  Mer id iem versus  l imes  
ignotus ,  neque  tes t imonium ades t ,  Lo lam t ians  
Pyrenasos ,  Aipes  e t  Balkan  inveni r i  ° ) .  In te r  p i 
sces  Ni i i ,  Maderas ,  I s landias  e t  Groenlandiae  non  
enumera la  es t .  In  Br i tannia  pauc is  t an tum lo-
c i s  inveni r i  fe r tu r .  — Lota  in  Scandinavia  lon-
ge  in l ra  l iu i i t es  Lapponia?  e t  zonce  f r ig idas  de-
prehendi tur ;  e .  g r .  p rope  Qvick jock,  Juckas-
jä rv i  e t  Karesuando;  ib ique  mediam ve l  majo
rem magni !udinem assequi tur ;  earn  usque  in  la -
cu lms  a lp in i s  p rope  Al len  habi ta re ,  auc tor  es t  
K r ö y f r .  In  Suec ia  media  prceser t im f requens  
in  veni tu r ,  magna  copia  veual i s ,  fe re  Lolum per  

a l la ta .  lb i  quoque  maximas  
Aquis  Sea  n ice  cam pes t r i s  e t  

insu larum Daniae  ra r i or  es l ,  nec ,  u t  v ide tur ,  n i s i  
minor .  Lacum NorvegicC M jösen ,  tes te  Aseanio ,  
inbab i ta t ,  non  vero  iu le r  p i sces  JNorvegiae  occ i 
den ta l s  a  S t r ö m i o  cnumera tur .  

P  ra i se r  t im J^cuum aqua  l impida  fundoque  
lap idos . Q  delec t  a  lu r ;  fundum vero  a rg i l laceum e l  
ämnes  majores ,  l en t ius  f luen tes ,  11011 r a ro  f re -
qvenla l .  In  mare  numquam exi t ,  n i s i  in  s inus  
m.  ba llh ic i ,  aqua  fe re  du lc i  rep le tos ,  ideoque  p i 
sces  var ios  l acus t res  cont inen tes .  — Majore  anni  
pa r te  in  loc is  p rufundis  deg i t ;  sed  in i t io  b iemis  
e t  de inde ,  propaga t ion is  t empore ,  vada  pe t i t .  
Indole  ta rda ,  1 1 0 1 1  grega t im lud i t ,  nec  super f i -
c iem vis i ta t ,  semper  vero  fundum sequ i lur ,  ub i ,  
in ter  saxa ,  I runcos  n ie rsos  e t  a l ios  e jusmodi  res  
qu iescens ,  p rosdam speeula lu r .  Cele r ior  I  a  men 
in  prcfda  cap ienda ,  ve l  t e r r i t a ,  sese  movet .  Lota ,  
l i amo p isca tor io  0 1  i  l l ixo  ins ign is ,  semel ,  in  
lacu  Vei iern ,  observa ta  es t ,  quas  per  noc tem 
duo  mi l l ia r ia  ( s .  i  gradus  l ineas  mei id ia i ice)  mi -
gravera t .  Motu  se rpent i formi  e t  v i ta  tenac i  An-
gui l lam refer t .  P i sca to ies  I  ra tes  Lo tam ma-
c tare  so len t ,  ne ,  u t  c redun t ,  ipsa  bepar  suum 
ips ius  consumat .  — Vorac iss imus  p isc i s ,  v iva ,  
mor lua ,  put r ida  asque  aggred i tur .  P i sc icu l i s ,  in-
sec t i s ,  ve i  mibusque  p le i  un ique  vesc i tur ;  p rceser -
t im ova  a l io rum p isc ium,  quibus  deponuntur  
loc ' S ,  appet i t  e t  devora t .  P i sces  quoque  majores  
deglu t i t .  Lotam 23-pol l icarem mense  Decem-
br i  examina  v i ,  quas  Esocem Lueium 12-pol l i -
carem nuper  devoravera t ,  cu jus  cauda  adbuc  in 
te r  den tes  Loi re  p rominebat ,  caput  vero ,  fun
dum venl r icul i  implens ,  except i s  den l ibus ,  fe re  
so lu tum era t .  

Tempus  e jus  co i tus ,  in  Suec ia  media ,  mense  
Januar io  inc ip i t  e t  per  Februar ium extendi lur .  

* )  Re l a lu m  l eg imus ,  L o t a m In d i ca s  aquas  i nha b i t a r e ,  c u ju s  r e i  s o l a  auc t o r i l a s  e s t  t e s t imon ium Bor mr ,  q u i ,  Cap .  
X X V II I  p .  81 ,  p i s cem l a c us t r em,  i n  J ava ,  u t  a i t ,  f r equen t em,  i b iq u e  ScmLi lang  d i c tu m,  nomine  Mus t e l i e ,  
comm emora t  e t  de l i nea t ;  qu em e unde m es se  c r ed i t ,  a c  Lo t a m nos h  am.  I con  quo que  bau d  ma le  Lo t a m r e 
f e r t ,  n i s i  q uod  p inna  do r s i  an t e r i o r  de s i t ,  qnod  in  eo  l i b ro  mino r i s  momen t i  l i abe r i  po t e s t .  S rd  obs e rvan -
dum e^ t ,  n eque  Lo t am,  nec  p i s cem e i  a f t i nem ex in d e  a  r e cen t i o r i bus  c o mmemor a r i ;  neque  nomen  S rmb i l ang  
i n  vocabu l a r i i s  J avan o - Ma l ay i s  iThunbe rg i ,  Lab i l l a rd i e r i )  i nven io .  Dub i a  t andem re s  ex  eo  v ide tu r ,  quo d  
Lo t a ,  a  r ccen t i o r i b u s ,  n o n  i n t e r  p i s c e s  f l u  v i a  t i l e s  i nd i eos ,  nepa l ense s  e t  c a shmi rense s  en ume re tu r .  C r e d e r e  
i g i t u r  equ i dem pos sem,  Bon t iu in  d e  spe c i e  qua dam S i lu r i  l oqu i ,  quam p ro  L o l a  habue r i t ,  i conem ve ro  i n 
t e r  add i t amen ta  e d i t o r i s ,  P i so n i s ,  num e ian dam  es se .  
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Juniores pri mum coire dicuntur. In Lapponia 
serius incipiunt. Lotain in lacu Vettern non ante 
Martium propagari, piscatores ibi auctores sunt, 
eam vero in lacubus minoribus, adjacentibus, so-
litum uiorein sequi, bene sciunt. — \ada gla-
reosa seu arenosa, vel argillacea, ubi deponantur 
ova, eligiire solent. Ova cito excludi creduntur. 
Mirae fecunditatis exemplum prasbent; ova enim 
178,000 in una femina nuraerata sunt. 

Garo Lotas alba, finna, ossiculis carens, in 
eibis a plerisque adamata; hepar prassertim in 
deliciis habetur. Ova noxam quandam edenti 
inferre auctores ediderunt, quod vero apud nos 
ignoturnest, ubi magna eorum copia, vel in pisce co-
cta, vel a pisce exem ta saleque condita (nomine 
Caviar) consumitur. Oleum hepatis et alias partes 
Lotce inter rusticos nostrates, ut inter Ostiacos, pro 
medicina adhibentur: Cule tenaci nos saepe ad vasa 
vitrea fracta reficienda utimur. In Sibiria ve-
stimenta ex ea consuuntur. Vesica aérea ad ich-
thyocollam communem utilis est. 

Indoles Lotas tarda et astutia- carens, etsi 
copiose multisque modis capitur, vix nisi sim-

L G A R I S .  

plices ejus capiendi artes requirit. Prceser-
tim nassis, inter nuptias capitur; vel tempore 
vernali liamis, qui multi, esca praediti, per fu-
nem longissimum, in aquam tlemissum, modico 
inter se intervallo annectuntur (Suetb. Långref). 
Osmerus eperlanus optime ad escam adhibetur. 
iEstate bamis, ut semper, ad fundum usque de-
missis, sed vario modo comparatis capitur. Hieme 
laminula plumbea, formam pisciculi referente, 
bamis pluribus armata (Sv. Lakskifva), percuti-
endo prebendi solet; vel scapo (s. virgula) me-
tallico, cujus apex ham is 4 magnis, cruciatim 
divergentibus armatur, quique esca ipsi allixa, per 
foramen glaciei ad fundum demittitur; qui appa
ratus pisces allicit et motu perpetuo agitatus 
transtigit. Frequenter tandem Lotam, ad littora 
per glaciem recentem et vitream apparentem, ictu 
in glacie supra caput piscis dato, ad deliquium 
animi stupefactam, capere solent. foramine ce-
leriter in glacie facto. — In Dania tabulam li-
gneam 4-pedalem, hamis 8 s. 9, per lineas breves 
affixis et esca instructis, armatam, ob capturam 
tas ad fundum demergunt. C. S. 
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C YPRJ AU S  B ra r na  L in .  (Bra x en .  
Tab. 42. 

Di agn. Squamae lineae late ralis 52; p. annlis longa, radiis 28—29. 

Synon. ARTEDI Descript. Gen. p. 6.— Syn. p. 4. — Sp. p. 20. — LINN. Fn. Sv. p. 128 n:o 360. - Syst. Nat I 
p. 531. RETZ. F n. Sv. p. 360. — EKSTR. Act. Holm. 1830 p. 169. — NILSS. S ynops. p. 30 BLOCH I D L 
p. 95. TAB. 13. — YARRELL Brit. Fish. I p. 335. 1 

Junior. Cyprinus iride flava, pinna ani ossiculorum viginti septem. Artedi Descr. Gen. p. 3 n.*o 4. Syn. p. 
13 n:o 28.— Sp. p. 23 n:o 12. — Cypr. Farenus Lin. Fn. Sv. p. 130 n:o 3b9. — Syst. Nat. [ n. 532. — EKSTR. 
Act. Holm. 1830 p. 175. NILS. Synops. p. 30 n:o 10. 

Obs. Cypr. Farenum Artedi eundem esse ac Cypr. Bramaj juniorem, ex eo patet, quod in diagnosi Gen. Svn. 
el Spec, radios in p. caudali 27 numeravit Auctor. Parenthesin, in diagnosi Gen., et numerum radiorum p. ana-
lis auctum in ipsa descriplione speciei, a Linnseo, in edendo opere defuncti auctoris in ser ta fuisse, haud d ti— 
bium censemus. Cypr. Farenum Linnasi ad Cypr. Ballerum ejusdem auctoris referendum esse, supra jam de-
monstravimus. 

P.D. Il — 12. P. 16. V. 
Cyprinus Brama iuter nostrates hujus gene

ris maxima est. Longitudo ejus ordinaria 9 — 14 
pollicum; interdum multo major, longit. circa 18 
poll, allingens. Corpus valde compressum al-
tumque; summa allitudo, ad initium p:as dor-
salis | totius longit:s, a rostro ad p. caudalem, fere 
sequalis; latitudo seu crassities maxima circiler 
\ altitudinis asquat. Linea dorsalis a nucha ac-
clive assurgens, prcesertira in pisce pingui, ar-
cum ad radicem p. dorsalis lrinje describit, ubi 
angulus oblusus forma tur; inde fere recta 
ad caudalem abit. Dorsum, secundum totam 
longitudinem ad p. dorsalem , compressum, te-
nue, ecarinatum; a fine p. dorsalis ad caudalem 
incrassato-convexum. Venter ad p. ventrales pla
nus, inde ad anum carinatus. Linea ventra-
lis ab isthmo ad p. ventrales fere recta; po
stea subdemissa ad anum, ubi angulum, dor-
sali majorem, format; ab a no secundum p. ana-
lem recta, delude ad caudalem leniter inflexa. 
Caput circiter •} longit.s corporis aequans (majus igi-
tur quara in C. Blicca), compressum, ita ut latitu
do ejus requalis sit longitudini lineae verticalis 
per nares ad marginem maxillce inferioris du
ctal Fröns a nucha ad nares recta, lata et con-
vexa est. Rostrum obtusum ante os paulum pro-

9.  An. 28 — 29.  C.  19 .  

lensum, per impressionen! supra nares forma-
tum. Os parvum, adscendens, extensile. Ma
xilla superior ab intermaxiJlaribus formata, ore 
clauso, inferiore longior. Angulus oris sub 
margine narium anteriore situs. Oculi, pro ma-
gnitudine capitis, oculis C. Blicere minores, di
ametro i rid is i longit. capitis asquante. Linea, 
ab apice maxillae superioris ad medium p. cau-
dalis ducta, supra marginem inferiorem orbitas 
incidit; margo i rid is posterior, in medio capite 
desinit. Nares naribus C. Bliccae similes, sed in 
hoc oculis multo propiores: distantia ab apice 
rostri ad nares triplo longior quam distantia ab 
eis ad oculos. Branchiae, opercula, membrana 
branchiostega numerusque radiorum ejus iisdem 
partibus C. Bliccas perfecte similes. In ossibus 
pharyngeis utrinque denticuli 5 breves, com-
pressi, apicibus oblique truncati coronisque con-
cavis, una serie dispositi, semper reperiuntur. 

Corpus, squamis magnis, subliliter strialis, 
longitudine latioribus, marginibus anterioribus 
rotundatis, lasvibus, in ordinibus ordinariis im-
bricatim positis, tectum. Linea lateralis demissa, 
ventri multo propior, squamis 52 (50—54) in-
structa. Supra illam 12 ord i nes squamarum ma-
jores unusque minor ad radicem p. dorsalis, infra 
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il lam G ordines ad radices p. ventralium nume-
rantur. Anus in eodem loco, atque in Blicca 
situs. P. dorsal is, in angulo lineae dorsalis in-
cipiens, interstilio inter p. pectorales et analem 
opposita, longitudine duplo altior, oblique ti un-
cata, et altitudo anlica, qua in postica plu s triplo 
major; radiis 11—12, quorum tres pri mi sim-
i)l ices; primus i tam inutus, ut saepe dilliculter de-
tegatur; ceteri 9 apicibus divisi. P. ana lis longa, 
oblique truncata, margine paullum sinuata, ra-
diisque 28—29, quorum tres primi simplices; 
primus minutissimus scepe desideratur. P. pe-
ctorales, apicibus p. ventrales attingentes, radiis 
16, quorum I:s simplex et robustus. P. ventra
les, quce com plica tas ad anuin extenduntur, la-
diis 9 instructae; l:us robustus et simplex. P. 
caudalis proCunde incisa, lobo superiore brevio-
re, radiisque 19 divisis instructa est. 

Color pro astate el aqua, in qua vi vit pi-
scis, maxi me variat. In senioribus et pingvissi-
mis obscurior, in junioribus et macilentis dilu-
tior est. In adulta el pingvi caput dorsumque 
supra fulvescente-canum babent colorem, qui 
praesertim in lateribus, prope ventrein, oiicbal-
cico superfunditur. Venter plus minusve flave-
scente albus. Genae et opercula alba, fulvescente 
micantia; labia lactea. Tempore coitus squamae 
tuberculis albidis ornalae sunt. Pinnae fere omnes 
obscure canae; pectorales el ventrales diluliores, 
radicibus fere albis, quae oeque ac venter, mor-
luo pisce, rubescunt. Iris llavo-argentea, pun-
ctis minutissimis crebre conspersa vel irrorata, 
annulo fulvo pupillam cingente. — Partes inte
stines ut in congi-neribus com parats sunt. 

Brama, in pluribus Europee lacubus ma-
joribus fluviisque lente fluentibus, quorum aqua 
limpida, litlora vadosa et graminosa sunt, plus 
minusve copiose invenilur. Per totam Scandi
navian!, a Qnibus Scaniee extremis usque ad 
llaparandam, in aquis supra descriplis, repe-
ritur. Quamvis aquarn salsam evilare videa-
tur, in taeniis tamen maris Ballbiei baud la-
ra est. In Norvegia, praesertim aquas provinci-
arutu orientalium inbabitare commemoralur. Po-
tissimuin, ut antea diximus, in aqua limpida et 

B R A M A .  

mod ice profunda vilam degil, praesertim supra 
fundum, Isoéte lacustri (Suetli. Braxengräs) con-
situm, quam Brama e fundo, porcorum more, 
e/Fodit, et quae, in superficie aquae fluitans, 
locum, in quo versatur piscis, piscatori signifi-
cat. Quamquam ce.state coinmorantur Bramae lo-
cis non admodum profundis, numquam tamen, 
exceplo lem pore propagations. seniores ad lil-
tora appropinquant; pisces autem juni ores et nu-
per exclusi, ineunte vere, littora lustrant, ubi 
per totam ma nen t eestatem. Auctumno procel-
loso jactatur Brama fluctibus in apertos sinus, 
et quce tali modo conferuntur, a Piscatori bus 
Oväders-Braxen (Brama procellaria) nominantur. 
Quce vere et tempore propagationis in am lies et 
fluvios adscendunt, omnes parvae e t juniores sunl. 
Hae a p lerisque piscium speciebus in eo differunt, 
quod adversum illcE, bee secundum flumen in
trant. Ineunte bieme profundiora loca petens, 
bibernas in profundissimis eligit. Ilaec loca, in 
qu i bus congregalur immensa multitudo, a pi-
scatoribus Braxenstånd (stationes Bramarum) 
appellantur, inter quas praecipue memoranda 
est, quae in lacu quodam (Jlallbosjöii) Suderman-
niae celebratur, ubi, eodem loco, Libr. 10,000 et 
ultra, borum piscium, quotannis captantur. Cal-
lida, sociabilis et perpavescens, raro solitaria, 
semper turmatim vitam agit. Strepitu graviore, 
utut tonitru sonii uque campanarum territus, abys-
sum petit, unde sero revertitur. Tenax vitas 
longum iter Vvec!ari potest, praesertim si stratis 
bumidi involvitur graminis. In piscinis, si ci-
bus adsit sufliciens, pinguescit. Nutrimenta ejus 
sunt gramina, limus, vermes insectaque; in pi
scinis vero etiain offa, massa farinacea etc. ali-
tur. Ut plereeque species e genere Cyprinorum, 
ila etiam Brama et babitu et colore variat; 
quod quidem eflicit quum aetas annique lempo-
ra, turn maxime qualilas aquae, in qua versa-
tur. Saspe ista variatio tantum disced i t a forma 
normal!, ut in animum induxerint nonnulli, banc 
unani speciem in piures distribuere. Bramas bene 
nutrilae forma altiores: male nutritae bumiliores 
evaduut. Juniores, senioribus semper magis elon-
galas, a Piscatoribus: Panka, Blåpanka> J'lira, 



Blecka etc. nuncupanlur. Pingues, quam macrae 
et juniores colore obscuriore, ornatae sunt. Sub 
linem mensis Maji et initio Junii ad littora, 
sui propagandi caussa, appropinquant Beatrix. 
In loco propagations, qui numquam mutatur, 
primum ma res adeunt, deinde adveniunt femi-
nce, quibus se cum i 11 is immiscentibus, nuptiae, 
pnesertim silentio lunce, magno cum strepitu 
celebrantur, quum exsultantes pisces, agmine 
coarctato, hue et illuc se velociter movent, su-
perficiem aqua3 pi nnis caudalibus verberan t, cor-
pusque in scirpos graminaque liltoris fricant, 
ut emittant ova, quae parva flavidaque sunt. 
Coitus, prout fert tempestas, intra ties vel quat-
tuor dierura spatium, peragitur. Ovis post tres 
liebdomadas exclusis, cel<-riter accrescit proles. 
Coitu seniorum finito, incipit juniorum. Ceterum 
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si in lacu, in quo vivunt, locus coitus deside-
ratur, ämnes vel fluvios intrant, ubi in sinus 
graminnsos, a cursu aquae remotos, coeunt. Bra-
ma fecundissima est. In ovariis feminas, 6 li-
bras gravis, ovorum 137,000 numerata sunt. 

Multis variisque modis petitur captaturque 
Brama, quod caro, quamvis ossibus plena, sa-
pida est. Tempore coitus captura plerumque 
retibus, raro sagenis fit, quod hoc piscandi gene-
re ita expavescat piscis, ut nuptias corrumpan-
lur. Nassis in ipso coitus loco vel in fretis, per 
quae ad hunc locum penetrat, ciipilur. llieme 
magna copia sagenis sub glacie ductis capitur, 
piieserliiii si hibei nationis locus invenitur. Men-
sibus Augusto et Septembri hamo, Lumbrico 
terrestri pro esca adhibito, et 6 ad 12 orgyias 
in aqua demisso, capitur. C. U• E. 
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RAJA radial a Donov. ( K l o  r o c  k  a . )  

Tab. 43. 
Diagn. Rostrum breve obtusum; corpus subtus muticum, immaculatum; pinnae 

dorsales fere contiguac; aculei radiato-suleati. 
Synonymia. R. r a d i a t a  DONOV. FRIES A c t .  S t o c k h .  1838 p. 146. -— MULLER ef HENLE Plagiostomen p. 137. 

— R. clavata HOLLBERG nov. Act. Soc. Gothoburg. IV, 29. — NILSSOM Synopsis p. 119. — (R. Fullonica FABR. 
Fn. Groenl. ?) 

major, ad latus uti unique dorsi, plerumque 
subglabra. 

Dentes in utroque sexu cequales: in niodutn 
tubercidi planati, cum apiculo conico, aculo, re-
curvo formati; in series transversas circiler 18 
in utroque latere ulriusque maxillie dispositi. 
In maxilla superiore, et exlrorsum et linearn 
versus m ediam, magiiitudine descrescunt; in in-
feriore noil nisi extrorsum diminuunlur. 

Color super ne sequaliter hepaticus, s. fulvo-
fuscescens, paullo albido micaus, macuiis paucis 
parvis, obsoletis, fuscescenlibus; subtu s albus, po
lis subcutaneis concoloribus, non vero nigiis. 
Vestigium aperturoe brancliialis 6:laa in bac sp. 
lion apparel. 

Differentia Sexus, in pullulis Rajarum nulla 
externe apparet, sed in adultis maxime conspi-
cua obserialur in appendicibus pone pinnas ven-
trales. Plagre aculeatie (carmines) in masculis 
adultis solito modo explicantur, sed in bac sp. 
tantum posteriores, ad angulos p. pectoralium 
silae, evideutius apparent; nam feminie, in loco 
anticarum, fere asperiores su nt, quam mares. 

Pulluli duo, 3 ad 4 pollices longi, a def. 
FRIES prope Babusiarn inventi et loco citato cora-

Rajis ceteris borealibus minor, vix 2 pedum 
longitudinell! excedil; sesquipedales vero jam ap-
Ite sunt propagaliuui. Mares liujus, ut R. cla-
vatce, sunt feminis tninores. Icon specimen adu l-
tum femineum leprassentat, disco corporis 10j 
poll.s Suec. (253 millim.), cauda 7^ p. (192 m.m). 
longis; lali tudine maxima 1 2l p. (310 m.m.). Di-
stat os ab apice rostri 2f poll. (65 millim.). 

Forma corpoi is fere quadrati, paulluin trans-
versi, angulis lateralibus rotunda lis, eg regie a tigu-
ra oslend itur. Angulus rostri perpaullum promi-
liulus, inter obtusiores in lioc genere numeran-
dus. Piniice ventrales latae, rolundatae; dorsales 
arete approxiraatae. Gastraeum totum leevissi-
mum, tantum sub apice rostri paullo asperum, 
quod vero in vivis vix observatur. Dorsum 
crebre spinosum. Spinarum forma liuic pe
culiars; sunt enim basi dilatatas, carjnis 8 — 10 
altis, circa basim excurrenlibus, radial»: cari
na antica et postrema ceteris paullo ma jor; api
ce c ur\alas, acutissiniae. Aculei ordinarii, basi 
perpaullum stellares, duplici circiter numero ca-
rinarum ornati. Hi uon inveuiuntur, nisi: l:o 
in tnargine superciliari, unus ante, duo pone 
oculum; 2:do, in scapulis duo, alter post alte-
rum; 3:o, in linea media dorsi caudaeque adest 
series aculeoruin 12 —16, a cranio ad pinnani 
dorsi anticam; nullus vero inter vel pone pin
nas. Carina; cauda; laterales imitiae, sed in 
lateribus caudle, prope lineam mediarii, spinulse 
majores, aculeis La men oidinariis semper mino-
res, seriem fere regularem efficiuiit, utrinque 
paullo breviorem quam setiem medium, Plaga 

memorati, in museo zoologico Stockl iolmiensi ail-
sunL Similes sunt adultis, aculeisque ordinäri i s 
iisdem armati; sed spinulse, sen aculei minores, 
perparvse su nt vixque observantur Aculei non 
radiati, sed tereles, ten ues, subulati, perpaullum 
curvati el, pro magiiitudine corporis, alliores, 
quam in adultis: aculeus dorsi, inler scapulas 
medius, reliquis major, 5 millimetra altus. Ab 

lioc 
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hoc aculei utrinque decrescunt. Aculei majores 
in adultis vix excedunt altitudinera 6—7 mil-
liraetrorum. 

Paucis verbis hoc loco memoranda est ilia 
structura, qua lobus anterior pinnae ventralis, in 
Rajis, mirum in modum pedes posticos animaliurr. 
perfecliorum refert. Radius enim primus con
stat articulis 2 principalibus maximis, confor-
matione femori et tibias similibus, quae horum 
modo ut genu flectuntur. Radios sequentes, te-
nues, fibulam et digitos repraesentare crederem, 
ex quibus in Mammalibus articuli tantum apica-
les restare videntur; sed in Rajis nulli digiti se-
parali adsunt. In aliis piscibus, e. gr. Lophio, 
pinnas pectorales, prascipua naturae fictricis arte, 
formam fere brachiorum exhibent, quorum lo
cum in piscibus tenent. 

Raja radiata regiones tanlum septemtrio-
nales inhabitare videtur: in sinu codano toto, 
usque ad Scaniam; in mari germanico et atlantico, 
prope Norvegiam meridionalem, saltern ad 61°, 
unde specimen habemus; ad Britanniam et Is-
landiam. Hanc quoque ad Groenlandite oras ha
bilare crederes, a descriptione cilata, bene con-
grua, O. FABRICII; sed observandum est, REIN-
HARDTIUM, in enumeratione piscium hujus regio-
nis, signo (?) dubitationem expressisse de iden-
titate specifica piscis groenlandici et scandinavici. 
Loca minus profunda, utpote 30 fere orgyias minus ve 
demersa visitat, saepeque hamis, ad Gadu m tegle-
finum captandum expositis, vel etiam retibus, 
ad litora capitur. Fundum sequitur, ut conge-
neres. Sero auctumno plerumque captam vidisse 
refert FRITS 1. c. — De propagatione nihil habeo, 
quod referam, nisi quod pulluli, supra descripti, 
hiberno tempore, prope litora capti sunt pau
cis, ut videtur, diebus, postquam sunt exclusi; 
ex quo conjicere licet, eos ibi natos esse. Apurl 
nos sajpe quidem, at non copiose capitur parvi-
que sestimatur. 

In aquis Scandinaviaa a numerosa Rajarum cohorte 
species tantummodo occurrunt generis R aja; propriae, 
qnod omnia maria inhabitare videtur. Hoc genus se-
ctiones saltern duas, probe distinguendas, eomp lectitur, 

IVright, Fries et Ekström, Pisces Scandinavits. Fasc. 8. 

quas bene proposuit noster FRIES in opere de Rajis 
Scandinavia, supra citato, egregio, sed neglecto, quod 
ne in catalogo quidem literature enumeraverunt MUL
LER et HENLE ,  in opere de Plagiostomatibus, omnibus 
cognito. Liceat igitur species hujus generis, secundum 
has sectiones distributa s, hoc loco proponere. 

RAJEE sunt 
A. Ordinariae: Cauda supra apicem loba-

ta, pinna ventrali bipartita, radiisque p. pecto-
ralium ad latera capitis desinentibus. 

l:o sp. lievioreSj angulo roslri producto: 
angulus rostri ante os longius procedit, quam dimidiam 
distantiam ani ab ore; ante apices radiorum p. pecto-
l-alis procedit spatio fere sequali distantia; horum api-
cum. Dentes in utroque sexu acuti. — Species plera;-
que sunt majores, et loca maris profunda inhabitare 
videntur; extra Europain paucae cognit ae. Hse in pro-
prium, si placet, genus separata;, nomine Aristoteliano 
Leiobatus appe llari possunt. 

a) ventre nigro s triolato, 
a poris e t canalibns cutis mucosis, nigi-is. 
R. vomer Fries Mare Atl. et Medit. 
R. hatis Mont. Flies M. G ermanicum. 
R. intermedia Parn. Mull, et Henle 147. .  .  Britann. 
R. Salviani Miill. et Henle 143 M. Medit. 

b) ventre non striolato: 
pori mucosi a ibi, colore cutis. 
R. fullonica Asc. Frie s M. G erm., Medit. 
R. lintea Fries Mare ge rmanicum. 
R• maroccana Schn., M. et H. 150. .  .  .  M. atlant. 
R. nasula Banks; M. et H. 150. .  .  .  M. australe. 
R. marginata Lac., M. et H. 140. .  M. Medit., Atl. 

2:o Sp. asperiores rostro brevi• 
Angulus rostri ante os brevius prominet, quam dimi
diam distantiam ani ob ore. Ante apices l-adiorum p. 
pect.s spatio procedit a;quali eirci ter dimidia; distantia; 
horum apicum. Linea per oculos transversa plus duplo 
longior fit, quam distantia hujus linea; ab apice rostri. 
— Species ple rumque minores, ad litora propius acce-
dentes. Pori mucosi s emper colore cutis picti. In sp. 
nostratibus operculum pupillae laciniatum adest et fe-
minas majores repe riuntur. (Rajte propriae ). 

a) Angulus rostri acutius prominens. 
(Dentes om nium in <y acnmina tis, in ? et juvenc o b-

tusi. P. prct. angulatae in sp. 1 et 2; rotundatas in 
reliquis). 

R. clavata L., Fries M. Atl. Medit. n igr. 
R• capensis M. et H. 151 Cap. 
R. oxyrhynchus L., M. et H. 148. .  . M. At l. Medit. 
R. miraletus L., M. et II. 141. . . .  „ „ 

14 
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R. Schultzii M. et H. 138 M. Med it. 
R. Kenojei Biirg., M. et H. 149 Japan. 

b) ros tro obtuso. 
(P. pect. omnium rotundatae. Dentes spec. 1—4 in O*? 

acuminati; reliquorum ut in div. priore). 
R. radiata Donov. Fries M. All. septemtr. 
R. asterias Rond. M. et H. 139. . . M. Medit. Atl. 
R. ncevus M. et. H. 138 „ ,, 
R. Smithii M. et H. 150 Afr. merid. 
R. radula DelaR., M. et II. 133 M. medit. 
R. atra M. et H. 134 „ „ 
R. undulata Rond. M. et H. 134 „ „ 
R. brasiliensis M. et H. 195 Brasilia. 
R. microcellata Mont. M. et II. 142. . . . Britann. 
R. oculata Risso M. et H. 151. . M. medit.: v. infra. 

B. Rajas aberrantes (ab. ordin, europeis). 
3:o Cauda lobo apicis destituta. 

De cetero ut div. 2:o, a: R. clavata etc. — Uraptera 
Mull, et Henle. 

U. Agassizi M. et H Brasilia. 
4:o Pinna ventrali indivisa j 

radiisq. p. pect.s usque in angulum rostri continuatis. 
De cet. ut R. clavata et aflines, sed dentes in <{? acuti. 
— Sympterygia M. et H. 
S. Bonapartii M. et H Patria ignota. 

PIoc loco Rajam, parum cognitam, descri-
bere liceat. 

RAJA oculatasuperne crebris spinulis aspera, acu-
leis vix majoribus, serie caudae dorsali irregulariter mul-
tiplici, carinarum lateralium simplici; pinnis dorsalibus 
rem otis. 

Specimen siccatum adest in Museo Holmiensi, a 
Prof. HEDENBORG prope Alexandriam inventum. Non 
dubito, hoc esse R. oculatam, quod Risso male de-
scripsit, etsi color et aculei caudales non bene cum 
ejus descriptione congruant. 

9- Longitudo ad anura 250 millim. (ad os 35 ad 
40 m.m.); ab ano ad ap. caudae 300. Latit. 350. Am-
bitu similis R. radiatse fuisse videtur; angulus rostri 
obtusus. P. pectorales apice ieviter rotundatae, mar-
gineq. laterali postico rectae. P. dorsales circiter 12 
millim. distantes. Spinulae creberrimae notaei parvae, ut 
arenulae; ad latera parciores. Gastraeum totum glabrum, 
praeter plagam circa anum asperam. Aculei ordinarii 
sat parvi, laeves; nulli scapulares; multi, spinulis non 
multo majores, in margine superciliari. Series dorsalis 
ante scapulas irregulariter subtriplex, dein simplex, 
in cauda iterum irregulariter duplex vel subtriplex, us
que ad p. dorsi anticam extensa. Dentes obtusi, pa-
ullo transversi. Nares ori propiores (l«esae). Color, in 
cute sicca, superne fuscescens, guttis ubique crebris, 
pallidis ocelloque nigricante, late pa Hide marginato, 
extra scapulas ornato. Subtus albus. 

c. s. 
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LABRUS melops Linn .  ( S k ä r s  nu I t  ra) .  
Tab. 44. 

D i  a g n .  iN l a r g o  p r a e o p e r c u l i  a c u t e  s e r r a t u s ;  m a c u l a  f u s c a  p o n e  o c n l u i n  a l i a q u e  ( p l e -
[ue] ad p. caudalem, infra lineam lateralem. Caput altitudine corporis multo brevius. Caput auituciine corpori: 

P.D. 1 6 + 9 ;  ^ . 3 + i o ;  C. 1 1 ;  P. I  5 ;  V. i + 5 .  

Synonymt a. L a  b r u s  m e l o p s  LINN. S. N. X. p. 286; — Mus. Ad. Fr. 2 p. 78; — S. N. XII p. 477. — 
Cuv. et VALENC. 13 p. 467 (Crenilabrus); — KRÖYER Danm. Fiske p. 521. 
L a b r u s  R o n e  A s c a n .  I c o n e s  2 tab. 14 (1772). — NILSSON Synopsis p. 76. — Cuv. et V\LENC. 13 p. 172. 
L. nor v eg 1 cus BLOCH tab. 256 (Lutianus); — NILSSON Syn. p. 77 (Labrus). — Cuv. et VALENC. 13 p. 176. 
Labr. Ti n ca JENVNS Br. Vert. 397. - YARRELL Br. F. I, 293 (nec LINN. BRUNN. VALENC.) 
L a b r .  T u r d u s  MULLER Prodr. n:o 383. Perca maculosa RETz. fn. p. 337. — Crenil. Pennanti ' 

ra. p. 266. et VAL. 13, 178. — Berggylta n:o 1 et 2, STRÖM Sond 
CIR 

specifice ^  I  I  V4IUV.I  I  111 . '  v / l l J l i l  Å.J 119 

addi mini liceat, specimen a LiNNaeo d escriptum eliamnunc in museo Holmiensi adesse, cum reliquis eollectionibus 
Drotf ningholmiensibtis alla tum, vetere notula, alia inscripta, alia impressa, verba "Labrus melops" ostendente, 
signa tum. Lgregie convenit cum L. norvegio et Rone nostrate, nec ab bis quodammodo diversus hic 5 radios 
membranae branchiostegse habet, etsi a LnNNjeo 6 habere dicitur. 

Specimina maxima longitudinem 8^ poll. 
(210 millim.) attingunt; paullo ta men minora 
propagari possunt. Forma corporis in hoc latiur, 
quam in reliquis nostratibus: alliludo, ad p. pe-
cloralem maxima, paullo minor quam ^ long.s 
totius (vel paullo ultra ^ long.s piaster p. cau
dalem). Longitudo capitis cum operculo, in adul-
lis baud explet, in junioribus paullulum excedit 
i longit.s cum p. caudali. Caput breve: latus su-
perius et inferius, ore clauso, ad angulum, re-
cto paullo minorem, convergunt; os tamen clau-
sum, obluse rotundatum, supra lineam medi-
am adscendens. Oculus parvus, margine infe-
riore altius supra lin. media m si to, ut in L. 
macula to; a roslro, ore clauso, distat fere dia
metro oculi duplici. Nares ut in reliquis. Os, 
ut nuper diximus, alte positum, minus fissum, 
quam in congeneribus, prater L. exoletum, quip-
pe quod 11011 al tingat medium inter oculurn et 
rostrum Labia crassa, paullum elongata; ma
xillae aequales. Dentes conici, obtusi, fortes, con-
tigui; Humerus, utrinque 5 v. 6 supra, circiter 
8 infra. Magnitudo eoium latera versus paullum 

decrescit; medii, supra infraque, reliquis paullo 
majores et superne a se invicem remoti. Radios 
membranas branchiostegae (in 8 speciminibus) 5, 
teuues numeravimus. Prasoperculi margo denlicu-
lis circiter 50, aculis, evidentius quam in reli
quis nostratibus serralus. Squamae magnae, fere 
pentagonae, angulis rotundatis: 5-us a margine 
postico, libero, fortius rotundato, formatur. Li-
nea lateralis, dorso parallela el infra finem p. 
dorsalis angulata, continet squamas circiter 34 (vel 
36, 37, si supra operculum sitte adnumerantur). 
In linea oblique transversa, supra lineam late
ralem 4, infra earn 10, 11 numeranlur. Anus 
paullo post mediam longitudinem, infra radium 
dorsi 13um situs. 

Pii ma do rsi, supra marginem poslicum oper-
culi incipiens, radios conlinet 25, quorum 16 
spinosi, 9rainosi; rarius 15+9 vel 16+8; primus 
plerumque vix longitudinem aequat f tertii quar-
tique. (Icon tantum 15 ostendit; primus, bre
vis, deesse videtur). — P. ani perfecte opposita 
extremilali postiae p. dorsalis, sed postice hae 
paullulo altior, ut in L. macula lo, quod rarius 
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in piscibus observatur. Spinas continet 3, qua-
rum prima terliå fere duplo brevior, radiosque 
10, raro 9, ramosös. — P. caudalis rotundata, 
brevior fere, quam totius piscis, basi squamosa, 
ut iu congeneribus non multum explicanda. Ra-
dii 11 perfecti, multifidi: 6 supra, 5 infra li-
neam lateralem; prasterea, supra infraque, unus 
radius fere simplex, paullo brevior, et 3 vel 4 
par vi, imperfecti adsunt. — P. pectoralis sub 
radio 2:do dorsali incipit, late rotundata, non 
multum superans £ totius longitudinis; radii 15, 
quorum primus brevis (ad i), simplex, sed mol
lis, cum secundo, quoque simplici, arcte con-
junctus; 4us—6us axjuales, reliquis longiores. — 
P. ventralis oblonga, paullo post radicem prioris 
exit, i hujus longa. Radios 6 continet: 3-um 
et 4-um longissimos, primum spinosum, acu-
tum, validum, longitudine vix £ tertii aequans. 

Color, ut in toto genere, pulcher et nonni-
liil variabilis. Recens captus virescens, superne 
caeruleus, ubique marginibus squamarum flave-
scenlibus ornatus. Caput llavesceus, lineis obliquis 
viridibus pictum, in quibus tractus poue oculos 
niger apparet. Pinnae flavo, viridi, cagruleoque 
maculatcE, maculis careut distincte nigris. Latera 
corporis, infra lineam lateralem, plagas habent 
quasdam majores, transversas, paullo obscuriores, 
quarum postrema, ad pinnam caudalem, plerum-
que fuscior. Haec pictura cito post mortem, vel 
in spiritu vini debiliore, ita omnino perit, ut 
corpus totum grisescens appareat. Macula ta men 
nigricans pone oculum semper manet et evi-
dentior apparet, quam in vi vis. Plerumque eti-
am, non vero semper, vestigium remanet macular 
caudalis fuscae. 

Qua ratione bic piscis vivat, nihil ipsi com-
perire potuimus. Ad Bahusiam non frequeus, 
vel certis lan tum locis deprehenditur. Piscato
res nostrales eum a congeneribus non dignoscunt. 
Ilunc ad Scaniam et ad insulas Danias inveniri 
retulerunt auctores; eumque usque in mare bal-
thicum, ad Kieliam llolsatice, a BOIE in ventum esse 
tradiderunt VALENCIENNES et KRÖYER. Norvegioe 
oras saltern ad 62° visitat (auct. STRÖM), et ad 
litora Europse occidentalia, circa Angliam et Ir-

landiam et in mari mediterraneo vulgaris est. 
(Ad Islandiam nullam Labri speciem cognovimus). 
— Habitatio frequentior circa Daniam ostendere 
videtur, hunc et L. rupestrem, non minus fun-
do molli, quam petroso delectari. Yescitur par
vis Crustaceis. Hic et congeneres liieme non ap
parent, sed in locis profundioribus ima petere 
dicuntur. Non tamen longe abesse videntur; 
WRIGHT enim, die 12 Januarii 1838, liieme fri-
gidissima, 5 specimina L. rupestris in venit in 
oesophago et ventriculo Lari glauci. Tempus 
propagationis, auct. KROYER, incidit Julio. Hic 
auctor se observasse commemorat, unde conji-
cere liceat, coitum verum unius maris uniusque 
feminos, a Labris celebrari. Ei enim aliquando 
unus, e fucis marinis prosiliens, alterum perse-
qui visus est, moxque ambo subsistentes, ven
tres componebant, quo in statu aliquamdiu re-
manebant. Separati inter fucos sese occultabant, 
c[uod spectaculum pluries repetitum est. Papilla 
nigricans, paullo post anum, ad apicem perforata 
et in femina multo major quam in mare, sine 
dubio vice organi copula torii in hoc ludo functa 
est; quod diligentius perscrutandum est. 

Hujus descriptione absoluta, omnes jam La
bri species, ad oras Scandinaviae vere babitan-
tes, in hoc opere enu mera vi mus. Sunt enim. 
1 L. mixtus L., tab. 37, 38. 
2 L. maculatus Bl. tab. 2. L. Berggylla Asc., 

Kröyer. 
3 L. melops L. nuper descriptus; tab. 44 (gen* 

Crenilabrus Cuv). 
4 L. rupestris L. tab. 9 fig. 1. (Gen. Ctenola-

brus Valenc.) 
5 L. exoletus L. tab. 9 fig. 2. (Gen. Acanthola-

brus Val.). 
Def. FRIES notam reliquit, qua docet, tem

pus propagationis L. rupestris in medio Junio 
incidere. Femince parientes tantummodo 3^ pol-
lices longa* inveniuntur. Ovaria ad exitum uni-
ta sunt. Ova sat parva et numerosa, flavescen-
tia; deposita omnino pellucida. — Ipse in me
dio Julio ova minuta, recens formata, in ova-
riis in veni. 

c. s. 
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SQUAIJJS Galeus Linn.  ( H å - s t ö r j e ) .  

Tab. 45. 
D i a  g n .  S p i r a c u l o  m e m b r a n a q u e  n i c t i t a n t e  i n s t r u c t u s ;  d e n t e s  m  a r g  i  n e  p o s t i c o  a c u t e  

2—3 serrati; p. posterior dorsalis anteriore multo minor. 

Synonymia. G a l e u s  c a n  i s  R o n d .  P i s c  377. — MULLER et IIENLE Plagiost. p. 5 7. — Squalus, Artedi 
G e n .  6 8  n : o  9 ;  —  S y n o n .  9 7 .  —  S q u a l u s  G a l e u s  L .  S .  N .  p .  3 9 9 .  —  N I L S S O N  S y n o p s i s  p .  1 1 5 .  —  G a l e u s  
vulgaris YARRELL Brit. Fishes 2 p. 390. 

Specimina hujus piscis 6-pedalia a YARRELL 
memorantur, in ma jus vero non crescere vide
tur. Femina, quam nuper captam descripsi, erat 
59| poll, svecanos (1,225 m.) longa. Ab apice 
rostri ad oculum 112 milliraetra; oeulus 31; 
ad p. dorsi anticam 457; summa latitude, paul-
lo ante branchias, 150; longitudo p. pectora-
lis 200. Rostrum ejus paullo depressius, pinnae 
pectorales angustiores et acutiores, et p. cauda-
Iis paullo angustior erat, quam eaedem partes 
iconis nostras, quas piscem juniorem, 34 polli-
ces longum, repraesentat. Foetus, in museo Hol-
miensi asservatus, longitudinem habet pedalem. 

Corpus elongatum, postice non admodum 
compressum, antiee teres. Caput fortius depres-
sum, corpore paullo latius. Rostrum, desuper 
visum, fere parabolicum. Squamae rninutae, den-
sissime positas, in adullo vix millimetruni lon-
gas, acutas, carina media loboque parvo, rotun-
dato, utrinque instruetas. Similes sunt per totum 
corpus. Pori mucosi ubique adsunt, rostrumque, 
per series dispositi, ambiunt; sed perparvi sunt, 
nee facile cernuntur. Linea lateralis, in vivo mi
nus apparens, aliquanto supra medium latus 
ducitur. 

Oculi, ut in genere numeroso Carcbarias, 
membrana nictitante ornati sunt. Hujus limbus 
perfecte similis est culi corporis, et sub mar-
gine orbitas antico apparet; etiam in specimini-
bus faretis evidens adesse solet. Pupilla longitu-

dinaliter oblonga, rotundata, antice posticeque 
angulum acutum formans °). Margo palpebrals 
oculuin non aeque ab omni parte includit, ut 
in Sq. cornubico, sed ad formam palpebrarum 
in eo accedit, quod margines antice posticeque 
in angulos acutos coeunt, eoruinque superior re-
ctior procedit. Nares parvae, transversales, le-
viter S-formes, angulo oris paullo propiores, 
quam apici rostri, cum valvula externa sat par-
va. Anguli oris ambiuntur plicis in cutem impres-
sis. Dentium plures series, ut in omnibus Squa-
lis, formantur; in singulis seriebus circiter 30, 
iique contigui sunt. (In speciinine recenti nume-
rare neglexi; MULLER et IIENLE dicunt, 34 in 
utraque maxilla adesse). Altitudo dentium per-
pendicularis in specimine adulto vix 5 milli-
metra explet. 3-angulares sunt, compressi, api
ce subuluti, margine postieo denticulis 2—3 a cu
tis serrati. In media maxilla inferiore adest 
dens medius, impar, utrinque serratus. Apertu-
rse brancbiales 2 posticas supra pinnas pectora
les sitae. Spiraculum parvum, sed evidens, mil
limetruni latum, ab oculo distat ^ longitudi-
nis- ocu li. 

Pinnas verticales angulo postico elongate. 
P. dorsi posterior, opposita anali, paullulo ta-
men anterior, eamque magnitudine perpaullum 
excedit; et longitudine et altitudine duplo fere 
minor, quam p. d. anterior. Ilac ratione Sq. 
galeus facillime ab alio, maxime affini, Galeo 

*) In opere MULLERI et UENLEI, pag. 57 ptipilla sursum rotundata, deorsum angulata describilur, quod ipsi 
non comperimus. 
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Japanico MULL. et HENLE, distinguitur, cui pin
nas dorsales subceqvales sunt. Prceterea de for
ma pinnarum videas iconem; observes tamen 
differentias par vas, pro varia aetate, supra in
dicates. Cauda, tota paullum compressa, carinis 
lateralibus et foveis ante pinnam transversis ca
ret, qvce in multis aliis Squalis observantur. 

Color dilute griseus, immaculatus, infra 
pallid us, fere albidus. De partibus internis, quas 
non satis inspeximus, tantum observaudum, in-
testinum in hoc, ut in plerisque Squalis, val-
vula spirali instrucluin esse. Differentia sexus 
eadem, quas in omnibus. Appendices pinnarum 
ventraliuni in mare juniore, quem icon reprce-
sentat, vix angulos pinnas attingunt. 

S q u a l u s  g a  l e  u s ,  v e l  G a l e u s  c a n  i s ,  s i  
Squali multa genera comprehendere exist i man
tur, rarius ad oras nostra tés apparet, sed tamen 
in Fauna Scandinavias re vera enumerandus esse 
videtur. Inter species nostrates sola est mem-
brana nictitante instrucla, nam Sq. glaucus, re-
gionum tepidiorum civ is, in nostris maribus 
ad vena, semel tantum, prope Jutlandiam visus 
esse fertur. Sqalus arc tic us vero prope Scan-
dinaviam baud rite cognilus videtur; certe no-
men 11a m är, quo in Norvegia denotari cre-
debatur, non est hujus propriuin. Sq. galeus 
tam raro in sinu codano cernitur, ut piscatori-
bus ibi plerisque ignotus sit. Ab uno alterove 
appellatus est nomine HåstÖrje, quod tamen 
ibi, ul in Norvegia, propriuin est Acipenseris 
Sturionis (Cf. Ström Söndm. 1 p. 286); huic 
vero sine dubio ob similem rostri conformatio-
liem indituin est. Yocabulum Norvegico-pisca-
torium Ilåstörje vel H ås torre significat: ani

mal rnulto majus (större), quam Hå, i. e. Squa-
l u m  a c a n t b i a m ,  e i  v e r o  s i m i l e .  S i c  T h y n n u s  
ibi Mak ri 1-stör je (Scomber magnus) vocatur. 
Hoc autem vocabulum suffixum: Störje, vix ad-
hibetur nisi ad animalia rariora, quibus nomen 
proprium non datum sit, designanda. Alii, qui 
Sq. Galeum agnovisse crediderunt, nornen ei 
tribuerunt Bet-bå (Sq. mordax), quia Gados 
ceglefinos, hamo aflixos, prcemordeat, dixerunt-
que eum mense Septembri gregarium inveniri 
in iis locis, ubi a?glefinum capere solent; quod 
vero fortasse errore quodam dictum esse potest, 
cum de Sq. acanthia agi crediderint. Hoc loco 
observandum est, Squalos, forma fere omni Ga-
leo sat similes, quibus nunc genus Carcbaricg 
continetur, non gregatim vivere, ne propagatio-
nis quidem tempore. 

Per annum integrum, quod def. FRIES in 
lasniis Bahusias perscrutandis consumpsit, tan
tum modo specimen in icone nostra depictum 
adeptus est. lnterdum tamen usque ad Scanias 
o r a s  h i e  p i s c i s  a b e r r a t :  n a m  f e m i n a  a d u l t a ,  
supra descripta, ibi a piscatoribus, prope Hel
singborg habitantibus, capta, in foro Lundensi 
die 20 Jauuarii 1835, ad Museum Universitatis 
zoologicum empta est. Prope litora Britannice 
meridionali-occidentalis frequens est, teste YAR-
RELLIO. Feminas ibi mense Ma jo vel Junio pul-
los circiter 30 simul pariunt. Idem auctor est, 
juvenes prima hieme ad litora versa ri, secundo 
anno adultos fieri, deinde profunda petere. Ca-
ptus motu rotatorio corpus eodem modo ac Sq. 
glaucus circumagere dicitur, quo fit, ut funicu
lus hami circum corpus conglomeretur. 

C. S. 



107 

SQUALUS Acantliias Linn.  (Pigg-haj) .  
Tab. 46. 

D i a g n .  P i n n a  a n a l i s  d e e s t ;  s p i n a  a n t e  
pressa:  anterior  al t i tndini  pinnae di inidi ie  sequa 

Synonymia. S q u a l u s ,  ARTEDI Gen. p. 66 n:o 3; -
N.; — Fn. Sv. 295. — RETZII Fn. Sv. 305. — BLOCH 8 5. 
M U L L E R  e t  H E N L E  P l a g i o s t .  p .  8 3 .  —  S p i n a x  A c a n t h i  
STRÖM Sö ndra. 280. — PONTOPP. Norr. Nat. H. p. 185. 

Hie inter minores Squalos numerandus, lon-
gitudinem 3 pedum (0,9 m.) non superare vide
tur. BLOCH specimen ruemorat 3^ pedes lon-
gum, sed forsan alio mensurae pedalis genere 
usus est. Pulluli recens nati, umbilico obliterate, 
sunt 9—1 O-pollicares (250 millim. sec. speci-
mina in museo); BLOCH eos pedales dixit. For
ma externa similis Sq. galeo vel paullo angustior: 
subteres, postice coinpressiusculus, carinis latera-
libus nullis, capite depresso, postice corpore 
crassiore, antice parabolice attenuato. Squamae 
squamis Galei similes, sed paullo majores, magis-
que asperse. Pori mucosi evidentiores, in rostro 
sparsi, nec seriati. Linea lateralis inter oculos 
incipit, unde descendit usque ad latera inferi-
ora apicis caudce, et ultra caudarn, in margine 
membranaceo s. pinna, evidenter apparet 

Oculus ornnino caret membrana nictitante. 
Margo orbitae, licet antice posliceque angulatus, 
minime palpebras refert. Pupilla transversim 
oblonga. Nares in adultis sitae sunt ad | rostri, 
a medio labio superiore ad apicem dimensi; 
transversa?, valvulä s. lobulo cutaneo parvo, acuto, 
in medio margine antico ornatag. Os non admodum 
curvatum, cum plicis ad angulos oris profundis. 
Dentes conligui, impari nullo; ut in omnibus 
Squalis culi tantum affixi, ideoque nonnihil mobi
les. Duas dentium series erectse, sat distantes, 
posteriore retrorsum spectante; ceterce, 3 vel 4, 
pone maxillas deflexce jacent, a plica oris ma
gna, cutanea occultata?. Anticis in seniotibus de-
perditis, posteriores erigi verisimile est. Den-

pinnas dorsales val ida,  lateribus baud im-
lis;  nares sub rostro,  paullo ante medium sitae.  

- Syn. 94; — Spec. p. 102. — Sq. Acanthias LINN. S. 
—  NI L S S O N  S y n o p s i s  p .  1 1 7 .  —  A c a n t h i a s  v u l g a r i s  

as Cuv. R. A.; — YARRELL Br. F. II p. 400. — Haae, 

tes supra infraque similes; parvi, unam tan
tum lineam (2 millim.) alti; singuli margini-
bus acuti, in margine externo (postico), infra 
apicem, extrorsum deflexum, acutissimum, pro-
funde et acute incisi. Basis eorum, ut squa-
marum, processum in cute emittit, qui den-
tem prope cruciformem reddit. In singulis se-
riebus dentes, in femina paullo juftiore, supra 26, 
infra 22 invenio. Lingua non prominula vix 
constat nisi partibus cutaneis, cartilaginem ma
gna m ossis hyoidei supertegentibus. 

Spiraculum majusculum, lunatum, proptei pli-
camcutaneam, e pariete anleriore surgentem, du-
plicatum apparet. Aperturas b ranchiales omnes, 5, 
ante marginem pinnte pectoralis sitae. In plicis 
cutaneis, eas separantibus, nulli observantur ra
dii, quales in Sq. cornubico descripsi. Vestigi
um obsoletius fossae caudalis superioris adest; 
inferior vero plane deest. Pinna analis deest, 
linea vero ab ano ad p. caudalem paullum im-
pressa. Spina valida, ossea, fixa, in utraque pin
na dorsali a radio primo formatur; basi 6—7 
millimetra crassa; dein leviler curvata, 3-go-
na, poslice concava, lateribus leviter convexa 
(fere ut ungues avium), apice acutissima, basi 
cute squamosa vestita. Spina posterior major, 
pinnae altitudinem paullo superat; in $ adulta 
fere bipollicaris et in spa tio 28 millimetrorum 
squamis carens. Anterior vero altitudinem tan
tum attingit dimidias pinnae, i. e. U pollicum, e 
quibus 18 millim. nuda. Reliqui radii tenues, 
vix apparent. 
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Squali et Sturiones, fere soli inter pisces ho-
diernos caudam habent ita singulariter con for ma-
tam, ut apex ipsius trunci adscendens, lobum 
tan turn superiorem pinnas eaudalis forma re vi-
deatur; quas structura in piscibus telluris pri-
migenitis, nunc exstinctis, vulgaris fuit. In 
Squalis pinna ani carentibus, ad quos numeran-
dus est Sq. acanthias, cauda in eo minus a 
yul^ari piscium forma recedit, quod brevior mi-
nusque adscendens est, quodque apex radiis lon-
gioribus superne cingitur, sine lobo infra-apicali 
distincto. 

Color superne rufo-fuscus, maculis aliquot par-
vis, rotunda tis, albidis, una serie antice, prope 
lineam lateralem, dispositis. Altera vero series, 
rarior, prope dorsum, in pullulis ad caudam 
usque continuata, in adultis fere evanescit. Ven
ter pallidus. Color post mortem cito pallescit, 
maculteque evanescunt; pisce vero mox in spi-
ritu viiri concentratiore injecto, color remanet. 

Differentia sexus evidens in foetu, 180 mil-
lim. longo; appendix vero p. ventralis in ma-
sculis hujus magnitudinis dimidium tantum mar-
ginem posticum pinnas sequant. Hi foetus colore 
el forma similes sunt adultis praeter rostrum paullo 
brev i us, quare nares ad | ejusdem sitas, et spinas 
dorsi breves minori parte nudas: sp posterior alti-
tudinem f pinnae asquat; pinnae quoque pectoris 
caudceque paullo breviores; denies bene formati, 
sed pur vi. — Foetus paullo minores, circiter 6-
pollicares (152 millim.) suturam habent in longi-
tudinem impressam sub rostro; spinas non ex
tra vaginam sqamosam erumpunt, quae tamen 
in margine pinnae liaud brevius, quam in adul
tis extenditur. Appendices masculinas non emi
nent, sed tamen ad esse apparet. Color in 
his perfecte explicatus. Yitellus magnus, 3-pol-

licaris, pyriformis; petiolo pollicari adhasret 
umbilico, inter inargines anticos p. pectoralium 
sito. Vitello omni consumpto, pulli, ut antea 
diximus, fere 10-pollicares, nascuntur. — Inte-
stinum breve, rectum, valvula spirali instru-
ctum. Ilepar lobis 2 angustis, fere separatis 
constat. 

Sq. Acanthias late per maria distributus 
est. Eum mare balthicum intra re apud BLOCH 
solum legimus; sed vulgaris est in superiore 
parte sinus codani, in toto mari germanico et 
prope Norvegiam, saltern ad latit 62° (STRÖM 1. 
c.). Relatum audivimus, hunc usque ad lat. 70*, 
prope Finmarckiam inveniri, et interdum magnum 
numerum in loco Quasfjord, mense Augusto vel 
Septembri capi. Porro ad Islandiam (sec. FA-
BER), Fosrö (LANDT), infra Britanniam et in toto ir.a-
ri inediterraneo deprehenditur. Haud inter pisces 
Maderas a LOWE en u mera lur, sed a Min.LER et 
HENLE incola maris australis citatur, forsan se
cundum specimina in Museo Berolinensi (de 
quibus LICHTENSTEIN, Doubl. Yerz. 1823 p. 111)'"'). 
Sq. Acanthias ab O. FABRICIO in fauna Groenlan-
diae enumeralur, sed REINHARDT memorias prodi-
dit, hunc alium esse piscem, Sp. Fabricii Reinh., 
nostrati sat affinem **). Incertum est utra harum 
formarum prope Americam septemtr., auctori-
bus RICHARDSON, Fn. bor. amer, et STORER, Sil-
lim. Journ. n:o 74, inveniatur. 

Nomine Hå (Haa) ubique in Suecia, Nor-
vegia, Islandia, et insulis Scotias (lloe, sec. 
YARRFLL) appellatur. Nomen Haj, apud nos in 
scriptura acceptum et nunc a paucis piscatoii-
bus cognitum, idem videtur vocabulum, idiomate 
danico vel neerlandico expressum. Huic prassertim 
Squalo, maxime vulgari, nomen Ilå tribuitur, sed, 
alio vocabuloailixo, adreliquos designandos adhibe-

tur, 

*)  In  Museo Stockholmiensi  adsunt  pnl lu l i  quidam,  tes te  nota  af f ixa ,  e  Batavia  a l la  t i ;  hoc  vero  loco commo-
nendum es t ,  pa t r iam animal ium saepe in  museis  fa lsan» p iopterea  edi tam esse ,  quod specimen in  redi tu  
navis  ve l  peregr inator is ,  neque in  eo  loco,  unde redier i t ,  captum s i t ;  quod a  scr ip tor ibus  pei  pendendum es t .  

**) Conf. enum. Piscium Groenl. in Danske Vid. Selsk. Afhandl. VII p. 83. Spinax Fabricii descr ib i tnr  in  
eodem opere ,  vol .  I l l ,  impresso  1827,  p .  XVI,  h is  tan tum verbis ;  "dent ibus  s imi l ibus j  u t r iusque maxi l l se  
3—5 cuspidatis", et "cutis eminentiis multis, parvis, stellaribus instructa''. Nares haud describuntur. Haec 
sp .  in  opere  MULLERI e t  HENLEI des idera tur .  



S Q U A L U S  
tur, e. gr. Håbrand, Håmär, Håkjärring, Håkal, 
Ilastörje. Sq. acanthias his quoque nominibus 
vocal ur, sc., Pi gg ful (Sq. spinosus) fere ubique; 
Håkatt (Sq. fe I is) v el Huvkatt (fel is marina) el 
ad Islandiam Hafr s. Haafur. 

IJic Squalus fundum amat mollera et luto-
sura, nec unquara supra fundum lapidosum de-
prehendilur. Gregarius est et voracissiraus. Vesci-
tur animalibus maiinis minoribus et piscibus, e. gr. 
Clupea harengo, Gado callaria et agglefino, stepe 
ipso lion multo angustioribus, quos vero prcemor-
det. Greges ejus piscatoribus delrimentum in-
ferunl, cum eos quidquid relibus hamisve ad-
boeserit, spolient, vel ipsi pro aliis piscibus ca-
pianlur, quas pejor est compensatio, vel hamos, 
lineas preemordendo, lollan t. 

Maximi liujus piscis greges primo vere 
prope litora ascendere dicuntur, et his sca-
pliam sffipius per diem onerari posse audi vi mus. 
Eo quoque tempore saspe, e Norvegia relatum ba-
beraus, Clupeam Harengum prope lit us ab boc 
Squalo maxi me numeroso obsideri. Ad Norve-
giam (circa lat. 62°, sec. STRÖM) deinde loca pro-
fundiora eo tempore pelere solet, quo Gadus 
callarias vernalis nuraerosus accessit, quod ini
tio Aprilis fieri, idem auctor alio loco doci t; de
inde circa finem rnaji bamis, in bis locis 
profundis, capitur. Ad Babusiam iterum auctu-
mno capi solet; sc. mense Augusto et Seplem-
bi i, bamis capiendo Gado asglefino instruclis, ideo-
que in locis profundioribus. Hoc tempore soli ma
res capi dicunlur. Deinde, mense Octobii, sinus 
11 tor is intrant, ibique ad inilium biemis re
manent. 

Tempore bieraali 11011 deprebenduntur, for-
san quia in locis, ubi tum versantur, profundis 
lion qurerunlur. 

tVright, Fries et Ekström, Pisces Scandinavia. Fasc. g. 

A C A N T H I A S .  1 0 9  

ARISTOTELES prodidit, bunc piscem, prope 
Gragciara, mense Augusti coire et per lotam 
ffistatem, Majum — Auguslum, pullos parere. Idem 
in nos tro maii fieri videtur, nam EKSTRÖM se ob-
servasse credidit, coitum ejus Augusto—Septem-
bri gregatim, in locis profundioribus celebrari. 
Pulluli vero, ut dicunt numerosi testes inter 
se congruentes, pr^serlim in fine Aprilis et 
initio Maji, deinde, at parcius, per totam a;sta-
tem pariuntur. WRIGHT observavit feminas, tem
pore vernal i nuper dicto, in locis vadosis in-
veniri, ibique in foveis fundi, a sumraa aqua 
3—6 orgyias depressis, copiosius colligi, ubi 
sagenis capi solent. Turn, in naves injects, 
saspe paiiunt, qua re fortasse explicari potest 
effatum COUCHII apud YARRELLIUM, pullulos 6 
—7 poll i cares greges adultorum, pnedandi cau
sa, sequi. Piscatores vero nostrales uno ore 
contendunt, pullos numquam simul cum adultis 
inveniri, sed, ab bis d i versos, in locis vadosis 
natare. Ibi fundum sequunlur saspeque auclumno 
bamis capiuntur. Hac quoque aetate spar si, nec 
gregarii vivere videntur. 

Singular feminai decern circiter pullulos pa
rere creduntur, vel plerumque tantum 5 6 
continent. Ii foetus, quos ipse in una matre 
inventos vidi, omnes aequales magnitudine et 
pariter explicati fuerunt. Intra breve tem-
pus verisimile est progigni, quod vero, ut ar-
gumentum superfoetationis in boc pisce accura-
tius inqvirendum esse videtur. Pulluli neonati, 
ut antea diximus, fere 10-pollicares sunt. Au
clumno capti non mullo majores sunt et mense 
Januarii unus alterve ejusdem longitudinis capi 
dicitur. Tempus accrescentia? ignotus. 

Caro liujus alba, odore nauseoso caret, qui 
inest carni squalorum majorum. In Bahusia pro 

15 
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cibo adhibetur aut recens, cocta vel assa, aut 
salsa aut siccata, deindeque parata. Si estate 
per aliquot dies incocta servatur, vapores exhalat 
ammoniacales, sat puros, sine odore illo putri-
do, quem emittere solent carnes putrescentes. 
Tum in tenebris fortius lucet, ut omnis fere 
caro piscina. 

: a n t h i a s .  

Hie piscis sicca tus interdum ut merci-
monium emitur. Cauda vulgari nomine Ha-
rump (cauda squalina) appellata, ad polien-
da ligna et metalla a b opificibus adhiberi so-
let. Hepar in Norvegia, ad oleum excoquendum 
colligitur. 

C. S. 
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G A DUS callarias Linn. (Torsk.) 

Tab. 47. 

Diagn. Maxilla superior inferiore longior; rostrum senioris obtusum, junioris acu-
nunatum, linea lateralis albida, curvata; sulcus ad uueham; p. caudalis requalis. 

Sv ^turn."%,ieDi0'; A'irdi Sy"°n' PJ5 ":n 6" ~ G- ">«rrhua Linn. Syst. Nat. [ p. 43(j iro 3- V 
Blöcli F. Deutschl. II, p. 199. T^'d' - \WH'»i™ 3R ~ Nil8S°n Sy"°',sis P- 39> n':° *• -

S £  & w a e t o t % r , a m  m n ' s f ^ '  - »aä sa; it 
fig. — G. morrhiia, Kroyer Danmarks Fiske. T. II p. 1 (sen. ef. iiinA Handl. p. dl cum 

Obs. Gael, barbatum, Linn. Syst. Nat. I, n. 437 n*o pn c„ „ 11 o o<« 
''' ;„T Itr'Scan- P- 220 > ml'|um alium esse, qnam'o. call'ariam, indubitatum' cense mm' ~ ^ estro&otl1- P-^ ntr l,anc sf!ccien: 
(Syn. P. 35, n.o 6) est solus fons Gadi morrbu® Linna;i; Artedium vero hunc piscem 'nnn ins,- vidh'se" ex" eo°pa 
t adiqrad,eUm non.desc'-'P7lt< quodque in diagnosi: radium primum spina Jm dixe.it, quod in specie auadam 
men i»it r T A,lled'»m 'S'1'", L.nnxus, hunc vero re.-entiores ,ui errorem proband urnSsu'n 7 
men igitur. Gadus morrhua, tit falsa descnptione nixum, reiiciendum- svnonvmon vem- r mil ' i j rss ibÄTtfÄÄBÄ 
factis, a nobis iteratis et confiimatis, ductus, hasc nomina svnonvma hahuit C, „i i Bahusiae 
distmctionem, quam cl. Strom, in sua description Söodmoerensi fl p" 317) inter SiId T l , "ct" aUf e°' !fm  

dum morrhuam et G. dl.ri.rn speclare; inter quos sine dubio eadem r^diffiSnth IuL PiL^ T' 
terScotch Cod et "Dogger Bank Cod/' et Bahcisiensis inter 'Tälgild Torsk et Slo-Torsk" facit* No?3 vero^aud 
dub,,, G. morrhuam recent,orum esse adultum, G. c.ll.riam juniorem ejusdem piseis credi us Hie ve 
aqu mmus profunda et salsis, utut ,n Mari Balthieo, nu.nquam a.tingit earn magn.tudinem, ut cum eodem pisce 
adulto in mar, German,co comparan possit. Observandum est cl. Yairell (History of Br. F T II p 149) m,i 
se numquam G. collar,am vid.sse confitetur, ita tamen rem acu teti3isse, ut putet, G. call'ariam varieiate 
esse meridionalem, h. e. progeniem, qua; ID aquis minus profundi's versatur-). auanam vauetatem 

P. D. 1 2  ad  1 5 ,  +  1 7  a d  2 0 ,  +  1 7  a d  1 9 .  P. , 9 .  r. 6. A. 1 8  v .  1 9  +  i 5  ad  1 8 .  

Longitudo ordinaria Gadi callarias, a b apice coincidunt, indeque ad p. caudalem multo de-
rostn ad p. caudalem, 2-pedalis, seniores autem, crescunf. Dorsum rectiusculum, convexum Ven-
qui in aperto mari capiuntur, interdum longit. ter etiam convexus, plus vel minus pendens 
4 pedum et pondus circiter 40 Libr. attingunt. prssertim i„ femina. Summa corporis altitudö 
Corpus paullum compressum; altiludo atque circiter 4 longit.s, latitudo maxima J altitudinis 
lalitudo maxima ad initium p. dorsalis lmce aequat. Caput magnum, cuneatum, i vel potius 

P°s,ql,^ hKc ol«''''vatio conscript, et prelo submissa erat, in manum nobis venit fasc. 3us open's meritissi-
mi Kiojeii, Danmarks fiske, in quo, p. 3 et seq. ha;c res diffusius traclata est. 
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4 longit.s corporis explens; fröns plana; sulcus 
nuchalis ad initium p. dorsalis lae fere exten-
sus. Oculi magni, rotundati; orbita ovalis, cu-
jus di ameter longitudinalis |  longit.s capitis aequat; 
linea a margine maxillae superioris ad apicem 
operculi ducta, marginem oculi inferiorem tan-
git. Interstitium oculorum circiter \ longit.s ca
pitis tequat. Narium aperturae rotundatae, po
sterior major, oculis quam apici rostri multo 
propiores. Os magnum, terminale; maxilla su
perior longior, praesertim in junioribus. Ossa 
maxillaria, apicibus latiuscula, truncata, dimi-
diam capitis longitudinem aequantia. Rostrum 
carnosum, ante marginem maxilke superioris pro-
tensum, in senioribus obtusum, in junioribus 
autem semper acuminatum et magis prominens. 
Maxilla inferior, cirrho mentali instrucla, sub 
margine oculi posteriore desinit. 

Dentes in maxilla utraque inaequales, su-
bulati, in pluribus ordinibus inordinatis, an-
tice latioribus et interstitio disjunctis, dispositi. 
Dentes in ordine antico maxillae superioris et 
postico inferioris majores, apicibus incurvati et 
ad angulum oris longitudine accrescentes. In 
junioribus una tantum series denticulorum in 
maxilla inferiore in venitur. AnLica vomeris pars 
anguliformis, denticulis, carminis inslår positis, 
armata. Ossa pharyngea 4, similiter dentata; 
superne 2 rotundata et approximata, ad radices 
branchiarum adnata; infra etiam 2, oblonga, an-
ticelatiora, intra branchias inferiores sita. Bran
chiae ordinibus tuberculorum duobus intus ar-
matae, quorum anterior branchias anterioris, lon-
gis pectiniformibus, posteiior brevibus et den-
ticulatis constat. Membrana branchiostega libe
ra, 7-radiata, profunde incisa, margine libera, 
nec adnata. Margines operculorum limbati, oper
culum triangulare, minutum, in apice desinit. 

LLARIAS. 

Corpus squamis parvis, tenuibus, imbrica-
tim tectum; squamae minores caput et radices 
pinnarum, prcesertim p. caudalis, obtegunt. Li
nea lateralis lata, e tuberculis oblongis, humilibus 
quasi articulata; dorso propior, supra pinnas 
pectorales curvata, a medio vel fine p. dorsalis 
lmae ad p. caudalem recta. Anus in medio 
corpore vel sub initio p. dorsalis 2dae situs. 

P. dorsalis prima altiuscula, apice rotun
data, supra radices p. peetoralium incipiens, ra-
diis 12—15, quorum 2 primi simplices, ceteri, 
excepto ultimo, divisi, 4us et 5us longissimi.— 
P. dorsalis 2a altitudine duplo longior, antice al
tiuscula, margine oblique truncata, supra anum 
incipiens, radiis 16—20, quorum 4 primi sim
plices, 5us longior et, ut sequentes, apice di\i-
sus. — P. dorsalis 3tia forma priori simillima, 
sed brevior, radiis 17—19, quorum 3 primi 
simplices, 4us et 5us ceteris longiores. — P. 
pectorales longiusculae, apicibus rotundatae, anum 
haud attingentes, radiis 20, quorum 2 primi 
simplices, 3us et 4us longissimi et, ut ceteri, 
apicibus divisi. — P. ventrales ante pectorales 
sitae, sub medias usque p. venlrales extensae, 
radiis 6, quorum 2us apice in filum productus. 
— P. analis anterior radiis 17 ad 19, quorum 
4 primi simplices, 3us longissimus et cum cete
ris divisus. — P. caudalis apice truncata, radiis 
24—26. — Pinnae omnes cute corporis obte-
guntur. 

Partes internae fere exacte ut in G. mer-
lango conformatae. 

Color ita variabilis est, ut plura nomina 
specifica exinde orta sint. Pictura generalis, 
omnibus fere communis, haec fere est: Corpus 
superne cinereo- vel olivaceo-canum, maculis 
crebris rotundatis, luteis vel fuscescentibus or-
natum, quae in facie desunt, in lateribus rare-
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scant. Corpus sublus sordide albidum, imma-
culatum. Pinnas verticales fuse® maculis obscu-
rioribus, plus vel minus dislinctis, interdum 
tascias obliquas formantibus, decoratas; p. liori— 
zonlales dilutiores, unicolores; ventrales saspe co
lore ventris linguntur. Iris in senioribus ar-
gentea, in minoribus fulvescens et in individuis 
fusco-olivaceis vel rufescenlibus ruber. 

Varietates liujus piscis, quse variis desig-
nantur nominibus, ad 3 classes referri possunt: 
1. Grisea vel nigricans, maculis obscure fuscis 

vel nigricantibus supra, luteseentibus infra li-
neam lateralem ornata. In bac classe, prasser-
tim vulgari, adultus Stor- vel FA!gild-tors k, 
parvus Smd-torsk a piscatoribus appellatur. 

2. Fusco-virescens, maculis fuscis vel fusco brun-
neis crebre adspersa; Gräs-torsk appellalur. 

3. Rubra; vel maculis crebrerrimis picta pin-
nisque omnibus rubris, vel dorso et piunis 
lusco-rufescenlibus. Iris rubra. Hunc piscem 
Berg- et Röd-torsk vocant. 

Gadus callarias in mari Atlantico, Germa-
nico et Glaciali usque ad Groenlandiain vulga-
rior invenitur. Prope Scandinaviam et mare 
occidentale et Balticuin inhabitat; maximi au-
tem et copiosissimi frequentius in locis quibus-
dam maris Germanici, nomine Fiskarbank co-
gnitis, et prope Lofodden Norvegias reperiuntur. 
Aquam profundam amat; tempus coitus et ado-
lescentiae in aqua minus (e. gr. 15 ad 30 or-
gyias) profunda degit. Maximi potissimum abys-
sum, usque ad 100 orgyias profundum, inhabi
tant; nonnulli ex majoribus, sero autumno, lil-
tora montana et abrupta visitant, se, ut vide-
tur, crustaceis piscibusque expleturi, priusquam 
in biberna loca descendant. Ex bis locis pro-
fundis tempestive, jam mense Februario in bo-
realibus, serius autem in meridionalibus aquis 
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exeunt; tum tempus coeundi incipit. In ta'-
niis sinus codani circa medium Martii, serius 
vel ocius, prout ver appropinquat, coeunt in aqua 
modice profunda, fundo berboso, prsesertim ubi 
Fuci crescunt, in quibus ova deponantur. Coitu 
finito, pisces in loca vadosa, ubi sestivant, dis-
sipantur. Pulli subito, ut piimte astatis mos 
est, accrescunt; fine mensis Marlii jam 4, au
tumno longit. circa 15 poll, attigerunt. Abun-
dantia fere incredibilis horum piscium in foe-
cunditate eorum qua:renda est; ovorum 9,000,000 
in ovario unius femin® numerata sunt. Gadus cal
larias inter nostrates liujus generis voracissimus. 
Non solum pisces, crustacea et vermes praeda-
tur, sed etiam lapides interdum devorat. Iner
tias, ut videtur, deditus tarde natat. 

In profundo vel aperto mari bamis vario 
modo comparatis capitur; sc. hamo simplici 
(Handsnöre), et in Ueniis Dörj, vel, proeser-
tim in aperto mari, apparatu, a resli hamis-
que numerosis, ei aflixis, composito, paullo forti-
ore quam illo, quem supra, ad G. feglefinum, 
Tab. 19, d escripsimus, prasterea simillimo. Hie ap
paratus Restis major (Stor-Backe vel Lina,) dicitur. 
Mollusca vel potius frustulre Clupeas recentis pro 
esca adhibentur. Retibus etiam, tum in loco coi
tus turn in tfeniis involvitur. Caro alba et sa-
pida, multa quidem recens, plurima vero sale 
condita consumitur el in mercatura Cab it jo ap
pellatur. 

Prseparatio hoc modo fil. Pisces post capturam 
mox maclantur, incisura transversali in jugulo 
facta, ut effundatur sangvis. Postea, ventre dis-
secto et capile detruncato, columna vertebralis 
ad vertebram pone anum tertiam eximilur, et 
peritonffium tolum cum partibus intestinis amo-
ventur. Caro denique colluitur et in sarmentis 
vel corbis deponitur, ut omnino defluat quidquid 
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supersit aqua?. Tandem pisces quampiimum sali-
untur, ut concedit tempus, aul in nave aut in 
fabricis saliendo carni ad litlora conditis, si inodo 
piscis lecens eodem transportari "potest. Quae 
p raspa ratio duplici modo fit. Pisces enim vei per 
strata posili sale asperguntur, quoe salsura sicca 
(torrsaltning) dicitur; vel in vasis salsamenta-
riis, ad iiquorem continendum paralis, saliuntur: 
qute salsura liquida (laksaltning) nominatur et 
fortasse diflicilins in nave adhibelur. 

LLARIAS. 

Utracunque initur saliendi ratio, pisces post 
5 —10 dies, pro temperie aeris et bonitate salis, sa
tis, ut conserventur, sale penetrati sunt. Tura exi-
rauntur et, ut siccentur, aeri exponuntur, sed 
cavendura est, ne solis iadiis afficiantur; tan-
demque in acervis curaulantur, ubi valde corn-
primuntur, imposila gravi ponderis mole. Quo 
facto piscis ad mercaluram paratus est. 

C. U. E. 
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GADUS carboncirius Linn. (G rå-Se v.) 
Tub. 48. 

Diagn. iMaxil lae fere aequales;  cirrhus mentnlis  nullus;  l inea lateralis  reeta,  pinna 
caudafis apice profunde sinuata.  

Nat tTy£la ' • SCOi0r ' ^Medi ^eSCI '- Gen ' ?Y20 n:° 2* - S?n ' P- 34 n:o 2- - Gadus carbonarius Linn. Syst. 
226 Tah* fifi n i n SS°1 /"T" P ' ftnl° 8~ 7 Ström Söndm™ 1 P- 3 05. - Bloch F. Deutschl. II p. 
226, Tab. 66. — Risso Ichthyol. de Nice p. 112. — Faber Fische Islands p. 96. — Yarrell Br. F II n 169 — 
Kroyer Danmarks iiske T. II p. 102. F P" l t)y' 
43 /"T"' pad viie"s,Linn.Sy«l. Nat I, p 438, n:o 7; - Fn. Sv. p. 112, „:o 309. - Nilsson Synopsis p. 

n.o 6. — Risso p. 114. — Faber F. Isl. p. 99. — Yarrell Br. F. II p. 175. * 
.Kc. \ In!er carbonarIium. et G- virentem nullum adest discrimen, nisi magnitudes et colon's. Attente ieitur 
oösei vanti et comparanti hi pisces ut seniores a junionbus ejusdem speciei difFerunt. G. virentem praeterea pi-
scem esse juvenilem genitalia semper immature demonstrant, quod jam a Duhamelio (Traite des Pesches T II 
p. 15t>) o bservatum leg,mus, quamquam G. virentem falso juniorem G. pollachium esse suspicatur *). 

P. D. 12 v. i3+19 ad 24 + 20 ad 22. P. 20. V. 6. A. 23 ad 27 + 18 ad 2 1.  C. 3o. 

parte vomeris et in ossibus pbaryngeis, carmi-
nis instar positi. Opercula laevia, marginibus 
rotundalis laevibus; suturae partium extus baud 
apparent. Operculi apex obtusus supra rad. p. 
pectoralium sursum vergit. Apertura brancbia-
lis magna. Membrana brancliiostega 7-radiata, 
margine medio libera nec pectori adnata. A reus 
branchiales latere interiore tubereulati; tubercula 
ordiuis interioris branchiae pri mas pectinata; ce
tera brevia et distanlia. Lingva laevis, alba, 
marginibus obscuris, apice lata. 

Corpus, pars capitis et radii pinnarum, squa-
mis minutis, imbricatis tegunlur. Linea lateralis 
(ere recta, dorso propior, supra aperluram bran-
chialern incipiens, inde sen sim descend ens, ad 
mediam caudani desinit. Anus rostro, quam apici 
caudae, multo propior. 

Pinnae dorsales tres. Prima brevis, alta, 
apice rotundata, medio inlerslitio p. ventra-
lium et ani opposita, radiis 12—13, quorum 2 
primi simplices, ceteri apice divisi; — 2-da lon-
ga, antice alta, postice sensim decrescit; radii 

Longitudo ordinaria G. carbonarii 3-pedalis. 
Minores, seu G. virentes, taenias visitantes, vix 9 
—12 poll ices excedunt. Forma corporis elegans, 
sub-fusiformis; summa altitudo, sub fine p. dors, 
primae incidens, media est inter i et ; longit.s 
corporis, ab apice rostri ad radiceni p. caudalis 
dimensi. Latitudo in eodem loco dimidiam al-
titudinem explet. Dorsum crassiusculum, se
cundum totam longitudinem convexum; sic 
etiam venter. Caput cuneato-acuminatum, me
diocre, i longit.s corporis capit. Oculus a linea, 
inter rostrum et mediam p. caudalem ducta, in 
duas paries aequales dividitur. Interstitium ocu-
lorum in junioribus aequale distantiae oculi a ro
stro. I11 senioribus rostrum longius accrescit. 
Nares, aperturis duabus rotundis, approximatis, 
quarum posterior major; oculis quam rostro pro-
piores. Os paullum adsurgens, mandibulis ju-
niorum fere cequalibus; in seniore inferior lon
gius prominet. Maxilla superior, antice ab in-
termaxillaribus formata, sub margine oculi an-
tico terminatur. Dentes in maxillis, in antica 

) De liac observatione idem valet, quod supra ad descriptionem Gadi morrhuae p. Ill dictum est. Kröyerum 
I. c. hsec nomina jam ante nos conjunxisse videmus. 
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19_24; duo prirai simplices, ceteri ramosi; — 
p. tertia forma secundas similis, radiis 20—22, 
quorum 3 primi simplices, ceteri ramosi. — P. 
peclorales alte positas, apicibus rotundatas, ra
diis circiter 20, quorum duo primi simplices. 

p. venlrales exiguae, acuminata;, ante apicem 
operculi locatas, radiis 6. — P. anales duas; an
terior p. dorsali 2:as subsimilis eique opposita, 
radiis 23—27, quorum 5 primi simplices, bre-
viores, 6:us longissimus et cum sequenlibus apice 
ramosus; — posterior p. dorsali 3:tiae similis, ra-
tliis 18—21, quorum duo primi simplices et bre-
viores, 3:us longissimus et, ut sequentes, apice ra
mosus. — P. caudalis profunde sinuata, lobis 
acutiusculis radiisque circa 30, praeter extremos 
breves. 

Partes intestinas partibus iisdem congene-
rum si millimas. 

Color in senioribus obscurior, in junioribus 
dilutior. Dorsum et caput superne obscure vi-
ridi-olivacea; latera fulvescente-grisea; venter et 
caput subtus argentea. Pinnae omnes obscure 
fusco-virescentes, unicolores, exceptis ventralibus, 
rufescente-albidis; rostrum, labia, os intus in 
senioribus atra, in junioribus cana; lingua albida 
marginibus atris. Iris argentea, colore fusco vel 
rubescente induta. 

Habitat G. carbonarius in mari Germanico, 
Atlantico et Glaciali, usque ad Groenlandiam et 
Spitsbergen, item in mari mediteraneo, ubi ta-
men minor est el rarior. Maxima copia ad 
oras Norvegias, usque ad Finmarkiam reperitur. 
Intra sinum Codanum majores rarius apparent, 
juniores autem nonnullis annis frequentes ibi ad-
sunt. Dubitamus num hie piscis in mare ballhicum 
intiet; certe in taeniis ejusdem circa 59" lat. 

BONARIUS. 

ignotus est. Seniores, qui semper in alto el pro-
fundo mari, ubi fundus petrosus, vitam de-
eunt, nec fere umquam in loca vadosa adscen-
dunt, Sej vel Grä-Sej vel Gråsik nominantur. 
Juniores, nominali Nollar, sinus et aquas mo-
dice profundas pro domicilio eligunt. Vivendi 
modum seniores G. ' callarias, juniores Scombri 
imitantur. Ili enim asstivo tempore raro ad fun-
dum, sed in media aqua natanl; litlora in ma-
gnis agminibus sequuntur, aquam impetu fluen-
tem amant ibique in superficie, saepe alte pro-
silientes ludunt. In sinu codano tempus coéundi 
circa Cnetn Martis vel initium Aprilis incidit. 
Mense Julio pulluli ad liltora apparent, quo jam 
mense Aprili adveniunt juvenes paullo seniores, 
qui usque ad auctumnum ibi manent; hieinem 
vero in profundis aquis degunt. G. carbonarius 
prseserlim pisciculis viclilat. Molus ejus in aqua, 
quam G. callarias, alacriores sunt. Seniores, si-
mili modo ac G. callarias capiuntur. Juniores 
sagenis et maxima pars reli quadrangulari, in 
Norvegia Sjckenot dicto ibique usitato, involvun-
tur. Hi pisces juniores plerumque recens cocti 
comeduntur. Seniores ut G. callarias saliuntur, 
sed louge minoris asstimantur. Siccati vero ut 
merx vendibilis a mercatoribus anquiruntur et 
copiosissime venduntur apposito nomine Gråsida 
vel Stockfisk, in parte Scandinavise boreali Rot-
skjeer. Siccatio eo modo fit, ut pisces, in nave 
mactati, partibus intestinis amotis, usque ad 
vertebras caudae posteriores ila findantur, ut sola 
fere cute partes dimidiae cohasreanl; quas in pev-
ticis suspensae relinquuntur, usque dum perlecte 
siccatae sint. 

C. U. E. 
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SEBASTES viviparus Kröjer ( L i l l a  K u n g s f i s k e n . )  

Tab. 49. 

Di agn. Subaurantiacus, macula magna nigrica rite ad apicem operculi nonnullisque 
itiscis, Jiidetermmatis ad latera dorsi.  Apices p. peetoralium pone anum extensi.  

sr irpag's™8  B o l n , s l ä n s  f i s l a r  5 >  p-4 9  c- f i g- -  »«-

P.D.  1 5  + 1 3 ;  P.  i + 6 ;  V. i  + 5;  An.  3  + y;  C.  i 5.  

In sinu codano hic piscis  longitudinem 8 
—10 poll icum att ingit .  Corpus compressum; 
maxima al t i ludo,  paul ium pone radices p.  ven-
tral ium, in feniiua gravida ^ lol ius longitudinis  
corporis  cum pinna Cauda I  i  asquat;  in mare 
paullo minor,  asqu.  £ longit .s  praeter  p.  cauda-
lcm. Lineas dorsi  ven t  r isque simil i ter  fere cur-
vatae;  in femina autem gravida,  venter  for
t ius curvatus.  Lat i tudo dimidiam corporis  al-
l i tudinem aliquanto superat .  Dorsum convexum; 
venter  fere planus.  Caput  magnum, compres
sum, apice obtusum, fere t r iangulare;  longitudo 
ejus,  a  margine maxil lae superioris  ad apicem 
operculi ,  \  longitudinis  prater  pinnam caudalem 
explet .  Frons plana,  ad occiput  depressiuscula ,  
ubi  duo tubera subparal lela ,  sursum divergentia 
exsistunL Os magnum, adscendens,  extensi le .  In-
lermaxii lar ia  distantiam fere ab apice rostr i  
ad marginem anteriorem pupil lae asquant .  Os 
maxil las  su perioi is  apice di latatum; angulus po
st icus,  ore clauso,  sub centrum pupil lae e xten-
sus.  In apice maxil la  inferioris ,  qui  paullum pro-
minet ,  adest  tuberculum conicurn,  fere ut  ha
mulus subdeflexum. Hinc,  addita  al t i tudine 
dent ium, apex maxil la» inferioris  al t itudine asquat  
pupil lam. — Dentes graci les ,  carminis  instai  po-
si t i ,  in  maxil l is ,  in apice vomeris ,  ad latera palat i ,  
in  fauce,  arcubusque branchial ibus reperiuntur.  
Area;  dentibus obsi tas  in  ossibus intermaxil la-
r ibus antice latas ,  post ice angustas,  in junctura 
ossium separatas;  in maxil la  inferiore contiguas,  

Wright; Fries et Ekström. Pisces Scandinavice. Fasc. 9 

antice duobus tuberculis  dentat is ;  in vomere are
ola unica,  ant ice angulum acutum formans.  In 
ossibus palat i  ord i nes dent ium duo,  disjunct! ,  
intus divergentes,  reperiuntur .  Ossa pl iarvngea,  
duo supra tot idemque infra,  s imil i ter  dentata 
sunt.  Lingva cordata,  apice acuminato,  l ibero.  
Narium apertura posterior  major,  patula et  ro
tunda,  anterior  valvula clausi l is;  bae aperture 
oculis  qua 111 rostro multo propiores;  duas po-
steriores juxta et  supra anteriorem or bitas mar
ginem positas.  Supra medium interst i t ium na
r ium utr imque aculeus adest .  Oculi  magni,  al le  
posi t i ;  diameter  major quam dimidia longitudo 
maxil lae superioris .  Supra oculos qualtuor acu-
lei  utr imque inveniuntur ,  quorum primus inedi-
ocris ,  secundus multo major,  am bo in superiore 
orbitae margine locat i ;  duo postposi l i ,  minuti  et  
approximate Prasoperculum roLundatum, aculeis  
in margine quinque majoribus,  quorum secun
dus,  a  supremo, maximus omuesque asque inter  
se distantes.  Operculum tr iangulare,  spinis  t r i -
bus aculis  armatum, quarum una,  vix conspicua,  in 
margine inferiori;  al ia  in angulo,  supra api
cem operculi  mollem; ter t ia  inter  bas,  sed su-
periori  multo propior.  Ad ini t iom lineas latera
l is  duo aculei  conspiciuntur ,  quorum alter  supra 
l ineam, al ter  in ini t io ejus incipi t .  Membrana 
branchiostega septem-radiata,  supra apicem isth-
ini  connecti tur .  Branchias,  latere interiore,  or-
dinibus tuberculorum duobus dentibusque minu-
t is ,  introrsum curvatis ,  armatas.  Co rpus squamis 

16 
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inagnis,  tenacibu s, imbricätis,  in margine postico 
spinuloso-ciliatis,  pisceni asperum eilicientibus, 
vestitum. Caput similiter squamis, antice et  
subtus minutis,  tectum. Linea lateralis clorso, 
quam ventri ,  multo piopior et  durso parallela.  
Alius in femina ad J iongitudinis corporis (prae-
ter p. caudalem) situs; in mare paullo ante f si
tus.  In parte ani posteriori  papilla,  in mare, 
speciem penis referens, invenitur.  

P.  dorsalis sup ra apicem operculi  incipiens, 
usque adeo exteusa, ut radii  ejus ultimi,  defle-
xi,  basim p. caudalis fere attingaut.  Pars an
terior,  radiis 13 spinosis,  apice extra membra-
11am liberis,  quasi foriice oblique secata; pars 
posterior altior,  apice rotundata,  radiis 13—14 
ramosis.  — P. pectorales magnas, acuminatae, 
infra radium secundum dorsalem oriuntur; api
ces pone a num extendunlur; radii  17, quorum 
primus simplex, secundo duplo minor,  ceteri  di-
visi;  lOus et 11 us reliquis long iores.  — P. ven-
trales pone radices p. pectoralium silas,  acumi
nata*, radiis 6,  quorum primus spinosus, ceteri  
ramosissimi. — P. analis,  parti  molli  p.  dorsa
lis opposita,  radiis 10, quorum 3 primi spinosi,  
robusti ,  ceteri  7 vel 8 ramosi,  ultimus ad ba
sim lissus. — P. caudalis apice subarcuato-ex-
cisa,  radiis 15 ramosissimis,  praeter parvos la-
terales.  Pinna fortius extensa apice ceq ualis fi t .  

Color capitis dorsique ordiuarius aurantio-
rubicundus, in lateribus diluitur el.  in album 
veutris colorem sensini transit .  Ad latera dors i 
nonnullre maculae obli quae semper adsunt,  quae 
numero, forma et loco magnopere variant.  Ad 
apicem operculi  semper adest macula magna, in
determinate,  nigricans. Pinnae in superiore cor
poris parte carneae, in inferiore dilutiores Iris 
superne aenea, subtus fulvescens, argenteo-mi-

I V I P A R U S .  

cans, annulo flavo-asneo pupillam at ro-coeruleam 
cingente 

In tasniis Babusiae, ubi hie piscis nomine 
Sjökock vel Käring designatur,  baud ra ro in
venitur.  Limites regionis,  q uam inhabitat,  non-
dum cogniti  sunt,  cum nuperrime, ut propria 
species,  cognitus sit .  Certo tamen comperimus, 
i l ium etiam ad Norvegiam inveniri .  Ad oras 
Hallandiae et  Scaniae nunquam, nisi  rarissime, 
ad venit.  Majo, Junio et  Julio in laeniis Babu-
si as ad profunditatem 20-60 orgyiarum capitur;  
sero quoque auctumno, Octobri—Decembri,  baud 
infrequens, in certis ibidem locis,  e.  gr.  ad vi-
cos Smögen et Fiskebäcks-kil ,  excipi solet.  De 
vitie ratione parum innotuit .  Incertum est,  quo 
tempore propagetur,  verisimile tamen videtur 
hoc mense Aprili  f ieri ,  quoniam hoc tempore 
mares et  feminae loca minus profunda simul 
quaerunt.  Ex observatione KRÖYERI  innotuit ,  fe
rn inarn viviparam esse, qua re apparet,  coitum 
sexuum perfectum fieri  oportere.  Ipsi,  mense 
Maio sas pe marem et feminam simul captos na-
cti  sumus, unde conjici l iceret,  i l los in monoga-
mia vivere. Fine mensis Maii pullos ita expli-
catos vidimus, ut non solum oculi ,  verum etiam 
t o t u m  c o r p u s  i n  o v o  c o n s p i c e r e t u r .  M e n s e  J u 
lio,  auctore Kröyero, pulli  jam matrem comi-
tantur.  Ova parva et numerosissima sunt,  qua-
lia inter pisces plerumque inveniuntur.  

Ad lit tora nostra tantum hamis, ad captu-
ram Gadi aeglefini comparatis,  capiuntur.  Pauci 
recentes vendunlur,  plurimi a Piscatoribus ipsis 
comeduntur; ad mercem nunquam, propter pau-
cilatem, paratur.  Caro alba et solida, carni Per-
cas flu v iati  l is gustu simillima. 

A u. E. 
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( S m å - H  v a  r f . )  

Di agn. Corpus elliptieum rostro caudaque extensis. Pinna dorsalis ad angulum ant 
ocV superioris orta; squamae magna), spinulis crebris ciliatas. (P. dorsi anique radiis 
apice Jissis, ultimis in latere caeco insertis). 

p• D• 79- 4- 63. P. <) (7). V. 6. C. 16. 
oynoiiymia. Pleuron. cardma Cuvier, Regne An. 1829, I! p. 34 (secundum "Petile limandelle" Duha 

liamcl, Trade des Peclies, Sect. IX p. 270, Tab. VI fig. 5). -  Fries, Vet. Ac. Handl. 1838 i>. 181 -  "V! 
punctatus' Fleming Wern. Mem. 2, 241 et Brit. Anim. 196 (nori vero P I. punct. Blochii). 

Obs. Numerus ladiorum probare videtur, luinc enndem esse piscein, quem FLEMING I .  c. descripsit falsoaue 
jB«™T(Man ÄT Bl oclyi' nppe"avif; se J  minime idem esse potest, quem eodem nomine propnsuerunt 
™! (Man. 46.) et YABRELL (Brit. T . II, 247), qui speciem tertiam, a Blochii et a nostra a:que distinctan, 

piaebeie videntur. — Icon BLOCHII (Ansl. F. Ill, 31, tab. 189), Pl. punctatus inscripta, certe prabet liguram Pl 
a!c ,-> |d> quod forma totiu s corporis, Irons deebvis, rostrum breve, s itus oculorum, vittce pe r oculos nigra et 

piiesemm pinna dorsalis, longe an te oculum superiorem orta, satis su perque ostendiint. In bis omn ibus non mi
lls pei lecte differ! a 11. cardma nostro, quam a Pl. punctata jenvnsii et Yarrellii, qui partibus nominatis in ter 

se convcniunt. 111 vero alns notis inter se magnopere differre videnln r. Descriptio adcurata Yenvnsii a Yar-
rel ho trans-script», etsi in plerisque ad PI. cardinam aptissima, differentias tamen paucas raaximi momenti os
tendiint, leg,mus enim: 'Squama: parvae', " in latere oculato spinulis marginalibus 4-6, in cajco paullo pluribus 
annate, Radius dorsalis primus seqncntibus 3-plo longior;" — "Macula magna rotunda, nigra, ceteris di -
stmciior, pone medium line® lateralis" , tandemque numerus radiorum ("D. 87; A. 68; P. 12") fere idem qui in 
11. punctato Blochii, a numero radiorum PI. c ardinal longe discrepans, describitur. ' icon Yarrellii fmediocriler 
efiicta in Kroyeri Danmarks Fiske II, 464) ostendit radium elongatum, squamas parvas et maculam nigram 
nupcr memoratas, prabetque pinnas dorsi anique, lit in P I. hirto, usque ad p. caudalem extensas: qua; omnes 
unit rentKfi ma pies sunt, quam quae dive rsitate sexus vel aetati s oriantur. Quamobrem ea descriptio et icon etnas 
citavimus, nisi fide careant, speciem Pl euronect®, a PI. car dina distinctam, inter banc et PI. hirtum mediam 
necesse est reprasentent; qua; minime Pl. punctatus dici potest, quod nomen, nt supra diximus, synonymon est 
1 t. htrti. JNeseio an eadern sit a c Pl. unimaculatus llisso. 

lnler 4 specimma, quae vidimus,  maximum fere tudo i  lal:s  medii  corporis squat;  longitudo vero 

Caput ab ore 
c. operc pone o c. inf. 

2 8  1 2  
27 12 
19 9 
17 

5-poIlicarej  mensurse vero sic adcuratius mili imetris  
exprimunlur.  

Longitudo Latitudo 
präster P. c. cum P. c . prater pinnas 

a -  95 116 44 
btf  96 117 45 
c - 69 84 29 
d -  55 65 23 , ,  

Specimen b, test iculis  explicafis,  adul l i  habilum pra;  

bet;  sed Duhamei spieimina 9-poll icaria memoral .  
— In omnibus noslris  latus sinist rum oculatum el  

coloratum est.  Structura fere omnis speciem prcebet 

intermediam inter Plalcssas e l  Rhombos; tolo ha-
bi tu externo refert  PI .  l imandoidem. Corpus el l i-

pticum apice utroque produclo; maxima lati tudo paullo 

minor quam dimidia longit.  corporis prseler p.  cau
dalem. Rostrum in angulum paullum acutum, sed 

aliquantum rotundatum, prominet;  merilum quoque, 

angulo obtuso,  rect i l ineari ,  l imites ellipseos excedit ;  
sed margo frontalis ,  juxta oculum superiorem, sinu 

levi imprimilur.  Cauda, pone finem pinn. dorsi  ani

que,  apice angusto et  l ineari  extenditur,  cujus lat i -

vix lal i tudine minor.  

Caput cum operculo paullum excedil  |  long.s 

corporis praeter p.  caudalem. Oculi  in latere sinistra 
approximat i ,  oblongi,  al te prominuli;  superior paul-
lulo major et  lev i ter  pone inferiorem retraclum, ad 

impressionem frontalem, inferior juxla maxillas,  vix 

ullo interst i t io interjecto,  si tus.  Ir is  et  pupilla förmå 

vulgari  construclse.  Interst i t ium oculorum angustdm, 
altum, carinam format ,  a medio latere maxil la;  su

perioris oculum inferiorem superne cingenlem, qu» dein 

inflexa,  pone oc.  superiorem recta pergit  et  retror-
sum evanescit .  — Nares ut  in Rhombis ceteris:  aper-

turse parra,  paullum distantes,  margine elevato;  an
terior (ubulosa et  superne in laciniam clausilem elon-

gata;  in latere oculato hujus speciei  amba; juxta ma-

xillam superiorem, ante interst i t ium oculorum; in cée-

co,  prope marginem dorsalem, ante p. do rsalem sila: .  

— Os magnum; maxil la inferior plus quam 45" ad-
scendens,  vix ante superiorem prominet.  Denies nu-

merosi ,  minuti ,  carminiformes,  ad latera tamen serie 

fere simplici  ordinati ;  in latere oculato minores,  non-
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vero  desunt .  Velum,  quas i  pa la l inum,  maxi l lae  sup:s  
magnum.  Ossa  maxi l larum mobi l ia ,  p l ic is  profun-
dis  separa ta .  Membr.  branchios lega  radi is  6  e longa-
l is ,  sub-planal is ,  addi to  rudimento  7 :mi ,  cum par i  
sub medio  menlo  cont iguo.  — Ul in  af l in ibus  (Rhom-
bis  Cuv.)  operculum nul la  par te  ad  marginem ven-
t ra lem exi t ,  n is i  apice  inf imo,  qui  angulum menta-
lem cum max.  inf .  formal .  Aper tura  branchia l  i s  ma
gna.  Apex opercul i  ro tundatus ,  supra  p .  pectora lem 
prominens ,  l iber .  

Linea  la tera l i s ,  in  car ina  in terocular i  or ta ,  re 
c ta  re t rorsum pergi t ;  ad  £  corpor is  (praeter  p .  caud. )  
def lec t i tur ,  moxque angulum,  paul lu in  supra  medium 
al t i tudinem corpor is ,  format ,  a  quo rec ta  ad  mediam 
pinnam caudalem exi t .  Haec pars  rec la  squamis  te -
gi lur  38  ( in  uno specimine 39)  obtus ior ibus  quam 
re l iquis ,  canal ique  tubulosa  ins t ruct is .  Ab angulo  
descr ip to ,  in  ser ie  obl ique  ret rorsum persequentes ,  squa-
mas c i rci ter  16  ad p .  dors i  e t  21  ad p .  ani  nume-
ramus.  Squamae corpor is  pro  hoc genere  magnae;  
in  medio  la te re ,  supra  l ineam la t .  ( specim.s  £ ) ,  2  
mil l imetra  la tae  paul loque longiores ;  6-angulares ,  re-
c t i l ineares ,  praeter  bas im denta to-s inuosam.  Pars  l i 
bera ,  ab  epidermide adhaerente  colora ta ,  rhombum 
transversa lem refer t .  Margo apical is  (qui  angulo  
medio ,  obtuso,  f lec t i tur ) ,  paul lu lum elevatus ,  sp inul is  
c i rc i ter  30  rec t is ,  corpor i  non omnino adpress is ,  c i -
l ia tus .  Spinulae  in  la tere  caeco pauciores .  Focus ,  u t  
in  p ler isque squamis  dentat i s ,  in  medio  margine  l i -
bero  s i tus ,  s t r ias  radiantes  ad  to tam bas im dimi t t i t :  
s t r iae  concentr icae  in  marginem l iberum exeunt .  To-
tum caput ,  praeter  os ,  e t  omnes  radi i  p innarum squa
mis  ornantur .  — Radios  s ic  numeravimus:  
in  spec im.  a.-  P.  D.  79;  A.  63;  P .  9(7) ;  V.  6 ;  C.  16 .  

b . -  -  80;  -  G3;  -  9(7) ;  -  6 ;  -  16.  
c-  -  79;  -  58;  -  9(8) ;  -  6 ;  -  16.  
d:  -  78;  -  64;  -  9(7) ;  -  6 ;  -  16.  

P .  dorsa l is  paul lum ante  oc .  sup.  in  la tere  caeco in-
c ipi t ;  radi i  4 -6  primi  aequales ,  ad  medium l iber i ;  
sequentes  sens im accrescunl ;  55:us  ad  60:us  re l iquos  
superant ,  ant ic is  tamen non duplo  longiores ;  pos t re-
mi  4  vel  3  parvi ,  u t  in  PI .  h i r to ,  lobulum rotun-
datum conf ic iunt ,  in  la tere  caeco inser tum,  quod 
his  pecul ia re ;  omnes  apice  l iber i  e t  f i ss i ,  quod in  
pos l ic is  evident ius  appare t ;  pos t remus ad  bas im ra-
mosus .  — P.  anal is  ad  l ineam,  e  margine  praeoper-
cul i  pos t ico  cont inua tam,  or i tur ;  ubique s imi l i s  e t  

aequal is  par t i  opposi tae  p .  dorsal i s ,  s imi l ique  modo 
terminata .  — P.  pectora l i s  s in is t ra  longi t .  capi t i s  
d imidi i  v ix  superat ;  radi is  9 ,  s impl ic ibus ,  u t  in  PI .  
l imandoide;  l :us  ad  4:us  ap ica l is ,  u l t imus ad ;  pin
nae extensus .  P .  pect .  in  la tere  caeco mul to  minor ,  radi is  
'7  ve l  8 .  — P. ventra les  u t  in  re l iquis  Rhombis  for-
matae  (conf .  p .  59  not . ) ,  usque ab  angulo  ment i  in -
c ip iunt  5 in  hac  sp .  f i ssura  membranae ,  non vero  in-
ters t i l io  radi is  vacuo,  a  p .  anal i  separa tae ;  dext ra  
paullo minor et, ut altera, dexlrorsum concava. — P. 
caudal is  radi is  u t r imque 2  s impl ic ibus ,  grndat im bre-
vior ibus ;  re l iqui  12,  ter  d ichotoini ,  aequales  vel  la 
te rals  paul lu lo  breviores ;  p inna ig i tur  expansa ,  ro-
tundata .  — Spina  anal rs  nul la .  — Anus in ter  p .  
ventra les  s i tus .  

Par tes  in ter iores  minus  inspeximus.  Oesopha
gus ,  hepar  magnum superne  ambiens ,  pone id  in  
ventr icu lum parvum,  non d i la ta tum,  sed durum,  de-
s in i t .  In tes t inum,  in i t io  app .  caecis  carens ,  juxta  
la t  us  ocula tum sub hepate ,  va lde  d is tentum inf lec t i -
tur ;  crass i t ie  minui tur ,  ad  la tus  caecum magna f le-
xurå  Lienem magnum ambi t ,  tandemque anum ver
sus ,  i te rum amplra tus  procedi t .  Recessus  cavi ta t i s  
abd.s  la fera les ,  juxta  processus  spinosos ,  organa sola  
generat ionis  cont inent ;  in  mare  post ice  acut i .  Rec .  in  

• T la tere  ocula to  medium corpus  excedi t ;  in  caeco parvus  
es t .  In  pul lu lo  (c)  desunt ;  rudimenta  enim org .  
gen.s  in  pcs t rema cavi ta te  abd.s  inveniuntur .  

Color  rufescens ,  macul is  fusc is ,  d iv is is  e t  inde-
terminat is ,  juxta  marg.  dors i  ventr isque;  mac.  major ,  
re l iquis  evident ior ,  t ransversa ,  f lexuram l ineae  la t . s  
t rans i t ;  a l ia ,  obsole l ior ,  ad  f  corpor is  appare t .  P i -
c tura  fere  s is t  i t  re l iquias  fasc iarum 8 ,  quarum l :ma,  
obsole ta ,  per  oculos ,  2 :da  per  operculum,  3: t ia  per  
f lexuram l ineae  la t . s ;  7 :ma,  evident ior ,  in ter  f inem p .  
dors i  anique,  caudam t rans i t ;  8 :va  in  bas i  p .  cau
dal is .  Radi i  p innarum praeterea  macula t i .  

Diff .  sexus  ignota .  Specimina duo majora  (a  
e t  ft)  sunt  mares ;  re l iqua  sexu incer ta .  Haec omnia ,  
eadem quae FRIES I .  c .  descr ips i t ,  prope Fiskebäcks
ki l  Bahusiae ,  d .  6  Apri l  i s  1838 capta  sunt ;  specia-
l iora  non adnota ta  inveni ,  neque cogni tum es t ,  a l ia  
prope Scandinaviam inventa  esse .  FLEMING specimina 
vidi t  ad  Shel landiam et  ad  Br i tanniam merid ional i-
occidenta lem inventa ;  DUHAMEL ad Gal l iam capta  
commemoravit. C. S. 
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CYPRUS US albui mus Linn. (Löja.) 
Tab. 51. 

Diagn. Maxilla inferior superiore paullo longior;  squamae lineae lateralis  circiter5o-
radii  p.  analis  20.  

Synan. Artedi Gen. p. 6; — Sp. p. 17; — Syn. 
Retzii Fn. Sv. p. 359. — Ekström Act. Holm. 1830 p. 
p. 96 Tab. 8. — Yarrell Brit. Fisches 1 p. 308. 

p. 10. — Linn. Syst. Nat. I p. 531; — Fn. Sv. p. 130. — 
187. — Nilsson Syn. p. 31. — Ulocli Nat. d. Fische D. 1 

P. D. I I ;  P. I  6; V. 9; 20; C. 19. 

Gyprinus alburnus inter  minores Cyprinos 
Sveciae numeratur .  Longitudo ejus ordinaria 5  
— 6,  raro /  poil ices c omplet .  Corpus elongatum, 
minus al  tum; al t i tudo maxima,  ad radices p.  
ventral ium incidens,  j  loi igi tudinis  corporis  pree-
ter  p.  caudalem aequat;  lat i tudo dimidiam al t i -
tudinem capit .  Dorsum, per  tolam longitudi-
nem, convexum. Venter  planus;  a  pinnis  ven-
tral ibus ad anum carina Lus.  Linea dorsal is  mi
nus cjuam ventr is  curvata.  Caput  parvum et  
modice compressum, fere tot ius loi igi tudinis  
corporis  cequat .  Fröns lata,  convexa;  l inea facial is  
recta.  Os adscendens,  magnitudine mediocre;  
maxil la  inferior  paullo longior.  Ossa pl iaryngea 
sola dentibus arinata;  sc.  5  in serie  superiore,  
2  111 inferiore disposi l i  Aperturce bran chiales ma-
gnae.  Prasopercula exigua,  fere obti-cta;  opercula 
majuscula eL t r iangularia .  Membrana brancbio-
stega 3-radiata,  sub medio pecture corpori  ad
nata .  Oculi  magni,  circulares;  diameter  inter-
st i t io eorum asqvalis .  Linea ab apice rostr i  ad 
mediam caudam ducta,  marginem superiorem 
pupil lce t ransi t .  Nares,  oculis  quam rostro pro-
piores,  aj>eitui is  duabus approximatis ,  quarum 
anterior  rotundata,  posterior  lunata.  Corpus squa-
mis imbiicat is ,  tenuibus,  j )ulcbre s t r iat is ,  ma-
jusculis ,  deciduisque vest i tum Linea lateral is  
demissa,  vent i iquam doiso multo piopior ,  squa-
mas circi ter  50 continet ;  supra i l lam ad basim 
p.  dorsal is  10,  infra,  ad radices p.  ventral ium, 
5  series squamarum numerantur.  Anus inter  api-

cem rostr i  e t  apicem p.  caudalis  exacte inedius.  
P.  dorsal is  in medio inter  apicem rostr i  e t  ba
sim p.  caudalis  incipiens,  supra anum desini t .  
Alt ior  est  quam longior,  oblique truncäta,  mar-
gine recto.  Had i i  11,  quorum 3 pr imi simpli-
ces;  primus minutissimus,  vix conspicuus;  se-
cundus a3<juat  dimid iam longitudinem tert i i ;  <jui ,  
cum quarto,  longissimus;  ceteri  apice ramos i .  — 
P.  pectorales acuminalas,  radiis  10,  quorum pr i
mus solus s implex.  — P.  ventrales a nte medium 
corpus si tas;  breves,  apice oblique acuminatse,  
radiis  9  divisis .  —P. analis  sub f inem p.  dorsal is  
orta ,  longa,  post ice demissa,  margine paullulum 
incurvato;  radiis  19 — 22,  quorum primus mi
nutissimus,  secundus longitudine asqualis  dini i-
dio ter t io;  quartus longissimus et  cum ceteris  
apice divisus.  — P.  caudalis  profunde incisa,  ra
di is  19 divisis .  

Partes internas ul  in congeneribus for  ma tee.  
Color dorsi  capit isque superne virescenti-

canus;  proeterea argenteus;  i r is  s imil i ter  colora-
ta ,  supra pupil lam fulvescens,  punctis  canescen-
t ibus confert is  notata.  P .  analis  albida;  p.  pe
ctorales ventralesque et iam albidae,  margine au-
tein anteriore virescentes.  P.  dorsi  caudagque cance.  

Hie pisciculus,  nomine Löja,  Benlöja,  Löga,  
Pjön,  Pyn e.  s .  p .  cognitus,  sat  frequens in Sue-
cia in venitur .  Pro cerlo scimus i l luin in f lumi-
ne Calix usque ad 66° lat :s  invenir i .  In Norve-
gia vix invenitur .  Habitat  in lacubus et  f luviis  
majoribus,  ubi  aqua l impida,  et  in téeniis  ma-
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ris Balthici inlerioribus. Semper in agmiuibus, 
nu n qua ni solitarius vivit. Aquam limpidam el 
leniter fluentem, supra fundum lapidosuin vel 
arenosum, amat. Raro igitur in lacul)us mino-
ribus fundo graminoso limosoque nioratur. Agi-
lis vividusque, a tempore vernali ad auctumnum 
in summa aqua versatur, ubi insecta avide ca-
ptat. Solem et tranquillitatem aeris amat, ob 
eamque rem ingruentibus procellis pluviisque loca 
ventis subducta quasrit, vel se paullulum in 
aqua demergit, ubi tamen non diu moratur. 
Fundum noil petit, nisisero auctumno; lum enim 
bicce pisciculus, similiter ac congeneres, ad hi-
bernandum in profundiora loca descendit. Minus 
pavidus, cito ad locum revertitur, unde a stre-
pitu quodam fugatus sit et par vas cjuaslibet res, 
in superficiem aquas decidentes, avide devorat. 
Insectis vermiculisque prassertim victitat. Fine 
mensis Maji vel initio Junii Cypr. alburni ca
ter vatim congregantur, et in locis vadosis, fundo 
petroso vel arenoso, nuptias celebrant. Agmina 
tum ad litora arctissime constipantur et speciem 
nubili tenebrosi in aqua referunt. Quum coeunt 
pisces congregati cum strepitu per intervalla 
breviora supra aquam exsultant, unde sonus, 
velut panni dirupti, oritur. Ova ad littora, in 
lapidibus vel ramulis demersis deponuntur. Pulli, 
cito exclusi, celeriter accrescunt. Piscatores cre-

A L B U R N U S .  

dunt, C. alburnum, post intervalla brevia, ler 
per asstatem coire; quod vero ita intelligendum 
est, ut differentia temporis coitus ab aetate pi-
scis pendeat. Hoc ex eo conspicitur, quod Cypr. 
alburni, nuptias primum celebrantes, majoies 
sunt illis, qui postea coeunt. Hie piscis, nisi 
tempore coitus, nunquam in uno loco copiose ca-
pitur. Captura , ope sagense minutissimas, Löjsköte 
dietas, de more fit; etiam excipulo magno, Grip 
vocato, piscibus injecto, fieri potest. Tempore aesti-
vali etiam in nassis vel retibus includitur, quae 
autem piscatura raro prospere evenit. Post tem-
pus coitus avide hamum arripit, prassertim si 
insecta ex ordine dipterorum, pro esca adlii-
ben tur. 

Cypr. alburnus, quoniam parvus est et ma
gna ejus copia raro adquiritur, in oeconomia pri
vata parvi aestimatur. Recens plerumque come-
ditur; assatus gustu Clupece liarengo subsimilis 
esse dicitur. Salitus vel siccatus saporem sua-
vem perdit. Piscatoribus prfecipue utilis est hie 
piscis, quod optime pro esca ad pisces majores 
capiendos adliibeatur. Sternse Larique ilium avi
de quserunt semperque loca, ubi congregalur, vi
sitant. In Gallia a pigmento, squamas tegente, 
materia parari dicitur, Essence d'Orient vocata, 
qua margaritai v i treas intus oblinuntur, ut inge-
nuarum speciem referant. c. u. E. 
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CYPRIJSUS tinea Linn. 
Tab 52. 

Diagti .  Squamae lineae lateralis  fere 1 0 0 ;  cirrhus 
radii  p.  analis  1 0 .  

L i n d a r e.) 

minutus in utroque angulo oris;  

Synon. Arted. Descript. Oen. p. 4. — Syn. p. 5. — Sp. p. 27. — Linn. Syst. Nat. I p. 526. — Fn. Sv p 
_ Rpt7.. Fn. p. 354. _ Ekström Vet. Ac. H. 1830 p. 200. - Nilsson Synops. p. 34. — Bloch Natur-

. I p. 105 Tab. 14. - Yarrell Br. F. I p. 328. 1 °* 
129. — Retzii Fn. 
d. Fische Deutschl 

P .  D .  i  i ;  P .  1 8 ;  V  

Longitudo ordinaria Cypr.  t ineas 8  ad 12-
poll icaris ;  maximus,  quern vidimus,  longitudi-
nem 19 poll . ,  quam raro at t ingit ,  habebat .  Cor
pus crassum, compressum et  al t iusculum; al t i -
tudo plus quam 1 longit .s  obtinet .  Linea dor-
sal is  non multum curvata.  Antica pars  dorsi  
minus,  quam postiea,  eonvexa.  Venter  ad p.  
ventrales p lanus;  inde ad anum, in femina con-
vexiusculus,  in mare i ta  di latatus et  depressus,  
ut  ad latera,  inter  pinnas ventraies et  analem 
utr inque protuberet .  Cauda,  ad p.  caudalem, 
al t i tudine fere aequalis  distantiae inter  apicem 
rostr i  e t  marginem prasoperculi .  Caput ,  j  lon
git .s  corporis ,  excepta p.  caudali ,  oequans,  com-
pressiuseulum et  crassum; lat i tudo ejus asqualis  
l ineae vert ical ] ' ,  per  marginem anleriorem orbitae 
ductas .  Frons lata,  fere plana,  minus eonvexa,  
in eadem linea cum apice rostr i  s i ta;  caret  de-
pressione supra nares.  Pori  in capite  mult i ,  exi-
gui ,  propter  muci  secret ionem inveniuntur .  Ro
strum obtusum; os parvum; maxil las  fere asqua-
les,  labi is  incrassato-rolundatis ;  c ir rhus minutus 
in utroque oris  angulo adest .  Dentes tantummo-
do in ossibus pharyngeis;  4 ,  breves,  albi ,  la t i ,  
oblique truncati ,  superficie t r i toria  concava.  Aper-
turas branchiales minores.  Opercula las via ro tun-
data,  toto margine cute moll i  l i inbata.  Mem-
brana branchiostega radiis  3  lat is ,  curvatis  ro-
bust isque.  Oculi  parvi;  diameter  eorum ^ di
stantias inter  apicem rostr i  e t  anteriorem orbit® 
marginem complet ;  s i tu medii  inter  rostrum et  
occiput .  Linea,  ab apice rostr i  ad mediam cau-

•po-

% ad § cor-

i  o ;  1 0 ;  C .  1 9 .  

dam ducta ,  superiorem ir idis  marginem transi t .  
Wares oculis  duplo propiores quam rostro,  aper-
turis  duabus,  quarum anterior  minima,  lacinia 
erecta in margine posteriore instructa.  Squam« 
corporis  cute mucosa,  crassissima tenacique obt e-
ctas;  tenerr imas,  oblongas et  imbricat im posi tcT.  
Linea lateral is  ant ice deorsum curvata,  inde 
recta,  secundum medium fere corpus ducta ;  squa-
mas 98 — 100 continet .  Supra i l lam 28,  infra 
21 series squamarum, ob par vi ta  tem i l larum 
diff ici le  numerantur .  Anus ad § tot ius con 
r is  s i tus.  

P.  dorsal  is  al t ior  quam longior,  
poris  ab apice rostr i  ad p.  caudalem, si ta;  ra
dios continet  XI,  quorum 3 primi simplices,  
ceteri  apice divisi .  — P.  pectorales apicibus la-
tae e t  rotunda toe ,  radi is  18,  quorum primus tan-
tummodo simplex.  — P.  ventraies,  ini t io p.  dor-
sal is  opposite ,  radiis  10 v.  11,  quorum 2 primi 
simplices.  In mare radius 2us crassissimus et  
la  I us .  — P.  analis  brevis  et  al ta,  apice oblique 
truncata ,  in medio inter  radices p.  ventral ium 
et  basim p.  caudalis  incipiens;  racl i is  10,  quo
rum 3 primi simplices,  ul t imus usque ad ba
sim fissus.  — P.  caudalis  lata ,  apice paullum 
incisa;  quum extenditur  asqualis  fereevadit ;  ra
dios 19 longos,  quorum utr inque 2 simplices,  
continet .  

Differentia  sexus,  supra commemorata,  in 
eo consist i t ,  quod venter  feminas,  a  pinnis  ven-
tral ibus ad anum, subcarinatus est ;  maris  vero 
latus et  tam fort i ter  depressus est ,  ut  ex hac in-
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pressionc, in utroque latere,  tuber majus forme-
tur.  P. ventrales maris magis,  quam ferninae, 
rotundatce et  acetabulifoi mes sunt,  radio secun-
do crassiore. 

Color Cypr. t incae, pro aqua, in qua vi-
vit ,  varius est.  In aqua limpida, color cor
poris lutescen te-vi rens, puncto in apice squama-
rum aurato ornatus. Caput superne dorso ob-
scurius.  Latera corporis dorso pallidiora, sen-
sim in colorem ventris fulvo-albicanlem trans-
eunt.  Pi un te om nes dilute v i rentes.  Iris pur
purea. Post mortem color i ta mutatur,  ut cor
pus obscure virentem, caput superne dorsumque 
atro-virentem assumant colorem. Puncta squa-
marum aurata evanescunt.  Venter colorem lu-
teutn pinnaeque obscure purpure um, fere a trum, 
induunt.  Pinnae primum colorem genuinum de-
ponunt.  Piscis,  si  in fund o limoso versatur,  co
lore in tabula nostra exhibito pingitur.  In 
lacubus, silva circumdatis,  aqua plerumque ob-
scura plenis,  Cj 'pr.  t inea aterrima, quasi in atra-
mento immersa, reperitur,  ventre tantummodo 
pallidiore. 

De intestinis licec adnotavimus. Hepar in-
testinum lobis duobus longis et  acuminatis am-
plectitur;  dextro longissimo, ad anum usque ex-
tenso. Intestirium breve crassumque, dilatatione 
fere caret,  (ventriculus enim intestino non cras-
sior),  curvaturis duabus, corpore piscis non multo 
longius Vesica natatoria magna, ad primam ^ 
coarctata; pars anterior cjdindrica, apicibus ro-
tundata,  posterior postice acuminata.  Ovaria et  
testes duplices,  loco ordinario jacentes.  

In scriptis veterum auctorum legimus, Cypr. 
t incam in omnibus terrarum orbis aquis stagnan-
tibus habitare.  Parcus tamen ubique inveniri  vi-
detur.  YARRELL i l ium ut incolam Britanniae et  
Hibernian memorat.  Sed in regionibus septemtri-
onalibus rarescit .  In Scandinavia similiter me
ridiem versus frequenter,  sed septentrionem ver
sus raro invenitur.  Lacum Rädasjö et fluvium 
Khirelfven Wermlandioe (ad 60° låtit  s  bor.)  in-
iiabitat;  longius vero boream versus hunc piscem 
progredi 11011 cognovimus. Norvegiam vix inhabi-
tare videtur,  quod ex eo concludere fas est ,  

quod neque a STRÖM,  l ieque a POSTOPPIDAN,  in
ter Pisces Norvegiae enumcratur.  In regionibus 
Sueciae meridionalibus in lacubus minoribus, fos-
sis stagnisque, fundo limoso et herboso, frequens 
adest.  Memoratu dignum est,  hunc piscem etiam 
in sinubus vadosis tasniarum occidentalium in-
teriorum maris balthici versari .  Segnis et  iners,  
otium a mat,  agili tatem vivacitatemque congene-
rum plane desiderat.  Excepto tempore coitus,  
semper ad fundum manet,  saepe gramine limo-
que obductus est,  praesertim hieme, quare olim 
boc tempore soporem pati  credebatur.  Tempore 
aestivali ,  coelo sereno aéreque tranquillo,  inler-
dum, etsi  rarius,  in superficie aquae ludit .  Vilae 
tenacissimus, longum iter asportari  et  sub gla-
cie,  sine sufTocatione, vitam sustentare potest.  
His naturae dotibus facile in piscinis propa
gator,  estque in paucis piscium nostratium, qui 
ad hunc usutxt apt! sunt.  Propagatio ini
tio mensis Junii ,  vel serius,  secundum anni 
tempestatem incipit.  Ipse coeundi actus in sinu
bus vadosis,  fossis vel lacubus minoribus, tacite 
peragitur.  Ova minuta et  flavescentia in grami-
nibus fundi deponuntur.  Pulli  tarde crescere 
aestimantur,  quod vero e loco coitus et  aqua, 
in qua ova deponuntur,  dependere videtur.  Va-
riis nominibus, e. gr. Lindane, Sutare vel Sko-
makare (Sutor) ob adiposam ejus faciem, apud 
nos appellatur.  Nuinerus feminarum minor est 
quam marium. YARRELL duos mares pro sin
gulis feminis,  vel sallem tres mares ad duas 
feminas, numerat.  Quae ratio propagationi no-
cere videretur,  nisi  foecuudilas ferninae numerum 
supple ret.  BLOCFI in femina, 4 Librarum pon-
do, 297,000 ova numera vit .  Insectis,  ver mi-
bus, herbis l i inoque vescitur.  Cypr. t inea raro 
sagena, plerumque retibus, nassis et  excipulis,  
etiam barrio, lumbrico terrestri  pro esca habito, 
capitur.  Pro cibo laudatur a nonnullis,  culpatur 
ab aliis.  Caro alba, solida, ossiculis destituta,  
apud nos in delieiis habetur; gravis autem ad di-
gerendum, valetudini noxia creditur.  Gustus 
carnis l imosus, si  i l ia ante coctionem, ad mu-
cum auferendum, aqua fervida super-funditur,  
plane tollitur. C. U. E. 
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COB IT IS barbatula L. (Grön l ing) .  
Tab. 53. 

D i a g n .  C a p u t  s u b d e p r e s s u m ,  o c u l i s  l o n g e  d i s t a n l i b u s ,  c i r r h i s  6 ,  g e n i s  i n e r m i b u s .  
Synon Cobitis barbatula L. S. N. X et XII; — FN. Sv. Ed. 2, 121; — Cuv. et VAL XVIII, 14; — KRÖYER 

Danm. Fiske III, 539; — NILSSON, Skand Fauna, Fiskarna p. 343. 

Genus Cobitis ARTEDI, in familia Cyprinacea ab affinibus dignoscitur: corpore angusto, altitudine subeequali, squamis 
perparvis obsito; pinna dorsali uniea, brevi, opposita ventralibus; rostro compresso, declivi; ore parvo, infero, cirrhis 
munito Omnes hujus generis pisces parvi sunt; pauci ad longitudinem octo- vel decem-pollicarem perveniunt, in qui-
bus L. fossilis europaeus. Genus, specierum nnmerosum, per Asiam distributum, praisertim in India septemtrionali et 
in insula Java formas multas exhibet. Tres Cobitis species Europam incolunt; genus a reliqvis terree paftibus exsulat. 
Omnes bi pisces ad fundum aqua> dulcis versantur, multique in fundo se defodiunt. Animalculis aquaticis vescuntur. 

Cobit is  barbatula  in  hoc opere enumeratur ,  
quia  in  Finlandia  vivi t .  Duo specimina h.  1 
descr ibenda,  inde or ta ,  longi tudinem circi ter  1 12 
mil l imetrorum sequant ,  nec unquam multo lon-
gior  invenitur  l i ic  piscis .  Caput  cum operculo spa-
t ium 20 mil l im. ,  p .  cau d.  15 mm. implent .  Maxi
ma al t i tudo corporis ,  octavam longi tudinis  par tem 
aequat .  — Caput ,  superne visum, parabol icum, 
paul lum depressum, laeve ,  l inea facial i  ant ice  
decl ivi  rostroque obtuso;  subtus  la tum, plani-
usculum. Totum caput  squamis caret ;  cut is  
vero ibi  subti l i te r  granulosa.  Pori  mucosi  plu-
res ,  prominul i ,  ser iem fere  dupl icem, a  c i rrho 
superiore ,  infra  oculum, ad l ineam lateralem 
ductam, formant;  a l i i ,  pauci ,  supra oculum se-
r ia t i ,  quorum ant ic i ,  t res ,  supra nares  apparent .  — 
Ocul i  parvi ,  |  v. j  longi t rs  capi t is  implent ;  sub-
oblongi ,  medi i  inter  apices  rostr i  e t  opercul i ;  
a l te  posi t i ,  ac l  la tera  ver t ic is ,  in ters t i t io ,  la t i tu-
dinem tr ipl icem unius  ocul i  aequante ,  inter jecto.  
Genae molles ,  carnosae,  fovea e t  spina carent .  — 
Nares  utr inquae duag,  s ibi  vicinae,  juxta  oculum 
si tae;  anter ior  oculo,  quam apici  rostr i ,  paul lo  
proprior ,  margine incrassato,  post ice  conice pro
minente ,  c incta ;  poster ior  s implex.  — Os sub 
apice rostr i  s i tum, parvum, t ransversum, eden-
tulum. Sola  ossa pharyngea in fer iora  s tyl is  pau-
cis  tenu ibus,  dent i formibus armata.  Labia  crassa;  
superior ,  u t  in  mult is  piscibus,  ex eo duplex ap-
paret ,  quod cut is  rostr i  pl ica  m labi i formem e x-

Wright, Frie» et Ekström, Pisces Scandinavia. Fasc. X. 

hibet ,  präster  labium proprium, in  maxil la  ör
tum. Ex hoc labio dupl ici  c i r rhi ,  utr inque t res ,  
exeunt .  Duo sub pl ica  superiore  (rostr i )  or iun-
tur ;  ant icus ,  juxta  ap icem rostr i ,  m inimus.  Ter-
t ius ,  ceter is  major ,  paul lum supera t  £ longrs  ca
pi t is ,  a  labio proprio exi t  in  ipso angulo or is ,  
ubi  parv um ox maxil lare  lä te t .  Labium infe-
r ius  quoque crassum et  in  medio di  visum, ut  
in  mult is  a l i is  Cyprinaceis .  — Apertura  br anchi-
al is  parva:  MemJjrana bianchiovStega sub pinna 
pectoral i  in  cutem ventr is  t ransi t .  Totum igi-
tur  pectus ,  la tum, planatum, in ter  aper turas  iu-
tercedit .  Radi i  branchiostegi  t res ,  longi ,  angu-
st i ,  fere  sub apicem opercul i  extensi .  Opercu
lum mediocre e t  suboperculum perparvum, oblon-
gum, evident ia ;  re l iquee opercul i  par tes  sub cute  
la tent .  

Corpus ant ice  subteres ,  post ice  sensim com-
pressius;  cauda vero,  u t  in  toto genere,  a l t i tu
dine parum cedi t  corpori  medio.  Linea la te
ral is  recta;  incipi t  juxta  ang ulum superius  oper
cul i ,  e t  medium latus  corporis  sequitur .  Pori  
e jus  mucosi  ant ice  evidentes ,  prominul i ,  po
s t ice  vero sensim obsolet iores  apparent .  Anus 
mox pone |  longitudinis  a  rostro ad basim p.  
caudal is ,  s i tus .  

Pinna dorsal is  mox ante  mediam longi tu
dinem tot ius  corporis  cum pinna caudal i ,  inci-
pi t .  Radi i  proprie  10;  pr imus vero minimus,  
tenuiss imus,  aegre apparet ;  2dus quoque brevis ;  

17 
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3us, ut illi, simplex, apicem pinnae lion plane 
attingit; 4tus et ötus ceteris longiores, fere 
aequant altitudinem corporis et longe superant 
basim pinnae. Hi, ut reliqui, fissi. 

P. analis minor quam dorsalis, radiis 7 vel 
8; tertio ceteris longiore. 

P. caudalis radiis 18 articulatis, aequalibus, 
präster duos utrinque, gradatim breviores; utrin-
que externus simplex; ceteri fissi. Praeterea 
quaedam spurii, lion articulati, adsunt. 

P. pectoralis majuscula; altitudine corporis 
paullo longior, lata, rotundata, radiis 14 (vel 
12): primo simplici, sed articulato, paullum 
abbreviate; reliquis profunde multifidis; secundo 
et tertio ceteris longioribus; duobus ultimis per
parvis. 

P. ventralis minor quam p. pectoralis, sed 
anali paullo major; incipit rectå sub initio p. 
dorsalis; ad anum non extenditur; ovalis, radiis 
senis: primo simplici, articulato, paullum abbre
viato; reliquis profunde fissis. Hadius ultimus 
duplex apparet; 2 et 3 ceteros superant. 

Squamae parvae; diameter eorum unum 
millimetrum non explet; suborbiculares, crebras 
sed margine non imbricatae; fere 15 inter lin. 
lateralem dorsumque numerantur. Corpus, in 
nostris speciminibus, antice, supra subtusque 
squamis fere destitutum. Sqaumae ibi tantum pas
sim sparsae observantur (pars forte deciduas?); 
posteri us vero crebrae, cuti fortius adhaerentes. 

Color subpellucide grisescens, maculis ma-
gnis, fuscis, minus definitis, secundum latera 
dorsumque nebulosus, fasciisque pinnarum ma-
cularibus varius. Corpus, in spiritu vini facile 
decoloratum, pallescit. Macula nigra in parte 
inferiore p. caudalis, ab auctoribus descripta, 
hodie in speciminibus nostris deest. 

R B A T U L A .  

Specimina prope K u op i o Finlandiae (lat. 
63°) a W. v. WRIGHT inventa et depicta descripsi. 
Pisciculus ibi, observante illo, frequenter inve-
nitur. Inhabitat amnes, aqua limpida fundoque 
glareoso prceditos, ad altitudinem aquae circiter 
bipedalem. Ibi sub lapidibus sese occultans, 
neque se, ut C. taenia, in fundo arenoso defo-
diens, visus est. In ilia regione propagatur ini
tio mensis Junii; i. e. dies circiter 14 post dis-
solutionem glaciei. In Germania, teste BLOCHIO, 
etiam primo vere, Martio vel Aprili, coit. 

LINNAEUS in Fauna Suecica memorat hunc 
pisciculum, a Germania allatum, in lacum Må
låren satum esse a Rege FREDERICO I. Ibi ta-
men, si adhuc restat, non sese multiplicasse vi-
detur. Eum enim, ex illo lacu captum, videre 
mihi nondum successit, etsi C. taeniam, ibi fre
quenter inventam, accepi. Quinimmo, per totam 
Sueciam frustra eum inqvisivimus, neque certe 
ut Daniae incola cognitus est, quod mirandum; 
major enim Sueci® pars ad meridiem sita est 
ab urbe Kuopio, ubi vivit. Attamen forte adest, 
nondum inventus. — Praeterea per totam Euro-
pam et per Asiam septeintrionalem inventus est. 
In Germania magna copiå passim capi dicitur, 
retibus ad hunc piscatum constructis. Caro 
ejus ut sapida et ventri placida laudatur. Pisci
nas constructio, pro hoc pisce servando, a BLOCHIO 
describitur. 

Nomen suecanum, Grönling, supra allatum, 
jam a Linnseo memoratur; sed nescio ubi da
tum est. Certe non est nisi eorruptio nominis 
germanici, Griindling, quod ex eo accepit hie 
piscis, quod ad fundum "am Grunde") vivit. 
In Germania quoque Schmerling vocatur. 

C. S. 
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AMMODY TES lanceolatus Le Sauv. (Tobiskung) .  
Amm. tobianus Cuv. 

Tab. 54. 

Diagn.  Corpus teres;  maxil la  superior  vix prolract i l is ;  pinna pectoral is  brevis:  apice 
vix sub ini t ium p.  dorsal is  extensa;  macula ad latera rostr i  nigra.  

Synonymia. Ammodytes lanceolatus. LE SAUVAGE, Bullet, des Sc. 1825, Febr. — Amm. tobianus, Cuv. R. An. 
1829, p 360; — KRÖYER, Danm. Fiske III, 575; — NILSSON, Sk. Fauna, Fiskarna, p. 653; —SCHAGERSTRÖM, Phy-
siogr. Sällsk. Tidskr. 1837, pag. 313. 

Observandum. Duas Ammodytis species, hodie cogriitas, olim non distinxerant Auctores. Nomina igitur, et de-
scriptiones ambas complectuntur; ex quibus haec tantum citamus; Ammodytes, ARTEDI Gen. p. 16; — Syn. 29; — Sp. 
55. — Amm. tobianus L. S. N. X et XII;—Fn. Sv. Ed 2. 109; — BLOCH F. D. II, p. 24; — Svensk Zoologi, Fasc. 
11, n:o 64 (icon. A. lanceolati ; — CUVIER, R. A. 1817, II, 240. — Prasterea LINN^US Ammodytem, in It. Scanico, 
142, et in It. Oeland. 87, memoraverat. Sed ex descriplionibus his omnibus nulla ratio apparet, cur huic vel alteri 
Ammodytis speciei, nomen A. tobiani potius adhiberetur. LINN/EUS hoc nomen ex autopsia dedit; descriptio igitur ARTEDII, 
qua; prseterea aeque cum utraque specie con venit, etsi adcurata, hane rem declarare non posset. — CUVIER, A:O 1817, 
expresse dicit: "On nen connoit qu'un". — Primus vero LE SAUVAGE, A:O 1825 (loco cit.), duas Ammodytis species, 
ad litora Gallia; occidentalia habitantes, descripsit, quas praesertim ex dissimili maxillas exserendi ratione distinxit. Ille 
nomen vetus, A. tobiani, attribuit speciei minori, ad Galliam frequentiori, ibique "Appåt" dictae, ore longe protractili 
agnoseendae; — alteram, majorem, ibi "Lanron' vocatam, A. lanccolatum nominavit. — CUVIER autem, a:o 1829, hane 
distinctionein probans, in nota adjecit, 'nomen A. tobiani a LE SALVAGE male adhibitum esse". Quam rem nulla expli-
catione declaravit; sed nomina mutavit. Piscem majorem, "Lanfon" piscatorum (A lanceolatuin LE SAUV.), .1. lobianum 
vocavit; — alterum "A. lanceam Cuv., 1'Equille", nominavit. — Auctores recentiores plerique Cuvierio morem gesse-
runt, nosque, sententiam commiinem sequentes, nomen A. tobiani sub tabula nostra scripsimus. Deinde vero considera-
vimus, non solum, nomenclaturam prius datam, Le Sauvagesii, accipiendam esse, sed etiam observationem Cuvierii 
errore quodam ortam videri; quae suspicio practerea ex eo probari videtur, quod in editione recentiore operis "Regne 
Animal", iconibus ornata (Ed. accompagnée de planches,., par Audouin ... Valenciennes), solus piscis minor (A. lancea 
Cuv., A. tobianus Le Sauv.) in tab. piscium 110 exponitur, ibi vero "Equille, A. tobianus Linn." apellatur. — Piscem 
igitur majorem, ut voluit Le Sauvage, A. lanccolatum vocamus. Nomen A. tobiani, si adhibendum censeretur, alteri, 
minori, tribuendum habemus. Hoc vero nomen, utrique pisci aeque commune et hodie confusum, potius evitamus; piscem-
que minorem nomine Cuvieriano, A. lanceam vocamus, qua ratione omne ambiguum tollitur. 

Genus Ammodytis Art. inter Pisces Abdo-
minales apodes primo adspectu agnoscitur: pinna 
eauduli fissa, a dorsali analique distincta. Pras-
terea insigne est defectu vesicae: na tatorise, aper-
turis branchialibus maximis, distributione seri-
ala squamarum, lineisque corporis longitudinali-
l)iis, pluribus. Duas hujus generis species oras 
nostras simul visitant: A. lanceolatus Le Sauv. 
et A. lancea Cuv. 

Ammodytes lanceolatus apud nos longitu
dinell) pedalem interdum excedit; specimen vidi 

320 millimetra longum; Ad Britanniam adhuc 
majores (15 pollicares) inveniri dicuntur. Hi 
vero rari sunt; plerique apud nos longitudinem 
6 v. 7 pollicum non excedunt. — Forma elon-
gata: aititudo media aequat t 'T V« TJ longitudinis. 
Corpus fere lineare, capite conico, caudaque sen-
sim angustiore; fere teres, cauda tantum pro 
pinna com pressa. 

Caput squamis caret; conicum, lasve, superne 
lateribusque paullum planatum; aititudo ejus in 
osse occipitali non multo minor quam aititudo 
corporis. Longitudo capitis, a b occipite ad api-
cem rostri (superiorem), exacte duplex altitudinis 
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ad occiput,  et ,  in specimine 6 poll icari ,  aequalis 
i  long:s totalis .  Longitudo capit is  cum operculo 
et  apice max. inferioris ( in eodem sp.  6 poll i-
cari  et  in parvis,  3  poll icaribus) est ,  ad ratio-
nem summas long:s,  ut  1 ad i l ;  sed in speci
mine magno (pedali)  caput totum asquat |  lon-
gitudinis totius.  — Oculus rotundus; sed margo 
orbitalis  acutus,  arcte cingens,  aperturam paul-
lum transversalem format.  Margo oculi  poste
rior,  in senioribus ut  in junioribus,  exacte me-
dius inter apices operculi  et  maxillae inf:s;  sed 
ipse oculus,  in adult is ,  rat ione corporis,  multo 
minor quam in junioribus:  diameter oculi  in 
specimine 12 pollicari  exa cte duplo major quam 
diameter oculi  in sp.  3 pollicari .  Hinc rostrum, 
in junioribus,  rat ione corporis,  multo brevius 
quam in senioribus:  in i l l is  rostrum (ab oculo 
ad ap.  max. superioris)  aequat dimidiam distan-
t iam ab oculo ad finem operculi ;  in senioribus 
aequat f  l iujus distantiae.  Diameter oculi  ( ir idis 
colorati)  in specimine pedali  asquat £ long:s 
rostr i ;  — in specimine 5-poll icari ,  i  rostri ,  — 
in sp.  3-poll icari ,  f  rostri .  

Nares utr inque duae,  parvae,  oblongas,  non 
prominulae;  paullum separatas;  anterior inter 
oculuni et  apicem rostri  media.  — Pori  mucosi 
pauci:  tres ad latera verticis,  mox poneoculum; 
duo vel tres pone bos,  ad angulum pras-operculi  
supremum; duo tandem infra nares,  propius 
margiuem maxillarem, adsunt.  l l i  duo sunt 
aperturas canalis  communis,  juxta nares or tas,  
dein furcatae.  — Apex rostri  parabolicus,  latus,  
tenuis et  f lexil is;  maxi Ila ni  clausani tegit .  

Os ni agn um, parum extensile.  Os inter-
maxillare sat  angustum, totam maxillam for
mat;  ore clauso pon e nares extenditur.  Superne,  
sub apice rostri ,  l iganiento brev i  i ta all igitur,  
ut  ab eo non longe protrabi possit .  Ore igitur 
aperto,  maxilla,  vert icali ter  posita,  apicem rostri  
sursum flecti t .  Maxilla tamen, in junioribus,  
l igamento laxiore juncta,  paullo magis proten-
ditur.  In altero Ammodyte A. lancea Cuv.)  
maxilla ,  longe ante apicem rostri ,  horizontali ter  
exseritur,  ut  in Cyprinis.  — Os maxillare cras-
sius,  sub lateribus rostri  art iculatum; ore clauso 
sub plica genarum cutanea lätet .  — Maxilla in

ferior valida superiore multo longior.  Junctura 
ejus sub medio oculo posita.  Margo tomialis  
valde sinuatus.  Apex conicus,  ante rostrum pro
millens,  asquat |  v. } ipsius rostri .  

Dentes in maxill is ,  palatinis et  l ingua plane 
desunt;  sed in apice vomeris adsunt hami duo 
fortes,  arcte conniventes.  — Ossa pharyngea 
parva; utrinque,  superne 3;  inferius,  unum, oblon-
gum; dentibus crebris,  tenuibus armata.— Lingua 
paullum a fornia,  inter pisces soli ta,  differt :  
l ibera,  tenuis,  superne concava,  apice deflexo 
rotunda to.  

Aperturas branchiales maximas: operculis 
fere totis  l iberis;  membranisque branchiostegis 
usque ad maxillam inf.  fissis .  Radii  branehio-
stegi 7;  extremus tamen brevissimus,  tenuissi-
mus,  diffici l ius observatur.  Muscul i  prasterea in -
soli te magni et  membrana tota,  retracta,  sub 
margine operculi  lätet .  — Opercula magna, te-
nuia;  sed operculum proprium fere tantl im £ 
totius fo rmat:  lasve,  convexum, tr iangulare.  Sub-
opercii lum longe majorem partem confieit ,  quae 
apice,  late rotundato,  pone basim p.  pectoralis  
extenditur.  Margo ejus inferior,  supra p.  pecto-
ralem, late sinuatus;  superficies lasvis ,  l ineis 9 
radiantibus.  — A reus branchiales 4,  branchiis 
ubique perfectis  i i istructi ;  ad quos accedunt 
branchiae accessorias,  sat  explicatas,  sub operculo.  

In ipso corpore lineas plures,  longitud inales,  
observantur.  Linea lateralis  propria,  si tu inso-
li ta,  dorsum sequitur,  ad f  al t i tudinis inter l i-
neam medianam pinnamque posita;  recta,  squa-
mis paullo majoribus,  canali  poroque mucoso 
ornatis ,  coinposita;  ad occiput orta,  ad finem p.  
dorsalis  desinit .  — Linea alia,  mediana,  media 
latera corporis sequitur,  in ipsis angulis muscu-
laribus si ta;  recta,  parum impressa,  constat  pun-
ctis  perparvis,  quasi  acu impressis,  l inea sub-
multiplici ,  augusta disposit is;  similis  l ineas late-
rali ,  caret  vero poris mucosis.  — Tertia l inea,  
ceteris  insignior,  latera ventris  sequitur et  cari-
nam cutaneam, tenuem et  mollem, ibi  format;  
sub basi  p.  pectoralis  incipit;  recta procedit ;  
inter anum et p.  caudalem desinit .  Constat  
plica cutanea tenui;  al t i tudine asquat diametrum 
majorem squamae unius.  Canalem nullam con-
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tinere videtur, sed ipsa, extrorsum deflexa, mar-
gine libero alligitur muco cutis, ideoque canalem 
formare videretur. — In ventre, inter carinas 
nuper descriptas, a. p. pect. ad anuni, lineae 
tres, tenues, decurrunt, quarum media paullo 
insignior, subelevata, squamis nudata. — Anus, 
in utroque sexu, inter apices operculi et pinnas 
caudalis exacte medius; impressione tantum no
tatus. 

Pinna dorsalis fere aequalis; in individuis 
magnis vix altitudinem i corporis adaequat. 
Initium ejus tantum ab occipite distat, quantum 
occiput ab apice max. inferioris; desinit non 
procul a cauda. Radii circiter 56; vix duo vel 
tres pauciores pluresve invenimus; omnes tenues, 
articulati, sed perfecte simplices, subacuti, non 
pungentes. Membrana tenuis, fragilis. 

P. analis mox pone anum incipit; ad cau-
dam, aeque ac p. dorsi, desinit. Altitudine fere 
aequalis p. dorsali; radiis fere 30, ut in illa con
structs. 

P. caudalis bifida. Summa longitudinis ejus 
fere a?quat altitudinem corporis. Radii articu
lati 15; ex bis 1 .'i apice fissi. Radius simplex, 
supra subtusque, paullum abbreviatus. Prajterea 
plures parvi, spurii, exarticulati, adsunt. In 
pisce pedali superne M, infra 9 numeravi. 

P. pectoralis multo minor qvam in A. lan-
cea. In specimine maximo (pedali) exacte aequat 
dimidiam longitudinem ab oculo ad finem oper
culi; retrorsum vero directa, apex ejus non at-
tingit lineam ab initio p. dorsalis perpendicu-
larem. In minimis (tripollicaribus) pinna pect. 
aequat J distantiae descriptas; apex vero altingit 
lineam, a radio dorsali secundo perpendicula-
rem. — Radii p. pect. 11; omnes articulati; 
primus simplex, pinnam dimidiam paullum exce-
dit; secundus apice, obsolete, reliqvi profundius 
fissi; öus ceteris longior, vel potius, n:o i ad 6 
subaequales. — P. ventrales desunt. 

Squamae parvas; totum corpus, non vero 
caput obtegunt; paullum oblongae, tenues, in epi-
dermide inclusi tamque firme adhasrentes, ut 
difficilius solvantur. In dorso ventreque creber-
rime, irregulariter distributi; sed per latera cor
poris series regulares, simplices, obliquas for-

mant, a linea laterali (juxta dorsum), retrorsum, 
ad carinas ventrales descendentes. Ilas series 
numero variant; ipse, in mare pedali, 172 nu
meravi; KRÖYER usque ad -195 invenit. Antici, 
fere 5 supra operculum, totidemque postremi, 
ad p. caudalem, imperfectas et abbreviatae sunt. 
Squamarum series in corpore antico et medio 
inter se paullulum distant; in cauda arcte con-
tiguas sunt. In singula serie, squama singula 
marginem proximae paullum tegit. In medio 
corpore, singula series squamas continet fere 46, 
quorum 18 vel 19 a linea laterali ad lineam 
niediam laterum dispositae. In specimine maxi-
mo (pedali) squamae 7 spatium 5 millimetrorum 
implent. In specimine tali, magno, squamae om
nes leviter sulcatas apparent: striis paucis con-
centricis, striisque paucis antrorsum retrorsumque 
radiantibus; quae sculptura evidentior in maribus, 
quarn in feminis visa est; in speciminibus par
vis nulla apparet. 

Color in dorso virens, praeterea albidus, 
irideo varians, sed in pisce vivo pellucidus. 
Pinnae omnes pallesceutes. Macula magna, ni
gricans, plerumque adest in lateribus rostri, in
ter oculum et apicem rostri media. — Diffe
rentia sexus externa vix observanda. 

De partibus internis baec tantum observa-
mus: Vertebrae 66; vesica natatoria deest. Oe
sophagus amplus; ventriculus parvus, firmus, 
cum processo longo, styliformi, retrorsum dire-
cto; qui tamen, cibo repletus, amplus fit et 
usque ad regionem ani extendi potest. Hepar 
parvum, album, ante ventriculum situm, oeso-
pbagum involvens. Intestinum tenue, ansam 
unam format. Appendix pylorica una, parva, 
conica. Ovaria antrorsum separata; postice in 
unum conjuncta. Ova rubro-lutea, numerosis-
sima, perparva: ova 7 adulta spatium 1 mille-
metrorum implent. 

Ammodytes ad oras Europae occidentales 
vivit, juxta Galliam, Britanniam et Norvegiam, 
usque ad promontorium boreale; circa insulas 
Daniae et in mari baltico sallem ad lat. 60°. — 
Juxta Groenlandiam Ammodytes quoque inve-
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iiitur, quem tamen ab europaeis specifice distiu-
ctum liabuerunt (A. dubius Reinh. Grönl. Ichth. 
in Act. Hafn. VII, impr. 1838). Rostro paullo 
breviore et pinna pectorali paullo longiore ab 
A. lanceolato differre dicitur; INIISSON vero 1. c. 
eos non distinctos habet. Etiam in mari medi-
terraneo Ammodytes in venitur, de quo incertum 
est an a nostrate differat. Ipse hos 11011 vidi. 

Ambse species nostra tes, A. lanceolatus et 
A. laneea, semper fere in iisdem locis, simul 
inveniuntur et similem ornnino vitae rationeni 
gerere videntur, qvamobrem historia eorum si
mul est describenda. — Sp. minor, A. laneea, 
majore plerumque numero ad esse solet. Juxta 
Seaniam, inter an nos 1820—1830, A. lanceola
tus vix decimam totius multitudinis partem piae-
bere mihi visus est; eademque ratio adhuc ma-
nere dicitur.  Circa insulas Daniae, t este KRÖYERO 
(1. c.), ambae species numero fe re pari cohabi-
tare videntur; sed in litore occidentali Jutlan-
diae et ad Britanniam sp. minor iterum pras-
valet. A. laneea circa lliberniam totam capitur, 
sed A. lanceolatum tantum rarius, in ora ejus 
septemtrionali in ventum, refert THOMPSON, Report, 
ex Brit. Ass. 1840. Ad Bretagne Galliae, auetore 
LE SAUVAGE 1. c., sp. major, circa 1825, rarior 
inventa est; olim vero freqvens fuisse dicebatur. 
Ad Norvegiam maxime borealem ambas species 
nostrates inveniuntur. Ipse tantum ibi juniores, 
tripollicares, vidi, in litore arenoso juxta Al
ten, post recessum maris, in venlos, pluresque, 
non majores, ex his regionibus retulit Prof/ S. 
LOVÉN. 

Ammodytes fundum arenosum amat, in quo 
sese occultare protest. Ambae horum piscium 
species excellunt facultate, qua se in arena ce-
lerrime defodiunt, ubi, ad semipedem circiter 
intrusi, magnam diei partem degere videntur.—-
Tempore hiemali in mari altiori vivunt; vernali 
autem, cum aqua paullum tepescit, propius ad 
litora accedunt, quod ad sueciam meridionalem 
in tine Maji accidere solet. Mense Octobri pro-
fund um iterum petunt. Pauca tantum loca huic 
pisci satis idonea videntur; forte cum arenam 
certae naturae, et in alto, et ad l i tus req virat. 
Per onines oras Sueciae, Ammodytes uno tantum 
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loco copiå magna capitur: juxla Ciimbrishamn, 
in sinu ab oppido septemtrionali. Hoc loco, 
per totam aestateni, a Majo ad Octobrim, venlo 
non procelloso, piscatio quotidie verriculis crebris 
peragitur. Post meridiem incipiunt et ad ve
speram pergunt, verriculos ab altitudine aquse 
fere 18-pedali, usque ad siccum trahentes. Quan-
titas per aestatem ibi capta,  ut refert  NILSSON 
I.e., circiter 30 tonnas suecanas (Tunnor) implere 
gestimaturj quae tamen vera quantitate minor 
apparet, cum s. d. decima pars, pastori ecclesise 
Gladsax hinc debi ta, quotannis, tonnis sex Am
in ody tis sicca ti solv itu r. 

Loca ubi Ammodytes apud nos capitur, 
quantum ego comperire potui, base sunt. 1:o 
Regio prope Åhus scaniae, ad meridiem; 2:o Sta-
tiones piscatorise Wik et Baskemölla, milliario 
circiter Geographico ab oppido Cimbrishamn, 
ad septemtrionem sitae; 3:o Cimbrishamn; i:o Kå-
seberga (inter oppida duo memorata); o:o Y stad, 
ab oppido ad orientem, et usque circa ostium 
amnis Köpingeå; 6:o Abekas, duo milliaria ab 
oppido Ystad, ad occidentem. Praeter Cimbris
hamn, tantum ad Ystad copia quaedam, etsi 
minor, pro mercatu capitur; alias fere tantum 
ut esca, in hamis, ad gados capiendos, adhibe-
tur. — Ad angulum Scaniae Occident a lem (prope 
Trelleborg et Skanör) Ammodytes, etiam nomine, 
incolis ingnotus est. Ad oram scaniae occiden-
talem non audi v i  hoc pisces capi;  SCHAGERSTRÖM 
tamen 1. c. memorat, utramque speciem prope op-
pidum Landskrona rarius visum, additque majo
rem numerum sernel, mense Sept. 1837, juxta Ra 
(propius oppidum Helsingborg) captum esse. 
Nil comperi de sedibus horum piscium circa 
Daniam et ad oram Hallandiae. Prope Bohu-
siam ambae species, sed rarius, inter alios pisces» 
sagenis capiuntur. — In mari baltico exigua 
copia, prope Ottenby, in promontorio Oelandiae 
meridionali, quod jam observavit Linnaeus, ca
pitur. Haec piscatio adhuc durat et verriculo 
peragitur, cujus fundus est lodix lintea, qua?, 
soli ad versa, in aqua expon i tur, coloreque al bo 
pisces allicere habetur. — Ad insulam Bornholm 
copia paullo major capi dicitur. — In archi
pelago Stockholmiensi arena pura ad insulam 
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Sandhamn litus format, 11011 vero cognitum est 
Ammodytem ihi inveniri. Sed in aliis locis 
hujus regioms, per totam asstatem, juniores, 3-
pollicares, inveniuntur. Vagantur ubi magna 
copia adest pullulorum Clupeae, etiam in allo 
mari, ubi eos, 3 ad 8 orgyas infra superficiem 
n a tan tes, verriculo densissimo inveni. Mnjores 
vero in liae regione captos nondum vidi. Hinc 
credi licet juniores, latius quam seniores, vagari. 
Seniores praesertim tempore malutino et vesper-
tino circuninatant, quibus diei temporibus pisea-
tus peragitur; coelo vero liubilo, medio quoque 
die piscantur; sed ad Cimbrishamn vix nisi 
pomeridiano tempore verricula expouunt. 

Juxta JNorvegiam se pauilo aliler, quam ad 
Sueciam meridioualem, habere videtur Ammo-
dytes. Ibi ad litora non rarus invenitur, bene-
que, nomine Si i I cognitus est. Cum fundus ad 
quem degit, sub recessu maris, siccus relinqvi-
tur, in eo se defodit; sub accessu aquas natans 
vagatur. Sed etiam procul a vadis, in altiori 
mari, habitare videtur, ubi Alca arctica etUria 
troile hos pisces, per lolam asstatem, magno nu-
mero capiunt, quod non nisi pisce libere natante 
lieri potest. — Tempore hiemali, cum in pro-
fuiuliore mari versatur Ammodytes, 11011 dubi-
tamus, eum, ut alii pisces, hoc tempore, adhuc 
minus, quam aestale, vagari. Yerisimile est eum 
tum quoque fundum arenosum eligere ibique 
defossum degere; quod ex eo probatum videtur, 
cum audivimus, Am ni. lanceolatum adullum in-
terdum, tempore hiemali, ex fundo, instrumento 
quodani liamato extrahi, cujus ope, in alto mari, 
ha mos piscatorios deperditos qucerunt pisca to
res. Eum vero tum quoque vagari ex eo ap-
paret, quod interdum in ventre Gadi callarias 
invenitur, eo tempore, in alto capti. 

B LOCH, aliique post eum, dixerunt Ammo
dytem praesertim vermiculis marinis vesci; ne-
que, sine dubio, hos respuit; certe vero 11011 
pro eorum captura in arenam se defodit; piscis 
enim ita defossus nihil captare potest. Prasci-
puum vero ejus al i mentum in aliis pisciculis 
consistit. Juniores, ut supra diximus, pullulos 
neonatos Clupeae quaerunt; seniores illis juniori-
bus aliisque pisciculis vescuntur; maximi medios 

capiunt, nec umquam in eorum ventre alium 
victum inveni. 

Tempus propagationis Amm. lanceae incidit 
Augusto, et usque in Septembrim continuatur: 
hoc anno (1856) adhuc d. 15 Septembris, prope 
Cimbrishamn, feminae numerosae ova parientes, 
inventae sunt. Eee vero, quae ova deposuerunt, 
iu vado cum reliqvis permanent. Mirum sane 
quod nuptiae non prius quam eo tempore in-
cipiant, quo pisces trimestre spatium iu vadis 
degerint. — Propagatio A. lanceolati adhuc est 
incerta. Relatuni est earn, prope Ystad, mense 
Aprili incidere, quod vero ex eo incredibile est, 
cum eo tempore auiii liic piscis vix ad vada 
accessit. Ambce species simul, mense Majo, ex 
prolundis adscenduut; forte etiam ambae uno 
tempore coeunt, sed nihil certi de hac re com-
perire poluinius. Specimina maxima, pedalia, 
sunt rara; in minoribus nondum partes genita-
les explicatas invenire mihi contigit. — De expli-
catione foetus et de accremento juniorum nihil 
cognitum est; cito vero accrescere videntur. 
Pulli tri- vel, rarius, fere quadripollicares, quos, 
asstate, in praedam vagantes, in venimus, verisi-
militer anno superiore nati sunt. Specimina 
vulgaria, 5—7 pollicaria, tertium annum in-
gressa nobis videntur. A. lancea, cum ad hane 
magnitudinem pervenit, adullus est et propaga-
tur, nec umquam longitudinem 7-pollicarem 
excedit. — Altera species (A. lanceolatus) multo 
major crescit; neque satis persuasum nobis ha-
bemus, eum, jam in magnitudine 7-pollicari, esse 
nubilem. Mares éeque ac feminae seniores lon
gitudinem pedalem excedunt; hi vero, a piscato-
ribus, reges (Tobis-kung) vocantur. Alias etiam 
nomine Gröning appellantur, quo nomine pisca-
tores quidam A. lanceolatum ab A. lancea di-
stinguunt. Nomen vero Tobis commune et maxi-
me usitatum est ubique. Od oras Blekingias, 
teste NILSSONIO 1. c., sp. major Hvit-tobis, minor 
Blå-tobis (i. e. Ammodytus albus et A. casruleus) 
dicitur. — Reges praesertim hane ob causam ra
rius inveniuntur, quod pauci tantum capturam 
perpetuam, per annos quosdam, donee hane 
magnitudinem assequantur, evitare possint. Nec 
ullus verisimiliter super esset, nisi maximum 
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temporis spatium in fundo defossi de ge rent. 
Reges enim rarius natare videntur, neque nisi 
tempore vespertino eapi dicuntur. Piscatio et 
historia Ammodytis pra?sertim dignas sunt ut 
eis bene studeamus; hi enim pisces memorabile 
exem plum prasbent tenaeitatis, qua destruetio-
nem evitare valeant haec animalia. Hie piscatus, 
juxta Cimbrishamn, quotannis et quolidie, ita 
peragitur, ut crederes ne piscem quidem post 
paucos annos superesse. Eodem mod o per sae-
cula continuaverunt, et hodie tamen quantita-
tem, ut videtur, parum minorem, quam olim, 
ex aqua extrahunt. Ova parva et numerosissi-

ma, forte etiam vita juniorum vagabunda, ad ge
nus servandum conferre videntur, si modo paueae 
femiiice ova quotannis rite deponunt. 

Ammodytes recens, eoetus vel assus, a p le-
risque in deliciis habetur. Quidam tamen eum 
ut siccum vituperant; alii odorem ejus minus 
appetunt. Magna pars capturse sieeata pio hieme 
servatur. Nulla, quantum scimus, differentia 
saporis inter ambas Ammodytis species obser-
vatur. — Ubique ut esca, in ha mis, pro Gado 
aliisque piscibus majoribus, instructis, egregius 
habetur. 

C. S. 
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PLEURONECTES flesus Lin. (Skrubb-Skädda) .  
Tab. 55. 

Di agn. Corpus utrinque, tuberculis spinosis, 
radices pinnarura, scabrum. Linea lateralis recta. 

praesertim ad lineam lateralem et 
Spina ad anum. 

Synon. Plenronectes linea lateral] aspera, spinulis ad radices pinnarum in latere oculato, Abtedi Descript. Sp. p. 
Fn n 3 3 1 -  örVw^ vJ'' A LlN Fn' Sv" P- 1I6' ~ Nat E(i' X,I> P- 45 7; - Retz. 
fauna IV 618- IlTnrii' i, i"r 'f06 P" ~ Sv- Zoo>- 2- P- 46! — Nitss. prodrom. p. 5 5;— Skand. 
Platessa flesus Krötor Danm FiskeC2, p. 276 SCh'' P' 52' ^ 44; ~ YA"RK" ' Brit" Fishes 2' P- 2,5 ~ 

Arted^ r.pn^n^l-T^n /°CUl'S ™ dextris' ''?ea latora|i aspera, spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus obtusis. 
Vet Acad Handl isöfi ~jPle"r- Passer Lm.Syst. Nat. Ed. X, p. 271, n:o 15;- Retz. Fn. p. 333; _ Qcensel, 
Nils. Skand FnIV fp 618 HOlUUG, Bollus Lä«s Fiskar 2, p. 48;-Bloch, Naturg. Deutschl. II, p. 74;-

P.D. 57-60; P. 10-11; V. 6; A. 40 — 42; C. 18. 

Descriptio: Pleuronectes flesus plerumque 
longitudinem 8-10, rarius usque ad 15 polli-
cum attingit. Altitudo maxima, prater pinnas, 
a?quat dimidiam longitudinem präster p. cau-
dalem. Crassities i altitudinis aequat. Caput par-
vum, cordatum et compressum; quartam par
lem totius longit:s corporis, praeter p. cauda-
lem, explet. Os mediocre, maxilla inferiore 
Jongiore labiisque crassiusculis. Dentes conici, 
conferti, una serie, in utraque maxilla, dispositi. 
Ad fauces, superiie ossicula pbaryngea, utrinque 
3, seriebus 2 dentium obtusorum; inferne quo-
que ossicula 2, dentibus, in medio majoribus, 
ad lateia minoribus, armata inveniuntur. Pala
tum et Lingva mutica. Aperturas brancliiales 
parvae. Membrana branchiostega radiis C cur-
vatis. Oculi iuterdum a dextra, interdum a 
sinistra capitis parte; parvi, sibi admodum vi-
cini, protuberantes; inferior paullum ante supe-
i iorem positus. Nares ad superiorem marginem 
inteiioris oculi sitae; duabus aperturis utrinque 
piaeditas, quarum anterior, in latere colorato, tu-
bulosa, posterior nuda. In coeco latere simili
ter aperturae duae inveniuntur; anterior cum 
valvula exigua, posterior autem ovalis, patens 
existit. 

Wright, Frits et Ekström, Pisces Scandinavia. 

Corpus, cute crassa obtectum, utrinque squa-
mis fere orbiculatis, tenuibus et striatis consper-
sum. Ad latera capitis et circa lineam lateralem, 
apices squamarum tubercula spinosa formant, 
quae numero maxime variant. In speciminibus 
nonnullis, tubercula per totum latus coloratum 
dispersi inveniuntur; semper vero circa lineam 
lateralem confertiores sunt. In coeCo latere, ad 
lineam lateralem semper inveniuntur; supra ca-
vitatem abdominalem rarius observantur. Series 
tuberculorum ad radices pinnae dorsalis analis-
que adest, saepius antice duplex, dein simplex, 
tandemque, ad ultimos pinnarum radios, prope 
caudam, saepe desideratur. Corpus interdum 
totum glabrum, exceptis tuberculis ad radices 
pinnarum, paucisque in capite et ad lineam 
lateralem. Linea lateralis, a margine elevato, 
osseo, inter oculos incipieus, curvatura vix con-
spicua supra p. pectoralem flectitur; deinde recta 
ad mediam p. caudalem exit. Anus magnus, 
inter p. pectorales et spinam analem situs. 

Pinna dorsalis, supra oculum superiorem 
orta, desinit non procul a p. caudali. Radios 
circiter 57, (53—59), omnes simplices, continet. 
Pinnas pectorales, sub apicibus operculorum in
sert»;'radiis 10, quorum 2 primi simplices, ce-

1 8  
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teri apicibus divisit P. ventrales, apicibus ro-
tundatae, paullum ante p. pectorales sitae; radiis 
6 simplicibus. P. analis, f orma radiisque, pinnas 
dorsali simillima, snb fine p. dorsalis desinit; 
radii ejus 40, si duo primi, totidemque ultimi, 
basi conferti, separatim numerantur. P. caudalis 
fere asqualis; radiis 18, quorum 12 furcati; le-
liqui, utrinque 3, breviores et simplices. 

Color multum variat. Latus coloratum 
fuscescens vel flavescente griseum, saepe ma culis 
dilute aurantiacis, rotund a tis, etiam in pinnis 
ornatum. Interdum vero has macula s desideran-
tur. Pinnae colore corpori similes, etsi dilutio-
res. Latus coecum, plerumque album; interdum 
maculis brunneis, praesertim ad lineam lateralem 
et ad postremam corporis partem, sparsum. Ra-
rissime hoc latus totum ferrugineum existit. 
Iris fulva, pupilla coerulea. 

Partes interiores: Hepar oblongum, indi vi
sum, in sinistro latere ca vita tis abdominalis. Lien 
altero latere rotundato, altero piano; colore car-
neus, ad latus ventriculi, juxta vesicam felleam 
situs. Intestinum longitudinem totius. corporis 
totam atque dimidiam aequat; sine curvaturis 
regularibus inflexum; asquali f ere crassitudine et 
appendicibus ad pylorum tribus brevissimis in-
structum. Cor elongatum, quadrilaterum. Testes 
maris duplices, cordati, ad fundum cavitatis ab
dominalis siti. Ovaria femince similiter duplicia, 
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postice acuminata. Sola pars superior in cavi-
tate abdominali continetur; apices longi, utrinque, 
in cavitatibus propriis, ad radicem p. analis, 
fere ad ejus finem, extenduntur. Ova minutis-
sima sunt. 

Pleuronectes flesus inter congeneres, fre-
quentissima, lam in mari Atlantico quam in 
Baltico, reperitur. In hoc mari, adhuc circa 
lat. 60°, magno numero capitur. Etiam in mari 
Mediterraneo obvenire fertur. Fundum areno-
sum, graminosum limosumque prascipue amat. 
Aestate aquam minus profundam, hieme protun-
diora loca pro habitatione eligit. Hieme littora 
minus frequenter visitat. Nuptias in sinu co-
dano circa finem mensis Martii, in mari Baltico 
mense Majo, celebrant. — Circa oras insula Tjörn: 
Skrubba, Skrubbskädcla, Ruska, Russeskädda e. s. 
p. nuncupatur. — Pro cibo vilis habetur, sapore 
autem Pleuron. limandam superare aestimatur. 
Yescitur molluscis et crustaceis minoribus. A 
congeneribus in eo discrepat, quod in aqua mi
nus salsa bene se habet, e. gr. in Mari baltico 
superiore. Id vero, quod hunc piscem in aqua 
dulci vivere dixerunt, suspectum nobis videtur. 
Numquam enim apud nos ostia fluminum intrat, 
neque in lacubus invenitur; vix in sinus inte
riores, ubi amnes effluunt, intrat 

C. U. E. 
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PLEURONECTES microcephalics Don.  ( B e r g s k ä d d a ) .  

Tab. 56. 

Diagn. Corpus oblongum, lseve; os minimum, maxillis a3qualibus labiisque tumidis. 
Linea lateralis fere recta, supra p. pectoralem leviter curvata. Aculeus ad anum nullus. 

Synon Pleuronectes Quenselii IIOLLBERG, Götheborgs Vetensk. och Vitterh.-Sällskaps Handlingar, T. 4, fig. 59.— 
Pleur. qvadridens FABRICIUS, Kongl. Danska Vidensk. Sällskaps Handl., T. 1, p. 39. — FABEB, Fische Islands p. 138. — 
Pl. Pola Cuv. le Regne anim., T. II, p. 339. — YARRELL, Brit. Fish. II, 127. — Pleur. cynoglossus et Pleur. micro-
stomus NILSSON, Prodr. p. 53. — PI. microcephalus DONAV. Brit. Fish., T. II, Tab. 42. — FIUES, Vet. Akad. Handl. 
1838, p. 173. — KRÖYER, Danm. Fiske II, p. 316; — NILSS. Skand. Fn. IV, p. G09. 

P. D. 87 — 98; P. 10; V 5; A. 72 — 74; C. 19. 

Descriptio. Longitudo ordinaria 8 ad 10 
poll.; maxima quam vidi I 6 pollices aequabat.— 
Corpus oblongum et altiusculumr altitudo maxi
ma, inter pinnas, in medio corpore, aequat ^ 
totius longit:s. Crassities qui n ta ni altitudinis par
tem complet. Caput parvum; longitudine cequale 
pinnae caudali, vel \ totius corporis cum eadem 
pinna Rictus minutus maxillis aequalibus la
biisque crassis, rotunda tis. Dentes la ti, conferti, 
una serie, in latere casco dispositi; in latere ocu-
lato plerumque desunt, vel rarius dentes duo 
vel unus reperiuntur. In nonnullis individuis 
dentes anteriores, unus vel duo, longiores sunt. 
Aperture branchiales minutas. Opercula, in la
tere oculato, lim bo inferiore crassiusculo, auran-
tiaco ornata. Ejusmodi quoque limbus in mar-
gine ossis humeralis, ad radicem p. pectoralis 
adest. Membrana branchiostega radios 7 conti-
net, quorum 3 primi connati, ultimus minutis-
simus, vix conspicuus. Oculi a dextra siti, pro-
minuli, approximati, a tubere tantum osseo se-
gregantur; inferior superiore minor, propior api-
cem rostri positus. Nares aperturis duabus, qua-
rum anterior tubulosa, posterior patula. In la
tere colorato, fere inter oculos, juxta os reperi^ 
untur; in latere caeco, ante initium pinnae dor-
salis, ad oculum sup. sitae sunt. Squamae corpus 
utrinque, caput et radios pinnarum dorsi. ani 
caudaeque obtegunt; tenues, o vales et in ipso 
corpore imbricatae; in capite autem rotundi, 

minores, non imbricatim positas sunt. Linea 
lateralis recta, sed supra pinnas pectorales parvå 
flex u rå curvata. Anus, a b apice rostri distat 
spatio, dimidiam altitudinem corporis asquante. 
Spina analis nulla. 

P. dorsalis arcuata, ab anteriori margine 
oculi superioris, fere ad basim p. caudalis ex-
tensa. Rad i is 87 — 98 simplices apicibus molli-
bus curvatis. 

P. pectorales latiusculae, apicibus rotundatis 
radiisque 9—10, quorum primus simplex; ulti
mus ad basim divisus; ceteri apice ramosi. 

P. ventrales minimae, radiis 5 simplicibus. 
P. analis, radiis 72—74 simplicibus, forma 

p. dorsali simillima, ad anuni incipiens, fere ad 
p. caudalem extenditur. 

P. caudalis longiuscula, apice rotundata, 
radiis 19 ramosis. 

Color pro aetate v ariat. Juniores, nuperrime 
capti et adhuc viventes, rubri, fusco marmorati; 
seniores, praesertim post mortem, obscuriores, 
flavescenti-grisei, maculis undulisque brunneis 
notati. Latus coecum semper album, rarissime 
maculis nonnullis fuscis in postrema corporis 
parte varium. Latus oculare interdum, sed ra
rius, maculis variis casrulescentibus vel virescen-
tibus ornatum. Pinnae semper colore corporis 
tinctae; apices vero radiorum pinnarum dorsi 
analisque, in anteriore pinnae parte semper ni-
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vei sunt. Labia semper carnea. Iris fulva, pu-
pilla virescenti-cyanea. 

Partes interiores. Peritonaeum latere supe-
riore ferreum, inferiore argenteum vel lutescente 
album. Intestinum, longitudine toti corpori 
eequale, una tantum curvatura flectitur. Appen
dices pyloricae 4, inasquales. Hepar magnum 
quadripartitum. Vesica fellea magna. Lien tri-
gonus. Plerseque partes ut in congeneribus for
ma tee. 

PL microcephalus in sinu codano, a freto 
oeresundico ad oras norvegicas, sed plurimis lo-
cis minus frequenter, occurrit. Mare balticum 

non intrat. In fundo petroso et lapidoso ver-
sari amat, quam ob rem, in insula Bahusiae 
Tjörn, Bergskädda appellatur. Testaceis, Vermi-
bus, Crustaceisque vescitur. Ventriculus ejus in-
terdum continet ramulos varios fucacearum (e. 
gr. Furcellariae fast.igiatae, Halidryis siliquosae etc); 
qui vero simul cum alimentis deglutiti, nec ipsi 
cibum praebuisse videntur. Mense Junioinsinu 
codano nuptias celebrat. In retibus, Slcäddegarn 
dictis, etiam verriculis et liamis, capitur. Caro 
sapida sed mollis et carne PL platessae multo 
vilior. 

C. U. E. 
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PLEURONECTES platessa Linn. (Rödspot ta) .  
Tab. 60. 

Di agn. Corpus laeve. Caput, latere oculato, tuberculis 5 v. 6, uua serie, pone 
oculos dispositis. Latus coloratum, cum pinnis verticalibus, maculis rotundatis, auran-
liacis, raris, varium. 

Synon. ARTEDI Gen. p. 17; — Syn. p. 30; — Descr. p. 57; — Pl. platessa LINN. Fn. Sv. p. 1 IG; — Syst. Nat. I one* om7~ xT ^0g' p* 179; ~ 11 Scanicum P- 236; — RETZ. Fn. p. 330; — QUENSEL, V. Akad. Handl. 
180b, p. 211; — NILSS. Prodr. p. 54; — Skand. Fn. IV, 612; — YARRELL, Brit. Fish. II, 209; —Die Scholle BLOCH 
INaturg. d. risclie Deutschl. 2, p. 42; — Platessa vulgaris KRÖYER, Danm. Fiske 2, p. 248. 

P.D. 64-76; P. 10-11; V. 6; A. 53 — 57; C. 2 0. 

Descriptio. Pl. platessa longitudinem ple-
rumque 1 0—1 ipollicarem attingit. Corpus oblon-
gum; altitudo maxima, inter pinnas, dimidiam 
longitudinem corporis, ab apice rostri ad basim 
pinnas caudalis, asquat. Crassities vix £ altitu-
dinis complet. Caput, longitudine a?quat i totius 
corporis präster pinnam caudalemj cuneato acu
minatum, insigne tuberculis fere 6, magnitudine 
disparibus, seriem paullum curvatum, ab oculis 
ad initium lineas lateralis extensam, formantibus. 
Hasc vero series inter oculos tubere carinato 
continuatur. Rictus angustus labiis erassiuseulis. 
Maxilla inferior superiore aliquantum longior. 
Dentes minuti conferti, apicibus truncati; simplici 
serie in utraque maxilla dispositi. Numerus in 
utraque maxilla variat; in superiore 5—8, in 
inferiore 20—28, numerantur. Ossa pharyngea 
supra 6, infra 2, dentibus latis, ordinalis, apici
bus convexis, armata. Nares utrinque aperturis 
duabus, quarum antica, in latere oculato, tubu-
laris, postica simplex; in latere casco, an tica mi-
nuta, postica major, apertura ovali. Lingva te
nuis acuminata, denticulis caret. Aperturas bran-
chiales mediocres, radiis septem. Oculi parvi; 
plerumque in dextra, rarius in sinistra capitis 
parte dispositi; non multum protuberantes, pa-
rum oblique, prope apicem rostri, siti. 

Corpus glabrum, uua cum capite et radice 
p. caudalis, squainis parvis, rotundatis, tenaci-
bus, tenuibusque obtectum. Radii quoque p. 

dorsalis analisque, squamis raris, minutis obte-
guntur. Pinnae ventrales ad radices tantum 
squamosce sunt. Linea lateralis medium fere 
corpus percurrit. Supra pinnas pectorales parum 
arcuata, ab angulo aperturae branchialis superiore 
ad medium p. caudalis extenditur. — Spina analis 
adest. Anus niedius inter banc spinam et p. 
analem. 

P. dorsi fere ante oculum superiorem in— 
cipit; non procul a p. caudali desinit; radiis 
64—67 simplicibus. — P. pectorales, sub apice 
operculi insert®, radiis 10 v. 11, quorum tres 
primi simplices, ceteri divisi; primus vix medi
um secundi superat; tertius ceteris longior. — 
P. ventrales acuminata^, radiis 6 simplicibus.— 
P. analis forma dorsali simillima; pone radices 
p. pectoralium incipiens, sub fine p. dorsalis de-
sinit. Radii 53—57, simplices. — P. caudalis ca
pite brevior, apice obtuse rotundata; radiis 14 
apice divisis, et prasterea, utrinque, tribus, sim
plicibus, instrueta. 

Corpus in dextro latere fuscescens, maculis 
rotundatis, auranliacis, etiam in p. dorsi, ani 
caudagquéE, pictum. P. pectorales utrinque im-
maculatte sunt. In speciminibus quibusdam, latus 
sinistrum etiam dilute fuscescens. Hi Reges, v el 
duplices (Dubbelflundror), nuncupantur. Iris ar-
gentea, annulogracili,flavo circa pupillamcyaneam. 

Partes interiores: ca vitas abdominalis par va. 
Preritonaeum in dextro latere nigricans, in si-
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nistro albidum. Cor oblongum quadrilaterum. 
Hepar mediocre, bipartitum. Vesica fellea magna. 
Ventriculus oblongus, ab intestino per stricturam 
separatus. Apendices pyloricae 2 v. i, parvse. 
Intestinurn longitudini corporis sequale, curva-
turis plurimis inflexum. Ovaria femhice bipar-
tita, acuminata. Vesicuiae seminales maris duse 
oblongas. 

PI. platessa praesertim est incola maris 
atlantici. Etiam in partem meridionalem ma
ris baltici inträt; ibi tamen, circa oras nostras, 
non longe procedit. Fertur, hane piscem, in 
mari baltico, fere ad låtit. bor. 60° inventum 
fuisse, quod vero, a confusione quadam cum Pl. 
fleso örtum esse, non dubitamus. In sinu codano 
e contrario vulgatissima existit. Ad oras Jut-
landia; septentrionales, circa promontorium Ska-
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gen, copiose verriculis capitur; indeque in urbem 
Götheborg allata, sub nomine Skafskädda, i. e. 
Pleuronectes ad Skagen captus, venditur. Ad 
oras Scaniae haec sp. Rödspätta appellatur. Rela-
tum legimus, specimen unum alterumve, in parte 
nieridionali sinus codani, ad longitudinem bi vel 
tripedalem crescere et nomine Hansing a pisca-
toribus vocari. Bipedales ipsi sane vidimus; in-
dicationem vero magnitudinis "tripedalis", mo-
dum longe excedere censemus. In fundo molli 
et arenoso prasertim vivit. Tempore hiemali 
profundiora loca quferit, ceteris anni temporibus 
ad oras versatur. In sinu codano, mense Aprili 
nuptias celebrat. Retibus et Verriculis, etiam 
hamis capitur. Molluscis, vermibus graminibus-
que vescitur. Pro cibo, inter congeneres, pree 
ceteris asstimatur. C. U. E. 
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CARANX trachurus Lin.  ( T a g g m a k r i l l ) .  
Tab. 57. 

Di a g ii. Linea lateralis tota squamis transversis loricata, postice, a medio corpore, 
spinoso-carinata. 

Synonymia. ARTEDI Gen. p. 31, n:o 3; — Syn. p. 50, n:o 3; — Scomber trachurus LIN. Syst. Nat. I, p. 494; — 
RETZ. Fn. p. 340; — Caranx semispinosus NILSS. Synopsis, p. 84; — L)er Stöcker BLOCH F. Deutsch. II, p. 138, Tab. 
56; — Maquereau batard Cuv. Ilist. Nat. des Poiss. IX, p. 11, Tab. 246; — Caranx trachurus YARRELL, Brit. Fishes 
I, p. 154; — Den almindelige Stöcker, KRÖYER Danm. Fiske I, p. 263; — Caranx trachurus NII.SS. Skand. Fn. IV, 152. 

Genus Carangis, in Famiiia Scomberina, 
numerosum et per omnia maria, piaster glaci-
alia, distributum, praesertira agnoseitur linea Ja-
terali postice squamis transversis, spinoso-ca-
rinatis armata, pinnaque dorsali anteriore alta, 
perfecta, spinosa, cum spinula antica, autrorsum 
deflexa; secunda longa, integra (vel rarius ra-
diis ultimis separatis). Corpus et caput minus 
alta, squamis rotundatis, imbricatis tecta. Ben
tes parvi. Radii branchiostegi 7. Color argen-
teus, macula nigra supra apicem operculi insignis. 

Longitudo ordinaria Carangis trachuri in 
sinu codano II—12 pollicaris; maximus, quem 
vidimus, a naso ad mediam p. caudalem 16 
poll, aequabat. Forma externa Scombro similis, 
corpore fusiformi, modice compressiusculo, mo-
diceque alto. Summa ejus altitudinis, ad pinnam 
dors i primam, fere aequat i longitudinis a rostro 
ad basim p. caudalis. Crassities maxima, in eo-
dem loco, aequalis dimidias fere altitudini. Dor
sum et venter latius convexa. In ventre, ante 
anum, sulcus adest, in quo pinnas ventrales 
occultantur. Caput mediocre, cuneiforme, subtus 
fortiter compressum; quartam partem longitu
dinis corporis totius conficit. Fröns plano-con-
vexa, linea occipitali, filiformi, carinata; ab an
teriore dorso sensim descendit. Rostrum obtu-
sum. Os mediocre; maxilla inferior longior, 
angulum obtusum, sub margine oculi anteriore, 
formans; longitudine aequalis distantiae ab apice 
rostri ad marginem pupillas posteriorem. Dentes 

subtilissimi, vix conspicui, in mandibulis, lingva, 
apice vomeris et ossibus pliaryngeis reperiuntur. 
Oculi magni, supremi; diameter eorum i longitu
dinis capitis aequat. ]Nares oculis quam rostro 
propiores. Praeoperculum magnum, margine laevi 
anguloque rotundato; operculum proprium tri-
angulare, margine posteriore lunato incisum, 
maculaque ordinaria, atra, in membrana in ci sur se 
ornatum. Aperturse brancbiales magnae. Mem
brana brancbiostega libera, radiis 7 curvatis. 
Squamae corporis tenues, minutse, ovales, magni-
tudine inaequales. Linea lateralis scutellis 75 
transversis, ab initio ad finem tecta. Horum an-
teriora, usque ad medium corporis, juxta apices 
pinnarum pectoralium, laevia; cetera numero 35 
—38, aculeata, carinam spinosam, retrorsum 
altiorem, formant; qua re cauda, juxta finem 
pinnae dorsalis, duplo latior, quam altior, facta 
est. Anus minutus, in medio inter apicem rostri 
et basim p. caudalis situs. 

P. dorsi anterior, altitudine fere brevior, 
supra radices pinnar, pectoralium, aculeo antror-
sum porrecto, subcutaneo, incipit; radios 8 sim-
plices continet et supra anum desinit. P. dorsi 
posterior longior, radiis 30 ad 34, quorum pri
mus simplex, secundo fere duplo brevior; ceteri 
apicibus divisi. 

P. pectorales longitudine capiti aequales, 
angustae, falciformes, radiis 22, quorum 1 0 antici 
simplices, ceteri divisi, 11 et \2 ceteris lon-
giores. 

P. ventrales fere ante initium p. dorsalis 
anterioris sitae, acuminatae; anum fere apicibus 
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attingunt.  In sulco ventrali  deflectendse, radiis 
6,  quorum primus simplex et minutus, ceteri  
ramosi.  

P.  anaiis forma pinnas dorsali  2dte similli-
ma; radiis 28—29, quorum primus simplex. 
Ante hane, pinna alia parva adest,  radiis 2 spi-
nosis,  basi membrana eonuexis,  eomposita.  

P.  caudaLis,  apicem caudas ringens, lunato 
incisa,  radiis 4 + 49 + 4. 

Color dorsi obscure olivaceus, fasciis un du-
latis,  diiutioribus varius.  Caput,  lateraque infra 
lineain lateralem argentea, colore margaritaceo, 
rubido m i can te,  undatim ornata.  Iris argentea; 
pupil  la atrocaerulea; os intus aterrimum; mem
brana brancbiostega similiter atra,  margine ar
gentea. Macula magna atra in margine oper-
euli  brancbialis observatur.  P.  dorsi antica pel-
lucida; postica et  p.  caudalis obscure canescen-
tes; reliquse omnes albas. 

Cavitas abdominalis intus atra.  Hepar co
lore sangvineo, magnum, lobis duobus p artitum. 
Lien magnus, triangularis.  Renes mediocres,  
atri .  Intestinum ansis duabus curvatum. Yen-
triculus magnus. Appendices pyloricas multae. 
Ovaria e t  testes sat magna; ova vero minuta sunt.  

Caranx trachurus ad oras Babusias,  in sinu 
codano, solitarius v i  v i  t .  Eum nunquam grega-
tim inventum audivimus. Specimina, quae liamo, 
in piseatu Scombri,  mense Junio capiuntur,  
ovaria matura gestant,  unde concludere possu-
mus, tempus coitus hoc tempore incidere. Loca 
vero, ubi nuptiaé celebrantur,  adbuc sunt ignota; 
crederem hoc in profundo maris peragi.  Hunc 
tamen piscem intra sinum codanum propagari,  
ex eo patet,  quod pulluli  ejus ibi,  adbuc per
par vi,  circa finem asstatis ,  inventi  sunt.  Il i  in 

societate Medusae capillatas,  ibi freqventissimas, 
i ta vivunt,  ut parasitae bujus animalis vocari 
possint;  quam rem, in commentariis periodicis 
Academiae Scient.  Stockb.,  Öfversigt. .  inscriptis,  
a:o 1852, pag. 256, exposuit  A. MALM, deinde-
que idem, juxta insulam Helgoland observatum, 
in litteris, nobis fuse explicavit amicus J.W. GRILL. 
Pulluli  sub eorpore Medusas, inter ovaria et  
cirrhos ejus,  versantur; ab illa remoti,  eumdem 
locum iterum anxie quasrunt;  instante periculo 
arete ad discurn Medusas se recipiunt.  IN i  bil  
nisi  ovulis ejus vesci videntur.  Interdum pauci,  
3 ad 7, unam Medusam comitantur; GRILL us
que ad 23, mense Septembri,  sub Medusa, dia
metro circiter 7-pollicari ,  observavit .  Tali  modo 
pulluli ,  a longitudine 12 millimetrorum, usque 
ad longitudinem 35 millim. inventi  sunt.  Sicut 
alii  pisces in primo vilae stadio, forma ab adul-
tis multum dilferunt.  Sunt breves, capite alto,  
ore sursum spectante.  Scuta lineae lateralis in 
minimis non apparent;  in iis qvi longitudinem 
15 ad 20 mm. attigerint,  minus distincta ob-
servantur; dein evidentiora et  carinata evadunt.  
Tandem, in pisciculis,  35 millimetra longis,  
eamdem formam ac in adultis praebent.  Au-
ctumno, postquam banc magnitudinem paullum 
superaverunt,  Medusus deserere videntur,  l iberi  
eircumnataturi .  Tales,  tri  vel quadripollicares,  
sero auctumno et brumali tempore, 11011 raro, 
eum aliis piscibus, verriculis capiuntur.  — Estate 
semper bic piscis macer,  tempore vero autum-
nali ,  dum oras visitat ,  pingvescit .  Caro ejus 
Scombri parum vilior,  sed sapore similis.  Cap-
tura bujus piscis propria nequaquam instru-
cta,  nec nisi  verriculis ad alios pisces capien-
dos aptatis,  captatur.  C. U. E. 
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