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Tredje delens innehåll. 

Physostomi (Fortsättning från föregående del) . 

3:dje familjen: Sternoptychide (Plattfiskar) . 
4:de z Scopelide (Prickfiskar) 

5:te K Clupeide (Sillfiskar) 

6:te 5 Cyprinide (Karpfiskar) . 

7.de - Siluride (Malfiskar) . 

8:de 5 Murcenide (Alfiskar) . oc oc : 

3:dje underordningen: Plectognathi (Fastkäkar) . 

1:sta gruppen: Sclerodermi (Tandkäkar) 

1:sta familjen: Balistide (Filfiskar) : 

2:dra gruppen: Gymnodontes (Näbbkäkar) -. 

2:dra familjen: Orthagoriscide (Klumpfiskar) 

4:de uuderordningen: Lophobranchii (Tofsgälar) 

Familjen Syngnatluide (Hafsnålsfiskar) « . oo. + > = 

2:dra ordningen: Ganoidei (Ganoider) 

Underordningen: Chondrostei FÖR 
Familjen Acipenseride (Störfiskar) - É 

3:dje ordningen: Holocephali (Helhufvuden) 

Familjen Chimeride (Hafsmusfiskar) ; 

4:de ordningen: Plagiostomi (5Bredmunnar) 

1:sta underordningen: Batoidei (Rockfiskar) . 

1:sta familjen: Myliobatide (Örnrockfiskar) . 

2:dra 5 Trygonide (Spjutrockfiskar) 

3:dje 3 Rajide (Egentlige Rockfiskar) 

2:dra underordningen: Selachoidei (Hajfiskar) 

1:sta familjen: Carchariide (Grahajfiskar) 

2:dra : Lamnide (Håbrandsfiskar) 

3:dje 5 Scylliide (Bödhajfiskar) 

4:de 5 Spinacide (Pigghajfiskar) . 

5:te ordningen: Cyclostomi (Rundmunnar) 

1:sta underordningen: Hyperoartii (Helgommar) . 

Familjen Petromyzgontide (Nejonögonsfiskar) 

2:dra underordningen: Hyperotreti (Hålgommar) 

Familjen Myzinide (Pirålsfiskar) ; 

6:te ordningen: Cirrostomi (Trådmunnar) 

Familjen Branchiostomatide (Lancettfiskar) . 

Tillägg 

Latinskt namnregister 

Svenskt » 
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Lophobranchii, läs Lophobranchii etc 

4), a Db 
varieten » varleteten. 

sillstimmarna, , sillstimmen. 

capricions, » Capricious. 

sillstimmarna, -» sillstimmen. 

1), SN 
Vesterhafvet, » Vvesterhafvets 

från, SGU 

Össersjön, » Östersjön. 

de, » svalgtänderna. 

inre, STÖVTtre: 

17, FN Sf 

Löjan, » Braxen. 

slägtnamn, » slägten. 

Scyphius, RISS0, , Nerophis RAFINESQUE S. 

1), SAT): 

Ganoidfiskar, Ganoider. 

Ganoidfiskar, » Gamnoider. 

N., > Ko 

liknar, » något liknar. 

Helhufvudfiskar, , Helhufvuden. 

ungef., » något större än. 

det, den. 

bröst-, buk- och analfenor, läs: 

och bukfenor. 

dubbel, 

ändras orden: på hufvudets d:o till: längre fram. 

läs: 

bröst- 

läs: dubbel eller tvådelad. 



Sveriges och Norges Fiskar. 

urgeckerdelen. 

Malacopterygii, Plectognathi, Lophobranchii. 
(Fortsättning från andre delen). 

3:dje Familjen STERNOPTYCHIDA, C. Dumgrin. 1806. 

(Sternoptyges, C. DUMÉRIL: Zoologie Analytique, pag. 150. — 1806. 

— Sternoptychide, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 
V, pag. 384. — 1864). 

Kroppen oval och starkt hoptryckt, eller ock aflång och min- 

dre hoptryckt, samt täckt af en tunn och silfverglänsande ytterhud, 

och stundom utan fjäll, och stundom med ytterst tunna sådana. 

Munnen stor, med nästan vertikal eller ock snedt uppstigande 

munspringa, och öfverkäkens kanter bildade af både mellan- 

käks- och öfverkäksben. Små eller temligen små tänder före- 

finnas på mellankäks- och öfverkäksbenen samt på underkäken. 

Gällocksapparaten är ofullständig derigenom, att en del af 

gällocken äro mycket tunna och rudimentära. Gälspringorna 

äro mycket stora, och gälhinnorna äro icke förenade och de 

äro fria från gälnäset. Gälräfständerna äro stundom långa 

och stundom korta. Falska gälar förefinnas. Nedre delarne 

af kroppen hafva rader af phosphorescerande fläckar. En 
medelmåttigt stor ryggfena, sittande framom analfenan, före- 

finnes, äfvensom en liten eller rudimentär fettfena, och framom 

den först nämnda stundom en benartad fenlik och taggstrålig 
Lilljeborg : Fiskarne. II. 1 



2 Slägtet Argyropelecus. 

kam, hvars strålar äro bildade af neuraltaggar. Simblåsan 

enkel, då den finnes. Äggen nedfalla icke i bukhålan, utan ut- 

föras genom äggledare"!). 

De till denna familj hörande äro små pelagiska djupvat- 
tensfiskar. 4 slägten och omkr. 12 arter från Medelhafvet och 

Atlanten tillhöra den samma. 

1:sta Underfam. STERNOPTYCHINI, GÖNTHER. 

Framom ryggfenan är en rudimentär, af newraltaggar 

bildad taggstrålig fenlik benartad kam. 

Denna underfamilj omfattar blott ett par slägten och några 

få arter. 

I. Slägtet Argyropeleceus, Cocco. 1829. 

(Giornale di Scienze, lettre e arti per la Sicilia, Fasc. 77, art. 3, pag. 

146. — 1829. — VALENCIENNES: Hist. nat. des poiss. par Cuv. & VAL. 

T. XXII, pag. 392. — 1849). 

Kroppen hög och mycket starkt hoptryckt och tunn och 

af en mer eller mindre oval form, samt med en bakom buk- 

fenorna starkt afsatt stjertafdelning, och utan spår till fjäll. 

Rygg- och bukkanterne äro mer eller mindre bågböjde, och 

den senare, som är stödd af skulderapparatens och bäckenets 

ben, är långs åt skarpt kölad, med kölen bildad af en rad af 

plåtar långs hvardera sidan af buken nedtill, å hvilka plåtar 

förefinnas 2:ne långsgående rader af phosphorescerande, perle- 

morglänsande fläckar, af hvilka den ena raden är intill buk- 

kanten. Låmgs hvardera sidan af stjertens undre kant bakom 
bukfenorna äro äfven sådane fläckar. Hufvudet är stort och 
trubbigt, med stor och nästan vertikalt uppstigande munspringa, 

1) Liksom JORDAN & GILBERT räkna vi till denna familj blott grup- 

perna Sternoptychini &  Cocciini, GÖNTHER. Nyligen har TH. GIL (Pro- 

ceed. of the United States National Museum, vol. VII, pag. 349. — 1885 

—1886) förfäktat den åsigten, att endast den 1:sta gruppen bör räknas till 

denna familj, och den 2:dra derifrån afskiljas. MHäruti torde han hafva rätt, 

men då motiveringen blifvit ofullständigt genomförd, och platsen för Cocciini 

icke blifvit angifven, hafva vi icke ansett oss böra följa hans anvisning. 
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och öfverkäkens kanter bildade af korta mellankiäks- och långa 

öfverkäksben. Ögonen äro stora, tätt intill hvarandra sittande 

och till en del rigtade uppåt. Gälhinnans strålar äro 9, och 

gälöppningarne sträcka sig fram nära hakvinkeln. Små eller 

temligen små, spetsiga och inåt eller bakåt krökta tänder fö- 

refinnas i enkel rad på mellankäks- och öfverkäksbenen, på 

underkäken och gombenen. Ryggfenan är kort, och belägen 

ungef. å midten af totallängden, och framom den är en fenlik 

benartad kam, som har de bakre strålarne temligen högt upp- 

stående. Fettfenan är lång, men mycket låg och tunn. Anal- 

fenan är temligen lång, bröstfenorna äro långa, men bukfe- 

norna äro små och hafva nästan vertikalt fäste. Stjertfenan 
är af medelmåttig storlek och djupt urringad eller inskuren. 

Appendices pylorice äro få (omkr. 4). Simblåsa förefinnes. 

Till detta slägte höra enligt Göstarr 4 arter, från Atlan- 
tiske oceanen och Medelhafvet, och af hvilka en några gånger 

erhållits vid Norge. 

1. Argyropelecus olfersii (G. Cuvier). 

Olfers' Plattfisk., 

Kroppens största höjd lika med afståndet mellan kanten 

af nyckelbenet och roten af stjertfenans mellerste strålar. Stjer- 

tens höjd från ryggfenans slut till analfenans början är un- 

gef. lika med afståndet mellan den senare och roten af stjert- 
fenan. Underkäken har en kort, hoptryckt tagg vid sitt nedre 

bakre hörn. och en kort, krökt tagg finnes vid nedre bakre 

hörnet å förlocket. Stjerten utan taggar. Bröstfenorna räcka 

till bukfenorna. 

INO at 2 Or. ULsGDE 65 Stjir TOFFT9- 6: 

Sternoptyx Olfersii, G. CUVIER: Regne Animal, nouv. édit. T. II, pag. 316, 
pl. 13, fig. 2. — 1829. 

Å 5 M. Vv. DöBEN & J. KOREN s:r: Ichthyolog. Bidrag: K. 

Vet. Akad:s Handl. 18441, pag. 80, tab. III, fig. 6. — 

1846. 

Pleurothyris , RB. TH. Lowe; A History of the Fishes of Madeira, p. 

CANS 605 

Argyropelecus , VALENCIENNES: Histoire naturelle des Poissons par Cu- 

vier & Valenciennes, T. XXII, pag. 408. — 1849. 
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Argyropelecus Olfersit, RB. TH. LOWE: An Account of Fishes discovered or 

observed in Madeira since the year 1842; Proceed. of the 

Zool. Society of Lond. 1850, pag. 247. — 1850. 

Sternoptyr , :S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 
486. — 1855. 

Argyropelecus ,  A. GÖNTHER: Uatalogue of the Fishes in the British 

Museum, vol. V, pag. 386. — 1864. 
R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 149. — 1877. 
IDEM: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1879—383; 

Nyt Magaz. for Naturvid. Bd. 29, (särsk. aftr.) pag. 

102, — 1884. 

I Skandinavisk Fauna har den erhållit det Svenska namnet Olfers 

Plattfisk. 

Beskr. Den är en liten fisk, och dess totallängd stiger 
blott till omkr. 80 mill. Det största i Norge erhållna exem- 

plaret är enligt Corrett 82 mill. långt, och detta är den stör- 
ste storlek, som vi sett uppgifven. Ett till Upsala Universitets 

Zoologiska museum af tandläkaren Curist. Horze, s:r, 1 Bergen för- 

äradt exemplar, med ofullständig stjertfena, är något litet större 

än det af v. Dögen & Koren beskrifna exemplaret, eller 75—380 

mill. långt, och det exemplar, som beskrifves i Skandinavisk 

Fauna, är blott 56 mill. långt. Sedd från sidan, är dess kropps- 

form nästan oval och bakåt tvärt och starkt afsmalnande. Krop- 

pen, som öfver allt, med undantag af öfversta ryggsidan, är 

betäckt af en tunn och starkt silfverglänsande hinna eller ytter- 
hud, och utan spår till fjäll, är mycket starkt hoptryckt och 

hög och tunn, och största kroppshöjden, strax framom ryggfenan, 

och mätt från basen af den framom den samma varande ben- 

kammen, är något större än !/, af totallängden och ungef. lika 

med afståndet mellan bakre kanten af nyckelbenet och roten af 

stjertfenans mellerste strålar, och störste tjockleken, som är be- 

lägen öfver förlocken, utgör ej fullt 1/, af den först nämnda, 
och stjertens minsta höjd, som är något mindre än tjockleken, 

innehålles omkr. eller nära 6 ggr i kroppshöjden. Framtill vid 

nosspetsen är kroppen särdeles trubbvinklig, eller nästan afrun- 
dad, och derifrån bakåt äro öfra och undra profilerna bågböjda, 

den undra något starkare bågböjd än den öfra, och vid bukfe- 
nornas fästen bildande en stark och nästan vertikalt uppstigande 

afsats, hvarigenom stjertafdelningen är betydligt inknipen, med 
öfra och undra profilerna bakåt emot stjertfenan något konkava. 
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Bakåt emot denna fena är kroppen allt tunnare. Kroppens höjd 

öfver anus är ungef. lika med afståndet mellan denne och mid- 

ten af stjertfenans rot. Afståndet mellan nosspetsen och anus 

utgör något mera än !/, af totallängden. Framom ryggfenan 

och på ryggens högsta konvexitet är en benartad, fenlik kam, 

bildad af 7 uppstående neuraltaggar, förbundne med hvarandra 

genom en benartad hinna eller tunn skifva, och af hvilka de 

främste höja sig föga öfver ryggen och de bakre jemnt höja 

sig bakåt, så att kammens öfre kant är jemnt uppstigande bakåt, 
och den bakerste taggens höjd utgör väl !/, af ögats vertikale 

diameter. Långs hvardera sidan af bukkanten, från midt under 

bröstfenans fäste till strax framom bukfenans d:o, är den nedre 

delen af buksidan betäckt. af en rad af omkr. 12 benartade, 
nästan rektanguläre, vid öfre änden afrundade plåtar, som i 

förening bilda en särdeles skarp bukköl, och som hvardera äro 

sätet för en oval phosphorescerande fläck, med perlemorlik färg- 

glans. Ofvan desse plåtar är den tunne silfverglänsande ytter- 

huden genom från plåtarnes sidokanter utgående vertikala fåror 

afdelad i ett mot plåtarne svarande antal af vertikala skifvor, 

som hvardera upptill i rät linie bakom bröstfenans fäste sluta 

med en afrundad, af en svartaktig kant begränsad ände, uti 

hvilken en liknande perlemorglänsande fläck är belägen, och 

desse fläckar bilda en 2:dra eller öfra rad, som går ungef. pa- 

rallel med den undra d:o, men dock icke sträcker sig så långt 

fram som den. De 2:ne främste af dem, strax bakom bröstfe- 

nan, uppskjuta högre än de andre och äro upptill tillspetsade. 

Framom bukkölen bilda nyckelbenen en nedskjutande trubbig 

spets, och bakom den samme bilda bäckenbenen framom bukfe- 

nornas fästen en dubbel skarp sådan. Långs hvardera sidan af 

den bakre kroppens nedre kant, från afsatsen och bakåt, är en 

rad af omkr. 14 uppåt rigtade elliptiske, perlemorglänsande och 

utan tvifvel phosphorescerande fläckar, upptill begränsade af 

smärre, något i grönt skiftande skifvor af ytterhuden, motsva- 

rande dem, som finnas ofvan fläckarne vid bukkölen, men i 

dessa skifvor äro inga sådane fläckar, och å hvardera sidan vid 

analfenans början och bakom dess slut är en lucka i den rad, 

som de nämnde fläckarne å stjerten nedtill bilda. Mellan buk- 
fenorna och anus är en djup ränna, bildad af de der nedskju- 

tande plåtar, på hvilka de å den bakre kroppen varande perle- 
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morglänsande fläckarne hafva sitt läge!). Framom nyckelbe- 

nens spets är hufvudets undre, af gälnäset bildade och uppsti- 

gande kant temligen skarp. På hvardera sidan af den bakre 

delen af gälnäset äro 6 nästan rektanguläre perlemorglänsande 

fläckar, och på de främre strålarne i hvardera gälhinnan äro 

6—7 mindre dylike. — Hufvudet är stort, men i synnerhet 
högt, liksom kroppen i allmänhet, samt framtill, såsom redan 

är antydt, mycket trubbigt. Dess längd innehålles ungefär 4 

ggr i totallängden, och utgör omkring ?/, af dess höjd från 

nacken till den nedre spetsen af nyckelbenen. Munnen är stor 

och med nästan vertikalt uppstigande munspringa, och under- 

käken räcker framom nosspetsen samt har en knöl vid hakvin- 
keln. Nosen är mycket kort och trubbig, och dess längd utgör 

något mer än !/, af hufvudets d:o. Mellankäksbenen äro små 

och korta, men öfverkäksbenen äro stora och långa, och deras 

längd är föga mindre än den af hufvudet. De äro nästan jemn- 

breda och vid den bakre änden tvärt afrundade, tjockare vid 
den nedre tandbärande delen och upptill och baktill tunna. Un- 

derkäken, som är omfattad på sidorna af den öfre d:o, då mun- 

nen är sluten, har vid bakre delen å hvardera grenen en tem- 

ligen stor och hoptryckt men icke särdeles spetsig tagg. Näs- 

borrarne sitta nära hvarandra och närmare ögat än nosspetsen. 

Ögonen äro stora och tätt intill hvarandra sittande samt något 

rigtade uppåt, och med vertikale och longitudinelle eller hori- 

sontelle diametrarne ungef. lika och något större än !/, af 

hufvudets längd. Pannan dem emellan är smal och långs åt 
konkav, och dess minsta bredd utgör blott ungef. 1/, af ögats 

diameter. Från hvardera sidans näsborrar går en köl till nac- 

ken. Locket, under- och mellanlocken äro mycket tunna och 
nästan, åtminstone till en del, hinnartade. Det först nämnda 

är af en elliptisk eller nästan rektangulär form, med höjddi- 

mensionen vida öfvervägande och med en fin vertikal list eller 

utstående kant långs midten, och de senare båda äro mycket 

små och rudimentära, underlocket, som är fästadt under nedre 

änden af locket, nästan triangulärt och mellanlocket nästan 

1) Enligt iakttagelser af BENNETT (Whaling Voyage, vol. I, p. 20) 

och af GUPPY (Annals a. Magaz. of Natural History, 5 ser. vol. IX, p. 202) 

och enligt EMERY (Archives Italiennes de Biologie, Tome V, p. 316) äro 

desse fläckar hos den lefvande fisken i besittning af förmågan att afgifva 

ett starkt phosphorescerande ljus. 
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ovalt. Förlocket är aflångt och nästan jemnbredt och det så 
väl som locket äro vertikalt stälda, och dess bakre och undre 

kanter bilda vid sin förening vid nedre hörnet en rät vinkel, 

som är beväpnad med en liten, nedskjutande och något böjd 
tagg. Det främsta infraorbitalbenet är ej stort, och af en rhom- 

boidisk form och framtill tjockare och å inre sidan med en till 

hälften grågul och hälften svartaktig knöl. Gälhinnorna äro 

fria från hvarandra och från gälnäset, och hvardera har 9 strå- 

lar. — Tänderna äro något olikstora, ehuru de i allmänhet äro 

smärre. De sitta i enkel rad på mellankäksbenen, öfverkäks- 

benen, underkäken och gombenen. En del af dem på mellan- 

käksbenen och underkäken äro större och längre än de andra, 

och de på öfverkäksbenen och underkäken sträcka sig icke till- 

baka till deras bakre ändar. — Gälräfständerna äro till en del 

temligen långa och grofva, men en del af dem äro rudimentära. 

Vi hafva å 1:ste gälbågen räknat omkr. 20, af hvilka de inner- 

sta å nedra afdelningen och några å öfra d:o voro rudimentära. 

— Ryggfenan, som börjar strax bakom benkammen på ett af- 

stånd från spetsen af underkäken, som. är föga mindre än !/, 

af totallängden, är liten, med öfre kanten afrundad, och den 

har 9 strålar, som alla äro ledade. — Fettfenan börjar ej syn- 

nerligen långt (4—5 mill.) bakom ryggfenan och är lång, men 

mycket låg och särdeles tunn och hinnartad. — Analfenan 
börjar strax bakom anus och är temligen lång och med undre 

kanten urbugtad, samt har 12 strålar, af hvilka den 1:ste är 

helt kort, och de 3 förste icke grenige, och afstånden mellan 

strålarne strax bakom midten äro större än de samma der framom 

och bakom. — Brvröstfenorna sitta långt nere under gälspringan, 

med fästet rigtadt bakåt och något uppåt, samt äro långa, räc- 

kande till bukfenornas fästen, och temligen smala, eller af ellip- 

tisk form, med spetsen snedt och trubbigt tillspetsad. De hafva 

11 strålar!). — Bukfenorna äro små och korta, fästade ungef. 

under ryggfenans början, på den bakre kanten af den uppsti- 

gande afsatsen, och således med nästan vertikalt fäste, och på 

ett afstånd från underkäkens spets som är större än !/, af to- 

tallängden. De äro vid spetsen tvärt afrundade och hafva 6 

strålar. — Stjertfenan, som är af medelmåttig storlek, är djupt 

1) V. DÖBEN & KOREN uppgifva 17, och NILSSON uppgifver 10 strålar. 

Vi hafva räknat 11. 
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urringad eller inskuren, med spetsiga hörn, och den har 19 

fullständige strålar och ofvan 10 och nedan 6 stödjestrålar, 

hvilka häfva trubbige och mjuke spetsar. — Stidolinie saknas 

helt och hållet. — Färgen är midt åt ryggen enligt VALEN- 

CIENNES mörkblå, och för öfrigt glänsande silfverhvit, med någon 

blåaktig glans midt på sidorna hos den lefvande fisken. Tris 
skall vara grön. Rygg- och fettfenorna synas vara gråhvilak- 

tiga äfvensom sannolikt stjertfenan, samt bröst-, buk- och anal- 
fenorna gulaktiga, och alla fenorna genomsigtiga. 

Den är en pelagisk fisk, som utan tvifvel i allmänhet lef- 
ver på betydligt djup, och i det der rådande mörkret kan hafva 

behof af de sjelflysande fläckarne. Den tillhör egentligen de 
varmare delarne af Atlantiske Oceanen, och är att betrakta en- 
dast såsom en tillfällig gäst inom vår Skandinaviska nord, 

hvarest dess förekomst är mycket sällsynt och sannolikt är att 
tillskrifva den s. k. golfströmmens inflytelse. Den har aldrig 

erhållits vid Sverige, utan endast vid vestra och norra Norges 

kuster, mellan Bergen och Nordkap, hvarest den anträffats an- 

tingen i ventrikeln hos roffiskar (torsk och sej) eller ock upp- 

kastad på stranden?!). Enligt R. Corrertt?) hafva inalles omkr. 
16 exemplar erhållits vid Norge, hvaraf synes, att den dock 

icke så ytterst sällan genom en eller annan tillskyndelse kom- 

mer i närheten af Norge, ehuru den, märkligt nog, icke blifvit 

iakttagen vid England. Oftast har den erhållits vid vestra 

Norge från Bergen till Nordland,' och mera sällan vid norra 

Norge, der den nordligaste fyndorten är mellan Hammerfest 

och Nordkap. — Det af Cuvier beskrifna exemplaret var från 

"de varmare delarne af Atlanten, och det af VALENCIENNES be- 

skrifna var från trakten af Kap, och den senare författaren 
nämner, att han har anledning att antaga, att den förekommer 

i granskapet af Kanariska Öarna, samt att han i Berlins mu- 

seum sett ett exemplar, som var taget mellan dessa öar och Bra- 

silien. Lowe (anf. st.) har anträffat den vid Madeira. De i 
Atlantiske Oceanen påträffade exemplaren hafva i allmänhet fun- 

nits flytande i hafsytan, och vanligen bland flytande tång. 

1) Det i Upsala Univ:s Zool. museum förvarade exempl., som är skänkt 

af CHR. HoEG,.s:r, är funnet i ventrikeln hos en sej d. ?!/,; 60, men är dock 

ej särdeles skadadt. 2:ne dagar senare fanns ett annat exempl. äfven i 

ventrikeln hos en sej. 

2) Meddelelser etc. 1879—383, p. 102. 
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Dess lefnadssätt är okändt, men dess byggnad tyckes an- 
tyda, att den är en djupvattensfisk, hvarför äfven den af Nins- 

SoN anförda omständigheten, att han funnit dess ventrikel ut- 

skjuten i munnen, talar. Troligen är detta äfven orsaken till 
att den träffats flytande i hafsytan, emedan, såsom vi ofvan 
(del. 1, pag. 99 & 472) yttrat, genom de inom kroppen på dju- 

pet i hafvet komprimerade gasernes expansion, då fiskarne komma 

högre upp i vattnet, ventrikeln utskjutes i munnen och fiskarne 

hastigt uppvräkas till ytan. Att den är en djupvattensfisk, be- 

styrkes dessutom af den af Gönstrer!) lemnade uppgiften, att 

arter af detta och närstående slägten under den Engelska Chal- 
lengerexpeditionen erhållits från det stora djupet af 1,100 till 

2,900 famnar. Dess stora gap och spetsiga och till dels ej syn- 
nerligen små tänder antyda, att den såsom vanligtvis andre 

djupvattensfiskar är en roffisk, och Correrr uppgifver, att han 

i dess ventrikel funnit lemningar af en omkr. 50 mill. lång 

Maurolicus pennantii. Samme författare har hos en romstinn 

hona funnit omkr. 1,000 ägg, hvilkas diameter var !/, mill. 

2:dra Underfam. COCCIINI, GÖNTHER. 

Framom ryggfenan finnes ingen benartad ryggkam. 

Liksom föregående omfattar äfven denna underfamilj blott 

ett par slägten, med ett ringa antal arter. 

II. Slägtet Maurolieus, Cocco. 1838. 

(Lettera su” di alcuni Salmonidi del mare di Messina; Nuovi Ann. :; 

d. Science Nat. T. II, pag. 161. (Bologna 1838). 

Kroppen aflång och medelmåttigt hoptryckt och så små- 

ningom afsmalnande bakåt, eller ungef. med sillens form, täckt 

med en silfverglänsande ytterhud och med ytterst tunna och 
vanligen lätt affallande fjäll, samt långs undra sidan af bu- 

ken och stjerten med 2:ne rader gulaktige, perlemorglänsande, 
phosphorescerande, smärre, rundade fläckar, och å hvardera 

sidan af buken nedtill mellan bröst- och bukfenornas fästen 

1) Introduction to the Study of Fishes, p. 628. 
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med en annan rad af dylike fläckar. Hufvudet är temligen stort, 
med kort och trubbig nos och temligen stor mun, med starkt 

uppstigande munspringa. Mellankäksbenen äro små, men tem- 

ligen långa, och räckande långt tillbaka på de stora och å 

bakre delen höga öfverkäksbenen samt ungef. till munvinkeln. 

Ytterst fina tänder förefinnas på mellankäksbenen, på de bakre 

delarne af öfverkäksbenen och på underkäken, men inga på 

gombenen eller plogbenet. Ögonen äro temligen stora och rig- 

tade åt sidan. Locket är medelmåttigt stort, men det så väl 

som wunder- och mellanlocket äro mycket tunna och till dels 

nästan hinnartade. Gälöppningarne äro store, och hvardera 

gälhinnans strålar äro 8 till 9. Gälräfständerna äro långa 

och fina samt talrika. Ryggfenan är kort och belägen föga 

bakom midten af totallängden. Fettfenan är lång, men mycket 

låg och tunn samt rudimentär. Analfenan är lång, men myc- 

ket låg baktill. Bröstfenorna äro medelmåttigt långa, och få- 

stade långt nere, och bukfenorna äro små och fästade under 

ryggfenans början. Stjertfenan är djupt inskuren. Falska 

gälar förefinnas, men simblåsa saknas. 

Detta slägte innesluter omkr. 4 arter från Medelhafvet och 

norra Atlanten. De synas sällan vid hafsytan, och de äro der- 

för sannolikt dels djupvattensfiskar och dels nocturne eller natt- 

lige, och stundom under nätterna närmande sig ytan af hafvet. 

För samma ändamål, som hos föregående slägte, äro äfven de 

af detta utrustade med sjelflysande eller phosphorescerande fläc- 

kar. En art, tillhörande den norra Atlanten, har stundom, 

ehuru i allmänhet sällan, erhållits vid kusterna af vår Skandi- 

naviska nord. 

1. Maurolicus pennantii (WALBAUN). 

Laxsillen. 

Största kroppshöjden innehålles omkr. 5 ggr, eller något 

mera i totallängden, samt omkr. 4!/, till 4, ggr i afståndet 

mellan spetsen af underkäken och roten af de mellerste stjert- 

fenstrålarne. Hufvudets längd större än kroppshöjden. Rygg- 

fenans början är stundom öfver och stundom litet framom 

bukfenornas fästen, och slutet af dess bas är ungef. öfver bör- 
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jan af analfenan. På bukkanten äro 12 till 13 par perlemorglän- 

sande fläckar framom bukfenorna, de främste belägne något 
framom främre delen af bröstfenornas fästen, och på hvar- 
dera sidan af gälnäset äro 6 sådane. 

Rf: 10—11; af. 10-16 —27; brf. 16; bf. 7; stjf. 84 
19 + 6. 

Argentina Pennanti, WALBAUM: Petri Artedi renovati Genera Piscium, pag- 
47. — 1792. 

Scopelus borealis, S. NILSSON: Prodromus Ichthyologige Scandin. pag. 20. 

— 1832. 

- IDEM: Observationes ichthyologiceg, pag. 9. — 1835. 

Berör amethystino-punctatus? Cocco: Lettera sw'di alcuni Salmonidi 

etc. pag. 161. — 1838. 

L Miilleri, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 113. — 

1846—1853. . 
Scopelus Pennantit, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poissons par Cuvier & 

Valenciennes, T. XXII, pag. 436. — 1849. 

» - borealis, IDEM: ibm, pag. 438. 

k - S. NILSSON: Skandinavisk Fauna, 4:de del. Fiskarna, 

pag. 479. — 1855. 
» Pennanti, W. YARRELL: Hist. of Brit. Fishes, 3:d edit. (Richard- 

son), vol. I. pag. 330. — 1859. 

Maurolicus borealis, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. 

vol. V, pag. 389. — 1864. 

» ÅR. COLLETT: Norges Fiske, pag. 150. — 1875. 

: , 4. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

533. — 1877. 

S , CO. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 261. — 1877. 

» ÅR. COLLETT: Meddelels. om Norges Fiske i Aarene 1875 

—79; Vid. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, N:o 1, pag. 

84. — 1879. 
3 » JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 284. — 1882. 

» Pennantiu, FRANCIS DAY: The Fishes of Great. Britain & Ireland, 

vol. II, pag. 49, pl. 109, fig. 2. — 1880—1884. 

4 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83 ; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bad. (särsk. aftr.) 

pag. 104. — 1884. 

Af KRÖYER har den fått namnet Miillers Laxesild, och af S. NILS- 

SON det af Nordisk Prickfisk, det senare under förutsättning, att den skulle 

tillhöra slägtet Scopelus. Af SUNDSTRÖM har den efter KRÖYER erhållit 

namnet Laxsillen, hvilket vi ansett oss så mycket hellre böra antaga, som 

det af NILSSON och COoLLETT blifvit utredt, att den icke, såsom KRÖYER 

förmodade, tillhör GMELINS art Salmo Milleri, och derför icke kan få bi- 

behålla tillägget Millers till namnet. 
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Beskr. Den är mycket liten, och dess totallängd öfver- 
stiger knappast 70 mill. och hinner merendels icke öfver 2/, 

tum dec.m. Dess vanliga längd är 60 till 65 mill. Kropps- 

formen liknar mycket den af skarpsillen, ehuru buken under- 

till är tjockare och afrundad, och den är således temligen lång- 

lagd och hoptryckt. Vi vilja här meddela några mått å ett 

temligen väl bibehållet exemplar från Bohuslän. Totallängd 

67 mill. Längd till basen af de mellerste strålarne i stjert- 

fenan 57 mill. Kroppens största höjd 13 mill. D:o tjocklek 

6!/, mill. Stjertens minsta höjd 41!/, mill. Afstånd mellan 
underkäkens spets och anus 38 mill. D:o mellan d:o och buk- 

fenorna 35 mill. D:o mellan d:o och ryggfenan 33 mill. D:0 
mellan bröst- och bukfenornas fästen 20 mill. D:o mellan buk- 

fenornas d:o och analfenan 4 mill. — Hufvudets längd 15!/, 

mill. Nosens d:o 4 mill. Underkäkens d:o 8!/, mill. Öfver- 
käksbenets d:o i rät linie 8!/, mill. D:o höjd baktill 3 mill. 

Ögats längd- och höjddiametrar 5 mill. Pannans bredd midt 

öfver ögonen 22/, mill. Ryggfenans längd 6 mill. +D:o höjd 7 
mill. Fettfenans längd 7 mill. och höjd +/, mill. Analfenans 

längd 12!/, mill. och höjd framtill 4 mill. ungef. Bröstfenans - 

längd 9 mill. Bukfenans d:o 3'/, mill. De längste stjertfen- 

strålarnes längd 12 mill. — Enligt dessa mått innehålles stör- 
sta kroppshöjden omkr. 5 ggr eller litet mera i totallängden, 

och omkr. 4!/; ggr i längden till basen af de mellerste stjert- 

fenstrålarne, men stundom lär kroppshöjden vara något litet 
mindre. Störste tjockleken utgör ungef. 1/; af största höjden, 
hvilken är sig ungef. lik från bröstfenornas till bukfenornas 

- fästen. Stjerten är ej synnerligen låg framom stjertfenan, och 
dess minsta höjd derstädes utgör omkr. !/, af största kropps- 

höjden. Afståndet mellan underkäkens spets och anus utgör be- 
tydligt mera än !/, af totallängden. -— Hufvudet är temligen 
stort, och dess längd innehålles omkr. 4!/, ggr i totallängden 

och omkr. 3?/, ggr uti längden till basen af de mellerste strå- 
larne i stjertfenan, samt är betydligt större än största kropps- 
höjden. Det är, sedt från sidan, framtill mycket trubbigt, med 
den öfre profilen rät och föga nedstigande, och med den undre 

d:o afrundad och starkt uppstigande. Sedt ofvanifrån, är det 
framtill nästan jemnbredt, och vid spetsen trubbigt tillspetsadt, 

och från trakten af hvardera sidans näsborrar går bakåt till 

nacken en köl, hvilka båda kölar baktill något konvergera, och 
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mellan dem är en lägre köl midt åt hufvudets öfra sida, bör- 

jande mellan de båda parens näsborrar och slutande på hjes- 

san. Nosen är kort och dess längd innehålles nära 4 ggr 

i hufvudets d:o. Munnen är af medelmåttig "storlek, med 

starkt uppstigande eller nästan vertikal munspringa, med mun- 

vinkeln framom ögat, men med bakre änden af öfverkäksbenet 

bakom ögats midt. Mellankäksbenen, som äro smala och bakåt 

tillspetsade, räcka tillbaka ungef. till munvinklarne och nästan 

till midten af öfverkäksbenen, samt begränsa munspringan upp- 

till, då munnen är sluten. Öfverkäksbenen äro deremot stora, 

ehuru framtill starkt afsmalnande och i undre kanten urbug- 

tade, i hvilken urbugtning mellankäksbenen äro inpassade. De 

likna mycket dem hos Coregonerne i formen, men den främre 
afsmalnade änden är något längre än hos dem, i hvilket hän- 

seende de likna mera siklöjornas än sikarnes öfverkäksben. Deras 

höjd baktill innehålles ej fullt 3 ggr i deras längd i rät linie, 

och denna senare, som är ungef. lika med underkäkens d:0o, in- 

nehålles ej fullt 2:ne ggr i hufvudets d:o. Deras bakre ände är 

trubbig, och de bära å yttre sidan derstädes ett litet jugalben, 

och långs midten af denna sida är en köl. Näsborrarne, af 

hvilka den främre är rundad, sitta nära intill hvarandra och 

ungef. midt emellan ögat och nosspetsen. Underkäken räcker 

framom nosspetsen, och den har vid symphysen en framstående 

trubbig spets. . Ögonen ' äro rundade och temligen stora, och 

deras diameter innehålles ungef. 3 ggr i hufvudets längd. Pan- 

nan dem emellan har, såsom redan är anfördt, 3 långsgående 

kölar, och är helt smal, så att dess bredd midt öfver ögonen 

innehålles väl 2:ne ggr i dessas diameter. Det hinnartade loc- 
ket är temligen stort och af en nästan rektangulär form, och 

under dess undre ände är ett litet, äfvenledes hinnartadt och 

nästan ovalt underlock fästadt. Det äfven hinnartade mellan- 

locket är temligen långt och nästan elliptiskt. Förlocket är 

smalt och å yttre sidan reffladt, och har formen af en nästan 

rätvinklig vinkelhake, med nedre bakre hörnet något afrundadt. 

Gälhinnorna äro fria från hvarandra och från gälnäset, och hvar- 

dera har 8 till 9 strålar. — Tänderna äro ytterst små och 

fina, de på underkäken litet större än de andra. De förefinnas 
i enkel rad på mellankäksbenen och på undre kanten af öfver- 

käksbenens högre del bakom mellankäksbenen, samt på främre 
delen af underkäken, men vi hafva icke kunnat finna spår till 
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tänder på gombenen eller plogbenet. — Gälräfständerna äro 
långa och fina, och vi hafva på den främste högre gälbågen 
räknat 33—34, hvaraf 23 på nedra afdelningen. De hafva 

trubbige spetsar och äro nästan jemnsmala, något hoptryckta 

och å inre sidan fint taggiga. — Ryggfenan börjar på ett afstånd 
från underkäkens spets, som vanligen utgör ungef. 1, af totalläng- 

den men dock stundom är lika med och stundom litet kortare än 

'/. af afståndet mellan ögat och basen af de mellerste stjertfenstrå- 
larne. Den är liten, med höjd och längd nästan lika och nå- 
got mindre än längden af underkäken, och den har öfre kanten ' 

konvex samt 10 till 11 strålar. — Fettfenan är lång, men 

mycket låg och hinnartad. — Analfenan, som börjar strax 

bakom anus och ungef. under slutet af ryggfenan, är lång men 

låg, med undre kanten urringad och med största höjden framtill, 

utgörande ungef. !/, af dess längd, hvilken är föga mindre än 

största kroppshöjden. Den aftager mycket starkt i höjd bakåt 
redan framom midten, men dess allra bakerste strålar äro nå- 

got längre än de närmast föregående. En del af dess bakre 

kortaste strålar äro ytterst svåre att med säkerhet räkna, och 

deras antal är enligt Frascis Dar vexlande. Framtill har den 

omkr. 10 längre strålar, och bakom dem enligt nämnde förfat- 

tare 16 till 27, denna vexling troligen beroende på afslitning, 
emedan strålarne å denna så väl som å de andra fenorna äro 

bräckliga. — Bröstfenorna sitta fästade långt nere nära buk- 

kanten, under underlocket, med snedt framåt och uppåt rigtadt 

fäste, samt äro vid spetsen afrundade, och hafva 16 strålar. De 

äro af medelmåttig storlek, och deras längd utgör ungef. 3/, af 

hufvudets d:o. — Bukfenorna, som stundom äro fästade under 

och stundom litet bakom ryggfenans början, äro små, så att 

deras längd är mindre än ögats diameter!) och utgör obetydligt 

mera än 1/3; af bröstfenornas d:o, men de räcka ungef. till anus. 

Deras strålar äro 7. — Stjertfenan, som är af medelmåttig 
storlek, med de längste strålarnes längd utgörande väl 3/, af 

hufvudets d:o, är djupt inskuren och med spetsige flikar, samt 

har 19 fullständige strålar och ofvan omkr. 8 och nedan omkr. 

6 stödjestrålar. — Fjällen?) äro stora och mycket tunna eller 

1) FRANCIS DAY uppgifver, att deras längd är lika med ögats diam. 

2) Till följd deraf att de vanligen äro lätt affallande, och desse fiskar 

merendels varit döda någon tid innan de erhållits, och merendels antingen 
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hinnartade och lätt affallande cycloidfjäll, som fast betäcka hvar- 

andra och hafva höjddimensionen större än längddimensionen, 

samt kanterne bugtigt inskurne. Corrertrt"), som varit i till- 

fälle att göra de bästa iakttagelserna öfver fjällen, anför derom 
följande: ”Fjällbetäckningen är utbredd öfver hela kroppen, med 

undantag at hufvudet och fenorna. Upptill sträcka sig fjällen 

ända till de 2:ne parallele pannkölarne, och nedtill är hela 

undra sidan fjällbetäckt ända bort till underkäken; äfven alla 

de phosphorescerande punkterne äro betäckte af de klara fjällen. 

Sådane individer hafva icke samme silfverhvite glans, som de, 

hvilka sakna fjällen, och hela kroppen har genom de till hälf- 

ten genomsigtiga fjällen en gulaktig, i rödt stötande färg. Alla 

fjäll äro stora, hinnartade och så tätt betäckande hvarandra, 

. att gränserne för deras frie delar ofta äro svåre att upptäcka 
t. o. m. med tillhjelp af förstoring. Midtelliniens fjäll äro 

större än de andra; ofvan och nedan om denna rad förefinnes 

en rad af något mindre fjäll, till hälften betäckande midtelli- 

niens, hvarefter följa ett par rader mindre fjäll i rygg- och 

buklinierna. Alla fjäll äro så klara, att deras ränder ofta 

kunna ses genom de dem betäckande fjällen. I motsats till 

hvad som eger rum hos slägtet Scopelus, hafva midtelliniens 

fjäll hos M. borealis (pennantii) inga spår till slemporer, hvar- 

för också ingen sidolinie kan upptäckas. Antalet af fjällen i 
 midtellinien är omkr. 26, eller möjligen ett par till. Hos en 

mindre individ, med en totallängd af 50 mill. har ett fjäll från 

midtellinien och från kroppens främste del en bredd (höjd) af 
5 mill. och ett d:o från stjerteh af 4 mill. under det att fjäl- 

len 1 de näst ofvan och nedanom den samma varande raderna 

hafva en bredd (höjd) af 4 och 3 mill. Till formen äro fjäl- 
len  ungef. som hos Scopelus-arterna något mera breda (höga) 
än långa, med undulärt inskurne kanter, hvilka dock äro utan 
spår till tänder. Å deras frie del äro 12—20 koncentriska 

strimmor?” ?). — På grund af hvad nu är sagdt, saknas således 

funnits flytande i hafsytan eller uppkastade på hafsstränderna bland tång 

0. d. hafva de erhållna exemplaren vanligen saknat fjäll, och GÖNTHER har 

på grund deraf uppgifvit, att de sakna egentliga fjäll. 

1) Norges Fiske, p. 150. 

2) I allmänhet har man funnit fjällen lätt affallande, men COLLETT 

har bland ett större antal exemplar från Finmarken i Norge träffat en del, 
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helt och hållet sidolinie. — De perlemorglänsande eller phos- 

phorscerande fläckarne äro i allmänhet små, och af en rundad 

eller oval form och af en ljust gulaktig färg. Långs midten af 

buken, från midt under förlocket till strax framom bukfenorna, 

äro 12 till 13 par rundade sådane fläckar, och på hvardera si- 
dan af nedre buken är en med dessa parallel rad af 9 något 

större, ovale och nedtill icke skarpt begränsade dylike fläckar, 

börjande invid midten af bröstfenans fäste. På hvardera sidan 

af bukkanten 'mellan bukfenorna och analfenan äro 4 till 6 

smärre rundade dylike fläckar, på hvardera sidan af analfenans 

början 1 d:o och på hvardera sidan af stjertens undre kant, mel- 

lan analfenans början och stjertfenan, 24—25 d:o. Dessutom 
förefinnas på hvardera sidan af gälnäset 6 d:o, 1 d:o å hvar- 

dera sidan nära spetsen af underkäken, 1 d:o under hvartdera 

underlocket, 1 d:o framom den främre konkave kanten af den 

nedre delen af hvartdera förlocket samt 7 d:o å hvardera gäl- 
hinnau mellan de främre gälstrålarne, hvilka kunna ses genom 

de dem betäckande genomsigtiga benen, samt synas vara ungef. 

af samma beskaffenhet som de på bukens nedra sidor. — Fär- 

gen är enligt Frascts Day på ryggen glänsande brun eller svart, 

under det fisken är lefvande med 2:ne sicksackformiga ljusare 

linier långs hvardera sidan af ryggen, och kroppen för öfrigt 

jemte hufvudets sidor med en glänsande silfverhvit färg, och 
med ett mörkt band å hvardera sidan framom basen af stjert- 

fenan. Enligt hvad nyss anfördes efter Cornrerrt, har kroppen 

hos dem, på hvilka fjällen äro qvarsittande en gulaktig, i rödt 

stötande färg. TIris är silfverglänsande. 
Laxsillen är en hos oss sällsynt hafsfisk, som några få 

gånger erhållits i Bohuslän, dels bland skarpsill och ungar af 

sill, som fångats med fina notar, dels uppkastad af hafvet på 

stranden bland tång o.d. och dels i ventrikeln hos roffiskar. En- 

ligt A. W. Marw har Göteborgs museum under 30 år blott erhållit 
3:ne exemplar; enligt D:r Czrpverström!) är den sällsynt vid 
Strömstad, och exemplar derifrån förvaras dels i hans privata 

samling och dels i Zool. Riksmuseum, och Konservator OC. A. 

hos hvilka fjällen voro så hårdt fästade, att de endast med våld kunde 

aflossas. Troligtvis har detta varit en följd deraf, att de varit något tor- 

kade, då de inlades i sprit. 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:r 4, p. 65. 
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Hansson har derstädes erhållit 1 exempl. taget i svalget hos 

en torsk. År 1863 blefvo 3:ne exempl. funna på hafsstranden 

vid Strömstad och förärade till Upsala Universitets zool. mu- 

seum af framlidne Kand. A. W. BorAnper. NS. NiLSson upp- 

gifver 1 Skand. Fauna, att han erhållit den torgförd bland 
sillungar å fiskbron i Göteborg. — Oftare har den erhållits vid 

Norge, från och med Christianiafjorden till Finmarken. Enligt 
Conretr är den vid Norge icke särdeles sparsam, ehuru den jem- 

förelsevis mera sällan blir tillvaratagen. I Ohristianiafjorden 

hafva flera exemplar på olika tid, äfven under de senare åren 

erhållits, och vidare har den anträffats vid Christiansand, i trak- 

ten af Bergen, vid Söndmör, i Trondhjemsfjorden, vid Nordland, 
vid Helgeland, vid Lofoten, i Lyngensfjord och i Öxfjord i Vest- 

finmarken. Ofta har den å dessa ställen anträffats bland små- 

sill; stundom har den funnits uppkastad på stranden, stundom 

har den påträffats i ventrikeln hos torsk och sej, och någon 

gång har man iakttagit den uppträdande i stora stim i hafs- 

ytan. Alla erhållne hafva varit utvuxne, och det minsta af 

Corrett iakttagna exemplaret var 43 mill. långt. — Den har 

ej. sällan erhållits vid England, der den mest uppträder under 

vintern, och enligt Dar har den stundom der i trakten af Aber- 

deen under månaderne Januari, Februari och Mars blifvit af 

hafvet uppkastad på stranden i stor myckenhet. Då den, så- 

som Dar antager, sannolikt till arten sammanfaller med Cocco's 
Maurolicus amethystino-punctatus, finnes den äfven i Medel- 

hafvet, ehuru der sällsynt, och den är för öfrigt utbredd i 
norre Atlanten och förekommer enligt Jorpan & GILBERT Säll- 

synt vid östra kusten af Förenta Staterna i N. Amerika. 

Om dess lefnadssätt känner man föga eller intet. Då Cor- 
LETT, enligt hvad ofvan blifvit anfördt, funnit den i ventrikeln 

hos Olfers' Plattfisk, är det antagligt, att den lefver på samma 
djup som denne, ehuru den stundom (troligtvis under nätterna 

i synnerhet) kommer upp till hafsytan, och, såsom Corrett an- 

för, uppträder der någon gång i stora stim. Således uppgifver 

denne författare, att den år 1866 i Lyngensfjord i Vestfinmar- 

ken visade sig i så stora stim, att man ur sjön kunde upptaga 

den spannvis, och att den förekom i tusendetal. Då den enligt 

Dar i England i stor myckenhet blef uppkastad på stranden, 

hade den sannolikt äfven der uppträdt 1 större stim. Dess långa 
och talrika gälräfständer antyda, att den lefver af smärre hafs- 

Lilljeborg : Fiskarne, II. 2 



18 ; Prickfiskar, 

djur, som den silar ur vattnet, och detta vinner sin bekräftelse 
deraf, att Corrett i dess ventrikel funnit Calanus finmarchicus, 
en i norre Atlanten talrikt uppträdande Copepod. Enligt Fran- 

cs Dar har man vid Skotland i Februari månad funnit den 

med mogna ägg och sväld mjölke, så att dess lektid synes in- 
träffa tidigt på året. Äggen äro stora och i öfverensstämmelse 
dermed få. 

4:de Familjen: SCOPELIDAE, J. Mörrer. 1844. 

(Scopelini, J. MÖLLER: Abhandl. d. kön. Akad. d. Wiss. zu Berlin 

1844, pag. 184. — 1846). 

Prickfiskar. 

Kroppen mer eller mindre långsträckt, hoptryckt eller icke 

hoptryckt, med eller utan fjäll, hvilka, då de finnas, vanligen äro 

cycloidfjäll. Munnen är stor, och öfverkäkens kanter endast bil- 

dade af de långa och smala mellankäksbenen. Tänderna äro 

vexlande, merendels kardlikt sittande på mellankäksbenen, un- 

derkäken, gombenen och tungan, men inga på öfverkäksbenen. 

Inga skäggtömmar. Gällocken vanligen tunna och ofta ofull- 

ständiga. Gälhinnorna fria från hvarandra och från gälnä- 

set, och hvardera vanligen med talrike strålar. Ryggfenan 

kort och nästan endast med ledade strålar, samt belägen längre 

fram än analfenan. Fettfena merendels befintlig. Amnalfenan 

medelmåttig eller lång, och bröst- och bukfenor förefinnas. Si- 

dolinie vanligen tillstädes. Sidorna af kroppen stundom med 

perlemorglänsande eller phosphorescerande fläckar. Falska 

gälar förefinnas, men simblåsa saknas, eller är liten, då den 

finnes. Äggen ledas ut genom äggledare. 

Till denna familj höra enligt Jorvan & GinBErt 10 slägten 
och omkr. 50 arter, och de till den samma hörande fiskarne 

äro uteslutande hafsfiskar och i allmänhet djupvattensfiskar 

(tagna stundom på ett djup af 2,500 famnar), och till sin geo- 

grafiska utbredning pelagiska, och förekomma i synnerhet i de 

tempererade och varma hafven. Det är egentligen hos dem, 

som man iakttagit de perlemorglänsande fläckarnes förmåga att 

lysa. Deras stora gap antyder, att de äro roffiskar. De lära 

vara nattliga fiskar, som blott under nätterna stundom närma 

sig hafsytan. Till vår Skandinaviska nord hörer ett slägte och 

2:ne arter. 
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I. Slägtet Scopelus, G. Cuvier. 1817. 

(Myctophum, RAFINESQUE SCHMALTZ: Indice d”Ittiologia Siciliana. 1810. 

— Scopelus, G. CUVIER: Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 169. — 

TSL: 

Kroppen aflång, stundom hoptryckt och stundom trindlagd, 

och täckt med stora cycloidfjäll, samt å nedre delarne af 
kroppssidorna och af hufvudet försedd med smärre phospho- 

rescerande fläckar. Hufvudet hoptryckt, med kort och trubbig 

eller afrundad nos, och med väl utbildade öfverkäksben och 

med mycket fina tänder, bildande band på mellankäksbenen, 

underkäken, gombenen, mesopterygoidbenen och stundom på 

tungan. Ögonen vanligen stora. Gälöppningarne mycket store, 

och hvardera gälhinnans strålar 8 till 10. Gälräfständerna 

långa, fina och mer eller mindre talrika. En liten fettfena 

äfvensom en liten simblåsa förefinnas. 

Enligt GöstHer äro omkr. 30 arter af detta slägte kända, 

hvartill enligt Jorpvan & GinBert kunna läggas några, som på 
senare tiden af den Nordamerikanska fiskerikommissionen blifvit 

tagna utanför Förenta Staternas Atlantiska hafskuster?). De 

2:ne till vår Skandinaviska nord hörande arterna kunna distin- 

gueras på följande sätt: 

mycket kortare än bröstfenorna. . . 1. mälleri (GMELIN). 

SCOPELUS. | 

Pukfenorna 

mycket längre och större än bröst- 

SE (LÖT OTN Arterstrjel tt SUISSE Akele ss ER TE 2. elongatus, COSTA. 

1) Det af RAFINESQUE gifna namnet Myctophum har således 7 års 

prioritet framför det af CUVIER gifna namnet Scopelus, men då det förra 

beror på ett skrif- eller tryckfel, och borde vara Nyctophus (af vdå, natt, och 

gös, ljus), hvartill det sedermera (1838) af Cocco blifvit rättadt, och det 

af CUVIER gifna genom långvarigt allmänt bruk vunnit häfd samt dessutom 

ligger till grund för familjenamnet, hafva vi ansett oss här böra frångå 

prioritetens helgd. 

2) CARLO EMERY har beskrifvit och afbildat någre, förmodligen till 

slägtet Scopelus hörande ungar, som d. 10 Februari 1882 blefvo tagne i 

bugten vid Neapel. (Mittheil. aus d. Zool. Station zu Neapel, 4:er Bd. p. 

409, tav. 28, fig. 7—14. — 1883). 
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1. Secopelus mälleri (Gwen). 

Ströms Prickfisk. 

Kroppens största höjd är ungef. lika med eller litet mindre 

än hufvudets längd, hvilken innehålles omkr. 4 till 4Y/; ggr i 

totallängden och nära 4 ggr i afståndet mellan underkäkens 

spets och basen af stjertfenan, och störste tjockleken utgör obe- 

tydligt mera än "'/[, af den först nämnda. Öfverkälksbenet 

räcker tillbaka till främre kanten af förlocket, och dess bakre 

ände är triangulär. Ögonen äro mycket stora, och deras längd- 

diameter innehålles icke 3:ne ggr i hufvudets längd. RBygg- 

fenan börjar öfver mellanrummet mellan bukfenorna och anal- 

fenan. Fjällen äro släta, och af dem finnas å hvardera sidan 
S långsgående rader, nemligen utom sidolinien 3:ne ofvan och 

4 nedan om den samma, och dennas fjäll äro större än de 

andra och till antalet 37—38. Långs undra buksidan äro 

22 till 23 par phosphorescerande fläckar, nemligen mellan gäl- 

näset och bukfenorna 5 par, mellan de senare och analfenan 
4 d:o, långs analfenan 7 till 8 d:o och mellan anal- och stjert- 

fenorna 6 d:o. Färgen ofvan grönaktigt brun, midt på kropps- 

sidorna messingsglänsande, och på buksidan mörkare olivgrön!). 

Rf. 12—14; af. 16—18; brf. 11; bf. 8; stjf. 7+19+7. 

Salmo Miilleri,  GMELIN: Caroli a Linné Systema Nature, ed. XIII:ma, 
TE I pag. 13181 — 118827: 

Scopelus glacialis, J. REINHARDT, s:r: Övers. over K. Danske Vid. Selsk:s 

Forh. 1832—1836; K. Danske Vid. Selsk:s naturvid. o. 

mathem. Afh. Del. 6, pag. CX. — 1837 

: H. KRÖYER: Voyages en Scand. en Lapp. etc. par Gai- 

mard, Atlas, T. IV, Zool. Poissons, pl. 16, fig. 2. — 1845. 

Å IDEM: Naturhist. Tidsskr. 2:den Rekke, 2:det Bd. pag. 

230. -- 1846 —1849. 

3 A S. NILSSON: Skand. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 483 

— 1855. 

1) Denna karakteristik grundar sig hufvudsakligen på den af COLLETT 

gifna (Den Norske Nordhavsexpedition, Fiske, p. 158), och den följande 

beskrifningen grundar sig på dem, som blifvit gifna af KRÖYER, NILSSON 

och COLLETT, 

2) Denna arts äldsta synonymi är särdeles väl utredd af COLLETT. 
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Scopelus glacialis, A. GäNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. 

vol. V, .pag. 407. — 1864. 

»  milleri, R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 152. — 1875. 

3 - IpDEM: Christiania Vidensk. Selsk:s Forh. 1878. N:o 14, 

pag. 104. — 1878. 

- Er IDEM: Meddelelser om Norges Fiske i Åarene 1875— 

78, Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, N:o 1, 

pag. 84. — 1879. 

2 - IDEM: Den Norske Nordhavs-Expedition 1876—1878, 

Zoologi, Fiske, pag. 158. — 1880. 

5 FRANCIS DAY: ”Nature”, vol. 34, pag. 571. — 1886. 

Då STROM är den, som först iakttagit och afbildat denne fisk i Skrif- 

ter af Naturhistorie Selskabet, 2:det Bd. 2 Häfte, 1793, har den i Skandi- 

navisk Fauna erhållit det Svenska namnet Ströms Prickfisk. 

Beskr. Enligt Kzrörer lär dess totallängd stiga till om- 

kring 100 mill. vid Grönland, men de största vid Norge er- 
hållna exemplaren hafva enligt Correrrt icke öfverstigit 80 mill. 

i längd. Kroppsformen är undersätsig och tydligen hoptryckt, 

och bakåt jemnt aftagande både i höjd och tjocklek. Buken är 

undertill något plattad, med en otydlig vinkel långs hvardera 

sidokanten. Största kroppshöjden, öfver bakre kanten af locket 
eller öfver midten af bröstfenan, innehålles omkr. 41/3, till 4!/, 
ggr i totallängden och omkr. 4 ggr i längden till stjertfenans 

bas, samt är stundom ungef. lika med och stundom litet mindre 

än hufvudets längd. Störste tjockleken är något litet större 

än !/, af största kroppshöjden, och stjertens höjd strax framom 

stjertfenan utgör ungef. 1/. af den senare. Afståndet mellan 

underkäkens spets och anus är föga mindre än !/, af totalläng- 
den, och anus har således sitt läge ungef. i midten af den se- 

nare. — Hufvudet är temligen kort, men högt, så att dess 

höjd är ungef. lika med dess längd, hvilken innehålles omkr. 

4 till 4!/; ggr i totallängden och stundom 4 ggr i längden 
till roten af stjertfenans mellerste strålar. Sedt från sidan, är 

det framtill trubbigt, med öfre och undre profilerne starkt kon- 

vexe eller bågböjde och ungef. lika mycket konvergerande. Sedt 

ofvanifrån, har det sidoprofilerne för det mesta nästan parallele. 

Nosen är kort och framtill afrundad, och dess längd innehålles 

omkr. 4!/, ggr i hufvudets d:o. Munnen är mycket stor, med 
något uppstigande munspringa, som sträcker sig bakom ögats 

bakre kant. Mellankäks- och öfverkäksbenen räcka lika långt 

tillbaka, nemligen bakom ögat och till främre kanten af förlocket, 
och öfverkäksbenet har den bakre änden utbredd och triangulär 
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och nästan tvärt afhuggen. Detta bens längd utgör något mera 

än !/, af hufvudets d:o. Näsborrarne äro nära intill hvarandra 
och nära ögats främre kant. Underkäken sträcker sig framom 
den öfre d:o, och dess grenar eller halfvor äro något uppåt 

böjda, hvarigenom denne käke i sin helhet är något båt- 

formig. Ögonen äro mycket stora, och deras längddiameter 

innehålles icke fullt 3:ne ggr i hufvudets längd, samt är be- 

tydligt större än pannans bredd midt öfver dem. Locket är 

irreguliert fyrkantigt, och under- och mellanlocken äro trian- 

gulära. Förlocket är stort och baktill tunnt och fjällikt, samt 
halfmånformigt, men det har ingen nedre, horisontel gren. Gäl- 

öppningarne äro store, och sträcka sig fram under främre delarne 

af ögonen. Hvardera gälhinnans strålar äro 8. Gälräfstän- 

derna äro långa, fina och taggiga, och på den främste gäl- 

bågen blott 16 till 17, men denne båge är derjemte försedd 

med omkr. 10. rudimentäre taggige knölar, sittande innanför de 

förra. -—- Tänder, som äro mycket små, förekomma, sittande i 

flera rader eller bandlikt och särdeles tätt, på hela längden af 

mellankäksbenen, på underkäken och gombenen samt äfven på 

mesopterygoidbenen, men inga på öfverkäksbenen eller plogbe- 

net, och enligt Krörer äfven inga på tungan. Svalgbenen äro be- 

väpnade med mycket små kardlikt sittande tänder. — Rygyg- 

fenan börjar något framom midten af totallängden, eller ungef. 

vid midten af afståndet mellan nosspetsen och de mellerste 

stjertfenstrålarnes bas, samt öfver afståndet mellan buk- och 
analfenorna, och dess längd är något större än !/, af hufvudets 

d:o. Den har 12 till 14 strålar, af hvilka åtminstone den 1:ste 

icke är ledad. — Enligt Krörver är fettfenans form ungef. den 

samme som hos: laxarterna, men den är utan tvifvel tunnare 

än deras. — Analfenan börjar under den bakre delen af rygg- 
fenan och är temligen lång, så att dess längd utgör något 

mera än 3/, af hufvudets d:o. Den har sin största höjd fram- 

till, samt 16 till 18 strålar, af hvilka de 2:ne främste icke äro 

ledade och 4:de och 5:te äro de längste. — Bröstfenorna hafva 
ett snedt fäste temligen högt uppe på kroppssidorna, och äro 

smala, långsträckta och tillspetsade, och deras längd utgör väl 

?/, af hufvudets d:o, samt innehålles omkr. 6 ggr i totalläng- 
den. Deras strålar äro 11. — Bukfenorna äro fästade temli- 
gen långt 'framom ryggfenans början, ungef. vid slutet af den 
förste !/; af totallängden, samt äro mycket korta, så att deras 
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längd är blott obetydligt större än !/; af bröstfenornas d:o samt 

mindre än !/,, af totallängden. De äro breda och hafva 8 

strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig. — Stjertfenan 

är temligen liten, med längden blott föga större än !/, af huf- 

vudets d:o, och baktill ganska djupt inskuren. Den har 19 

fullständige strålar och ofvan och nedan 7 stödjestrålar, som 

sträcka sig temligen långt ut på stjertens öfra och undra sidor. 

— Fjällen äro stora och tunna cycloidfjäll, och betäcka icke 
blott hela kroppen, utan äfven till en del hufvudet, nemligen 

gällocken. Deo bilda å hvardera sidan -af kroppen mellan rygg” 
och" bukfenorna 8 långsgående rader, af hvilka sidoliniens ut- 

göra den 4:de, räknad uppifrån. Hos ett exemplar af mellan 90 

och 100 mill:s längd har Krörer funnit de störstas längd vara 

omkr. 5 mill. och höjd omkr. 6 mill. Deras form är i allmän- 

het rektangulär, med höjddimensionen störst, med den främre 

kanten vågformig, med öfre och nedre kanterne något konvexe 

och med den bakre d:o något vågformig emot midten. De kon- 

centriska strimmorna äro fina och talrika öfver hela fjället, 

och på dess främre del äro några få radiära fåror eller strim- 
mor. Nidoliniens fjäll äro större än de andra i höjddimensio- 

nen, och en del af dem hafva denna mera än dubbelt (enligt 

Ninsson tredubbelt) större än längddimensionen. — Sidolinien 

är fullständig och mycket tydlig, och sänker sig något fram- 

ifrån och bakåt tills den när ryggfenans midt, hvarefter den 

går rät till stjertfenans rot. Den har 37 till 38 fjäll. — De 

phosphorescerande fläckarne äro i allmänhet små och rundade, 

samt icke så talrike som hos laxsillen. Mellan hufvudet och 

stjertfenan är å nedre delarne af kroppen å hvardera sidan en 

långsgående rad af dylike fläckar. Mellan gälnäset och buk- 
fenorna äro i hvardera raden 5 d:o, och af dem är den främste 
täckt af underlocket; mellan bukfenorna och analfenan äro i 

d:o d:o 4 d:o; långs hvardera sidan af analfenans bas äro 1—98 

d:o, och mellan analfenan och stjertfenan äro å hvardera sidan 

6 d:o. Vid stjertfenans bas är å hvardera sidan nedanom mid- 

tellinien 1 sådan. Enligt Krörer finnes en sådan strax nedom 
hvardera bröstfenans rot, och en annan sådan ett stycke ofvan 

nämnda rot, dold under lockets kant, samt en tredje längre 

ned, rätt under den andre. Hos somlige individer finnas enligt 

Kzrörer mera eller mindre tydliga spår till en annan långsgå- 
ende rad ungef. midt emellan den först nämnda och sidolinien. 
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Hos någre individer har nämnde författare funnit en sådan 

fläck på förlocket och en annan på den inre sidan af bukfenans 

rot. — Färgen är enligt Krörer på ryggen brunaktigt grön 

eller olivfärgad, på sidorna messingsglänsande och under buken 
mörkare, olivgrön 1). Munhålan och gälkaviteterna svarta. En- 
ligt Kapten Gzrar hos Fr. Dar hade fjällen hos det af honom 

tagna exemplaret, då det var lefvande, en glänsande guld- 

gul färg. 

Ströms Prickfisk har icke anträffats i närheten af någon 
Svensk kust, utan endast vid Grönland, vid Norge och i norra 

Ishafvet, och öfver allt har den mycket sällan erhållits, troligt- 

vis af det skäl, att den är en djupvattensfisk, som endast till- 

fälligtvis uppkommer till hafsytan, eller anträffas i ventrikeln 

hos någon roffisk. Vid Norge" hafva enligt Correrrt blott 4 
exemplar erhållits, nemligen ett vid Söndmör, ett vid Storeggen 

utanför Aalesund, ett förmodligen i Hardangerfjorden och ett 
vid Hasvig i Vestfinmarken; och dessutom erhöllos trenne exem- 

plar under den Norska Nordhavsexpeditionen i Ishafvet 453 

kilometer vester om Hammerfest på 1,110 famnars djup. — 

Enligt Krörer förekommer den vid både södra och norra Grön- 

land, och är enligt Pastor Jörgensen (hos Kröver) den af Fa- 

Bricius (Fauna Groenl.) anförde fisk, som af Grönländarne be- 

nämnes Keblernak, och torde icke vara så sällsynt på de stora 

djupen, som den sällan erhålles. Deaf JÖRGENSEN till REISHARDT 
3:r från Grönland nedsända exemplaren voro funna vid stran- 

den i ebben, för det mesta döda och drifna dit under stormigt 

väder. Den skall der under våren ofta finnas i ventrikeln hos 

sälar, ehuru den sällan blifvit tillvaratagen och är att räkna 

såsom en af Grönlands sällsyntare fiskar. Det af Kapten Grar 
enligt Fr. Dar tagna exemplaret fanns lefvande i hafsytan vid 

STEN lats och 402840 WE one 
Corzett har i dess ventrikel funnit lemningar af smärre 

kräftdjur, nemligen af Themisto libellula och Conchoecia bo- 

realis, den senare en Östracod, som icke blifvit funnen på min- 

dre djup än 300 famnars. 

1) Troligen är färgen mycket beroende af fjällens när- eller frånvaro. 
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2. Scopelus elongatus, Cosra. 

Costa's Prickfisk, 

Kroppens största höjd är betydligt mindre än hufvudets 

längd, och den förra innehålles omkr. 5”, till 6 "/,, och den 

senare omkr. eller nära 4Y/, ggr 1 totallängden, samt respek- 

five" 42/3 till 543 och 3, till 3'/s ggr i afståndet mellan 

nosspetsen och basen af de mellerste strålarne 1 stjertfenan, 

och störste tjockleken utgör stundom ungefär och stundom nå- 
got mindre än ?3/, af kroppshöjden. Ögonen äro af medelmåt- 

tig storlek, och deras längddiameter innehålles omkr. 4 till 

41/, ggr i hufvudets längd. RByggfenan börjar öfver eller obe- 

tydligt framom bukfenornas fästen. Bröstfenan är liten, och 

dess längd är betydligt mindre än bukfenans d:o och mindre 

än stjertens minsta höjd. Sidoliniens fjäll äro knappt större 

än de närmast intill den varande, och alla fjällen äro släta. 

Framom stjertfenan äro å hvardera af öfre och undre kan- 

terne af stjerten omkr. 9 till 10 taggar. 

Rf. 21—24; af. 17—18; brf. 12; bf. 8; stjf. 2—3 + 17-+2—-3. 

Scopelus elongatus, Costa: Fauna del Regno di Napoli, Pesci, Part. I, Ma- 

lacotterigi, Genere Scopelo, pag. 2, tab. XXXV. — 1844, 

Lampanyctus resplendens, RICHARDSON: Voyage of Erebus & Terror, Fishes, 

pt 7, pag. 42, tab. 27, fig. 16—18. — 1845. (Enligt 

COLLETT). 

Scopelus caudispinosus, J. Y. JOHNSON; Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. 

1863, pag. 42. — 1863. 
»  Kröyert, A. W. MALM; Göteb:s K. Vetensk:s och Vitterh:s Sam- 

hälles Handl. ny tidsf. 8:de häft. pag. 100. — 1863"). 

1) Genom Doktor ÅA. STUXBERGS beredyvilliga godhet, hafva vi varit 

i tillfälle att undersöka det i Göteborgs museum förvarade typexemplaret 

för den å ofvan citerade ställe af MALM beskrifne Scopelus kröyeri, och 

förvissat oss om, att det tillhör den här i fråga varande arten. Detta 

exemplar är enligt MALMS uppgift uttaget ur ventrikeln hos en torsk, och 

det har genom digestionens inverkan blifvit betydligt skadadt, så att den 

vida störste delen af fjällen saknas, att kroppen blifvit något mera hop- 

tryckt än den eljest är, och att äfven fenorna till en del blifvit skadade, 

samt de glänsande fläckarne blifvit otydlige. Det är emellertid så pass 

bevaradt, ”att det med säkerhet kunnat bestämmas, och att vi kunnat ut- 

röna, att de afvikelser, som MALMS beskrifning företer, hafva sin grund 

dels i exemplarets och dels i beskrifningens bristfälligheter. Vi hafva å 

detsamma tagit följande mått: Totallängd till spetsen af öfre stjertfenfli- 

ken 141 mill. Längd till de mellerste stjertfenstrålarnes spetsar 129 mill 
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Scopelus resplendens, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. 

vol. V, pag. 415. — 1864. 

»  Caudispinosus, IDEM: ibm, pag. 416. 

» kröyeri, OC. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 262. — 1877!). 

»  resplendens, RB. COLLETT: Om to for Norges Fauna nye Dybvands- 

fiske; Christiania Vid. Selsk:s Forh, 1880, N:o 8, (särsk. 

aftr.), pag. 3, med tafla. — 1880. 

5 : V. STORM: Bidrag til Kundskab om Trondhjemsfjordens 

Fauna; Det Kongel. Norske Videnskabers Selskabs Skrif- 

ter 1880, pag. 78. — 1881. 

D:o till basen af desse senare stjertfenstrålar 116 mill. Kroppens största 

höjd 25 mill. D:o d:o tjocklek 14 mill. Stjertens minsta höjd 11 mill. 

Afstånd mellan nosspetsen och anus 66 mill. D:o mellan d:o och anal- 

fenan 68 mill. D:o mellan d:o och analfenans slut 99 mill. D:o mellan 

d:o och bukfenorna 49 mill. D:o mellan d:o och ryggfenan 49 mill. D:o 

mellan bröst- och bukfenornas fästen 17 mill. D:o mellan bukfenornas 

d:o och analfenan 17 mill. — Hafvudets längd 32 mill. Afstånd mellan 

nosspetsen och bakre kanten af ögat 12!/, mill. D:o mellan ögat och bakre 

änden af öfverkäksbenet 14 mill. D:o mellan d:o och bakre kanten af loc- . 

ket 20 mill. Underkäkens längd 25 mill. Öfverkäkens d:o 24 mill. No- 

sens d:o 5 mill. Ögats längddiameter 8 mill. Pannans bredd midt öfver 

ögonen 7!/, mill. Ryggfenans höjd ungef. 20 mill. D:o längd 34 mill. 

Analfenans höjd ungef. 15 mill. D:o längd 31 mill. Bröstfenorna mycket 

mindre än bukfenorna, och de förra ha 12 och de senare 8 strålar jemte 

1 rudimentär stråle vid yttre sidan af den ytterstes bas. De längste stjert- 

fenstrålarnes längd 253 mill. och de mellerstes d:o 13 mill. Stjertfenan 

har 17 fullständige och till spetsen räckande strålar, och å öfra sidan 3:ne 

och nedra d:o- 2:ne stödjestrålar. Framom den samma äro å ryggkanten 

9 och å den undre d:o 10 taggar (genom magsaften till en del mjuke), 

bildade af neural- och hemaltaggarne. Å hvardera kroppssidan äro 7 till 

: 8 längsgående fjällrader mellan rygg- och bukfenorna, af hvilka sidoli- 

niens fjäll är den 4:de uppifrån. Fisken synes hafva varit fet. 

1) Genom Prof. F. A. SmMITTs välvilja hafva vi blifvit i tillfälle att 

undersöka. det i trakten af Strömstad i April 1870 erhållna och af Dokt. 

C CEDERSTRÖM till Zool. Riksmuseum förärade exemplar, som af SUND- 

STRÖM anföres på ofvan citerade ställe, hvarest en och annan oriktighet 

insmugit sig. Detta exemplar har utan tvifvel äfven legat i en fiskmage, 

hvilket tydligen utvisas af det genom magsaftens inverkan bristfälliga till- 

stånd, hvari det befinner sig. Äfven det har emellertid medgifvit en sä- 

ker bestämning, och visar sig tydligen tillhöra den här i fråga varande 

arten. Det är något mindre än det Malmska, och dess längd till stjert- 

fenans bas är 109'!/, mill. Det är såsom vanligt utmärkt genom de små 

bröstfenorna, genom taggarne framom stjertfenan och genom den lång- 

sträckte kroppsformen. 
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iScopelus elongatus, FR. STEINDACHNER: Ichthyol. Beitr. XI: Sitzungsber. 

d. mathem. naturviss. Cl. der Kajs. Akad. d. Wiss. in 

Wien, Bd. 83, 1:ste Abtheil, pag. 397. — 1881. 

Myctophum, elongatum, BR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. Bd. 29/7 (särsk. 

aftr.) pag. 104. — 1884. 

Scopelus elongatus, V. STORM: Bidr. t. Kundsk. om Trondhjemsfj:s Fauna; 

K. Norske Vid. Selsk:s Skr. 1883, pag. 30. — 1884. 

Beskr.!). Dess storlek är jemförelsevis betydlig, och dess 

totallängd stiger enligt Corrett och Storm till 145 mill. Så- 
som artnamnet antyder, är den af en långsträckt, ehuru något 

trindlagd kroppsform, och den största kroppshöjden, som. från 

nacken till analfenan är nästan den samma, innehålles omkr. 

d?/; till 6!/, ggr i totallängden och omkr. 4>/, till 5!/; ggr 
i längden till basen af de mellerste strålarne i stjertfenan. 

Störste tjockleken, öfver bukfenorna, utgör stundom ungefär och 

stundom något mindre än ?/, af största höjden. Stjertens min- 
sta höjd utgör stundom väl och stundom något mindre än '/, 

af största kroppshöjden. Anus är belägen något litet framom 

midten af totallängden, men deremot något bakom midten af: 

längden till basen af de mellerste stjertfenstrålarne. — Huf- 

vudet är af medelmåttig storlek, och dess längd öfverstiger med 

omkr. !/, och med ungef. en hel orbitaldiameter största kropps- 

höjden, samt innehålles omkr. eller nära 41/, till 5 ggr i total- 

längden och omkr. 35/3 till 37/5 ggr i längden till basen af 
de mellerste stjertfenstrålarne. Afståndet mellan ögat och bakre 

kanten af locket utgör ungefär eller nära ?/3 af hufvudets längd. 

Det är framtill mycket trubbigt eller afrundadt, med den öfre 

profilen starkare böjd än den undre. Nosen är mycket kort, 

och dess längd, som är betydligt mindre än ögats längddiame- 

ter, innehålles omkr. 6?/; ggr i hufvudets längd. Munnen är 
mycket stor, med munspringan svagt uppstigande och med öf- 

verkäkens längd ungef. lika med största kroppshöjden, och med 

bakre änden af öfverkäksbenet räckande ungef. till framkanten 

af nedre delen af förlocket. Afståndet mellan bakre änden af 

öfverkäksbenet och den bakre kanten af ögat är föga större än 

det samma mellan den senare och nosspetsen. Ögonen äro icke 

särdeles stora, och deras längddiameter innehålles omkr. eller 

1) Denna beskrifning grundar sig till betydlig del på den af COLLETT 

gifna. 
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nära 4 ggr i hufvudets längd och omkr. 2!/,; till nära 3 ggr 
i längden af hufvudet bakom ögat. — Ryggfenan, som börjar 

på ett afstånd från nosspetsen, som utgör ungefär eller nära !/, 

af totallängden och som innehålles stundom något öfver 21/, 

och stundom något öfver 2!/, ggr i längden till basen af de 

mellerste stjertfenstrålarne, samt något litet framom eller un- 

gefär öfver bukfenornas fästen, är stor och lång. Dess höjd 

utgör omkr. ?/, af dess längd, och den senare är väl så stor 

som hufvudets d:o. Dess öfre kant är framtill konvex och baktill 

urringad, och således bugtig, och den har 21 strålar, af hvilka 

de 3 främste äro korte och de 18 följande äro grenige. Den slutar 

bakom analfenans början. — Fettfenan tyckes enligt den af 

Cortett lemnade figuren vara temligen hög, men helt kort. — 

Analfenan, som börjar strax bakom anus och på ett afstånd 

från nosspetsen, som utgör ungefär eller nära !/, af totalläng- 
den, är mindre och kortare än ryggfenan, men har ungef. samme 
form som den. Den börjar ungef. under den 14:de strålen i 

ryggfenan och slutar under fettfenan, samt har omkr. 17 strå- 

lar, af hvilka de 2 främste äro korte. — Bröstfenorna äro 

små och korta, och deras längd utgör föga mer än /, af huf- 

vudets d:o samt är något mindre än stjertens minsta höjd. Af- 

ståndet mellan deras och bukfenornas fästen är föga större än 

!/, af hufvudets längd, och innehålles ungef. 7 ggr i afståndet 

mellan nosspetsen och basen af de mellerste strålarne i stjert- 

fenan. De äro snedt afrundade .och hafva 12 strålar, af hvilka 

den öfverste är särdeles kort. — Bukfenorna, som äro fästade under 

eller strax bakom ryggfenans början, äro vid spetsen afrundade samt 

betydligt större och längre än bröstfenorna, så att deras längd 

utgör nära !/, af hufvudets d:o samt nära ?/; af största kropps- 

höjden. Afståndet mellan deras fästen och analfenan är lika 
med det samma mellan deras och bröstfenornas d:o. De 

hafva 38 strålar, som alla äro ungef. lika långe, med undantag 
af den innerste, som är något kortare än de andre, och der- 
jemte en rudimentär stråle, sittande ytterst. — Stjertfenan är 

af medelmåttig storlek, och längden af dess längste strålar, 
som är nästan dubbelt större än den samma af dess mellerste 

d:o, utgör wungef. ?/.—3/, af hufvudets d:o. Den är djupt in- 
skuren, med trubbige eller trubbigt tillspetsade flikar, och har 

17 fullständige strålar samt ofvan och nedan” 2 till 3 stödje- 
strålar. Framom den äro långs öfre kanten af stjerten 9 och 
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långs undre d:o 10 taggar, bildade af neural- och hemaltag- 

garne. — Fjällen äro släta och temligen stora, och hvardera 

kroppssidan mellan rygg- och bukfenorna synes, liksom hos 

Ströms prickfisk, vara betäckt af 8 långsgående fjällrader, af 
hvilka sidoliniens fjäll utgöra den 4:de. — Sidolinien är rät, 
och räknar omkr. 50 fjäll, som äro nästan af samme storlek, 

som de, hvilka sitta i raderna närmast intill. — De phospho- 

rescerande fläckarne (”prickarne”, Ninss.) äro i allmänhet små 

och rundade. På hvardera sidan af kroppen nedtill finnas 41 

—45 fläckar sålunda fördelade: på hvardera underkäksgrenen äro 
one dylike fläckar, af hvilka den mellerste är störst; något 

ofvan och bakom hvardera munvinkeln är 1 d:o; på gälnä- 

set baktill under gälspringan äro å hvardera sidan 1 till 2, 

d. v. s. sammanlagdt på gälnäset 2 till 4; mellan bröstfenans 

fäste och sidolinien äro 2, och omedelbart under nämnda fäste 

är 1; mellan gälnäset och bukfenan i rät linie äro 3; omedel- 

bart framom bukfenans rot 1, och ofvan och något bakom den 

samma 1; mellan bukfenans fäste och anus i rät linie 5; of- 

van den bakerste af desse äro 3—4, af hvilka den öfverste 

strax under sidolinien; långs basen af analfenan i rät linie 

9—10; ofvan den bakerste af dem 1—>2, af hvilka en eller 

båda strax under sidolinien; mellan slutet af analfenan och 

taggarne å stjerten i rät linie 7, och ofvan taggarne 2; på 

sidan af stjertfenans bas vid sidolinien 1. — Färgen å den 

fjällbetäckte kroppen, d. v. s. med påsittande fjäll, mörk, nä- 

stan svart, på flera ställen med en blåaktig silfverglans, i syn- 

nerhet långs sidolinien. Förlocket kolsvart. Från och med 

nacken till fettfenan äro långs ryggen 2:ne rader af rödgule 

fläckar. Der, hvarest fjällen äro affallna, är färgen rödgul. 

Denna art, som i allmänhet synes vara sällsynt, har blott 

en gång anträffats i närheten af någon Svensk kust, då nemli- 
gen det ofvan anförda exemplaret i Zool. Riksmuseum i April 

1870 blifvit funnet i ventrikeln hos en roffisk i trakten af 

Strömstad af Dokt. OC. OCeperström!). Åtskilliga exemplar af 
den hafva deremot enligt V. Storm och RB. Corrett erhållits 
vid Norge, men der endast på en trakt, nemligen i ett par 

1) Det till denna art hörande, af MALM enligt ofvan beskrifna brist- 

fälliga exemplaret hade enligt honom blifvit taget ur ventrikeln hos en 

torsk i trakten af Skagen. 
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fjordar: Örkedalsfjorden och Gulosen, som äro utgreningar af 

Trondhjemsfjorden, och äro belägne ej långt i sydvest från 

Trondhjem. Den, som der tillvaratagit den, är Konservator 
Storm i Trondhjem, och enligt honom skall den der åtskilliga 

gr och i icke få exemplar hafva fångats i garn tillhopa med 

sill, men af dessa exemplar hafva blott få blifvit tillvaratagna. 

Corzett antager derför, att den har ett fast tillhåll eller är 

stationär i Trondhjemsfjorden, som är rik på en hel del andre 

pelagiske, intressante djupvattensfiskar. Enligt en något äldre 

(af år 1876) uppgift af Storm hafva fiskarena i dessa trakter 
berättat, att om våren, då vattnet från elfvarna förorenar vatt- 

net i Örkedalsfjorden, det stundom händer, att der på stranden 

i mängd uppkastas en liten fisk, som icke är olik sill och som 

har gröne prickar under buken, och som sannolikt är den här 

i fråga varande arten. I början af December 1879 erhöllos 

flera - exemplar i Örkedalsfjorden, men blott ett d:o blef tillva- 

rataget, och ett exemplar fångades i Gulosen i slutet af samma 

månad, men blef icke tillvarataget. Under den derpå följande 

Januari 1880 erhölls ett exemplar i Örkedalsfjorden, och det blef 

tillvarataget. Enligt Storm tycktes den under sommaren 1880 

förekomma talrikt både i Örkedalsfjorden och i Gulosen, men 
oaktadt den fångades af månge fiskare, blefvo blott 3:ne exem- 

plar tagna till vara. Ett af dessa exempl. erhölls vid Rissen, 

vid fjordens nordliga sida, och detta ställe är det mest vestligt 

belägna af de, der den anträffats. Sedermera erhöllos derstädes 

2:ne exempl. under år 1881. — För öfrigt har den enligt de 

citerade författarne anträffats i Medelhafvet vid Sicilien och vid 

. Nizza, och i Atlanten vid Madeira och vid Guineakusten, och 

den har således, såsom ofta är förhållandet med djupvattensdjur, 

en vidsträckt geografisk utbredning. — Om dess lefnadssätt är 

intet kändt. 
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d:te Familjen: CLUPEIDA. G. Cuvier. 1817. 

(Clupes, G. CUVIER: Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 171. — 1817). 

Sillfiskar. 

Kroppen i allmänhet långsträckt och täckt med fjäll, men 

hufvudet utan sådana. Inga skäggtömmar. Öfverkäkens kan- 

ter i midten eller framtill bildade af mellankälksbenen och på 
sidorna af öfverkäksbenen, som hvartdera bära åtminstone 

tvenne jugalben!). Gällocksapparaten fullständig. Ryggfenan 

icke lång, och belägen längre fram än analfenan, och fettfena 

saknas.  Bukfenor förefinnas.  Analfenan stundom mycket 

lång. Gälöppningarne i allmänhet mycket store, och gälap- 

paraten starkt utbildad. Falska gälar förefinnas äfvensom 

os symplecticum. "Magen med en blindsäck, och appendices 

pylorice talrika. Simblåsan mer eller mindre enkel. 

Af de 18 slägten enligt Göstarer (Catal.), som tillhöra 
denna familj, innesluter vår nordiska fauna endast 2:ne, hvilka 

äro så skilda, att de utgöra hvartdera typen för en särskild 

underfamilj, och stundom tt. o. m. blifvit betraktade såsom bil- 

dande särskilda familjer. De tillhöra i allmänhet de tropiska 

och tempererade regionerna, ehuru någon gång representanter 

för denna familj, äfven förekomma i de kalla, och de äro för 

det mesta hafsfiskar, ehuru ganska många från hafvet uppgå i 

färska vatten, som stå i förbindelse med det samma, eller ock 

ständigt lefva i dessa. De äro icke egentlige djupvattensfiskar, 

och icke heller uteslutande pelagiske, utan hålla sig ofta 

i närmare eller fjermare granskap af kusterna, om de än 

stundom träffas i oceanerne temligen långt från land. De lefva 
dels af smärre fiskar och dels af ryggradslösa djur, företrädes- 

vis kräftdjur. Fossila lemningar af sillfiskar äro talrika, samt 

äro funna i åtskilliga tertiära lager. 

1) GUNTHER (Catal. etc. vol. VII, pag. 381) uppgifver, "att öfverkäks- 
benen äro sammansatta af 3 stundom rörliga stycken eller delar. Detta 
är dock så till vida origtigt, emedan öfverkäksbenen äro bildade på van- 

ligt sätt och likna mycket dem hos sikarne, i synnerhet dem hos sik- 

löjorna, men de bära dubbla jugalben. 



32 Slägtet Engraulis. 

Underfamiljer: 

CLUPEIDZ. 
fr framom den 

Öfverkäken .. 
UN ATS CA:0, or cnje e E 1. Engraulidini, GÖNTHER. 

icke framskjutande framom 

denn dre d3OE 2. Clupeini, GÖNTHER. 

l:sta Underfam. ENGRAULIDINI, GÖNTHER. 

(Engraulina, ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus: 

vol. VII, pag. 383. — 1868). 

Ansjovisar. 

Munnen mycket stor, och med långa öfverkäksben, som 

icke eller knappt äro framskjutbara. Ofverkäken framstå- 

ende framom den undre d:o. 

I. Slägtet Engraulis, G. Cuvier. 1817. 

(Stolephorus, LACÉPEDE: Hist. Nat. des Poiss. T. V, pag. 381. — 

1805. Ex parte, — Fngraulis, G. CUVIER: Regne Animal 1:re édit. T. II, 

pag. 174. — 1817). 

Kroppsformen är långsträckt och något hoptryckt, och 

kroppen är täckt med temligen stora, tunna och lätt affallande 

fjäll, och långs buksidan finnas inga kölade sådana. Sidolinie 

saknas. Nosen är mer eller mindre konisk, något hoptryckt 

och merendels framskjutande framom underkäken. Öfverkäks- 

benen äro långa och sträcka sig tillbaka långt bakom ögonen 
och till eller nära intill underkiäkens bakre ändar. Mellan- 
käksbenen äro deremot små. Locket är smalt. Tänderna äro 

i allmänhet mycket små, och förekomma vanligen på käkarne, 

plogbenet, gombenen, mesopterygoidbenen och pterygoidbenen, 

men de på båda eller endera af käkarne äro stundom otyd- 
liga. Analfenan är af medelmåttig eller ock betydlig längd, 

och ryggfenan har sitt läge ungef. vid eller något framom 

midten af totallängden, och något längre tillbaka än bukfenorna. 
Gällunnorna äro framtill mycket kort förenade, och hvardera 
har 9 till 14 korte strålar. Gälräfständerna äro långa, fina 
och talrika. 
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Enligt Gösreer höra 43 arter från tempererade och tropi- 

ska haf till detta slägte, men enligt Jorban och GAaLBErRT, Som 

något annorlunda begränsa det samma, blott omkr. 25. Vår 

och Europas fauna räknar blott 1 art. De flesta tillhöra Indi- 

ska Oceanen och Indiska Arkipelagen, och en del andra Södra 

och "Norra Amerikas kuster. Alla äro hafsfiskar, som endast 

någon gång tillfälligtvis ingå i strömmar, som utfalla i hafvet. 

1. Engraulis encerasicholus (Linse). 

Ansjovisen, 

Hufvudets längd innehålles omkr. 43/, till 5 ggr 1 total- 

längden, och nosens längd utgör ungef. !/; af den förra. Öf- 

verkäksbenet, som bär mycket fina tänder, räcker ej fullt till 

bakre änden af underkäken. RByggfenans början är belägen 

ungef. midt emellan nosspetsen och basen af de mellerste stjert- 

fenstrålarne, och bukfenorna äro fästade framom den samma. 

Rf. 14—18; af. 16—18; brf. 16—17; bf. 7; stjf. 4+19 +4. 

Clupea Encrasicolus, LINNÉ: Systema Nature, ed. X:ma, Tomus I, p. 318. 

— 1758. 

» IDEM: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I; pag. 523. — 
1766. 

| » BLOCH: Naturgesch. der Fische Deutschlands, 1:er Theil, 

pag. 212, Taf. 30, fig. 2. — 1782. 

Engraulis vulgaris, S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandin. pag. 25. 

r — 18321), 

» encrasicholus, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poissons par Cuvier & 

Valenciennes, T. XXI, pag. 7, pl. 607. — 1848. 

7 Å H. KRrRöÖvER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 221. — 
; 1846—1853. 

3 3 S. NILSSON: Skandinavisk Fauna, 4:de del. Fiskarna, 

pag. 531. — 1855. 
3 ä W. YARRELL: Hist. of Brit. Fishes, 3:d edit. (Richard- 

son), vol. I. pag. 151. — 1859. 

Anchovy, J. CoucH: History of the Fishes of the British Islands, 
vol. IV, pag. 125, pl. 206, fig. 2. — 1865. 

Engraulis encrasicholus, ÅA. GÖNTER: Uatalogue of the Fishes in the Bri- 

tish Museum, vol. VII, pag. 385. — 18638. 

1) NILSSON har citerat CUVIER för namnet Engraulis vulgaris, men 

CUVIER har i båda upplagorna af Regne Animal blott det Franska artnam- 

net I”Anchois vulgaire. 

Lilljeborg : Fiskarne, = III. 3 
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Engraulis encrasicholus, R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 194. — 1875. 

A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

569. — 1877. 

R. COLLETT: Meddelels. om Norges Fiske i Aarene 1875 

—78; Vid. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, N:o 1. pag. 

99. — 1879. 

G. WINTHER: Naturhist, -Tidskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. 

pag. 47. — 1879 —1880. 

E. MorzaAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. TI, 

pag. 460. — 1881. 

FRANCIS DAY: The Fishes of Great. Britain & Ireland, 

vol. II, pag. 206, pl. 133, fig. 1. — 1880—1884. 

MöBIuUsS & HEINCEE: Die Fische der Ostsee, pag 142. 

— 1883. 

3 » ÅR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bad. (särsk. aftr.) 

pag. 112. — 1884. 

Då denna art sällan erhålles vid kusterna af Sverige, har den der 

icke erhållit något namn af våre fiskare. I Skand. Fauna har den fått 

namnet Ansjovis, efter dess utländska namn. Vid Christiania hafva vi nå- 

gon gång hört den benämnas Strömsild, troligen på grund af förvexling 

med Argentina sphyrena. 

” ” 

Beskr. Den är af obetydlig storlek, och blir ej så stor 

som sillen. Det största af oss iakttagna exemplaret har en to- 

tallängd af 200 mill., och denne är den störste storlek, som vi 
sett uppgifven. Vanligen är dess längd 150 till 170 mill. 

Dess kroppsform är något mera långsträckt och mindre hop- 

tryckt än sillens, samt visar en tendens till den trindlagde for- 

men, och skiljer sig dessutom, utan hänsyn till hufvudet, märk- 

bart från sillens derigenom, att bukkanten är afrundad och 

saknar de kölade fjäll eller plåtar, som der förefinnas hos sillen. 

Största kroppshöjden innehålles omkr. 6 till 7!/, ggr i total- 

längden, och störste tjockleken utgör mera än 1!/, och stundom 

nära ?/3 af den förra, beroende på den mer eller mindre betyd- 

liga fetman, hvilken i allmänhet synes vara störst hos de större 

exemplaren. Stjertens minsta höjd strax framom stjertfenan 

innehålles omkr. 31/, till 32/; ggr i hufvudets längd, och är 

något mindre än 1/, af underkäkens d:o. Hufvudet är af 
medelmåttig storlek, och dess längd innehålles hos de äldre 

omkr. 43/, till 5 ggr i totallängden och omkr. 4 till 42;, ggr 

1 längden till basen af de mellerste stjertfenstrålarne. Det är 

af en konisk, något hoptryckt och framtill trubbigt tillspetsad 

form, och dess öfre och undre profiler konvergera ungef. lika 
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mycket framåt. Det utmärker sig i synnerhet derigenom, att 

den koniske och något hoptryckte nosen framskjuter framom 

munnen och underkäkens spets med något öfver !/, af sin längd, 

hvadan munnen är belägen å hufvudets undra sida, ehuru rig- 

tad framåt. Nosspetsen är föga mjuk. Munnen är stor, och 

munvinkeln är belägen långt bakom ögat, och öfverkäksbenet, 

hvars bakre ände är något bredare och baktill afrundad, sträc- 

ker sig tillbaka till förlocket, men ej fullt till bakre änden af 
underkäken. Mellankäksbenet är framtill täckt af den öfver- 

liggande nosen, samt är litet och kort, och sträcker sig tillbaka 

under öfverkäksbenets främre ände blott ungef. till ögats fram- 

kant. Öfverkäksbenet är deremot särdeles långt och smalt, och 

bådas gemensamma (öfverkäkens) längd utgör nära ?/; af huf- 

vudets d:o. Underkäken är smal och på sidorna omfattad af 

öfverkäksbenen, då munnen är sluten, samt framtill tillspetsad 

och något uppåt böjd, och dess längd utgör omkr. 2/, till nära 

3/, af hufvudets d:o. Näsborrarne sitta nära intill hvarandra 

och något närmare ögat än nosspetsen. Nosens längd utgör 

ungef. 1/-, och ögats längddiameter ungef. eller nära !/, af huf-- 

vudets längd, och pannans bredd midt öfver ögonen är alltid 

något, men ej särdeles mycket mindre än nämnde diameter, hvil- 

ket utvisar, att ögonen äro temligen stora. Från nacken och framåt 
går långs midten af hufvudets öfra sida en låg köl, och från 

dess bakre ände går å hvardera sidan en annan sådan till öfre 

orbitalkanten och' derifrån till näsborrarne. Locket är smalt, 

ehuru upptill bredare, och det så väl som de andra gällocken äro 

tunna. Dess bakre kant är nästan rät och rigtad bakåt och 

nedåt. Underlockets bakre kant är afrundad. Förlocket har 

rigtningen parallel med lockets, och det är nedtill endast obe- 

tydligt framåt böjdt, med nedre bakre hörnet afrundadt och 

med en liten urbugtning i undre kanten ofvan underkäkens 

ledgång. Mellanlocket är helt litet. Gälöppningarne äro myc- 

ket store, och sträcka sig fram till närheten af hakan, och gäl- 

hinnorna äro nästan fria från hvarandra, och hvardera har 12 

till 13 korte och mer eller mindre brede strålar. — Tänderna 

äro alla mycket små och i allmänhet icke synliga för obeväp- 

nadt öga. De förefinnas enligt vår erfarenhet på mellankäks- 

och öfverkäksbenen, på underkäken, gombenen, mesopterygoid- 

och pterygoidbenen samt äfven på plogbenet, men de på det 

sist nämnda benet äro helt få och sitta på sidorna af dess 
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främre ände, hvars undra sida midt åt är konkav eller urgröpt 

och der saknar så väl långsgående köl som tänder. På det 

lilla broskartade o. linguale äro inga tänder, men på de bakom 

varande urohyalbenen finnas ytterst små sådana. Tänderna på 

svalgbenen äro äfven mycket små, men de på de nedra d:o äro 

något större än de på de öfra. — Å den 1:ste gälbågen hafva vi 

räknat 72 till 74 fina och långa gälräfständer, som i inre kan- 

ten bära taggar. — Ryggfenan är temligen liten, samt har sitt 

fäste något framom midten af totallängden, så att dess början 

är belägen ungefär vid midten ar afståndet mellan nosspetsen 
och basen af de mellerste strålarne i stjertfenan. Dess höjd är 

i allmänhet något litet mindre än dess längd, och denna senare 

är stundom ungef. lika med eller något litet större än och stun- 

dom något mindre än !/, af hufvudets d:o. Den har 15 till 
18 strålar. — Analfenan börjar på ett afstånd från bukfenor- 

nas fästen, som stundom är ungef. lika med och stundom är nå- 

got mindre än /, af afståndet mellan nosspetsen och bukfe- 

norna, och den är lägre men längre än ryggfenan, och dess 
längd, som är mera än dubbelt större än dess höjd, utgör unge- 

fär eller något mindre än 2/, af hufvudets d:o. Den har 16 

till 18 strålar. — Bröstfenorna äro fästade långt nere, samt 

äro små och snedt afskurna eller tillspetsade, och deras längd 

utgör ungef. !/, eller nära !/, af hufvudets d:o. +De hafva 16 

till 17 strålar. — Bukfenorna äro fästade något framom rygg- 
fenan och på ett afstånd från nosspetsen, som är mindre än !/, 

af afståndet mellan nosspetsen och basen af de mellerste stjert- 

fenstrålarne. De äro betydligt mindre än bröstfenorna, så att 

. deras längd blott utgör ungefär eller nära ?/; af de senares, 

och de hafva 7 strålar. — Stjertfenan är djupt inskuren och 
med tillspetsade flikar, och längden af dess nedre fliks längste 

strålar utgör omkr. ?/, till 3/, af hufvudets d:o samt är mera 

än dubbelt större än den samma af dess mellerste d:o. Den 

har 19 fullständige strålar och å hvardera sidan 4 stödjestrå- 

lar. — Hjällen äro temligen stora och mycket tunna och lätt 
affallande cycloidfjäll. Uti en rad långs midten af kroppssidan 

från gälspringans öfre del till stjertfenans bas äro omkr. 50 

fjäll. Baktill ofvan yttre delarne af bröst- och bukfenorna är 

ett stort, mer eller mindre tillspetsadt, köladt och fint strie- 

radt fjäll, och å hvardera sidan af stjertfenans bas äro 2:ne dy- 

lika mer eller mindre tillspetsade stora fjäll. Under fjällen 
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är kroppen på sidorna och undertill täckt af en silfverhvit och 

glänsande ytterhud. — Färgen är hos den lefvande fisken på 

ryggsidan grönaktig, och på kroppssidorna och undertill glän- 

sande silfverhvit, och långs hvardera sidan af ryggen är ett 

glänsande stålblått band, med mörk öfre kant, hvilket bildar 

en skarp gräns mellan ryggens och kroppssidornas färger. Efter 

döden är ryggen mörkblå. Fenorna äro ljusa, gråaktiga eller 

hvitaktiga och mer eller mindre genomsigtiga, och iris är silf- 

verhvit. : 

Skelettet. Det fasta kraniet företer flera betydliga afvikel- 

ser från det samma hos sillen, ehuru ett och annat förhållande 

antyder någon frändskap dem emellan. Hvad som i synnerhet 

bidrager till att göra dess allmänne form olik den hos det af 
sillen är dels, att basilarbenet utgör det längst bakåt utstående 

partiet, dels att kraniets öfre profil är något bågböjd, och dels 

den långt framskjutande och till en del tunne och hoptryckte 

formen af det öfra silbenet, som har en viss likhet med det 
samma hos sl. Macrurus. Qvarstoderna af primordialkraniet 

äro jemförelsevis mindre än hos laxfiskarne, och äro blott mera 

märkbara 1 ethmovoidafdelningen eller silbensapparaten. Sido- 

nackbenens ledknappar sammanstöta med hvarandra och ute- 

stänga basilarbenet från nackhålet, och de förra benen omsluta 

nämnda hål äfven upptill, och mellan dem och öfra nackbenet för- 

märkes icke något brosk. Å sidorna af sidonackbenen äro rör- 

ligt fästade ett par långa och fina ben, som något erinra om 

de der varande utskotten hos näbbgäddan, men som dock tyckas 

motsvara de diapophysialutskott, eller diapophysialben, som före- 

finnas å bålkotorna. Öfra nackbenet har å bakre och öfra si- 

dorna en skarp köl, men icke något bakåt utstående utskott. 

Från denne köl å dess öfra sida fortsätter sig en skarp sådan 
långs midten af kraniets öfra sida ända till det öfra silbenet. 

O. epotica hafva bakre kanten konvex, och bilda endast nedtill 

och baktill i förening med o. pterotica en helt liten och föga 

bakåt utstående spets. De senare benen äro temligen stora och 

å öfra sidan företeende en ampullär ansvälning för det under- 

liggande hörselorganet, och å undra sidan såsom vanligt med 

en liten ledyta för den bakre af de 2:ne öfre ledknapparne å 

hyomandibularbenet, OO. opisthotica äro mycket små och rudi- 

mentära och försedda med ett helt litet tillspetsadt utskott, vid 

hvars bas posttemporalbenets nedre gren medelst ett ligament är 
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fästad. O. prootica äro såsom vanligt stora, och å yttre sidan 

med en ampullär ansvälning för det innanför varande hörsel- 

organet, och der framom med ett stort hål. Mellan dem och 
alisphenoidbenen är å hvardera sidan en stor öppning, ledande 

till hjernkaviteten. O. sphenotica hafva å undra sidan en större 

ledyta för den främre öfre ledknappen å hyomandibularbenet, 

och framom den ett utstående utskott, som baktill begränsar 

ögonhålan. Basisphenoidben förefinnes, men af högst ovanlig 

form. Det har nästan formen af en lansspets, och tillsluter 

den mellerste delen af hjernkavitetens främre öppning. Dess 

bakre, intill o. prootica stötande ände är inknipen och i midten 

försedd med en liten rundad fördjupning. Der framom är det 

bredt ovalt och i midten genombrutet såsom ett såll, och denna 

genombrytning är på sidorna omsluten af listformade förtjock- 

ningar, hvilka framtill sammanlöpa och bilda en framskjutande 

lång spets, som ligger mellan de främre delarne af alisphenoid- 

benen och ett par nedskjutande lameller af pannbenen. Denne 

framskjutande spets tyckes motsvara den vanlige enkle, mer 

eller mindre vertikale delen af detta ben hos andre fiskar, hvil- 

ken här fått en förändrad rigtning. Orbitosphenoidben saknas, 

och skiljeväggen mellan ögonhålorna är endast bildad af hinna'!). 

Parasphenoidbenet är baktill hoptryckt och framtill smalt, och 

har en fåra långs midten af dess undra sida. Plogbenet är 

baktill tillspetsadt, och dess bakre ände slutar något framom 

ögonhålornas midt, och dess undra sida är långs åt konkav. 

Vid hvardera sidan af dess främre ände har det en konkav led- 

yta, för artikulationen med öfverkäksbenens ledknapp, och der 

strax bakom ett fäste för gombenen. Hvardera af dess sido- 

kanter är bakom ledytan något litet utstående och beväpnad 

med en rad af 2 —3 tänder. Sidosilbenen äro små och tunna, 

och luktnerverne gå innanför dem genom den temligen betyd- 
liga broskmassa, som är innanför och framom dem, och å hvars 

sidor näshålorna äro belägna. Öfra silbenet är deremot stort 

och af en särdeles egendomlig form, samt utgör den inre faste 
delen af den framskjutande nosspetsen. Bakåt är det upptill 

betäckt af pannbenens främre ändar, och nedtill ligger det 

framom och intill plogbenets främre ände, samt bildar således 

1) I detta afseende råder en betydlig olikhet mellan ansjovisen och 

sillen, äfvensom i formen af plogbenet och öfra silbenet. 
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det fasta kraniets främste del. Från dess tjockaste mellersta 
parti går å hvardera sidan bakåt ett listformadt utskott, som 

inskjuter mellan pannbenet och den öfre delen af sidosilbenet, 
och samma parti utlöper upptill och framtill i en större, tunn 

- och genomsigtig skifva eller köl, som upptill och baktill för- 

enar sig med den köl, som går långs suturen mellan båda 

pannbenen, och nedtill utlöper det i 2:ne' skilda och bakåt nå- 

got divergerande lameller, som baktill äro fästade vid den allra 

främste delen eller det framskjutande och snedt uppåt böjda 

utskottet af plogbenets främre ände. Hjessbenen äro af vanlig 
beskaffenhet, men mellan dem, o. pterotica och pannbenen är å 

hvardera sidan ett temligen stort hål, ledande till hjernkavite- 

ten, på samma sätt som hos sillen, men här är detta hål min- 

dre än hos henne. Pannbenen sträcka sig tillbaka till öfra 

nackbenet och utmärka sig dels genom den ofvan anförda kölen 

långs suturen dem emellan, och dels genom från denne köl of- 

van ögonhälorna åt sidorna utgående tunna benbryggor. De 

sträcka sig framom ögonhålorna. Hyomandibularbenet är ut- 

märkt derigenom: att dess båda öfre ledknappar äro väl åt- 

skilde och den bakre af dem mycket mindre än den främre; 

att från inre sidan af dess öfre ände utgår ett upptill bredare 

och nedtill afsmalnande utskott, som i bakre kanten är tjockare 

och listformadt, och som går rätt nedåt och med sin nedre 

ände är fästadt vid pterygoidbenet, och således tjenar detta till 

stöd, samt är skildt från det utanför liggande metapterygoidbenet; 

och slutligen derigenom att nedre delen af dess skaft är lång, smal, 

bågböjd och starkt bakåt rigtad, till följd deraf att munöpp- 

ningen sträcker sig långt tillbaka. OO. symplecticum är helt 

litet. Qvadratbenet är svagt, och har framåt ett långt, till- 
spetsadt utskott, vid hvilket pterygoidbenet är fästadt. Ptery- 

gopalatinapparatens ben förete någon likhet med dem hos nor- 

sen. Gombenet är temligen litet och liksom de andra benen 

af denna apparat icke af någon starkare byggnad. Det har vid 
sin främre ände ett trindt, inåt och uppåt rigtadt och vid spet- 

sen broskbärande utskott, medelst hvilket det är fästadt vid 

plogbenet och öfra silbenets nedra lamell. Benets undre kant 

är skarp, och långs inre sidan af denne bär det en rad af ut- 
omordentligt små tänder. Mesopterygoidbenet är temligen litet 
och mycket tunnt och inåt nästan hinnartadt, samt baktill 

högre, och der förenadt med det främre nedre hörnet af metap- 
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terygoidbenet. Långt inom dess inre kant och nära dess för- 

ening med gombenet bär det ett långsgående band af mycket 
små tänder, som dock äro större än de på gombenet. Ptery- 

goidbenet är något böjdt och fram- och baktill, i synnerhet på 
senare stället, tillspetsadt, och med undre kanten tunn och skarp. 
På inre sidan af dess nedre tunnare del bär det ett aflångt 

fält af utomordentligt små tänder, af samme storlek som de på 

gombenen, hvilket fält sträcker sig från nära benets främre 

ände till ett godt stycke bakom dess midt!). Metapterygoid- 

benet är stort och tunnt, och har främre kanten grundt och 
jemnt konkav. Hvartdera mellankäksbenét är mycket litet och 

tunnt, och af en nästan lancettformig form, med den främre 

änden afhuggen och den bakre tillspetsad. Det bär långs undre 

kanten en rad af mycket små tänder, som dock äro föga mindre 

än de på öfverkäksbenet. Det sträcker sig blott tillbaka till 

slutet af den främste !/, af detta senare benets längd. Öfver- 

käksbenet är långt och smalt, något bredare eller högre bakåt 
och med bakre änden afrundad. 'Dess längd utgör något mera 

än 2/, af det fasta kraniets och nära !/, af hela hufvudets d:0, 
och dess höjd utgör blott ungef. 1/; af dess längd. Det bär, 

liksom hos sillen, 2:ne jugalben, som dock äro låga eller smala 

och framtill starkt tillspetsade. Vid främre änden har det upp- 

till en stor ledknapp för artikulationen med plogbenet, och 

undertill en urskärning för mellankäksbenet. Från slutet af 

denna urskärning ända till dess bakre ände bär det på undre 

kanten en rad af mycket små och tätt sittande tänder. Under- 

käken är äfvenledes lång och låg och framtill något uppåt böjd, 

samt mycket olik den samme hos sillen. Dess längd är väl så 
stor som den af det fasta kraniet, och utgör ungef. eller något 

mera än ?/, af hufvudets d:o. Dess dentaldel höjer sig lång- 

samt bakåt, och är i öfre kanten beväpnad med en rad af myc- 

ket små tänder från nära dess främre ände tills temligen nära 
dess bakre d:o. Det främsta infraorbitalbenet är temligen litet, 

men det 3:dje samt ett af de bakre äro af betydlig storlek och 

sträckande sig tillbaka till förlocket. Alla äro mycket tunna 
och hinnartade. Gällocken äro äfven mycket tunna och till en 
del nästan hinnartade. Locket är något långsträckt och nästan 

1) Dessa tänder hafva hittills blifvit förbisedda. Hvad GÖNTHER 0. a. 

kalla pterygoidben är mesopterygoidben. 
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rektangulärt, och förlocket nästan halfmånformigt, och mellan- 

locket litet och nästan med form af en trubbvinklig triangel. 
O. linguale är broskartadt och utan tänder, men o. urohyalia 

äro försedda med mycket små sådana. O. basibranchiosteqale 
är långt och smalt och nästan sabelformigt samt i undre kan- 

ten tjockare. Tungbenshornen. äro äfven långsträckta, och vi 

hafva å hvartdera räknat 12 gälstrålar, som äro korte. Öfra 

och undra svalgbenen bära band af mycket små tänder, som 

på de senare äro något större än på de förra, och de senare be- 

nen hafva den vanlige långsträckte formen. — Kotornas antal 

hafva vi funnit vara 46, och deraf 27 bålkotor!?). 1:sta kotan 

är ytterst kort och djupt inskjuten i basilarbenets bakre ur- 

hålkning. Med undantag af denna, som saknar mneuraltagg, 
äro alla kotornas neural- och hemalbågar fast sammanvuxne 

med sina respektiva kotor, och ingen af de bakersta kotorna är 

uppåt böjd, och stjertfenan är följaktligen icke heterocerk, ehuru 

den sista rudimentära kotan har en uppåt och bakåt rigtad 

urostyl. — Posttemporalbenet ötverensstämmer hufvudsakligen 

med det hos sikarne, och har en temligen lång nedre gren. 

Öfra nyckelbenet är upptill temligen bredt och nedtill tillspet- 

sadt. Nyckelbenet har den vanliga sabelformade böjningen, och 

är upptill starkt tillspetsadt, med den ofvan bröstfenan varande 

delen längre än 'den nedre d:o. Postelavicularbenet är enkelt, 

smalt och långt och refbenslikt. Korpbenet är bredt och ned- 

till trubbigt tillspetsadt samt räckande till nyckelbenets nedre 

ände. Procoracoidbenet är långt och fästadt med öfre änden 

temligen långt upp på nyckelbenet. Bäckenbenen äro dolkfor- 

made och framåt starkt tillspetsade. Vid yttre sidan af deras 

bakre ände och rätvinkligt emot dem är fästadt ett tunnt, sa- 

belformigt ben, som ligger tvärs öfver: buksidan utanför buk- 

fenans fäste. . | 

Ansjovisen är sällsynt vid Sveriges kuster, och erhålles då 
och då nästan endast vid dess vestra d:o. Ninsson hade sig 

icke bekant, att den någonsin erhållits i Svenska trakterna af 
Östersjön, men enligt H. D. J. WaALLEsGrREnN?) har ett exemplar 
af denna art fångats vid Tosteberga vid nordöstra kusten af 

Skåne d. 14 December 1858, och enligt uppgift i tidningarna?) 

1) KRÖYER uppgifver 47 kotor, hvaraf 27 bålkotor. 

2) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1866, N:r 1, p. 5. 

3) Tidn. Nya Dagl. Allehanda 1870, N:o 45. 
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skall den 1870 hafva blifvit tagen t. o. m. längre in i Öster- 
sjön, nemligen i Stockholms skärgård. Enligt MöBivs & HEincKe 

(anf. st.) fångas den stundom i vestre delen af Östersjön vid 

kusten af Schleswig-Holstein tillsamman med sill och skarpsill, 

men icke öster om Mecklenburgska kusten. Enligt G. WintHER !) 
har den någon gång erhållits i Öresund norr om Saltholmen, 
men icke sydligare i det samma. Enligt Nirnsson träffas den 
någon gång vid Kullen i södre delen af Kattegat, och enligt 
Manx förekommer den så sällan i Bohusläns skärgård, att han 

under en följd af många år der endast erhållit 4 exemplar. 

Ninsson har erhållit den från Strömstad derstädes, och C. Czr- 

DERSTRÖM ?) uppgifver, att den der förekommer under sommar- 

tiden. Enligt C. G. J. Petersen?) torde den dock icke vara så 
särdeles sällsynt i närheten af de Danska kusterna i Kattegat. 

Han uppgifver, att d. 15 Juni 1884 sju exemplar erhöllos vid 

Bogense och 1885 under hösten 4 d:o vid Baaringvig. — Inom 

vår Skandinaviska nord förekommer den emellertid oftast vid 

Norge, och är der enligt R. Correrr stationär 1 Christianiafjor- 

den, ehuru den der icke är synnerligen talrik. Den erhålles 

der under sommaren och hösten till ut i Oktober och Novem- 

ber. Nämnde författare har från denne fjord dels erhållit rom- 

stinna honor och dels ungar af blott 68 mill:s längd, och dra- 

ger deraf med rätta den slutsats, att den der fortplantar sig 

och är stationär. Den förekommer, ehuru sällsynt, äfven vid 

Norges vestra kust, och har der erhållits i trakten af Bergen. 

— För öfrigt förekommer den vid kusterna af Holland, Eng- 

land och den TIberiska Halfön, och är i synnerhet talrik i 
Medelhafvet, och har derifrån ingått 1 Svarta Hafvet. Enligt 

Gösteer förekommer den äfven i södre delarne af Stilla Ocea- 

nen i trakten af Tasmanien och Nya Zeeland. I Frankrike 
skall den enligt WVALEncienses hafva uppstigit i floden Seine. 

Enligt Francis Day tages den i England under sommaren i en 

ström midt emot Lynn. HEljest är den i allmänhet uteslutande 

hafsfisk. 

Den håller sig 1 stim och är en kringstrykande och liflig 

fisk. Den slukar dels småfisk och dels ryggradslösa djur, såsom 

1) Naturhist. Tidsskr. 3 Rekke, 12:te Bd. p. 47. 
2) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p. 66. 
4) Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1884, p. 159. 
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maskar och utan tvifvel i synnerhet kräftdjur. Vid England 

inträffar dess lek enligt Frascis Dar från September till De- 

cember, och i Medelhafvet skall den leka från Maj till Juli. 

Dess duglighet såsom födoämne är allmänt känd. Den inlagde 
ansjovisen kommer i allmänhet” från Medelhafvet och södra 

Frankrikes kuststäder, och är utom Frankrike stundom äfven 

känd under benämningen Sardeller. 

2:dra Underfamiljen: CLUPEINI, Å. GÖNTHER. 

(Clupeina, A. GöÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 412. — 1868). 

Sillar. 

Munnen medelmåttig och med medelmåttigt långa öfver- 

käksben, som icke räcka bakom ögonen, och som äro mer eller 

mindre framskjutbara. ÖOfverkäken icke framskjutande framom 

den undre d:o. 

II. Slägtet Clupea, Arrvevi. 1738. 

(Genera Piscium, pag. 6. —- 1738. — Clupea, Harengula, Alausa 

etc. VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. T. XX. — Clupea & Alosa, S. 

NILSSON: Skand. Fauna. — Clupea, A. GÖNTHER: Catal. etc. vol. VIL 

pag. 412). 

Kroppsformen medelmåttigt långsträckt, och kroppen hop- 

tryckt, och detta mera ned emot bukkanten, som äfven fram- 

till är försedd med kölade fjäll eller plåtar. Fjällen medel- 

 måttiga eller ock stora, sällan små. och mer eller mindre lätt 

affallande. Sidolinie saknas. Nosspetsen är tvär. Mellan- 

käksbenen äro små. Tänderna äro, då de förefinnas, i all- 

mänget mycket små, och stundom affallande eller föga märk- 

bara. Ryggfenan har sitt läge öfver eller föga bakom bukfe- 

nornas fästen, och vanligen något framom midten af ”total- 

längden, och analfenan är af medelmåttig längd. Gälhinnorna 

äro fria, och hvarderas strålar äro blott omkr. 6 —8, och gäl- 
räfständerna äro fina och talrika. 

Enligt GönrreR äro öfver 60 arter af detta slägte kända, 
af hvilka 5 tillhöra vår fauna, och representanter för det samma 
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förekomma i alla haf, och många uppstiga ur hafvet i färska 
vatten. De äro i allmänhet liflige, rörlige och sällskaplige 

fiskar, som vanligen i större eller mindre stim föra ett kring- 

strykande eller migratoriskt lefnadssätt, merendels utom lekti- 

den sökande sådana hafstrakter, hvarest de kunna finna den 

ymnigaste tillgång på näring, hvilken för det mesta består af 

smärre pelagiska eller ock litorala kräftdjur, men stundom äf- 

ven af andra ryggradslösa djur och af smärre fiskar. De flesta 
utgöra ett välsmakande och sundt födoämne, och en del spela 
derför en särdeles vigtig rol i ekonomiskt afseende, men några 

få tropiska arters kött är så giftigt, att dess förtäring är 

förenad med fara för lifvet. 
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1. Clupea harengus, Linné. 

Sillen. 

Locket är slätt och utan strålformiga fåror. Bukfenorna 
äro fästade mer eller mindre långt bakom ryggfenans början. 

På plogbenet är ett smalt, bakåt tillspetsadt fält af fina tän- 

der. Gälräfständerna å den främste gälbågen omkr. 65 till 

75. Nosspetsen i midten föga eller icke urbugtad. Bukkan- 

ten hos de utvuxne mer eller mindre trindlagd och utan skarp 

köl, och denne kamnts fjäll (bukfjäll) på midten af bukkanten 

framom bukfenorna med långe och smale sidogrenar. 

Rf. 17—21; af. 15—20; brf. 17—19; bf. 10; stjf. 9 +19 

+)9. 

Clupea Harengus, LINNÉ: Fauna Svecica, pag. 127. — 1761. 

2 5 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavicr, pag 

231882 | 
- : VALENCIENNES: Histoire naturelle des Poissons par Cu- 

vier & Valenciennes, T. XX, pag, 30. — 1847. 

5 5 H. KrRövER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 138. — 

1846—1853. 

5 5 S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

491. — 1855. 

4 - W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd ed. (Ri- 

chardson) vol. I. pag. 98. — 1859. 

SU KULeae i IDEM: ibm. pag. 111. 

» harengus, J. MÖNTER: Ueber den Hering der pommerschen Kä- 

sten etc.; Archiv för Naturgeschichte, 29:er Jahrg. 1:er 

Bd. pag. 282. Taf. XII. — 1863. 

- = J. M. MITCHELL: The Herring, its natural history etc. 

pag. 40, with plate. — 1864. 

3 £ A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the British Mu- 

seum, vol. VII, pag. 415. — 1868. 

é S R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 185. — 1875. 

3 A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 570. 

— 1877. : 

AA : R. CoLLETT:? Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78, Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, N:o 

1, pag. 97. — 1879. 

3 ä E MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

pag. 443. — 1881. 

S - JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 265. — 1882. 

4 Z FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain & Ireland, 

vol. II, pag. 208, pl. 138, fig. 2. — 1880—1884. 
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Clupea harengus, MöBIus & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 135. — 

1883. 

? 5 R. COoLLETT: Meddelelser om Norges ' Fiske i Aarene 

[879—83; Nyt Magazin for Naturvidensk. 29 Bad. (särsk. 

aftr.) pag. 111. — 1884. 

5 : FR. HEINCKE: Die Varietäten des Herings, 2:er Theil; 

4:er Bericht der Commission zur wissenschaftlichen Un- 

tersuchung der Deutschen Meere, pag. 59, mit 2 Taf. u. 

mehrere. Tab. (fol.) — 1884; & 1:er Theil, ibm fär die 

Jahre 1874—31876, pag. 37, mit 3 Taf. fig. 1—17. — 

1878. 

Dess vanliga Svenska namn är Sill, och vid norre delarne af Öster- 

sjön och vid Bottniska Viken Strömming, men de större kallas äfven derstädes 

" Sill, såsom Slörsill, Gräsösill, m. fl. lokala benämningar. Vid Bohuslän 

kallas den dessutom efter diverse olika beskaffenhet och hufvudsakligen 

på grund af olikheter i utveckling, i könsorganens beskaffenhet och i fetma: 

iStorsill, Stråksill, Inmatsill, Wäljesill, Grässill, Aflingssill, Loddsill, Lodda, 

Sillmör, m. f. benämningar. I Norge benämnes den Sild, Wårsild, Som- 

mersild, Storsild, Graabensild m. 1. benämningar. 

Anm. Man har sedan lång tid tillbaka urskilt flera olika raser eller 

varieteter af sillen, men alltid haft svårt för att genom bestämda och kon- 

stanta karakterer kunna särskilja dessa, som merendels mera haft sin grund 

i folkspråket och det dermed förbundna handelsintresset än i noggranna 

vetenskapliga undersökningar i naturen. Redan LINNÉ urskilde i Fauna 

Svecica 2:ne varieteter: a« & 8, den förra benämnd Harengus i inskränk- 

tare bemärkelse, eller Sill, och den senare Membras, eller Strömming. Uti 

sin Prodromus Ichthyologixe Scandinavice, af år 1832, uppstälde NILSSON 

sedermera icke mindre än 8 varieteter, som upptogos under 2:ne olika huf- 

vudsaklige former eller grupper, nemligen 1:o. Forma oceanica (Hafssill), 

utmärkt derigenom, att hufvudet, ögonen och munnen äro mindre. Ögo- 

hålans längddiameter utgör !/;,—!/2, af totallängden (till stjertfenans bas). 

Bukfenorna fästade under främste !/; af ryggfenan. Afståndet mellan nos- 

spetsen och bröstfenorna är lika med det samma mellan bukfenorna och 
anus eller analfenans början. Under denne form äro 6 varieteter upptagna, 

nemligen 1. oeresundica (Råbosill); 2. schelderensis (Kullasill); 3. majalis 

(Grässill); 4. bahusica (Aflingssill eller Storsill); 5. Memalis (Norsk Vinter- 

sill); och 6. autwmnalis (Norsk Höstsill). — 2:o. Forma tenmensis (Skär- 

gårdssill), utmärkt derigenom, att hufvudet, ögonen och munnen äro större. 

Ögonhålans längddiameter utgör !/,, —"!/,, af totallängden (till stjertfenans 

bas). Bukfenorna fästade nästan under ryggfenans midt. Afständet mel- 

lan nosspetsen och bröstfenorna är mycket större än det samma mellan 

bukfenorna och anus, samt lika med det mellan bukfenorna och midten 

af analfenan. Under denne form upptagas 2:ne varieteter, nemligen 1. Cim- 

brica (Kivikssill eller Cimbrishamnssill); och 2. Membras (Strömming). Uti 

4:de delen af Skandinavisk Fauna af år 1855 har han modifierat dessa åsig- 

ter derhän, att han der indelat alla ”sillvarieteterna” i 3:ne grupper, nem- 

ligen I. Verldshafsformen, som innefattar: a) Norsk vintersill och by Gö- 
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teborgs eller Bohussill; II. Vesterhafvets inomskärsform, innefattande: a) 

Kullasill och b) Norsk sommarsill eller höstsill; och III. Östersjöformen, 

innefattande: a) Kivikssill och b) Strömming. Den som gjort sig mesta 

mödan med utredandet af varieteter och raser af sillen, och som dertill 

utan tvifvel lemnat de vigtigaste bidragen, är FR. HEINCKE'). Vid slutet 

af sitt sista arbete öfver detta ämne har han lemnat ett ”Anhang I”, hvari 

han dels gifver diagnoser, för att karakterisera de båda arterna sill och 

skarpsill, och dels under diagnosen för sillen upptager 3;ne varieteter: ÅA» 

B och C, samt anför för hvardera af dessa de utmärkande kännetecknew 

hvilka dock utvisa, att dessa varieteter ej äro skarpt åtskilda, utan öfvergaå 

i hvarandra. För varieteten A uppgifves såsom karakteristik: Kotornas 

antal betydligt, 55—58; de kölade bukfjällens antal 38—48, och deraf 26 

—32 mellan hufvudet och bukfenorna, och 11—20 mellan bukfenorna och 

anus. Härtill lägges, att bukfenorna äro belägna långt tillbaka, men rygg- 

fenan och anus detta i mindre grad; analfenans längd obetydlig; hufvu- 

dets längd, mätt på sidan, betydlig, äfvensom dess höjd vid bakre änden; 

stjertens minsta höjd obetydlig: totallängden stiger till 360 mill. Före- 

kommer i Nordsjön, Kattegat, Stora Belt, vestra Östersjön och sannolikt 

äfven i Öresund, samt företer talrika lokalraser. I afseende på lefnadssät- 

tet anföres, att den tillhör det salta vattnet, och endast undantagsvis, så- 

som i Elben, går in i bräckt vatten; att den leker i salt vatten under 

hösten, vintern eller våren (Augusti till April); och att ynglet har en längd 

af öfver 60 mill. innan det erhållit sin bestämde sillform, samt endast fö- 

refinnes i salt vatten. — För varieten B är karakteristiken: Kotornas an- 

tal-ringa, 51—57, äfvensom de kölade bukfjällens, 36 —46, hvaraf mellan 

hufvudet och bukfenorna 24—--31, och mellan bukfenorna och anus 11—17. 

Dessutom äro bukfenorna fästade långt fram, men ryggfenan och anus 

detta i mindre grad; analfenans längd är temligen stor, men hufvudets 

längd, mätt på sidan, obetydlig, äfvensom dess höjd vid bakre änden; stjer- 

tens minsta höjd betydlig; störste storleken medelmåttig och sällan sti- 

gande till 300 mill:s totallängd. Endast funnen i vestre delarne af Öster- 

sjön. Förekommer i salt vatten, men uppsöker ständigt i och för leken 

bugter med bräckt vatten eller breda flodmynningar; leker i April eller 

Maj, sällan i slutet af Mars eller i Juni; ynglet är icke mera än 45 mill. 

långt, då det erhåller sin sillform, och har hittills endast anträffats i bräckt 

vatten. — Varieteten C karakteriseras sålunda: Är ännu föga känd, till 

följd hvaraf dess beskrifning är mindre fullständig. Den har de var. 4 

och B tillkommande kännemärkena blandade med hvarandra. Bukfjällens 

allmänna antal är medelmåttigt, men det samma mellan hufvudet och buk- 

fenorna är stort, och deremot det mellan dessa och anus litet, både bukfe- 

norna och ryggfenan äro belägna långt tillbaka, men anus är belägen sär- 

deles långt fram; analfenans längd är mycket stor, och särdeles ofta större 

1) Die Varietäten des Herings; in Jahresbericht der Commission 

zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel fir die 

Jahre 1874—1876, p. 37. — 1878; och Die Varietäten des Herings, 2:er 

Theil; in Vierter Bericht von derselben Commission fär die Jahre 1877 

—1881, p. 1. — 1884. 
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än den af ryggfenan, hufvudets sidolängd är liten, äfvensom höjden af det 

samma vid dess bakre ände; stjertens minsta höjd är liten; störste stor- 

leken är obetydlig, och totallängden stiger mycket sällan till 280 mill 

Hittills är den funnen vid 3:ne vidt skilda lokaler: i sydöstre delen af 

Östersjön (Strömming?), vid Norska kusten.i trakten af Bergen, och vid 

Island, och den har å alla tre ställena lokal färgteckning. Dess lefnadssätt 

är ännu föga kändt. Den leker i Östersjön sannolikt från slutet af Maj till 

in i hösten. och är således att anse såsom en sommarfisk. Ungarne i larv- 

stadiet och deras utveckling äro okända. Då dessa af HEINCKE lemnade 

distinktioner eller karakteristiker för de af honom uppstälda 3:ne variete- 

terna. af sillen kunna betraktas såsom det slutliga resultatet af all den 

omsorgsfulla" möda, som han i dessa sina för öfrigt mycket förtjenstfulla 

undersökningar och utomordentligt talrika mätningar nedlagt, så synes man 

med fog kunna säga, att resultatet icke står i jemnt förhållande till mödan. 

Det är nemligen i ögonen fallande, att de af HEINCKE anförda karakte- 

rerna äro så vacklande och öfvergående i hvarandra, att de icke kunna 

anses såsom distinktiva eller utmärkande för konstant skilda varieteter, och 

då dertill kommer, att nyligen C. G. JoH. PETERSEN!) antydt, att sjelfva 

. grunderna för den af HEINCKE uppgjorda teorien för sillvarieteternas be- 

stämning äro osäkra, och att dessa varieteter möjligen äro att betrakta 

endast såsom olika utvecklingsstadier, beroende dels på olika ålder och 

dels på lokala förhållanden, samt graduelt öfvergående i hvarandra, så är 

det tydligt, att HEINCKES eljest mycket förtjenstfulla arbete måste betrak- 

tas såsom förfeladt i det afseendet, att det sökt att vinna ett mål, som 

endast är imaginärt. Sedan HEINCEE å sin sida i början af sitt arbete öf- 

ver sillvarieteterna?), visat, att de af NILSSON i Skandinavisk Fauna upp- 

stälda varieteterna af sillen icke äro hållbara,, och sedan vi sjelfve mellan 

vesterhafvets och Östersjöns och Bottniska Vikens sill, från mnordvestra 

Norge rundt om till Haparanda icke lyckats finna några andra skiljaktig- 

heter än de, att sillen i det först nämnda vanligen såsom fullt utvuxen 

är större och, om den ej nyligen blifvit utlekt, är fetare och i förening der- 

med har hufvudet i förhållande till den öfrige kroppen något mindre, ehuru 

dessa skiljaktigheter stundom icke förefinnas, så synes oss RUDOLF LUND- 

BERG?) och enligt hvad ofvan är anfördt PETERSEN hafva kommit sannin- 

gen närmast med det påståendet, att inga konstanta varieteter af sillen, 

åtminstone i våra haf, förefinnas. Den i öfre delen af Östersjön och i 

Bottniska Viken förekommande så kallade strömmingen är t. ex. vanligen 

mindre än vestra hafvets äldre sill, och har merendels hufvudet propor- 

tionsvis något större, men stundom, då den under gynsamma förhållanden 

1) Kritik af D:r HEINCKES Theorier om Silderacerne, samt Bidrag : 

til Besvarelsen af Spörgsmaalet om saadannes Existens i de danske Have; 

Videnskab. Meddelelser fra den naturhistor. Forening i Kjöbenh. 1888. 

2) Jahresbericht der Commission zur wissenschaftlichen Unter- 

suchung der deutschen Meere in Kiel fir die Jahre 1874—1876, pag. 

46—49. 

3) Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier, Stockholm 1883, p. 31. 
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får lefva och utveckla sig till sin fulle storlek, är den lika stor som det 

vestra hafvets s, k. storsill i allmänhet är, och har då hufvudet stundom 

af ungef. samma proportioner som det samma hos den senare. Ehuru vi 

således icke antaga några konstanta varieteter af sillen, anse vi oss dock 

böra inrymma tillvaron på vissa lokaler af s. k. sillstammar. eller, om man 

så vill, raser, som för det å platserne vanda ögat genom storlek, fetma och 

i någon mån kroppsform kunna göra sig märkbara. För dylika distinktio- 

ner är det emellertid, såsom redan blifvit antydt, vanligen handelsintresset 

som ligger till grund, och derför har det ock vanligen varit i folkspråket, 

som desse sillstammar först blifvit utmärkte med egna namn, och denna 

omständighet har framkallat föreställningen om de skilda raserna eller va- 

rieteterna. Genom de af G. O. SARS!) anstälda forskningarna har man i 

Norge kommit till den erfarenhet, att äfven derstädes icke förefinnas några 

distinkta varieteter af sillen, och att den sydlige sillstam, som i fullvuxet 

tillstånd vanligen der kallas Vaarsild, icke är skild från den nordlige d:o, 

som benämnes Storsild, genom något annat än att den merendels icke är 

så fet, och derigenom synes vara mindre, samt att den sill, som sedan 

äldre tid är känd under benämningen Sommersild, i allmänhet ej är något 

annat än yngre af den först nämnda. 

Beskr. Sillen ernår, såsom bekant, icke någon betydlig 

storlek, och dess största totallängd (från spetsen af underkäken 
till den samme af den undre stjertfenfliken) stiger stundom en- 
ligt Krörer och Ninsson till 122/, tum dec:m. elter 375 mill. 

eller ännu något mera. Corrett omnämner sill från Christia- 

niafjorden, som företett en totallängd af 364 mill. och annan 

sådan från nordvestra kusten af Norge, som haft ex längd af 

318 mill., men dessa äro dock icke allmänt förekommande di- 

mensioner. Samme författare uppgifver (1884), att enligt Bucr 

de lekfärdige individerne af den så kallade vårsillen hafva en 

allmän totallängd af 327 mill.: de minste en sådan af 279 
mill. och de flesta en dylik af 306 mill. Förut (1875) upp- 

gifver han, att den så kallade storsillen (från nordvestra kusten 

af Norge, norr om Trondhjemsfjorden) har en ”normallängd” 

af 330—340 mill., men vi hafva erfarit, att den rätt ofta blott 

är 310—320 mill. lång, ehuru efter utseendet fullvuxen och 

med fullmogna generationsorgan. Enligt dessa mått torde så- 
ledes den Norska vår- och storsillen hafva en medellängd af 

1) Indberetninger til Departementet for det Indre for 1872, 1873 

(Christiania 1874) og for 1874—1877 (Christiania 1878): samt Indberet- 

ninger til Departementet for det Indre om de af G. O. SARS i Aarene 

-1864—1873 anstillede Undersögelser angaaende Saltvandsfiskerierne. Chri- 

stiania 1879. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 4 
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omkr. 330 mill. Af den s. k. storsill eller hafssill, som under 

innevarande, åren 1877—1878 började sillfiskeperiod, i Bohus- 

län fångats och här i Upsala torgförts, hafva vi funnit en del 

förete en totallängd af 315 mill. och andra d:o en sådan af 

306, 294, 291 och 276 mill.'); och PerErseN (anf. st.) anför 
12 dylika sillar från Göteborg, af hvilka N:o 1 har en total- 
längd: af 335, N:o 2-af 330, N:o 3 af 329, N:o 4 af 305, N:o 

rat a02; Nor 6 al 02; N:0- ah 300, -N:018, al 209457 Nog 

af .291, N:o 10 af 289, N:o. 11 af .275.0ch N:o 12 af 200. Sår 

ledes torde medellängden enligt dessa 17 mått å den under 

denna period i Bohuslän fångade storsillen vara omkr. 300 

mill., då man icke räknar med en del yngre och ännu icke på 

långt när fullvuxne individer, som i synnerhet emot slutet af 
fisket erhållas blandade med de större. Ehuru dessa mått äro 
tagna af ett jemförelsevis ringa antal exemplar, torde dock deraf 

framgå, att den storsill, som nu fångats i Bohuslän, i allmän- 

het är något mindre än den Norska vår- och storsillen, tagen 

tillhopa, hvilket äfven öfverensstämmer med hvad man iakttog 

under den närmast föregående sillfiskeperioden ; och det skulle 

kunna anses såsom ett bevis derpå, att denna sill tillhör en 

annan stam än de. Men då enligt Buctr de fleste af de lekfär- 

dige individerne af den Norska vårsillen endast hafva en längd 

af 306 mill. och många understiga detta mått, är emellertid 

skilnaden i detta afseende mellan den (åtminstone den sydliga 

vårsillen) och Bohusläns storsill så liten, att desse båda sill- 

stammar synas vara öfvergående i hvarandra, helst för öfrigt 

inga skiljaktigheter i proportionerna dem emellan förefinnas ?). 

Att den Norska sillen i allmänhet är större än den Bohuslän- 

ska, har naturligtvis sin grund deri, att den förra har en rik- 

ligare tillgång på föda. Från nordvestra Norge till Bohuslän 

synes således sillen mer eller mindre märkbart aftaga i storlek, 
och detta aftagande fortsättes vidare söder ut genom södra Kat- 

tegat, Öresund, Bälterna, sydvestre och sydöstre Östersjön till 

1) F. TrRyYBOM (lIakttagelser vid Sillfisket i Bohuslän vintrarne 1880 

—81 och 1881—82; Nordisk Tidsskrift for Fiskeri. 1883) har (tab. 14) lem- 

nat mått å Bohuslänska sillar, som haft en totallängd af 352—360 mill. 

och blifvit fångade med makrilgarn ad. !+/, 82. 

2) Enligt hvad af A. LJUNGMAN (Om sillens och skarpsillens racer 

etce.: Tidsskr. for Fiskeri 1881 (Aftr.), p. 127) anföres, är vårsillen längre 

norr ut vid Norska kusten större än vid den sydvestra d:o. 
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den nordlige d:o, och derifrån norr ut genom Bottniska Viken 
synes sillens (strömmingens) storlek äfven i allmänhet vara i 

något, om än icke i betydligt aftagande. Den Öresund och södre 

delarne af Kattegat tillhörande sillen (Kullasill, Ninssos) har 
enligt Skandin. Fauna i allmänhet en längd af 11 tum, verkm. 

eller 275 mill. och Petersen uppräknar 15 dylika sillar från 

Varberg, hvilka hafva en medellängd af ungef. 264 mill. (den 

största med en längd af 291 och den minsta med en d:o af 
235 mill.) Fi. Trygom!) uppgifver den Halländska sillens längd 

för år 1883 till 270—280 mill. I afseende på den i sydvestre 

delarne af Östersjön förekommande sillen, uppgifves i Skand. 

Fauna, att den i trakten af Abbekås fiskläge å södra kusten af 

Skåne i allmänhet har en längd af 8—9 tum verkm. eller 200 
—225 mill. Petersen uppräknar 45 sillar från Nysted på Laa- 

land, hvilka hafva en medellängd af omkr. 230 mill. (den stör- 

sta 275 och den minsta 194 mill. lång), hvilken längd synes 

utvisa, att Abbekåssillens medellängd i Skand. Fauna blifvit 

beräknad något väl liten. Beträffande sydöstre Östersjöns sill, 

har denna (benämnd Kivikssill efter Kiviks fiskläge å östra 
kusten af Skåne) i nämnda Fauna blifvit räknad lika med 

Abbekåssillen. I trakten af Åhus å östra kusten af Skåne hafva 

vi funnit sillen hafva en ungefärlig längd af 230—240 mill. 

och vi hafva iakttagit den föga mindre i trakten af Karlshamn 

i Blekinge. Petersen uppräknar 50 sillar från Bornholm, och 

efter HrinckE 47 d:o från Königsberg, de förra med en medel- 

längd af omkr. 220 (den största 252 och den minsta 175 mill. 
lång), och de senare med en sådan af omkr. 205 mill. (den 
största 231 och den minsta 177 mill. lång). Vid Gotland sti- 

ger sillens (der strömming benämnd) längd till 200—220 mill. 

men är vanligen något mindre, eller 170—190 mill. I skär- 

gårdarne utanför östra kusten af mellersta Sverige är sillens 

"(strömmingens) vanliga totallängd omkr. 150 till 210 mill., 

men stiger stundom vida deröfver, och enligt de af R. Lunp- 

BERG”) meddelade tabellerna med mått å sill (strömming) från 
nämnde trakt, stiger dess totallängd derstädes ej sällan till 

1) Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier af R. LUNDBERG, 2:dra 

häftet, p. 200. — 1888. 

2) Bidrag till kännedomen om Strömmingen i Stockholms skärgård ; 

Bihang till K. Sv. Vetensk:s Akad:s Handl. 3:dje bandet, häftet I, N:o 4. 

—"1875. ; 
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omkr. 220—240 mill. Enligt senare uppgifter af samme för- 

fattare!) finnes i Östersjön stor sill, som är lika stor som den 

största Norska sillen, med hvilken den äfven för öfrigt är öf- 

verensstämmande, och denna sill förekommer icke blott på en- 

staka platser, utan långs hela Svenska Östersjökusten, ehuru i 

jemförelsevis mindre antal, och der icke utgörande föremål för 

något särskildt fiske?). Redan i Skandinavisk Fauna?) anföres, 

att i norre delen af Stockholms skärgård och utanför Gefle nå- 

gon gång fångas större sill, med en längd af 11-12 tum, 

verkm., eller 275—300 mill. och äfven C. J. SUNDEVALL?) om- 

talar sill från trakten af Dalarö, som har en längd af 10—12 

tum, verkm., eller 250—300 mill. ehuru der årligen uppträ- 

dande endast i ett litet stim. Å först citerade stället bar Lunp- 

BERG å tab. V meddelat mått å flera stora sillar från Mörkö 

skärgård vid Södermanland, bland hvilka en har en totallängd 

af 345 mill. Sjelfve hafva vi ofta haft tillfälle att iakttaga i 

Upsala torgförd så kallad Gräsösill, som blifvit fångad i när- 

heten af Gräsön i nordlige delen af Roslagen, vanligen tidigt 
på våren vid isens bortgång, och som haft en längd af omkr. 

300--340 mill. Denna större sill är härifrån utbredd upp åt 

Bottniska Viken, och fångas, såsom nämndes 1 Skand. Fauna, 
utanför Gefle, "hvarifrån äfven vi iakttagit dylik sill, tagen till- 

samman med "vanlig strömming längre fram på våren. Enligt 

A. J. ManmGren?) går denna sill på Finska sidan ända upp till 

Qvarken, och ernår der en längd af 13—15 tum, verkm., eller 325 

—375 mill. Enligt HI. Wioecren") fångas i skärgården utan-. 
för Luleå under våren vid islossningen en större sort ström- 
ming, som har en längd af 8—10 tum, verkm., eller 200—250 

mill. Denna är utan tvifvel att betrakta såsom en något för- 

minskad representant för den sydligare förekommande större 

sillen. Samme författare anför å samma ställe 2:ne andra i 

1) Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier, pag. 31. — Stockholm 

1883. 

2) LUNDBERG antager, och såsom det synes oss med rätta, att denna 

stora sill icke är något annat än gamla och fullt utvuxna exemplar af den 
vanliga mindre OÖstersjösillen. 

3) 4:de delen, Fiskarna, pag. 512. 

4) Stockholms läns K. Hushållnings-sällskaps Handl. 6:te häftet, s. 97. 

5) Kritisk Öfversigt af Finlands Fisk-fauna, p. 68. 

6) KE. Landtbruks-Akademiens Handl. 1861, (särsk. aftr.), sid. 37. 
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Till sidan 53. 
Mått i millimeter å 20 sillar från olika lokaler i Norge och Sverige. 
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lz2l3:) 2 lll: 352): | 32:35:15: 3214: E last FÖ ITE KG GT ER a 23) 8 lane SE = e kö ME E 5 

Totallängd till spetsen af nedre stjertfenfliken - - + | 345 | 315 
D:o — till spetsarne af de mellorste stjortfenstrålarne 309 | 285 | 246 | 282 | 291 | 246 | 248 225 | 213 | 213 | 196 | 180 | 166 | 178 I 162 | 234 | 261 | 207 | vi2 | 74 

Största kroppshöjden + -- ss, -r> a b 
störste tjockleken . . . -...-- 20 
Stjertens minsta böjd straz framom stjortfonan . . 
Afstånd mellan underkäkens spets och anus ... 
Hufvodets längd från onderkäkens spets till bakre 

lockot och onderlocket vid deras förening - - - 
Mellanbofvodets d:o från nosknölen till bakre kanten af för- 

locket midt för underlockets öfre fråmre hörn 
Underkäkens längd .. . 
Nosons d:o från mellankåksbenens framkant till öj 

174 | 109 | 198 | 175 | 176 | 168 | 147 | 147 | 188 | 129 I 120 | 124 | 112 | 167 | 184 | 218 77 52 
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Luleå skärgård under sommaren dels vid midsommartiden och 

dels i Augusti lekande och utan tvifvel yngre strömmingssorter, 

af hvilka den förra har en ungefärlig längd af 7 tum, verkm., 

eller 175 mill. och den senare en d:o af blott 5 tum d:o, eller 

125 mill. I trakten af Haparanda hafva vi under högsommaren 
(Augusti) iakttagit sill eller s. k. strömming, som allmänt haft 
en längd af 170-—-180 mill. Häraf så väl som af de anförda 

uppgifterna af WIDEGREN synes följa, att sillen (strömmingen) 

i den nordligaste delen af Bottniska Viken är något mindre än 

vid kusten af mellersta Sverige, hvarest den icke synes blifva 

lekfärdig förr än vid en totallängd, som öfverskrider den af 
123 mill. eller förr än den ernått en längd af 150—170 mill. 

Vid. Island har sillen enligt Krörer ungef. samme storlek som 

vid nordvestra Norge, men vid Kolahalföns Ishafskust lär den 

enligt J. A. Frus!) vara något mindre, och hafva ungef. samme 
storlek som den Norska s. k. sommarsillen, eller enligt Å. Borcce 
en längd af omkr: 275 mill. Enligt Frascis Dar är sillens 

vanliga längd vid Englands kuster omkr. 255—280 mill. och 

vi hafva funnit den Skotska sillens längd dermed vara öfver- 

ensstämmande. MirtcHeLrL uppgifver dess längd derstädes till om- 

kring 200—300 mill. Denna längd uppgifves äfven af Morrav 

för den vid Frankrikes kuster förekommande sillen. Således 
har den i allmänhet inom Europa sin störste storlek vid Norge 
och Island, och man kan på grund deraf antaga, att hafvet utan- 

för båda för den erbjuder den största rikedomen på föda. Vi hafva 
ansett oss böra med något större utförlighet redogöra för dess 

vexlande storlek; emedan föreställningen om de olika sillraserna 

och sillstammarne är utan tvifvel till hufvudsaklig del föran- 

ledd af de olikheter i storlek, som den företer på olika trakter. 

— SNillens långsträckte och i synnerhet emot bukkanten hop- 

tryckte kroppsform är väl känd?) De yngre äro i allmänhet 

1) En Sommar i Finnmarken, Ryska Lappland och Nordkarelen (öf- 

versättn.) sid. 236. 

2) Å här bifogade tabell meddelas mått i millimeter å några sillar från 

olika lokaler i Norge och Sverige, för att dermed visa deras vexlingar i 

form. Efterst å tabellen hafva vi upptagit ett par helt unga exemplar, och 

närmast framför dem några större sillar från Roslagens nordlige del och 

från Gefletrakten. Den 3:dje Norska sillen i ordningen är en s. k. som- 

marsill. De 2:ne första sillarna från Bohuslän hafva starkt utbildade gene- 

rationsorgan, men den 3:dje har förkrympta d:o, och denna senare är ganska fet. 
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mera långsträckta och hoptryckta än de äldre, i synnerhet om 

dessa senare äro särdeles feta, eller ock hafva buken utspänd 

af rom eller mjölke. Kroppens största höjd innehålles hos de 

något så när utvuxna omkr. 41/, till 6 ggr i totallängden 

från spetsen af underkäken till d:o af den undre stjertfenfliken, 

och i detta afseende förefinnes ingen märkbar skilnad hvarken 
mellan vesterhafvets och Östersjöns sill eller mellan de olika 

könen. Bådadera äro smärtast såsom utlekta, men för öfrigt 

är kroppshöjden hos båda individuelt ”vexlande. Tjockleken är 

bos dem, som äro feta eller starkt utspända af könsproduk- 
terna, merendels något större än, men eljest ungef. lika med, 

eller hos de magrare något mindre än !/, af största kroppshöj- 

den. Stjertens minsta höjd strax framom stjertfenan innehålles 

omkr. 141!/, till 17'/- ggr i totallängden och omkr. 2?/, till 

3/, ggr i hufvudets längd (från underkäkens spets till bakre 

kanten af lockets och underlockets förening), och vi hafva stun- 

dom funnit den jemförelsevis störst hos den Norska sommar- 

sillen och minst hos den stora sillen från Östersjön och Bott- 

niska Viken. Hos de utvuxna är bukkanten afrundad, med 

framom bukfenorna föga, och bakom dem mera framstående 

långsgående köl. Hos de helt unga är buken nedtill tunn och 

försedd med skarp köl, ungefär såsom hos följande arten. Af- 

ståndet mellan underkäkens spets och anus innehålles hos de 

utvuxna omkr. 17/, till väl 13/; ggr i totallängden, och företer 

endast individuella vexlingar. — Hufvudets längd, innehålles hos 

de utvuxna eller fortplantningsskickliga omkr. 41/, till 5!/; ggr i 

totallängden, och är i allmänhet jemförelsevis störst hos de mindre 

och yngre i Östersjön och Bottniska Viken. Hos den Norska sillen, 
då den är något så när utvuxen, innehålles hufvudets längd vanli- 

gen mera eller mindre märkbart öfver, men hos den Bohuslänska 
och den i Östersjön och Bottniska Viken förekommande storsil- 

len merendels föga eller icke öfver 5 ggr i totallängden, ehuru 

dessa senare sillar äfvensom den i södra Kattegat och Öresund 
stundom i afseende på hufvudet förete ungef. samma proportio- 

ner som de Norska. Hos den mindre sillen, och hos den s. k. 

strömmingen af omkr. 150 till 250 mill:s totallängd, från syd- 

östra Östersjön och norr ut, innehålles hufvudets längd vanligen 

blott omkr. 41/, till 42/5 ggr i totallängden, men vexlingar i 

detta afseende förekomma äfven här, och vi hafva stundom hos 
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smärre sillar funnit hufvudets längd mindre än 2/, af totalläng- 

den. Den här lemnade tabellen med mått utvisar, att sillen i 

vesterhafvet har hufvudets längd stundom något mindre och 
stundom något större än dess största kroppshöjd, men att den i 

Östersjön och Bottniska Viken merendels har den större än den 

senare, så vida sillen icke är af ovanlig storlek. Gapet är me- 

delmåttigt. Underkäken, hvars längd hos de utvuxna innehål- 

les omkr. 13/, till 19/,, går i hufvudets d:o, och hvars något 

uppsvälde och trubbigt tillspetsade spets framskjuter några få 

millim. 'framom nosspetsen, räcker tillbaka ungef. midt under 

ögat. Nosens längd, eller afståndet mellan framkanten af mel- 

lankäksbenen och ögat, innehålles omkr. 3!/, till 41/, ggr i 

hufvudets d:o, och nosspetsen är grundt urbugtad, för att emot- 

taga underkäkens främre ände. Näsborrarne sitta nära intill 

hvarandra och ungef. midt emellan ögat och nosspetsen, och 

den främre är rundad och den bakre njurformig. Mellankäks- 
benet är litet och räckande blott ungef. till slutet af den 1:ste 

JA af. öfverkäksbenets längd, samt är något böjdt, nästan lan- 

cettformigt och med den tillspetsade änden rigtad bakåt. Öfver- 
käksbenet är många gånger större, och vanligen räckande ungef. 
till ögats midt, mera sällan bakom denne midt, men stundom 

icke fullt till den samme. Det är hoptryckt och bredt sabel- 
formadt, med bakre änden snedt afrundad, och med den främre 

!/, starkt afsmalnad eller inknipen och inåt böjd, samt under- 

till urbugtad, der den är fästad till mellankäksbenet, och med 

den främre änden bärande 3:ne ledknappar eller ledytor: den 

bakersta för artikulationen med gombenet, den öfra af de båda 

främre för den samma med en särskild ledyta å öfra silbenet, 

och den nedra af de senare för artikulationen med plogbenet. 

Det bär upptill 2:ne framåt tillspetsade jugalben, af hvilka det 

bakre är störst, och i förening med dessa har det höjden utgö- 

- rande ungefär eller nära !/, af dess längd i rät linie, hvilken 

senare innehälles omkr. 21/, till 22/; ggr i hufvudets d:o. Ögo- 
nen äro temligen stora, och deras längddiameter innehålles om- 

kring 3!/, till 41/,; ggr i hufvudets längd, och är alltid märk- 

bart större än pannans bredd midt öfver dem, samt är hos de 

större merendels något litet mindre än nosens längd. Hos stor 

och fet sill äro ögonen fram- och baktill merendels täckta af 
en mer eller mindre utbildad fetthinna. Gälöppningarna äro 
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mycket stora och sträcka sig något framom ögonen, och gälhin- 

norna äro fria, och den venstra ligger framtill öfver den högra, 

och hvardera har vanligen 8 strålar, af hvilka de 3:ne bakerste 

(i synnerhet den bakerste) äro brede. Gällocken äro stora och 

väl utbildade. Lockets och underlockets bakre kanter bilda en 

något ojemn halfcirkelbåge. Lockets bakre kant, som vanligen 

är grundt urbugtad, är nedåt föga böjd, och underlockets d:o 

är stundom äfven grundt urbugtad. Suturen dem emellan är 

svagt S-formigt böjd och snedt uppåt och bakåt rigtad. För- 
locket är halfmånformigt, med nedre bakre hörnet afrundadt. 

— Tänderna äro små och fina. De förefinnas på mellankäks- 

och öfverkäksbenen, på underkäken, plogbenet och tungan, samt 

ofta äfven på gombenens främre delar, ehuru de icke sällan äf- 

ven hos stora exemplar saknas å de sist nämnda benen!) På 

mellankäksbenen äfvensom på underkäken äro de helt få (5—6 

på hvartdera af de förra äfvensom på den främste delen af hvar- 

dera underkäkshalfvan), och på dem äfvensom på öfverkäksbenen 

sitta de i enkel rad. De på öfverkäksbenen äro ytterst små, och 
intaga nästan hela undre kanten af detta ben bakom afsatsen eller 

urbugtningen för mellankäksbenet. På plogbenet bilda de ett 

aflångt, bakåt tillspetsadt fält, som hos de större och äldre är 

bildadt af 3—4 irreguliera och bakåt sammanlöpande rader, 

men hos de mindre och yngre, och oftast hos den s. k. ström- 

mingen endast består af 2:ne bakåt förenade rader. Hos större 

sill så väl från Bohuslän som från Östersjön hafva vi meren- 

dels på inre sidan af gombenen, ett litet stycke bakom deras 

främre ände, funnit en liten grupp af 3—4 tänder, men hos 

mindre sill från Östersjön och hos s. k. strömming hafva vi 
vanligen funnit gombenen utan tänder, eller ock hafva de hvart- 

dera blott haft 1 tand, eller stundom det ena en sådan och det 

andra ingen. På temligen stor sill från Öresund hafva vi stun- 

dom funnit gombenen utan tänder, och detta har äfven stun- 

dom varit händelsen med Norsk s. k. storsill, som någon gång 

haft en tand på det ena och ingen på det andra gombenet. 

1) I Skand. Fauna har NILSSON replikerat på KRÖYERS anmärkning, 

emot honom, att hans uppgift om tänder på gombenen är origtig, samt 

påstått, att de der finnas. Båda hafva så till vida rätt, att de finnas stun- 

dom och saknas stundom. 
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Hos Norsk s. k. vårsill och sommarsill hafva vi merendels fun- 

nit tänder på gombenen. De på tungan äro särdeles små och 

bilda en elliptisk karda. Svalgbenens tänder likna de andra 
och äro helt små. På de öfre svalgbenen bilda de ett par irre- 

guliera rader, och på de nedra d:o blott en rad. — Gälräfs- 
tänderna äro långa, fina och talrika samt å inre kanten tag- 

giga. Å främste gälbågen hafva vi räknat 65 till 75, hvaraf 

45—52 på nedra afdelningen. — Ryggfenan är fästad på ett 

afstånd från spetsen af underkäken, som innehålles omkr. 21/, 

till 2!/, ggr 1 totallängden, och hvars'vexlingar således icke 

äro särdeles betydliga, och enligt den bifogade tabellen synas 

vara rent individuella samt icke beroende af ålder eller kön). 

Ryggfenans höjd är vanligen mindre än dess längd, ehuru de 

någon gång äro lika, eller ock t. o. m. den förra större än den 

senare, och den förra innehålles omkr. 9!/, till 13!/, och den 

senare omkr. 9 till 11!/; ggr i totallängden. I allmänhet sy- 
nes dess höjd och längd 1 förhållande till totallängden vara 
minst hos de större exemplaren. Den har 17 till 21 (vanligen 

19—20) strålar, af hvilka de 2:ne förste mycket korte och de 

4 förste icke grenige och den siste dubbel. — Analfenan, som 
börjar strax bakom anus, är mycket lägre än ryggfenan, med 

det främre hörnet afrundadt och den undre kanten baktill grundt. 

urbugtad eller ock rät, då fenan starkare uppreses. Dess höjd inne- 

hålles ' omkr. 21 till 29 ggr i totallängden, då deremot dess 

längd, som är mellan 2 och 3 ggr större än den förra, inne- 

hålles omkr. 9 till 11!/; ggr i den senare. Den har 15 till 

20 (vanligen 18--19) strålar, af hvilka de 2:ne förste äro helt 

' korte och de 3:ne förste icke grenige och den siste dubbel. — 

Bröstfenorna äro fästade långt nere, nära bukkanten, samt äro 

af en elliptiskt ovat och vid spetsen snedt afrundad eller trub- 

bigt tillspetsad form, och temligen små, så att deras längd in- 
nehålles omkr. 7 till 8!/, ggr i totallängden. Deras strålar 

äro 17 till 19 (vanligen 17). Afståndet mellan deras och buk- 

fenornas fästen innehålles omkr. 3'/, till 4 ggr i totallängden, 

samt är individuelt vexlande. — Bukfenorna äro alltid fästade 

1) Enligt PETERSEN (anf. st.), som uppmätt ett större antal exemplar, 

torde dock emellertid ryggfenans afstånd från underkäkens spets i allmän- 

het vara större i förhållande till totallängden hos vesterhafvets större sill 

än hos den mindre Östersjösillen. 
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bakom ryggfenans början och merendels framom, men någon 

gång under dess midt, och afståndet mellan deras fästen och 

analfenan innehålles omkr. 5?/; till 75/, ggr i totallängden, 
och är individuelt vexlande. De äro betydligt mindre än bröst- 

fenorna, och deras längd innehålles omkr. 10?/; till 13'/; ggr 

i totallängden, och synes vara jemförelsevis störst hos den min- 

dre sillen (strömmingen) i Östersjön. De äro af en oval, vid 

spetsen: snedt -afrundad form, och hafva 10 strålar, af hvilka 

den ytterste är liten och den och den närmast intill den va- 

rande äro icke grenige. Ofvan deras bas är ett fjällbärande 

bihang, hvars längd ofta är ungef. lika med /, af bukfenans 

d:o, men stundom något större och stundom något mindre. — 

Stjertfenan är af medelmåttig storlek samt djupt inskuren och 

med tillspetsade flikar eller hörn. Den undre stjertfenfliken är 

något litet längre än den öfre, och längden af dess längste 

strålar, som är 21/, till 3 ggr större än den af stjertfenans 

mellerste -d:o, innehålles omkr. 5!/; till 6!/; ger i totalläng- 
den, och är i allmänhet något kortare än hufvudet. Den har 

19 fullständige strålar, af hvilka den ytterste ofvan och nedan 

icke är grenig, samt å hvardera sidan 9 stödjestrålar. — Fjällen, 

som betäcka hela kroppen, med undantag af hufvudet, gälnäset 

och fenorna, äro löst sittande och mycket tunna cycloidfjäll, 
som i betydlig grad betäcka hvarandra. De äro temligen stora 

så att de, som sitta på midten af kroppssidan under ryggfenans 

början, hos ett exemplar af 336 mill:s totallängd hafva en dia- 

meter af 9—10 mill. Mellan rygg- och bukfenorna hafva vi 
räknat 15—16 långsgående fjällrader, och uti en rad långs 

midten af kroppssidan omkr. 60 fjäll. De äro 1 allmänhet af 
en ojemnt rundad form, samt äro betäckta af en silfverglän- 

sande hinna på sin större bakre del, hvilken del äfven har yt- 

terst fina och tätt stående vågformiga streck, som äro något 

böjda, men utlöpa till kanten, och ej äro koncentriska. Kärna 

förefinnes, men den har sitt läge nära den instuckne delen, och midt 

öfver den går den främre gränsen för de vågformiga strecken. 
Stundom är den otydlig. Hos en del förefinnas några korta 
radiära ojemnheter (otydliga gropar) å den i huden instuckne 
eller främre och utan streck varande delen. Under fjällen äro 

kroppssidorna och buksidan betäckta af en silfverglänsande hinna. 

Långs bukkanten mellan gälnäset och bukfenorna och mellan 
dessa och anus är en rad af egendomligt formade och kölade 
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fjäll (bukfjäll), som på sidorna äro täckta af andra vanliga d:0o. 

De mellan gälnäset och bukfenorna äro ganska olika dem mel- 

lan dessa senare och anus. De förra äro större och hafva ett 

ovalt, fram- och baktill (i synnerhet det senare) tillspetsadt och 

långs undra sidan köladt midtelparti, från hvardera sidan af 

hvilket utgår ett långt och stafformigt utskott. Bakåt emot 

bukfenorna aftaga dessa utskott i längd. På midten af buken 

äro de ungef. dubbelt längre än midtelpartiet. På de af dessa 

bukfjäll, som sitta mellan bukfenorna och anus, är kölen mera 
utstående, och sidoutskotten mycket kortare, och på de bakre 

slutligen endast antydda genom utstående vinklar å sidorna af 
midtelpartiet. Mellan gälnäset och bukfenorna hafva vi hos 

större sillar räknat 26—28 (enligt HeinckE 24— 32) och mellan 

bukfenorna och anus 12—16 (enligt HzeinckE 11—20) dylika 

bukfjäll. — Sidolinie saknas helt och hållet!). — Färgen är 

särdeles vackert metallglänsande i det ögonblick sillen tages ur 

vattnet, men förlorar sig snart. Ryggen är då blägrönaktig, 

skiftande i violet och purpur, och de silfverglänsande kropps- 

sidorna skifta i guld och violet. Efter hand mörknar ryggen 

sedan och blir blåaktig eller blågrönaktig, med en grön fläck 

på hjessan, och sidorna och buken blifva rent silfverhvita, upp- 

tili vid ryggen skiftande i grönt, gult och blått. Nosspetsen 

och underkäkens spets vanligen svartblåaktiga. Hufvudets sidor 

bibehålla guldglansen längre. T«ris silfverfärgad, med någon 

messingsglans.  Rygg- och stjertfenorna ljust blågrönaktiga, 

den förra mycket genomsigtig. Bröstfenorna ljust gråhvita, emot 

yttre kanten skuggade af grått; buk- och analfenorna hvita. — 

Könen likna hvarandra till det yttre. 

Ungarne äro, sedan de aflagt embryonalfenorna, af en sär- 

deles långsträckt och smärt form samt vattenklara?). Vid en 

totallängd af 17 mill. (Sunpevaur, fig. 6) och sannolikt 1—2 

månaders ålder är största kroppshöjden blott föga öfver 1 mill. 

och innehålles mellan 15 och 16 ggr i totallängden. Bukfe- 

norna äro då ännu icke framkomna, men de andra fenorna före- 

1) KRÖYER har, märkligt nog, trott sig hafva sett en sidolinie, och 

beskrifver den. 

2) Vi hänvisa rörande detta ämne till C. J. SUNDEVALL: Om fsk- 

yngels utveckling; K. Vetensk. Akad:s Handl. 1855; och till HEINCKE: Die 

Varietäten des Herings, 2:er "Theil; Vierter Jahresbericht etc. 1877—1881, 

PsuLO0: fo: 4—T. 
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finnas. En rad af svarte pigmentfläckar finnes långs hvardera sidan 

af bukkanten. Ventrikel saknas, men tänder på mellankäks- 

benen äro redan tillstädes. ”Tarmen å det af Sunpevarnr beskrifna 
exemplaret innehöll Copepoder. Vid en totallängd af 21 mill. 

hafva bukfenorna börjat framkomma, och vid en sådan af 28 

mill. (fig. 7) äro de redan ganska utbildade, och hafva sitt läge 

långt framom ryggfenan och något litet framom midten af to- 

tallängden. Fenstrålarnes antal synes redan vara det normala. 
Största kroppshöjden innehålles omkr. 12 ggr i totallängden. 

Kroppen är ännu framtill ganska smal, och antyder derigenom 

ännu föga utveckling af ventrikeln. Vid en längd af 36 mill. 

(fig. 8) och sannolikt mellan 2 och 3 månaders ålder (af vår- 

lekande strömming) har hufvudets form ungef. blifvit sådan, 

som hos den utbildade sillen, men kroppen är mera långsträckt 

och har samma genomsigtighet, som hos de mindre ungarne. 

Största kroppshöjden innehålles nära 9 ggr i totallängden. Bröst- 

och bukfenorna äro kortare än hos de fullt utbildade, och de 

senare äro fästade föga framom början af ryggfenan. Hos en 

unge af 43 mill:s totallängd, tagen i Bohuslän i Juli och utan 

tvifvel kläckt föregående vår, hafva vi funnit största kropps- 

höjden belägen strax bakom bröstfenorna och vara 6 mill. och 

således endast innehållen omkr. 7 ggr 1 totallängden. Afstån- 

det mellan sunderkäkens spets och anus var 29 mill., det samma 

mellan d:o och bukfenorna 21 mill., det samma mellan d:o och 

ryggfenan 20 mill., och hufvudets längd 10 mill.; och således 

innehålles det 1:sta ungef. 1!/,, det 2:dra ungef. 2, det 3:dje 

ungef. 2!/., och hufvudlängden ungef. 41/, ggr i totallängden. 

Bröstfenornas längd var 5 mill. och var således redan normal, 

och bukfenorna voro fästade något bakom ryggfenans början. 
Bukkanten var tunn och skarpt sågtandad, och hade redan det 

normala antalet (27—28 mellan hufvudet och bukfenorna) buk- 

fjäll./ Å tabellen hafva vi meddelat mått å en 82 mill. lång 

unge af strömming från Roslagen, tagen d. 10:de Juni och utan 
tvifvel härstammande från föregående året. Största kroppshöj- 

den hos den innehålles ungef. 6, afståndet mellan underkäkens 

spets och anus ungef. 13/;, det samma mellan d:o och bukfe- 

norna ungef. 2, det samma mellan d:o och ryggfenan mellan 

2!/, och 2/-, och hufvudets längd icke fullt 4!/5, men mera 

än 4'/; ggr i totallängden. Äfven hos denne unge var buk- 

kanten tunn och skarpt sågtandad. 
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Skelettet. Det fasta kraniet företer temligen betydlig lik- 

het med Coregonernes och i synnerhet med siklöjans kranie i sin 

allmänne form, men det har jemförelsevis mindre qvar af pri- 

mordialkraniets brosk, samt är dessutom utmärkt genom åtskil- 

liga egenheter. Basilarbenet är baktill temligen lågt, och är 
der genom sidonackbenen utestängdt från nackhålet. Sidonack- 

benen hafva tunne ledknappar, för artikulationen med 1:sta 

'kotan, och nämnde ledknappar sammanstöta med hvarandra, 

och nämnda ben äro förenade med hvarandra ofvan nack- 

hålet. Öfra nackbenet har en väl utbildad bakre vertikal 

del, och mellan denne och sidonackbenen är endast ett smalt 

brosk. Dess öfre -horisontelle del är för det mesta täckt af de 

särdeles långt bakåt gående pannbenen och äfven till en del af 

hjessbenen, och den saknar bakåt utstående utskott, och har 

detta endast antydt genom en vertikal köl, som fortsättes af en 

rygg ned till dess nedre kant. ÖOssa epotica, som äro åtskilda 

genom föregående -ben, äro utstående bakåt ungef. lika långt 

som sidonackbenens ledknappar, men hafva endast ett rudimen- 

tärt bakåt utstående utskott. O. pterotica ligga mycket lägre 

än o. epotica, och å sidorna af kraniet, och mellan dem och 

de senare är en stor grop, och framom denne, mellan dem och 

hjess- och pannbenen, är ett stort hål. Baktill hafva o. pterotica 

ett litet bakåt utstående utskott, som ej står längre ut bakåt 

än 0. epotica. Å sidan framom detta utskott är ledgropen för 

den bakre delen af hyomandibularbenets öfre ledknapp. O. opi- 
sthotica äro små och försedda med ett kort utskott, vid hvilket 

den temligen långe nedre grenen å posttemporalbenet är fästad. O. 

prootica, som sträcka sig fram till ögonhålorna, hafva der en skarp 

utstående vertikal kant, som går mellan o. sphenotica och de 
basitemporale vingarne å parasphenoidbenet. Basisphenoidben 

förefinnes, och dess öfre horisontelle del, som gränsar till hjer- 

nan, är väl utbildad, men dess vertikale d:o, som icke räcker 

ned till parasphenoidbenet, är rudimentär och ytterst smal, ehuru 

genombruten af ett hål, och derför har detta ben icke den 
vanlige Y-formige formen. Alisphenoidbenen äro temligen stora, 

och framom dem äro väl utbildade och till ett ben samman- 

smälta orbitosphenoidben. Dessas hufvudsåklige del eller kropp 

är något utbredd, och framtill utgår från den samme ett långt, 

baktill trindt och framtill hoptryckt utskott, som sträcker sig 

fram ända till ethmoidbroskets midtelbrosk mellan sidosilbenen 
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Upptill är detta utskott genom en öppning skildt från pannbe- 

nen. Parasphenoidbenet är smalt och, sedt från sidan, bågböjdt. 
Baktill har det en djup inskärning, med sidodelarne nästan ver- 

tikale och sträckande sig långt bakom basilarbenet. Plogbenet 

är långt och smalt, och räcker med sin bakre tillspetsade ände 

till sidosilbenen eller något bakom dem. Dess främre, tjockare 

och nästan klubbformige ände, som utgör det fasta kraniets 

längst framstående parti, är framtil konvex, och har der å hvar- 

dera sidan en ledyta, för artikulationen med öfverkäksbenet. 

Å undra sidan har det bakom denne ände en långsgående köl, 

som bär det bakåt tillspetsade tandfältet. Af silbensapparatens 

ben är det öfra silbenet särdeles utmärkande för sillen. Sido- 
silbenen äro tunna och jemförelsevis mindre utbildade, men lukt- 

nerverna gå dock genom hål i de samma, som intill ej äro 

fullständigt slutna, och benen gränsa der nära intill hvarandra. 

Öfra silbenet är jemförelsevis stort och med långt utsträckta 
förbeningar. Dess centrala parti ligger såsom vanligt ofvan 

plogbenets främre ände. Det har å hvardera sidan ofvan- och 

framtill den redan omtalade ledytan, för artikulationen med 

öfverkäksbenet, och upptill långs midten, mellan dessa ledytor 

ett starkt uppstigande utskott eller rättare en köl. Å hvardera sidan 

har det ett stort, utåt bredare och tvärt afhugget samt undertill 

konkavt utskott, vid hvilket gombenet med inre sidan är fä- 

stadt något bakom sin främre ände. Från bakre delen af hvart- 

dera af dessa utskott sträcker sig benet med ett långt, bakåt 

tunnare och tillspetsadt utskott tillbaka under pannbenet ända 
till ögonhålan och bakre delen af hvartdera sidosilbenet. Mid- 

telsilbenet utgöres af brosk. MHjessbenen sammanstöta med hvar- 

andra öfver bakre delen af öfra nackbenets öfre del, och hafva 

der en uppstående, vågformigt böjd lamell, som går tvärt öfver 

kraniets öfra sida. På hvardera sidan gå hjessbenen ned och 

bilda skiljeväggen mellan den store grop och det stora hål, som 

derstädes förefinnas. Pannbenen äro stora och väl åtskilda, och 

hvartdera har å sidan en långsgående list, som gör, att kra- 

niets öfra sida är långs hjessan och pannan något konkav. Hyo- 

mandibularbenets båda öfre ledknappar äro sammansmälte till 

en. Af de 2:ne tunna lameller, som det har å sin främre sida, 

är den inre störst, och dennas nedre främre hörn utlöper i ett 

temligen långt utskott, som är förenadt med metapterygoidbe- 

net och med sin spets äfven berör mesopterygoidbenets öfre bakre 
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hörn. Qvadratbenet är tunnt, och har icke något utskott vid 

sin bakre kant. OO. symplecticum är litet och smalt. Gombe- 

net, som är temligen litet och nästan jemnbredt, har vid-sin 

främre ände 2:ne korta, tvärhuggna och broskbärande utskott, 

af hvilka det främre och något större och snedt utåt. och 

framåt rigtade är maxillärutskottet, som artikulerar med öfver- 

käksbenet, och det inre artikulerar med öfra silbenet vid främre 

delen af basen af dettas stora sidoutskott, samt är äfven fästadt 

vid plogbenet. Under dessa utskott har det en tredje hoptryckt 

och konvex ledyta, som äfven artikulerar med öfverkäksbenet, 
och strax bakom detta och på den snedt inåt rigtade sidan af 

benet äro tänderna belägna, då det bär sådana. Mesopterygoid- 
benet är såsom vanligt tunnt, temligen bredt, framtill tillspet- 
sadt och baktill högre, samt rigtadt snedt inåt och uppåt. Pte- 
rygoidbenet är starkt böjdt, och dess bakre ände, som ligger 

intill qvadratbenets framkant, är tillspetsad. Framtill har det 

en från dess inre divergerande lamell, som har ett utanför mes- 

opterygoidbenet uppstående spetsigt utskott. Metapterygoidbenet 

är stort, oregelmessigt triangulärt och å yttre sidan konkavt, 

och framtill såsom vanligt förenadt med mesopterygoidbenet. 

Mellankäks- och öfverkäksbenen äro redan beskrifna. Det förra 

har blott mellan /, och !/, af det senares längd och ungef. 
!/, af dess höjd. Underkäken är stor och hög, ehuru temligen 

tunn. Dess höjd utgör något mindre än !/, af dess längd. Den- 

taldelen har sin största höjd ungef. på midten. Dess öfre kant 

är derifrån framåt starkt stupande och konkav, men bugtig. 

Bakåt stupar den mera långsamt och är der konvex. Angular- 

benet är mycket litet, och postglenoidutskottet är föga uppstå- 

ende. O. nasale är ytterst litet, men det främre supraorbital- 

benet är längt, och framom detta är ett"”2:dra sådant, som lig- 

ger utanför nasalbenet och sträcker sig fram till öfverkäksbe- 

nets med gombenet artikulerande ledknapp. Infraorbitalbenen 

äro till en del stora, men tunna. Det främsta är ovalt-ellip- 

tiskt, och upptill med 2:ne korta utskott, af hvilka det bakre 

 artikulerar med yttre silbenet. Af de andra äro 4:de och 5:te 

särdeles stora och utbredda. Locket är nästan rhomboidiskt, 

med den öfre delen baktill uppstigande öfver fästet till hyoman- 

dibularbenet.  Underlocket är nästan elliptiskt, med öfre främre 

hörnet utlöpande i ett utskott. Mellanlocket är långt, af en 

böjd, långsträckt elliptisk form, och med främre änden temligen 
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bred och urbugtad. Förlocket är redan beskrifvet. O. linguale 

är litet och något nedtryckt samt af elliptisk form. O. basi- 

branchiostegale är stort och aflångt och något böjdt, samt å 

hvardera sidan ungef. å midten med en långsgående köl. Det 

främsta urohyalbenet bär tänder, som äro mindre än de på tun- 

gan, men de bakom det samma varande äro utan tänder. Tungbens- 

hornen äro af vanlig beskaffenhet och ungef. jemnbreda. De nedra 
svalgbenen äro smala och icke utvidgade i inre kanten. — Vi 
hafva räknat 57 till 58 kotor. Enligt HrincKeE är, såsom re- 
dan blifvit anfördt, kotornas antal vexlande mellan 51 och 58. 

Af dessa hafva vi funnit 22 vara stjertkotor, då nemligen till 
dessa räknas alla dem, hvilkas parapophyser sammansmält till 

rigtige hemaltaggar. Vi hafva således räknat 35 till 36 bål- 

kotor. Enligt nämnda uppgift af HerincKeE är naturligtvis deras 

antal stundom mindre. Kerörver uppgifver 32 bålkotor och 24 
stjertkotor. i1:sta bålkotan är djupt inskjuten i basilarbenet, 

och saknar neuralbåge och refben. Å en stor del af bålkotorna 

framifrån räknade, äro neuralbågarne rörligt fästade och neura- 

pophyserna icke sammansmälta, till” neuraltaggar, och vid basen 

af dessa äro länga och smala s. k. diapophysialutskott fästade. 

Liknande utskott äro äfven fästade vid basen af refbenen, hvilka 

senare, med undantag af de bakersta, äro långa. Några af de 

främre refbenen äro vid basen å inre sidan utvidgade med en 

tunn skifva, och alla äro smala och fina. Blott med undantag 

af 1:sta och andra kotorna bära alla bålkotorna parapophyser. 

På de bakre bålkotorna äro de å hvarje kota sammanbundna 

genom en benbrygga, och på de 2:ne bakersta d:o skjuta de med 

sine spetsar långt ned under denna. Den sista kotan är något 

uppåt böjd, men stjertfenan har knappast heterocerkt fäste. 

Blott den sista stjertkotans hemalbåge är rörligt fästad. — 

Skuldergördeln företer i sin byggnad flera anmärkningsvärda 

 afvikelser från den hos de laxartade fiskarne. Posttemporalbe- 

net är litet. Dess kropp är af en oval form, och dess öfre 
gren temligen kort och sylformig, och dess nedre gren föga kor- 
tare än den samt smal och trindlagd. Öfra nyckelbenet är 
upptill utbredt och der i öfre kanten med ett litet kort och 

trindt utskott. Nyckelbenet är bågformigt böjdt, med öfre än- 

den jemnt afsmalnande och tillspetsad. Å yttre sidan har det 

nära främre kanten ofvan bröstfenorna, eller å deras öfre afdel. 

ning en föga utstående flik af den yttre lamellen, gående nä- 
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stan parallelt med dess nämnde kant. I främre kanten, nästan 

midt emot bröstfenans fäste, har det ett utstående, mycket tunnt, 
rundadt och vid fästet något inknipet, skifformigt utskott, som 
vi icke funnit hos någon af de föregående fiskarne. Dess nedra 

afdelning är kortare och bredare än dess öfra d:o, och dess nedre 

ände slutar med en smal och krokformig, bakåt böjd utlöpare 

eller förlängning, som ligger under korpbenets nedre ände. Sca- 

pularfenestran är stor och rundadt oval, men dock omsluten af 

scapulan. Procoracoidben saknas, men i dess ställe utsänder 

korpbenet ett stort och tillspetsadt utskott, som ligger innan- 

för scapularfenestran och är rigtadt uppåt och framåt till nära 

nyckelbenets främre kant. Detta utskott är för sillen utmär- 

kande. Korpbenet är stort och bredt och nedtill afrundadt, 

men mycket tunnt och genombrutet af flera större och mindre 

hål. Upptill har det ett tillspetsadt utskott, som sträcker sig 

till den bakre delen af bröstfenans fäste. Postelavicularbenen 

äro 3:ne, af hvilka det innersta är af en elliptisk, skiflik form, 

och de båda yttre, och i synnerhet det yttersta, smala och ref- 
benslika. Bäckenbenen äro smalt lancettformiga, framåt starkt 

tillspetsade, med en knölformig förtjockning i yttre bakre hör- 

net och med en listformig sådan långs yttre kanten. 

Sillen är, såsom bekant, allmänt förekommande i alla de 

vår Skandinaviska Nord omgifvande hafven, ehuru den på olika 

trakter, enligt hvad redan blifvit antydt, stundom uppträder 

med något olika utseende, dock företrädesvis i anseende till 

storleken, och derför erhållit diverse olika lokala benämningar: 

den utanför Göteborg och i Bohuslän förekommande i allmänhet 

Göteborgs- eller Bohussill, Storsill, och såsom utlekt och ma- 

ger derstädes Stråksill och Slosill, såsom mindre och vårlekande 
Grässill och Fjärdsill, och såsom yngre Loddsill och Lodda; vid södre 
delen af Kattegat Hallandssill och Kullasill, hvilken enligt A. W.' 

Mann går ända upp till Götaelfs mynning; i Öresund Råbosill 
och Öresundssill; vid södra kusten af Skåne Abbekåssill; vid 

östra kusten af Skåne Cimbrishamnssill och Kivikssill; vid ku- 

sten af Blekinge Blekingssill, och från Kalmar och norr ut vid 

Östersjön och Bottniska Viken vanligen Strömming, men, då 

den är af större dimensioner, Sill, med tillägg af namnet på 

den lokal der den fångas. I Norge benämnes den, som fås vid 

nordvestra Norge söder ut till Trondhjem, Storsill, den vid 

vestra Norge söder om Trondhjemsfjorden Vårsill, och den, som 
Lilljeborg : Fiskarne, II. 5 
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fångas om sommaren Sommarsill!). Från och med Norska Öst- 

finmarken förekommer den i Ishafvet öster ut långs Koiahalföns 

kust (der den stundom uppträder i utomordentlig mängd), i Hvita 

Hafvet och öster om detta Haf ända till mynningarna af Ob 

och Jenisej?). Enligt Heveuin?) förekomma någon gång stim 

af den vid vestra kusten af Spetsbergen, men den har icke blif- 

vit iakttagen, så vidt han erfarit det, i hafven vid Novaja 
Semlja. Vester ut förekommer den vid Island, nordöstra kusten 

af Nordamerika och vid Grönland, men skall vara sällsynt vid 
sist nämnda land. Söder ut förekommer den vid England och 

Frankrike, vid hvars vestra kust den enligt Morrav i allmän- 

het icke går söder om mynningen af Loire, ehuru den någon 

gång tages ända ned i Gascognerviken. Den finnes icke i Me- 

delhafvet. 

Sillen är en liflig, rask och mycket sällskaplig och skygg 

fisk?), som i allmänhet håller sig i större eller mindre stim 

och förer ett rörligt och kringstrykande lif, och i öfverensstäm- 

melse dermed är den en snabb och stark simmare, och icke 

en svag sådan, såsom man någon gång påstått, under den för- 

modan, att den i allmänhet skulle föra ett mera stationärt lif. 

Beskaffenheten af dess hufvudsakliga födoämnen, som företrä- 

desvis utgöras af pelagiska kräftdjur, utvisar, att den såsom 

fullt utbildad egentligen är en pelagisk fisk. Deraf följer ock, 

att det i allmänhet endast är i den yngre åldern, då simför- 

mågan är svagare, som den söker skärgårdarne och granskapet 

af kusterna, och att den såsom fullvuxen vistas i vida hafvet, 

mer eller mindre långt från land. Af tvenne olika anledningar 

gör den emellertid stundom undantag från denne regel och när- 

1) Liksom loddan och sejen är den i Norge funnen subfossil i bollar 

af mergellera från glacialtiden. : 

2) J. ÅA. FRIIS: En sommar i Finmarken, Ryska Lappland m. m. 

(öfversättning), p. 234. 

3) Reisen nach dem Nordpolarmeer etc. 3:er Th. p. 226. 

4) ”Sillen är en liflig, qvick och rask fisk, som föredrager ett ström- 

fuliare vatten framför ett strömstillt sådant. . . . Hon är ganska lättskrämd 

eller, såsom fiskrarne kalla det, ”var” och flyr t. ex. vid något ovandt plöts- 

ligt påkommande buller strax sin kos, och detta lika hurtigt mot som med 
strömmen, men återvänder ofta snart nog till samma ställe igen”. A. 

LJUNGMAN: Bidrag till kännedomen om sillens lefnadsförhållanden; Nordisk 

Tidsskr. for Fiskeri, 5:te Aarg. 1880. (Aftr. p. 10). 
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mar sig kusterna: den ena, då den söker grundare vatten i och 

för leken, och den andra, då den, förföljande de små hafsdjur 
som utgöra dess föda och som af stormar eller hafsströmmar 

drifvits närmare land, begifver sig in i granskapet af kusterna 

bland skär och öar eller i sund och fjärdar. Icke sällan vistas 

den i bräckt vatten, och stundom, i synnerhet då den är ung, 

går den upp i flodmynningar. Så går den t. ex. upp i Göta- 

elfs mynning, och i Skandin. Fauna, 4:de del. pag. 510, upp- 

gifves, att sillungar 1 sydligaste delen af Kattegat (Skeldervi- 

ken) uppgå i Vegeån och Rönneån. Heincke uppgifver liknande 

iakttagelser från Schleswig-Holstein. De, som förekomma i 

samma stim, äro vanligen af något så när samme storlek. Un- 

der mörka nätter förorsaka sillstimmarna ett något phosphores- 

cerande ljus vid hafsytan. WSillen är i allmänhet ömtålig för 
temperaturvexlingar, och söker derför under vintern djupare 

vatten, men är äfven då i rörelse. Då hafvet är oroligt, går 

den djupare ned, der vattnet är lugnare. Enligt Frascis Dar 

har man iakttagit, att den i aquarier under dagen håller sig 

tillsamman i stim, och simmar ständigt rundt omkring i aqua- 

rierna, i mera jemn rörelse och i samma rigtning, men att den 

under natten skingrar sig eller upplöser stimmen samt är i en 

häftigare rörelse, hvar och en tagande sin särskildta kurs, och 

då med förderflig påföljd . stötande emot aquariernas murade 
väggar. Dessa iakttagelser tyckas dels ådagalägga, att den är 

en orolig fisk, och dels att den, såsom de fleste andre fiskar, 

företrädesvis är i rörelse under nätterna samt då stryker om- 

kring mera spridd, hvar och en för sig då utan tvifvel jagande 

efter föda. Att sillen är en pelagisk fisk, har sedan lång tid 

tillbaka nogsamt utrönts genom drifgarnsfisket i södra Öster- 

sjön, i Nordsjön, i Kattegat och vid England, och under det 

fordna stora sillfisket erfor man, att sillen inkom till Bohuslän 

från Skagerack, och A. Bozeck!) anför, att han erhållit tillför- 

litliga uppgifter af sjökaptener, som utanför sydvestra Norge, 

strax innan den vanliga tiden för vårsillfisket derstädes hade 
 inträdt, 12 till 20 mil ute i Nordsjön iakttagit mycket stora 

sillstim, som då voro på vandring in till kusten från sina pe- 
lagiska tillhåll. Enligt flera af G. O. Sars?) anförda grunder 

1) Om Silden og Sildefiskerierne, pag. 37 & 47. — 1871. 

2) Indberetning til Departementet for det Indre for Aaret 1873. 



68 Slägtet Clupea. 

har den Norska värsillen sannolikt sitt tillhåll i den norre de- 

len af Atlantiske Oceanen mellan Norge, Skotland och Island, 

och den Norska storsillen något nordligare i nämnde ocean, der 

de föra ett kringstrykande lif vid eller närmare hafsytan, hvar- 

est de små djur förekomma, som tjena dem till föda. De 
uppehålla sig icke der på de stora djupen, såsom man förr för- 

. modat, emedan de på dessa icke finna tillgång på passande nä- 

ring. Sillens byggnad utvisar dessutom, att den icke är någon 

djupvattensfisk, om den än stundom träffas på ett djup af 50 

till 100 famnar. Den nämnde delen af Nordatlanten så väl 

som Ishafvet norr om den samme äro särdeles rika på sådana 

små kräftdjur af Copepodernas ordning, som utgöra sillens för- 

nämsta föda. Från Nordatlanten ingår sillen emot Norge i 

allmänhet, på grund af temperatur och ström, i sydostlig rigt- 

ning, då den i och för leken -närmar sig kusterna. <NILsson?!) 

anför: ”Då fiskaren väntar sillens ankomst, bestiger han klip- 

porna och ser ut åt hafvet, der han redan på flera mils afstånd 
kan upptäcka den antågande ofantliga sillskaran, eller som den 

der (Norge) kallas sillflottan. Hon åtföljes af hundratals hvalar, 

som spruta vatten i form af ånga högt i luften, så att, enligt 

fiskarenas försäkran, hafsytan står som en tåga. Andra liknade 

denna syn vid en mängd rykande skorstenar. Sedan sillflottan 

skridit fram emot kusten, lägra sig hvalarne der utanför i en 

halfeirkel och gå af och an. Stimmar afsöndra sig från sill- 

flottan och gå in i fjordarne för att leka. Sillen står då tätt 

packad från hafsytan ända ned mot bottnen”. Den Norska s. k. 

sommarsillen, som till stor del, ehuru icke uteslutande, utgöres 

af yngre sill, ingår till vestra och nordvestra kusterna af Norge, 

från Lindesnäs till Nordkap, men i synnerhet i Söndmöre och 

Nordmöre eller norra Trondhjems amt, under månaderne Juli 

till September, men dess ingång är icke regulier, utan, såsom 
redan ofvan blifvit antydt, beroende derpå, huruvida de små 

hafsdjur, som utgöra dess föda (i Norge med en gemensam be- 

nämning ”Aat”), af hafsströmmar och vindar blifvit indrifna 

till kusterna. Under det den förföljer de sammanhopade mas- 
sorna af dessa små djur närmar den sig kusterna stundom i 

mycket stora stim, och gifver derigenom ofta anledning till 

för tillfället rika fisken. Den Norska storsillen, som ingår till 

1) Skand. Fauna, 4:de del. Fiskarna, p. 510. 
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de nordvestra kusterna af Norge i allmänhet i slutet af Okto- 

ber eller början af November och till December, företer den 
egenheten, att dess ingång hvarken öfverensstämmer med vår- 

sillens eller sommarsillens, d. v. s. hvarken har leken eller fö- 

dans sökande till ändamål. Den ingår ganska lång tid (omkr. 

1-2 månader) före leken, och den återvänder till de yttersta 

skären för att leka. Men ehuru den icke är mogen för lek, då 

den ingår, kan dock ingången svårligen förklaras på annat sätt, 

än att det är den i samband med leken stående vandringsdrif- 

ten i förening med sällskaplighetsdriften som verkar redan längre 

tid i förväg, hvaraf följer, att den, då den icke har så lång 

väg att tillryggalägga, inkommer i förtid. Vi hafva anfört 

dessa iakttagelser å sillen i Norge, för att derigenom antyda, 

att den är en pelagisk, rörlig och kringstrykande och allt annat 
än stationär fisk. Den sill, som lefver i de haf, som omgifva 

våra Svenska kuster, är för sin tillvaro bunden vid förhållanden, 

som i ett och annat afseende väsendtligen afvika från dem, 

som stå den norska sillen till buds, och deraf följer ock, att 

den 1 sitt lefnadssätt företer en och annan afvikelse från den 

senare. Detta torde emellertid minst vara förhållandet med den 

sillstam, som med vissa afbrott utgjort och under en nuvarande 

sillfiskeperiod synes skola komma att utgöra föremål för rikt fiske i 

Bohuslän. Denna sill, eller den s. k. Bohussillen, som utan tvifvel 

under sina yngre stadier, åtminstone till en del, har sina tillhåll i 

Bohuslänske skärgården och i hafvet närmare den samme, och 

såsom fullvuxen, enligt hvad drifgarnsfisket ådagalagt, vistas 

längre ute i Skagerack, och utan tvifvel förer ett kringstry- 

kande lif så väl i denne som i Nordsjön der utanför, lefver så- 
ledes under förhållanden, som nära öfverensstämma med dem 

för den sydligare afdelningen af den Norska vårsillstammen. 

Det är derför ej underligt, att den, såsom ofvan är antydt, i 
sitt utseende och sina proportioner så fullständigt liknar den af 

den senare stammen, om den än ofta är något litet mindre, 

att den med den samma i handeln kan förvexlas, och der stun- 

dom kan gå och gälla för sådan. Ehuru Bohussillen således visar 

stor öfverensstämmelse med den Norska, är den dock afvikande 

från denna deruti, att en del af den, nemligen den något min- 

dre och skärgården mera stadigt tillhörande sillen eller grässil- 

len (fjärdsillen, A. W. Maim?) är vårlekande (i Mars—Maj), och 

1) ”Bohussillen”, pag. 25. 
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den större och sillfiskeperioden bildande sillen är höst- och vin- 
terlekande (Oktober—December—Mars), då deremot den Norska 
vårsillen endast är vinterlekande (Januari—Mars). Denna skilj- 
aktighet torde delvis möjligen hafva sin grund deri, att den 
Bohuslänska sillstammen erhållit någon rekrytering söder ifrån, 
hvarest enligt Wistrer!) i Öresund och Belterna förekommer 
mindre vårlekande sill. För en dylik rekrytering tyckes äfven 
den af F. Trygom?) giorda iakttagelsen, att under sista hösten 
(1887) den ymnigaste fångsten af ”Hallandssill” gjordes utför 
Nidingen och t. o. m. ännu nordligare, tala, i synnerhet som 
en del af denna sill, på grund af generationsorganens beskaf- 
fenhet, af honom förmodades skola blifva vårlekande följande 
aret. 

Jemte de egenskaper, som sillen har såsom en pelagisk 

eller i vida hafvet kringstrykande fisk, har den, liksom åtskil- 

lige. andre fiskar?) den, att den är ombytlig i valet af sine 

lekplatser, och efter någon tid — längre eller kortare — ute- 

blir från de ställen, der den i och för leken brukat infinna sig. 

Både i vår Skandinaviska nord och i England och Skotland 
har man haft tillfälle att göra denna i allmänhet med stora 

förluster förenade erfarenhet?). Ofvan hafva vi vid redogörel- 

sen för blanklaxens naturalhistoria anfört en del iakttagelser, 
som ådagalägga, att den under sina vandringar i allmänhet 

återkommer till de ställen, der den blifvit född, och detta be- 

1) Et Bidrag til Opiysning om Sundets Silderacer; Nord. Tidsskr. f. 

Fiskeri, 3 Aarg. 

2) RUDOLF LUNDBERG: Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier, 2:dra 

häftet, p. 200. — 1888.” 

3) Se t. ex. hvad vi ofvan 2 del. p. 662 i detta afseende yttrat om loddan. 

4) Vi hänvisa rörande detta ämne till: YARRELL: Hist. of British 

Fishes, 3 ed. vol. I, p 101; ÅA. BoEcK: Silden og Sildefiskerierne p. 82; 

IDEM : Det bohuslenske Sildefiskeries Historie, i Nordisk Tidsskr. for Fi- 

skeri 1873, A. W. LJUNGMAN: Bohus Läns Hafsfisken och de vetenskap- 

liga Harsfiskeundersökningarne, II, p. 65, Göteborg 1878; IDEM: Bidrag 

till lösningen af frågan om de stora sillfiskenas sekulära periodicitet, i 

Nord. Tidsskr. f. Fiskeri, 5 Aarg. 1880; A. W. MALM: Bohussillen, Göte- 

borg 1880: I. CossAR EWARrRT: Note on ”Deserted Spawning Grounds of 

the Herring”, in Proceedings of the Royal Physical Society, session 1883 — 

84, pag. 270. Edinburgh 1884. — Härvid är emellertid att märka, att 

sillen, åtminstone i Bohuslän och Norge, i allmänhet icke så helt och hål- 

let öfvergifver sina gamla tillhåll, att icke en ringa del deraf är qvar. 
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ror på en allmän naturlag, som icke endast har sin tillämp- 

ning på fiskarne, utan äfven på en hel del andra djur. TI öf- 

verensstämmelse dermed brukar äfven sillen för längre eller 

kortare tid från sina ströftåg ute i vida hafvet årligen emot 

lektiden återvända till sine gamle lekplatser eller de ställen, 

der den blifvit född"). Men sillen är, såsom YARRELL Säger, en 
särdeles nyckfull (”a most capricions”) fisk, som i längden fin- 

ner det enformigt att vara laglydig, och derför, såsom sades, 

efter längre eller kortare tid öfvergifver sina gamla lekställen 

och väljer nya, samt, om den än icke helt och hållet försvin- 

ner från de gamla, åtminstone visar sig mycket fåtalig och 

irregulier, der den förut förekommit i största myckenhet. Då 

emellertid företeelserna i naturen i allmänhet äro grundade på 

förnuftiga orsaker, har man naturligtvis sökt utleta dylika för 

denna sillens ombytlighet, men något säkert antagligt skäl der- 

till har dock ännu icke blifvit företedt. I synnerhet är denna 

föränderlighet, eller detta försvinnande och återkommande af 

sillen i Bohuslän egendomligt och svårt att förklara, emedan 

det derstädes visat sig vara sekulärt periodiskt, och återkommit 

hvarje sekel efter något så när bestämda mellantider?). Enligt 

1) Denna naturlag har med mycken kraft i Skand. Fauna, 4:de del. 

Fiskarna, pag 503—506, blifvit framhållen af S. NILSSON, som derpå grun- 

dat sin theori, att den sill, som utgjort föremålet för de stora sillfiskena i 

Bohuslän, eller hans s. k. Bohussill, varit en Bohuslän ursprungligen till- 

hörande, och icke en främmande, dit invandrad sillstam. Denna theori 

har på senare tiden äfven blifvit omfattad af A. W. MALM uti hans af- 

handling ”Bohussillen”. 

2) Enligt historiska forskningar af AXEL BoEcK (”Silden og Silde- 

fiskerierne”, och ”Det bohuslenske Sildefiskeries Historie”) och af AXEL 

LJUNGMAN (Bidrag till lösningen af frågan om de stora sillfiskenas. seku- 

lära periodicitet; Nordisk Tidsskr. for Fiskeri, 5 Aarg. 1880). Den senare 

uppräknar 9—10 dylika sillfiskeperioder, som dock i verkligheten enligt 

BoECKS undersökningar blott till en del eller approximativt öfverensstämt 

med de anförda siffrorna. Den 1:sta, åren 859—914, är blott gissningsvis 

uppstäld; den 2:dra åren 971—1026; den 3:dje åren 1083—1138; den 4:de 

åren 1195—1250, den 5:te åren 1307—1362; den 7:de åren 1419—1474; 

den 8:de åren 1531—1586; den 9:de åren 1643—1698; och den 10:de åren 

1755—1810. Tidslängden af 55'!/, år är beräknad i öfverensstämmelse 

med tiden mellan solfläcksminima 1810 och 1867. Dertill kommer nu den 

period, som började 1877—78. Den mest kända af föregående perioder är 

den sista, som började 1747 och slutade 1808. Mellantiderna mellan dessa 

perioder ha i verkligheten varit mellan 60 och 100, vanligen omkr. 70 är. 

— Se äfven A. W. LJUNGMAN: Några ord om de stora Bohuslänska sill- 

fiskena; ett föredrag. Göteborg 1877. 
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LJUNGMAN torde dock det Norska vårsillfiskets ombytlighet förete 
stor öfverensstämmelse med det Bohuslänska sillfiskets. Både 

kosmiska orsaker, såsom solfläckarne (LJuncmAn), och telluriska 
d:o, såsom temperatur, vindar och strömdrag, hafva blifvit an- 
förda, jemte en del andra, såsom oförståndigt fiske och de sillen 
förföljande rofdjurens öfverhandtagande. Oss synas de senare 

vara jemförelsevis mera beaktansvärda, ehuru temperatur, ström- 

drag och vindar, åtminstone mera tillfälligt, nog kunna utöfva 

sitt inflytande. Nirsson fäster hufvudsakligt afseende vid det 

oförståndiga fisket och ynglets förstörande såsom en väsendtlig 

orsak till Bohussillens försvinnande 1308, och, om det än, på 

grund af eljest vunnen erfarenhet, är antagligt, att sillen, äfven 

om ynglet varit skyddadt, uteblifvit från Bohuslän, så är det 
dock ovedersägligt, att för allt förnuftigt fiske ynglets skyd- 

dande är af vigt samt såsom sådant erkändt, och om än i Bohus- 

län -.så väl som på andra ställen en dylik åtgärd icke kan hin- 

dra sillens periodiska bortgång, så kan den dock göra så myc- 

ket, att fisket blir rikare så länge det varar, och att det möj- 

ligen kan räcka något längre, emedan erfarenheten visat, att 

sillfiskeperioderna i Bohuslän icke varit lika, och det hvarken 

i afseende på rikedom eller varaktighet. På senare tiden har 

denne tanke äfven blifvit uttryckt af A. W. Manm!). Den 
andra af de anförda beaktansvärda orsakerna (de förföljande rof- 
djurens öfverhandtagande) har på senare tiden blifvit antydd af 

A. W. Maim?) och tagen i betraktande af F. A. Smitt?), och 

har förut blifvit anförd såsom betydelsefull af H. Krörer. Denna 
orsak, som blifvit bestridd af A. BozrcKk?), kan utan tvifvel 

stundom hafva betydelse, och det kan svårligen bestridas, att 

roffiskarne (företrädesvis torsk, sej och haj) kunna uppträda i 

så enorma massor, att de kunna åstadkomma förskingring af 
sillen vid lekplatserne och föranleda den att söka andre sådane. 

Nyligen hafva vi sett uppgifvet af FrEp. G. Prarcer >), att han 

vid en förut beryktad lekplats utanför vestra kusten af Shet- 
landsöarna funnit hajar i sådan mängd simmande omkring far- 

1) "Bohussillen”, p. 55. 

2) Anf. st. p. 54. 

3) Uppfinningarnes Bok. 

4) Silden og Sildefiskerierne, p. 87. 
5) Proceedings of the Royal Physical Society, session 1884—85, p. 

398. Edinburgh. 
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tyget, att man med en treuddig harpun kunde taga hur många 
som helst, och att fartygets besättning knappt kunde kasta ut 

deras handsnören, utan att strax fånga en haj på kroken, och 

hafvet tycktes på ett betydligt afstånd rundt omkring fartyget 

vimla af denne fisk. Då sillnäten der utsattes, fångades endast 3 

tunnor sill, och 80 procent af denna voro så bitna, att de voro 

odugliga, och af en stor del voro blott hufvuden qvarsittande i 
näten. Han antager derför, att hajar kunna jaga sillen bort 

från lekgrunden. Han nämner tillika, att fiskarena vid lek- 
grunden vid Shetlandsöarna äfven gjort förluster genom stora 

massor af Diatomaceer (BRhigosolenia Shrubsolei och Thallasio- 

sira Nordenskiöldit, som förorena hafvet på stora sträckor, och 

för hvilka både sillen och andra hafsdjur sky. Dessa Diatoma- 
ceer hafva en mycket obehaglig lukt och förstöra fiskarenas nät. 

— Jemte frågan om orsakerna till denna sillens ombytlighet 

eller nyckfullhet i sin förekomst uppstå särskildt med afseende 

på Bohuslän 2:ne andra frågor: hvarifrån har sillen vid fiske- 

periodens början kommit, och hvarthän har den vid dess slut 

gått? Liksom den första frågan hafva äfven dessa senare ännu 

icke erhållit något nöjaktigt svar, då till deras lösning fordras 
tillförlitliga direkta iakttagelser, och dylika icke blifvit gjorda. 
Sillens uppträdande vid början så väl som dess försvinnande 

vid slutet af perioderna, har i allmänhet, så vidt man erfarit 

det, varit temligen plötsligt, ehuru ett och annat tecken före- 

gått, som kunnat tyda derpå. Då, såsom ofvan blifvit anfördt, 

den Bohuslänska storsillen eller den sill, som egentligen utgjort 

föremålet för de stora sillfiskena i Bohuslän, enligt Nirnsson och 

senare enligt A. W. Macm utgör en egen Bohuslän tillhörande 

sillstam, som vid tiden för dessa fisken genom en eller annan 

gynsam omständighet kommit att föröka sig i ovanlig grad, 

och derför då kunnat uppträda i de enorma massor, som såsom 

bekant då ingått i skärgården, så förfaller enligt deras theori den 
första frågan af sig sjelf. Samma theori, som antager ett oför- 

ståndigt fiske vara orsaken till sillens försvinnande, leder, kon- 

seqvent genomförd, till besvarandet af den 2:dra frågan så, att 

sillen antingen blifvit utrotad eller bortskrämd, eller ock del- 

vis bådadera. HEhuru desse författare anfört många goda skäl 

för sin theori, förefinnas dock åtskilliga anledningar att med 

A. BorceE förkasta den samma. För det första synas de van- 
lige lekplatserne vid Bohuslän och i der utanför varande haf 
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vara för inskränkte för framalstrandet af den enorma massa sill, 

som der ingått vid sillfiskeperioderna, ehuru vi för dennas vi- 

dare utveckling, såsom redan ofvan blifvit antydt, antaga, att 

man icke under vanliga förhållanden behöfver anse den full- 

vuxna Bohussillen under sin jagt efter föda inskränkt till Kat- 

tegat och Skagerack, utan gerna äfven kan medgifva åt henne 

ett vidsträcktare jagtområde 1 Nordsjön, då en fisk med hennes 

pelagiska egenskaper utan tvifvel med lätthet tiliryggalägger 

afståndet mellan Nordsjön och Bohuslän. Dessutom synes det 

oss, att man i sådant fall under de år, som närmast föregått 

sillfiskeperioderna, borde hafva iakttagit en ovanligt stor mycken- 

het af sillyngel vid Bohusläns kuster; men sådant har oss veterligen 

ej skett. För det andra har man vid sillfiskeperiodernas slut icke 

iakttagit någon sådan förminskning 1 sillmängden, att sillen 

kunnat anses utfiskad, då den dervid tvärtom visat sig i utom- 

ordentlig mängd, ehuru den icke ingått till kusten. Då sillen 

vid fiskeperiodens slut således hållit sig långt från land, och 

icke kommit i beröring med bullret derstädes, kan den svårli- 

gen hafva blifvit bortskrämd, ehuru den är en skygg fisk. 

Dessutom talar erfarenheten från andra trakter (vid Norge, 

Danmark och England), der sillen, ehuru hvarken utfiskad eller 

bortskrämd, dock efter någon tid uteblifvit från lokaler, hvarest 

den förut förekommit i myckenhet, emot denna åsigt om ut- 

fiskning eller skrämsell). Återstå således frågorna hvarifrån 

och hvarthän. Vi hafva ofvan antydt, att den Bohuslänska 

storsillen och den sill, som tillhör den södra afdelningen af den 

Norska vårsillen, uti storlek och proportioner äro så öfverens- 

stämmande, att de båda sillstammar, för hvilka de äro repre- 

sentanter, synas vara öfvergående i hvarandra, och att de i han- 

deln stundom förvexlas. Lägges härtill, att, Bohussillen san- 

nolikt genom Skagerack utgår i Nordsjön och der kan komma 

i beröring med den Norska vårsillen, så ligger det nära till 

hands, att förmoda, att desse båda sillstammar på grund af 
sillens stora sällskaplighet kunna komma i en sådan beröring 

med hvarandra, att de kunna göra hvarandra ömsesidiga besök, 

1) Hvad de östra kusterna af England och Skotland beträffar har 

man under senare tiden, märkligt nog, gjort den iakttagelsen, att sillen 

dragit sig allt längre och längre ut från kusten, så att den nu måste fån- 

gas 40—70 Engelska mil från land, der den förut gått in till stränderna. 
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eller med andra ord, att den ene kan öfvergå till den andres 

lokal, så att när sillen försvinner från Bohuslän, öfvergår den 

till sydvestra Norge och tvärtom!). Denna gissning understö-. 

des dessutom af det faktum, att det sydvestra Norska vårsill- 

fisket började blomstra kort efter sedan det stora Bohuslänska 
sillfisket upphört 1808, samt började starkt aftaga eller nästan 

upphöra 1870, under hvilket år sillen enligt ÅA. Borcr?) i stora 

massor på våren började visa sig vid Bohusläns kuster, och att 

några år senare (1877—798) en ny sillfiskeperiod vid dessa kuster 

uppstått, under det att sillfisket fortfarande är ringa vid syd- 

vestra Norge?). Vi vilja här tillägga en omständighet, som 

synes tala för, att sillen under det sista stora sillfisket i Bo- 

huslän (1747—1808) dit inkommit från Nordsjön, och ej blott 

från Skagerack. Denna omständighet är den, att den då var 

ända in till trakten af Marstrand beledsagad af en för fiska- 

rena i Nordsjön väl bekant fågel, som utanför kusterna af Eng- 

land, Skotland och vestra Norge brukar åtfölja sillstimmarna 

och för fiskarena utvisa dessas närvaro, vi mena Berghammaren, 

Sillebasen eller Hafsulan, sjömännens Jaen von Gent (Dysporus 

bassanus [LinsÉ]), som eljest enligt A. W. Marm?) i Bohuslän 
endast tillfälligt och såsom dit vinddrifven förekommer. Enligt 

LinsÉés Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 52, skrifven under den 
förre delen af den sista stora sillfiskeperioden, förekom den då 

ned emot trakten af Marstrand. G. v. YurEn har benäget med- 

delat oss, att han af en gammal, nu mera afliden man, ÅNDREAS 

SCHILLER, som deltagit i nämnda periods fiske, erhållit tillför- 
litlig uppgift derom, att denne fågel då häckade på en utklippa 

utanför ”Hermdön, men försvann när det stora fisket upphörde 

och de stora sillmassorna drogo sig från Bohuslän och hafvet 
der utanför. Utan tvifvel har Berghammaren, som eljest icke 

brukar förekomma i Skagerack och ännu mindre i Kattegat, 

från Nordsjön ledsagat sillstimmarne in till Bohuslän. — En- 
ligt nu (d. !3/,, 88) oss af G. v. Yxtes benäget meddelad un- 

derrättelse, har man helt nyligen 1 å 2 mil ost till nord från 

1) Denne tanke tyckes äfven vara omfattad af ÅA. LJUNGMAN; Om 

sillens och skarpsillens racer med särskild hänsyn till Sveriges vestkust. 

(Aftr. af Tidsskrift for Fiskeri 1881, p. 127). 

2) Silden og Sildefiskerierne, p. 121. 

3) COLLETT: Norges Fiske, p. 189. 

4) Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 335. 
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Skagen iakttagit mycket stora sillstim, som utan tvifvel voro 
stadda på ingåendet från Nordsjön till Kattegat. De voro för- 
följda af hvalar. 

I afseende på hvad vi ofvan yttrat rörande olikheterna i 

lefnadssättet mellan vår Svenska och den Norska sillen, så är 

det af det anförda tydligt, att detta företrädesvis har sin till- 
lämpning på den sill, som lefver i södra Kattegat, Öresund, 

Östersjön och Bottniska Viken, och att dessa olikheter hufvud- 

sakligen hafva sin grund deri, att vår sill här är inskränkt 
till haf, som äro mindre och hafva mycket mindre tillgång på 

födoämnen för den, och äfven förete olika och mera vexlande 

temperaturförhållanden. Den först nämnda omständigheten gör 

att vår sill i dessa haf icke kan företaga så vidsträckta van- 

dringar, som den Norska, och derför stundom har utseende af 

att vara stationär, ehuru äfven den, då den är fullvuxen, utan 

tvifvel i grunden är pelagisk och kringstrykande liksom den 

senare, samt äfven under vintern är i rörelse och söker föda, 

om än icke i samma grad, som under den varmare årstiden. 

Detta ådagalägges tydligen genom drifgarnsfiskena i Östersjön 

och Kattegat och stundom äfven genom garnfiskena derstädes. 

Men ehuru den fullvuxna sillen i Östersjön och Bottniska Vi- 

ken, med undantag af lektiden, för det mesta förekommer ute 

i vida hafvet, eller ock i närheten af de yttersta skären, eller i 

mera vidsträckta fjärdar, så händer det dock stundom, att den 

liksom den Norska sommarsillen, under sommaren går längre 

in i skärgårdarne, då den ditlockas af en ymnigare tillgång på 

föda. Den södra Kattegat tillhörande sillen (Nirssoss kullasill) 
förer i detta i allmänhet icke särdeles djupa haf ett kringstry- 

kande lif, och förekommer vanligen såsom fulivuxen icke i när- 

heten af kusterna, då den derstädes af Trygom (anf. st.) äfven 

med rinnande rom och mjölke mest träffades öfver ett djup af 

40—60 meter, och således antagligen stundom lekte der på ett 
sådant djup. Uti Öresund förekommer enligt N. O. ScHaGer- 
ström !) dels vårlekande (Mars—April) och dels höstlekande 
(slutet af Augusti>—Oktober) sill, af hvilka den förra är mindre 

än den senare, och håller sig 1 grundare vatten än den. Den 

1) Physiogr. Sällskapets i Lund Tidskr. 2:dra häft., p. 293. RUDOLF 

LUNDBERG betviflar tillförlitligheten af denna uppgift om vårlekande sill. 

(Meddelanden rörande Sveriges fiskerier, 1883, p. 40). 



Sillen. id 

större förekommer i större stim, ehuru den mindre stundom un- 

der leken uppgår på grunden i betydlig mängd. Den mindre 

kallas af fiskarena Östersjösill, förmodligen af det skäl, att man 

trott den vara inkommen från Östersjön. Den kan emellertid 

vara yngre af samma stam, som den större. Dessa uppgifter 

öfverensstämma för det mesta med dem, som blifvit lemnade 

af G. WintHErR!), med undantag deraf, att den senare utsträc- 

ker den mindre Öresundssillens lek till slutet af Maj, samt 

upptager 2:ne sorter höstlekande sill, af hvilka den ena ingår i 

Öresund från Östersjön och den andra från Kattegat. Enligt 

WintHeR, liksom enligt NScHacErström söker den sist nämnda 

sorten djupet, och följer under sina vandringar djuprännorna i 

Sundet. Den skall enligt WistHeER under dagen hålla sig stilla 

vid bottnen, men en timma före och efter solnedgången sätta 

sig i rörelse. Enligt hvad WinsrHErR anför på grund af uppgif- 

ter af Danske fiskare skall sillfisket i Öresund vara periodiskt, 
med 3 till 4 år godt fiske, och deremellan 3 till 4 d:o dåligt 

d:o. De nämnda skiljaktigheterna mellan den större och mindre 

Öresundssillen hafva emellertid mycken öfverensstämmelse med 

dem som förefinnas mellan äldre och yngre sill, äfvensom mel- 

lan äldre och yngre fiskar i allmänhet, och det förefaller oss 

derför föga troligt, att den mindre Öresundssillen är något an- 

nat än yngre sill, ehuru möjligen dit invandrad från Öster- 

sjön ?). Öresunds läge är sådant, att det äfven för sillen bör 

kunna vara en kommunikationsled mellan Östersjön och Kat- 

tegat?). 

Det märkligaste fisket i Öresund, och ett af de mest an- 
märkningsvärda 1 den Skandinaviska norden, var det som egde 

rum i granskapet af städerna Skanör och Falsterbo under me- 

deltiden och första början af den nyare tiden. Fiskeri-Inten- 
denten Rupvorr Lunpgere har efter goda källor lemnat några 

intressanta uppgifter om detta fiskel). Det hade börjat redan 

1) Et Bidrag til Oplysning om Sundets Silderacer; Nordisk Tidsskr. 

for Fiskeri, 3 Aargang. 

2) Denna åsigt är äfven uttryckt af RUD. LUNDBERG (anf. st.). 

3) Detta bestrides emellertid af C. G. JoH. PETERSEN (Vid. Meddelels, 

fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1888, (aftr.) p. 18), som såsom ett 

bevis emot Kattegatssillens ingång i Östersjön anför, att denne senares 

sill icke är behäftad med den parasitmask (Ascaris clupearum), som hos 

sillen i Kattegat är mycket vanlig. 

4) Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier, 1883, p. 54— 60. 
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under 11:te seklet, om icke förut, och slutade 1560, men slutet 

berodde, såsom LunpBere antyder, sannolikt derpå, att Hanse- 
städernas privilegium på fisket då upphäfdes, och icke derpå, 

att sillen då upphörde att gå till. Fisket bedrefs i Öresund 
söder om ön Hven och i den angränsande delen af Östersjön, 

bort till Bornholm, och endast under hösten och dels med drifgarn 

och dels med bottengarn, såsom ännu i dag. Enligt Saxos hi- 

storia (skrifven kort efter 1206) skulle då i Öresund hafva fun- 

nits så mycken sill, att man kunde taga den med händerna 

och knappt kunde ro fram med båt. Fisket var dock under 

olika år omvexlande, och var sannolikt under den senare tiden 

icke så gifvande som i början, ehuru brist på sill nog icke var 

orsaken till dess upphörande, utan denna orsak torde böra sö- 

kas i den omständighet, att Hansestäderna drogo sina kapitaler 

från det samma, då deras privilegier upphörde. Lönande har 

emellertid fisket utan tvifvel äfven under dess senare tid varit, 

och år 1537 saltades ensamt vid Falsterbo omkr. 96,000 tunnor 

sill, och under ett af de första åren af Danske Konungen FRE- 

priK I:stes regering skulle antalet af de menniskor, som lågo 

vid fisket i Skanör och Falsterbo, hafva uppgått till 37,500 
med 7,515 båtar. Sillfångsten i hela Danska riket uppskatta- 

des vid samma tid till 360,000 tunnor. Skanör och Falsterbo 

voro under denna tid egentligen blott marknadsplatser, och om 

än sillfångsten gifvit första anledningen till deras uppblomst- 

ring och sedermera äfven dertill bidragit, så är den dock långt 

ifrån enda orsaken dertill, utan deras blomstring bör äfven och 

till betydlig del tillskrifvas den omständigheten, att Hansestä- 

derna derstädes grundade en storartad detaljhandel, och gjorde 

dem till centralplatser för handeln med Skåne och andra an- 

gränsande trakter, allt beroende på de rika kapitaler och stora 

handelsflottor, öfver hvilka de disponerade. Författaren an- 

ställer en jemförelse mellan fisket i Öresund under nämnda tid 

och under den närvarande tiden, så mycket de bristfälliga för 

handen varande uppgifterna medgifva, och kommer dervid till 

det resultat, att den sillmängd, ”som då stod under kusten”, 
sannolikt ej var så betydligt större än den nu för tiden der va- 

rande, som man af uppgifterna om det gamla fisket kunde förmoda. 
Ehuru silien i södre delen af Östersjön vid södra och östra 

kusterna af Skåne, hvarest ingen skärgård förefinnes, merendels 
håller sig längre ut i hafvet, kommer den dock stundom der utan 
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afseende på leken närmare land, och R. LunspBere (anf. st.) 

uppgifver, att man vid Skånes Östersjökust börjar sillfisket ti- 

digt på våren (i Mars eller April) genom att utsätta botten- 

garn invid land, hvilket utvisar, att sillen, åtminstone till en 

del, då derstädes går nära land. Äfven i detta haf är enligt 

LunpDBErG sillen i sin förekomst ombytlig och sillfisket till följd 

deraf mycket vexlande, och det samma anföres af G. LinDsTRÖM !) 

för Gotland, C. U. Erströxv?) för Södermanlands, och C. J. Sun- 

DEVALL 3) för Stockholms skärgård, och det är, som bekant, äf- 

ven händelsen i Bottniska Viken. Uti denna vexling har. man 

dock icke kunnat finna någon bestämd periodicitet. Enligt EzE- 

sTRÖM är sillens (strömmingens) ingång i skärgarden och följ- 

aktligen utbytet af dess fiske beroende af vindens rigtning, och 

den skall stundom låta sig drifvas af vinden emot land. Äfven 

vid Norrbotten eller något sydligare är sillen (strömmingen) 

enligt Nins Gister?) omvexlande i sin förekomst. Han omnäm- 

ner, att man der stundom under vintern i ringa mängd får på 

garn under isen i fjärdarne så kallad isströmming. Enligt ho- 

nom inkommer derstädes i skärgården den första ”skötström- 

mingen” omkr. d. 18 Maj, om isen då är bortgången, och den 
synes vara begärlig efter sött vatten, emedan den går till myn- 

ningen af Ångermanelfven. Den går till hafs igen före mid- 

sommar, sedan den lekt. Sedan inkomma inga strömmingsstim 

förrän Persmässotiden, hvarefter de fortfara att ingå allt jemnt 
ända till September eller längre ut på hösten. Den strömming, 

som inkommer på den senare tiden, har den mesta rom och mjölke, 

och förrättar de störste lekarne, men ej inuti fjärdarne, utan 
vid den ytterste hafskanten. (Gister, anf. st. p. 112). Således 

förefinnes enligt Gister i norre delen af Bottniska Viken ström- 

ming, som leker på åtminstone 2:ne skilda tider, och som så- 

ledes i detta afseende tyckes motsvara Östersjöns vår- och höst- 
lekande sill. HI. Wipecren?) meddelar enligt hvad redan är 

1) Gotlands läns Hushållningssällskaps årsberättelse för 1866 :aftr.) 

pag. 19. 

2) K. Vetensk. Akad:s Handl. 1834, p. 28. 

3) Stockholms läns K. Hushållningssällskaps Handl. 6:te häftet, pag. 

187 — Det samma är i vidsträcktare mån ådagalagdt af R. LUNDBERG i 

de ofvan citerade ”Meddelanden rörande Sveriges fiskerier”, 1:sta och 2:dra 

häftena, 1883 och 1888. 

4) K. Vetensk:s Academiens Handl. 1748, p. 110. 

5) K. Landtbruks Akademiens Handl. 1861 (aftr.) p. 37. 
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anfördt, några iakttagelser öfver strömmingen från skärgården 

utanför Luleå, som temligen nära öfverensstämma med de an- 

förda uppgifterna af Gistzer, ehuru den senare utan tvifvel gjort 

sina rön något sydligare. Enligt WioecGren förefinnas i nämnde 

skärgård, såsom redan ofvan blifvit anfördt, 3:ne olika sorter 

eller raser af strömming. Den 1:sta är den ofvan omnämnda 
större sorten, som der kallas sillströmming, och som skall 

leka vid islossningen i vikar närmare land. Sedermera - skall 

den vid - Mikaelitiden åter gå in i vikarna, hvarest den äfven 

under vintern förefinnes och stundom fångas 1 nät under Ja- 

nuari och Februari månader. Den motsvarar således Gisczers 

isströmming och den öfverensstämmer med den ofvan, sid. 52 

anförda stora Gvräsösillen från Roslagen deruti, att den fångas 

strax efter islossningen. Den 2:dra kallas vårströmming, och 

erhålles på grund i yttre skärgårdsbandet. Dess lek börjar vid 

midsommartiden och varar till omkr. d. 25 Juli, samt förrät- 

tas på 1—3 famnars djup på stenig botten. Denna synes mot- 

svara Otrsners skötströmming, som enligt honom skall gå till 

hats igen, sedan den lekt före midsommar. Den 3:dje minsta 

sorten kallas gångströmming, och inkommer strax innan den 

2:dra sorten bortgått. Dess lek varar till slutet af Augusti. 

Den torde motsvara någon af de strömmingssorter, som enligt 

Giszer ingå efter hans skötströmming, men tyckes vara en yngre 

och svagare sort än hans sist ingående strömming, som antag- 

ligen är en större, höstlekande sort. Dessa 3:ne sorter äro 

dock utan tvifvel blott olika åldersstadier!). 

Ehuru sillen är en ganska glupsk fisk, kan den dock på 

grund af den svaga tandbyggnaden och det medelmåttigt stora 

gapet icke betraktas såsom någon roffisk i egentlig mening. 
Att den är glupsk, bevisas bland annat derigenom, att den en- 

ligt J. Couvcr med fördel kan tagas med metning, och att den 

t. o. m. tager på konstgjord fluga, eller ock på bara kroken, 

1) A. J. MALMGREN (Kritisk öfversigt af Finlands Fiskfauna, p. 68) 

har yttrat den åsigten, att strömmingen är en i Östersjön instängd, ur 

Hvita Hafvet härstammande mindre varietet af hafssillen. I öfverensstäm- 

melse med förhållandet med en del andre fiskar och hafsdjur i Östersjön 

och Bottniska Viken är väl detta ursprungligen möjligt, men på grund af 

sillens rörlighet och Bottniska Vikens sills öfverensstämmelse med Öster- 

sjöns, och dennas likhet med och graduella öfvergång i Vesterhafvet, får 

man nu mera anse dem hafva sammansmält till en enda form. 
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blott den är hvit och glänsande. Dess föda består för det mesta 

af smärre ryggradslösa vatten- eller hafsdjur, företrädesvis af 

kräftdjurens klass. Det är för öfrigt med sillen som med en 

stor del andre fiskar, att den strax före och under leken förtär 

föga eller ingen föda. Af fiskar slukar den Gobier (enligt 
Frascis Dar CÖrystallogobius nilssonii) och ungar af diverse 

fiskar, såsom af slägtena Ammodytes, Motella och Gadus samt 
stundom äfven dem af dess egen art, och fiskägg, t. o. m. af 

dess eget slägte. Af blötdjur slukar den stundom äldre, men i 

synnerhet larver af både Gasteropoder och Acephaler, och stun- 
dom, i synnerhet i de nordligare hafven, Pteropoder, såsom 

Clione limacina"). Af högre kräftdjur slukar den larver, men 

äfven fullbildade Schizopoder af slägtena Mysis och Thysano- 

poda?), och räkor samt Amphipoder och Isopoder, af slägtena 
Gammarus, Proto, Themisto, Idothea, m. fl. Af lägre kräft- 

djur slukar den Cladocerer af slägtena Bosmina, Podon och 

Evadne, men i synnerhet pelagiska Copepoder af Calanidernes 

familj, af slägtena Calanus, Paracalanus, Cluusia, Temora, 
Temorella, Isias, Centropages (Ichthyophorba), Eucheta, Me- 

tridia och ÅAcartia (Dias); af Pontellidernes familj, af slägtet 

Anomalocera, och af Cyclopidernes d:o af slägtet Oithona. Af 

det först nämnda slägtet af Calanidfamiljen, nemligen sl. Cala- 

nus, förekommer en art: OC. finmarchicus, i våra vestliga haf, i 
synnerhet längre norr ut och i Ishafvet, i utomordentlig myc- 

kenhet, och då den derjemte blir 4—38 mill. lång, och således 

är större än våra andra Calanider i allmänhet, är den utan 

tvifvel af alla i dessa haf den, som spelar den vigtigaste rolen 

såsom föda åt sillen. Enligt H. Kkrörer3) förekommer den i 

Ishafvet i trakten af Spetsbergen i sådan myckenhet, att han 

kunnat ur hafvet upptaga hela tunnor af den, och nästan alla 

hafsfåglar derstädes hade ventrikeln fullproppad med den. Krop- 

pen af så väl den som af de andre Copepoderne innehåller myc- 

ken olja, och denna föda bidrager till att gifva de vestra haf- 

vens sill den fetma, som utmärker den och är i synnerhet be- 

1) I Februari 1884 uppgafs i tidningarne, att Clione limacina då 

hade förekommit talrik i hafvet vid Strömstad, och att lemningar af den 

funnits i ventrikeln hos sillen. 

2) I September månad hafva vi vid Bergen i Norge hos s. k. som- 

marsill funnit ventrikeln full af Thysanopoda norvegica. 

3 Naturhistorisk Tidsskrift, 2:den Rekke, 2:det Bd. p. 527. 

Lilljeborg : Fiskarne, II. 6 
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tydlig hos det norvestra Norges storsill och hos Ishafvets sill, 

enligt hvad vi derstädes erfarit. I den trakt af Nordatlanten, 

der G. O. Sars förlägger vistelseorten för det vestra och nord- 

vestra Norges sillmassor, nemligen mellan Norge, Skotland, 

Färöarna och Island och något norr derom, förekommer den 

äfven i stor myckenhet. Den är för öfrigt utbredd i hela Nord- 

sjön, i Skagerack och Kattegat, hvarest vi funnit den +t. o. m. 
i dess sydligaste del, Skelderviken, men den aftager söder ut 

både i storlek och myckenhet, och i Kattegat blir den i all- 

mänhet ej öfver 3 mill. lång. I Ishafvet har sillen utan tvif- 

vel äfven en ymnig föda af Schizopoden Boreophausia inermis, 

som der, i synnerhet öster om Nordkap, förekommer i så stora 

massor, att den utgör en hufvudsaklig del af födan för den 

störste af alle våre bardhvalar, Balcenoptera sibbaldii. — ÅA. 

BorcK!) nämner, att de djur, som utgöra sillens föda, med ett 

gemensamt namn af fiskarena 1 Norge kallas Åt (”Aat” af ordet 
äta), men att man dock der, på grund af den olika färgen, 

skiljer emellan 3:ne olika slag af Åt, nemligen Rödåt, Gulåt 

och Svartåt eller Krutåt. Både den 1:sta och 2:dra sorten be- 

stå af kräftdjur, företrädesvis af Copepodernes grupp, men den 

2:dra af sådana, som äro mera genomsigtiga, och derjemte af 

ungar eller larver af hafsmaskar. Svartåten består enligt nämnde 
förf. af ungar eller larver af blötdjur af Gasteropodernas grupp 

och företrädesvis af sådane af Rissoor, men, enligt hvad vi of- 
van anfört vara iakttaget vid Strömstad, består den utan tvif- 

vel ofta äfven af Clione limacina. TI handelsekonomiskt afse- 

ende spelar åten enligt BorcE en vigtig rol i det afseendet, 

att sill, hvars ventrikel är uppfyld af åt, i Norge anses odug- 

lig till insaltning, och derför är det der påbjudet, åtminstone 

hvad sommarsillen vidkommer, att med not instängd sill skall 

någon liten tid (flera dagar) få stå i noten innan den tages, på 

det att den må få tillfälle att låta tarmkanalens innehåll gå 
ut. Svartåten anses i detta afseende vara den skadligaste, och 
den sill, som har förtärt sådan, anses oduglig till saltning, äf- 
ven om den stått i noten den föreskrifna tiden. — Att sillen i 

Östersjön och Bottniska Viken har mindre tillgång på föda både 

hvad mängden och omvexlingen beträffar, är nogsamt kändt, 

och deri ligger utan tvifvel egentliga orsaken dertill, att sillen 

'1) Silden og Sildefiskerierne, p. 32. 
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i allmänhet är mindre och magrare 1 dessa haf än i vesterhaf- 

vet, om än stundom undantag från denne regel förefinnas. Vatt- 

nets sälta synes oss i och för sig vara af mindre betydelse, eme- 

dan sillen, såsom bekant, äfven i vesterhafvet stundom trifves 

mycket väl i bräckt vatten, men sältan är dock medelbart af 
betydelse, emedan förekomsten af de hafsdjur, som tjena sillen 

till föda, deraf är beroende, detta dock troligen äfven medel- 

bart, emedan återigen deras föda dervid är bunden. I de nämn- 

da hafven, hvarest äfven stundom småfisk och fiskungar, i syn-- 

nerhet ungar af tobis!), af den slukas, äfvensom icke sällan 

arter af högre kräftdjur af slägtena Mysis och Gammarus, äro 

de pelagiska Entomostraceerna mycket mindre än de i vesterhaf- 

vet. Af Cladocerer förekomma i dessa haf, och stundom temli- 

gen ymnigt, Bosmina maritima, P. E. Mörner, Podon inter- 

medius, LinnseBore, FP. leuckartii, G. O. Sars, P. polyphemoi- 

des, LeucKArt, och Evadne nordmanni, S. Lovén, och i den 

nordligaste Östersjöns och Bottniska Vikens inre skärgårdar stun- 

dom derjemte några andra, det färska vattnet egentligen tillhörande 

Cladocerer. Af Copepoder af Calanidernes familj förekomma der- 

städes Limnocalanus macrurus, G. O. Sars, Clausia elongata, 

A. BoecH, Centropages hamatus (LautrseBore), Temora longicor- 

nis (O. EF. Mörner), Temorella affinis (Porrr), T. hirundo, GiEs- 

BRECHT, I. clausit (Horz), Acartia bifilosa (GirsBrEcHrt), Å. lon- 

giremis (LinrJeBore) och ÅA. discaudata (GIeSBRECHT), Samt möj- 
ligen ännu en eller annan art; och af Cyclopidernes familj ar- 

ter af slägt. Cyclops, hvilka finnas i de inre delarne af skär- 

gårdarne i norre Östersjön och Bottniska Viken. Alla dessa 

tjena sillen till föda, men Limnoc. macrurus förekommer en- 

dast i norre delen af Östersjön och i Bottniska Viken, der den 

är att betrakta såsom en qvarlefva från glacialtiden?), och FTe- 

morella clausit förekommer endast i närmaste granskapet af 

stränderna. De pelagiska kräftdjuren äro icke bottendjur, och 

deras förekomst är med afseende derpå, huruvida de förekomma 

vid hafsytan eller mer eller mindre djupt under den samma, 

beroende af temperatur, strömdrag och vindar; och då ström- 

mingens gång under det den söker föda naturligtvis rättar sig 

1) G. LINDSTRÖM: Gotlands Fiskar (anf. st.) p. 20. 

2) Den är ymnig i Kariska Hafvet, och dess utbredning i Östersjön 

och Bottniska Viken sammanfaller ungefär med den af Idothea entomon. 
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derefter, har C. J. Sunpevanr (anf. st. sid. 193) fästat uppmärk- 

samheten derpå, att det för fisket kan vara af vigt, att hafva 

kännedom härom innan garnen utsättas, för att vid utsättnin- 

gen rätta sig derefter. D:r L. Kormopis!) har i och för utrö- 

nandet af dessa förhållanden under flera år anstält iakttagelser 

i denna rigtning, och för detta ändamål konstruerat en så kal- 

lad ”sankeapparat”, för ”sankets” (det djup, på hvilka näten 

böra ställas) bestämning, och har dervid, såsom var att för- 

utse, kommit till det resultat, att en dylik erfarenhet för fisket 

icke är af ringa betydelse. 

Sillens lek vexlar i allmänhet efter ålder och lokaler, samt 

inträffar under årets alla månader, ehuru samme individer san- 

nolikt blott leka en gång under äret. Det har dock någon gång 
blifvit förmodadt, att de kunna leka 2:ne gånger. Leken skall 

för det mesta verkställas under natten, ehuru den stundom äf- 

ven. sker under dagen, och enligt Borczs förmodan afsätter ho- 

nan icke alla äggen på en gång. På samma lokal är vanligen 

tiden för leken icke mera vexlande än mellan vår och sommar 

eller höst, eller vår och vinter, men enligt HzeincEr?) förekom- 

mer 1 Kielerbugten under alla månader af året sill med lek- 

färdiga fortplantningsorgan, troligen till följd deraf, att der är 

en lifligare omsättning af sill, kommande från olika lokaler. 

Inom Sverige och Norge känna vi icke någon lokal, der sådant 

eger rum. I Sverige leker vanligen den mindre och sannolikt 

yngre sillen på våren eller försommaren, och den större eller 
äldre under sommaren och hösten, och i Bohuslän äfven under 

vintern. Ett och annat undantag härifrån förefinnes. Enligt 
H. A. Meyer?) har sillen i sydvestre delen af Östersjön 
öfverhufvud taget blott 2:ne lekperioder, nemligen en under 

våren och en under hösten, hvilka tillsammantagna upptaga 

väl 1/, år, emedan leken under somliga år börjar tidigare 
och under andra slutar senare, och för öfrigt icke är lik- 

tidig på alla lekplatser. Den Bohuslänska storsillens (”hafssil- 

lens”) lektid har varit omtvistad. Enligt Skand. Fauna le- 

1) Berättelse om Gotlands läns Hushållningssällskaps verksamhet åren 

1883 & 1884. 
2) Vierter Bericht der Commission zur wissensch. Untersuchung der 

deutschen Meere in Kiel fär die Jahre 1877—1881, pag. 9. 

3) Jahresber. d. Commiss. zur wiss. Untersuch. d. deutsch. Meere in 

Kiel fär die Jahre 1874—1876, p. 229. 
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ker ”Bohussillen” midt i vintern eller tidigt på våren, detta 

enligt uppgifter från närmast föregående sillfiskeperiod, men 

enligt A LJunGmaAnN!) erhölls under den tidigare delen af nämnda 

period i betydlig och sannolikt öfvervägande myckenhet äfven 

höstlekande sill, eller sådan, som lekte i September och Okto- 

ber, och han drager deraf den slutsatsen, att under denna pe- 

riod funnits tillsamman i Bohuslän 2:ne olika raser af stor 

sill. Mot slutet af perioden blef sillens lek allt mera försenad. 

De urder den nu 1877—1878 påbörjade sillfiskeperioden gjorda 

iakttagelserna tyckas med säkerhet hafva utvisat, att sillen lekt 

under September—Mars månader, och att en stor del af denna sill 

lekt innan den kommit in i skärgården, men bland den samma 

har funnits en icke obetydlig mängd sill, som haft rudimen- 
tära generationsorgan, och, såsom vanligt vid dylika tillfällen, 

varit betydligt fet, och derför sannolikt bör betraktas såsom ste- 

ril?). Att man träffat ett jemförelsevis ringa antal sill med 

väl utbildade generationsorgan, synes böra tillskrifvas den om- 

ständigheten, att den antingen lekt innan den kommit in, eller 

ock varit steril, d. v. s. icke könsmogen. Att bland de sillar, 

som fångats med drifgarn, en mycket större procent hade väl 

utbildade generationsorgan, än bland dem, som fångats med 

vad ?), talar utan tvifvel äfven för den åsigten, att sillen till 

1) Om sillens och skarpsillens racer etc.; Tidsskrift for Fiskeri (Aftr.) 

p- 106 -109. ; 

2) Begreppen mager och steril låta i allmänhet icke förena sig, då 

det är fråga om fiskar. Derför är sannolikt stor och mager sill, med re- 

ducerade generationsorgan, i allmänhet utlekt för längre eller kortare tid 

sedan. 

3) F. TRYBOM: Iakttagelser vid sillfisket i Bohuslän vintrarne 1880— 

81 och 1881—82; Nordisk Tidsskr. for Fiskeri 1883, (Aftr..) pag. 30. — 

Enligt tidningarne hade under natten mellan d. 4 och 5 September 1888 . 

utanför Winga med drifgarn fångats omkring 1000 valar sill, som var ”full 

med inmat” och hade ”rommen i läggfärdigt tillstånd, och var mycket fet 

och stor”. Redan omkring medlet af nämnde månad meddelade tidningarne, 

att man dagarne förut med drifgarn å samma trakt fångat en betydlig 

mängd utlekt sill, ehuru man äfven fångat sådan, som ej ännu var lekfär- 

dig. Senare, eller den 26 Oktober 1888 meddelade tidningarne (Nya Dag- 

ligt Allehanda, lilla upplagan, 1888, N:o 251), att Fiskeriassistenten FIL. 

TRYBOM under sina då nyligen i Kattegat söder ut till Anholt, norr ut till 

Kosterfjorden och vester ut till Skagen anstälda naturvetenskapliga hafs- 

fiskeundersökningar, beträffande sillens lefnadsförhållanden, lyckats ute till 

hafs på bankarne påträffa och upptaga af sillen under föregående lek lagd 
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en stor del lekt innan den ingick, så att den kunde fångas med vad. 

Dermed öfverensstämmer ock ett oss benäget lemnadt meddelande 

af G. v. YELEN, att ännu (1888) en stor del, kanske den mesta lek- 

sillen lekt utanför den Bohuslänske skärgården, och att leken be- 

visligen redan i de förste dagarne af September börjat 3—4 mil 

utanför de Svenska skären, och att sillstimmarna derefter så 

småningom närmat sig kusten. Att sillen stundom lägger sin 

rom på betydligt djup, är kändt. Enligt A. BoecE?!) leker den 

stundom på 60 famnars djup, och I. C. Ewarrt?) har utrönt, 

att ägg af sill kunna utvecklas på ett djup i hafvet af 100 

famnar. Frascis Day?) yttrar, att det är mycket sannolikt, att 

sillen vid England lägger sin rom der den råkar till att vara, 

då den är mogen, emedan man der tagit sill med rinnande rom 

åtminstone 40 Engelska mil ute i hafvet, och i 40—50 famnars 

djupt vatten. På liknande sätt har hos oss med drifgarn fån- 

gats' lekfärdig sill öfver allt mellan Skagen och Marstrand, en- 

ligt uppgift till oss af v. Yures. Då hafvet ute i Kattegat 

och Skagerack i allmänhet är grundt, och dess djup för det 

mesta icke öfverstiger, utan ofta understiger 50—60 famnar, 

möta således inga svårigheter för sillens lek på längre afstånd 

utanför Bohusläns kuster, i synnerhet som bottnen eljest på de 

flesta ställen icke lär vara olämplig derför, och sillen enligt v. 
YHLENs benägna meddelande till oss leker på nästan allt slags 

botten. Under det rika sillfisket 1877—1878 hade vi tillfälle 

att iakttaga, att en ganska stor del af den omkring medlet af 
Januari 1878 fångade sillen var mager och tydligen utlekt, 

och befruktad, kläckfärdig sillrom jemte nyss kläckt sillyngel. Sillrommen 

hade varit lagd på omkr. 20 meters djup och på en botten, som bestod af 

sten, grus och döda snäckskal, vid hvilka den blifvit fästad. Temperaturen 

vid bottnen var + 11 grader, Cels. Några dagar senare (d. 2!/,,) medde- 

lade samma tidning, att sillen i stor mängd iakttagits utanför skären, och 

ännu ej kommit så långt in, att den kunnat tagas med vad, men redan 

dagen derefter eller d. 1 November lemnade nämnda tidning den uppgift, 

att sillfisket (förmodligen fisket af sill med vad) börjats natten or d.=31 

Oktober vid Marstrand och vid Klädesholmen. | 

1) Silden og Sildefiskerierne. p. 71. — Enligt A. LJUNGMAN: (Om 

sillens och skarpsillens fortplantning etc. Nord. Tidsskr. f. Fiskeri, 5 Aarg.) 

leker den på 60—100 famnars djup. 

2) Proceed. of the Royal Physical Society of Edinburgh, Session 

1885 —86, p. 47. 

3) The Fishes of Great. Britain and Ireland, vol. II, p. 217. 

i i 
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hvilket ådagalades af de temligen store men skrumpne och ut- 

tömde testes och ovaria, eller mjölke- och romsäckarne!). I 

början af Januari träffade vi en del sillar, som hade nämnde 

säckar starkt utbildade och fyllande bukkaviteten (äggens dia- 

meter väl 1 mill.), men dock ännu icke mogna för lek, hvadan 
denne sannolikt för dem skulle inträffat i den följande Febru- 

ari månad. Äfven då träffades dock blandade med dessa sillar 

talrika sådana, som redan voro utlekta. Direkta iakttagelser 

öfver den ingående Bohuslänska storsillens lek inne i skärgår- 

den under nämnda år blefvo äfven gjorda. G. v. YHLEs har 

benäget meddelat oss, att den 24 Januari 1878 i närheten af 
Fjellbacka upptogs från 9 famnars djup en ”kaka” sillrom, som 

var i full kläckning, och som således troligtvis blifvit lagd i 

slutet af den föregående December månad, och som blef expo- 

nerad. Marm (anf. st.) hade endast lyckats påträffa sådana exem- 

plar, som antagligen skolat leka i Februari — Mars. F. A. Smirr?) 

har med stöd af gjorda iakttagelser äfven yttrat den åsigten, 

att den nu i Bohuslän sedan 1877—1878 ingående storsillen är 

höst- eller vinterlekande sill, och har påpekat, att man derstä- 

des påträffat ungar af vinterlekande sill, hvilka förut af ÅA. 

W-. Maiu blifvit misstydda såsom ungar af vårlekande d:o. En- 

ligt de för handen varande iakttagelserna synes det således vara 

bevisadt, att Bohuslänska storsillen under innevarande sillfiske- 

period dels lekt utanför skärgården under hösten och dels lekt 

inne i den samma under December—Mars månader, eller midt 

under vintern, och således, i senare fallet, på samma tid 

som enligt Ninsson Bohuslänska storsillen skall hafva lekt un- 

der den närmast föregående sillfiskeperioden, och det är med 

anledning af föregående erfarenhet troligt, att den framdeles 
kommer att leka inom skärgården äfven under hösten. Men 

uti Bohuslänske skärgården förefinnes, såsom nämndt, en annan 

mindre lekande sill (med en totallängd af 1953—292 mill. en- 

ligt Marm?), som erhållit benämningarne fjärdsill, skärgårds- 

sill, Skageracks vårlekande kustsill m. fl. namn, och denna leker 

1) A. W. MALM (Bohussillen, p. 25) har emellertid uppgifvit, att han 

under nämnda fiske icke kunnat finna några exemplar, hvilkas könsdelar 

utvisat, att de voro utlekta. 

2) Förhandl. vid de Skandin. Naturforskarnes 12:te möte i Stockholm, 

1880, p. 506. 

3) Anf. st. p. 26: Enligt dessa mått är denna sill således stundom 

till storleken öfverensstämmande med Bohuslänska storsillen. 
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under Mars—-Maj månader, enligt så väl A. W. Maim som ÅA. 

LJUNGMAN, och vi hafva ofvan yttrat, att denna möjligen tillhör 

en annan stam än den vinterlekande, samt ursprungligen här- 

leder sig söder ifrån. Söder ut från Bohuslän förekommer i 

södre delen af Kattegat, utanför Halland och nordvestra Skåne 

den så kallade Kullasillen, som äfven är utbredd ned i Öresund, 

och som är höstlekande, och enligt Ninsson och under sista ti- 

den F. TryBom!) leker i September och Oktober, enligt den se- 

nare mycket irreguliert och omvexlande, och stundom på 40— 
60 och stundom på 16—30 meters djup i Kattegat. Enligt ” 

Nirsson inträffar leken vid den nordligaste delen af denne sill- 

stams utbredning i Kattegat, vid Båtfjorden eller Bua i Hal- 

land, icke förr än i slutet af Oktober och i November. I Öre- 
sund förekommer derjemte, enligt hvad ofvan är anfördt, en Vvår- 

lekande sill, som leker från Mars till slutet af Maj. I södre delen 

af Östersjön, der den så kallade Kivikssillen och Blekingssillen 
förekomma, förefinnes, enligt hvad redan ofvan blifvit antydt, le- 

kande sill under diverse olika tid under våren, sommaren och 

hösten, men enligt H. A. Meyer?) bildar den dock, såsom ofvan är 

anfördt, i detta afseende 2:ne hufvudgrupper, nemligen en vårle- 

kande, som är mindre och troligen yngre, och en höstlekande 

d:o, som är större och troligen äldre, den förra lekande i April 
och Maj och den senare i September och Oktober. Vid den 
Svenska kusten torde dock den vårlekande sillen ofta leka 

något senare, emedan Nirsson uppgifver, att denna sill utan- 

för Abbekås” fiskläge leker i slutet af Maj och i början 
af Juni. Troligtvis leker Blekingssillen ungef. vid samma tid, 

emedan vi sett sådan, fångad i trakten af Karlshamn den 8 

Maj, hvars romsäckar voro starkt utvecklade och med äggens 

diameter utgörande 1 mill. och som således antagligen skolat 

leka emot månadens slut, om ej dessförinnan. Enligt R. Lunp- 
BERG?) leker sillen vid kusten af Blekinge på grunden nära 

land företrädesvis på våren 1 April och Maj. Enligt G. Linp- 

stTRÖM (anf. st.) leker sillen (strömmingen) vid Gotland vanligen 

1) RUD. LUNDBERG: Meddelanden rörande Sveriges fiskerier, 2:dra 

häftet, p. 199—200. ”Den egentligaste lektiden inträffar i sista hälften af 

September och första hälften af Oktober”. 

2) Jahresber. d. Commiss. z. wiss. Untersuch d. deutsch Meere etc. 

1874—1876, p. 229. 

3) Meddelanden rörande Sveriges fiskerier, 2:dra häftet, pag. 158. 



Sillen. 39 

i Maj och vid Mikaelitiden, och den är således vår- och höst- 
lekande. Enligt OC. U. ExrsTtröm!) leker strömmingen i Mörkö 
skärgård dels 1 Maj och Juni och dels i Augusti och September. 

Enligt C. J. Sunpevann?) leker strömmingen i Stockholms skär- 
gård 1 Maj och början af Juni, och i hela Augusti och i första 

hälften af September. Således förefinnes här, liksom i södra 
Östersjön, dels vårlekande och dels höstlekande sill, men den 

höstlekande är enligt SunpvrEvarnrL af samme storlek, som den vår- 
lekande. Den s. k. Lidingöströmmingen, som är temligen stor, 

är enligt honom nästan lekfärdig i Oktober och November. 
Samme författare uppgifver å samma ställe, att en ovanligt stor 

strömmingssort af 250—300 mill:s längd, leker på ett bestämdt 

ställe i Lännåksviken, 1'/, mil öster om Dalarö, i slutet af April 

eller omkring d. 1:ste Maj, i en liten göl derstädes af omkr, 

530—60 famnars diameter och 3—4 famnars djup. Annan ström- 
ming af vanlig storlek leker vid samma tid i samme vik, men 

på något mindre djup. Liknande större sill träffas ofta i norre 

delen af Stockholms skärgård, samt enligt hvad vi ofvan anfört 

i norra Roslagen, men enligt SunpevanL och LunpBere lär den 
derstädes leka efter midsommar och ungef. midt under somma- 

ren. Vi hafva sett strömming, fångad utanför Gefle dels i slu- 

tet af Maj och dels vid midsommartiden, som haft så stora och 

svälda könsorgan, att den sannolikt skolat leka inom 14 dagar 

derefter. Enligt hvad ofvan är anfördt, hade N. Gister redan 
före medlet af förra seklet vid kusten af Vesternorrland eller 

Vesterbotten iakttagit både vårlekande och höstlekande ström- 

ming, den förra lekande dels vid islossningen och dels vid mid- 

sommartiden, och den senare lekande från Bartholomeitiden (24 

Aug.) till medlet af September eller ock senare. Ofvan hafva 
vi anfört uppgifter af HJ. Wioecren, enligt hvilka i skärgården 

vid Luleå förefinnas 3:ne sorter strömming, af hvilka den första 

skall leka vid islossningen, den andra vid midsommartiden till 

ut emot slutet af Juli, och den tredje i Augusti. I medlet af 

Augusti hafva vi funnit den utlekt i trakten af Haparanda. 
Då tiden för leken är af vigt för kännedomen om sillens na- 

turalhistoria och om fisket, hafva vi ansett oss böra deråt egna 

en utförlig redogörelse. — Den Norska sillen är enligt A. BorcK, 

1) K. Vet. Ak:s Handl. 1834, p. 33. 

4) Stockholms läns K. Hushållnings-sällskaps Handl. 6:te häftet, s. 98. 
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G. 0. Sars och BR. Corrett blott vinterlekande, med leken un- 

der årets första månader — Januari—Mars, men i synnerhet 

under Februari -— och vår- och höstlekande sill skall icke före- 

komma i Norge!). — Enligt Frascrs Day leker i England den 

mesta sillen under hösten, men för öfrigt leker den under nä- 

stan alla månader och är till betydlig del vinterlekande. — 

Enligt H. A. Merer?) leker den vårlekande sillen i sydvestra 
Östersjön hufvudsakligen i April och Maj, men till en del äf- 

ven i Mars, och den höstlekande i September och Oktober, men 
stundom t. o. m. i November och December. — Enligt samme 

förf. 3) blir sillen antagligen vid en ålder af omkring 2 år, 

och stundom vid den af 18 månader lekfärdig. Dess storlek, då den 

första gången är lekfärdig, är vexlande efter lokalerna. Enligt 

A. LJUNGMAN?) blir sillen i Bohuslän (”skärgårdssillen”) lekfär- 

dig vid en längd af 160—175 mill., och enligt BoecKk i Norge 

vid 'en sådan af 220—230 mill. Enligt Merer blir den i södre 

Östersjön lekfärdig vid en totallängd af 160—200 mill. Enligt 

SUNDEVALL >) lär den i Stockholms skärgård vara lekfärdig vid 
en längd af omkr. 150 mill. Vi hafva iakttagit nära lekfär- 

dig och vårlekande sill derifrån med en längd af omkr. 170 

mill. Enligt hvad ofvan är anfördt efter WioeEcGrEn är den vid 

Luleå lekfärdig vid en totallängd af 125 mill. Dessa skiljak- 
tigheter hafva samma orsaker, som de, hvilka betinga olikhe- 

terna i storleken mellan vesterhafvets och Östersjöns sill. Liksom 

förhållandet är med laxarne, hafva de större individerne större 

ägg, och af dessa kommer en större och kraftigare afföda, som 

är större, då den blir mogen för fortplantningen”). Antalet ägg 

hos en fullvuxen hona i Östersjön är af Mönrer?) beräknadt till 

24,000, och för en sådan 1 Nordsjön till 28,000. Brocr har 

1) Enligt S. A. BucH (Bulletin of the United States Fish Commis- 

sion, vol. V, 1885, p. 300) lär der i Norge stundom äfven förefinnas som- 

marlekande sill. Han uppgifver nemligen, att han bland 10, den 20 Juni 

i Tvilanpar fjord fångade sillar, funnit I hane och 1 hona, som hade ge- 

nerationsorganen så utbildade, att de voro nära lekfärdiga. 

2) Anf. st. p. 229, 243 & 248. Detta var ock antaget af NILSSON. 

3) Anf. st. p. 247. 
4) Preliminär Berättelse för 1873—74 öfver de beträffande sillen och 

sillfisket vid Sveriges vestkust anstälda undersökningarna, p. 35. 

5) Anf. st. p. 105. 
6) Detta är enligt ofvan redan yttradt af HEINCKE. 

7) Archiv för Naturgeschichte, 29:er Jahrg. 1:er Th. p. 313. 
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beräknat deras antal hos en medelstor hona (troligtvis från 
Nordsjön) från 68,656, hvilket senare tal möjligen är något för 
stort. 30,000—40,000 för större Nordsjösillar torde emellertid 

icke vara för högt beräknadt. Då detta antal är en försvin- 

nande obetydlighet i jemförelse med antalet ägg hos en stor 
del andre hafsfiskar, t. ex. torsken, så uppstår naturligen den 

frågan, huru det kan vara möjligt, att sillen kan uppträda i 
sådana enorma massor, oaktadt dess ägg och yngel, liksom de 

af de fleste andre fiskar, äro utsatta för att 1 stor skala blifva 

förstörda? Härpaå kan man enligt vårt förmenande blott lemna 

det svar, att der måste vara några omständigheter, som äro 

för sillens förökande särskildt gynsamma, och dessa kunna möj- 

ligen bestå dels deri, att tiden för sillens utveckling till fortplant- 
ningsförmåga är kort, och dels deri, att den har något skydd, 

som icke tillkommer andre fiskar med flera ägg. Hvari består 

då detta skydd? Möjligen dels deri, att de lagda äggen äro 

fästade vid bottnen!), och dels deri, att ynglet är vattenklart 

och följaktligen för roffiskarne svårt att se, och sedan det blif- 
vit större, söker det skydd vid kusterna. A. BozrcK?) uppgifver 

det mogna äggets diameter hos den Norska sillen till 1 !/; mill. 

Modrens längdmått är icke af honom uppgifvet, men sannolikt 

har detta varit ägg af en mycket stor hona, eller ock är måt- 

tet väl stort. F. TzryBom?) har hos ännu ej fullt lekfärdiga 

honor af Bohussill af 358 mill:s totallängd funnit äggens dia- 

meter vara 13/,, mill., men deremot hos lekfärdiga honor från 

Nordsjön af 251—300 mill:s totallängd, och med en del ägg 

redan utgångna i äggledaren, funnit äggens diameter vara 

1'/,,—1?/;0 mill. Marinm?) har hos ”?fjärdsillen” i Bohus- 

län vid lektiden funnit äggens diameter vara 12/,, mill. 

Hos en ännu ej lekfärdig storsill från Bohuslän af 315 mill:s 

totallängd, tagen i början af Januari 1878, hafva vi funnit äg- 

gens diameter vara väl 1 mill. och hos en romstinn, men ännu 

icke i lek varande Blekingssill af 234 mill:s totallängd, tagen 

1) Enligt M'INTOSH (Ann. a. Magaz. o. Nat. Hist. 5 ser. vol. XV, p. 

429) äro de lagda äggen mycket oömma, så att de, om de afskakade från 

fiskredskapen ligga åtskilliga timmar på däck, dock bibehålla sin grodd- 

barhet. 
2) Silden og Sildefiskerierne, p. 4. 

3) Iakttagelser vid Sillfisket i Bohuslän vintr. 1880—81 o. 1881—382. 

4) Bohussillen, p. 25. 
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den 3 April, hafva vi funnit den samme vara 1 mill. C. 

Kurrrer!) uppgifver det mogna äggets diameter hos södre Öster- 

sjöns sill från 85/,,, mill. till 1 mill. Således äro dimensionerna 

hos det mogna ägget något vexlande, hvilken vexling återigen 

utöfvar inflytande på affödans storlek, enligt hvad ofvan är an- 

tydt. Under leken är sillen tätt samlad i mer eller mindre 

stora stim, uti hvilka kunna träffas både lekande och icke ie- 

kande sillar, enligt hvad fångsten tillkännagifvit, ehuru de flesta 

lära vara lekande. Oftast lär leken förrättas under natten, 

ehuru man äfven har iakttagit den under dagen. Honorna gå 

närmare bottnen, och alla äro i liflig rörelse, gnidande sig emot 

hvarandra eller emot bottnen. Vattnet är grumligt eller hvit- 

aktigt till färgen, till följd af den af hanarne utgjutna sper- 

man. Äggen äro omgifna af en klibbig vätska, och sjunka till 
bottnen, der de genom denna vätska fastna vid stenar, bot- 

tenvegetation, m. m. eller ock på sjelfva bottnen, på hvilken 

de, om denna är jemn och fast, bilda mer eller mindre stora 

sammanhängande ”kakor” eller fält, som vid upptagning i för- 

ening med det vidhängande gruset kunna hafva 25 mill:s tjock- 

lek. Stundom fastna de i mängd på fiskeredskapen. Efter leken 

återvänder sillen vanligen (dock icke i Bohuslän) till vida hafvet. 
Vanligtvis söker den till lekplatser sådana ställen, som äroskyddade 

emot den starkare sjögången, men i brist deraf lägger den äg- 

gen så djupt, att sjögången, åtminstone i starkare mån, icke 

sträcker sig dit. I hafvet utanför våra vestra kuster synes det 

vanliga djupet för lekplatserne vara 10—30 famnar, men enligt 

Ninsson i Skelderviken 4-8 d:o. I södre Össersjön väljer den 
vanligen sandig eller grusig botten eller ock sådan med smärre 

stenar och bottenvegetation, på 1—5 å 6 famnars djup. Vid 

Bohuslän väljer den, enligt hvad ofvan är anfördt, nästan allt 

slags botten. Den höstlekande sillen i södre Östersjön lär hafva 

sine lekplatser på något större djup än den vårlekande, enligt 

Meyer, emedan man icke om dem fått någon kännedom. En- 

ligt den ofvan anförda karakteristiken af HerincKes varietet B. 

leker denna i allmänhet i bräckt vatten i flodmynningar. En- 

ligt C. J. Sunpevanr leker sillen i Stockholms skärgård på 5— 
10 famnars djup, och stundom invid land på 3 famnars d:o. 

1) Jahresber. d. Commiss. z. wissensch. Untersuch. d. deutsch. Meere 

in Kiel, för die Jahre 1874—1876, p. 177. 
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Enligt Wipeeren förrättar sillen (strömmingen) sin lek i Luleå 
skärgård på 1—5 famnars djup. I granskapet af kusterna in- 

nanför eller i närheten af de ställen, der sillen lekt, träffas se- 

dermera stora massor af sillyngel, som der söker skydd och föda. 

De lagda äggens kläckning är naturligtvis beroende af tempe- 

raturen. Enligt OC. J. Sunpevann!?) sker kläckningen efter 14 

dagars tid eller något mera, men kan, om vattnets temperatur 

är öfver 209 C. ske inom 3 dygns förlopp. Enligt A. Borcrs 
iakttagelser har kläckningen inträffat på den 24:de dagen efter 
befruktningen. A. W. Marim har vid Göteborg vid en vatten- 

temperatur af 59—169 C. gjort samma iakttagelser ?). Enligt 

Merer ?) förekomma vexlingar i kläckningstiden å olika lokaler, 
om än medeltemperaturen i vattnet, der äggen kläckas, på de 

samma är i det närmaste lika. Vid en medeltemperatur af 

mellan 109 och 119 C. fordrade äggens kläckning i Korsör mel- 
lan 5 och 6 dygn eller 135 timmar, och vid Kiel 220 timmar, 

eller något öfver 9 dygn. Vid en kläckning af befruktade ägg 

i vatten, hvars temperatur endast var 3!/,0—49 C. fordrades 

en hel månad. Vid kläckningen är sillens från södra Östersjön 

eller Stora Belt unge eller larv 5?/,, till 83/,, mill. lång, en- 

ligt Meyer, och ungen af den stora sillen från Stockholms skär- 

gård var då enligt SunpevarrL 7 mill. d:o. Den vårlekande sil- 
lens i sydvestra Östersjön unge är enligt Meyer?) i vatten af 

öfver 129 C. värme vid 1 månads ålder 17—18, vid 2 måna- 
ders d:o 34—36, vid 3 månaders d:o 45—50, och vid 1 års 

d:o omkr. 130—140 mill. lång, och från och med 4:de måna- 

den tilltager den för hvarje månad 10—11 mill. i längd. 5Se- 

dan en sill för första gången blifvit lekfärdig, torde den för 

sin återstående lifstid i allmänhet tilltaga i längd med !/, af 

den samma, som den då hade, d. v. s. med ungef. !/, af sin 
totallängd såsom fullvuxen. Den i södre Östersjön höstlekande 

sillens ungar öfverensstämma enligt Meyer i sin tillväxt ungef. 

med den vårlekande sillens d:o, och en sådan unge är vid 4 

månaders ålder omkr. 50—60, och vid 5 månaders d:o omkr. 

1) K. Sv. Vet. Akad:s Handl., ny följd, 1:sta bandet, 1:sta häft., p- 

17. — 1855. 

2) Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 579. 

3) Anf. st. p. 238—239. 

4) Anf. st. p. 246. 
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60—70 eller 75 mill. lång. Ungarne af den der höstlekande 

sillen äro enligt HEIncKE, såsom ofvan är anfördt, större än de 

af den vårlekande d:o innan de aflägga larvkaraktererna, och 

sannolikt äro de äfven större, då de kläckas. Ungen af den 

Norska vårsillen är enligt A. Borcz!) vid kläckningen 10 mill. 

lång, och den samme af den Bohuslänska fjärdsillen enligt A. 

W. Manwm?) vid d:o 7 mill. — Hermafroditer af sillen hafva 

icke sällan anträffats. (Varenciennes: Hist. Nat. des Poiss. T. 

XX, p. 72; A. W. Marnm: Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh: 1876, 

INFO 0, ps (3, tal. OVISTEN ASMmTr: VATGhiIveside Biologie, vol. 

[TT NL882: up. 259: pLOXT). — ErgaAxers Dar beskritver en törs 

modad hybrid eller bastard mellan sillen och pilcharden (Pro- 

ceed.: of the Zool. Soc. of London 1887, Part. I, p. 129, pl. 
XV), hvilken har hufvudet lika med pilchardens, men fjällen 

olika dennes, samt olika på kroppens båda sidor. Af de er- 

hållna båda exemplaren har det ena på högra sidan i en rad 

långs kroppens midt 32 fjäll, och i en vertikal rad 3 d:o, och 

på den venstra sidan i den förra 51 och i den senare 16 fjäll. 

Hos det andra exemplaret är förhållandet omvändt. 

I ekonomiskt afseende är sillen i vår Skandinaviska nord 

utan tvifvel den vigtigaste af alle våre fiskar, och den som till 

den störste procenten ingår i de Skandinaviska folkens föda. 

Men den intager äfven ett framstående rum i nationalekono- 

miskt afseende, då i exporten särdeles höga siffror tillkomma 

den samma under de så kallade sillfiskeperioderna. Sillen fångas 
med garn, med drifgarn och snörpvad, men förnämligast med stora 

vadar. Sillfiskets stora betydelse ådagalägges bland annat deri- 

genom, att under den förra sillfiskeperioden (1747—1808) i Bohus- 

läns skärgård erhöllos år 1787 enligt offentliga uppgifter, enligt 

LJUNGMAN?) 1,100,000 tunnor sill ?),och nämnde författare tillägger, 

att denna fångst senare skall hafva stigit till öfver 2 millioner 

tunnor. Der skall då hafva funnits 338 salterier och 429 tran- 

kokerier, med 1812 kittlar, som dagligen afverkade omkring 

40,000 tunnor sill. En ny sillfiskeperiod har derstädes börjat 

1) Silden og Sildefiskerierna, p. 13. 

2) Göteborgs och Bohusläns Fauna, p, 579. 

3) Några ord om de stora Bohuslänska sillfiskena. Ett föredrag. Gö- 

teborg 1877, p. 24. 
4) NILSSON (Skand. Fauna, 4 del. Fiskarna pag. 500) beräknar nämnda 

års sillfångst i Bohuslän till minst 1,500,000 tunnor. 
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under vintern 1877—78, och sillens ingång har enligt benäget 
meddelande till oss af G. v. YHres från och med vintern 1884 

—85 visat sig normal, och fisket har enligt R. LunDpBerG!) se- 
dan dess varit i tilltagande, samt gifver följaktligen anledning 

till godt hopp om fortfarande rik fångst. Enligt nämnde för- 

fattare erhöllos i Bohuslän under 

1877-—78 244,500 tunnor eller 301,500 hektoliter. 

1878—79 —31,285 » » 303 » 

1879—5850 30,691 » » 271,689 » 

1880—81 —-67,431 = » (TG » 

1881—9382 356,066 = » » 447,322 » 
1882—83 233.010 — » DL UPS » 

1883—84 95,687 — » SULOR » 

1884—385 245,903 — » » -308,886 » 

1885—986 496,585 = » » -623,854 » 

1886—387 661,744 — » » 831,342 » 

Under sista vintern (1887—1888) har sillfisket, som bekant, 

varit ungefär lika gifvande. Hittills har det i allmänhet bör- 
jat i November eller December och slutat i Mars. 

I Norge har, såsom ofvan är anfördt, utbytet af den södra 

afdelningen af vårsillfisket, d. v. s. det söder om Bergen, från 

och med 1870 i betydlig grad aftagit, och detta fiske har tyckts 

vilja draga sig norr ut, åt kusten af Söndmöre. Då det var i 

flor sysselsatte det, enligt R. Corrzetrt 30,000 man och gaf ett 

utbyte af 900,000 hektoliter. Storsillfisket utanför nordvestra 

kusten af Norge har deremot tilltagit, och sysselsätter enligt 

Corzett omkr. 20,000 man, samt har 1871 afkastat 800,000 
hektoliter.  Sillfisket vid kusten af Östfinmarken är vexlande, 

men stundom ingå utomordentligt stora sillstim i de inre de- 

larne af Varangerfjorden. — Enligt hvad J. A. Frus anför?) 

ingår sillen stundom i Kolaviken enligt Bocguszay och REINECKE 

i sådan mängd, att stadsboarne med sina nät utanför deras 

hus fånga så mycken, att de icke veta, hvar de skola göra af 

den, att de kunna ösa upp den ur hafvet med ämbar, och att 

den at hafvet uppkastas på stranden i den myckenhet, att den 

1) Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier, 2:dra häftet, Stockholm 

1888, p. 248. 

2) En sommar i Finmarken och Ryska Lappland och Nordkarelen, Pp, 
235, (Ofversättning till Svenskan). 
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räcker till knäna. — Vid kusterna af England och Skotland 

har sillfisket den senare tiden ökats, men sillen har blifvit, åt- 

minstone på flera ställen, mindre, och håller sig längre ute i 
hafvet, så att den får fiskas på 60—70—80 Engelska mil från 

land. Enligt J. C. Ewart!) utgjorde år 1880 fångsten derstä- 
des 1,480,000 tunnor (”barrels”). Han säger, att om alla nät, 

som vid kusterna af Skotland användas till sillfångst, samman- 
bundos ände vid ände, så skulle de räcka 3 gånger tvärs öfver 

Atlanten. n 
Enligt vår erfarenhet anse vi den Bohuslänska storsillen 

bättre än sitt rykte. Vi hafva bland den, såsom redan är anfördt, 

ofta träffat sterila och särdeles feta exemplar”?), som bafva synts 

oss jemförliga med den Norska fetsillen eller sommarsillen uti 

fetma. Den sill, som icke lekt, har äfven synts oss vara gan- 

ska god, om än icke så fet, som föregående sterila. Den ny- 
ligen utlekta sillen är naturligtvis i Bohuslän, liksom i Norge, 

jemförelsevis mager. 
Sillen har särdeles många fiender, som förfölja och upp- 

sluka den, såsom sälar, delfiner, hvalar, diverse arter af slägtet 

Gadus, men i synnerhet sej och torsk, kummel, blanklax och 
åtskilliga hajarter. Äfven en del hafsfåglar, såsom måsar, skarf- 

var och sillebasen, förfölja sillstimmen, och tillkännagifva genom 

sina förföljelser för fiskarena hvarest stimmen äro att finna. 

I Östersjön är det i synnerhet sälar som jaga den, och göra 

fiskarena intrång genom att bortplocka den ur garnen eller sön- 

derslita dessa. 

1) Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh; Session 

1885—386. 

2) Dermed öfverensstämmande iakttagelser anföras af F. TRYBOM 

(Iakttagelser vid sillfisket i Bohuslän vintrarne 1880—381 och 1881—382: 

Nordisk Tidsskr. for Fiskeri 1883). TRYBOM har blott iakttagit mindre, 

nästan aldrig öfver 240 mill. långa dylika sillar, men vi hafva funnit så- 

dana af 270—280 mill:s längd. 
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2. Clupea sprattus, Lissi. 

Skarpsillen eller Hvassbuken. 

Locket är slätt och utan strålformiga fåror. Bukfenorna 

fästade framom eller under ryggfenans början. Tänder i en- 

kel rad på pterygoid- och främre delen af mesopterygoidbenen 

och merendels äfven på plogbenet!). Gälräfständerna å den 

främste gälbågen omkr. 50. Nosspetsen föga eller icke ur- 

bugtad. Bukkanten äfven hos de utvuxne mer eller mindre 

skarp och sågtandad, och bukfjällen på midten af bukkanten 

med temligen korte och lancettformade sidogrenar. 

Rf. 17—19; af. 18—20; brf. 15—17; bf. 7—8; stjf. 10 

+l19 +—8—)9. 

Clupea Sprattus, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 128. — 1761. 

= - A. J. REtTzZIUS: Faun&e Svecice, Pars I:ma, pag. 353. — 

1800. ! 

3 3 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

22. — 1832. 

5 ; H. KrRöYvER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 177. — 

1846—1853. 

» Schoneveldii, IDEM: ibm, pag, 193. 

Harengula sprattus, VALENCIENNES: Histoire naturelle des Poissons par 

Cuvier & Valenciennes, T. XX, pag. 285. — 1847. 

Clupea ÅA S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

516. — 1855. 
Harengula , W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd ed. (Ri- 

chardson) vol. I. pag. 115. — 1859. 

Clupea 6 A. GUNTHER: Catal. of the Fishes in the British Mu- 

seum, vol. VII, pag. 419. — 1868. 

S » -R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 193. — 1875. 

1) Tänderna på mellankäksbenen och främre änden af underkäken äro 

ytterst små och de på mellankäksbenen för det mesta löst sittande i hu- 

den. De på plogbenet sitta fast och äro något större, men kunna dock 

till följd af sin litenhet lätt förbises, eller vid undersökningen afrifvas, om 

de icke genom försigtig skelettering framställas. Vi hafva merendels iakt- 

tagit dem. Tänderna på pterygoid- och mesopterygoidbenen, som först 

blifvit anmärkta af VALENCIENNES och NILSSON, men af dem blifvit för- 
lagda till blott mesopterygoidbenen, äro äfven ytterst små, men vi hafva 

funnit dem hos alla af oss undersökta exemplar, och antaga derför, att de 

allmänt förekomma hos här i fråga varande art. De nämnde författarne 

tillskrifva äfven gombenen tänder, men dessa ben sakna sådana. 

Lilljeborg : Fiskarne, II. U 
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Clupea sprattus, AA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 582. 

— 1877. 

; 3 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78, Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, N:o 

1, pag. 98. — 1879. 

Meletta vulgaris sive sprattus, E MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la 

France, T. III, pag. 447. — 1881. 

Clupea sprattus, B. BENECKE: Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- 

und Vestpreussen, pag. 172. — 1881. Med goda figurer. 

5 ; FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain & Ireland, 

vol. II, pag. 231, pl. 139, fig. 2. — 1880—1884. 

å FR. HEINCKE: Vierter Bericht der Commiss. z. wiss. 

Untersuch. d. deutschen Meere in Kiel f. die Jahre 

1877—1881, pag. 60. — 1882. 

5 : MöBIus & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag 139. 

— 1883: 

- : R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—383; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Ba. (särsk. aftr.) 
pag. 112. — 1884. 

Benämnes i östra Sverige ofta Hvassbuk, hvilket namn redan anföres 

af LINNÉ, vid Blekinge enligt OC. A. GOSSELMAN!) Brilling, och i vestra 

Sverige Skarpsill. På Gotland kallas den enligt G. LINDSTRÖM?) Sprut, 

och enligt meddelande af G. V. YHLEN kallas 6—8 månaders gamle ungar 
af den Plugg i Bohuslän. I Norge benämnes den med det Danska nam- 

net Brisling. 

Den är af ringa storlek, och når knappt till hälften af de di- 

mensioner, som sillen får. De största af oss iakttagna exemplaren 

hafva haft en totallängd af omkr. 160 mill. Dess vanliga 

längd är -dock 120—130 mill. Liksom hos sillen företer dess 

kroppsform vexlingar, och är stundom mera smärt och lång- 

sträckt och stundom mera undersätsig, och dessa vexlingar, som 

af Krörer blifvit lagda till grund för uppställningen af 2:ne 

skilda arter, och af Niusson till d:o för 2:ne olike former, hafva 

enligt våra och andres iakttagelser visat sig vara individuella 

och beroende dels på fetma och dels på bukens utspänning. Så 

hafva de utlekte i allmänhet en smärtare, och de med sväl- 

lande generationsprodukter en mera undersätsig kroppsform. 

Sannolikt äro dessutom de äldre något mera långsträckte, i syn- 

nerhet då de äro utlekte. Största kroppshöjden innehålles i 

allmänhet omkr. 5 till 6 ggr i totallängden till spetsen af den 

1) Zoologiska och Botaniska Iakttagelser inom Blekinge, p. 4. 

4) Gotlands Läns Hushållnings-Sällskaps årsberättelse 1866 (särsk. af- 

tryck) p. 21. 
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nedre stjertfenfliken, men stundom ej fullt 4 ggr, och tjockle- 

ken är vanligen mindre, men stundom hos de mycket fete större 

än 1/, af kroppshöjden. Stjertens minsta höjd strax framom 

stjertfenan innehålles omkr. 13 till 15 ggr i totallängden och 

omkr. 21/, till 3 ggr i hufvudets längd, och är således i all- 

mänhet jemförelsevis något större än hos sillen. Bukkanten är 

alltid skarp och sågtandad, men jemförelsevis mera hos de yngre 

än hos de äldre, och buken är ned emot denne kant mera hop- 
tryckt och tunn hos dem, der den är uttömd, än hos dem, som 

hafva den utspänd af könsprodukter m. m. samt hos dem, som 

äro synnerligen fete. Afståndet mellan underkäkens spets och 

anus innehålles hos de utvuxne omkr. 13/; till 1?/; ggr i to- 
tallängden. — Hufvudet är medelmåttigt stort, och dess längd 

(i sidan) innehålles omkr. 5 till 5!/, ggr i totallängden, och 

är stundom något större, stundom lika med och stundom min- 

dre än största kroppshöjden. Underkäkens längd innehålles nå- 

got öfver 2:ne ggr i hufvudets d:o, och är således jemförelsevis 

något mindre än hos sillen. Den räcker framtill ungef. 1—1/, 

mill. framom nosspetsen (något mindre än hos sillen), men 

baktill ej fullt till ögats midt. Den är för öfrigt af samme 

form som sillens. Nosens längd innehålles omkr. 32/, till 3=+/, 

ggr i hufvudets d:o, och dess främre kant (nosspetsen) är grundt 

urbugtad. Näsborrarne ligga midt emellan ögat och nosspet- 

sen. Mellankäks- och öfverkäksbenen likna dem hos sillen, 

men de förra äro väl så korta som dennas, och de senare räcka 

icke eller knappt till ögonens midt. Ögonen äro liksom hos 

sillen temligen stora, och deras längddiameter innehålles omkr. 

32/, till nära 4 ggr i hufvudets längd, och är alltid större än 

pannans bredd midt öfver dem. De äro stundom fram- och 
baktill täckta af en tunn fetthinna. Pannan är midt emellan 

ögonen nästan plattad, men långs midten af hjessan och öfra 

sidan af nosen är en låg köl, och för öfrigt har hufvudet of- 

van 2:ne långsgående och fram- och baktill konvergerande låge 
kölar. Gälöppningarna äro mycket stora, och sträcka sig fram 

under ögonens framkant, och hvardera gälhinnan har 7 strålar. 

Lockets bakre kant är upptill tydligen urbugtad, och der nedom 

är den så väl som underlockets d:o afrundade. Suturen mellan 

locket och underlocket är rät och snedt uppstigande. Förlocket 

har formen af en trubbvinklig vinkelhake, hvars bakre vinkel 
är afrundad, och främre d:o tydlig. — Tänderna äro ytterst 
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små, och förefinnas 1 allmänhet på mellankäks- och öfverkäks- 

benen, underkäken, pterygoid- och mesopterygoidbenen och tun- 

gan, och merendels äfven på plogbenet, men saknas helt och 

hållet på gombenen. På hvartdera mellankäksbenet hafva vi 

stundom räknat 4—35 och stundom blott 2:ne, sittande löst, så 

att de stundom följt med huden vid dennas borttagande. På 

öfverkäksbenen sitta de liksom hos sillen i en enkel rad långs 

större delen af dessa bens undre kant bakom deras främre ur- 

bugtning. På underkäken sitta de allra främst på hvardera 

halfvan och till antalet 3—4 i enkel rad, och temligen löst. 
På pterygoidbenen sitta de i enkel rad på undra sidan af dessa 

bens främre, tillspetsade, tunne, framom mesopterygoidbenen 

och fram till gombenen sig sträckande ände, och vi hafva å dem 

räknat omkr. 12—14 tänder å hvartdera. På mesopterygoid- 

benen sitta de i enkel och med de föregående kontinuerlig rad 

på främre änden och undra sidan af dessa ben, som här blott 

genom en temligen lång broskstaf äro förenade med gombenens 
bakre ände!). På hvartdera mesopterygoidbenet hafva vi räk- 

nat 4—35 tänder. På plogbenet sitta de å en skarp köl när- 

mare främre änden, och vi hafva der räknat 6—7 tänder, och 

dessa äro något större än de andra. Någon gång hafva de 

tyckts vara saknade å detta ben. På gombenen, hvilka äro 

temligen korta och med tvär bakre ände, hafva vi icke funnit 

ringaste spår till tänder. På tungan förefinnas ett par rader 

ytterst små - tänder långs midten af den samma. — Gälräfs- 

tänderna äro fina, långa och taggiga i inre kanten, men ej 

fullt så talrika, som hos sillen. Å främste gälbågen hafva vi 
räknat 47 till 50 sådana, af hvilka 33 till 34 på nedra afdel- 

ningen. — Ryggfenan så väl som de andra fenorna likna i 

formen ungef. dem af sillen. Afständet mellan den och spet- 

sen af underkäken innehålles omkr. 21/, till 21/; ggr i total- 
längden, och den har således sin början något litet framom 

midten af denna. Dess höjd är något mindre än dess längd, 

och den förra innehålles omkr. 105/; till 11!/;, och den senare 

omkr. 81/; till 91/, ggr i totallängden, och dess längd utgör 

omkr. 3/; till nära ?/, af hufvudets d:o. Den har 17 till 19 
strålar, af hvilka den 1:ste är rudimentär. — Analfenan bör- 

1) Mesopterygoidbenets främre ände är belägen vid det uppåt och 

framåt rigtade utskott, som pterygoidbenet har i öfre kanten framom midten. 
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jar strax bakom anus och är helt låg, och mycket lägre, men 

något längre än ryggfenan, och dess höjd innehålles omkr. 20 

till 25 och dess längd omkr. 7 till 8 ggr i totallängden, och 

dess längd utgör omkr. ?/; till 3, af hufvudets d:o. Den har 

18 till 20 strålar, af hvilka den 1:ste är rudimentär. — Bröst- 

fenornas längd innehålles omkr. 8 ggr i totallängden, och de- 

ras strålar äro 15 till 17. Afståndet mellan deras och bukfe- 

nornas fästen innehålles omk. 4 till 4!1/; ggr i totallängden. 

— PBukfenorna äro fästade under eller något litet framom 
ryggfenans början, och afståndet mellan dem och spetsen af un- 

derkäken innehålles omkr. 2!/, till 2!/, ggr i totallängden, 

och det samma mellan deras fästen och analfenan innehålles 

omkr. 52/; till 6 '/,.ggr 1 nämnda längd, och deras längd in- 

nehålles omkr. 13 till 15 ggr i samma längd, och de äro såle- 
des jemförelsevis något kortare än hos sillen. Deras strålar äro 

7—38 (vanligen 7)1). — Stjertfenan är djupt inskuren, ehuru 

ej fullt så djupt, som hos sillen, med tillspetsade flikar, och 

längden af dess längste strålar, som innehålles omkr. 51/, till 

6 ggr i totallängden, och vanligen är nära Jika med hufvudets 

längd, är omkr. 22/, ggr eller något mera större än den samma 

af dess mellerste d:o. Den har 19 fullständige strålar, af hvilka 

äfven den ytterste å hvardera sidan är grenig, samt ofvan 10 

och nedan 8 till 9 stödjestrålar. — Fjällen äro mycket tunna 

och lätt affallande cycloidfjäll, samt äro något större än de hos 
sillen. Enligt Kzrörer lära förefinnas 48—50 fjäll i en rad 

långs midten af kroppssidan, och uti en vertikal d:o mellan 

ryggfenans början och bukkanten 11 d:o. Bukfjällen utmärka 

sig från dem hos sillen derigenom, att de bafva kortare och 

bredare sidoutskott samt skarpare och mera utstående köl. De 

nämnda utskotten äro å de å bukens midt lancettformiga och 

ej fullt 12/,; ggr längre än midtelpartiet. Mellan gälnäset och 

bukfenorna äro 20—24 (vanligen 22), och mellan bukfenorna 
och anus 9—13 (vanligen 12) bukfjäll. — Sidolinie saknas. — 

Färgen är mycket lik sillens: på ryggen blågrön och på si- 

dorna och undertill glänsande silfverhvit, med mer eller min- 

dre märkbar skiftning i guldgult under lektiden, och hos de 

1) Vi hafva en gång hos samma exemplar i den ena räknat 7 och i 

den andra 8 strålar. Deras bihang äro mycket små, enligt KRÖYER, men 

sitta så löst, att de merendels vid fångsten gå förlorade. 
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yngre stundom med ett något bronsfärgadt band långs gränsen 

mellan ryggens och kroppssidornas färg. Corrett beskrifver en 

färgvarietet (halfvuxen), som på nedre delarne af kroppssidorna 

saknade silfverglans och var hvitgul, och på öfre delarne af de 
samma hade 2:ne tydliga långsgående, nästan svarta band, som 

gingo långs åt sidorna ända till stjertfenan. 

Ungarne af skarpsillen skilja sig från dem af sillen genom 
något mindre långsträckt kroppsform. 

Skarpsillen, som liksom sillen i sin ymnigare förekomst är 

omvexlande, är allmänt förekommande vid de vestra kusterna 

af Sverige, ehuru den vid de sydligare af dessa, såsom i södra 
Kattegat och i Öresund, i allmänhet är fåtalig. Ehuru den 

enligt CEeperström, Mam och LJunGman är allmän i Bohuslän- 

ske skärgården, uppträder den dock icke der enligt Marm i nå- 

gon större mängd förr än under senhösten och vintern, från 

Mikaelitiden till i början af Januari, och denna dess ingång i 

skärgården från hafvet der utanför står icke 1 något samband 

med leken, som inträffar på helt annan tid. Enligt så väl 

Marm som LJIunGman hör nästan all den skarpsill, som fås i 

Bohuslän, till den form med högre kropp, som af Krörer fått 

namnet Clupea Schoneveldii.  Ninsson uppgifver emellertid 

i Skandinavisk Fauna, att alla de exemplar, som han erhållit 

från Bohuslän, tillhöra den vanlige smärtare formen, och vi 

hafva iakttagit exemplar derifrån, som stå på gränsen mellan 

båda, och antaga derför, att det sannolikt beror på tillfälliga 

omständigheter, om den ene eller andre formen på ett eller 

annat ställe derstädes befinnes vara öfvervägande. I södra Kat- 

tegat förekommer den i allmänhet i ringa mängd, och enligt 

Skandinavisk Fauna fås den 1 trakten af Kullaberg i Skåne 

blott då och då enstaka, blandad med vanlig sill. I närheten 
af de Danska kusterna är den enligt WisrtHEr 2!) i allmänhet 

icke talrik, och fås blott enstaka vid Bornholm. Enligt N. 0. 

ScHAGERsTRÖM ?) ”träffas den någon gång stänkvis i sundet” (Öre- 
Sund) Och OSP ÅSTRÖM 3) uppgifver, att den i södre delen af 

Öresund icke förekommer i någon mängd, men dock ej sällan 

1) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 49. 

2) Physiogr. Sällsk:s i Lund Tidskr. 2:dra häftet, p. 293. 

3) Några iakttagelser rörande de Vertebrerade djur, som förekomma 

i trakten af Lomma, p. 28. 
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erhålles bland vanlig sill. I Skandinavisk Fauna uppgifves dock, 

att den i södra Öresund utanför Malmö stundom fångas i mängd, 

men blott tidigt på våren, kring d. 20 Mars. Dock skall den 

icke fås alla år, och den der förekommande skall nästan endast 

vara den med högre kroppsform (”den breda formen”). Dei 

Upsala Universitets Zoologiska museum befintliga exemplaren 

från Öresund, och som vid detta blifvit tillvaratagna af framl. 

Doktor N. O. ScHacerström, tillhöra den smärte formen, och ett 

af dem är 157 mill. långt. MNirsson hade icke iakttagit den 
vid Skånes Östersjökuster, men att den förefinnes derstädes och 

dessutom i södre Östersjön i allmänhet, bevisas af dess ofvan- 

nämnda förekomst vid Bornholm enligt WistHerR, och af dess 

förekomst enligt Mösivs och Heiscke vid Kiel och vid Danzig 
och Memel, på hvilka senare ställen den stundom skall fångas 

i stor mängd, äfvensom af dess förekomst vid Blekinge enligt 

GosseLMAN. Vid de östra kusterna af Sverige synes den vara 

mindre allmän. Enligt G. Lispström (anf. st.) förekommer den 

vid Gotland, der den enligt honom jemte namnet Sprut äfven 

på ett par ställen tilldelas det af Karv eller Karg. Enligt C. 

J. SUNDEVALL !) är den allmän i Stockholms läns skärgård, men 

endast den vanlige smärtare formen. Den fångas der enligt 

nämnde författare på vissa ställen vid midsommartiden och un- 

der Juli månad samt äfven under hösten i betydlig mängd. 

Upsala Universitets Zoologiska museum har erhållit den från 
norre delen af Roslagen i trakten af Gräsön, men mager och 
långsträckt och endast af omkr. 100 mill:s totallängd. Enligt 

uppgifter till R. LunpoBerc?) skall den förekomma i skärgården 

utanför Vesternorrlands län, men han antager dock, att en för- 

vexling med sillyngel här varit möjlig. Enligt ÅA. J. Marm- 

GREN ”) förekommer den i Bottniska Viken vid kusten af Fin- 
land åtminstone upp till Björneborg. — Vid Norge förekom- 
mer skarpsillen enligt R. Corretr från de sydligaste kusterna 

upp till Lofoten, och är på flera ställen, från Christianiafjorden 

till Trondhjemsfjorden, föremål för gifvande fisken, i synnerhet 

under höstmånaderne. Under sådana år, då fisket varit godt, 

har fångsten i Norge stigit till öfver 100,000 hektoliter. Norr 

1) Stockholms läns K. Hushållningssällskaps Handlingar, 6:te häftet, 

Pp. Sr & 185. 
2) Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier, 2:dra häftet, p. 228. 

3) Kritisk öfversigt af Finlands Fisk-fauna, p. 69. 
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om Trondhjemsfjorden är den mindre talrik. Vid Norge före- 
komma båda formerne blandade om hvarandra ehuru den smär- 

tare tyckes vara talrikare, och öfvergångar dem emellan äro 
icke sällsynta. Till och med så nordligt som i Trondhjems- 

fjorden är den brede formen nästan lika talrik som den smärte. 

Enligt Fazer förekommer den vid Island. — Föröfrigt förekom- 

mer den vid Danmark, Tyskland, Holland, England och Frank- 

rike, vid hvars vestra kust den är allmän ned till mynningen 

af Loire. Söder om Gironde är den enligt Morzrav ytterst säll- 
synt. Den förekommer icke i Medelhafvet. Enligt A. GöNnTEER!) 
förekommer den äfven i södra hemisferen vid Tasmanien, der 

den stundom af roffiskar jagas in till kusten i utomordentlig 

mängd. | 

Skarpsillen öfverensstämmer med sillen i sitt lefnadssätt, 
och är en mycket sällskaplig pelagisk fisk, som i allmänhet 

håller sig i större eller mindre stim, och förer ett rörligt och 

kringstrykande lif, dels i vida hafvet och dels under sin yngre 

ålder i skärgårdarne eller i närheten af landet. Stundom skall 

den ingå i flodmynningar i bräckt vatten. Stundom, vanligen 

under senhösten och vintern, såsom redan ofvan är anfördt, när- 

mar den sig i mycket stora stim kusterna, utan att detta står 

i samband med någon lek, och gifver dervid tillfällen till rika 
fisken. Ofta håller den sig samman med yngre sill, och fån- 

gas tillhopa med den. Enligt Manm är det i synnerhet i skär- 
gården utanför Fjällbacka i Bohuslän som den från Mikaeliti- 
den till något efter trettondedag Jul brukar uppträda i större 

mängd, dels i stim för sig sjelf och dels i sådana blandad med 

yngre sill. Man anser, att den dit ingår direkte från vida haf- 

vet. Enligt Skandinavisk Fauna börjar den i Christianiafjorden 

att visa sig i mängd redan i början af September, men fångas 

der i stor massa i synnerhet under Oktober, då den anses fetast 

och bäst. Från begynnelsen af November börjar den der af- 

taga. Den lefver af samma slags födoämnen som sillen, nem- 

ligen fiskyngel eller småfisk, såsom ungar af Ammodytes en- 

ligt P. Orsson, af räkor och Gammarider samt Entomostraceer, 

i synnerhet Copepoder. Att den bredare formen icke förekom- 

mer i Östersjön, har utan tvifvel sin grund deri, att den der 

har mindre tillgång på föda, och derför der blir mindre fet. 

1) Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. 1871, p. 672. 
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— Dess lek inträffar på något olika tid. Så uppgifver MöBivs 

& Heiscer, att den i Kielerbugten leker dels under våren och 

dels under hösten, och draga deraf den slutsatsen, att derstädes 

förekomma 2:ne olika lokala raser. +B. BenecreE') uppgifver, att 

den vid kusterna af Preussen öfver hufvud leker i Maj, men 
många stim leka ännu i September. Enligt Marm (Göteb:s och 
Bohusläns Fauna) och LJIunGmaAn?) lär skarpsillen i Bohuslän 
leka från slutet af Maj till efter medlet af Juli. Sannolikt 

leker den till en del redan i April eller början af Maj, eme- 

dan de af Marm vid Strömstad d. 13—15 Juli erhållne ungarne 
af 25—30 mill:s längd, vid jemförelse med de ofvan efter 

Merer lemnade uppgifterna om sillens tillväxt, svårligen kun- 

nat vara under 2—3 månader gamle. Enligt C. J. SUNDEVALL?) 

leker den i Stockholms skärgård omkring midsommartiden, men 

dess lekställen hafva hvarken der eller annorstädes iakttagits. 

Sannolikt likna dess lekplatser sillens. Hvad BesecKe anför om 

dess förekomst under lektiden i ”Putziger Wiek”, hvarest efter 

leken tallösa utlekta, döda exemplar drifva omkring i hafsytan, 
gör det sannolikt, att den der leker på sandig och grund bot- 

ten. — Då fångsten af den så väl i Östersjön som i synnerhet 

i Bohuslän och Norge stundom är särdeles betydlig, och då den, 

inlagd såsom ”ansjovis”, såsom bekant, är mycket värderad, är 

äfven den i ekonomiskt hänseende af ganska stor betydelse, 
ehuru den dock deruti icke kan komma i jemförelse med sillen. 
Den fångas dels med garn och dels och företrädesvis med not. 
— Ofta träffas vid vestra kusten af Norge ett parasitkräftdjur 
(Lerneonema monillaris, M. EpWwarpos) fästadt vid dess ögon. 

1, Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vestpreussen, p. 172. 

2) Om sillens och skarpsillens fortplantning och tillväxt; Nordisk 

Tidsskr. for Fiskeri, 5:te Aarg. (särsk. aftr.), p. 35. 

3) Stockholms läns K. Hushållningssällskaps Handl. 6:t häft. p. 185. 
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3. Clupea pilehardus, WALBAum. 

Sardinen eller Pilcharden 

Locket försedt med radiära fåror, som utgå från dess 

fäste vid hyomandibularbenet i rigtning nedåt och bakåt, och 

suturen mellan det och wunderlocket föga sned. Bukfenorna 

fästade ungef. under midten af ryggfenan. Ytterst små tän- 

der förekomma stundom på mellankäks- och öfverkäksbenen 

samt på främre änden af underkäken, men inga på gommen 

eller tungan.  Nosspetsen ygrundt, men tydligt urbugtad i 

midten.. Öfverkälksbenet räcker icke eller knappt till ögats 

midt. Fjällen stora, och blott 28—30 uti en rad långs mid- 

ten af kroppssidan. PBukkanten hos de utvuxne afrundad, 

men tydligen kölad och sågtandad. 

Rf. 17—18; af. 21; brf. 17; bf. 3; stjf. 5—6 + 19-F5—6. 

Clupea Pilehardus, WALBAUM: Petri Artedi Sveci Genera Piscium, pag. 38. 

— 1792. — (Såsom varietet under Cl. harengus). 

Alausa ES VALENCIENNES: Hist. nat. des Poissons par Cuvier & 

Valenciennes, T. XX, pag. 445, pl. 605. — 1847. 

Clupea » H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 175. — 

1846—1853. 

- = S. NILSSON: Skandinavisk Fauna, 4:de del. Fiskarna, 

S pag. 522. — 1855. 

Alausa Å W. YARRELL: Hist. of Brit. Fishes, 3:d edit. (Richard- 

son), vol. I, pag. 137. — 1859. 

Clupea pilchardus. ÅA. GÖNTHER: Uatalogue of the Fishes in the British Mu- 

seum, vol. VII, pag. 439. — 1868. 

> : R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 194. — 1875. 

- 2 C. CEDERSTRÖM: Anteckningar om norra Bohusläns Ver- 

tebratfauna ; Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 

4, pag. 66. — 1876. 

: 5 A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

585. — 1877. 
5 ; G. WINTHER: Prodromus Ichthyologie Danice marine ; 

Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 49. — 

1879 —1880. 

Alosa sardina, E. MorzAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. TII, 

pag. 458. — 1881. 
Clupea pilehardus, FRANCIS DAY: The Fishes of Great. Britain & Ireland, 

vol. II, pag. 224, pl. 139, fig. 1. — 1880—1884. 
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I handeln är den allmänt känd under den Franska benämningen Sar- 

dine. I England bär den namnet Pilchard. I Skandinavisk Fauna har den 

på grund häraf fått namnen Sardin eller Pilehard. Då den ytterst sällan 

hos oss erhållits, har den icke här fått någon lokal benämning. 

Beskr. Den blir betydligt större än närmast föregående 

art, men ernår dock i allmänhet icke den storlek, som sillen 

ofta har. Den öfverstiger sällan 250—260 mill. i längd, och 

är vanligen betydligt mindre än så, eller med en totallängd af 
omkr. 180—200 mill. Vid England skall man emellertid en- 
ligt Frascis Dar en gång hafva iakttagit ett exemplar, som 
var 14 Engelska tum, eller omkr. 364 mill. långt. Kropps- 

formen liknar för det mesta sillens, ehuru den senares ofta 

är något smärtare. Största kroppshöjden innehålles omkr. 43/, 

till något öfver 5 ggr i totallängden till spetsen af nedre stjert- 

fenfliken, och störste tjockleken är vanligen något och hos de 

mycket fete betydligt större än hälften af den förra. Stjertens 

minsta höjd är betydligt vexlande, och innehålles omkr. 9?/; 
till 14 ggr i totallängden, och omkr. 3 till 3!/, ggr i hufvu- 

dets längd. Kroppen är i allmänhet tjockast emot den afrun- 

dade ryggen, och mera hoptryckt nedåt emot bukkanten, men 

äfven denne är dock afrundad och mer eller mindre tjock, samt 

försedd med en låg, sågtandad köl Jångs midten. Den är ofta 

(åtminstone hos oss) mycket fet, och är då särdeles fyllig i 

kroppen. Afståndet mellan spetsen af underkäken och anus in- 

nehålles något öfver 1!/, till 15/5 ggr i totallängden. — Huf- 
vudets längd innehålles omkr. 42/, till 5 ggr i totallängden, 

och är vanligen något litet större än största kroppshöjden. 

Munnen är medelmåttig, och underkäken räcker blott obetyd- 

ligt (ungef. 1 mill.) framom nosspetsen, och dess bakre ände 

är ungef. under ögats midt, och dess främre d:o är föga eller 

icke uppsväld. Underkäkens längd innehålles omkr. 2:ne ggr 

och nosens d:o omkr. 3!/, till 3?/, ggr i hufvudets d:o. Nos- 
spetsen är 1 midten tydligt men grundt urbugtad. Näsborrarne 

sitta ungef. midt emellan nosspetsen och ögat. Mellankäks- 

och öfverkäksbenen likna i det närmaste dem af sillen, och de 

senares längd innehålles omkr. 22/7 till 2?/, ggr i hufvudets 

d:o, och deras höjd utgör ungef. !/, eller obetydligt mera af 

den förra. Ögonen likna dem hos sillen, och deras längddia- 
meter innehålles hos de äldre ungef. 41/, ggr i hufvudets längd, 

men är hos dem ej större, utan stundom litet mindre än pan- 
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nans bredd midt öfver dem. Fram- och baktill äro de täckta 

af fetthinnor. Hjessan är plattad och med en mycket liten 

långsgående rygg å hvardera sidan, och långs midten af nosens 

öfra sida är en låg sådan, som slutar å pannan midt emellan 

ögonen. Lockets bakre kant är upptill mycket grundt urbug- 

tad, men eljest bilda dess och underlockets bakre kanter en 
merendels jemn och svag båge, och å lockets yttre sida äro 5 

temligen djupa radiära fåror, som utgå upptill vid dess fäste 

till hyomandibularbenet och äro något böjda framåt, och sträcka 

sig till lockets bakre och undre kanter. Suturen mellan locket 

och underlocket är rät och nästan horisontel. Talrika, men 

smärre och greniga fåror förefinnas äfven på förlocket och de 

bakre stora infraorbitalbenen. Förlocket är nästan rätvinkligt 

böjdt, .med den bakre kanten något bågböjd och med den bakre 

vinkeln afrundad. Gälhinnorna likna dem hos sillen, och hvar- 

dera har 7 strålar. — Tänder saknas på gommen och tungan 

och ofta äfven på mellankäksbenen, och stundom förefinnas nå- 

gra få på främste delen af underkäken, och i allmänhet före- 

komma rudimentära tänder på öfverkäksbenens frie undre kant, 

der de bilda en nästan omärklig krenulering. — Gälräfstän- 

derna äro långa, fina och mycket talrika, men likna för öf- 
rigt sillens. Vi hafva å den främste venstre gälbågen räknat 

125, hvaraf 78 på nedra afdelningen!). — Ryggfenan, som 

sänker sig starkt bakåt, börjar på ett afstånd från spetsen af » 

underkäken, som innehålles omkr. 23/.; till 22/, ggr i total- 

längden, och den är således belägen framom midten af den senare. 

Dess höjd, som stundom är lika med dess längd, och stundom 

är något större än denna, innehålles omkr. 9 till 12 ggr i to- 

tallängden, och är stundom ungef. lika med och stundom min- 

dre än !Y/, af hufvudets längd. Den har 17 till 18 strålar, af 
hvilka den 1:ste är rudimentär. — Analfenan är låg, så att 

dess höjd blott utgör 1/, till !/, af dess längd, hvilken inne- 

hålles omkr. 7/, till 8 ggr i totallängden, och utgör omkr. 

2/7 till 2/, af bufvudets längd. Den har 21 strålar, af hvilka 

den I1:ste är rudimentär. — Bröstfenorna sitta på samma sätt 

som hos sillen, och äro snedt tillspetsade samt temligen små, 

så att deras längd innehålles omkr. 7/, till 8 ggr i totalläng- 

1) Lamellerna å gälarne äro i de båda raderna å gälbågarne af olika 

längd; de i den yttre raden äro kortare än de i den inre d:o. 
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den, och utgör omkr. 3/5; af hufvudets längd. De hafva 17 

strålar. Afståndet mellan deras och bukfenornas fästen inne- 

hälles omkr. 4!/, till nära 5 ggri totallängden. — Bukfenorna, 

som äro fästade ungef. under ryggfenans midt, och på ett af- 

stård från analfenan, som innehålles omkr. 47/4 till 5 ggr i 

totallängden, äro små, så att deras längd innehålles omkr. 13'/, 

till 14 ggr i totallängden, och utgör föga mera än /, af huf- 

vudets längd. Deras strålar äro 8. Vid yttre sidan af basen 

har hvardera ett stort fjällbihang, hvars längd utgör 2/3 till 3/, 

af bukfenans d:o. — Stjertfenan är djupt inskuren, med till- 

spetsade flikar, och längden af de längste strålarpe i den nedre 

fliken är omkring 3 ggr större än den samma af dess mellerste 

d:0, samt innehålles omkr. 5/, till 5?/; ggr i totallängden, och 

är kortare än hufvudets längd. Den har 19 fullständige 

strålar, och å hvardera sidan 5 till 6 stödjestrålar. — Fjällen 

äro temligen stora och tunna och lätt affallande cycloidfjäll. 

Uti en rad långs midten af kroppssidan hafva vi räknat 28 

—30 fjäll, och uti en vertikal d:o mellan rygg- och buk- 

fenorna 8 d:o. Långs hvardera sidan af den bakre delen af 

ryggfenans bas äro några förlängda och tillspetsade fjäll, som 

räcka bakåt till den nedlagda ryggfenans spets. Bukfjällen likna 

i det närmaste dem hos sillen, och de på midten af buken hafva 

långe och tillspetsade sidogrenar, och alla äro temligen starkt 

kölade och hårda. Mellan gälnäset och bukfenorna hafva vi 

räknat 21, och mellan de senares fästen och anus 12 bukfjäll !). 

På hvardera sidan af stjertfenans basaldel äro 2:ne stora och 

tunna fjäll, som sträcka sig långt ut på stjertfenan. Längs öfre 

kanten af bröstfenorna hafva de der varande fjällen en köl, till 

hvilken nämnde kant passar in. — Sidolinie saknas. — Färgen 
är mörkt olivgrönaktig eller blågrön på ryggen och ljusare grå- 

grönaktig på öfra sidan af hufvudet, guldglänsande på sidorna 

af detta, och på sidorna af kroppen och på buksidan silf- 

verhvit, med mer eller mindre tydlig guldglans, då fjällen äro 

i behåll. Ett blåaktigt band långs åt kroppssidan, mellan den- 

nas och ryggens färg. En mörkgrå fläck å det ställe, hvarifrån 

fårorna å locket utgå. Rygg-, stjert- och bröstfenorna blekt 

grågrönaktiga; buk- och analfenorna gulhvitaktiga. Iris silf- 

verhvit, med messingsglans. Svalget svartaktigt. 

1) FRANCIS DAY uppgifver 17—19 bukfjäll framom och 14 d:o bakom 

bukfenornas fästen. 



110 Slägtet Clupea. 

Frascers Day beskrifver?) och afbildar en förmodad hybrid 

eller bastard af sill och sardin, af hvilken ett par exemplar er- 

hållits i England. Den har likadana fåror på gällocken som 

sardinen, men utmärker sig företrädesvis derigenom, att fjällen 

på den ena kroppssidan likna i storlek sardinens och på den 

andra sillens, med undantag å den senare deraf, att der strax 

bakom hufvudet äro ett par vertikala rader af större fjäll; samt 

derigenom att der å främste gälbågen äro färre gälräfständer 

än hos sardinen, men flera än hos sillen, nemligen 61 på nedra 

afdelningen. — A. GönrHER?) har uttryckt den förmodan, att 

ÅAlosa squamopinnata, Covon (Hist. of the Fish. of the Brit. 

Islands, vol. IV, p. 123, pl 206, fig. 1) är en Hybrid af pi- 

charden och någon af de 2:ne följande arterna. 

Sardinen är hos oss en mycket sällsynt fisk, som endast 

några få gånger anträffats i närheten af våra vestra kuster, och 

vanligen blifvit fångad tillsamman med sill. Det första härstä- 

des erhållna exemplaret blef enligt Skandinavisk Fauna taget i 

södra Kattegat i granskapet af Kullaberg i Skåne d. 25 Sep- 
tember 1849, och var en hona med mogen rom. Enligt Göte- 

borgs och Bohusläns Fauna förvaras i Göteborgs museum 3:ne 

exemplar, som blifvit fångade vid Bohuslän: det 1:sta vid Kalf- 

sund d. 15 Maj 1855, hvilket är en ovanligt stor hona, af 285 

mill:s totallängd; och det 2:dra och 3:dje vid Strömstad d. 11 

Augusti 1865 och 15 Juli 1869. Enligt benäget meddelande 

af Konservator C. A. Hansson har ett 200 mill. långt exemplar 

blifvit fångadt vid Strömstad d. 25 Juli 1877. Dessa äro, så 
vidt vi hafva oss bekant, de enda exemplar, som erhållits vid 

Sverige. Enligt G. Winter?) har ett exemplar tagits i Kjer- 

teminde fjord i Stora Belt. — Enligt R. Corrett förekommer 

den sällsynt vid de södra och sydvestra kusterna af Norge. Ett 
exemplar har erhållits i Christianiafjorden i närheten af Chri- 
stiania, och ett annat i granskapet af Fredrikshald. Vid syd- 
vestra Norge har den några gånger erhållits vid Bergen, hvar- 

est vi 1858 tillvaratogo 2:ne exemplar (det ena 225 mill. långt), 

som förvaras 1 Upsala Universitets zoologiska museum. — För 

öfrigt förekommer den vid Holland, England (i synnerhet vid 

1) Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. 1887, p. 129, pl. XV. 

2) Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. 1868, p. 377. 

3) Tidsskr. f. Naturvid. 3 Rekke, 12:te Bd. p. 49. 



Sardinen. ty täl 

södra England och Irland), Frankrike, Iberiska halfön, i hela 

Medelhafvet !) och i Atlanten söder ut till Madeira. 

Den öfverensstämmer i allmänhet i lefnadssättet med sillen, 

och är liksom den en pelagisk, migratorisk och kringstrykande, 

liflig och sällskaplig fisk, som under dagen ofta söker mindre 

djupt vatten och håller sig tillsamman 1 större eller mindre 

stim, och emot natten söker djupare vatten längre ut till hafs, 

och då kringstryker mera spridd, sökande föda. Liksom sillen 

är den ombytlig i sin förekomst, och öfvergifver stundom de 

ställen, der den förut brukat vara talrikt förekommande ?). Un- 

der vintern håller den sig närmare bottnen på djupt vatten, 

och under sommaren träffas den vanligen på längre afstånd från 

land (20—50 Engelska mil). De mindre och yngre träffas stun- 
dom under sommaren närmare landet, och de större och äldre 

närma sig det samma 1 Oktober och November. Den hör i all- 

mänhet endast till hafvet, men uppdrifves stundom af förföl- 

jande roffiskar och hvaldjur i floder, som utfalla i det samma. 
— Den lefver af diverse små hafsdjur, i synnerhet Copepoder, 

men slukar äfven fiskrom, och gerna flytande sådan, t. ex. af 

torsk och makril. G. PoucHer och J. pE GUuERNE3) hafva vid 

vestra kusten af Frankrike i dess ventrikel funnit lemningar af 
både större och mindre Copepoder, såsom Pleuromma armata, 

Calanus finmarelicus, och af Harpacticider, af Cladocerer af 

1) Enligt GÖNTHER skulle den i Medelhafvet och den vid England 

förekommande sardinen utgöra skilda varieteter, utmärkta derigenom, att 

den förra har bukfenorna fästade under och den senare bakom midten af 

ryggfenan, och den förra har gälräfständerna kortare och den senare längre 

än ögats längddiameter; men dessa skiljaktigheter hålla icke stånd, och 

torde för det mesta bero på olika ålder. 

2) P. LAUNETTE (Annales des Sciences naturelles, VI série, Zoologie 

ete. Tome XIII, N:o 10. — 1882) har sökt visa, att dess uppträdande vid 

Frankrikes vestra kuster är beroende af de af vindar och hafsströmmar 

dit drifna upplösta lemningarna af de vid de stora torskfiskena vid New- 

foundland utkastade fiskafskrädena. Att vindar och hafsströmmar kunna 

hafva inflytande på dess uppträdande, är antagligt, äfvensom att dervid 

närvaron af föda för den kan vara af vigt, men då den lefver af små pe- 

lagiska djur, kunna de nämnda afskrädeslemningarna endast hafva betydelse 

i det hänseendet, att de små pelagiska djuren kunna lefva på dem, och 

derför jemte dem drifvas in till kusternas närhet. 

3) Comptes Rendus des séances de VPAcad. des sciences å Paris, du 

7 Mars 1887. 
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slägtet Podon, samt af Annelider, Infusorier, Radiolarier och 

Diatomaceer; så att den tyckes hålla till godo med nästan alla 

slags pelagiska organismer. Hos de romstinna funno de ven- 

trikeln tom. Utan tvifvel förtär den äfven fiskyngel. — Dess 

lek inträffar vid England under 2 olika perioder, enligt FRrRaAn- 

cos Davy, nemligen dels under Maj och Juni och dels under Ok- 
tober— December, och lär ofta förrättas flera Svenska mil från 

land. En hona lägger omkr. 60,000 ägg, som enligt Dunn hos 

Francis Dav strax de äro lagda skola vara flytande. Enligt 
CouvcH skall den vara fullt utbildad vid 2—3 års ålder. — Vid 

södra England, Irland, Frankrike och Iberiska halfön utgör den 

föremål för betydande fisken, som stundom intaga en särdeles 
framstående plats bland fiskena i allmänhet). I synnerhet är 
detta förhållandet i Frankrike vid både dess vestra och dess 

Medelhafskuster. De från Frankrike exporterade inlagda sardi- 

nerna äro allmänt kända och värderade såsom en välsmakande 

föda. De äro i allmänhet yngre och af mindre storlek. Sar- 
dinen är, med undantag af lektiden, i allmänhet särdeles fet, 

och innehåller mycken olja, och derför skall den såsom agn för 
fångst af roffiskar vara bättre än sillen. Den fångas med drif- 

garn, garn och snörpvad, och stundom brukar man vid norra 

och vestra kusterna af Frankrike på hafsbottnen utströ från 

Norge inköpt saltad fiskrom, särdeles torskrom, för att locka 

sardinen till de platser, der man utsätter eller drager garnen. 

1) LAUNETTE har t. ex. å ofvan anförda ställe uppgifvit, att under 

ett år (1866) fångades vid Lorient 240 millioner, och under ett annat år 

(1869) vid Sables-d”Olonne 254 millioner sardiner. 
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4. Clupea alosa (G. Cvvier)!). 

Majfisken. 

Locket med strålformiga fåror och ryggar. Öfverkäks- 

benet räcker till ögats bakre kant. Gälräfständerna å främ- 
ste gälbågen hos de fullvuxne omkr. 100—140, hvaraf omkr. 

69—85 på nedra afdelningen, och hos de yngre omkr. 50—90, 

hvaraf omkr. 30—60 på d:o d:o. Nosspetsen med en grund 

och vid urbugtning. Omkring 70—80 fjäll i en rad långs 

midten af kroppssidan. 

Rf. 19—21; af. 21—25; brf. 15—16; bf. 9; stjf. 7+19-+6. 

Clupea Alosa, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, T. 1, pag. 523. — 

1766. (Ex parte). 

3 G. CUVIER: Regne Animal, nouvelle édit. T. II, pag. 
319, — 1829. (Under slägt. Alosa). 

Alausa vulgaris, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

n lenciennes, T. XX, pag. 391, pl. 604. — 1847. Ex parte, 

tabula vero recta). 

- - F. H. TRoOSCHEL: Archiv för Naturgeschichte, 18:er Jahrg. 

1:er Bd. pag. 228. — 1852. 

za ; HECKEL & KNER: Die WSisswasserfische der Ostreichi- 
schen Monarchie, pag. 228. — 1858. 

»  Comnumis, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- > 

chardson), vol. I, pag. 133. — 1859. 

Alosa vulgaris, C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 328. — 1863. 

Alausa — » F. STEINDACHNER: Ichthyol. Ber. etc.; Sitzungsber. d. 

K. Akd. d. Wissensch. in Wien, mathem. naturwiss. 

Classe, Bd. 57, 1:ste Abtheil. pag. 737. — 1868. (Ex 

parte). 

Clupea alosa. A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the British Mus. 

vol. VII, pag. 433. — 1868. ! 

Alosa vulgaris, BR. COLLETT: Norges Fiske, pag. 195. — 1575. 
Clupea alosa, G. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 281. — 1877. 

Alosa Cuvierii, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, Tillägg, 

pag. 654. — 1877. 

» vulgaris, G. WINTHER: Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, T2:te 

Bd. pag. 49. — 1879—1880. 

1) Vi omgifva citatet af CUVIER med klammer, emedan denne för- 

fattare upptagit artnamnet Clupea alosa, LINNÉ, under det af honom upp- 

stälda slägtet Alosa, och icke under slägtet Clupea. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 8 
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Alosa vulgaris,  E. MOREAU: Hist. nat. des Poissons de la France, T. 

III, pag. 453. — 1881. 

Clupea alosa, FkRkANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II. pag, 234, pl. 140. — 1880—1884. 

MöBIUSs & HEINCEE: Die Fische der Östsee, pag. 141. 

(Ex parte). 

: 3 R COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aaarene 

1879—85, Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 29:de 

Bd. (särsk. aftr.), pag. 112. — 1884. 

; 55 H. G SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

257, med figur. — 1886. 

I Göteborgs och Bohusläns Fauna har den fått namnet Sillkong. Af 

C. R. SUNDSTRÖM benämnes den Staksill, hvilket namn dock egentligen 

tillkommer följande arten. Då den icke erhållit någon Svensk lokal be- 

nämning, tilldela vi den efter dess vanliga Tyska namn det af Majfisk. 

Anm. Först VALENCIENNES och sedermera STEINDACHNER hafva fram- 

stält den åsigten, att de af CUVIER å ofvan citerade ställe uppstälda arterna 

Clupea alosa & finta blott utgöra olika utvecklingsstadier af en och samma 

art, och att den förra är den äldre och den senare den yngre formen af 

den samma. Sedan TROSCHEL å anförda stället påpekat den betydliga olik- 

heten dem emellan i afseende på gälräfständerna, hafva emellertid de fleste 

författarne antagit deras artskilnad, hvilken äfven för oss synes antaglig. 

Att hos dem lika väl som hos sikarne gälräfständerna äro underkastade 

någon vexling, vilja vi icke förneka, men då de förhållanden, under hvilka 

de lefva, långt ifrån äro så vexlande, som de för sikarne, synes oss deraf 

böra följa, att vexlingarna i nämnda afseende för dem äro vida mindre än 

de hos sikarne. Vi instämma fullkomligt i den af STEINDACHNER yttrade 

åsigten, att gälräfständernas antal ökas med åldern, och antaga t. o. m 

att detta eger rum i högre grad än hos sikarne, men deraf följer, att man 

vid! bedömandet af dess värde såsom artmärke bör vid jemförelsen af båda 

formerne med hvarandra jemföra exemplar, som något så när stå på samma 

utvecklingsstadie. Detta har MOREAU (anf. st.), men icke STEINDACHNER 

gjort. Då den senare träffat på exemplar af icke mera än 7 tums längd, 

som det oaktadt haft 64 gälräfständer på den förste gälbågen, samt erhål- 

lit andra exemplar af 15 tums längd, som blott haft 45 sådana på samme 

båge, så tyckes detta hafva bort förefalla honom såsom ett väl stort un- 

dantag från den nämnde regeln. Att helt unga exemplar af C. alosa närma 

sig till de äldre af C. finta i afseende på gälräfständernas antal, lemnar 

intet stöd för dessa arters sammanslående. 

Beskr. Den blir ganska stor och mycket större än sillen, 

samt ernår ofta en totallängd af 2 till 2!/,; fot, eller 600 till 
750 mill. Den är af en temligen undersätsig kroppsform, i 

synnerhet den romstinna honan, hvars största kroppshöjd icke 

innehålles 4 ggr i totallängden. Hos den icke romstinna äldre 

honan innehålles största kroppshöjden något öfver 4, och hos 
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hanen och de yngre omkr. 41!/; ggr i den nämnda längden. 

Tjockleken är betydligt mindre än !/; af största kroppshöjden. 

Stjertens minsta höjd innehålles omkr. 14 ggr i totallängden 
och omkr. 23/, ggr i hufvudets längd. Afståndet mellan un- 

derkäkens spets och anus innehålles omkr. 13/, ggr i totalläng- 

den. — Hufvudet är af medelmåttig storlek, och dess längd 

innehålles något öfver 5 ggr i totallängden hos de äldre och 

ungef. 4 ggr hos de yngre, samt är hos de förre mindre och 

hos de senare större än största kroppshöjden. Sedt från sidan, 

är det framtill trubbigt tillspetsadt, med öfre och undre pro- 

filerna nästan lika mycket konvergerande. Underkäken fram- 

skjuter föga framom den i midten med en grund och vid men 

tydlig urbugtning försedde nosspetsen, och dess bakre ände är 

något bakom den vertikala linie, som drages genom ögats bakre 

kant, och dess längd innehålles omkr. 123/, ggr i hufvudets 

d:o. Nosen är kort och ofvan afrundad, och dess längd inne- 

hålles omkr. 4 ggr i hufvudets d:o. Näsborrarne sitta något 

närmare ögat än nosspetsen och tätt intill hvarandra. Den 

främre är vanligen tillsluten och den bakre öppen. Öfverkäks- 

benet, som har största höjden, utgörande nära !/, af längden, 

bakom midten, räcker väl till ögats bakre kant, och dess längd 
innehålles omkr. 21/, ggr i hufvudets d:o. Ögats längddiameter, 

som hos de äldre innehålles omkr. 6 ggr 1 hufvudets längd, är 

hos dem mindre än pannans bredd midt öfver ögonen. Fram- 

och baktill äro ögonen täckta af stora och fasta fetthinnor, af 

hvilka den främre nedtill ligger öfver den bakre. Mellan dem 

är midt för pupillen en ovalt-elliptisk öppning. Lockets och 

underlockets bakre kant är temligen svagt och ojemnt bågböjd, 

och suturen dem emellan är rät och föga uppstigande bakåt. 

Å locket förefinnas temligen många olikstora, strålformiga fåror 

och ryggar, utgående nedåt och bakåt från dess fäste till hyo- 

mandibularbenet. På förlocket och det största af de bakre in- 

fraorbitalbenen äro talrike, fine och grenige ryggar eller åder- 
lika lister. Förlockets nedre bakre hörn är afrundadt. Gäl- 

"springorna sträcka sig fram under ögonens främre kanter, och 
hvardera gälhinnan har 8 strålar, af hvilka de 2:ne bakerste 

äro brede. — Tänder, som äro ytterst små, förekomma meren- 

dels hos de yngre på mellankäks- och öfverkäksbenens undre 
kant och på den främre delen af underkäken, men på tungan 

och gommen förefinnas inga. Hos de äldre saknas de stundom 
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helt och hållet, men hos en äldre hona af 570 mill:s totallängd 

hafva vi funnit ytterst små tänder på mellankäksbenen, och 

spår till dylika på bakre delen af öfverkäksbenens undre kant 

och på främre delen af underkäken. — Gälräfständerna äro 

långa och fina och taggiga på inre kanten, samt äro mycket 

vexlande uti antalet efter åldern. Hos den nämnda honan hafva 

vi å den främste högre gälbågen räknat 130 gälräfständer, 

hvaraf 77 på nedra afdelningen. Hos ett exemplar af omkr. 

5380 mill:s längd har MWNTEINDACHNER (anf. st.) räknat 139 gäl- 
räfständer, och hos ett annat af omkr. 690 mill:s d:o 141 d:o 

å främste gälbågen. TroscHer (anf. st.) har (förmodligen hos 
temligen stora exemplar) å främste gälbågen räknat 99 till 

118 gälräfständer, hvaraf 60—76 på nedra afdelningen. Morzrav 
(anf. st.) har hos exemplar af 575 mill:s totallängd å främste 

gälbågen räknat 118 gälräfständer, och deraf 74 på nedra af- 

delningen. Hos exemplar af 225 mill:s längd har han å nämnde 

gälbåge endast räknat 81 gälräfständer och deraf 54 på nedra 

afdelningen, men hos exemplar af 205 mill:s d:o har han å 

samme båge räknat 37 gälräfständer, hvaraf 60 på nedra af- 

delningen, så att således både efter åldern och individuelt tem- 

ligen betydliga vexlingar förekomma.  STEINDACHNER har hos 

exemplar af omkr. 180 mill:s och derunder totallängd räknat 

å främste gälbågen 64, 61, 56 och 53 gälräfständer!). — Rygg- 

fenan, som börjar på ett afstånd från underkäkens spets, som 

innehålles omkr. 23/5; ggr i totallängden, är längre än hög, 

och dess längd innehålles omkr. 8?/, ggr i totallängden och 

omkr. 12?/, ggr i hufvudets längd. Den har 19 till 21 strålar, 

af hvilka de 4 främste icke äro grenige, de 2:ne främste rudi- 

mentäre och den bakerste dubbel. — Analfenan är helt låg, 
så att dess höjd innehålles nära 3:ne ggr i dess längd, hvilken 

senare innehålles omkr. 63/, ggr i totallängden och omkr. 12/3 

ggr i hufvudets längd. Den har 21 till 25 strålar, af hvilka 
de 4 främste icke äro grenige och de 2:ne främste äro rudi- 
mentäre och den bakerste dubbel. — Bröstfenorna äro temli- 

gen små, så att deras längd innehålles omkr. 8 ggr i total- 

längden och omkr. 13/; ggr i hufvudets längd. De äro af en 

1) Vi antaga, att de af honom å anförda stället under tecknet a) 

uppräknade och här återgifna fyra första talen tillhöra yngre exemplar af 

här i fråga varande art. 
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ovalt-elliptisk och snedt tillspetsad form, och hafva 135 till 16 

strålar. Parallelt med deras öfre kant emot basen, då de äro 

tryckta till kroppen, är en af de der varande fjällen bildad 

köl, och framtill är deras bas täckt af fjäll. — Bukfenorna 
äro små, så att deras längd innehålles omkr. 13!/, ggr i to- 
tallängden och omkr, 23/5; ggr i hufvudets längd. De äro af 

en nästan oval och snedt afskuren form, och hafva 9 strålar, 
samt äro fästade ungef. under ryggfenans 3:dje—7:de strålar. 

Utanför och ofvan deras bas hafva de ett fjällbibang, hvars 
längd hos de äldre är något större än !/, af deras egen d:o, 

och undertill är deras bas betäckt af ett dylikt mindre bihang, 
hvars längd utgör ungef. 1/, af deras d:o. — Stfertfenan är 

djupt inskuren och med tillspetsade flikar. Längden af den 

nedre stjertfenflikens längste strålar, som är närmare 3 ggr 

större än den samma af fenans mellerste d:o, innehålles omkr. 5 

ggr i totallängden, och är väl så stor, som längden af hufvu- 

det. Den har 19 fullständige strålar, af hvilka den ytterste 

å hvardera sidan icke är grenig, samt ofvan 7 och nedan 6 

stödjestrålar. Fjällbetäckningen å dess bas sträcker sig temli- 

gen långt ut, och å hvardera sidan af den senare har den 2:ne 

tunna och förlängda fjäll, hvilka sträcka sig långt utom den 

andra fjällbetäckningen, och hvilkas längd utgör ungef. !/, af 

de längste stjertfenstrålarnes d:o. Ett stycke ut från basen äro 

dessa fjäll täckta af andra d:o. — Fjällen, som betäcka krop- 

pen, med undantag af hufvudet, äro temligen små, och mindre 

än hos följande art. Vi hafva å den ofvan nämnda äldre ho- 

nan uti en rad långs midten af kroppssidan räknat omkr. 30 

fjäll, och uti en vertikal rad mellan rygg- och bukfenorna om- 

kring 23. De äro tunna och lätt affallande cycloidfjäll, samt 
olikstora och af vexlande form. På buksidorna så väl framom 

som bakom fenorna äro de större. På midten af kroppssidan 

och under ryggfenans början hafva vi hos den nämnda honan 

å ett nästan rundadt fjäll funnit längddiametern, som var störst, 

vara 11 mill. Temligen stora fjäll betäcka å hvardera sidan 

basen af rygg- och analfenorna, och bilda för hvardera af dessa 

fenor en ränna, i hvilken den till en mindre del kan ned- 

läggas. — dSidolinie saknas. — Färgen är på ryggen blågrön- 

aktig och på sidorna och undertill silfverhvit, med mer eller 

mindre märkbar guldglans på ryggen och sidorna, i synnerhet 

på de af hufvudet och derstädes på locket. På gälnäset och 
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undra sidan af buken är någon grönaktig glans. Öfra sidan 

af hufvudet med brunaktig anstrykning. Fjällen på kroppssi- 

dorna med fin svart punktering. Bakom gälspringans öfre vin- 

kel är merendels en större svartaktig fläck, bakom hvilken stun- 

dom, i synnerhet hos yngre, är en eller en rad af flere mindre 

svartaktige sådane fläckar. Iris är silfverhvit, med messings- 

eller guldglans och mörkare skuggning upptill. Rygg-, stjert- 

och bröstfenorna äro mörkt gråaktiga, analfenan gråhvitaktig 

eller hvitaktig och bukfenorna hvita. 
Majfisken är, så vidt hittills är kändt, en hos oss mycket 

sällsynt fisk. Det första i Sverige anmärkta exemplaret är en 

äldre hona af 570 mill:s totallängd, hvilken togs med laxnot i 

Dalelfven vid Elfkarleby d. 6:te Juli 1864, och förvaras i Up- 

sala Universitets zoologiska museum. Enligt uppgift i tidnin- 

garne i början af Juni 1887 (Stockholms Dagblad, landsorts- 

upplagan, N:o 152, d. 7/6 87, pag. 4) hade då ett 450 mill 

långt exemplar af denna art erhållits i fjärden utanför Ström- 

stad1). Detta är allt hvad vi känna om dess förekomst i Sve- 

rige. — I afseende på dess förekomst i Norge, fingo vi ge- 

nom Doktor J. Korens (8:r) benägna välvilja redan under som- 

maren 1861 tillfälle att se 3:ne på Bergens museum förvarade 

exemplar, som blifvit fångade der i trakten. De 2:ne exempla- 

ren hade hvartdera en totallängd af ungef. 550 mill. och det 

3:dje var något mindre. R. Conrett (anf. st.) uppgifver, att 

den förekommer i ringa antal vid Norges vestra kust, från trak- 
ten af Bergen upp till Trondhjemsfjorden, i hvilken senare under 

åren 1880 och 1881 ett par exemplar erhållits. Corrertrt förmodar, 

att den förekommer i Christianiafjorden, men alla exemplar af 

liknande sill derifrån, som han sett, hafva dock tillhört den 

följande arten. G. WistHErR (anf. st.) uppgifver, att 3:ne exem- 

plar blifvit fångade i Limfjorden, de 2:ne d. 27 Maj 1871 och 

det ena d. 11 Maj 1878. Det ena af de förra var 650 mill. 

långt. Den förekommer enligt MösBrvs & HeEinckE mycket säll- 
synt i Kielerbugten och i bugten vid Eckernförde. Enligt 

v. SIEBoLD och andre förekommer den i fioden Rhein och i dess 
bifloder Main och Neckar, och enligt Franz LEuTHNER?) äfven i 

1) Troligtvis är denna uppgift ursprungligen utgången från Konser- 
vator C. A. HANSSON i Strömstad. 

2) Die Mittelreinische Fischfauna, p. 18, 
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Birs och Wiese vid Basel. Den skall enligt v. SteBorp äfven 

förekomma i Weser och Fulda. Troligtvis förekommer den äf- 

ven i Elbe, ehuru v. SieBorp icke med säkerhet lyckats utröna, 
om den der uppträdande tillhör denna arten. Söder ut före- 

kommer den för öfrigt vid Holland, England, Frankrike, Ibe- 

riska Halfön och i Medelhafvet, samt uppstiger på viss tid ur 

hafvet 1 floder, som utfalla i detta, samt stundom i insjöar, 

som stå i förbindelse med dem, och så är det äfven förhållan- 

det i Italien!). Enligt Hecker & Kner skall den ett par gån- 
ger hafva fångats i nedre Donau i Ungern. 

Den är sällskaplig och migratorisk, och vandrar liksom 

laxarne under våren och försommaren från hafvet upp i ström- 

mar och floder, för att der förrätta sin lek i färskt vatten. I 

Rhein uppgår den i allmänhet i Maj, och är på grund deraf 

derstädes känd under namnet Maifisch och dess uppgång der 
sträcker sig ända till Basel. Den skall vara talrikast i Main 

och Neckar. Enligt Serrey (anf.j st.) uppstiger den i Eng- 
land i floden Severn i Maj och återvänder till hafvet i Juli. 

I Frankrike uppgår den enligt Morrzav i flera floder, och den 

uppstiger der ända till departementet Haute-Loire, och för att 

komma dit, måste den passera en sträcka af öfver 800 kilome- 

ter. I öfre Italien uppgår den i sjöarne Como och Garda, och 

anländer dit i Maj och Juni, och vid Milano har den blifvit 

iakttagen under återgången till hafvet i September. Dess lek 
inträffar således i allmänhet under våren och sommaren. Enligt 
Francis Dar leker den i England i Maj och till medlet af Juni. 

Under sin uppgång i floderna skall den icke förtära någon föda, 

utan lefver då på sitt i hafvet förvärfvade hull. Dess rudimen- 

tära och stundom saknade tänder utvisa, att den icke är någon 

roffisk, och dess talrika, långa och fina gälräfständer antyda. 

att den lefver af samma slags föda som sillen. Dermed är det 

ock öfverensstämmande, att Max Weser?) hos 30 undersökta 

exemplar endast fann lemningar af en Copepod (Temora velo, 

- LinrJeB., rectius Temorella affinis [Poppe]), samt en annan 
gång dylika af en art af sl. Ichthyophorba (Centropages). 
I England är den enligt Fraseis Dar på grund af sina 

talrika ben ej synnerligen värderad såsom födoämne, men i 
Tyskland och Frankrike lär den vara ansedd såsom en smaklig fisk. 

1) Esposizione internazionale di Pesca in Berlino 1880: Sezione Ita- 

liana; Catalogo N:o II; Pesci della Fauna italica, p. 106 (E GIGLIOLI). 

2) Archiv för Naturgeschichte, 42:er Jahrg. 1:er Bd. p. 171. 
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5. Clupea finta (G. Cuvier). 

Stamsillen, 

Locket med strålformiga fåror och ryggar. Öfverkäksbe- 

net räcker till ögats bakre kant. Gälräfständerna å främste 

gälbågen hos de fullvuxne omkr. 39—46, hvaraf omkr. 24— 

28 på nedra afdelningen; och hos de yngre 30—39, hvaraf 

20—25 på d:o d:o. Nosspetsen med en djup och smal inskär- 

ning. Omkring 60—65 fjäll i en rad långs midten af kropps- 

sidan. 

Bf; 19—21; af. 20—25; brf. 15—16; bf. 9; stjf. 7 + 19 +6. 
Clupea Alosa, 

” ” 

Sina, 

, ” 

Alosa FR 

Alausa vulgaris, 

> 0 finta, 

Alosa 3 

Alausa vulgaris, 

Alosa finta, 

Clupea finta, 

Alosa 1 

LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, vol. I, pag. 523. 

— 1766. (Ex parte). 

A. J. RETzZIUS: Faun&e Svecice Pars I:ma, pag. 353. — 

1800. i 

G. CUVIER: Regne Animal, nouv. édit. T. II, pag. 320. - 

— 1829. (Under slägtet Alosa). 

3. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

22. — 1832. 

N. 0. SCHAGERSTRÖM: Förteckning på Fiskar träffade i 

Skåne, i synnerhet vid och omkring Landskrona; Phy- 

siographiska Sällskapets i Lund Tidskrift, 2:dra häftet, 

pag. 291. — 1838, 

H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd., pag. 202. — 

1846—1853. 
VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XX, pag. 391. — 1847. (Ex parte). 

F. H. TRoSCHEL: Archiv fär Naturgeschichte, 18:er 

Jahrg. 1:er Bd. pag. 228. — 1852. 

S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 
527. — 1855. 

W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. I, pag. 127. — 1859. 
C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 332. — 1863. 

A. GUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 435. — 1868. 

R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 195. — 1875. 

1) Af samma skäl, som för föregående art, hafva vi äfven här om- 

gifvit namnet Cuvier med klammer. 
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Alosa finta, A. W. MALM; Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 587. 
— 1877. 

E E E. MOREAU: Hist. nat. des Poissons de la France, T. 

3:me, pag. 456. — 1881. 

3 B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 167. — 1881. 

Clupea  » FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. IT, pag. 236, pl. 141. — 1880—1884. 

5 alosa, MöBIusS & HEinCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 141. 

— 1883. (Ex parte). 

> finta, R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 113. — 1884. 

3 R H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

261. 11886; 
Dess vanliga Svenska namn äro Stamsill och Staksill. Då det enligt 

benäget meddelande är denna art, som af V. YHLEN i 2:dra häftet af tid- 

skr. Fiskaren för 1878 omnämnes såsom förekommande i Lagan vid Laholm 

och der benämnd Blanksill,: så bär den vid vår vestra kust äfven detta 

namn. I Bohuslän kallas den enligt MALM stundom derjemte Sillestörra, 

troligen en förvridning af det Norska namnet Sidstörje. Enligt C. CE- 

DERSTRÖM ') benämnes den vid Strömstad äfven Hafssik. Enligt OC. P. 

ÅSTRÖM?) kallas den vid Lomma vid Öresund Stafsiwll. 

Beskr. Den blir ej så stor, som den närmast föregående 

arten, Dess totallängd stiger till omkr. 500 mill. eller 16?/; 

tum, dec.m., hvilken är den största dimension, som vi sett upp- 

gifven. Å Upsala Universitets zoologiska museum förvaras ett 

exemplar (hona) från Bohuslän, som är 486 mill. långt. Den 

blir emellertid hos oss icke sällan 15 tum eller 450 mill. lång. 
Den är något mera långsträckt än föregående art, och största 

kroppshöjden innehålles hos äldre exemplar omkr. 42/, till 5 

ggr i totallängden till spetsen af nedre stjertfenfliken. och stör- 

ste tjockleken utgör hälften eller något mindre del af den förra. 

Eljest liknar den i det närmaste den samma, och kan mycket 

lätt förvexlas med yngre exemplar af den. Stjertens minsta 

höjd innehålles omkr. 141/, till väl 16 ggr i totallängden och 

omkr. 3 ggr i hufvudets längd. Afståndet mellan underkäkens 

spets och anus innehålles omkr, 12/3; till 13/, ggr i totalläng- 

den. — Hufvudets längd är hos de äldre endast obetydligt 
mindre än största kroppshöjden, och innehålles omkr. 5 till 5!/, 

1) Öfvers. af K. Vetensk:s Akademiens Förhandl. 1876, N:o 4, p. 66. 

2) Några iakttagelser rörande de Vertebrerade djur, som förekomma 
i trakten af Lomma, p. 28. 
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ggr 1 totallängden hos dem. Sedt från sidan, afviker det något 
från det af föregående art derigenom, att hakvinkeln är mera 
utstående än hos den, men underkäken räcker, liksom hos den, 

föga framom nosspetsen, och dess längd innehålles omkr. 12?/; 

ggr i hufvudets d:o, och är således något större än hos före- 

gående art. Nosens längd innehålles omkriag eller nära 4 ggri 

hufvudets d:o, och nosspetsen har vid gränsen mellan båda mel- 

lankäksbenen, eller i öfverläppens främste del en djup och smal 

inskärning. Näsborrarne sitta något närmare ögat än nosspet- 

sen, och likna för öfrigt dem af föregående. Öfverkäksbenet 

räcker väl till ögats bakre kant, och dess största höjd innehål- 

les mellan 3 och 4 gånger i dess längd, hvilken senare inne- 

hålles omkr. 2!/; till 2!/, ggr i hufvudets d:o, och äfven det 
är således något längre än hos föregående art. Ögats längd- 

diameter innehålles omkr. 5 till 5!/, ggr 1 hufvudets längd, 

samt är mindre än pannans bredd midt öfver ögonen, och dessa 

äro således något större än hos föregående. Ögonen äro fram- 

och baktill täckta af likadana fetthinnor, som hos föregående. 

Lockets. bakre kant är åtminstone stundom grundt urbugtad 

och å det sammas yttre sida äro 4 större och flere mindre strål- 
formige ryggar, med fåror mellan dem, på samma sätt som 

hos föregående, men de åderlikt förgrenade små listerna på för- 

locket och det största af de bakre infraorbitalbenen äro mindre 

än de hos den samma. Förlocket har samme form, som hos 

föregående, och gälöppningarne och gälhinnorna, med deras strå- 

lar, öfverensstämma äfven med de samma hos den!). — Tän- 

der, som äro ytterst fina, men tydliga och talrika, förekomma i 

enkel rad på mellankäksbenen, och rudimentära sådana förefin- 

nas äfven på undre kanten å öfverkäksbenen, men på underkä- 

ken, gommen och tungan förefinnas inga spår till tänder. — 

Gälräfständerna äro temligen korta och styfva, och sitta myc- 

ket glesare än hos föregående art. Hos äldre exemplar, af en 

totallängd af 426 till 486 mill. hafva vi å den främste gäl- 

bågen räknat 39 till 42 gälräfständer, hvaraf 24 till 26 på 

nedra afdelningen. Deras antal på nämnde gälbåge stiger stun- 

dom enligt för handen varande uppgifter till 46, hvaraf 28 på 

nedra afdelningen. Hos de yngre är deras antal å denne båge 

1) KRÖYER (anf. st.) har räknat 9 strålar i gälhinnan. Vi hafva 
räknat 8. 
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omkr. 30 till 39, hvaraf 20 till 25 på nedra afdelningen. Tag- 

garne å deras inre kant äro små och glese. Å samme gälbåge 

äro den yttre radens gällameller något kortare än de å den 

inre d:o. -—— Ryggfenan börjar på ett afstånd från underkäkens 
spets, som innehålles omkr. 23/; till 22/, ggr i totallängden. 

Den är längre än hög, och dess längd innehålles omkr. 8 till 

9 ggr i totallängden och omkr. 13/; till 12/; ggr i hufvudets 

längd. Den har 19 till 21 (vanligen 19—20) strålar, hvaraf 

de 4 till 5 förste icke äro grenige, de 2 förste äro rudimen- 

täre och den siste dubbel. — Analfenan är låg, och dess största 

höjd innehålles närmare 3:ne ggr i dess längd, hvilken senare 
återigen innehålles omkr. 71/, till nära 8 ggr i totallängden 
och omkr. 12?/; till 13/5 ggr i hufvudets längd. Denna fena 
är således här jemförelsevis något längre än hos föregående art. 

Den har 20 till 25 (vanligen 20—-23) strålar, hvaraf de 3 för- 

ste icke äro grenige och de 2 förste rudimentäre och den siste 

dubbel. — Bröstfenorna likna dem hos föregående art, och 
deras längd innehålles omkr. 8 ggr i totallängden och omkr. 

1!/, till 13/; ggr 1 hufvudets längd. Deras strålar äro 15 till 
16. — Bukfenorna likna äfven i det närmaste dem af den fö- 
regående arten, och deras längd innehålles omkr. 12 till 12!/, 

ggr i totallängden, och omkr. 2!/, till 2!/, ggr i hufvudets 
längd. De äro fästade under 5:te till 8:de strålarne i ryggfe- 

nan, och det fjällbihang, som är fästadt utanför och ofvan de- 

ras bas, har ungef. !/; eller något mera af deras längd. Deras 
bas är på samma sätt som hos föregående undertill betäckt af 

fjäll, men dessa äro mindre än hos den. Deras strålar äro 9. 

— Sljertfenan är särdeles djupt inskuren och med tillspetsade 

flikar. Längden af den nedre flikens längste strålar är ungef. 
3:ne ggr eller mera större än den samma af dess mellerste d:o, 

och innehålles omkr. 423/, till nära 5 ggr i totallängden, samt 

är något större än hufvudets längd. I afseende på strålarnes 

antal och beskaffenhet öfverensstämmer den med den samma hos 
föregående, och har 19 fullständige strålar, samt ofvan 7 och 

nedan 6 stödjestrålar. Å hvardera sidan är den, liksom hos 

föregående, från basen och ett stycke utåt till en del täckt af 

2:ne större, förlängda men mycket tunna fjäll, som hafva un- 

gef. !/. till 1/; af de längste strålarnes längd, — Fjällen äro 
i allmänhet märkbart större än de hos föregående art, och 

lemna jemte gälräfständerna ett godt kännemärke dem emellan, 
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och de fjäll, som å sidorna betäcka baserne af rygg- och anal- 
fenorna, äro betydligt mindre än de samma hos den. De 

äro för öfrigt olikstora och af vexlande form på olika ställen. 
På midten af kroppssidan, under ryggfenans början hafva de 

en rundadt-rhomboidisk form, med en tydlig trubbig vinkel å 

hvardera sidan af deras frie del, och med höjddiametern större 

än den longitudinelle, och varande å ett exemplar af 426 mill:s 

totallängd 13 mill. Samme fjäll hafva äå den instuckne änden 

tätt stående vågformiga tvärstrimmor och några glesa, irregu- 

liera, vågiga och tvärgående fåror. Den frie änden saknar dy- 

lika strimmor, men har temligen talrika, ehuru korta, radiära 

fåror, som gå ut till kanten. Fjällen å samma ställe hos före- 

gående art hafva samma skulptur, men icke samme form, eme- 

dan de hafva längddiametern störst, samt befunnos, enligt hvad 

ofvan är anfördt, hos ett exemplar af 570 mill:s totallängd hafva 

den större diametern blott 11 mill. Hos den här i fråga va- 

rande arten hafva vi också, i öfverensstämmelse med fjällens 

större storlek, uti en rad långs midten af kroppssidan mellan 

gälspringan och gränsen för fjällbetäckningen på stjertfenan 

endast räknat 60 till 65 fjäll, och i en vertikal rad mellan 

rygg- och bukfenorna 15 till 16 d:o. Fjällen bakom bröstfe- 

norna bilda liksom hos föregående en köl långs den tilltryckta 

fenans öfre kant, och de framom dessa fenors bas varande betäcka 

denne, ehuru i mindre grad än hos föregående. Bukfjällen likna 

i det närmaste dem hos föregående, men hafva högre köl, och vi 

hafva framom bukfenorna räknat 21, och mellan dem och anus 

15 sådana. De andra fjällen på buken äro icke, såsom hos 
föregående, större än fjällen uppe på kroppssidorna. — Sidolinie 

saknas. — Färgen enligt Marm på ryggen och öfra sidan af 

hufvudet sjögrön, på det senare med någon messingsglans i 

bottnen. MHufvudets sidor silfverhvita, med messingsgul glans. 

Kroppssidorna silfverhvita, med skiftning i regnbågens färger. 

Buken enligt ScHAGErstrRös med någon gul anstrykning. Bakom 

lockets öfra hörn är en större, svartaktig eller svartgrå fläck, 

och bakom denne en horisontel eller långsgående rad af omkr. 

3 till 9 något mindre och rundade svartaktige fläckar. Den 

högste spetsen af ryggfenan och bakre brädden af stjertfenan 

svartaktige. Bröstfenorna gråhvitaktiga, med spetsen och bakre 

brämet hvita. Buk- och analfenorna hvita. Iris blekt mes- 
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singsgul och med svartaktig skuggning upptill. Nosspetsen 
och tungans öfra sida svartaktiga. 

Stamsilien, som hos oss är fåtalig och icke uppträder i 

stim af någon betydenhet, förekommer från södre Östersjön upp 
till gränsen af Norge. I södre Östersjön, der den enligt Skan- 

dinavisk Fauna erhållits vid Abbekås fiskläge vid södra kusten 

af Skåne, och i Öresund är den sällsynt, men i Kattegat och 
vid Bohuslän fås den icke så sällan, ehuru den dock icke der 

är allmänt förekommande, och blott äldre eller mer eller min- 

dre stora exmplar erhållits. Det senare tyckes utvisa, att den 

i Bohuslän icke är stationär och ynglande. Då det, enligt hvad 

ofvan är anfördt, är denna art, som i tidskriften Fiskaren, 1:sta 

årgången, N:o 2, pag. 38, omnämnes under namnet Cl. alosa 

såsom förekommande i Lagaån och der känd under ett eget 

namn, så synes deraf följa, att den der torde hafva en normal 

förekomst. Enligt benäget meddelande af F. Tryzom förekom- 

mer den äfven utanför Nissaåns utlopp, samt skall fångas tem- 

ligen ofta tjogtals i Liimfjorden vid Jutland. Enligt oss af 

Sam. Darz genom C. J. A. THupÉn benäget meddelad underrät- 
telse förekommer den icke i sjelfva Lagan, utan i hafvet i när- 

heten af dess mynning, hvarest den i Augusti och September 

ofta fångas på en eller ett par famnars djup. Den skall enligt 

honom dessutom icke vara sällsynt i närheten af kusten af 

Halland, der den stundom kallas Blanksill och stundom Strand- 

sill. Vv. YuHrEs har emellertid benäget meddelat oss några iakt- 
tagelser, som göra det sannolikt, att den leker i Lagaån. I 

södre Östersjön och i Öresund fångas den tillfälligtvis med garn 

eller not, och vid Bohuslän erhålles den enligt Marm oftast på 

s. k. koljebackor, samt i synnerhet under Oktober och Novem- 

ber månader, ehuru stundom äfven under våren och sommaren. 

Enligt Skandinavisk Fauna hade man i Juli 1832 vid Malmön 

på en gång fångat 20 stycken -med s. k. skäddegarn. — Vid ku- 

sterna af Norge synes den vara ännu mera fåtalig än hos oss, 

och har der enligt Corretr blott erhållits i Christianiafjorden 

och i trakten af Bergen. — För öfrigt förekommer den vid 

Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike, Iberiska 

Halfön och Italien, och är utbredd 1 Medelhafvet, hvarifrån den 

uppstiger i Nilfloden. Vid Tyskland förekommer den äfven vid 

Preussens Östersjökust, men skall enligt BrenrckE!) numera der- 

1) Fische, Fischerei etc. p. 169. 
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städes vara sällsynt. Vid Danska kusterna är den i allmänhet 

enligt WintHER?) fåtalig, liksom hos oss. 

Uti lefnadssättet öfverensstämmer den för det mesta med 
föregående art, och vandrar på bestämd, ehuru något senare tid, 

ur hafvet upp i der utfallande floder och strömmar, för att der 

lägga sina ägg, liksom den, ehuru detta icke med full säkerhet 

blifvit iakttaget hos oss. Enligt Frascris Dar vandrar den upp i 
floderna i England i slutet af April, i Maj och i början af Juni, 

och dess lek in träffar der i Juni och Juli. Dess gröfre och gle- 

sare gälräfständer antyda, att den lefver af något större djur 

än de, som tjena föregående art till föda. Benrecke uppgifver 

emellertid, att den lefver af kräftdjur, men Corrett har en 

gång i dess ventrikel funnit omkring 20 skarpsillar, och SEELEy 

uppgifver småfisk såsom dess föda, hvadan det är antagligt, att 

kräftdjur blott i mindre grad ingå i denna. Då den erhålles i 

ringa mängd, anses den såsom födoämne vara af jemföreisevis 

obetydligt värde, ehuru dess kött enligt Benecke skall vara väl- 

smakande. 

6:te Familjen CYPRINIDAE, G. Cuvier. 1817. 

Cyprins, G. CUVIER: Regne Animal 1:re edit. T. II, p. 190. — 1817. 

— Cyprinoides, L. AGASSIZ: Recherches sur les Poissons fossiles, T. V, 

pag. 10. — 1833—43). 

Kroppsformen omvexlande, och kroppen merendels täckt 

med fjäll, men hufvudet utan sådana. Öfverkäkens kanter 

bildade endast af mellankäksbenen. Munnen tandlös, men 

de nedra svalgbenen, som äro böjda omkring svalget, beväp- 

nade med starka och ömsning underkastade tänder, då der- 

emot de öfra d:o saknas och äro ersatta af en broskartad, 

på ett från basilarbenet utgående hypapophysialutskott fästad 

broskartad eller läderartad knöl (svalgbrosk). Fettfena sak- 

nas, men abdominala bukfenor förefinnas, äfvensom os sym- 

plecticum, och å hvardera sidan af de främsta kotorna är mel- 

1) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 50. 
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lan hörselorganet och den genom en insnörpning i en främre 

och en bakre, eller en högra och en venstra afdelning delade 

simblåsan en kedja af ben. Gälhinnans strålar äro endast 

S:ne, och gälhinnorna äro fastvuxna vid gälnäset. Ventrikeln 

är enkel och föga distinkt, och appendices pylorice saknas. 

Äggen utfalla icke i bukhålan. 

Af de till de färska vattnen egentligen hörande fiskfamil- 

jerna är denna talrikast representerad så väl i afseende på for- 

mer som individer, och så väl i allmänhet som inom vår fauna. 

Något öfver 200 slägten och 1,000 arter äro kända från både 
Gamla Werlden och från Nordamerika, och inom vår fauna 

hafva vi enligt den af oss antagna uppställningen 10 slägten 

och .20 arter. Skilnaderna mellan slägten och arter äro ofta 

obetydliga, och detta utvisar, att denna familj är särdeles na- 

turlig, på samma gång som den är mycket rik på former. De 

tillhöra i allmänhet färskt vatten, men en del förekomma äfven 

i bräckt d:o, eller i sådant med mindre sälta, såsom Östersjön 

och Bottniska Viken, och någon gång äfven i vesterhafvet, ehuru 

nära intill kusten och flodmynningarne. En del äro migrato- 

riska, och vandra på viss tid, vanligen hos oss under våren, 

från hafvet och sjöar upp i floder och strömmar. Det i all- 

mänhet obetydliga och tandlösa gapet utvisar, att de icke äro 

roffiskar, ehuru de någon gång förgripa sig på småfisk eller 

fiskyngel. Deremot äro de ofta af stor betydelse såsom föda åt 

roffiskar. De äro i allmänhet hos oss vår- och sommarlekande. 

Talrika fossila lemningar af karpfiskar, som till stor del 

kunna hänföras till nu lefvande slägten, hafva blifvit funna i 

färskvattensbildningar, tillhörande tertiära lager, såsom kalk- 

stenen vid Oeningen och Steinheim, ligniten vid Bonn, Stöchen 
m. £. st., de kolartade skifferlagren vid Licata på Sicilien och 

Padang på Sumatra och i motsvarande lager vid Idaho i N. Amerika. 

Vi indela denna familj i 2:ne underfamiljer, af hvilka den 

2:dra ofta, t. ex. af HeckKer & Kner och Vv. SirBonp, blifvit upp- 
tagen såsom en egen familj. I öfverensstämmelse med GÖNTHER 
upptaga vi den blott såsom underfamilj. Denne författare har 

emellertid för våra arter derjemte upptagit 2:ne andra under- 

familjer eller grupper: Leuciscina och Abramidina, hvilka dock 

synas oss vara af ringare värde, i jemförelse med den 2:dra 

här upptagna, och derför, åtminstone i förevarande arbete, med 
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fog kunna uteslutas, då alla de till den 1:sta här upptagna 

hörande formerne sluta sig nära till hvarandra och bilda en 

särdeles naturlig grupp. 

Härjemte bifogas en synoptisk tabell öfver underfamiljer 

och slägten"). 

1:sta Underfam.: CYPRININI, BonAPARTE. 

(Cyprinimi & Leuciscini, BONAPARTE: Catalogo metodico dei Pesci 

europei, pag. 26 & 28. — 1846). 

Karpar. 

Simblåsan icke innesluten i någon benkapsel, samt delad 
i en främre och en bakre afdelning. Gälöppningarne store. 

Till denna underfamilj hör den vida störste delen af karp- 

fiskarne i allmänhet, och af våre alle, med undantag blott af 

ett slägte. Hos en stor del erhålla hanarne under lektiden 
smärre vårtlika förtjockningar i den fjällen betäckande ytter- 

huden, erinrande något om dylika hos en del hanar bland 

sikarne. 

I. Slägtet Cyprinus, ARrRTeDI. 

(Genera Piscium, pag. 2 — 1738). 

Kroppen är stundom mer och stundom mindre hög och 

hoptryckt, och täckt med stora och hårda fjäll. Skäggtömmar 

finnas stundom och saknas stundom vid munnen. Gälöppnin- 

garne äro store, och de nedra svalgbenen äro beväpnade med 

S:ne, eller ock endast 1 rad tänder, för det mesta med plat- 

tade kronor. Ryggfenan är lång och mycket längre än anal- 

1) Man har ofta vid slägtenas bestämning fästat stort afseende vid 

svalgtändernas beskaffenhet, och vi vilja icke bestrida, att de ofta i detta 

afseende kunna vara af värde, men då de stundom äro underkastade någon 

individuel vexling, och dessutom de af dem erbjudna karaktererna icke äro 

så synnerligen lätt tillgängliga, hafva vi icke å tabellen tagit dem i be- 

traktande. De synas oss dessutom stundom föranleda generisk skilsmessa 

mellan arter, som naturen nära förenat med hvarandra. 
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fenan, som är kort, och en af deras främre strålar är större 

än de andre och benhård, samt långs bakre kanten med 2:ne 

rader taggar, eller sågtänder”). 

De få till detta slägte hörande arterna, från de tempererade 

delarne af Europa och Asien, visa stor frändskap med hvarandra, 

men förete dock, enligt hvad ofvanstående diagnos antyder, i af- 

seende på skäggtömmar och svalgtänder så stora skilnader, att 

de i allmänhet på senare tiden blifvit upptagna i 2:ne skilda 

slägten. Ehuru vi icke vilja uppskatta dessa skilnader såsom 

egande generisk betydelse, vilja vi dock derå fästa sådant af- 

seende, att vi upptaga dem under 2:ne subgenera eller under- 

slägten. 

Underslägtet Cyprinus, Arrteni, 8. strict. 

Skäggtömmar vid munnen (å hvardera sidan 2:ne) före- 

finnas. De nedra svalybenen merendels beväpnade med 3:ne 

rader tänder, hvaraf 3 i den ena raden och blott 11 hvardera 

af de andra d:o, och i allmänhet hafva 3—4 af dessa tänder 

plattade och strecktecknade kronor. 

Till detta underslägte höra blott ett par arter, från Eu- 

ropa och Asien, ehuru den ena blifvit införd äfven till andre 

verldsdelar. Till vår och Europas fauna hör blott en art, som 

dock uppträder med flera varieteter. 

1. Cyprinus ecarpio, Liss 

Karpen. 

Munnen liten och föga uppstigande, och skäggtömmarne 

vanligen väl utbildade. Ryggfenan med 3—4 enkle och 17— 

22 grenige strålar, och den bakerste af de förre, som är ben- 
hård, är liksom den bakerste af de enkle i analfenan groft 
tandad. 

1) Vi anse oss här böra gifva åt detta slägte samma omfattning som 

det erhållit i Skandinavisk Fauna. 

Lilljeborg : Fiskarne, III. 9 
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Rf1 94 T7—225 af. 0—3--5—6 vbrf. 15—16 bl. 8-9 
StjöS SES LIE 

Cyprinus Carpio, LINNE: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 128. — 1761. 

Der Karpfen., BLocH: Naturgesch. d. Fische Deutschlands, Th. I, pag. 

92, Taf. XVI & XVII. — 1782. 

Der Spiegelkarpfen, IDEM: ibm, Th. III. pag. 131. — 1784. 

Der Lederkarpfen, IDREM : ibm, pag. 178. 
Cyprinus Carpio, A. J. Retzius: Faun&e Svecicg Pars I:ma, pag. 354. — 

1800. 

PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III. pag. 289. 

— 1831. 

3 5 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologige Scandinavice. pag. 

33. — 1832. 

5 5 VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVI, pag. 23. — 1842 ; 

» elatus, IDEM: ibm, pag. 62. 

» regina, IDEM: ibm. pag. 63. 

» lungaricus, IDEM: ibm. pag. 65. 

> Nordmanni, IDEM: ibm, pag. 66, pl. 456. 

>» flavipinnis, IDEM: ibm, pag. 71, pl. 457. 

» vittatus, IDEM: ibm, pag 7172. 

> mMgroauratus, IDEM: ibm, pag. 73. 

rubro-fuscus, IDEM: ibm, pag. 74. 

viridi-violaceus, IDEM: ibm, pag. 75. 

> Carpio, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 290. — 

4 

1846 — 1853. 

3 IS. NILSSON: Skandin Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag- 

284. — 1855. 

” carpio, HECKEL & KNER: Die BSisswasserfische der Ööstreichi- 

schen Monarchie, pag. 54. — 1858. 

» acuminatus, IIDEM: ibm, pag. 58. 

hungaricus, TIDEM: ibm, pag. 60. 3 

>» regina, IIDEM: ibm, pag. 62. 

» CArpio, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. I, pag. 354. — 1859. 

3 C. TH E. Vv. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mit- 

teleuropa. pag. 84. -— 1863. 

A. GÄNTHER: Catal. of the fishes in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 25. — 1868. 

R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 179. — 1875. 

A. FEDDERSEN: Fortegnelse over de Danske Ferskvands- 

fiske; Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd pag. 
382. — 1879—1880. 

5 3 B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 106. — 1881. (Med goda figurer). 
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Cyprinus carpio, E. MOREAU: Histoire natur. des Poiss. de la France, 

T. III, pag. 368. — 1881. 

S i JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 254. — 1882. 

3 z FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 158, pl. 129, fig. 2. — 1880—1884. 

MöBIUS & HEINCKE: Die Fische der Östsee, pag. 105. 
883 
0. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 415, blad 48, bild 129. — 1884, 

H. G. SEELEY: The Fresh-water Fishes of Europe, pag. 

95. — 1886. 

Dess vanliga Svenska namn är Karp. 

Beskr. Den ernår en betydlig storlek i sydöstra Europa 

vid god tillgång på föda. MHeczrer & KserR uppgifva, att den 
under sådana förhållanden blir 3—4 fot, eller omkring 900 

—1,200 mill. lång, med en vigt af 35—40 skålpund; och 

Parras nämner, att den i Kaspiska Hafvet ernår en vigt af 

60 skålpund. Hos oss blir den i instängdt tillstånd, eller i 

karpdammar icke så stor, och öfverstiger då knappast en vigt 

af 10 skålpund eller omkr. 4—5 kilogram. I fritt tillstånd 

blir den dock äfven hos oss större, och C. P. Åström!) upp- 
gifver, att man vid Lomma, ej långt från Lund, i Höjeå vid 

ovanligt stort vattenflöde fångat karpar, som vägt 23—27 skål- 

pund, och som då sannolikt haft en längd af bort åt 3 fot. — 

Kroppsformen är stundom mera undersätsig och stundom mera 

långsträckt, och stundom mera och stundom mindre hoptryckt, 

och synes hos oss i allmänhet vara högre hos de yngre än hos 

de äldre. Största kroppshöjden innehålles ofta hos de äldre hos 

oss omkr. 42/, eller något mera, och hos de yugre nära 4 ggr 

i totallängden till spetsen af nedre stjertfenfliken, och störste 

tjockleken innehålles hos de förre omkr. 1!/; och hos de senare 

omkr. 2:ne ggr i den förra. Stjertens minsta höjd strax framom 

stjertfenan innehålles hos de äldre omkr. 111!/, och hos de 

yngre omkr. 10 ggr i totallängden, och hos de förre nära 2!"/, 
och hos de senare omkr. 2/4 till 2!/, ggr i hufvudets längd. 

Hos de förre höjer sig ryggens profil från nacken till rygg- 

fenan obetydligt, eller ock höjer den sig något starkare vid 

nacken och är sedan derifrån till ryggfenan nästan jemnhög 

1) Några iakttagelser rörande de Vertebrerade djur, som förekomma 

i trakten af Lomma, pag. 26. 
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eller horisontel, och ryggen är här temligen afrundad och föga 
hoptryckt. Hos de senare bildar framryggens profil i förening 

med hufvudets öfre d:o en jemn och temligen starkt uppstigande 

båge, och den bakre delen af den är mera hoptryckt. Afstån- 

det mellan nosspetsen och anus innehålles hos de äldre omkr. 

12/, och hos de yngre omkr. 13/, ggr i totallängden. — Huf- 

vudet är, sedt från sidan, trubbigt koniskt, med den öfre pro- 

filen något mera stupande än den undre d:o är uppstigande, ' 

samt innehålles hos de äldre omkr. 4?/, till nära 5, och hos 

de yngre omkr. 42/5; ggr i totallängden. Afståndet mellan fjäll- 
gränsen på nacken och nosspetsen är hos de äldre i allmänhet 

betydligt större än och hos de yngre ungef. lika med hufvu- 

dets höjd derstädes, och denne senare är i allmänhet större än 

hufvudets tjocklek öfver locken. Hufvudets öfre profil är hos 

de äldre nästan rät, och hos de yngre något bågböjd, och pan- 

nan är hos de förre plattkullrig, med 2:ne långsgående låge ryg- 

gar, som fortsättas öfver hjessan, och den är hos de senare kull- 

rig, med föga märkbare ryggar. Nosens längd innehålles hos 

de äldre ungef. 2?/, och hos de yngre omkr. 3 ggr i hufVu- 

dets d:o, och dess spets, som är tvärtrubbig, framskjuter något 

litet framom spetsen af underkäken. Munnen är liten, med 

föga uppstigande munspringa och med tjocke läppar, som jemte 

nosspetsen äro mer eller mindre ruggige af mycket korta hud- 

papiller. Munvinkeln är långt framom ögat och ungef. under 

den främre näsborren. Bakom hvardera munvinkeln är en till- 

spetsad skäggtöm, hvars längd hos de äldre är ungef. lika med 

!/, af den samma af underkäken, men hos de yngre är mindre 

än denna 2/,, och ofvan öfverläppen och närmare munvinkeln 

än nosspetsen är å hvardera sidan en mindre dylik skäggtöm, 

som hos de förre har ungef. 1/,, men hos de senare blott omkr. 

!/, af den bakre skäggtömmens längd. Näsborrarne sitta tätt 

intill hvarandra och omkr. fyrdubbelt närmare ögat än nos- 
spetsen, och mellan dem är en utstående hudflik. Längden af 
öfverkäken innehålles hos de äldre omkr. 32/5; och hos de yngre 

omkr. 3'/; 1 hufvudets d:o, och öfverkäksbenets bakre ände är 

framom ögat. Längden af underkäken innehålles hos de äldre 
omkr. 3 och hos de yngre omkr. 2?/; till 23/, ggr i hufvudets 
d:o, och underkäkens bakre ände är under ögats framkant. 

Ögonen äro temligen små, och deras längddiameter innehålles 

hos de äldre omkr. 62/, och hos de yngre omkr. 4!/, till 5 
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ggr 1 hufvudets längd, samt hos de förre mera än 2:ne och hos 

de senare 11/, till 2:ne ggr i pannans bredd midt öfver dem. 

Lockets och underlockets bakre kanter bilda en mer eller min- 

dre jemn båge, och det förra är radiärt fåradt, med fårorna 
starkare framstående hos de äldre. Förlocket är nästan half- 

månformigt. Gälöppningarne äro store, men sträcka sig dock 

icke längre fram än under de bakre kanterne af förlocken. Gäl- 

hinnorna äro fastvuxna till gälnäset, och hvardera har blott 

3:ne strålar, som äro temligen brede och sabelformige. — Tän- 

der saknas i munnen och förefinnas endast på de nedre svalg- 

benen. På hvartdera af dessa bilda de i allmänhet 3:ne rader, 

med 3 i den innersta raden och blott 1 i hvardera af de andra 

raderna, men vi hafva stundom hos yngre individer å det ena 
svalgbenet funnit 3:ne rader, med tanden i den yttersta raden 

rudimentär, och å det andra blott 2:ne d:o. Den nedersta i den 

innersta raden har en rundad, trubbspetsig eller knölformig 

krona. De 2:ne ofvan denna i samma rad sittande tänderna 

hafva plattad något hoptryckt och transversel och strecktecknad 

krona, och tanden i den 2:dra eller mellersta raden har äfven 

plattad och strecktecknad, men rundad krona, och så är äfven för- 

hållandet med tanden, som bildar den yttersta eller tredje ra- 

den hos äldre exemplar, ehuru dessa 2:ne senare tänder, i syn- 

nerhet den yttersta, äro små och mycket mindre än de andra. 

Svalgbenen, på hvilka dessa tänder sitta, hafva en starkt fram- 

stående afsats i yttre kanten, och deras öfre del är starkt böjd 

och vid spetsen snedt afskuren och temligen bred, i synnerhet 

hos äldre. — Gälräfständerna äro temligen korta och glesa, och 
utan taggar 1 inre kanten, men bära der korta och tjocka hud- 

papiller. De bilda 2:ne rader på hvarje gälbåge, och de i den 

inre raden äro flera än de i den yttre. Vi hafva räknat 18 i 

den yttre och 28 i den inre raden. De tyckas icke vara lämp- 

liga såsom silapparat. — Ryggfenan är lång, så att hufvudets 

längd innehålles omkring eller nära 12/5; ggr i den sammas 

d:o, och så att denna senare innehålles något mera än 3 till 

omkr. 3”/; ggr i totallängden. Dess höjd innehålles omkr. eller 
nära 3 ggr i dess längd, och är störst vid dess främre ände, 

bakom hvilken den är grundt urbugtad och är derefter nästan 

jemnhög, eller ock sänker den sig mycket långsamt bakåt. Den 

börjar på ett afstånd från nosspetsen, som innehålles omkr. 23/. 
till nära 23/, ggr i totallängden, och slutar midt öfver anal- 
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fenans slut, eller ock något litet framom detta. Den har fram- 

till 3 till 4 (vanligen 3) oledade strålar, af hvilka den bakerste 

är tjock och benhård och i bakre kanten försedd med 2:ne ra- 

der grofva och något nedåt rigtade taggar eller sågtänder, och 

der bakom 17 till 22 (vanligen 18—21) ledade och grenige 

d:o, af hvilka den främste är längst och den bakerste är dub- 

bel. — Analfenan är något högre, men mycket kortare än 

ryggfenan, så att dess längd, som är betydligt mindre än dess 

höjd, innehålles omkr. 33/, till nära 43?/, ggr i nämnda fenas 

längd. Den börjar på ett afstånd från bukfenornas fästen, som 
är något större än det samma mellan bröst- och bukfenornas 

d:o, och innehålles omkr. 45/, till 5!/; ggr i totallängden. 

Dess undre kant är snedt afhuggen och den har framtill 2 till 

3 oledade strålar, af hvilka den bakerste är tjockare och ben- 

hård och i bakre kanten försedd med 2:ne rader grofve taggar 

eller sågtänder, och der bakom 5 till 6 grenige strålar, af 

hvilka den bakerste är dubbel. — Bröstfenorna äro af medel- 

mättig storlek, och deras längd, som är betydligt mindre än 

hufvudets d:o, innehålles omkr. 6 till 6!/, ggr i totallängden. 

De äro af en nästan oval eller elliptiskt oval och snedt afrun- 

dad form, och hafva 15 till 16 strålar, af hvilka den ytterste 

är tjock och icke grenig. — Bukfenorna, som äro fästade un- 

der 2:dre eller 3:dje till och med 5:te eller 6:te strålarne i 

ryggfenan, och på ett afstånd från bröstfenornas fästen, som 

innehålles omkr. 5/, till 6 ggr i totallängden, äro af en oval 

eller elliptiskt oval form och snedt afrundade eller afskurna, 

samt något mindre än bröstfenorna, så att deras längd inne- 

. hålles omkr. 6!/, till 7!/; ggr i totallängden. De hafva 8 till 

9 strålar, af hvilka den ytterste är tjockast och icke grenig. 

Deras fjällbihang är rudimentärt. — Stjertfenan är djupt ur- 

ringad, med vid spetsen afrundade eller trubbspetsige flikar, af 

hvilka den undre merendels är något längre än den öfre. Läng- 

den af de längste strålarne i den förre är nära öfverensstäm- 

mande med den af hufvudet, och innehålles omkr. 43/, till 

42/5 ggr i totallängden, och är ungefär eller nära dubbelt större 

än den samma af dess mellerste strålar. Den har 18 till 19 

fullständige strålar, af hvilka den ytterste å hvardera sidan icke 

är grenig, samt ofvan 3 och nedan 4 stödjesträlar. — Fjällen, 

som betäcka kroppen, men icke hufvudet och fenorna, dock med 

undantag af stjertfenans bas, äro stora och af vexlande storlek 
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och form på olika kroppsdelar. De äro minst på rygg- och 

buksidorna. Hos ett exemplar af 444 mill:s totallängd hafva 

vi funnit ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början hafva 

längddiametern 22 mill. och höjddiametern 17 mill., och det 

angränsande fjället i raden näst ofvan det samma företedde un- 

gefär samma dimensioner och form. Denne senare är nästan 

rektangulär, dock med den frie änden afrundad och den instuckne 

d:o bugtig. De äro tjocka och temligen fast sittande cycloid- 

fjäll, med central kärna och ytterst talrika, fina och vågfor- 

miga koncentriska linier. Å den frie änden förefinnas 28—30 

radiära fåror, och tvärs öfver de fine ryggarne mellan desse gå 

omkr. 20—24 koncentriska rader af knottror, som göra, att 

fjällens frie delar äro ruggige. Den instuckne delen har tal- 

rika fina radiära linier, och dess kant har 2—3 bugter. Dessa 

senare äro stundom otydliga på de till sidolinien angränsande 
radernas fjäll. Mellan rygg- och bukfenorna hafva vi å hvar- 

dera sidan räknat 11 till 12 långsgående fjällrader. — Sido- 

linien är fullständig, och böjer sig i början något litet nedåt, 

men går derefter rät. Fjällens antal i den samma hafva vi 

funnit vara 36 till 38!). På hufvudet förefinnas åtskilliga 

glesa rader af slemporer. — Färgen liknar vanligen mycket 

den hos rudan, men är vexlande, och är stundom mörkare och 

stundom ljusare. Ryggsidan är stundom mörkt olivgrönaktig, 

stundom svartartgrå eller svartbrun och stundom blågrön. 

Kroppssidorna äro guldgula eller messingsgula, med mörkgrön 

skuggning, derigenom att fjällens frie kanter äro svartgröne, 

eller ock äro fjällen i midten försedda med en svartgrön fläck, 

hvarigenom i förra fallet uppkommer en svartgrön retikulering 

och i det senare svartgröna långsgående streck. Läpparne och 

buksidan äro gulaktiga, eller ock är den senare smutsigt hvit- 

aktig. Ryggfenan är gråaktig, stundom mörkare; bröst-, buk- 

och stjertfenorna violetta och ofta mörka, och analfenan rödbrun 

eller ock mörkt gråbrun. bStundom hafva alla fenorna, med 

undantag af ryggfenan, en rödaktig anstrykning. Iris är guld- 

gul. Under lektiden erhålla hanarne på hjessan, kinderna gäl- 

locken, kroppssidorna och på bröstfenornas stralar hvita, irreguliert 
spridda hudvårtor, hvilka sedermera försvinna. 

1) NILSSON uppgifver 34—35, och KRÖYER 37—38. 
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Vi hafva ofvan antydt, att denna art företer flera varie- 

teter. BrocH har beskrifvit och afbildat en varietet under namn 

af ”Spiegelkarpfen” (Rex Cyprinorum)"), som utmärker sig 

derigenom, att fjällen, åtminstone delvis, äro ovanligt stora. 

Enligt Benecke (anf. st.) är denna varietet jemte den följande 

ännu mycket odlad i Böhmen, och han gifver en figur öfver ett 

dylikt exemplar med mycket stora fjäll långs sidolinien och 

eljest utan fjäll. BrocH beskrifver?) en annan varietet, som 

han kallar ”Lederkarpfen” (Cyprinus nudus), som, såsom nam- 
net utvisar, utmärker sig derigenom, att den saknar fjäll. — 

HeckKeL & Kner (anf. st.) beskrifva och afbilda en varietet un- 
der namn af Cypr. hungaricus, som utmärker sig genom en 
långsträckt, den cylindriske sig närmande kroppsform, med till- 

spetsadt hufvud, hvars längd är ungef. lika med kroppshöjden. 

En mellanform mellan denne och den vanlige karpen är af 
BonsarParre i hans Iconographia della Fauna Italica beskrifven 

och afbildad under namn af Cyprinus regina, och är äfven be- 

skrifven och afbildad af HeczrerL & Kner, som dock antyda, att 
de icke kunnat finna några konstanta skiljemärken mellan den 

och den vanlige karpen. — Sist nämnde författare beskrifva 

och afbilda såsom särskild art ännu en varietet. som af dem 

benämne: Öypr. acuminatus, som utmärker sig genom långt 

och spetsigt hufvud och ovanligt stor kroppshöjd, som innehål- 

les omkr. 3 ggr i totallängden och omkr. 21/, till 2?/; ggr i 

längden till fjällgränsen på stjertfenan. Öfre profilen från nos- 

spetsen till ryggfenan är starkt uppstigande och nästan rät 

eller föga bågböjd. Munspringan är mera uppstigande och pan- 

nan smalare än hos den vanlige karpen. Dessa varieteter eller 

former hafva anträffats i Tyskland, Polen, Österrike, Ungern, 

Italien och Frankrike. 

Man har sedan lång tid tillbaka haft sig bekant, att kar- 

pen och rudan — nemligen damrudan -—- tillsamman alstra 

bastarder eller hybrider, som sannolikt äro fruktsamme. Redan 

ConraD GESNER, ÅLDROVAND Och WinnucHBY m. fl. omtala dem, 

men det är först på senare tiden som desse hybriders natur 

med vetenskapliga grunder blifvit ådagalagd. En af dem, som 

först lemnat bidrag af den senare beskaffenheten till lösningen 

1) Naturgesch. d. Fische Deutschlands, Th. III, p, 13i, Taf, 17, 

2)EANTESt IP, ELLO: 
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af denna fråga, är framl. Doktor N. O. SCHAGERSTRÖM, SOM rYr6e- 

dan 1838 i korthet beskrifvit!) en på goda grunder af honom 

antagen hybrid mellan karp och ruda från en karpdam vid 

Krapperup i Skåne, hvarest dessa båda fiskslag förekommo till- 

samman. Ett af typexemplaren för hans beskrifning förvaras i 

Upsala Universitets zoologiska museum, och företer följande di- 

mensioner och egenheter. Totallängd till spetsen af nedre stjert- 

fenfliken 11 tum, dec.m., eller 330 mill. Längd till spetsarne 

af de mellerste stjertfenstrålarne 10 tum eller 300 mill. Krop- 

pens största höjd 87 mill. och tjocklek 47 mill. Stjertens 
minsta höjd strax framom stjertfenan 35 mill. Afståndet mel- 
lan nosspetsen och anus 189 mill. D:o mellan d:o och bukfe- 

norna 128 mill. D:o mellan d:o och ryggfenan 125 mill. D:o 

mellan bröst- och bukfenornas fästen 50 mill. D:o mellan buk- 

fenornas d:o och analfenan 60 mill. Hufvudets längd (å sidan) 

75 mill. Afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nac- 

ken 57 mill. Hufvudets höjd vid nämnde fjällgräns 60 mill. 

och dess störste tjocklek öfver locken 47 mill. Öfverkäkens 

längd 221/, mill. Underkäkens d:o 27 mill. Skäggtömmens 

bakom munvinkeln längd 5 mill. Ögats längddiameter 14 mill. 

Pannans bredd midt öfver ögonen 31 mill. Ryggfenans höjd 

39 mill. D:o längd 96 mill. Analfenans höjd 34 mill. D:o 

längd 27 mill. Bröstfenans längd 50 mill. Bukfenans d:o 49 
mill. Stjertfenans nedre fliks längste strålars längd 67 mill. 

D:o öfre fliks d:o d:o 72 mill. D:o mellerste strålars d:o 36 

mill. Det saknar det främre, ofvan öfverläppen hos karpen sit- 

tande paret af skäggtömmar, och har det bakre, bakom mun- 

vinklarne varande paret mycket mindre än de hos honom, så 

att deras längd utgör knappt !/; af den samma af underkäken. 

Locket har å yttre sidan tätt sittande radiäre, knottrige ryggar. 

Framryggens profil är starkt bågböjd, och framryggen är temligen 

skarp och hoptryckt. Ryggfenans strålar 4—+ 19, och dess 4:de ben- 
hårde och i bakre kanten taggige stråle har taggarne något min- 

dre än de hos karpen, men större och glesare än de hos rudan. 

Analfenans strålar 3+6, af hvilka den 3:dje af de förre liknar 

den taggige strålen i ryggfenan. Bröstfenans strålar äro 16 och buk- 

fenans d:o 9. Stjertfenan har 19 fullständige, till spetsen utgående 

1) Physiographiska Sällskapets i Lund Tidskrift, 2:dra häftet, p. 295. 

— 1838. 
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strålar, och ofvan och nedan 4 stödjestrålar. Mellan rygg- och buk- 

fenorna äro å hvardera sidan 14 långsgående fjällrader, och 

sidolinien har 36 fjäll. De nedra svalgbenen likna i sin form 
fullkomligt de samma hos rudan, d. v. s. äro vid öfre änden 

något bredare och der i främre kanten starkare urbugtade än 

hos karpen, men de bära liksom hos denne 3:ne rader tänder, 

hvilka dock äro 4 i den innerste raden och hafva samme form som 

hos rudan, d. v. s. de 3 öfra tänderna i den innersta raden äf- 

vensom den i mellersta d:o hafva kronan starkare hoptryckt än 

hos karpen, samt blott omsluten af en enkel emaljslynga, och 

således icke företeende den tvärt genom kronan gående, utstå- 

ende emaljkant, som der finnes hos karpen, och de sakna äfven 

de mörka streck, som karpen i allmänhet har derstädes, och äro 

således icke egentligen strecktecknade. Tänderna i de 2:ne 

yttre raderna äro dessutom helt små, och mindre än de hos 

karpen. Denna tandbildning afviker visserligen från den van- 

liga hos desse hybrider, som enligt Hecker & Knwer och v. Sir- 

BoLD vanligen blott hafva 2:ne tandrader, med 3 tänder i den 

inre raden, men den senare författaren har dock någon gång 

anträffat en dermed öfverensstämmande sådan. Då man jem- 

för de ofvan anförda dimensionerna med de för karpen här an- 

gifna proportionerna, finner man, att kroppshöjden är väl så 

stor, som hos denne vanligen, då den samma blott innehålles 

omkr. 33/, ggr i totallängden!), ehuru afvikelsen i detta af- 

seende från de yngre karparue är obetydlig. Framryggen är 

mera hoptryckt och skarp än hos karparne, och starkare båg- 

böjd, och deruti företeende en tendens till rudorna. Afståndet 

mellan fjällgränsen på nacken och nosspetsen är mindre än hos 

karpen, och innehålles omkr. 1!/, ggr i hufvudets längd, då 

det hos karpen blott innehålles omkr. 11/5 d:o i den senare. Att 

den blott har ett par mycket små skäggtömmar, nemligen de, 

som äro belägne bakom munvinklarne, och saknar det främre 

paret, utvisar ett närmande till rudan, som helt och hållet 

saknar sådane, samt visar en afvikelse äfven från de förut iakt- 

1) SCHAGERSTRÖM har troligen haft något annat exemplar, som varit 

högre, eller ock har detta i tidens längd genom spritens inverkan blifvit 

lägre, emedan han uppgifver kroppshöjden (af honom benämnd bredden) till 

!'/; af längden. 
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tagne bybriderne, som i allmänhet varit försedde med 2:ne par 

små dylike. Att den har knottrige, radiäre ryggar eller upp- 

höjda linier på locket, visar äfven afvikelse från karpen, som 

har dem släte, och öfverensstämmelse med rudan, som har dem 

på samma sätt knottrige. Fenorna likna i det närmaste de 

samma hos karpen, ehuru rygg- och bukfenorna synas vara väl 

så långa, och stjertfenan företer den (möjligen individuella) af- 

vikelsen, att den öfre stjertfenfliken är längre än den undre. 

De långsgående fjällraderna mellan rygg- och bukfenorna äro 

flera än hos karpen, utan tvifvel beroende på den högre kropps- 

formen, men fjällens antal i sidolinien är det samma, som hos 

honom. ScHAGERsTRÖM uppgifver, att dess fjäll skulle vara större 

än de hos karpen, men detta är således icke förhållandet 

hos detta exemplaret. Ett fjäll i sidolinien under ryggfe- 

nans början är 16 mill. långt och 14 d:o bredt. De äro dock 

något afvikande från karpens uti sin form och struktur, och 

förete deruti tendenser till rudans fjäll. Det nämnda fjället, 

jemfördt med det motsvarande hos karpen, är något kortare och 

har den frie änden mera afrundad. De radiära fårorna a den 

yttre sidan af den frie änden äro lika med dem hos karpen, 

men de koncentriska raderna af knottror äro blott 14—15, och 

den instuckne änden har omkr. 7 bugter i kanten, och till dessa 

gå från kärnan lika många temligen djupa radiära fåror, då 

deremot hos karpen blott ett par tre sådana äro mycket svagt 

antydda, och för öfrigt saknas här å den instuckne änden de 
talrika radiära streck, som der förefinnas hos den senare. Detta 

exemplar, som i afseende på tänderna på de nedra svalgbenen 

äfvensom kroppsformen synes komma karpen något närmare än 

vanligen de hybrider göra, som fått namn af Cypr. Kollariti, 

med blott 2:ne tandrader, är sannolikt en produkt af karp och 

hybrid. Fr. Day uppgifver. att man i England sammansläpt 
hona af karp med hane af ruda, och omvändt hane af den förre 

med hona af den senare, äfvensom en hona af hybriden C. kol- 

larii med en hane af karp, och att i de 2:ne förra fallen af- 

"komman fullt öfverensstämde med hybriden C. Kollarii, då 
den deremot i det 3:dje fallet endast med svårighet kunde skil- 

jas från karpen. Detta antyder, att dylike hybrider genom 

fortsatt kroasering med endera af stamarterna slutligen öfvergå 

till den, äfvensom att de i allmänhet äro fruktsamme. Denna 
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fruktsamhet antages äfven af R. Lrvckart!), som iakttagit dy- 

like hybrider, som stundom saknat skäggtömmar och stundom 

på det ena svalgbenet blott haft 1 rad tänder och på det andra 

2 d:o. — Denne hybrid blef af Heczer?) först upptagen såsom 
en ny art under slägtet Cyprinus, under namn af Cypr. Kol- 

larit, och sedermera af den samme?) uppstäld såsom typ för ett 

nytt genus, med namnet Carpio, och detta har slutligen af 

honom och Kyser blifvit upptaget uti ofvan citerade arbete öf- 

ver Österrikes färskvattensfiskar, samt äfven blifvit återgifvet 

af v. SiEBoLD 1 hans ofvan citerade arbete öfver mellersta Eu- 
ropas färskvattensfiskar, ehuru denne författare tydligen fram- 
håller denne forms egenskap af att vara en hybrid mellan karp 

och ruda, samt hans egen öfvertygelse derom. Detta var emel- 

lertid redan dessförinnan påpekadt och med diverse sannolik- 

hetsskäl understödt af DyBowski?). Att denne hybrid är frukt- 

sam, är antagligt dels deraf, att v. StBorp funnit dess ägg- 
stockar fullständigt utbildade och t. o. m. uppsvälde, och dels 

deraf, att den enligt VALENciennes är särdeles talrik i sjön Saint- 

Gratien i Frankrike. Äfven vid sätesgården Maltesholm i Skåne 

hafva vi hört den uppgifvas såsom der förekommande i karp- 

dammar, der rudor blifvit insläppta tillsamman med karpar. 

Den skall icke blifva så stor som karpen och skall växa långsam- 

mare än den, och anses derför 1 alla afseenden för mindre vär- 

defull än den, hvarför de, som odla karp, i allmänhet äro an- 

gelägne att undvika rudors sammanblandning med karpar. 

Kramiets byggnad företer stor likhet med den samma hos 

rudan, ehuru några anmärkningsvärda skiljaktigheter dem emel- 

lan förefinnas. I öfverensstämmelse med hufvudets form är det 

fasta kraniets höjd mindre hos karpen än hos rudan, så att 

nämnda höjd öfver bakre kanten af fästet för pharyngealbrosket 

knappt är större än dess största bredd, då den deremot hos ru- 

dan är betydligt större än den senare. Basilarbenets undre eller 

hypapophysialutskott står hos karpen längre ut tillbaka än hos 

rudan, men är deremot på långt när icke så högt, som hos den 

1) Archiv f. Naturgesch. 48:er Jahrg. (1882), 1:er Bd. p. 314—315 

2) Ann. des Wiener Museums, Bd. I, p. 223, Taf. 19 — 1836. 

3) I Russeggers Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1841—49. 

4) Versuch einer Monographie der Cyprinoiden Livlands, p. 55—61. 

Dorpat 1862. 
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senare. Basilarbenet är äfven lägre hos karpen. Det nämnda 

fästet för pharyngealbrosket, eller den broskknöl, emot hvilken 

svalgbenens tänder trycka de föremål, som af dem krossas eller 

sönderstyckas, är hos karpen betydligt större än hos rudan. 

Den af ossa exoccipitale, pteroticum och prooticum omslutne 

gropen å sidan af hjernskålen är större hos karpen än hos ru- 

dan. Öfra silbenet har hos karpen en grund urhålkning långs 

midten af öfra sidan och är på sidorna af denna urhålkning nå- 

got konvext, men hos rudan har det en djupare och vidare ur- 

hålkning, och på sidorna af denna är det rigtadt uppåt och 

utåt. Förlocket är nästan smalt halfmånformigt hos karpen, 

då deremot dess nedre del hos rudan bildar en nästan rät vin- 

kel med den öfrige delen, ehuru det nedra bakre hörnet är 
afrundadt. 

Enligt Parras (Zoogr.) är karpen utan tvifvel ursprungli- 

gen förekommande i sydöstra Rysslands större floder och i syn- 

nerhet ymnig i Caspiska Hafvet, och finnes äfven i Svarta Haf- 
vet. Den är talrik i Donau och dess bifloder, och v. StEBOLD 

antager, att den är ursprungligen inhemsk icke endast i denna 

flod utan äfven i Rhein och Main. Den är för öfrigt inhemsk 
i mellersta Asien, och i allmänhet i Asiens tempererade trak- 

ter ända till de östlige delarne af denne verldsdel, d. v. s. till 

flodenAmur och till China. Den är äfven utbredd till flera af 

Malayiska arkipelagens öar, och förekommer der t, ex. på Java. 

Somlige antaga, att den från vestre delarne af mellersta Asien 

af Romarne, för hvilka den var väl känd, blifvit införd till 

Italien och Grekland, hvarifrån den sedermera blifvit spridd 

till andra länder i Europa, såsom Frankrike, Spanien, England, 

Holland och Tyskland. Att den troligtvis i sydöstra Europa 

ursprungligen är inhemsk, synes deraf, att den der i allmänhet 

ernår sina största dimensioner, samt der följaktligen bäst trif- 

ves. I sydöstra Ryssland förekommer den äfven i en del salte 

sjöar och träsk, och Parras uppgifver, att den der förefinnes 
äfven 1 de saltaste vatten. Den har på senare tiden äfven blif- 

vit inplanterad i andre verldsdelar, t. ex. i Norra Amerika och 

Australien. Till Sverige har den blifvit införd från Tyskland 
och sannolikt redan under den katolska tiden, och blifvit ut- 

planterad i dammar vid då befintliga kloster. Denna åsigt är 

äfven framstäld af H. Krörer, ehuru några säkra bevis derför 

icke lära föreligga. Nämnde författare och äfven NILsson an- 
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föra dessutom, att det är allmänt uppgifvet, att karpen blifvit 

införd i Skåne och det öfriga Danmark omkring 1560 af den 
Danske Rikskansleren PEpeEr Oxe, som skall hafva varit egare 
af flera egendomar i Skåne. Från dessa har den sedermera 

blifvit spridd till flera sätesgårdar 1 nämnda provins, der dess 

odling tidigt synes hafva varit omfattad med lifligt och välför- 

tjent intresse. Linne hade under sin resa 1 Skåne 1749 till- 

fälle att iakttaga den i karpdammar vid flera sätesgårdar der- 

städes, och omnämner!), att vid Marsvinsholm i södra Skåne 
då funnos 40 karpdammar, och att der tillförene funnits 100 

sådane, hvaraf 1 på taket af byggnaden i en reservoir af bly ?). 

Han nämner äfven, att den fanns vid Krageholm och Lärkes- 

holm, på hvilket senare ställe voro ”flere och vidlyftigare dam- 

mar än på någor annor ort”, anlagde af Öfversten, Baron Lir- 

Wen. Numera förefinnes karp vid flera andra större sätesgårdar 

i Skåne, såsom Maltesholm, Vidtsköfle, Söfdeborg, Krapperup 
m. f. Från karpdammarne vid dessa ställen har den stundom 

utkommit i insjöar och vattendrag, som med dem stå i förbin- 

delse, och förekommer der i förvildadt tillstånd och af större 

storlek än den vanlige i dammarne. Så t. ex. förekommer den 

enligt Skandinavisk Fauna i Wombsjön och Ringsjön, och stun- 
dom enligt hvad ofvan är antydt i Höjeå och i Kjeflingeån, 

der den erhållits af mellan 20 och 30 skålpunds vigt, och hvar- 

ifrån vi sett exemplar i skolans museum i Malmö. Enligt 0. 

G. NorBäcK?) har karpafvel under några år i stor skala bedrif- 

vits med god framgång vid Gustafsberg i Östra Ljungby soc- 

ken af Kristianstads län 1 norra Skåne. Vi känna icke med 

säkerhet, att karp förefinnes någonstädes 1 Sverige norr om 

Skåne, ehuru man på grund deraf, att i tidningen Nya Dagligt 

Allehanda 1862. N:o 108, d. 12:te Maj omnämndes, att karp- 

fisket det året vid Eskilstuna varit särdeles rikligt, och att der 

till salu utbjöds lefvande karp, skulle kunna förmoda, att denne 

fisk derstädes förekommer. — I Norge förefinnes den enligt R. 

Corzrett blott på ett par ställen inplanterad, nemligen vid går- 

den Milde, 2 mil från Bergen, der den utan tvifvel blifvit införd 

1) Skånska Resa, p. 254. 
2) Vi hafva en gång sett den plats å taket, der denna reservoir före- 

funnits. 

3) Handiedning i fiskevård etc. p. 257. 
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redan i slutet af förra seklet, och vid Farsund, vid Norges syd- 
vestra spets, der den blifvit införd 1 den senare tiden. 

Karpen är en temligen trög, ehuru skygg fisk. Den kan 

dock blifva tam, så att den bortlägger sin naturliga skygghet, 

och följer den vid kanten af karpdammen gående vårdaren, samt 
tager föda af dennes hand. Den håller sig vanligen i smärre 

stim, eller åtminstone några få tillsamman, och väljer då gerna 
till sällskap dem, som äro något så när af samme storlek. 

Skrämd rör den sig med temligen stor snabbhet. TI fritt till- 

stånd väljer den gerna sakta flytande eller stillastående vatten, 

och under den varmare årstiden sådant, som ej är synnerligen 

djupt, och som på kort tid af solen kan uppvärmas, emedan 

den tydligen älskar solvärmen. Den väljer ock gerna sådana 

ställen, hvarest bottnen är ”fet” och dyig och består af upp- 

lösta eller i upplösning varande vegetabiliska och till en del 

äfven animaliska ämnen, och bökar då ofta med nosen 1 slam- 

met, sökande näring. Man får under varma solskensdagar ofta 

se den stå stilla nära vattenytan och badda sig 1 solskenet. 

Blir den då skrämd, gör den ett slag med stjerten och försvin- 

ner på djupet. Enligt Parnras är den under sommaren talrik i 

grunda vatten i södra Ryssland, men brukar då derstädes stå med 

hufvudet nere i dyn. Under hösten stiger den enligt honom ur 

Caspiska hafvet upp i der utfallande floder, för att der öfver- 

vintra eller möjligen för att der lägga sina ägg. Den är myc- 

ket seglifvad, och lefver länge ofvan vattnet, och kan transpor- 

teras långa vägar, blott den är omgifven af våt mossa, ehuru 

den, såsom ofvan är anfördt, har stora gälöppningar. Denna 

omständighet har underlättat dess utplantering till diverse mer 

eller mindre långt aflägsna ställen, äfvensom utan tvifvel dess 

ursprungliga införsel i vårt land. Den är känslig för köld, och 

blir trög och dåsig, då temperaturen emot vintern sjunker ned, 

och den söker då djupare vatten. I detta tillbringar den vid 

bottnen den kalla årstiden i dvala, hvarunder lifsverksamheten 

för det mesta är afbruten. Den brukar då hålla sig samlad 

vid bottnen i större antal, troligtvis för att så mycket som 

möjligt värma hvarandra, samt gräfver sig ned i dyn. Enligt 

Francis Day skall man i England hafva iakttagit, att de då 

bilda skaror, ordnade i koncentriske cirklar, med hufvuden till- 

sammans och med bakre kroppen rigtad uppåt, och knappt rö- 

rande gällocken för någon respiration. HEhuru de så länge dva- 
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lan varar icke förtära någon föda, skola de dock derunder icke 

aftaga 1 vigt. Men uti sådana stora vinterdammar, der de på 

något sätt blifva störde i sin vintersömn, falla de mycket af. 
Då under vintern is lägger sig på dammarne, bör man ständigt 

hålla stora öppna vakar derstädes, för att lemna luften tillträde 

till vattnet, emedan karparne eljest dö genom qväfning. Det 

händer då stundom att karparne blifva störde i sin dvala och 

komma upp till vakarne, för att hemta luft. — Den lefver före- 

trädesvis af vegetabiliska ämnen, hvilka den sönderkrossar med 

sina strecktecknade svalgtänder, och i synnerhet sådana, som 

äro stadda i upplösning, men den försmår dock icke äfven ani- 

maliska dylika. Den slukar i mängd Entomostraceer af Clado- 
cerernas och Copepodernas grupper, samt insekter, insektlarver 

och maskar, och tager stundom t. o. m. småfisk, såsom elritzor. 
Dess gälräfständer tyckas icke vara ämnade att fungera såsom 

en :silapparat, och derför synes den endast med någon fördel 

kunna ur vattnet upphemta större Entomostraceer, sådana som 

Daphnia magna, Stravs, hvilken vi också vanligen funnit vara 

talrik i sådana dammar, der karp förvaras, och som icke tömmas. 

De i upplösning varande organiska ämnena på den dyige bott- 

nen utgöra dock den hufvudsaklige delen af dess föda, och der- 

för får man ofta se den bökande i bottnen med nosen. En rik 

tillgång på sådane är emellertid gynnsam för befordrandet af 

en del Entomostraceers utveckling och förökning, och derför 
förekomma de vanligen i stor myckenhet i äldre karpdammar. 

I dammarne kan den enligt BeneckeE med fördel matas med 
bröd, kli, kokta potatis och ruttnad spillning. I synnerhet får- 

gödsel skall enligt Hecker & Kner göra den fet. När den vid 
vattenytan förtär sin föda, sker det med ett smackande ljud. — 

Den leker enligt Brsecke i Preussen från Maj till Augusti, och 
hos oss lär den leka ungefär vid samma tid; och samlar sig då 

i stim samt är i liflig rörelse och plaskar och gör derunder ofta 

höga språng öfver vattnet. Äggen äro små, och en hona på 3 

a 4 skålpunds vigt har enligt NorBäick omkring 200,000 ägg, 
och större honor hafva 500,000 till 700,000, och mycket stora 

eller på öfver 1 lispunds vigt hafva öfver 1 million. Äggen 

äro anklibbande, och fästas på vattenväxter, i vattnet befintligt 

ris m. m. på mindre djup. Den lägger äggen i flera omgångar, 

med mellantid af flera dagar eller t. o. m. veckor. Under högre 

temperatur kläckas äggen redan omkr. 8:de dagen efter det de 

SEE 
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blifvit lagda enligt Brnsecke, och åtminstone på 12:te eller 16:de 
d:o i grunde och varme gölar enligt Fr. Dar. Karpen växer 

fort och är redan fortplantningsskicklig i 3:dje årets ålder. En- 

ligt Norzäck kan ynglet redan under första hösten ernå en vigt 

af 21, ort, under 2:dre sommaren en sådan af 60 ort, un- 

der 3:dje d:o en sådan af 12!/, skålpund och under 4:de d:o en 

sådan af 3 till öfver 6 d:o. Icke sällan förekomma af karpen, 
liksom förhållandet är med laxarterna och sillen och troligtvis 
de fleste fiskar, så kallade sterila exemplar, eller sådana som 
för tillfället hafva outbildade fortplantningsorgan, ehuru de äro 

i könsmogen ålder. Liksom de nämnde fiskarne äro desse utan 

tvifvel fetare än de könsmogne, och de anses för att vara smakli- 

gare än desse. Någon gång har man anträffat hermafroditer af 

den, och, såsom redan ofvan är anfördt, alstra den och rudan, 

nemligen den. form af denna, som kallas damruda, ofta hybri- 

der, som dock äro af sämre beskaffenhet än karpen, och derför 

gerna undvikas af rationelle karpodlare, Såsom redan är an- 

fördt, kan karpen ernå en betydlig storlek, och lär i förening 

dermed kunna uppnå en mycket hög ålder. Man har någon 
gång berättat om karp, som haft en vigt af 100 skålpund och 

varit närmare 400 år gammal, och Broct talar om karpar, som 

skulle varit öfver 200 år gamle, men dessa uppgifter torde 

dock icke vara fullt tillförlitliga. En svensk tidning berättade 

emellertid 1869, att då i en journal från S:t Omer förekommit 

en uppgift, att man i en fiskdam i stadens närhet fångat en 

karp, som vägde 50 skålpund och vid hvars stjert var fästad 

en ring, med inskription: ”lössläppt d. 15 April 1697 af I. M. 

och då vägande 2 skålpund”. Denne karp skulle således hafva 

varit öfver 172 år gammal. Att karpen i instängdt tillstånd 

blir mycket gammal, och kan ernå en ålder af öfver 100 år, 

är på grund af tillförlitliga iakttagelser antagligt. I fritt till- . 

stånd skall den dock, enligt Hecker & Kyer, blott blifva 12—15 
är gammal. 

Såsom bekant, har karpen sedan uråldrig tid utgjort före- 

mål för odling i södra och mellersta Europa, och sannolikt sedan 

katolska tiden i den sydligaste provinsen i Sverige. Man odlar 

och underhåller den i så kallade karpdammar, af hvilka man 

enligt NorBäick åtminstone brukar hafva 5 till 6 stycken, näm- 

ligen 1:o lekdam, 2:o sträckdam af 1:sta klass, 3:o sträckdam 

af 2:dra klass, 4:o hufvuddam af 1:sta klass, 5:o hufvuddam af 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 10 
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2:a klass, och 6:0 vinterdam. I den 1:ste sker leken och ynglets 
första utveckling; i den 2:dre insläppes årsgammalt yngel, för att 
der tillväxa eller sträcka ut sig; i den 3:dje insläppas 2 års 

gamle fiskar, för att ytterligare tillväxa; i den 4:de insläppas 

3 års gamle fiskar, att der stanna 1 år tills de utväxt så, att 

de blifvit matnyttige och säljbare, eller erhållit en vigt af minst 
2 skålpund; i den 5:te insläppas 4 års gamle fiskar, för att 

ytterligare växa 1 år, men desse utgöras hufvudsakligen af 

smärre individer, som blifvit efter i sin tillväxt; och slutligen 

är den 6:te en djupare dam, med god vattenomsättning, i hvil- 

ken i och för öfvervintring de i lek- och sträckdammarne be- 

fintlige fiskarne insläppas, emedan desse senare dammar äro i 

sådant afseende mindre lämplige. Nämnde författare säger dock, 

att detta antal af dammar ofta är otillräckligt, och att för en 

fullständig karpafvel behöfves ett system af minst 10—12 dam- 

mar. I afseende på karpodlingen hänvisa vi för öfrigt till O. 

G. Norzäck: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, Stockholm 

1884, pag. 257—300, och till B. BeseceeE: Fische, Fischerei 

und Fischzucht in ÖOst- und Westpreussen, Königsberg 1881, 

pag. 491—502. Odlingen af karp kan utan tvifvel enligt den 
hittills vunna erfarenheten med fördel bedrifvas i de sydligaste 

delarne af Sverige, nemligen i Skåne och dertill angränsande 

provinser, men i mellersta och ännu mera i norra Sverige tyc- 
kes det hårda klimatet skola lägga stora hinder i vägen för den 

samma, då det stundom verkar förödande t. o. m. på andre fiskar 

i fritt tillstånd i smärre och grundare sjöar. — Den fångas för 

det mesta med vad eller not, men den tages ock stundom med 

krok, agnad med bröd, insekter eller mask, och på diverse andra 

sätt. — Den anses såsom en särdeles läcker och smaklig fisk. 

Stundom erhåller dock dess kött en dyig smak, men denna af- 
lägsnas, om fisken en liten tid innan den skall förtäras, såsom 

lefvande hålles i en reservoir, genom hvilken man har en rin- 

nande vattenström. 
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Underslägtet Carassius, C. U. Exzström. 

(K. Wet. Academiens Handl. 1830, pag. 191. — 1831). 

Skäggtömmar saknas. Nedra svalgbenen blott med en 

rad tänder, som äro 4, af hvilka de 3:ne med hoptryckt, jemnt 

afskuren och af en enkel emaljslynga omgifven krona. 

Till detta underslägte höra enligt GösrHer (Introduction 

etc.) blott 2:ne arter: den ena förekommande inom de tempere- 

rade delarne af Europa och Asien, och den andra i fritt till- 

stånd endast i östra Asien och på Ile de France och såsom 

domesticerad i Asien, N. Amerika och Europa m. fl. st. De 
förete flera varieteter. 

2. Cyprinus carassius, Linse. 

Rudan, 

Kroppen hög och hoptryckt och täckt med stora fjäll, som 

uti sidolinien äro 31—34, och kroppens största höjd innehålles 

omkr. 2—3/, ggr i totallängden. Munnen är liten och med upp- 

stigande springa. Locket med radiäre, knottrige ryggar. Rygg- 

fenan med 3—4 enkle och 17—19 grenige strålar, och den 

bakerste af de förre äfvensom den bakerste af de enkle strå- 

larne i analfenan är benhård och fint tandad i bakre kanten. 

Stjertfenan 1 allmänhet grundt urringad. 

Rf. 3—4+ 17—19; af. 3-+6—7; brf. 13—16; bf. 9—10; 

stjf. 3—4 +19-+3—24. 

Cyprinus Carassius, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 128. — 1761. 

BLocH: Naturgesch. d. Fische Deutschlands, Th. I, pag. 

69, Taf. XI. — 1782. 

5 Gibelio, IDEM: ibm, pag, 71, Taf. XII. 

carassius, C. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård; K. Wet. 

Acad:s Handl. 18380, pag. 192. — 1831. 

3 gibelio,  IDEM: ibm, pag. 196. 
Carassius, PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 297. 

— 1831. 

S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

32, — 1832. 

3 Gibelio, IDEM: ibm, pag. 33. 

” ” 

” ” 
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Cyprinus Carassius, C. U. EKstRÖM: K. Wet. Acad:s Handl. 1838, pag. 

” ” 

2” ” 

moles, 

Zz gibelio, 

213. — 1839. 

IDEM: Skandinaviens Fiskar, af W. v. Wright, B. Fries, 

C. U. Ekström & C. J. Sundevall, 6:te häftet, pag. 140, 

pl. 31—32, — 1840, och 7:de häftet, pag. 141. — 1842. 

VALENCIENNES: Hist. nat. des Poissons par Cuvier & 

Valenciennes, T. XVI, pag. 82, pl. 459. — 1842. 

IDEM: ibm, pag. 89. 

IDEM: ibm, pag. 91. 

Carassius vulgaris, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 294. — 

1846—1853. 

Cyprinus Carassius, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

Carassius vulgaris, 

; gibelio, 

290. — 1855. 

HECKEL & KNER: Die Sässwasserfische der östreichischen 

Monarchie, pag. 67. — 1858. i 

IDEM: ibm, pag. 70. 

Z moles, IDEM: ibm, pag. 71. 

Ö oblongus, IDEM: ibm, pag. 73. 

4 Linnei, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd ed. (Ri- 

chardson) vol. I. pag. 364. — 1859. 

5 gibelio,  IDEM: ibm, pag. 368. E 

- vulgaris, B. DYBOWSKEI: Versuch einer Monographie der Cypri- 

noiden Livlands, pag. 41. — 1862. 

5 - C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 98. — 1863. : 

» 3 A. GUNTHER: OCatal. of the Fishes in the British Mu- 

seum, vol. VII, pag. 29. — 1868. 

4 gibelio, R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 180. — 1875. 

5 Linnér, ÅA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 556. 

: — 1877. 

5 vulgaris, A. FEDDERSEN: Naturhistorisk Tidsskrift, 3:dje Rekke, 

12:te Bd. pag. 82. — 1879 —1880. 

5 3 B. BENECEE: Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- 

und Vestpreussen, pag. 109. — 1881. 

i; i E. MoRrREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

pag. 374. — 1881. 

> 5 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 164, pl. 130, fig. 1. — 1880—1884. 

3 gibelio, OO. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 417. — 1884. 
3 vulgaris, H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europa, pag. 

104. — 1886. 

Dess allmänna Svenska namn är Ruda, och i Skåne och Bohuslän kal- 

las den derjemte Karussa. 1 Norge kallas den Karudse. Då den upp- 

träder med 2:ne temligen betydligt skiljaktige former efter de olika lokala 

förhållandena, nemligen i det fria tillståndet i större vatten och det in- 

stängda d:o i fiskdammar, brukar man stundom åtskilja desse former med 
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2:ne olika namn, nemligen Sjöruda och Damruda. I öfverensstämmelse 

härmed vilja vi, såsom förut brukligt varit, beskrifva desse båda former 

hvar för sig. 

Beskr. 1:0. Sjörudan (Cyprinus carassius, sensu stric- 

tiori). Denne form blir hos oss större än den följande, och er- 
når stundom i Upland en totallängd af nära 12/,; fot eller 450 

mill. Vi hafva för längre tid sedan sett en ruda, fångad i sjön 

Hederviken i Roslagen, som vägde omkr. 8 skålpund, eller nära 

31/, kilogram. Wanligen öfverstiger dess totallängd dock icke 

12 till 13 tum, dec.m. eller 360—390 mill. Storleken är, så- 

som i allmänhet eljest, beroende af tillgång på föda och ut- 

rymme, och honan synes blifva större än hanen. Kroppen är 

mycket hög och hoptryckt och högre än hos någon af våre 

andre karpfiskar, men största kroppshöjden är mycket vexlande, 

och innehålles stundom knappt 2 ggr och stundom omkr. 23/,; 

ggr, men vanligen något litet öfver 2:ne ggr i totallängden till 

spetsen af nedre stjertfenfliken, och störste tjockleken innehålles 

omkr. 22?/; till nära 3!/, ggr i den förra. Stjertens minsta 

höjd strax framom stjertfenan, som är temligen betydlig, inne- 

hålles omkr. 6 2/, till 7 ggr i totallängden och omkr. 23/, till 

3!/. ggr i största kroppshöjden. Afståndet mellan nosspetsen 

och anus innehålles omkr. 12/, till 12?/; ggr i totallängden. 

Framryggen är upptill temligen starkt hoptryckt och skarp och 
från nacken starkt bågformigt uppstigande till ryggfenan, och 

af kroppens främre profiler är den öfre mera böjd än den undre. 

— Hufvudet är litet, och dess längd innehålles omkr. 43/, till 

4?/, ggr i totallängden, det förra hos de yngre. Det är fram- 
till trubbigt, med öfre profilen nästan rät och jemnt stupande 

och med den undre d:o framtill starkt uppstigande. Afståndet 

mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken innehålles omkr. 

1!/, till 12/; ggr i hufvudets längd, och dettas höjd öfver 

nämnde gräns är ungef. lika med den senare, och således be- 

tydligt större än det förra. Munnen är liten, med temligen 
starkt uppstigande munspringa, och med mjuke läppar, af hvilka 

dock den öfre är tunn och den undre tjock och rörlig. Inga 

spår till skäggtömmar förefinnas. Öfverkäken, hvars längd inne- 

hålles omkr. 3!/; till väl 3!/, ggr i hufvudets d:o, har den 

bakre änden under näsborrarne, och underkäken, hvars främre 

spets stundom är under och stundom något litet bakom nos- 

spetsen, då munnen är sluten, och hvars bakre ände är under 
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ögats framkant, har längden innehållen omkr. 22?/; till 2?/, 

ggr i hufvudets d:o. Nosens längd innehålles omkr. 23/, till 

3!/,, och ögats längddiameter omkr. 41/, till 51!/, ggr i hufvu- 
dets längd. Pannans bredd midt öfver ögonen är hos de äldre 

dubbelt eller mera än dubbelt större än den nämnde diametern. 

Näsborrarne sitta nära intill hvarandra och 3 ggr närmare ögat 

än nosspetsen, och hafva mellan sig en hudflik, som till en del 
betäcker den bakre. Ögonen äro temligen små. På hufvudet 

förefinnas glesa slemporer, i synnerhet upptill och på förlocket. 

Lockets bakre kant är upptill grundt urbugtad, och det har 

talrika radiära, knottriga, upphöjda linier eller smärre ryggar, 

och en del sådana förefinnas äfven på underlocket. Förlockets 

nedre ände är nästan rätvinkligt böjd emot dess öfre del, men 
dess nedre bakre hörn är afrundadt. Gälhinnorna äro fastvuxna 

vid gälnäset och bilda en bred bräm bakom locket och under- 

locket, och hvardera har 3:ne sabelformige och temligen brede 
strålar. Gälöppningarne sträcka sig fram under förlockens bakre 

kanter. — Tänderna på de nedra svalgbenen sitta i en enkel 

rad, och äro å hvartdera 4. De 3:ne öfversta hafva kronan starkt 

hoptryckt och jemnt och snedt afskuren samt omsluten af en 

kant af emalj. Den nedersta och minsta tanden har kronan 

snedt tillspetsad. — Gälräfständerna äro talrikare än hos kar- 
pen, samt lämpligare för att ur vattnet sila mindre föremål än 

dennes. De äro dock temligen korta och tjocka, och sakna tag- 
gar i inre kanten, men hafva i stället för desse derstädes en 

dubbel rad af korta och mjuka hudpapiller. De bilda å hvar- 

dera af gälbågarne dubbla rader, och å den främste gälbågen 

hafva vi i den yttre raden räknat 33 och i den inre d:o 38 

gälräfständer. — Ryggfenan är lång och med öfre kanten båg- 
böjd. Den börjar på ett afstånd från nosspetsen, som innehålles 

omkr. 2'/3 till 2?/, ggr i totallängden, och slutar något fram- 

om slutet af analfenan, och dess längd, som är mellan 2 och 

3 ggr större än dess höjd, innehålles omkr. 28/, till 3?/; ggr 

i den nämnde längden. Den har framtill 3 till 4 enkle strå- 

lar, af hvilka den bakerste är tjock och benhård och i bakre 
kanten med 2:ne rader fina sågtänder, och den har bakom desse 

17 till 19 (vanligen 18) grenige strålar, af hvilka den bakerste 

är dubbel. — Analfenan är kort och afrundad, och börjar på 
ett afstånd från bukfenornas fästen, som innehålles omkr. 41/; 

till 43/, ggr i totallängden, och dess höjd, som stundom är 
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nästan lika med och stundom något större än dess längd, inne- 

hålles omkr. 8 till 93/; ggr i den nämnda längden och omkr. 

1?/, till 2 ggr i hufvudets längd. Den har framtill 3 enkle 
strålar, af hvilka den bakerste är tjock och benhård och i bakre 

kanten med 2:ne rader fina sågtänder, och den har der bakom 

6 till 7 (vanligen 6) grenige strålar, af hvilka den bakerste är 

dubbel. — Bröstfenorna äro temligen små och af en snedt oval 
eller rundadt oval form, och deras längd innehålles omkr. 63/, 

till 7 ggr i totallängden och omkr. 12/, till 1'/, d:o i hufvu- 

dets längd. De hafva 13 till 16 (vanligen 15—16) strålar. — 

PBukfenorna äro något längre än bröstfenorna, samt äro fästade 
under eller något litet framom ryggfenans början, och på ett af- 
stånd från bröstfenornas fästen, som är ungefär lika med eller 

ock något mindre än det samma mellan de förras d:o och anal- 

fenan. De hafva ungef. samme form, som bröstfenorna, och 

hafva 9 till 10 (vanligen 9) strålar. Deras fjällbihang å yttre 

sidan är helt kort, och dess längd innehålles 3—5 ggr i fenans 

d:o. — Stjertfenan är mycket grundt urringad och med afrun- 

dade hörn, och dess öfre flik är stundom väl så lång som dess 

nedre d:o. Längden af den senares längste strålar, som är nå- 
got mindre än den samma af hufvudet, innehålles omkr. 5 till 

9/3 ggr i totallängden. Den har 19 fullständige strålar, af 

hvilka den ytterste å hvardera sidan icke är grenig, samt ofvan 

och nedan 3 till 4 stödjestrålar. — Fjällen äro stora och tjocka 
och icke löst sittande cycloidfjäll. De långsgående fjällraderna 
mellan rygg- och bukfenorna äro 14 till 16, hvaraf sidolinien 

är den 8:de till 9:de, räknad uppifrån. Ett fjäll i sidolinien 

under ryggfenans början hafva vi funnit vara 19 mill. långt 

och 20 d:o högt hos ett exemplar af 354 mill:s totallängd, och 

det är således jemförelsevis större och högre än det ofvan an- 

förda motsvarande fjället hos karpen. Det är nästan halfcirkel- 
formigt, med den frie änden afrundad och med den instuckne 

d:o tvärt afskuren och bugtig, med 6 bugter, till hvilka från 

kärnan utlöpa lika många radiära fåror. För öfrigt bar det 

tätt stående koncentriska strimmor, och å den frie änden, som 

framtill är begränsad af en något böjd fåra, å yttre sidan tal- 
rika (65—70) radiära upphöjda linier, tvärs öfver hvilka gå 

3—10 koncentriska och knottriga sådana. Det liknar således i 
det närmaste det ofvan beskrifna motsvarande fjället hos hy- 

briden mellan karp och ruda, men har å den frie änden flera 
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radiära fåror och fine ryggar dem emellan. — fSidolinien är 
fullständig, och bildar under främre delen af ryggfenan en svagt 

nedåt böjd båge, och den har 31 till 34 fjäll. — Färgen är 
betydligt vexlande, och är stundom ljusare och mera skiftande 
i messingsgult, och stundom mörkare, med starkare skuggning 

af mörkgrönt på kroppssidorna. Den är beroende af vattnets 

och bottnens beskaffenhet. I mörkare vatten, med mörk, torf- 

blandad dybotten, har den mörkare färg än i ljusare d:o, med 

ljusare dybotten och med ymnigare vegetation. Hos större exem- 
plar från lokaler af den sist nämnda beskaffenheten hafva vi 

funnit följande färgteckning. Ryggen midt åt svartgrönaktig, 
men nacken ljusare, grågrönaktig. Sidorna af hufvudet mes- 

singsgula, skuggade med mörkgrönt. Sidorna af ryggen och 
kroppssidorna blekare messingsgula, med mer eller mindre stark 

skuggning af buteljgrönt, hvilken skuggning är flammig och 

starkast uppåt sidorna af ryggen och obetydlig på sidorna af 

buken. Den buteljgröna skuggningen består af mörkgrön punk- 

tering, hvilken bildar mörkgröne bakre kanter å fjällen samt 

mörkgröna radiära streck äå de sammas frie ändar. Buksidan 

blekt orangegulaktig. Rygg- och stjertfenorna med blandning 
af svartgrönaktig och mörkt köttröd färg; strålarne nemligen, 

i synnerhet emot spetsarne, svartgrönaktige och fenhinnan långs 

strålarne mörkt köttröd. Å analfenan äro strålarne emot basen 

grärödaktige och vid spetsen svartgrönaktige, och fenhinnan är 

här och der mörkt köttröd och emot basen skuggad af mörk- 
grönt. Bröst- och bukfenorna emot basen smutsigt grårödaktiga 
och vid spetsarne svartgrönaktiga. Iris blekt messingsgul, skug- 

gad af svartgrön punktering, som är starkast upp och nedtill. 

Då färgteckningen är mörkare, är hufvudets sidors och kropps- 
sidornas messingsgule färg för det mesta täckt af en mörkgrön 

skuggning samt endast mera märkbar å främre delarne af kropps- 
sidorna bakom bröstfenorna, och buksidan är mörkt gulaktig, 

och fenorna äro svartbrunaktiga. 

2:0. Damrudan (Cyprinus gibelio, BrocH). Denna ansågs 

länge såsom en egen art, tills OC. U. Exström å ofvan citerade 

ställe 1838 ådagalade, att den icke var något annat än en va- 

rietet, eller rättare en instängd och förkrympt form af den 

föregående, samt påvisade, att fullständiga öfvergångar dem 

emellan förefinnas. Denne form skiljer sig från den föregående 

hufvudsakligen genom en mindre hög kroppsform, genom jem- 
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förelsevis större och tjockare hufvud, genom framtill högre rygg- 
fena och genom djupare urringad stjertfena. Den blir hos oss 

icke så stor, som sjörudan, och dess totallängd hinner sällan 

här till 12 tum, dec.m. eller 360 mill. och vanligen blott till 
omkr. 7 tum, d:o eller 210 mill. Största kroppshöjden, som 
stundom är belägen vid ryggfenans början och stundom midt 

emellan ryggfenan och nacken, innehålles omkr. 3 till 3!/; ggr 
i totallängden, och störste tjockleken, öfver locken, utgör ungef. 

!/,; eller något mera af den förra. Stjertens minsta höjd inne- 

hålles icke fullt 3:ne ggr i största kroppshöjden. Framrycgen 
är föga bågböjd, samt kullrig och icke så hoptryckt eller skarp, 

som hos föregående. — Hufvudet är temligen stort och tjockt, 
och tjockare än kroppen bakom det, samt framtill särdeles trub- 

bigt och der trubbigare än hos föregående. Dess undre profil 

är särdeles starkt uppstigande, och har stundom antydning till 

en trubbig vinkel vid underkäkens ledgång. Dess längd (å si- 

dan) innehålles omkr. 32/7 till 4 ggr i totallängden, och dess 

höjd öfver fjällgränsen på nacken är märkbart mindre än den 

förra. Nosens längd innehålles omkr. 3!/, ggr i hufvudets d:o. 
Munspringan är särdeles starkt uppstigande, och näsborrarne 

sitta högre uppe än hos föregående, och i jemnhöjd med ögats 

öfre kant, och den hudflik, som är mellan båda, bildar en upp- 

stående kant äfven framom den främre näsborren. De knottriga 

radiära upphöjda linierna på locket och underlocket äro hos 

mindre ex. temligen svagt markerade. — Fenorna öfverens- 

stämma uti strålarnes antal med dem af föregående form, men 

afvika deruti, att ryggfenans öfre kant är föga bågböjd 

och stundom nästan snedt afskuren, med största höjden framtill; 

att analfenans undre kant är nästan jemnt afskuren; att buk- 

fenorna äro fästade något bakom ryggfenans början, och att 

stjertfenan är djupare urringad, stundom med afrundade, stun- 

dom med trubbiga och stundom med temligen starkt tillspet- 

sade hörn. — Fjällen äro ungef. lika dem hos föregående, men 

hafva färre radiära upphöjda linier å den frie änden. Vi hafva 

räknat 14 långsgående rader af fjäll mellan rygg- och bukfenorna, 

och 34 fjäll i sidolinien. Den senare företer merendels en svag 

böjning nedåt öfver anus. Enligt v. SieBonrp är den ofta hos 

de mera långsträckte mer eller mindre afbruten, och kan t. o. m. 
blott förefinnas på ett par af de främsta fjällen. — Färgen är 

vexlande, liksom hos föregående, men är vanligen något mörkare 



154 Slägtet Cyprinus. 

och med mindre messingsgul glans än hos den. Ryggen och 

öfre delen af hufvudet mörkt olivgrönaktige, och denne färg 

blir nedåt sidorna ljusare, grågrönaktig, med messingsgul an- 

strykning, som framtill, bakom bröstfenan är starkast. Buken 

är pomeransgul. Ryggfenan är af ryggens färg, blekare emot 

öfre kanten. Bröstfenorna rödaktiga och emot spetsarne svart- 
aktiga. Buk- och analfenorna röda, stundom grårödaktiga och 

stundom med svartgrå skuggning emot spetsen. Stjertfenan mörkt 

gulgrönaktig, med rödaktiga strålar. Iris stundom messingsgul 

och stundom rödaktig. De yngre ha vanligen ett svartaktigt 

vertikalt band vid stjertfenans rot. Enligt v. SizrBorp förekom- 

mer i östra Preussen en så kallad Guldruda, som utmärker sig 

genom en nästan helt och hållet guldgul färg. Den förekommer 

i mycket små vatten och är af ringa storlek. Parras omtalar 

äfven sådane från träsk i öknen vid Kaspiska Hafvet. 

Inom Sverige förekommer rudan från Skåne ända upp till 
Luleå lappmark, der dock enligt Skandinavisk Fauna blott den 

förkrympte formen eller damrudan förefinnes. Det är ock san- 

nolikt endast denna, som enligt HI. WIDEGREN!) förekommer i 

Vester- och Norrbotten i kustlandets smärre tjern. Enligt hvad 

vi erfarit förefinnes denne form 1 trakten af Sundsvall i Beusta 

Tjern. Hur längt upp mot norden sjörudan går, är icke kändt, 

men Doktor J. A. Wiströx har benäget meddelat oss, att den 

i norra Helsingland i trakten af Hudiksvall är allmän i kust- 

landets skogssjöar, och der stundom ernår en vigt af 4 skål- 

pund. Det är derför troligt, att den går ännu längre upp emot 

norden. Enligt P. Orsson?) förekommer blott damrudan i Jemt- 
land, samt är der icke ursprunglig, utan har dit blifvit införd 

från Norge. Enligt benäget meddelande af Doktor ÅA. STEFFEN- 

BURG förekommer sjörudan sparsamt i östre delarne af Dalarne. 

Inom Upland förekommer sjörudan allmänt icke endast i in- 

sjöar, utan äfven i en del grunde fjärdar och vikar af hafvet 
med dyig och gräsig botten i Rosiagen, och den synes 

inom derna provins vara luxurierande och ursprunglig. Denne 

form synes inom mellersta Sverige vara jemförelsevis mera öst- 

lig än vestlig i sin förekomst. Inom Nerike synes den enligt 

1) Handlingar rörande Landtbruket m. m. 24:de delen, ny följd, V, 

1866, p. 43. 

2) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 3; p- 129. 
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C. R. Sunpström2) vara mindre allmän, i Vermland förefinnes 

den enligt Tensow?) här och der, och i trakten af Göteborg är 

den enligt A. W. Marw?) sällsynt och erhålles endast från Göta- 
elf. Detta tyckes också öfverensstämma dermed, att den enligt 

A. J. MALMGREN?) inom södra och mellersta Finland är temligen 
allmänt utbredd både i träsk och insjöar och i grunda hafsvikar 

ända upp till 64:de nordliga breddgraden. Inom östra Småland 

skall sjörudan enligt G. A. Trisenrvs?) vara allmän vid kusten, 

men för öfrigt är dess utbredning inom Småland för oss obe- 

kant. Inom Blekinge har OC. A. Gosserman') endast träffat dam- 

rudan. Inom Skåne förekommer den enligt Skandinavisk Fauna 

i diverse insjöar, företrädesvis i södra Skåne, och enligt hvad 

vi erfarit stundom äfven i der varande strömdrag. Damrudan 

är mera allmänt utbredd i södra och mellersta Sverige, der den 

för det mesta blifvit utplanterad, eller ock genom tillfälliga om- 

ständigheter inkommit i fiskdammar,-torfmossar, träsk och gölar, 

samt genom sin seglifvade och härdiga natur och stora frukt- 

samhet i allmänhet kan väl uthärda striden för tillvaron. Till 

följd af dess egenskap att vara en degenererad eller förkrympt 

form, som uppkommit af sjörudan, då denna blifvit inskränkt 
till mindre vatten, förefinnes den mera sällan 1 större sådana, 

såsom i Klarelfvens utlopp, enligt Skand. Fauna. Oftast finnes 

den i fiskdammar. — Inom Norge förekommer enligt CoLrretrt 

endast formen damruda, men denna är allmän i landets lägre 

liggande sydöstliga trakter både i insjöar och i dammar. Den 

är sällsynt 1 granskapet af vestkusten, hvarest den dock finnes 

både vid Stavanger och Bergen, äfvensom i trakten af Trond- 

hjem, och den förefinnes äfven i Nordland vid Tjöttö, men har 
här den nordligaste gränsen för sin utbredning inom detta land: 

I södra Norge skall den ernå en totallängd af 260 mill. — 

För öfrigt förekomma båda formerne i Danmark (der dock sjö- 

rudan enligt FEDpperRsen är mindre allmän), i Tyskland, Öster- 

rike, Holland, Frankrike (enligt Morzav sällsynt, och endast i 

de norra och östra departemangerna), i Spanien (blott damru- 

1) Bidrag till kännedomen af Örebro läns vertebratfauna, jar 2 

2) Ofversigt af Vermlands och Dals Ryggradsdjur, p. 102. 

3) Göteb:s och Bohusl:s Fauna, p. 556. 

4) Kritisk öfversigt af Finlands Fisk-fauna, p. 38. 

5) Bidrag till kännedom om Östra Smålands Vertebratfauna, p. 37. 

6) Zoologiska och Botaniska Iakttagelser inom Blekinge, p. 4. 
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dan, enligt STEINDACHNER!) och icke allmän), i England (enligt 

Francis Day numera allmän, men dock osäkert, om den ej ur- 

sprungligen der blifvit inplanterad), i Finland, Ryssland, Sibi- 

rien och mellersta Asien ända till Amur och China enligt Her- 
ZENSTEIN & WaARPACHOWSEI?) och Parras, hvilken senare uppgif- 

ver, att den der förekommer ganska långt upp emot norden, 

men är i synnerhet talrik i de sydligare trakterna. Den har 

således en mycket vidsträckt geografisk utbredning, men före- 

trädesvis åt öster. 

Uti sitt lefnadssätt är den hufvudsakligen öfverensstäm- 

mande med karpen. Den är liksom den mycket seglifvad, och 

torde vara detta i ännu högre grad än den. Den kan mycket 

länge lefva utom vattnet, och dertill bidrager utan tvifvel den 

breda brämen af gälhinnan, som är bakom locket och under- 

locket och som tillsluter gälöppningen, så att gälarne länge kunna 

hålla sig fuktige. Nedlagd i fuktigt gräs eller mossa, kan den 

enligt C. U. Exzström liksom karpen länge hållas lefvande, blott 

man med friskt vatten emellanåt begjuter den. PaALrras- upp- 

gifver, att han i staden Selenginsk sett rudor, som lagda i en 

iskällare lefvat ofvan vattnet ända till 3:dje dagen. Samme 

författare uppgifver, att om rudor under vintern inläggas i snö, 

som begjutes med vatten och derefter tillfryser, så att der bil- 

dar sig en isskorpa omkring den, kunna de sändas lång väg och 

återigen vakna till lif, då de nedläggas i kyligt vatten och den 

omgifvande snön deri fått smälta; och derför antager han, att 

rudan icke så lätt omkommer, äfven om den finnes i sådane 

sjöar, som bottenfrysa. Detta antagande är så mycket mera 

befogadt, som nyligen K. Knavrze?) iakttagit, att den så väl 

som någre andre fiskar icke dör, om den på dylika ställen blir 

infrusen. Enligt Pauras är den i öde sjöar eller sådane, som 

nyligen blifvit bildade, den förste fisk, som der visar sig, äfven 

om vattnet är nästan salt. Såsom ett upplysande exempel på 

huru seglifvad rudan är, berättar C. U. Exström?) att hemma 

1) Sitzungsber. d. math. naturwiss Cl. d. Kais. Akad. d. Wiss. Bd. 

54, 1:e Abtheil. p. 6. 

2) Notizen iber die Fischfanuna des Amur-Beckens und der angren- 

zenden Gebiete. S:t Petersburg 1887. 
3) Der Zoologische Garten, 29 Jahrg. N:o 3, p. 72 (1888). 

4) K. Vet. Ak:s Handl. 1830, p. 195. 
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hos honom en gång en ruda, sedan den i 13 timmar legat på 

ett fiskbräde ofvan vattnet, blef afskuren tvärs öfver kroppen in- 

vid ryggfenans början, och hjertat och lefvern uttogos, men 

detta oaktadt visade, sedan detta var gjordt, det främre af- 

skurna stycket med hufvudet ännu lif medelst munnens utsträck- 

ning och indragning och gällockens öppnande och tillslutande. 

Vintern tillbringar den i dvala nere i dyn på bottnen. Ehuru 

den stundom kan röra sig med temligen stor snabbhet, är den 

dock i allmänhet trög och företager inga vandringar, utan visar 

sig mera stationär. Den är sällskaplig, och man får stundom, 

i synnerhet under Juli och Augusti, vid varmt väder se den 

simmande stimvis omkring, äfven då det icke är fråga om lek. 

Den håller sig gerna bland vattenväxter, och står i solskenet 

ofta stilla bland dessa och solar sig. Den är temligen skygg, 
och flyr till bottnen, då den blir skrämd, samt undangömmer 
sig der bland dy och växter. För öfrigt håller den sig ofta 

vid bottnen, bökande i denna under det den der söker sin föda, 

som för det mesta utgöres af i upplösning varande vegetabili- 

ska ärnen. Den kan derför liksom karpen matas med spill- 

ning, men skall dock bli bättre i smaken om den fodras med 

kokta ärter och bönor, hvetebröd etc. Den slukar dessutom 

äfven Entomostraceer, vatteninsekter, maskar, m. m. och dess 

gälräfständer äro, såsom vi ofvan antydt, lämpligare än karpens 
till att ur vattnet sila dylika smärre djur. På grund dels af 

beskaffenheten af dess födoämnen och dels af dess mindre öm- 

tåliga respiration trifves den godt i stillastående och orent vat- 

ten, och man träffar den (nemligen damrudan) derför stundom 

på sådana ställen, der knappast någon annan fisk, utom små- 

spiggen, kan förekomma. Dessa egenskaper gör den emellertid 

särdeles lämplig till utplantering i dammar och andra smärre 

vatten i närheten af gårdarne, äfven om vattnet skulle vara 

bräckt. Enligt Erzströms iakttagelser öfvergår sjörudan till dam- 

rudans form, då den inplanteras i dammar, och den senare till 

den förras, då den utplanteras i större vatten. — Dess lek in- 

träffar hos oss i allmänhet i slutet af Maj och i Juni, och en- 

ligt G. C. CeEpoerström!) äfven i Juli. Lektiden är lång, eme- 
dan de äldre och yngre leka på olika tid, och de förra först. 
Den samlar sig då i större skaror och söker grundt vatten på 

1) Fiskodling och Sveriges Fiskerier, p. 236. 
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sådana ställen, der vegetation förefinnes. Den är då i liflig rö- 
relse, plaskar i vattenytan och sticker ofta upp nosen öfver vatt- 

net och gifver från sig luft med ett smackande ljud, som upp- 
kommer, då de af luften i vattenytan bildade bubblorna brista. 

Äggen äro små och talrika (hos medelstora omkr. 150,000 och 

hos större omkr. 300,000 eller flera) samt anklibbande, och 

fästas på vattenväxter m. m. vid bottnen, och kläckas fort un- 
der inflytande af den högre temperaturen. Den växer långsamt, 
men kan dock, då den har rik tillgång på föda eller erhåller 

passande fodring, redan då den är i 2:dra året ernå en vigt af 

3/, skålpund. Den fortplantar sig tidigt, och förökar sig starkt, 

och är derför lämplig att odla såsom foderfisk åt roffiskar, ehuru 

desse skola föredraga de mera silfverblanke formerne af karp- 

fiskarne.  Sjörudan är en smaklig och värderad fisk, och äfven 
damrudan är ansedd såsom sådan, då den är större och fått 

passande föda. «TI afseende på dess odling hänvisa vi till O. G. 

NorBäcK (anf. st.). 

Vi anse oss böra här med några ord omnämna den 2:dra detta uuder- 

slägte tillhörande arten, den så kallade Guldfisken, 

Cyprinus auratus, LINNÉ. 

Cyprinus auratus, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, vol. I, pag. 527. 
— 1766. 

Der Goldkarpfen, BLocH: Naturgesch. d. Fische Deutschlands, Th. III, 

pag. 132. Taf. 93 & 94, fig. 1—3. — 1784. 

Cyprinus thoracatus, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 
lenciennes, T. XVI, pag. 97, pl. 460. — 1842. 

»  Langsdorfii IDKM: ibm, pag. 99. 

» auratus, IDEM: ibm, pag. 101, 

Carassius A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the British Mus. 

vol. VII, pag. 32. -— 1868. 

- 7 H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 
110. — 1886. 

I domesticeradt tillstånd företer den flera, stundom högst besynnerliga 

variationer. Den vanliga varieteten är i kroppsformen mycket liknande 

damrudan, ehuru merendels något mera långsträckt. I Europa ernår den i 
allmänhet domesticerad på sin höjd en totallängd af 250 mill. men i 

China skall den i den kejserliga trädgården blifva nära dubbelt större, och 
i fritt tillstånd blir den sannolikt derstädes ännu större. Största kropps- 

höjden hos den vanlige domesticerade innehålles omkr. 4 till 4'/,; ggr i 

totallängden, och störste tjockleken, som är belägen öfver locken, är något 
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större än !/, af den förra. Stjertens minsta höjd innehålles något mera 

än 2:ne ggr i största kroppshöjden. Afståndet mellan nosspetsen och anus 

är något större än !/, af totallängden. Framryggens profil höjer sig obe- 

tydligt och är nästan parallel med bukens d:o. — Hufvudets längd är lika 

med eller obetydligt mindre än kroppshöjden, och dess höjd öfver fjäll- 

gränsen på nacken är ungef. lika med afståndet mellan denna och nosspet- 

sen. Det är temligen stort och tjockt och framtill mycket trubbigt eller 

afrundadt. Ögonen äro större än hos damrudan, och deras längddiameter 

innehålles blott omkr. 3?/, ggr i hufvudets längd. Locket har endast sva- 

ga spår till granulerade eller knottriga radiära linier!), Svalgtänderna äro 

till form och antal lika dem hos rudan. — Rygg- och analfenorna likna 

dem hos damrudan, och den förra har 3—4 enkle och 16 grenige strålar, 

och den siste af de förre är tjock och benhård och i bakre kanten med 

2:ne rader grofva sågtänder, och den samme af de senare är dubbel; och 

den senare har 3 enkle och 6 grenige strålar, af hvilka de bakerste äro af 

samma beskaffenhet som de i den förra. Bröst- och bukfenorna äro 

längre än hos rudan och af en ovalt-elliptisk form, och de förra räcka 

bakom de senares bas, och dessa räcka till anus samt äro fästade bakom 

ryggfenans början. Bröstfenorna hafva 15 och bukfenorna 9 strålar, och 

de hafva ungef. samma längd, hvilken innehålles omkr. 6 ggr i totalläng- 

den. Stjertfenan är temligen djupt urringad, med afrundade eller trubb- 

spetsige flikar, och dess längste strålars längd är större än hufvudets d:o 

och innehålles ej fullt 4 ggr i totallängden. Den har 19 fullständige strå- 

lar, och ofvan och nedan 6 stödjestrålar. Fjällen äro temligen stora samt 

släta, men med vanlig striering. Mellan rygg- och bukfenorna hafva vi 

räknat 13 långsgående fjällrader, af hvilka sidolinien är den 7:de, räknad 

uppifrån. Sidolinien har omkr. 28 fjäll, men är ofta baktill mer eller 

mindre ofullständig. — Färgen är betydligt vexlande dels efter åldern och 

dels individuelt. De helt unge äro i början ofta sotigt olivgrönaktige, men 

enligt VALENCIENNES stundom vid blott 1 tums längd redan röde. Öfver- 

gången från den förre färgen till den röde visar sig till en början med 

små silfverhvite punkter på fjällen. Desse punkter tilltaga i antal och få 

en högre färg, tills hela fisken blifvit mynjeröd, med guldglans, dock 

vanligen blekare och med mer eller mindre märkbar silfverglans på buk- 

sidan. Stundom stöter den röde färgen i rosenrödt, och stundom är den 

blandad med store hvite fläckar, och stundom är färgen marmorerad af 

svart och rödt, och stundom är den nästan helt och hållet silfverhvit, och 

blott något mörkare eller brunaktig på ryggen. Stundom erhålla de icke 

den röde färgen, utan äro olivgrönaktige, ljusare nedtill och stundom är 

denne färgen blandad med större svarte fläckar. I sitt fria tillstånd i China 

och Japan är den af en olivgrönaktig, nedtill ljusare färg, med någon guld- 
glans, ehuru äfven då färgen är vexlande, och stundom är mera mörkgrön 

på ryggen och silfverglänsande på buksidan, med rygg- och stjertfenorna 

gröna och de andra fenorna brunaktiga. Äfven i Europa, t. ex. då den 

1) I det fria tillståndet skola dessa linier vara mera utbildade, 

och sannolikt äfven hos stora exemplar. 
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kommit ut i Seinen, har den i fritt tillstånd en färg, som något så när 

liknar den, som den har i China och Japan, men den skall återfå sin röde 

färg, när den åter insläppes i glasskålar. 

Bf. 3-4 + 16; af. 3+6; brf. 15; bf. 9; stjf. 6 + 19 +6. 

Den mest egendomliga varieteten är den så kallade Teleskopfisken 

hvilken är afbildad af GÖNTHER i hans Introduction to the Study of Fishes, 

pag. 592. Den utmärker sig företrädesvis derigenom, att ögonen hafva for- 

men af utstående tuber, nästan såsom hos de stjelkögade kräftdjuren, att 

bröstfenorna äro förlängda, att ryggfenan saknas och att stjertfenan är ut- 

omordentligt stor och trehörnig. Oftast bestå variationerna endast i en 

abnorm bildning af fenorna. 

Guldfisken har sedan urminnes tid varit domesticerad i China, och 

torde enligt VALENCIENNES ursprungligen härstamma från provinsen Tche- 

Kiang derstädes, mellan 279 12” och 3192 10” nordlig bredd. Derifrån har 

den blifvit införd till Europa sannolikt tidigt efter det vägen till Indien 

omkring Goda Hopps Udden af Portugiserne blef upptäckt, ehuru man ej 

känner tiden för införseln. Till Frankrike skall den först hafva blifvit in- 

förd såsom en present åt Madam POoMPADOUR, och till England skall den 

hafva blifvit införd först 1691. I China förekommer den i fritt tillstånd 

äfven på öarna i dess granskap, och den finnes i sådant tillstånd äfven på 

Japan. Såsom domesticerad finnes den utbredd öfver Asien, Europa och 

N. Amerika och sannolikt flera verldsdelar. En stor mängd af alia varie- 

teter af den hållas såsom prydnadsfiskar i den kejserlige trädgården i 

Peking. Vintern är der ganska sträng, men då vattnet, der de förvaras, 

blott är tillräckligt djupt, uthärda de den samma ganska väl i ett tillstånd 

af dvala på samma sätt som rudan. Denna dvala räcker enligt VALEN- 

CIENNES vid Peking nära 6 månader, under hvilken tid de icke förtära nå- 

gon föda. I kejserlige trädgården äro kanalerne och dammarne fulle af 

guldfiskar, och dessa vatten stå i förbindelse med en stor central bassin, 

som benämhes stora hafvet. I midten af den är en håla, som är 15 fot 

djup, och den is, som under vintern bildar sig öfver denna, öppnas hvarje 

dag. Så snart hösten inträder, begifva sig alla guldfiskarne till denna håla 

och tillbringa der sedermera vintern. Man skall i denne trädgård hafva 

haft dem, som blifvit öfver 50 år gamle. Guldfisken skall så småningom 

kunna vänjas vid bräckt vatten. Den förtär både animalisk och vegetabi- 

lisk föda, och öfverensstämmer utan tvifvel i detta afseende med rudan. 

I China skall den åsigten vara rådande, att ett slags små röde maskar 

(sannolikt Tipulidlarver), som finnas i bottnen, skola i synnerhet vara lämp- 

lige till föda åt den, och bidraga till att förhöja dess färgglans. På Ile 

de France, der den blifvit införd och trifves väl i der varande vattendrag 

i fritt tillstånd, begagnas den såsom ett omtyckt födoämne. 
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II. Slägtet Gobio, G. Cuvier. 1817. 

(Begne Animal, 1:re edit. T. II, p. 193. — 1817). 

Kroppsformen är långsträckt och tjock samt föga hop- 

tryckt, och kroppen är täckt af medelmåttigt stora och mjuka 

fjäll. Vid hvardera munvinkeln är en temligen stor skäggtöm, 

och munnen, som till en del kan temligen starkt framskjutas, 

är belägen långt nere och med öfverkäken framstående framom 

den undre d:o. Ögonen äro belägna högt uppe vid pannan och 

vill någon del rigtade uppåt. Gälräfständerna glesa, få och 

rudimentära, och för det mesta blott bestående af mjuka utskott 

från slemhinnan, fästade på mer eller mindre märkbare brosk- 

artade knölar. De nedra svalgbenens tänder bildande 2:ne 

rader, med 5 i den inre och 2 eller 3 i den yttre raden, och 

med kronan tillspetsad och vid spetsen krökt, eller med form 

af en hake. Rygg- och analfenorna korta, samt utan tundad 

stråle framtill. 

Detta slägte innesluter enligt GönrtHer blott 2:ne arter från 

Europa och Asien. Hos oss förekommer blott 1 art. 

1. Gobio fluviatilis, Freminc. 

dSandkryparen. 

Stjerten baktill temligen starkt hoptryckt, och dess minsta 

höjd innehålles omkr. 14 ggr i totallängden och omkr. 21/3 

till 2”/; ggr i största kroppshöjden, hvilken innehålles omkr. 

5 tull 53/5; ggr i nämnda längd. Skäggtråden sträcker sig 

icke till ögats bakre kant. 

Rf. 9—10; af. 3—9; brf. 15—16; bf. 8; stjf. 4-F19 +35. 

Cyprinus Gobio, «LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 526. 

— 1766. 

BLocH: Naturgesch. der Fische Deutschlands, Th. I, 

pag. 57, Taf. VIII, fig. 2. — 1782. 

2 ; A.: J. ReEtTzZIUS: Faun&e Svecice Pars I:ma, pag. 355. — 

1800. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 11 
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Gobio fluviatilis. FLEMING: History of British Animals, pag. 186. — 1828. 

Cyprinus Gobio, 5. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 
33. — 1832. 

Gobio fluviatilis, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 
lenciennes, T. XVI, pag. 300, pl. 481. — 1842. 

» — Obtusirostris, IDEM, ibm, pag. 311, pl. 481. 

» Jluviatilis, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd., pag. 334. — 

1846—1853. 

5 : S. NiLsSOoN: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

300. — 1855. 

» vulgaris, HECKEL & KNER: Die Siisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 90. — 1858. 

» Jluviatilis, B. N. DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cypri- 

noiden Livlands, pag. 72. — 1862. 

C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 112. — 1863. 

3 A. GUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 172. —- 1868. 

> ; B. BENECEE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen. pag. 115. — 1881. 

ka 5 E. MOREAU: Hist. nat. des Poissons de la France, T. 

III, pag. 386. — 1881. 

& 2 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 172, pl. 131, fig, 2. — 1880—1884. 

- 3 O. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 419. — 1884. 

5 - H. G SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

128. — 1886. 

Dess vanliga benämning i Skåne är Sandkrypare, men den kallas der- 

städes äfven Slätting enligt RETZIUS, och skall enligt Skandinavisk Fauna 

vid Halmstad kallas Stensugare. 

Beskr. Den är en liten fisk, och dess totallängd öfver- 

stiger hos oss i allmänhet icke 130 till 150 mill. och honorna 

blifva något större än hanarne. I Frankrike skall den stundom 

enligt Morrav ernå en totallängd af 200 mill. Kroppsformen 

är ganska långsträckt och tjock samt framtill icke synnerligen 

hoptryckt, och tjockare nedåt emot buken, så att kroppens ver- 

tikala tvärgenomskärning strax framom ryggfenan har nästan 
formen af en spetsvinklig likbent triangel. Honorna, i synner- 

het då de äro romstinna, hafva kroppen högre och bukigare än 

den hos hanarne. Hos de förra äro framryggens och bukens pro- 

filer svagt och ungef. lika mycket bågböjda framom rygg- och 

bukfenorna, men hos hanarne äro dessa profiler ungefär räta 

och nästan parallela, framryggens endast ytterst obetydligt upp- 
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stigande. Från rygg- och bukfenorna konvergera kroppens öfre 

och undre profiler helt småningom emot stjertfenan, och stjer- 

ten är bakåt temligen starkt hoptryckt och vid denna fenas bas 
jemförelsevis icke låg. Kroppens största höjd innehålles omkr. 

5 till 53/5 ggr (det förra hos honan och det senare hos hanen) 
i totallängden, och störste tjockleken utgör i allmänhet något 

öfver 1/, af största kroppshöjden. Stjertens minsta höjd inne- 
hålles omkr. 14 ggr i totallängden, och omkr. 2!/; till 2?/, 

ggr i största kroppshöjden. Anus sitter ett godt stycke framom 

analfenan, så att afståndet dem emellan utgör ungef. eller nära 

!/, af hufvudets längd. Hos hanen sitter i allmänhet anus nå- 
got litet framom eller ungef. vid och hos honan något bakom 

midten af totallängden. — Hufvudet är temligen stort, och 

dess längd innehålles omkr. 4!/, till 42?/, ggr i totallängden, 

och dess tjocklek utgör ungef. 1/, af den förra. Afståndet 

mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken är mycket större 

än hufvudets höjd vid den senare. Det är framtill å nosen af- 

smalnande, men sedd såväl ofvanifrån som från sidan är nosen 

trubbig. Mellan könen är der i hufvudets form den skilnad, 

att pannan framtill, framom ögonen, hos hanen är mera konvex, 

och nosens öfre profil är derför hos honom mera stupande, och 

nosen är derjemte, sedd ofvanifrån, hos honom trubbigare, och 
det synes vara denne form å hufvudet som föranledt VALENCIEN- 

NES att å anf. st. uppställa arten Gobio obtusirostris, hvilken 

således hufvudsakligen torde vara grundad på hankönet. Pannan 
är mellan ögonen plattad. Munnen är liten, och munvinkeln 

är framom näsborrarne och den bakre änden af öfverkäksbenet 

är under framkanten af den främre af dem. Den har horison- 

tel springa och" är belägen långt nere, och nosspetsen skjuter 

temligen betydligt framom den. Läpparne äro mjuke, men 

temligen tunne. Ofvan hvardera munvinkeln och strax framom 

bakre änden af öfverkäksbenet är den tillspetsade skäggtömmen 

fästad, räckande ungef. till ögats framkant, och med längden utgö- 

rande ungef. !/, af nosens d:o. Afståndet mellan ögat och nosspet- 
sen, eller nosens längd, är temligen betydligt, och innehålles något 

mera än 2:ne ggr i hufvudets längd å sidan. Öfver- och under- 

käken äro korte, och den förre kan i betydlig grad framskjutas, 

och dess längd innehålles mellan 3 och 4, och den senares d:0 

omkr. 2?/, ggr i hufvudets d:o. Bakre änden af den senare är 

under ögats framkant. Näsborrarne sitta nära hvarandra och 
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4 ggr närmare ögat än nosspetsen, och mellan dem är en hud- 

flik. Ögonen äro af medelmåttig storlek och väl så stora hos 

hanen som hos honan, och belägna högt uppe vid kanten af 

pannan samt till någon del rigtade uppåt. Deras längddiameter 

innehålles hos hanen omkr. 3!/, och hos honan omkr. 4!/, ggr 

i hufvudets längd, samt är ungef. lika med pannans bredd hos 

den senare och något större än den samma hos den förre. &Loc- 

ket är nästan rhomboidiskt, och dess bakre kant är grundt ur- 

bugtad. Förlocket har formen af en något trubbvinklig: vinkel- 

hake, med nedre bakre vinkeln afrundad. <Gälhinnorna äro 

sammanvuxna med gälnäset, och hvardera har 3:ne temligen 

brede och sabelformade strålar. Gälöppningarne sluta nedtill 

under förlockens bakre kanter. — De nedra svalgbenens tänder 

bilda 2:ne rader, med 5 i den inre och stundom 3 och stundom 

2 i den yttre raden. De äro alla snedt tillspetsade, med mer 

eller mindre uppåt böjd eller hakformig spets. — Gälräfstän- 

derna äro rudimentära, ehuru mera utbildade och i dubbla 

rader på de inre bågarne än på den ytterste eller främste. 

Den yttre raden å denne båge saknas, men den inre d:0o är bil- 

dad af omkr. 38 mycket korta utskott från slemhinnan, af hvilka 

de 4, som sitta ungef. i midten, äro mera utstående, och sitta 

på mycket låge broskartade knölar. Den broskskifva å öfra 

sidan af svalget, emot hvilken de stöta, är tunn och föga ut- 

bildad. — Ryggfenan, som börjar på ett afstånd från nosspet- 

sen, hvilket innehålles hos hanen omkr. 2!/, och hos honan 

omkr. 2!/, ggr i totallängden, och hvars höjd är mycket större 

än dess längd, hvilken stundom är litet mindre och stundom 

litet större än 1/, af hufvudets d:o, är framtill hög och till- 

spetsad och med öfre kanten grundt urbugtad, samt har 9 till 

10 strålar, af hvilka de 2 till 3 förste icke äro grenige och 

den siste dubbel. — Analfenan är betydligt både kortare och 

lägre än ryggfenan, och dess längd, som utgör omkr. hälften 

eller något mera af dess höjd, innehålles omkr. 3 till 4 ggr i 

hufvudets d:o. Den har undre kanten mycket grundt urringad 

samt 8 till 9 strålar, af hvilka de 2 till 3 förste icke äro gre- 

nige och den siste dubbel. — Bröstfenorna äro snedt ovala, 

och hos hanen betydligt större än hos honan. Hos honom inne- 

hålles deras längd omkr. 5?/; och hos henne omkr. 6!/, ggr i 

totallängden, och den utgör hos honom omkr. ?/& och hos henne 

omkr. ?/, af hufvudets längd. De räcka hos honom nära, men 
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hos henne på långt när icke till bukfenornas fästen. De hafva 

15 till 16 strålar. — Bukfenorna äro ovala samt något mindre 

än bröstfenorna, samt äfven de något större hos hanen än hos 

honan. Deras längd innehålles hos honom omkr. 7 och hos 

henne omkr. 7Y/, ggr i totallängden. De hafva 8 strålar. 

Längden af deras fjällbihang utgör ungef. !/, af fenans d:o. — 

Stjertfenan är djupt inskuren, och stundom med den öfre fliken 

mera tillspetsad och något längre än den undre, och stundom 

med den senare längre än den förre och med båda trubbiga eller af- 

rundade. Längden af den öfre eller ock undre flikens längste 

strålar, är ungef. lika med hufvudets längd. Den har 19 full- 

ständige strålar och ofvan 4 och nedan 35 stödjestrålar. — Fjäl- 

len äro af medelmåttig storlek, och tunna och släta och i den 

— frie kanten rundade, och temligen fast sittande cycloidfjäll. Mel- 

lan rygg- och bukfenorna äro 9 till 10 långsgående fjällrader, 

af hvilka sidoliniens fjäll utgöra den 6:te, räknad uppifrån. 

Ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början är hos ett exem- 

plar af 123 mill:s totallängd 37!/, mill. långt och 4!/, d:o högt. 

Det är nästan halfeirkelformigt, med den instuckne kanten bug- 

tig och med den frie d:o försedd med 23—24 inskärningar, till 

hvilka från kärnan gå lika många radiära fåror. För öfrigt 

har det tätt stående koncentriska vågformiga strimmor, som äro 

mest tydliga i den instuckne delen. — Sidolinien är fullständig, 

sänker sig något framtill och är något bugtig under ryggfenan, 

samt har omkr. 40 till 42 fjäll. Slemafsöndringen är ej så 
stark, som hos rudan och lindaren. — Färgen är något vex- 
lande, ehuru 1 allmänhet erinrande om mimicry, derigenom att 

den å ryggsidan i hög grad öfverensstämmer med färgen å den 

botten, der fisken i allmänhet vistas. Å ryggsidan är den grå- 

grönaktig eller ock blekt gråbrunaktig, på ryggen spräcklig af 

mindre svartaktige eller svartgrå fläckar, som bilda långsgående 

rader eller streck. På hufvudet sträcker sig denne färg ofvan öfver 

nosen och på sidorna ned under ögonen, der den begränsas af 

en rad svartaktige fläckar, under hvilka på kindens nedre del, 

framom förlocket är en större, nästan triangulär silfverhvit fläck. 

Gällocken nedtill och gälhinnorna silfverhvita, de förra skug- 
gade af svartbrunt. Hufvudet undertill hvitt. Ryggens färg 
upphör ofvan sidolinien, och kroppssidorna äro silfvergrå, med 

gles svartaktig punktering, och nedåt ljusare, samt buksidan 

nästan silfverhvit, eller hvit, med svag silfverglans. Stundom 
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förefinnas långs sidolinien en rad större svartaktige fläckar, som 

baktill sammanlöpa till ett långsgående svartaktigt band, och 
stundom har den någre större svartgrå fläckar på ryggen. Rygg- 

och stjertfenorna blekt gråbrunaktiga eller gråhvitaktiga, med 

smärre svartaktige fläckar på strålarne, bildande vertikala bug- 
tiga rader. Bröstfenorna under hvitaktiga och skuggade af 

svartgrått emot spetsen, och ofvan gråbrunaktiga med hvit- 

aktig hinna och tvärgående rader af svartbrune fläckar. Buk- 

och analfenorna hvita, med svartgrå skuggning på strålarne. 

Iris silfverhvit, mer eller mindre skuggad af svartaktig punk- 

tering. Unge individer äro af en något blekare färg än de äldre. 

Det fasta kraniet så väl som benhufvudet i allmänhet fö- 

reter stor likhet med det samma af slägtet Leuciscus. Dock 
afviker det i ett och annat hänseende. Öfre nackbenet saknar 
det hoptryckta och utstående utskott, som förefinnes så väl hos 

nämnda slägte som i allmänhet hos de flesta andra af denna 

familj, och kraniet är lägre och tydligen något nedtryckt, samt 

har större urbugtningar för ögonhålorna, tydligtvis en följd af 

ögonens läge och delvisa rigtning uppåt. ATf pterygopalatinap- 

paratens ben, som i allmänhet äro tunnare och svagare, är o. 

pterygoideum betydligt högre eller bredare. Meliankäksbenen 

hafva en låg flik i öfre kanten. Den horisontelle skenkeln å 

förlockets något trubbvinklige vinkelhake är lika lång som den 
vertikale d:0o. -— Kotorna äro . 37, hvaraf 17 bålkotor!). — 

Skulderapparatens ben äro mycket spensligare och smärtare än 

hos Leuciscus. 

Sandkryparen förekommer inom Sverige endast i landets 

södra provinser: Skåne, Småland, Halland och sannolikt Ble- 

kinge. Den är emellertid i sin förekomst hos oss något spora- 
disk, och förefinnes t. ex., så vidt vi erfarit det, icke i Skånes 

sydvestra slättbygd, men är icke sällsynt i de östre och nord- 

vestre delarne af denna provins. I trakten af Christianstad 

finnes den i de flesta der varande strömdrag af någon betyden- 
het äfvensom i somlige insjöar, t. ex. Finjasjön, nemligen å så- 

dana ställen, hvarest är sandbotten. Enligt Skandinavisk Fauna 

förekommer den i Rönneås nedra lopp. Vi hafva funnit den 

mycket talrik i ån vid Vestra Vram äfvensom i Helgeå. Då 

den enligt H. D. J. WALLEseren?) finnes i ån vid Årup nära 

1) KRÖYER har räknat 40, hvaraf 20 bålkotor. 

2) Ofvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1866, N:o 1, pag. 5. 
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Blekingska gränsen, antaga vi, att den äfven förekommer i 

vestra Blekinge, ehuru GossELman icke uppgifver den såsom fö- 

rekommande i denna provins. Upsala Universitets zoologiska 
museum har af Lektor N. J. W. ScHeurtz erhållit den från trak- 

ten af Vexiö, och i Skandinavisk Fauna uppgifves, enligt hvad 

ofvan är anfördt, att den lär förekomma i Nissaån vid Halm- 

stad. Det synes icke vara troligt, att den förekommer hos oss 

norr om Småland eller Halland. — Den förekommer icke i 

Norge, men finnes enligt ÅA. FEpbpeErRsEN!) i Danmark på ett par 
tre ställen på Seland och allmänt på Jutland söder om Lim- 

fjorden. Öster ut har den en nordligare utbredning, och före- 

kommer enligt A. J. MALMGREN?) i sydöstra Finland, och enligt 
Mera?) derstädes från 60 till 619 40” och möjligen 63? nord- 

lig bredd på flera ställen. För öfrigt förekommer den, ehuru 

sporadiskt, i Tyskland, Österrike, Ryssland; Frankrike, Italien 

och England, och enligt HeErsESstEIN & WaARPAKOWSKI?) i Åmur- 

beckenet och det angränsande China, och således sannolikt i 

södra Sibirien och det tempererade mellersta Asien i allmänhet. 

Den är i sin förekomst stationär, och håller sig 1 både 

stillastående och rinnande vatten, blott de äro rena och försedda 

med sandbotten. Den vistas under den varmare årstiden i all- 

mänhet icke på större djup än 2—3 fot. Här står den meren- 

dels stilla långa stunder tätt tryckt till bottnen, med hvilken 
dess öfra kroppssida, såsom redan ofvan blifvit antydt, har 

mycket liknande färg. Emellanåt flyttar den sig mer eller 

mindre snabbt till andra ställen 1 närheten. Någre längre 

vandringar tyckes den icke företaga. Den har tydligen god 

förmåga att se uppåt. Stundom träffas den på mera stenig 

botten 1 strömmar, der vattnet rinner med stark fart, men of- 

tast finner man honom der på sådana ställen, hvarest är sand- 

botten och starkt strömmande, ehuru icke forsande vatten, men 

man träffar. honom derstädes äfven i spakvatten nära intill dy- 

lika ställen, vanligen icke på större djup än att man väl kan 

se honom. Under vintern söker den naturligtvis djupare vatten. 

Den är ej synnerligen seglifvad, och dör temligen fort ofvan 

1) Tidsskr. for Naturvid. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 83. 

2) Kritisk öfversigt af Finlands Fisk-fauna, p. 40. 

3) Vertebrata Fennica. 

4) Notizen äber die Fischfauna des Amur-Beckens und der angren- 

zenden Gebiete. Petersburg 1887, p. 28. 
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vattnet. Vi hafva i dess tarmkanal endast funnit lemningar 

af vatteninsekter, företrädesvis af larver af Phryganider, Ephe- 
merer och Dipterer, i förening med sand, som samtidigt med 
dessa blifvit slukad, och vi anse derför, att den för det mesta 

lefver af dylika insekter, ehuru den möjligen äfven, såsom blif- 
vit uppgifvet, lefver af maskar och andra mindre vattendjur 

samt i upplösning stadda animaliska och vegetabiliska ämnen. 
Den leker utan tvifvel under större delen af sommaren, och så- 

som BrocH och andre uppgifvit på olika tid, emedan vi i de 

mycket svälde äggsäckarne funnit äggen förete olika dimensio- 

ner. Man uppgifver vanligen tiden för leken till Maj och Juni, 

men vi hafva långt ut i Juli månad träffat den romstinn. Dess 

mogna ägg äro i förhållande till fiskens storlek temligen stora 

(något öfver 1 mill. i diameter) och af en blekt gulaktig färg !), och 

äro derför icke talrika (efter utseendet omkr. 1,000 eller något 

flera hos större honor). De fästas vid stenar på stenblandad 
sandbotten eller ock stenig sådan, och skola kläckas efter om- 

kring en månad. Den tager merendels gerna på krok, agnad 

med daggmask eller insekter. Dess kött är välsmakande. 

TI. Slägtet Tinca, G. Cover. 1817. 

(Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 193. — 1817). 

Kroppsformen temligen hög och hoptryckt, och kroppen 

täckt af mycket små fjäll, och starkt slemafsöndrande. Mun- 

nen liten, med temligen starkt uppstigande munspringa, och 

med ungefär lika långt framstående käkar, och med en liten 

skäggtöm vid hvardera munvinkeln. Ögonen små och med van- 

ligt läge. Svalgtänderna i enkel rad, på det ena svalgbenet 5 

och på det andra 4, klubbformiga och med snedt afskuren 

krona, omsluten af en enkel emaljslynga, som vid inre kanten 

på ett par eller tre af dem bildar en liten krökt spets eller 

hake. Gälräfständerna korta och tjocka, men icke rudimen- 

1) Man (BLocH, m. fl.) har uppgifvit, att de äro ljusblå och små. Vi 

hafva iakttagit den angifne färgen och storleken. 
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Rygg- och analfenorna korta och utan tandad stråle 

Till detta slägte hörer enligt GösrHrer blott en art, som 
är vida utbredd i Europa och Asien, samt förekommer på dy- 
botten i både stillastående och rinnande vatten. 

1. Tinca vulgaris, FLemisc. 

Lindaren eller Sutaren. 

Alla fenorna afrundade, men stjertfenan är derjemte 
grundt urringad. Hufvudet med rader af tätt sittande slem- 

porer. 

RESET rar 10-115 Prbelt=-18; bir 90-105 stjö, dk 
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Fiskarna, 
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Tinca vulgaris, R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 183. — 1875. 

» Linné, ÅA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag 
564. — 1877. 

» vulgaris, E. MOREAU: Histoire natur. des Poiss. de la France, 

T. III, pag. 283. — 1881. 

5 3 B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 111. — 1881. ' 

A 3 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 188, pl. 134, fig. 2. — 1880—1884. 

: ES O. G. NoORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 430, blad 52, bild 138. — 1884. 

» . tinca, SUNDMAN & REUTER: Finlands Fiskar, 3:dje häftet, pl. 

VIII. — 1885. 

> vulgaris, H,. G. SEELEY: The Fresh-water Fishes of Europe, pag. 

; 189. — 1886. 

Dess vanliga benämning i mellersta Sverige är Lindare, och i södre 

delarne af landet benämnes den vanligen Sutare och Skomakare. 

Beskr. Dess längd stiger någon gång hos oss till närmare 
2 fot eller 600 mill. Uti Skandinavisk Fauna uppgifver Nins- 

Son, att det största exemplar, som han hade till hands, var 

omkr. 22 tum verkm. eller 547 mill. långt. Exström uppgifver . 

den största af honom iakttagna längden till 19 tum verkm. 

eller 469 mill. Dess vanliga längd är dock betydligt mindre, 
och enligt hvad vi här i Upland iakttagit omkr. 250 till 350 

mill. eller stundom något mindre. Dess vigt stiger hos oss 

till omkr. 3 skålpund eller något öfver 2 kilogram. — Kropps- 

formen är temligen hög och hoptryckt, ehuru dock detta senare 

icke i högre grad, emedan ryggen och buken äro tjocke, hva- 
dan den, om än något långlagd, synes temligen undersätsig. 

Största kroppshöjden innehålles omkr. 3?/, till 3!/; ggr i to- 

tallängden, och störste tjockleken innehålles omkr. 17/g till 

2!/, ggr i den förra. Kroppens öfre och undre profiler förete 

ungef. samma böjning, eller konvergera ungef. lika mycket, 

framåt framom ryggfenans början och bakåt bakom den samma. 

Stjertens minsta höjd strax framom stjertfenan är betydlig, och 
innehäålles föga mera än 2:ne ggr i största kroppshöjden. Anus 

är belägen något bakom midten af totallängden, och afståndet 

mellan den och nosspetsen innehålles omkr. 13/, till 17/3 ggr 

i den senare. — Hufvudet är, sedt så väl från sidan som of- 

vanifrån, temligen litet och framtill afsmalnande, men med 

särdeles trubbig eller afrundad nosspets, och med öfre och undre 

profilerne konvergerande lika mycket. Dess längd (å sidan) in- 
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nehålles omkr, 5 ggr i totallängden. Hos ett ungt exemplar af 

70 mill:s längd innehölls hufvudets längd föga mera än 4 ggr 
i totallängden, och det hade ännu tjockare och trubbigare nos. 
Afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken är obe- 

tydligt mindre eller ock ungef. lika med hufvudets höjd å senare 
stället. Munnen är liten, med temligen starkt uppstigande 
munspringa och med käkarne framstående lika långt, då mun- 

nen är sluten. Läpparne äro tjocke. Skäggtömmen, som har 

sitt läge vid spetsen af öfverkäksbenet, är helt liten, och dess 
längd innehålles omkr. 5 ggr i underkäkens d:o. Nosens längd 

innehålles omkr. 2!/, till 3 ggr i hufvudets d:o, underkäkens 

d:o omkr. 2!/; och öfverkäkens d:o omkr. 3 1/, till 3 !/> ggr 
i den samma. Underkäken räcker ej till ögats framkant. Näs- 
borrarne äro nära intill hvarandra och ungef. 3 ggr närmare 

ögat än nosspetsen. Mellan båda är, såsom vanligt hos desse 

fiskar, en rörlig hudflik. Ögonen äro små, och deras längddia- 

meter innehålles omkr. 5!/, till 6 ggr i hufvudets längd hos 

de äldre, och 5 ggr d:o hos de helt unge. Pannans bredd midt 

öfver ögonen är hos de äldre mera än dubbelt och hos de unge 
ungef. dubbelt större än nämnde diameter. Locket och under- 

locket bilda tillsamman nästan en halfcirkel, och suturen dem 
emellan är starkt uppstigande. Mellanlocket är framåt smalt 

och tillspetsadt. Förlocket är smalt halfmånformigt. Gälhin- 

norna äro fastvuxna vid gälnäset, och deras strålar äro temligen 

smalt sabelformade. Gälöppningarne sträcka sig nedtill fram 

under bakre kanten af förlocket. — Svalgtänderna, som sitta 

i enkel rad, äro på det ena svalgbenet (vanligen det venstra) 

5 och på det andra 4. De äro nästan klubbformiga, och hafva 

snedt afskuren och plattad och af en enkel emaljkant eller 
slynga omgifven krona, som synes tjenlig till födoämnenas sön- 

dermalning, men emaljslyngan bildar på ett par tre af de öfra 

vid den inre vinkeln å kronan en liten utstående böjd spets 

eller hake. Svalgbenens utvidgade och skarpe bakre kant bil- 
dar nedom midten en tydlig afsats. — Gälräfständerna sitta i 
dubbla rader äfven på den främste, gälbågen. De äro korta 

och tjocka och bära korta slemhudspapiller i inre kanten, och 

äro för öfrigt fullt utbildade. Å den främste venstre gälbågen 

hafva vi i den yttre raden räknat 23 och i den inre d:o 11 

gälräfständer. — Ryggfenan börjar på ett afstånd från nos- 

spetsen, som innehålles omkr. 2!/; till 2!/; ggr i totallängden, 
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och den börjar således något framom midten af den senare. 
Dess höjd är hos de äldre betydligt (stundom nära 1!/, ggr) 

större än dess längd, hvilken senare är något mindre än ?/s 

af hufvudets d:o hos de äldre och föga större än '/; af den 

samma hos de unge. Dess öfre kant är afrundad, och den har 

11 till 13 (vanligen 11—12) strålar, af hvilka de 3 förste icke 

äro grenige och den siste är dubbel, och ingen af de förre är 

tandad. — Analfenan är både lägre och kortare än ryggfenan, 

men har ungef. samme form som den. Dess strålar äro 10 till 

11 (vanligen 10), af hvilka de 3 förste icke äro grenige och 

ingen af dem tandad, och den siste är dubbel. — Bröstfenorna 

äro af medelmåttig storlek och något större hos hanen än hos 

honan, och deras längd innehålles hos den äldre hanen omkr. 

52/. och hos d:o honan omkr. 6'!/4 till 6!/, ggr i totallängden; 

och hos de unge innehålles deras längd nära 8 ggr i den se- 

nare. De äro hredt ovala och snedt afrundade, och hafva 17 

till 18 strålar. — Bukfenorna äro fästade framom början af 

ryggfenan, och de äro stundom ungef. lika stora som och stun- 

dom något större än bröstfenorna, och äro rundadt ovala, eller 

mera rundade hos hanen, samt hafva 9 till 10 (vanligen 10) 

strålar, af hvilka den ytterste, som icke är grenig, hos hanen 

är väl dubbelt och hos honan föga tjockare än den närmast in- 

till varande strålen. Fjällbihang saknas. — Stjertfenan är 

mycket grundt urringad, med hörnen afrundade och ungef. lika 

långt utstående. Längden af dess längste strålar är blott föga 

mindre än hufvudets längd, samt innehålles omkr. 5 till 5!/, 

ggr 1 totallängden. Dess mellerste strålar äro blott obetydligt 

kortare än de. Den har 19 fullständige strålar, af hvilka den :; 

ytterste å hvardera sidan icke är grenig, samt ofvan och nedan 

4 stödjestrålar. — Fjällen äro mycket små, djupt infästade i 

huden och täckta af ymnigt slem, temligen långsträckta och af 

en nästan elliptisk eller ovalt elliptisk form, med den instuckne 

än den något smalare. Mellan rygg- och bukfenorna äro 52 till 56 
långsgående fjällrader, af hvilka sidolinien är den 32:dra till 34:de 

uppifrån. De hafva ytterst tätt stående koncentriska strimmor 

samt från kärnan, som är nära den instuckne änden, åt alla 

sidor utgående radiära glesare men talrika (omkr. 100) streck. 

Ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början hafva vi hos ett 

exemplar af 306 mill:s totallängd funnit vara 6 !/, mill. långt 

och 4 d:o bredt. — Sidolinien är fullständig och sänker sig i 
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början något litet, men går derefter rät ungefär långs midten 
af kroppssidan, och vi hafva i den samma räknat 97 fjäll. — På 
hufvudet finnas flera reguliera rader af tätt stående slemporer, 

af bvilka rader en börjar något bakom nosspetsen och går bakåt 

under ögat och böjer sig uppåt bakom det samma, och en d:o 

går långs yttre sidan af förlocket, parallel med detta bens böj- 

ning. — Färgen är vexlande, och är stundom mörkare och 
stundom ljusare, beroende af den färgton, som bottnen har i de 

vatsen, der den vistas. Hos ett lefvande exemplar hafva vi 

antecknat följande färg: Sidorna af hufvudet och ryggen samt 

kroppssidorna ända ned till buken mer eller mindre mörkt bu- 

teljgröna, med messingsglans, som på hufvudets sidor förefanns 

på nedre delarne af kinderna och gällocken, och på kroppssi- 

dorna på bakre ändarne af fjällens blottade delar. Öfre delarne 

af hufvudet och ryggen midt åt svartgrönaktige. Hufvudets 

undra sida och buksidan gulhvitaktiga, skuggade med grågrön 

punktering. Ryggfenan af ryggsidans färg, med något ljusare 

fenhinna. Stjertfenan ungefär af samme färg, men dels med 

svartblå anstrykning å strålarne och dels med mörkt gråröd 

sådan å fenhinnan. AÅAnalfenan något ljusare svartgrön, med 

gulgrönaktig hinna och mörkast emot spetsen. Bröst- och buk- 

fenorna äfven svartgrönaktiga, mörkare emot spetsarne, och med 

hinnorna gulgrönaktiga och ljusast hos bukfenorna, i synnerhet 

emot basen, och den köttige basen af bröstfenorna å inre sidan 

mörkt köttröd. Alla fenorna hade nästan samme färg. Efter 

- döden försvinner messingsglansen, och kroppens sidor blifva 

mörkt grönaktiga. Iris svartaktig, men under den svarta skugg- 

ningen guldgul, och med en smal guldglänsande ring närmast 

pupillen. Stundom är den svartgröne färgen äfven utbredd öf- 
ver ryggens sidor, och kroppssidorna mörkare buteljgröna, utan 

messingsglans, och alla fenorna svartaktiga eller svartbrunak- 

tiga, och buksidan blott framtill gulhvitaktig och der bakom 

grågrönaktig. Denne färg tillkommer vanligen döda exemplar, 

ehuru den stundom äfven kan finnas hos lefvande. Uti skogs- 

gölar med mörk botten af torfdy och med mörkt vatten har den 
färgen å ryggen svart och å kroppssidorna öfvergående i svart- 

grönaktig, å buken framtill gulgrönaktig och baktill mörkt grå- 

grön, och å fenorna svartaktig. De helt unge äro ljusare fär- 

gade: ryggen och kroppssidorna gulgrönaktiga, mörkast på 

ryggen och ljusast ned emot buken; buksidan hvitaktig; alla 
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fenorna rödaktiga, med breda hvitgrå spetsbrämar, med gråak- 

tig anstrykning å den röde färgen å rygg- och stjertfenorna, 

och med denne färg blekare och gulaktig å bröstfenorna. Stun- 

dom har man i Tyskland och England såsom prydnadsfisk en 
färgvarietet (Tinca aurata), som är orangegul eller röd, med 

eller utan svarte fläckar. 

Det fasta kraniet är nedtryckt och mycket bredare än högt, 

då man icke medräknar det långt nedskjutande hypapophysial- 

utskottet å basilarbenet. Nämnda utskott är å undra sidan ur- 

hålkadt och skedformadt å det ställe, der svalgbrosket är fä- 
stadt, antydande en större utveckling af detta brosk. De å 

kraniels undra sida baktill varande, af sidonackbenen och o. 

pterotica & prootica omgifna, uppåt gående hålorna äro sär- 

deles stora. Ofvan är kraniet baktill kullrigt och framtill ned- 

plattadt. Det öfra nackbenet har ett litet bakåt utstående hop- 

tryckt utskott, hvars öfre kant är något utstående åt sidorna. 

O. epotica hafva korta bakåt utstående utskott, och de samma 
rigtning hafvande utskotten å o. pterotica stå ej så långt ut 

bakåt som bakre kanterne å de små derintill varande o. opis- 

thotica, och dessa senares samt sidonackbenens bakre kanter äro 

tunne och skarpe. Parasphenoidbenet är ovanligt bredt under 

ögonhålorna, och har der tunne, utstående sidokanter, mellan 

hvilka å dess undra sida är en långsgående köl. Plogbenet är 
äfven baktill bredt och icke tillspetsadt. Öfra silbenet är kort 

och bredt, så att dess längd innehålles mera än 2:ne ggr i 

dess bredd. Pterygoidbenet är temligen bredt och med form 

af en trubbvinklig triangel. 

Lindaren förekommer inom Sverige, då passande lokaler 

förefinnas, från Skåne till och med Upland, Dalarne och Vermland 

och äfven, åtminstone såsom inplanterad, i Gestrikland. Enligt be- 
nägen uppgift af Doktor J. A. Wiström förekommer den icke i norra 

Helsingland och sannolikt ej någonstädes inom denna provins. Dok- 
tor ÅA. SrTEFFENBURG har benäget meddelat oss, att den förefin- 

nes i flere insjöar i Dalarne. I Gestrikland förefinnes den en- 

ligt benägen uppgift af Doktor J. SråncBEre, så vidt kändt är, 

blott inplanterad på några få ställen. Då dess förekomst är 
beroende af lokalernes beskaffenhet, är den öfver hufvud taget 

icke synnerligen allmän, utan egentligen sporadisk, och i vestre 

delarne af landet synes den vara mer eller mindre sällsynt. 

Inom Upland, hvarest en mängd smärre, med dybotten och ym- 
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nig vegetation försedde insjöar och gölar förefinnas, är den gan- 
ska allmän, och ernår betydlig storlek. Troligtvis förefinnes 
gränsen för dess utbredning hos oss emot norden inom Dalarne 

och Gestrikland. P. Ozrsson har icke anträffat den i Jemtland 

och HJ. WipeGREn har icke uppgifvit den såsom förekommande 

i Vesterbotten. Enligt A. W. Marx är den sällsynt i trakten 
af Göteborg och i Bohuslän, och enligt S. W. Tesow!) lär den 

vara temligen sällsynt i Vermland, hvarest den blott uppgifves 

förekomma i Venern och Sundstatjern och såsom inplanterad i 

Fallsjön. ”I Skandinaviens Fiskar” uppgifves, att den äfven 

förekommer i Rådasjön derstädes. Den är emellertid hos oss 

icke inskränkt till endast vattnen inuti landet, utan förekommer 

äfven i de inre gräsiga och med dybotten försedda vikarna i 

Södermanlands och Roslagens skärgårdar. — Inom Norge är 

den enligt R. Corrertr mycket inskränkt uti sin geografiska ut- 

bredning, och förekommer der endast på 2:ne ställen i landets 

sydligaste kusttrakter, nemligen vid Kragerö och vid N&es Jern- 

verk nära Tvedestrand, på hvilket senare ställe den dock blif- 

vit inplanterad. — För öfrigt förekommer den i hela Europa, 

med undantag af dess nordligaste trakter, ehuru den i norra 

Ryssland enligt ”Finlands Fiskar” uppgår ända till Archangel, 

men enligt detta arbete förekommer den inom Finland endast 

i dess sydlige delar. Utom Europa lär den förekomma i Mindre 

Asien och enligt Parras i Sibirien i trakten af Jenisej, sanno- 

likt vid dess sydligare lopp. 
Liksom rudan är den mycket seglifvad och kan lefva länge 

(stundom en hel dag) ofvan vattnet, och i sitt lefnadssätt öf- 

verensstämmer den med nämnde karpfisk. Den trifves endast i 

sådana vatten, hvarest finnes lös, dyig botten, och i allmänhet 

ymnig vegetation, och under dagen håller den sig för det me- 

sta vid bottnen, i hvilken den gräfver sig ned, då den söker 

sin föda, som hufvudsakligen består af i upplösning varande 

vegetabilier, men derjemte äfven af diverse ryggradslösa vatten- 

djur. Stundom ligger den orörlig och krumböjd på bottnen, 

liksom sofvande. Vintren tillbringar den i ett slags dvala. 

Enligt Parnras kan den äfven lefva i sådant vatten, som till 

någon del är salt. Detta bevisas äfven af dess förekomst i norre 

Östersjöns skärgårdar. Dess seglifvade natur gör, att den med 

1) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggrads-Djur, p. 102 



176 Slägtet Barbus. 

fördel kan inplanteras och matas i fiskdammar på samma sätt 

som rudan. Dess lek inträffar i allmänhet hos oss i Juni, men 

enligt v. SteBorp skall den stundom äfven leka i Augusti... Dess 

ägg äro anklibbande och fästas vid bottnen på växter m. m.. 
och stundom på sjelfva dyn. De äro små (omkr. !/, mill, i 

: diameter) och mycket talrika, så att man hos en större hona 

enligt Francis Dar räknat nära 400,000. Den växer fort, 
och den skall enligt Heczer & Knrr redan i 3:dje året under 

gynsamma förhållanden kunna uppnå en vigt af 3 skålpund. 

Hos oss växer den utan tvifvel icke så fort, och NorBäcKk upp- 

gifver, att den vid riklig tillgång på näring skall vid 5 års 

ålder Föana hinna till en vigt af 3 skålpund. I början af Ok- 

tober hafva vi tagit en troligen under året framkläckt unge, 

som var 70 mill. lång. Den tager på krok, agnad med mask. 

Den är i allmänhet fet och värderas såsom smaklig, ehuru den 

ofta är något dyig 1 smaken. Denna smak skall härleda 
sig från det ymniga slem, hvaraf kroppen är betäckt, och skall 

försvinna, om fisken före tillredningen begjutes med kokhett 
vatten och sålunda befrias från slemmet. Med afseende på dess 

odling hänvisa vi till O. G. NorBäckr. 

Vi anse oss böra fästa uppmärksamheten på en fisk, som väl ännu 

icke blifvit anträffad inom Skandinavien och möjligen icke heller här kora- 

mer att anträffas, men som förekommer icke långt härifrån, nemligen i 

norra "Tyskland, och till följd deraf någon gång skulle kunna komma att 

förirra sig hit. Denne fisk är Barbus vulgaris, FLEMING eller Cyprinus 

- Barbus, LINNÉ. 

Slägtet Barbus, G. CUVIER. 

(Regne Anim. 1:re éd. T. II, pag. 192, — 1817). 

Vid hvardera sidan af munnen 2:ne skäggtrådar, eller blott 1, eller 

ock ingen sådan. Svalgtänderna i 3:ne rader, med 2 eller 3 i den yttersta, 

3 eller 4 i den mellersta och 5 i den innersta raden, med tillspetsad krona 

hvars spets är böjd eller hakformig, och med kronan på de bakre eller öfre 

i alla 3 raderna derjemte skedformig eller urhålkad. Fjällen omvexlande. 

Rygg- och analfenorna korta, den förra vanligen med den längste (3:dje) 

enkle strålen benhård och ofta i bakre kanten sågtandad. Sidolinien full- 

ständig. 

Till detta slägte höra enligt GÖNTHER omkring 200 arter från tem- 

pererade och tropiska trakter i Gamla Verlden. 
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Barbus vulgaris, FLEMING. 

Barben. 

Den benhårde strålen i främre delen af ryggfenan groft sågtandad, 

Kroppen långsträckt och täckt af temligen små fjäll, af hvilka finnas 7—8 

långsgående rader mellan sidolinien och bukfenan. Läpparne och skägg- 

trådarne tjocke, och ögonen små. Hufvudets längd innehålles omkr. 4 ggr 
i afståndet mellan nosspetsen och stjertfenans bas.  Stjertfenan djupt 

urringad. Nosen starkt framstående framom munnen, som är belägen 

långt nere. 

Rh 3-8—97 af 35; brf. 16—LT;, bf; 9—103 stjf. 4-+19-£4: 

Cyprinus Barbus, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, 'T. I, pag. 525. 

— 1766. 
Barbus vulgaris. FLEMING: History of British Animals, pag. 185. — 1828. 

» fMluviatilis, L. AGASSIZ: Archiv för Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 1:er 

Bd. pag. 77. — 1838. 

å c VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVI, pag. 125. — 1842. 

Ad HECKEL & KNER: Die Siisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 79. — 1858. 

- Å C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 109. — 1863. 

- vulgaris, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 88. —- 1868. 

EA fluviatilis, B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen. pag. 113. — 1881. 

/ Kroppsformen är betydligt långsträckt och föga hoptryckt, eller när- 

mande sig den cylindriske. Kroppshöjden innehålles omkr. 5 till 5!/, ggr 

i totallängden, och tjockleken utgör !/, eller mera af den förra. Hufvudet, 

som i allmänhet är något längre än kroppen är hög, är utmärkt genom 

den långt framstående, nästan snabelformade nosspetsen, den lille, långt 

nere eller undertill belägne munnen och de 4 skäggtömmarne, af hvilka det 

främre parets sitta nära nosspetsen och det bakres vid munvinklarne. Ögo- 

nen äro små. Ryggfenan börjar ungef. midt emellan nosspetsen och stjert- 

fenans bas. Dess höjd är större än dess längd. Analfenan, som är lägre 

än ryggfenan, är ungef. dubbelt högre än lång. Bukfenorna äro fästade 

något bakom ryggfenans början. Af stjertfenans flikar är vanligen den öfre 

tillspetsad och den undre trubbig. Fjällen äro temligen små. Mellan rygg- och 

bukfenorna äro å hvardera sidan 18 till 20 långsgående fjällrader, af hvilka sido- 

liniens är den 11:te eller 12:te. Sidolinien räknar 58 till 60 fjäll. Färgen är på 

ryggen grågrön eller olivgrön, och på sidorna ljusare och ned emot buken 

grönaktigt hvit, och på buken hvit. Rygg- och stjertfenorna blåaktiga, 

Lilljeborg : Fiskarne. = II. ) Up 
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den senare med svartaktig spetskant. De andra fenorna rödaktiga, och iris 

ljusbrun. Fjällen på kroppssidorna förete vid viss belysning en blek mes- 

singsglans. Under lektiden erhåller hanen på fjällen talrika små hvita 

korn, som sammansmälta till ett längsgående midtelband och 2:ne otydliga 
d:o sidoband. — Den ernår stundom en längd af 2!/, fot och icke sällan 

en vigt af 83—10 skålpund, men är vanligen blott 300 till 500 mill. lång. 

Den förekommer i mellersta och södra Europa, och finnes på några 

få ställen äfven i norra Tyskland. t. ex. i Alle, i Passarge, i Weichselom- 

rådet och i Elben, och den är utbredd i Polen och i sydliga Ryssland. Den 

håller sig i stim, och fär lifligare under; natten än under dagen, samt 

söker klart och starkt rinnande vatten, ehuru stundom äfven sjöar. Emot 

leken, som inträffar i Maj och Juni, vandrar den i stora skaror upp i ström- 

marne. Vintern tillbringar den i dvala. j 

IV. Slägtet Phoxinus, L. Acassiz. 1839. 

(Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Neuchatel, T. I, 

pag. 37. — 1835. — Archiv fär Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 1:er Bd. pag. 

78. — 1838). 

Kroppsformen långsträckt och föga hoptryckt, och krop- 

pen täckt af mycketismå fjäll. Sidolinien är merendels ofull- 

ständig, eller ock saknad. Nosen mycket trubbig, och öfver- 

käken föga eller icke framskjutande framom den undre d:o, 
och vid munnen inga skäggtrådar. Svalgtänderna i 2:ne ra- 

der,"och vanligen il den yttre raden 2:ne och i den inre d:o 

å ena svalgbenet 4 och å det andra 5 tänder, och mera säl- 

lan 4 å båda svalgbenen. Dessa tänders krona hoptryckt och 

tillspetsad och med spetsen mer eller mindre hakformigt böjd. 

Rygg- och analfenorna korta och utan tandad stråle framtill, 

och stjertfenan mer eller mindre djupt urringad. 

Länge kände man blott 1 art af detta slägte, men på se- 

nare tiden hafva åtskilliga nya arter blifvit upptäckta så väl 

inom Gamla som Nya Verlden, och man känner nu 13 arter 
från Europa och Asien!) och 4 d:o från N. Amerika?). De äro 

sällskaplige och liflige fiskar, som föredraga rent och mer eller 

1) WARPACHOWSKI: Notiz äber die in Russland vorkommenden Arten 

der Gattung Phoxinus; Melanges biologiques, T. XII, livr. 6. 1887. 

2) JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North America, p. 242. 
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mindre starkt rinnande vatten, men stundom förekomma de äf- 
ven i sjöar, och t. o. m. i skärgårdarne i norre Östersjön och 
Bottniska Viken. Vestra och mellersta Europas faunor så väl 
som vår hafva blott en art, som dock företer temligen betyd- 
liga vexlingar 1 form. 

1. Phoxinus aphya (Linse). 

Elritzan eller Alkufvan. 

Största kroppshöjden innehålles omkring 4?/, till 6 ?/; ggr, 

och hufvudets längd omkr. 4”, till 5Y/, ggr i totallängden, 

och stjertens minsta höjd strax framom stjertfenan innehålles 

omkr. 21, till 3 ggr i största kroppshöjden, och hufvudets 

höjd öfver fjällgränsen å nacken innehålles omkr. 1?/; till 

1!/, ggr i dess längd: allt hos dem, som åtminstone något så 

när äro fullvuxne. Munspringan är vanligen föga uppstigande. 

RES9T0: af. 10; brf. 14-—16; bf. 8-9; "stjf. 810 
IR. 

Cyprinus Aphya, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 131. — 1761. 
" Phoxinus, IDEM: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 528. — 

1766. 

: Aphya, IDEM: ibm. 

Phozxinus. A. J. RETzIUS: Faun&e Svecice Pars I:ma, pag. 356. — 

1800. 

H Aphya,  IDEM: ibm. 

Phozxinus, C. U. EKSTRÖM: K. Vetensk:s Akadem:s Handl. 1830, -: 

| pag. 166. — 1831. 

3 Aphya =S. NILSSON: Prodromus Iehthyologie Scandinavice, pag. 

29. — 1832. 

: Phozxinus, IDEM: ibm. 

Phoxinus laevis, L. AGAssIz: Archiv fir Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 

1:er Bd. pag. 79. — 1838. 

Leuciscus phoxinus, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. T. XVII, pag. 363, 

— 1844. 

Phozxinus Aphya, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 524. — 

1846—1853. 

Leuciscus Phoxinus, S. NILSSON: Skandinavisk Fauna, 4:de del. Fiskarna, 

2:dra häft. pag. 319. — 1853. 

” 
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Phozxinus laevis, HKECKEL -& KNER: Die Sisswasserfisehe der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 210. Fig. 119 & 120. — 1858. 

5 Rh B. N. DYBOWsKI: Versuch einer Monographie der Cy- 

prinoiden Livlands, pag. 155. — 1862. 

i C. TH E. V. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mit- 

teleuropa, pag. 222. Fig. 37. — 1863. 

Leuciscus phoxinus, A. GäNTHER: Catal. of the fishes in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 237. — 1868. 

Phoxinus aphya, BR. COLLETT: Norges Fiske, pag. 183. — 1875. 

> : A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

564. — 1877. 

- 2 R. CoLLETt: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78, Vidensk:s Selsk:s i Christiania Forh. 1879, 

N:o 1, p. 96. — 1879. 

S laevis, B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 140. — 1881. 

Å ? E. MorraAU: Histoire natur. des Poiss. de la France, 

T. III. pag. 392. — 1881. 

Leuciscus phoxinus, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 185, pl. 134, fig. 1. — 1880—1884. 

Phoxinus aphya O. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 
pag. 429, bild 137. — 1884. 

5 5 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—083; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bd. pag. 111 

(särsk. aftr.). — 1884. 

Leuciscus phoxinus, H. G. SEELEY: The Fresh-water Fishes of Europe, pag. 

175. — 1886. 

Den har på olika ställen inom landet fått diverse olika namn. LINNÉ 

anför de Svenska namnen Mudd och Budd, samt säger tillika, att den i 

Dalarne kallas Qvidd och Iggling, i Vesterbotten Glirr och Glirren, i Ve- 

stergötland Gl, i Dalsland Alkufva och i Östergötland Alkutta. Enligt 

RETZIUS benämnes den 1 Skåne Elritza och vid Göteborg Hundgådda, vid 

hvilket senare ställe den derjemte äfven kallas Alekula och Äling enligt 

MALM. I Skandinavisk Fauna benämnes den Etlritza, hvilket namn jemte 

det af Lortbuk och Hundgädda anföres af C. U. ErKstRÖM. I Norge skall 

den kallas Elritze, hvilket namn bäde der och inom Sverige ursprungligen 

är Tyskt. 

Beskr. Den är en helt liten fisk, och öfverstiger hos oss 

i allmänhet icke 100 mill. i längd, och ernår sällan denne 

storlek, men i England lär den enligt Göstaer och Dar stun- 
dom blifva 170 till 180 mill. lång. Honorna blifva större än 

hanarne, och hafva vanligen, i synnerhet då de äro romstinna, 

en något undersätsigare kroppsform. Denne är i allmänhet 

långsträckt, och liknar, såsom LinsÉE med rätta anmärker, i be- 

tydlig grad forellens eller den unge laxens. Den är temligen 



Elritzan. 181 

tjock, ehuru något hoptryckt. Största kroppshöjden innehålles 
hos hanen omkr. 6 till 6?/; och hos honan omkr. 42/, till 5 
ggr i totallängden, och störste tjockleken utgör omkr. 3/. till 
?/3 af den förra. Kroppen aftager betydligt mera i höjd baktill 
än framtill, och stjertens minsta höjd strax framom stjertfenan 

innehålles omkr. 2'/; till 3 ggr i största kroppshöjden, och har 

i allmänhet den större proportionen hos hanen. Stjerten är 

strax framom stjertfenan ganska starkt hoptryckt, och kroppen 

är framtill emot hufvudet betydligt tjock. Afståndet mellan 

nosspetsen och anus innehålles omkr. 1"/, till 2 ggr i total- 

längden, och anus har sitt läge strax framom analfenan. — 

Hufvudet är af medelmåttig storlek, och dess längd, som stun- 

dom är större och stundom mindre än största kroppshöjden, in- 
nehålles omkr. 4?/, till 5!/; ggr i totallängden. Det är tjockt 

och med mycket trubbig nosspets, som, sedd ofvanifrån, är af- 

rundad, och sedd från sidan, stundom är afrundad och stundom 

trubbigt tillspetsad. Dess tjocklek öfver locken är stundom 

nästan lika med och stundom något mindre än dess höjd öfver 

fjällgränsen på nacken, och denna höjd utgör omkr. ?/, eller 
något mera af afståndet mellan nämnde gräns och nosspetsen. 

Pannan mellan ögonen är plattad eller föga kullrig. Nosen är 

kort, och dess längd innehålles omkr. 3 till 4 ggr i hufvudets 

d:o, och dess öfre profil är böjd och mer eller mindre starkt 

stupande, och detta vanligen mera än hufvudets undre profil 

framtill är uppstigande, men stundom är böjningen å dessa 
båda profiler ungef. lika, och då är den eljest föga uppstigande 

munspringan något mera rigtad uppåt. Då munnen, som är 

liten, är sluten, räcker vanligen öfverkäken något litet framom 

underkäken, men stundom räcka de ungef. lika långt fram (hos 

hanen i lekdrägt). Läpparne äro temligen tjocke. Näsborrarne 
sitta nästan i jemnhöjd med ögats öfre kant, och närmare ögat 
än nosspetsen samt nära intill hvarandra, och mellan båda är 

en hudflik. Längden af underkäken, som räcker väl under ögats 
framkant, innehålles omkr. 21/, till 3 ggr, och den samme af 

öfverkäken innehålles omkr. 3!/, till 33/; ggr i hufvudets d:0. 
Ögonen äro af medelmåttig storlek, och deras längddiameter 
innehålles omkr. 31/, till 4!/, ggr i hufvudets längd och omkr. 
1!/, till 13/, ggr i pannans bredd midt öfver dem. Gälhin- 
norna äro fastvuxna vid gälnäset, och gälöppningarne sträcka 

sig nedtill fram under förlockens bakre kanter. — Svalgtän- 



182 Slägtet Phoxinus. 

derna äro redan ofvan beskrifna, och vi få endast tillägga, att 
det venstra svalgbenet vanligen har 5 tänder och det högra 4 

d:o 1 den inre raden. — Gälräfständerna äro mycket små, 
glesa och nästan rudimentära, ehuru de för det mesta äro bil- 

dade af små broskartade stafvar, som på inre sidan bära slem- 

hud, samt sitta å hvarje gälbåge i 2:ne rader. Å den främste 

gälbågen hafva vi; i yttre raden räknat 6 och i den inre d:0o 

11. — Fenorna äro mest utbildade hos hanen i lekdrägt. Rygg- 

fenan börjar på ett afstånd från nosspetsen, som innehålles 

omkr. 21/,. till 21/, ggr i totallängden, och således blott föga 

framom midten af denna, och den har höjden, som merendels 

är 1!/, ggr eller mera större än dess längd, innehållen omkr. 

1”/, till 1?/; ggr i hufvudets längd. Dess öfre kant är snedt 
afskuren, och den har 9 till 10 strålar, af hvilka de 2 till 3 

förste icke äro grenige och den siste är dubbel. — Ånalfenan, 

hvars höjd stundom är ungef. lika med och stundom något min- 

dre än ryggfenans d:o samt omkr. 13/3 till 1?/; ggr större än 
dess längd, har den undre kanten snedt afskuren, samt omkr. 

10 strålar, af hvilka de 3 förste icke äro grenige och den siste 

dubbel. — Bröstfenorna äro ovalt-elliptiska och snedt afrun- 

dade, och deras längd, som i allmänhet är märkbart mindre 

än hufvudets d:o, innehålles omkr. 6 till 6?/; ggr i totalläng- 

den. Hos hanen i lekdrägt räcka de åtminstone stundom till 

bukfenornas fästen. Deras strålar äro 14 till 16 (vanligen 15 

—16). — Bukfenorna, som äro fästade något framom rygg- 

fenan och på ett afstånd från nosspetsen, som innehålles omkr. 

2!/, till 2?/; ggr i totallängden, och som äro af ungef. samme 

form som bröstfenorna, äro något kortare än dessa, och hafva 
8 till 9 strålar. De räcka i allmänhet till anus, och hos hanen 

i lekdrägt till analfenan. De sakna fjällbihang. — Stjertfenan 

är temligen djupt inskuren och med trubbspetsige eller ock nä- 

stan afrundade flikar. Längden af dess längste strålar, som är 

ungef. 1'/, ggr eller något mera större än den samma af dess 

mellerste d:o, är stundom ungef. lika med och stundom något 

mindre än den samma af hufvudet. Den har 19 fullständige 

strålar och ofvan 8 till 10 och nedan 7 till 8 stödjesträlar. — 

Fjällen äro ytterst små, och vi hafva hos ett stort exemplar mellan 

rygg- och bukfenorna å hvardera sidan räknat omkr. 33 långsgående 

fjällrader, af hvilka sidoliniens var den 18:de, räknad uppifrån, 

På den främre delen af kroppen täcka de hvarandra i obetydlig 
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grad. De äro i allmänhet af en oval eller rundadt-oval form 
och mycket tunna. I sidolinien under ryggfenans början äro 
de af en något ojemn, rundadt-oval form, och hos ett exemplar 

af 97 mill:s totallängd hafva vi funnit deras höjddiameter der- 
städes vara något öfver 1 mill. och deras längddiameter ungef. 

1 mill. Å den instuckne delen hafva de tätt stående, ehuru 

temligen grofva koncentriska streck, och både der och å den 
frie delen (d. v. s. rundt om) glesare radiära fåror, till ett an- 

tal af omkr. 26—30. BSlemkanalen går långs öfver dem och 

öppnar sig nära intill deras frie kant, och kärnan är belägen 
närmare deras instuckne d:o. — Sidolinien är vanligen ofull- 
ständig och slutar under ryggfenan, eller ock företer den der- 

städes en lucka, och har bakom den stundom en temligen sam- 
manhängande rad af porer och stundom mer eller mindre spridda 

sådana. Stundom är den fullständig, och då hafva vi i den 

samma räknat omkr. 34—385 fjäll. Framtill böjer den sig tem- 

ligen starkt nedåt, och är stundom derstädes något slingrig. 

— Färgen är betydligt vexlande, så väl individuelt som efter 

kön, lek m. m. I allmänhet äro honorna af en blekare färg, 

och hanarne mörkare och med starkare markerade färger, i syn- 
nerhet uti lekdrägten, då desse till en del äro lysande. Ryggen 
är mer eller mindre mörkt brunaktigt grön eller olivgrön, stun- 

dom hos banen svartgrön, och med omkr. 15 svartaktiga, mer 

eller mindre afbrutna och stundom i fläckar upplösta tvärband, 

som sträcka sig ned emot midten af kroppssidan, längs hvilken 

midt går ett i allmänhet tydligt svartaktigt band ända till 

stjertfenans bas, bildande en skarp gräns mellan ryggens och 

de nedra kroppssidornas färg, som stundom är silfverhvit (i syn- 

nerhet hos honorna) och stundom (hos hanarne) är silfvergrå 

och skuggad af mer eller mindre tät svartaktig punktering. 

Det svartaktiga bandet långs kroppssidan börjar vid ögats bakre 
kant. Hos hanarne, i synnerhet i lekdrägten, äro hufvudets 
öfra sida, förlocket, skuldergördeln och gälhinnorna sotsvarta, 

och locket och underlocket i nämnde drägt stundom mer eller 

mindre gulaktiga. Buksidan är hvit, stundom skuggad af svart 

punktering, och frambuken hos hanen i lekdrägt mer eller min- 

dre röd eller ock gulaktig. ehuru denne färg stundom blott fin- 
nes strax bakom bröst- och bukfenorna. HEljest ser man vanli- 

gen hos honom på dessa ställen en starkt markerad hvit fläck. 

I nämnda drägt är han, såsom redan Linse omnämner, på hulf- 
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vudet, dock i synnerhet på dess öfra sida, försedd med små, 

runde hvitaktige knölar. Vid hvardera sidan af stjertfenans bas är 

en svart fläck, som egentligen är en fortsättning af det svarta 

långsgående bandet. Hufvudets sidor för öfrigt mer eller min- 

dre silfverhvita, i synnerhet under ögonen. Rygg-, stjert- och 

analfenorna ljust grågrönaktiga, vanligen något skuggade af 

svart punktering. Bröst- och bukfenorna hvitaktiga och något 

skuggade af svartaktig färg emot spetsarne, i lekdrägten hos 

hanen stundom blott emot basen, men stundom helt och hållet 

jemte analfenan gulaktiga. 

Det fasta kraniet öfverensstämmer i allmänhet med det 

samma hos slägtet Leuciscus, och företer t. ex. endast obetyd- 

liga skiljaktigheter från det samma hos L. idus. Det är, jem- 

fördt med dennes, at en något svagare byggnad, med mindre 
utbildade utskott och ojemnheter i allmänhet och af en mera 

nedtryckt form. Basilarbenet är långsåt undra sidan föga kon- 

kavt, med sidokanterne afrundade och der ofvan å hvardera si- 

dan med en skarp, bugtig långsgående kant, och är således till 

formen olikt idens, ehuru dess hypapophysialutskott är stort 

och - långt samt liknande dennes. Det öfra nackbenets bakåt 

utskjutande utskott är rudimentärt och mycket mindre utbil- 

dadt än idens. Hjernskålen är ofvan kullrig, med föga eller 

icke märkbare ryggar. Alisphenoidbenen sträcka sig ned till 

parasphenoidbenet, och det göra äfven orbitosphenoidbenen så 

väl med sine bakre som främre delar, och derför förefinnes der 

icke under de förra och bakom de senare en dylik stor, blott 

af hinna utfyld öppning mellan ögonhålorna, som hos iden, och 

skiljeväggen mellan dessa är fullständig. Öfra silbenet, sedt 

ofvanifrån, är smalt, så att dess längd är större än dess bredd; 

då förhållandet är motsatt hos iden. Hyomandibularbenet afvi- 

ker från idens derigenom, att dess båda öfre ledknappar äro åt- 

skilde. Käkarnes ben likna dem hos iden. Basibranchiostegal- 

benet afviker från idens derigenom, att dess undre horisontella 

lamell icke sträcker sig bakom den vertikala d:o, samt saknar 
baktill den inskärning, som den har hos honom. Kotornas an- 

tal är 40, och deraf äro 20 bålkotor. Hos iden hafva vi räk- 

nat 48 kotor, hvaraf 25 bålkotor. 

Denne lille karpfisk förekommer öfver hela Sverige, från 

dess sydligaste till dess allra nordligaste trakter, der för den 

passande lokaler förefinnas, d. v. s. hvarest strömdrag med rent 
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och klart samt mer eller mindre starkt strömmande vatten och 

stenig eller grusig botten förefinnas, och den träffas stundom' 

äfven i insjöar med liknande vatten och botten. Den träffas 

så väl i större som smärre vattendrag, och stundom t. o m. i 

sådana, som under sommaren delvis uttorka, hvarest den då ut- 

gör en hufvudsaklig del af födan för de derstädes stundom qvar- 
varande forellerne. Enligt C. U. Erxström och OC. J. SUNDEVALL före- 

kommer den talrik i hafvet i de inre skärgårdarne vid östra kusten 

af mellersta Sverige, och derifrån norr ut förefinnes den enligt 

hvad vi erfarit allmän i våre inre östre skärgårdar ända till den 

nordligaste delen af Bottniska Viken. HI. WipeGren har träf- 

fat den i ”otaliga massor” i skärgården utanför Luleå. I Tor- 

neå och Muonio elfvar är den utan tvifvel utbredd norr ut 

ända till upp emot gränsen af Norge. I den senare elfven 

hafva vi funnit den talrik vid Maunu, norr om Karesuando. 

WiDEGREN!) har iakttagit den i Luleå Lappmark så väl i Luleå- 

elf som i de fjellbäckar, som komma ned från fjellregionen, 

men i de högre liggande fjelltrakternas strömdrag saknas den 

dock sannolikt, äfvensom 1i fjällsjöarne 1 granskapet af snöregio- 

nen. På Skånska slättbygden förekommer den stundom i ström- 

mar nära intill hafvet. Här varande Universitets zoologiska 

museum eger den t. ex. från Heljarps å, nära Landskrona. — 

I Norge har den enligt Corrett 2:ne skilda utbredningsområ- 

den. Den förekommer nemligen allmänt i södra Norge upp till 

Rörås och till Trondhjemsfjorden, så väl i de inre delarne af 

landet som i kustdistrikten, och går i fjelltrakterna upp till en 

höjd af öfver 3,000 fot öfver hafvet. Norr om Trondhjems- 

fjorden lär den enligt nämnde författare saknas i hela området 

mellan denne fjord och trakten af Tromsö, der den förekommer 
i Målselfven, men i hela Finmarken, ända till Tanaelfven, är 

den allmän. — För öfrigt förekommer den i hela Finland och 

i hela Europa, med undantag af den Iberiska Haliön. Enligt 

Parras förekommer den i Uralska bergens vattendrag och i en 

del bergstrakter i Sibirien och mellersta Asien, der den utan 

tvifvel har en vidsträckt utbredning, emedan den enligt Her- 

ZENSTEIN Och WarpPacHOoWsKi?) äfven förekommer i östra Asien | 

trakten af floden Amur. 

1) K. Landtbruks-Akad:s Handl. 1861. 

2) Notizen iöber die Fischfauna des Amur-Beckens und der angren- 

zenden Gebiete. S:t Petersburg 1887, p. 36, 
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Den är en liflig, glupsk och föga seglifvad fisk. Sin glupsk- 

het ådagalägger den genom den ifver, med hvilken den alltid 

strax är färdig att vid mete fatta kroken, om nemligen agnet 

icke för den är för stort att få i munnen, och den är derför 

ofta till förargelse för dem, som äro sysselsatte med att meta 
andre värdefullare fiskar. Den såsom de andre karpfiskarne är 

sällskaplig, och träffas derför vanligen samlad i större eller 

mindre stim. Stundom är den mer och stundom mindre skygg. 

Den trifves i allmänhet endast i rent vatten, och i synnerhet 

i sådana strömdrag, som hafva stenig och grusig botten samt 

här och der smärre forsar. I dylika vattendrag får man me- 

rendels se stim af den stående i det något mindre starkt ström- 

mande vattnet strax nedom forsarne och med hufvuden rigtade 

emot strömmen. Den är för öfrigt ständigt i rörelse under da- 
gen, sökande efter föda, hvilken består företrädesvis af insekter 

och insektlarver, i synnerhet sådana, som lefva i vattnet, men 

derjemte äfven af mindre kräftdjur och maskar, samt stundom 

af fiskyngel och döda exemplar af dess egen art. Ehuru den i 

allmänhet endast lefver af animalisk föda, förtär den dock stun- 

dom äfven vegetabilier, och kan i fångenskapen matas med 

brödsmulor. — Då vi hos den, liksom hos sandkryparen, funnit 

äggen i de svälde äggsäckarne af mycket olika dimensioner, så 

synes det oss antagligt, att den, liksom denne senare, leker flere 

gånger under sommaren på diverse olika tid. Man har i all- 

mänhet antagit, att den hos oss leker i slutet af Juni och i 

Juli. Under leken samlar den sig i större stim. Vi hafva 
funnit de mogna äggens diameter vara väl 1 mill. Man har 

beräknat deras antal till 700—1000. De äro fastklibbande 

och fästas vid stenar och andra föremål vid bottnen. Deras 

kläckning skall ske omkr. 12—14 dagar efter läggningen, dock 

vexlande efter temperaturen. Den skall icke blifva fortplant- 

ningsskicklig förr än 1 3:dje eller 4:de året. — Den fångas med 

håf eller mete m. m. och användes hos oss för det mesta en- 

dast såsom agn. Utomlands anses den stundom för en stor 

läckerhet. 
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V.. Slägtet Leuciscus, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Animal, I:re édit. T. II, pag. 194. — 1817. — A. GÖNTHER: 

Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VII, pag. 207. — 1868. — Idus, 

Scardinius, Leuciscus, Squalius & Telestes, C. TH. E. V. SIEBOLD: Die 
Sässwasserfische von Mitteleuropa. — 1863). 

Kroppen mer eller mindre långsträckt och hoptryckt och 

täckt af medelmåttiga eller stora fjäll, samt i allmänhet med 

fullständig sidolinie. Öfverkäken merendels något litet fram- 

skjutande framom den undre d:o, och båda käkarne sällan 

framstående lika långt, då munnen är sluten. Skäggtömmar 

saknas. Svalgtänderna i 1 eller 2:ne rader, och med konisk 

eller hoptryckt samt vid spetsen mer eller mindre tydligt hak- 

formig krona. Rygg- och analfenorna korta, och den senare 

föga eller icke längre än den förra, och ingendera af dem 

med tandad stråle framtill.  Stjertfenan djupt urringad. 

Till detta slägte höra omkring 100 arter från den tempe- 

rerade zonen af både Gamla och Nya Verlden, och deraf något 
öfver hälften från den senare. 

De äro i allmänhet sällskaplige och mer eller mindre lif- 

lige fiskar, och en del af dem äro till en viss grad migrato- 
riske och vandra under den blidare årstiden upp i de strömdrag 

som utfalla i de vatten, der desse fiskar tillbragt vintern. +De 
lefva af både animalisk och vegetabilisk föda. Vår fauna räk- 
nar 5 arter, öfver hvilka å följande sida lemnas en synoptisk 

tabell. 
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A. Svalgtänderna sittande i enkel rad. (Leuciscus, Re- 
centiorum). 

1. Leuciscus rutilus (Linse). 

Mörten, 

Ryggfenan börjar ungefär öfver midten af bukfenornas 

fästen, och analfenans undre kant är urringad. Största kropps- 

höjden innehålles omkring 3!/> till 4 ggr eller något mera i 
totallängden, och hufvudets höjd vid fjällgränsen på nacken 

är ungef. lika med eller föga större än dess längd från samme 

gräns. Nosspetsen är något framom spetsen af underkäken, 

då munnen är sluten.  Sidoliniens fjäll omkring 40—45. 
Svalgtänderna å hvartdera svalgbenet 5—6, med spetsen kort 

och något böjd. 

Rf. 11—13; af. 11—14; brf. 15—17; bf. 9—10; stjf. 5 

LNB (EE 
Cyprinus Rutilus, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 130. — 1761. 

Das Rothauge, BLocH: Naturgesch. d. Fische Deutschlands, Th. I, pag. 

Skal 2 LIG2. 
Cyprinus Rutilus, A. J. RETZIUS: Faun&e Svecice, Pars I:ma, pag. 357. — 

, 1800. 
5 : C. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård: K. Wetensk. 

Acad:s Handl. 1830, pag. 153. — 1831. 

3 b S. NILSSON: Prodromus Ichthyologige Scandinavice, pag 

27. — 1832. 

A s W. v. WRIGHT, B. Fries & C. U. EKSTRÖM: Skandina- 

viens Fiskar, 4:de häft., pag. 72, 3:dje häft., pl. 15. — 

1837 — 1838. 
5 3 VALENCIENNES : Histoire natur. des Poissons par Cuvier 

& Valenciennes, T. XVII, pag. 130. — 1844. 

Leusiscus — » H. KRÖYER: Danmarks Fiske. 3:dje Bd., pag. 435. — 

1846—1853. : 

5 » S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 

häft. p. 316. — 1853. 

: ” HeEcCKEL & KNER: Die Siässwasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 169. — 1858. 

» Pausingeri, IIDEM: ibm, pag. 172. 

» rutilus, C. Tu. E. V. SIEBOLD : Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 184. — 1863. 
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Leuciscus rutilus, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIL; pag. 212: — 1868: 

R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 180. — 1875. 

> å A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 557. 
— 1877. 

- As R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875--78: Vidensk. Selskabets i Christiania Forh. 1879, 

N:o 1, pag. 96. — 1879. 

” 7 B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 136. — 1881. 

3 så E. MorEAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

3 3 pag. 413. — 1881. 

3 5 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 175, pl. 132, fig. 2. — 1880—1884. 

- 5 MöBIus & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 111: 

— 1883. j 

3 & O. G. NORBÄCK: Haudledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 420, bild. 132. — 1884. 

5 5 GÖSTA SUNDMAN & O. M. REUTER: Finlands Fiskar, 

4:de häft. pl. XI. — 1885. 

9 5 H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

145. — 1886. 

Öfver hela Sverige bär den vanligen namnet Mört, men i Skåne be- 
nämnes den derjemte äfven Skall, hvilken benämning ursprungligen är 

Dansk. E 

Beskr. Den ernår icke någon betydlig storlek, och öfver- 
stiger icke ofta en totallängd af en fot eller 300 mill. ehuru 
den ej sällan ernår denna längd. I Skandinavisk Fauna om- 

talas ett exemplar, som var 1 fot 3 tum, verkm., eller 375 
mill. långt. Kroppsformen är något vexlande efter lokalerne 

och tillgången på föda, men i allmänhet företrädesvis efter ål- 

der och kön. De yngre äro i allmänhet af något smärtare 
kroppsform än de äldre, och hanarne, om de icke äro särdeles 

store, något smärtare än honorna, i synnerhet om dessa senare 

äro romstinna. Sedd från sidan, är kroppsformen elliptisk, fram- 

och baktill starkt afsmalnande och der med öfre och undre pro- 

filerne ungefär lika mycket konvergerande. Största kroppshöj- 
den, som för öfrigt är underkastad individuella och lokala vex- 
lingar, innehålles hos äldre stora exemplar äfvensom hos rom- 

stinna honor omkr. 31/, och hos yngre d:o omkr. 4 eller till 
och med något mera än 4 ggr "') i totallängden till spetsen af 

1) G. LINDSTRÖM (Gotlands Läns Hushållnings-Sällsk:s årsber. 1866) 

anför en ovanligt hög form från Gotland, hvars kroppshöjd blott innehålles 
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nedre stjertfenfliken. Kroppen är mer eller mindre starkt hop- 
tryckt, och störste tjockleken innehålles omkr. 2 till 2?/, ggr 

i största kroppshöjden!). Framryggen är mer eller mindre hop- 

tryckt och åsformig, och den är stundom hos honorna starkt 

uppstigande vid nacken. Buksidan är framom bukfenorna bredt 
afrundad och bakom dem trubbigt kölad. Stjertens minsta höjd 
strax framom stjertfenan innehålles omkr. 3 till 3!/, ggr i 
största kroppshöjden, och omkr. 2 ggr eller något mera i hnf- 

vudets längd. Anus har sitt läge något bakom midten af to- 

tallängden, och afständet mellan nosspetsen och den innehålles 
omkr. 12/, till 12/; ggr i nämnda längd, och är individuelt 

vexlande. — Hufvudet är temligen litet, och dess längd å sidan, 

som är mycket mindre än största kroppshöjden och hos äldre 

ofta innehålles 1!/, ggr i denna, innehålles omkr. 5?/; till 57/g 

ggr i totallängden. Afståndet mellan nosspetsen och fjällgrän- 

sen på nacken är ungef. lika med eller föga mindre än hufvu- 

dets höjd vid samme gräns. Nosen, hvars längd innehålles 
omkr. 33/,; till 32/, ggr i hufvudets d:o, samt hos de äldre är 

ungef. lika med eller obetydligt större än ögats längddiameter, 

är, sedd så väl från sidan som ofvanifrån, hos de äldre trubbig 

och hos de yngre trubbspetsig. Munnen är liten, med något 

uppstigande munspringa och med munvinkeln under näsborrarne 

äfvensom med bakre änden af öfverkäksbenet framom ögat. 

Läpparne äro temligen tunne, och öfverkäken räcker, då munnen 

är sluten, något litet framomr spetsen af underkäken, hvars 

bakre ände är framom ögats midt. Näsborrarne äro nära intill 
hvarandra och närmare ögat än nosspetsen. Ögonen äro af me- 

delmåttig storlek, och deras längddiameter innehålles hos de 

utvuxne omkr. 32/, till något öfver 4 ggr i hufvudets längd. 
Pannan, hvars bredd hos de äldre är ungef. 11/, ggr större än 

ögats längddiameter, höjer sig märkbart öfver ögonen, men är 

mellan dem långs midten plattad. Hufvudets undre profil är 

något mera uppstigande än dess öfre d:o är stupande. Gälhin- 

norna äro fastvuxna vid gälnäset, och gälöppningarne sträcka 

omkr. 3 ggr i totallängden. Den utmärker sig äfven genom bleka fenor 

saknande röd färg. 
1) Utomlands har man upptagit en afart med särdeles hög kropps- 

form under benämningen Leuciscus rutiloides, DE SELYS-LONGCHAMPS, och 

en annan sådan med långsträckt, åt den cylindriske sig närmande form, 

Leuciscus Selysii, HECKEL. (Se V. SIEBOLD, anf. st. p. 186). 
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sig nedtill fram under bakre kanterne af förlocken. Lockets 
bakre kant är nästan rät eller mycket svagt urringad, samt 

bärande en temligen bred hudbräm, och hos de äldre har det 

å yttre sidan svaga spår till upphöjda radiära linier. MSuturen 

mellan locket och underlocket är starkt uppstigande. Förlocket 

har formen af en föga trubbvinklig vinkelhake, med bakre hör- 

net aftrubbadt. — Gälräfständerna äro korta och tillspetsade, 

och å den främste högre gälbågen hafva vi i den yttre raden 

räknat 14 och i den inre d:o 15. — Svalgtänderna bilda å 

hvartdera svalgbenet en enkel rad, och äro vanligen till antalet 

2 å det högra och 6 å det venstra svalgbenet, ehuru stundom 

3 å bådadera. Den nedersta eller främsta af dem är af en mer 

eller mindre konisk form, och de andra äro mer eller mindre 

starkt hoptryckta med kronan snedt afskuren eller afnött och 

stundom, i synnerhet hos yngre, med spår till krenulering eller 

naggning, samt med den korte spetsen mer eller mindre böjd 

och hakformig. 2:dra till 4:de äro de största, och den första 

af dessa den tjockaste. De bakersta äro de minst afnötta, och 

hafva derför 1 allmänhet krenuleringen tydligast och spetsen 

längst. NSvalgbenen äro korta och starkt böjda och försedda 

med en stark afsats i undre kanten framtill. — Ryggfenan 

börjar i allmänhet ungef. midt öfver bukfenornas fästen!) och 

på ett afstånd från nosspetsen som innehålles omkr. 22/7 till 

nära 2!/, ggr i totallängden, och är betydligt högre än lång 
samt har öfre kanten grundt urringad. Dess höjd är i allmän- 

het något större än afståndet mellan nosspetsen och fjällgrän- 

sen på nacken, men mindre än hufvudets längd. Den har 11 

till 13 (vanligen 12—13) strålar, af hvilka den förste är rudi- 

mentär, de 3 förste icke grenige och den siste dubbel. — Anal- 

fenan, som är kort och med undre kanten grundt urringad, är 

lägre än ryggfenan och har höjden något mindre än afståndet 

mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken, men har den i 

alimänhet större än längden, eburu ofta skilnaden är obetydlig 

eller nästan ingen. Afståndet mellan den och bukfenornas fä- 

sten är nära lika med hufvudets längd. Den har 11 till 14 

(vanligen 12—13) strålar, af hvilka -merendels den förste är 

rudimentär, de 3 förste icke grenige och den siste dubbel. — 

1) Enligt MALM (anf. st.) lär den i Götaelf förekommande mörten 

afvika från den vanlige derigenom, att ryggfenan börjar framom bukfenor- 

nas fästen. 



Mörten. 193 

Bröstfenorna sitta långt nere” och äro snedt ovalt-elliptiska, 

och hafva 15 till 17 strålar, af hvilka den ytterste icke är 
grenig. Deras längd är i allmänhet något mindre än rygg- 
fenans höjd, samt stundom nästan lika med och stundom något 
större än afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nac- 

ken. -- Bukfenorna äro nästan snedt ovala, och afståndet mel- 
lan dem och nosspetsen innehålles omkr. 22/; till något öfver 

2!/, ggr i totallängden, och det samma mellan deras och bröst- 
fenornas fästen är vanligen större än, men någon gång ungef. 

lika med det samma mellan de förra och analfenan. De hafva 

9 till 10 (vanligen 9) strålar, af hvilka den ytterste icke är 

grenig. Vid yttre sidan af deras bas är ett fjällbihang, hvars 
längd utgör ungef. !/; af deras egen. — BStjertfenan är djupt 

inskuren, med tillspetsade flikar, och längden af dess längste 

strålar är stundom ungef. dubbelt och stundom mera än dub- 

belt större än den samma af dess mellerste d:o samt något 

större än hufvudets längd. Den har å hvardera sidan 5 till 6 

stödjestrålar samt 19 fullständige strålar. — Fjällen äro stora 

och i den frie kanten rundade cycloidfjäll, med tätt sittande 

koncentriska strimmor och med några få större samt talrika 
mindre till kanten utgående radiära fåror å den frie delen, 

samt med några få radiära bugter å den instuckne d:o. Hos 

ett exemplar af 306 mill:s totallängd hafva vi funnit ett fjäll 

i sidolinien under ryggfenans början vara 14!/, mill. långt och 

13 d:o högt. Mellan rygg- och bukfenorna äro å hvardera si- 
dan 13 långsgående fjällrader, af hvilka sidoliniens är den 9:de, 

räknad uppifrån. — BSidolinien är fullständig och böjd i den 

främre halfdelen, der den går ungef. parallel med kroppens 
undre profil, samt går derefter rät till midten af stjertfenans 

bas. Den har omkr. 40 till 45 fjäll. — Färgen är vexlande 
efter åldern och efter olika lokaler. Vanligen är ryggen blå- 
grönaktig, derigenom att fjällen, som äro glänsande blå, äro 
belagda med en olivgrön ytterhud. Ned åt sidorna af ryggen 
är den blå färgglansen mera framträdande. Hufvudet är ofvan 
mörkt olivgrönt, och dess och kroppens sidor äro glänsande 

silfverhvita, de förra med någon gulgrön skiftning och de se- 
nare upptill med violett glans. Buksidan är hvit, med svag 

silfverglans. Å hvarje fjäll ofvan sidolinien är en mer eller 

mindre mörk grönaktig fläck, och å sidoliniens fjäll omgifver 

en sådan slemkanalen å sidorna. Rygg- och stjertfenorna oliv- 

Lilljeborg : Fiskarne. IM. 13 
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grönaktiga och vid spetsarne svartgrå. Bröstfenorna blekt grå- 

gulaktiga, med öfre kanten mörkt grönaktig. Buk- och anal- 
fenorna gulröda, den senare blekare, och bådadera gulhvitaktiga 

vid basen och spetsen. Iris rödaktig eller ock högröd närmast 

pupillen och i synnerhet upptill, framtill och baktill, eljest silf- 

verhvit och med svartaktig eller svartgrön skuggning upptill. 

Denna färgteckning hafva vi iakttagit under våren hos äldre 

exemplar. Stundom är färgen något mörkare på ryggen och 

på kroppssidorna genom en svartaktig punktering vid kanterne 

af fjällen, och stundom är den högröde färgen å iris mera ut- 
bredd, och stundom äro äfven bröstfenorna rödaktiga. Hos 

yngre individer är färgen blekare, med buk- och analfenorna 

gulaktiga och med röd anstrykning, och med iris gulaktig och 

med föga eller ingen röd färg. Uti lekdrägten hafva hanarne 

smärre hvitaktiga vårtor eller korn på hufvudet och ryggen, så 

att desse kroppsdelar kännas något ruggige. Den ofvan om- 

nämnda utländska afarten L. rutiloides utmärker sig i färgen 

företrädesvis derigenom, att alla fenorna äro intensivt orange- 

- gula och rygg- och stjertfenorna med svartaktig punktering, 

och den senare dessutom med svart bräm. ”Stundom har man 

enligt v. SieBorp i norra Tyskland iakttagit en mer eller min- 

dre starkt rödaktig färgvarietet. 

Af Marx (anf. st.) anföres en af honom antagen varietet 

(forma bolmensis”) frän sjön Bolmen i Småland, som i afseende 
på kroppsdelarnes proportioner företrädesvis skulle skilja sig 

från den vanlige mörten genom högre och längre ryggfena, då 

denna fenas höjd är föga mindre än hufvudets längd, och dess 
längd är lika med afståndet mellan lockets bakre spets och pu- 

pillens framkant, och han är derför böjd för att hänföra den 

till den form, som af HeckreL & Kner erhållit namnet Leucis- 

cus Pausingeri. Den har 45 fjäll i sidolinien. I afseende på 

färgen utmärker den sig derigenom att heia fisken är mörkare 

och alla fenorna svartaktiga, men bakre brädden af buk- och 
analfenorna blott svagt svartpigmenterad. Den kan emellertid 

knappast uppställas såsom någon skild varietet, emedan man 

icke sällan träffar mörtar från andre lokaler, som förete ungef. 

enahanda proportioner, hvilka dessutom föga afvika från de van- 

liga, och äfven sådane som i färgteckningen närma sig till 

den. Antalet af fjällen i sidolinien öfverstiger dock något det 
vanliga. 
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Mellan könen är ingen annan yttre skilnad än att hanen 
i allmänhet har mindre kroppshöjd och följaktligen smärtare 

kroppsform, och vid lektiden dessutom är utmärkt genom de 
ofvan omnämnda vårtorna eller kornen på hufvudet och ryggen. 
Det i Skandinaviens fiskar afbildade exemplaret, hvars kön icke 
blifvit angifvet, är utan tvifvel en hane. 

Man har oarhållit bastarder eller hybrider mellan mörten 

och 3:ne andra till en del generiskt skilda arter af karpfiskarne, 

nemligen sarfven, braxen och björknan, för hvilka hybrider vi 

skola redogöra vid beskrifningen af de nämnda arterna '!). 

Mörten är öfver hela Sverige, från det sydligaste Skåne 
till norre delarne af Norrbotten en af allmännaste fiskarne. I 

allmänhet förekommer den i strömmar och insjöar, men i Öster- 

sjön från och med östra Småland?) och norr ut samt i 

Bottniske Viken förekommer den äfven i de inre delarne af 

der varande skärgårdar. Vid kusterna af Skåne förekommer 

den blott sällan i hafvet, ehuru N. O. ScHAGErström?) uppgif- 

ver, att större exemplar af den någon gång erhållas i Öresund. 

Enligt G. Lispström?) förekommer den i hafvet vid Gotland 
äfvensom i färskt vatten derstädes. I Norrbotten går den en- 

ligt HJ. WioeGren?) i Luleå Lappmark upp till Purkijaur och 

är i Torneå Lappmark talrik ända upp i trakten af Karesuando. 

CO. G. LöwenHJenm. träffade den dock icke vid Qvickjock'). Den 

lär enligt P. Orsson?) i Jemtland icke förekomma i de högre 
belägne fjellsjöarne, ehuru den enligt honom meddelade uppgif- 

ter skall finnas i någre sjöar vid riksgränsen. I ”Skandina- 

viens Fiskar” omnämnes, att den oförmodadt blifvit funnen i 

en liten fjellsjö på fjellet Akkalispudive i Piteå Lappmark. En- 

ligt Fi. Trygom3) går den i Umeelfvens område icke längre 

1) Enligt den Engelska tidskriften Athenzeum N:o 3199, för d. 16 

Febr. 1889, p. 218, hade A. GÖNTHER d. 5 föreg. Febr. I Zoological So- 

ciety of London förevisat en hybrid mellan Leuciscus rutilus och Aspius 

alburnus. 
2) G. A. TispuLivs: Bidrag till kännedom om östra Smålands Verte- 

bratfauna (akad. afh.), pag. 37. 
3) Physiogr. Sällsk:s i Lund Tidskr. 2:dra häft. p. 294. 

4) Gotlands Läns Hushållnings-sällskaps Arsberättelse 1866. 

5) K. Landtbruks-Akademiens Handl. 1861. 

6) K. Vet. Akad:s Handl. 1843. p. 411. 

7) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 3, p- 131. 

8) Nordisk Aarsskrift for Fiskeri 1884 (särsk. aftr. p. 27). 
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upp än till Stensele, ehuru den är talrik i Storbäcken i Åsele 
och Storwindeln i Lycksele Lappmarker. Både enligt honom 

och enligt P. Orsson är den i dessa trakter af mindre storlek 

än den vanlige, — I Norge har den enligt R. Corrert en mera 
inskränkt utbredning, och lär endast förefinnas i detta lands 

sydöstre delar, der den dock förekommer i de flesta strömmar 

och sjöar. Dess nordligaste förekomst derstädes är den i norre 

delen af sjön Mjösen nedanför Lillehammer. Den saknas helt 

och hållet i de vestre delarne af Norge (”Westlandet”?). — I 
Finland är den deremot enligt A. J. Marmcres!) allmänt ut- 

bredd öfver hela landet ända upp till Ryska Lapplands tundror. 

För öfrigt förekommer den enligt Parras (Zoogr.) i hela Ryss- 

land och Sibirien, från hvars östre delar VALENciEnses haft till- 

fälle att se exemplar. Vid Archangel hafva vi iakttagit den ?). 

Den förekommer 1 Asowska Sjön och Kaspiska Hafvet, och är 

utbredd i hela Europa norr om Alperna och Pyreneerna, men 

finnes enligt Dar icke på Irland. Enligt Morrav förekommer 

den allmän i Frankrike, med undantag af departementet Basses- 

Pyrénées. 

Mörten vistas i både rinnande och stillastående vatten, och 

den väljer under den blidare årstiden gerna sådana ställen, 

hvarest icke är särdeles djupt och der god tillgång på vegeta- 

tion förefinnes. Vintern tillbringar den, såsom de andre inom 

familjen, på djupet, och den är der tätt samlad i stora skaror 

vid så kallade mörtstånd. Marm omnämner, att i Götaelf vid 

Göteborg midt för Jernvågen i den stora hamnbassinen är ett 

sådant ställe, hvarest d. 14:de—19:de November 1856 fångades 

26 tunnor mört. När isen om våren försvunnit, lemnar den 

djupet och närmar sig i stora stim de i närheten af ständerna 

varande lekplatserne, hvarvid hanarne enligt ”Skandin:s Fiskar” 
vanligen skola visa sig på dessa ställen omkr. 14 dagar tidi- 

gare?) än honorna, och derför kallas Ismört, då deremot de se- 

nare benämnas Lek- eller Löfmört, det senare namnet härledt 

derifrån, att leken verkställes då allöfvet börjat slå ut och är 

så stort som ett ”musöra”. Den är en sällskaplig fisk, och stry- 

1) Krit. öfvers. af Finlands Fisk-fauna, p. 46. 

2) K. Vet. Akad:s Handl. 1850, p. 305. 

3) C. P. ASTRÖM (Några Iaktt. rör. de Vertebr. djur, som förek. i tr. 

af Lomma, p. 27) uppgifver, att de till lekplatsen först ankommande ha- 

narne alltid äro åtföljde af några få honor. 
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ker under den blida årstiden omkring närmare stränderna i 

större elier mindre stim, samt visar sig då icke särdeles skygg, 

och återkommer snart till det ställe, hvarifrån den genom nå- 

got buller blifvit bortskrämd. Den söker gerna sådana grunda 
ställen, hvarest vattnet af solen blifvit uppvärmt, och der man 

ofta får se den stå stilla och badda sig i solskenet. Den lefver 

af både animaliska och vegetabiliska födoämnen, såsom blötdjur, 

insekter, kräftdjur, maskar och alger, och spädare och mjukare 

eller till: en del i upplösning varande delar af andra vatten- 

växter, samt någon gång af fiskyngel. Ynglet lefver företrädes- 

vis af Cladocerer. Hos spädt eller nästan nykläckt yngel hafva 

vi funnit tarmen upptågen af en enkel rad af Chydorus sphe- 

ricus. Hos äldre hafva vi funnit lemningar af vatteninsekter” 

och snäckor. Den tager ofta på krok, agnad med insekter eller 

daggmask. — Dess lek inträffar, såsom naturligt är, tidigare i 

de södre än de nordlige delarne af landet: i de förre i den se- 

nare halfdelen af April och i den förre d:o af Maj; i mellersta 

Sverige i slutet af April och i Maj, eller stundom början af 

Juni; och i norra Sverige i slutet af Maj och i Juni, stundom 

icke förr än fram emot slutet af denne månad. - Tiden är för 

öfrigt naturligtvis beroende af de vexlande temperaturförhållan- 

dena. Vid leken samlar den sig i större, tätt packade stim, 

som anställa en stark rörelse i vattenytan, med ett kort frä- 

sande ljud eller plaskande, och de gå ofta så långt upp emot land 

som de kunna komma. De äro dervid alls icke skygga. De 

söka gerna sådana ställen, hvarest bottnen är stenig eller ock 

har god tillgång på vattenväxter eller risqvistar. Leken varar 

2 till 3 dygn, och stundom på djupare vatten omkr. en vecka. 

Äggen äro temligen små (föga mera än 1 mill. i diameter) och 

starkt anklibbande, samt fästas på stenar, vattenväxter och ris- 

qvistar m. m. d. på ringa djup eller t. o. m. strax under vat- 

tenytan. Deras antal är betydligt, omkr. 80,000—100,000 hos 

en medelstor hona. De kläckas under inflytande af en temli- 

gen hög temperatur i allmänhet på 10 till 14 dagar. Efter 

kläckningen ligga ungarne för det mesta stilla på bottnen, hvi- 

lande på sidan, eller stödde och liksom hängande vid växter, ' 

strån 0. d.1). Sedan gulan blifvit absorberad, hålla de sig 

1) C. J. SUNDEVALL: Om Fiskyngels utveckling; K. Sv. Vet. Akad:s 

Handl. Ny följd, Bd. I. 1855. 
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ständigt simmande 1 täta stim på sådana grunda och lugna 
ställen, hvarest rik tillgång på Cladocerer och Copepoder före- 

finnes, enligt hvad vi erfarit. Vid omkr. 2 månaders ålder 

äro de 15—20 mill. långe och hafva erhållit utbildad form. 
(SUNDEVALL). Vi hafva i Augusti (10:de) tagit ungar, som varit 
20 till 25 mill. långe. Den förökar sig starkt och växer tem- 

ligen fort, och skall enligt hvad som anföres i ”Skandinaviens 

Fiskar” vid 3 års ålder hafva en längd af omkr. 100 till 125 

mill. I fritt tillstånd ernår den sin störste storlek och största 

fetma i insjöar med ler- och slambotten och rik tillgång på 

växter. Den trifves godt i lämpliga dammar, och kan i sådane 

med god. näring ernå en vigt af öfver 1 kilogram, samt blifva 

fetare och smakligare än vanligt. I afseende på dess odling 

hänvisa vi till O. G. NorBäcr, anf. st. — Såsom födoämne an- 

ses den i allmänhet vara af ringa värde, på grund af dess 

mindre köttfullhet och betydliga mängd hårda ben, men på 

vissa orter, i synnerhet i de nordligare delarne af Sverige, är 

den dock af de mindre bemedlade mera värderad och förtäres 

t. o. m. såsom nedsaltad. Den har eljest företrädesvis värde 

dels såsom agn och dels såsom foderfisk åt andre mera värde- 

rade fiskar. Den fångas med mjärdar, nät, notar, mete 0. s. v. 

- 

B. Svalgtänderna sittande i 2:ne rader. (Squalius, Re- 

centiorum). 

2. Leuciscus grislagine (LInsÉ). 

Stämmen. 

RByggfenan börjar öfver bukfenornas fästen, och analfe- 

nan är grundt urringad. Största kroppshöjden innehålles 

omkring 43', till 5?/, ggr i totallängden, och hufvudets höjd 
vid fjällgränsen på nacken är mindre än dess längd från 

samme gräns. Nosspetsen skjuter något framom spetsen af 

underkäken, då munnen är sluten. Sidoliniens fjäll omkring 

48—54. Svalgtänderna i den inre raden 5 och i den yttre 

d:o 2—3, de flesta med mer eller mindre böjd och hakformig 

spets. 

Rf. 10; af. 11—12; brf. 17; bf. 9—10; stjf. 64+19+6. 
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Cyprinus oblongus etc., ARTEDI: Genera Piscium, pag. 5. — 1738. 
; S IDEM : Descriptiones Specierum Piscium, pag. 12. — 

1738. 

» Grislagine, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 129. — 1761. 
» Leuciscus, IDEM: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 528. — 

1766. 
» Dobula, IDEM: ibm. 

Der Doebel, BLocH: Naturgesch. der Fische Deutschlands, ' Th. I, 
: pag. 42, Taf. V. — 1782. 

Der Lauben. IDEM: ibm, Th. III, pag. 141, Taf. XCXI, Fig. 1. — 
1784. 

Cyprinus Grislagine, A. J. RETzZIUS: Faune Svecice, Pars I:ma, pag. 357. — 
1800. 

Ez C. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård: K. Wetensk. 
Acad:s Händl. 1830, pag. 157. — 1831. 

- É S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 
27. — 1832. 

5 5 W. Vv. WRIGHT, B. FRIES & C. U. EKSTRÖM: Skandina- 
viens Fiskar, 4:de häft., pag. 69, 3:dje häft., pl. 14; — 
1837 —1838. 

Leusisceus — » H. KrRöÖYER: Danmarks Fiske. 3:dje Bd., pag. 472, — 
1846—1853. 

g 3 S, NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 
häft. p. 303. — 1853. 

Squalius EE HECKEL & KNER: Die Siässwasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 186. — 1858. 

» Chalybaeus, IIDEM: ibm, pag. 188. 

» rodens, IIDEM: ibm, pag. 189. 

» leuciscus, IIDEM: ibm, pag. 191. 

» rostratus, IIDEM: ibm, pag. 192. 

» leuciseus oB. N. DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cy- 

prinoiden Livlands, pag. 126. — 1862. 

& 5 C. TH E. V. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mit- 

teleuropa, pag. 203. — 1863. 

Leuciscus vulgaris, A. GäNTHER: Catal. of the fishes in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 226. — 1868. 
» grislagine, R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 181. — 1875. 

” ” A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

562. — 1877. 
Squalius leuciscus, B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

 preussen, pag. 139. — 1881. 

7 E. MorzEaAU: Histoire natur. des Poiss. de la France, 

T. III, pag. 425. — 1881. 
Leuciscus vulgaris, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

| vol. II, pag. 180, pl. 133, fig. 1. — 1880—1884. 

5 : MöBIus & HEINCEE: Die Fische der Ostsee, pag. 109. 

— 1883. 
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Leuciscus vulgaris, H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 
160. — 1886. 

» grislagine, GÖSTA SUNDMAN & ÅA, J. MELA: Finlands Fiskar, häft. 

IX, pl. 26. — 1888. 

Enligt ARTEDI kallas den i Norrland Stäm och i Dalarne Sträfling, 

och enligt HJ. WIDEGREN i Norrbotten Säp (af det finska namnet Seipi). 

I trakten af Gefle har den enligt ”Skandinaviens Fiskar” namnet Weling, 

och enligt samma arbete bär den i Vermland namnet Stäfling, hvilket vi 

både derstädes och vid Lidköping hört uppgifvas. Enligt LLoYyD kallas den 

i trakten af Venersborg Årdrag. C. U. EKSTRÖM uppgifver namnet Len- 

nare. Vid Göteborg benämnes den enligt Skandinavisk Fauna Skall-Id. 

Vi hafva hört den derstädes benämnas Stam-Mört. I Gudbrandsdalen i 

Norge hafva vi hört den benämnas Träl. Vid den norre delen af sjön 

Mjösen kallas den enligt R. COLLETT Guldbust, och vid Drammenselfven 

Hersling. 

Beskr. Enligt den uppgift, som vi erhållit af sådane, som 

i sjön Fryken i Vermland brukat fånga denne fisk, stiger dess 

längd derstädes stundom till öfver en fot, eller till mellan 300 

och 400. mill. Vanligen stiger den dock endast till 260 till 

270 mill. Utomlands uppträder den med åtskilliga vexlande 

former, såsom de af HecKer & Knyer gifna 5 olika namnen an- 

tyda, men hos oss är den ej så föränderlig, ehuru den stundom 
är mer och stundom mindre långsträckt. Från mörten kännes 

den lätt genom sin mera långsträckte kroppsform, sin mera af- 

rundade och framtill icke åsformige framrygg och sina något mindre 
fjäll. Största kroppshöjden innehålles omkr. 43/, till 53/, ggr 

i totallängden till nedre stjertfenflikens spets, och störste tjock- 

leken utgör ungef. !/, eller något mindre af den förra. Fram- 

ryggen är-temligen bred och afrundad, och blott närmare rygg- 

fenan är den något hoptryckt och åsformig. Stjertens minsta 

höjd strax framom stjertfenan innehålles omkr. 2/, till 3 ggr 

i största kroppshöjden och omkr. 21/, till något öfver 2!/, ggr 

i hufvudets längd. Anus har sitt läge något bakom midten af 
totallängden, och afståndet mellan nosspetsen och den samme 

innehålles omkr. 17/, till 17/3 ggr i den senare. — Hufvudet 

är temligen litet, och dess längd, som merendels är något min- 

dre, men stundom är ungef. lika med största kroppshöjden, in- 

nehålles omkr. 5?/; till nära 6 ggr i totallängden. Afståndet 

mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken är större än huf- 

vudets höjd å senare stället. Nosen är, sedd från sidan, trubb- 

spetsig, och sedd ofvanifrån, afrundad vid spetsen, och dess öfre 
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och undre profiler äro ungef. lika mycket konvergerande. Dess 

längd innehålles omkr. 3!/, till 33/; ggr i hufvudets d:o, samt 
är i allmänhet något större än ögats längddiameter. Nosspet- 

sen räcker tydligen framom spetsen af underkäken. Munnen är 

liten och med föga uppstigande munspringa, och bakre änden 

af öfverkäksbenet är framom ögat, och den bakre d:o af under- 

käken är bakom främre kanten af det samma, men framom 

dess midt. Näsborrarne äro närmare ögat än nosspetsen. Ögo- 

nen äro af medelmåttig storlek och deras längddiameter inne- 

hålles omkr. 33/, till något öfver 4 ggr i hufvudets längd. 
Pannan är plattkullrig, och dess bredd midt öfver ögonen är 

hos de äldre omkr. 1!/; och hos de yngre omkr. 11/, ggr större 

än ögats längddiameter. Gälhinnorna äro fastvuxna vid gälnä- 

set, och gälöppningarne sträcka sig nedtill fram under förlockens 

bakre kanter. Locket har bakre kanten nästan rät eller myc- 

. ket grundt urbugtad, och förlocket har formen af en nästan rät- 

vinklig vinkelhake, med bakre hörnet afrundadt. — Gälräfs- 

tänderna äro korta och fåtaliga, och vi hafva å den främste 

högre gälbågen räknat 8 i den yttre raden och 10 i den inre 

d:o. — Svalytänderna äro å hvartdera svalgbenet i den inre 

[raden 5 och vanligen i den yttre d:o 2, men enligt v. SiEBOLD 

någon gång 3. Den nedersta eller främsta i den inre raden är 

konisk och temligen trubbig, och de andra i samma rad hafva 

en hoptryckt och snedt afskuren krona, med mer eller mindre 

böjd, hakformig spets, som är längst på de öfversta. Svalg- 
benen hafva den! nedre eller främre, framom afsatsen varande 

delen längre och mindre böjd än den motsvarande delen hos 
mörten, och äro af en något svagare byggnad än dennes. 

— Ryggfenan börjar öfver bukfenornas fästen, stundom öfver 

den främre och stundom öfver den bakre delen af de samma, 

och stundom öfver deras midt, samt på ett afstånd från nos- 

spetsen, som innehålles omkr. 21/, till 21/, ggr i totallängden. 

Dess höjd, som är lika med afståndet mellan nosspetsen och 

fjällgränsen på nacken, eller obetydligt mindre, är ungef. lys 

ggr' större än dess längd. Den har 10 strålar, af hvilka den 

1:ste är rudimentär, de 3 förste icke grenige och den siste 

dubbel. — Analfenan är kort och grundt urringad i undre 

kanten samt lägre än ryggfenan, och dess längd är mindre än 

dess höjd, hvilken senare är något mindre än hufvudets höjd 

vid fjällgränsen på nacken. Afståndet mellan den och buk- 
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fenornas fästen är mindre än hufvudets längd. Den har 11 
till 12 strålar, som förete samma beskaffenhet, som de i rygg- 
fenan. — Bröstfenorna äro elliptiska och snedt tillspetsade och 

hafva 17 strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig. Deras 
längd är i allmänhet större än ryggfenans höjd, samt hos ha- 

nen större och hos honan föga mindre än afståndet mellan nos- 

spetsen och fjällgränsen på nacken. — Bukfenorna äro nästan 

ovala och vid spetsen snedt afrundade eller ock snedt afskurna, 

och; afståndet mellan deras och bröstfenornas fästen är större 

än det samma mellan de förra och analfenan. Deras längd är 

något mindre än afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen 

på nacken. De hafva 9 till 10 strålar. Deras fjällbihang har 

ungef. 1/, af deras längd. — Stjertfenan är djupt inskuren och 

med tillspetsade flikar, och längden af dess längste strålar är 

ungef. dubbelt större än den samma af dess mellerste d:o samt 

något större än hufvudets längd. Den har 19 fullständige 

strålar samt å hvardera sidan 6 stödjestrålar. — Fjällen äro 

temligen stora cycloidfjäll, med rundad bakre kant, å deras frie del 

på ryggen med 7—9 och å kroppssidorna med 3—5 radiära streck 

eller fåror, samt dessutom med tätt stående koncentriska strimmor, 

och å den instuckne änden med 6 till 8 radiära fåror och nägra 

få bugter. De sakna å den frie delen de talrika mindre, ra- 

diära fårorna, som der förefinnas hos föregående art. Hos ett 

exemplar af 237 mill:s totallängd hafva vi funnit ett fjäll i 

sidolinien under ryggfenans början vara 6 mill. långt och 61/, 

d:o högt, eller hafva längddiametern 6 mill. och höjddiam. 6 !/, 

d:o. Mellan rygg- och bukfenorna äro å hvardera sidan 13 till 
14 långsgående fjällrader, af hvilka sidoliniens är den 9:de till 

10:de, räknad uppifrån. — Sidolinten är fullständig och bildar 

i början till något framom ryggfenan en nedåt böjd båge, och 
går derefter rät till midten af stjertfenans bas. Den har 48 
till -54 fjäll. Vi hafva i den samma räknat 51—9541). — 

Färgen är äfven hos den underkastad vexlingar, om än icke i 

1) I ”Skandinaviens Fiskar” uppgifves antalet fjäll i sidolinien till 

50-54. HECKEL & KNER uppgifva antalet 49—53. DYBOWSKI har antalet 

52, V. SIEBOLD det af 47—52, MOREAU det af 47—54, FRANCIS DAY det af 
48—52 och SEELEY det af 47—52. Vi hafva icke funnit detta antal hos 

oss understiga 50, men detta kan möjligen ega rum hos helt unge indivi- 

der. R. COLLETT har hos ett par exemplar från Glommen funnit 48—49 

fjäll i sidolinien. 
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samma grad som hos mörten, och den är stundom mörkare och 

stundom ljusare. Den är i allmänhet mindre lysande än mör- 

tens, i synnerhet den å ögonringen och buk- och analfenorna. 

Hufvudet ofvan och ryggen mörkt olivgrönaktiga, den senare 

mörkare än det förra och på sidorna med någon silfvergrå glans. 
 Hufvudets och kroppens sidor silfvergrå, derigenom att den silf- 

verhvite färgen är mer eller mindre starkt punkterad med svart- 

aktig färg, och dessa sidor skola enligt ”Skandinaviens Fiskar” 
hafva en stark dragning i ockragult under lektiden. Stundom 
hafva vi funnit den svartaktige punkteringen särdeles tät, och 

fjällens synlige delar svartaktige framtill och detta i mindre grad 
vid den bakre kanten. Hufvudets sidor hafva i allmänhet en 

mer eller mindre stark gulaktig glans. Buksidan hvit, med 

föga silfverglans. Rygg- och stjertfenorna nägot så när af ryg- 

gens färg, den förra blekare, och den senare mörkare baktill. 

Buk- och analfenorna blekt gulaktiga, med strålarne på midten 

äfvensom de förra fenorna emot basen orangegula. Bröstfenorna 

å inre delen gulhvitaktiga och å yttre d:o gråaktiga. Stundom 
äro alla de nedra fenorna ganska betydligt skuggade med svart- 

grå punktering, och hos de unge äro de bleka, gulhvitaktiga. 

Iris är silfverhvit, med messingsgul anstrykning och svartgrå 

eller svartaktig punktering, som är tätast upptill. 

Stämmen tillhör inom Sverige företrädesvis de mellerste 
och nordlige delarne af landet, och saknas helt och hållet inom 

Skåne och Blekinge och sannolikt äfven inom Småland och Hal- 

land!) och möjligen äfven inom Östergötland, emedan den enligt de 
af HJ. WioeEGrRen lemnade uppgifterna?) icke lär finnas i Vettern 

eller Sommen. I alla eller nästan alla våra öfriga landskap 
lär "den förekomma. Dess sydligaste kända förekomst hos oss 
är vid Göteborg i Götaelf, hvarest den redan före 1832 af S. 

Nirsson enligt hans Prodromus Ichthyol. Skand. hade blifvit 
iakttagen, och hvarest äfven vi erhållit den, och hvarest den 

enligt A. W. Maim ej är allmän, och dit den utan tvifvel ned- 

kommit från Venern, der den enligt Hr. WipeGren (anf. st.) 

och äfven enligt nyligen lemnadt benäget meddelande i bref 

1) I Skandinavisk Fauna uppgifves, att den i Småland vid Nissaån 

skulle kallas Bjelke, men detta beror sannolikt, enligt hvad vi längre fram 

skola upplysa, på en förvexling med färnan (Leuc. latifrons). 

2) K. Landtbruks-Akademiens Tidskrift 1863, N:o 5, p- 201—202. 
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af. S. W. Tesow förekommer. Enligt så väl Skand. Fauna 
som Marm förefinnes den 1 trakten af Göteborg äfven i Möln- 

dalsån. Enligt Lrorp!) är den icke sällsynt i trakten af Ve- 

nersborg, och förekommer således äfven vid Venerns Vestgöta- 

kust, liksom enligt Skandin. Fauna vid dess Dalslandskust i 

trakten af Åmål. Enligt nämnda uppgift af Tesow förekommer 

den äfven i sjön Skagern och sparsamt i Klar- och Gullspångs- 

elfvarna. Vi hafva iakttagit den i den nordligaste delen af sjön 
Fryken, der den är talrik och uppgår i elfven vid Thorsby 

samt benämnes Stäfling. OC. R. Sunpström?) uppgifver, att den 
inom Nerike åtminstone förekommer i Hjelmaren. OC. U. Ex- 

stRÖM anför den såsom mindre allmän 1 Mörkö skärgård vid 

Södermanland, och han har der endast träffat honom i hafvet. 

C. J. SunpevaLnL?) har blott ett par gånger funnit honom bland 
. mört från Stockholms skärgård, så att den der tyckes vara säll- 

synt. Inom Upland hafva vi icke iakttagit honom, ehuru han 

enligt ”Skandinaviens Fiskar” förefinnes i Dalelfven. Enligt be- 

nägen uppgift af Doktor ÅA. SrterrfEnBurRG finnes den inom Da- 

larne endast i Dalelfven och hennes större tillflöden samt i de 

större sjöar, som med denna elf stå i omedelbar förbindelse. 

Doktor J. SrånGBere har benäget meddelat oss, att den inom 

Gestrikland förekommer i sjöarne Dellen, Bergviken, Storsjön 
och i Hamrångefjärden, och i ån vid Gefle, der den enligt Skan- 

dinaviens Fiskar kallas Weliny. Enligt benäget meddelande af 

Doktor J. A. Wiström förefinnes den ferestädes inom Helsing- 

land, der den i synnerhet i Gnarpsån under några dagar före 

midsommar fångas med nät i betydlig mängd. Den samme har 

äfven iakttagit den fångad vid Suspsvanrn. Enligt Doktor P. 
Orsson?) är det ännu icke säkert kändt, att den förekommer 

inom Jemtland, ehuru en af Doktor C. L. Nyström) anförd 

uppgift gör det troligt, att den der förefinnes. Enligt Fir. 

1) Anteckn. under ett tjuguarigt vistande i Skandinavien, p. 31. 

2) Bidrag till kännedomen af Örebro läns Vertebratfauna (akad. afh.) 

pag. 29. 

3) Stockholms läns K. Hushållnings-sällskaps Handl. 6:te häft., 1855, 

pag. 81 

4) Bidrag till kännedom om Jemtlands fauna; Öfvers. af K. Vet. Ak:s 

Förh. 1876, N:o 3, p. 130. 

5) Iakttagelser rörande faunan i Jemtlands Vattendrag (akad. afh.), 

pag. 4. 
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TryBom!) förekommer den i Lycksele Lappmark, hvilket äfven 

uppgifves i ”Skandinaviens Fiskar”. Enligt Arrepi och Linné 
förekommer den i Ångermanland och Vesterbotten och kallas 

der Stäm, och HJ. WipeGren ?) uppgifver, att den inom Vester- 

bottens län förekommer både i de större elfvarne och i skär- 

gården. Enligt C. G. LöwenHJerm?) finnes den i Luleåelf äfven- 
som i de flesta andra strömmar i Norrland. Enligt Skand:s 

Fiskar går den i Torneåelf åtminstone upp till Kengis, och en- 

ligt HJ. WIDEGREN?) går den från denna elf upp i Muonioelf 
till Muoniovaara eller Muonioniska. Således är den till sin 

geografiska utbredning inom Sverige egentligen nordlig. — Inom 

Norge förekommer den enligt R. Courgtt i de fleste större sjöar 
och vattendrag i landets sydlige delar, och det är således der- 

städes ett omvändt förhållande med dess utbredning mot hvad 

det är i Sverige. I sjön Mjösen skall den vara talrikast i dess 

norre del, och i elfven Laugen förefinnes den upp till de nord- 

lige delarne af Gudbrandsdalen, Den förefinnes i elfven vid 

Drammen och är allmän i de nedre delarve af Glommen ofvan 

Sarpens vattenfall. — Inom Finland har den enligt ”Finlands 

Fiskar” en vidsträckt, ehuru ojemn utbredning. Den har der 

den nordligaste gränsen i Ounasjoki, en biflod till Kemi elf, 
vid 689 20' n. br. Den förefinnes äfven i Finlands sydligare 

delar och är allmän 1 Finska Vikens östre del. Den är äfven 

allmän i Ladoga och dess tillflöden och i de elfvar, som från 
vester utfalla i Hvita Hafvet. För öfrigt finnes den äfven i 

de fleste skärgårdarne vid Finland från och med den Nyländske 
upp till nordligaste delarne af Bottniska Viken. Inom Euro- 

peiska Ryssland är den enligt DyrBowski allmän i Lifland, och 

den är utbredd i nästan hela Europeiska Ryssland till långt 

upp i Archangelska guvernementet, der den enligt Kesster har 

sin norre gräns i floderna Pesa och Zylma, af hvilka den förra 
är en biflod till Mesan och den senare till Petschora. I Sibi- 

rien går den öster ut åtminstone till floden Ob. Enligt A. 

1) Iakttagelser om fisket i Ume Lappmarker; Nordisk Tidsskr. for 

Fiskeri 1884 (särsk. aftr. p. 28). 

2) Berättelse om undersökningar rörande fiskfaunan och fisket inom 

vissa delar af Norr- och Vesterbottens län; Handlingar rörande landtbruket 

och dess binäringar etc., 24:de delen, ny följd: V (1866), p. 42. 

3) K. Vet. Akad:s Handl. 1843, p. 411. 

4) K. Landtbruks-Akad:s Handl. 1861. 
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Fepopersen?) förekommer den inom Danmark endast i Nips Å i 
södra Jutland. För öfrigt förekommer den i de flesta länder i 

Europa, såsom Tyskland, Österrike, Holland, Belgien, Frankrike 

ända till foten af Pyreneerna, Schweitz och England, men icke 

i Skotland eller på Irland. I det sydligaste Europa, såsom Ibe- 

riska Halfön och Italien, finnes den icke. 

Stämmen vistas i allmänhet i rent och klart vatten, och 

så väl i rinnande sådant som i insjöar och äfven i hafvet, en- 

ligt hvad redan blifvit anfördt. Den söker dock gerna sådana 

strömar, som hafva temligen starkt rinnande vatten, och träf- 

fas der vanligen strax nedanför forsarne. Enligt hvad vi hört 

sägas eger den förmåga att uppstiga uppför temligen starka 

forsar. "Den såsom de andre är sällskaplig, och träffas tillsam- 

man i större eller mindre skaror. Den är skygg och bortskräm- 

mes af minsta buller. Vintern tillbringar den på djupet. Under 
våren strax efter islossningen börjar den ur insjöarne eller ur 

hafvet uppstiga i de der utfallande strömmarne i och för leken, 

men den väljer endast sådane, som äro någorlunda stora. Dess 

rörelser äro lifliga och snabba. Den är temligen seglifvad och 

kan derför med fördel användas såsom agn. Den såsom de 

andre lefver af både animalisk och vegetabilisk föda, den förra 

bestående af diverse ryggradslösa djur, och den senare af di- 

verse vattenväxter. Vi hafva i dess ventrikel funnit lemningar 

af alger och Equiseter. I Götaelf lär den enligt Marm leka i 
slutet af April och i början af Maj. Enligt ”Skand:s Fiskar” 

leker den i Maj på sandbotten, vanligen 3—10 dagar efter upp- 

stigningen ur hafvet eller sjöarne. Sedan leken slutat dröjer 

den vanligtvis icke öfver 14 dagar qvar på platsen, och aftager 

derefter hastigt i antal. Dess kött är såsom kokt hvitt och 

välsmakande, men den värderas dock föga såsom födoämne. 

1) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 88. 
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3. Leuciscus idus (Linse). 

Iden, 

Ryggfenan börjar öfver bukfenornas fästen, i allmänhet 

öfver bakre delen af de samma, och analfenan är grundt ur- 

ringad. Största kroppshöjden imnehålles omkring 3"/3; till nära 

5 ggr i totallängden, och hufvudets höjd vid fjällgränsen på 
nacken är ungef. lika med eller ock större än afståndet mellan 

nosspetsen och samme gräns. Nosspetsen skjuter något litet 

framom spetsen af underkäken, då munnen är sluten.  Sido- 
liniens fjäll omkring 55—61. Svalgtänderna å hvartdera 

svalgbenet 3 i den inre och 3 i den yttre raden, till större 

delen med hoptryckt och vid spetsen hakformigt böjd krona. 

Bed bar. 122145 bref 1T-19:0bf. 9103 stjö 3 
LS SS ET 

Cyprinus Idus, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 129. — 1761. 
IDEM: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 529. 

— 1766. 

sökeldbarus,WiDEM: ibm: 

» ÖOrfus, - IDEM: ibm, pag. 530. (Varietas rubra). 

” ” 

NL Jeses, IDEM : ibm. 

Der Aland, BLocH: Naturgesch. d. Fiscehe Deutschlands, Th. I, pag. 

45, Taf. VI. — 1782. 
Die Orfe, IDEM : ibm, Th. III, pag. 138, Taf. XCV. — 1784. 

Cyprinus Idbarus, A. J. RETzZIUS: Faun&e Suecice Pars I:ma, pag. 357. — 

1800. 
LAUS, IDEM: ibm, pag. 358. 

C. U. EKsTRÖM: Fiskarne i Mörkö skärgård; K. Veten- 

sk:s Academ:s Handl. 1830, pag. 146. — 1831. 

S. NILSSON: Prodromus ichthyologie Scandinavice, pag. 

27. — 1832. 
W. v. WricHtT, C.. U. EKSTRÖM & B. FRIES: Skandi- 
naviens Fiskar, 3:dje häftet, pag. 59, 2:dra häftet, pl. 

11. — 1837. 
Leuciscus Jeses, . VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVII, pag. 160. — 1844. 

>» Orphus, IDEM: ibm, pag. 224. 

Idus, H. KrRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 447. — 

1846—1853. 
” 
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Leuciscus Idus, -S. NILSSON: Skandinavisk Fauna. 4:de del. Fiskarna, 

2:dra häft. pag. 306. — 1853. 

Idus melanotus, HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 147. — 1858. 

»” Mminiatus,  IIDEM: ibm, pag. 151. 

>»  melanotus, B. N. DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cypri- 

noiden Livlands, pag. 141. — 1862. 

- - C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 176. — 1863. | 

Leuciscus idus, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 229. — 1868. 

Å år R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 181. — 1875. 

LÄ EE ONA A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 562, 

— 1877. 

FANNS R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875--78: Vidensk. Selskabets i Christiania Forh. 1879, 

N:o 1, pag. 96. — 1879. 

Idus jeses, E. MorraAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

pag. 417. — 1881. : S 

»  melanotus, B. BENECEE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

[ preussen, pag. 133. — 1881. ; 

Leuciscus idus, MöBiIus & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 108. 

Jr 

5 d GÖSTA SUNDMAN & O. M. REUTER: Finlands Fiskar, 5:te 

häft. pl. XII: — 1885; 
A H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

1390-= 1886: 

Dess vanliga Svenska namn är Id. I södra Sverige benämnes den 

derjemte Ort och Ört och vid Engelholm enligt Skandinavisk Fauna Har- 

nacke. Enligt LInNÉ benämnes den vid Eskilstuna Tjockfjälling, och en- 

ligt A. J. RETZIUS vid Torshälla Karp (hvilket namn den enligt Skandin:s 

Fiskar äfven bär vid Eskilstuna)!), och i Dalarne Idbarn, detta senare 

sannolikt blott yngre. 

Beskr. Den är en af de störste inom sitt slägte, och dess 
totallängd: stiger enligt vår erfarenhet stundom till omkring 2 

fot eller 600 mill., ehuru den vanligen icke öfverstiger 400— 

3200 mill. Den har en tjock och undersätsig kroppsform, som 

dock är betydligt vexlande efter ålder och kön. De äldre äro 

merendels tjockare än de yngre, och honorna, i synnerhet då 

de äro romstinna, hafva kroppen i allmänhet högre än den hos 

hanarne. Störste kroppshöjden innehålles omkr. 32/3; till nära 

1) Denna benämning tyckes utvisa, att det ofvan enligt tidningarne 

omnämnda karpfisket vid Eskilstuna har afseende på iden och icke på den 

rätte karpen. 
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5 ggr 1 totallängden!), och störste tjockleken innehålles omkr. 
2Y, till nära 2'/, ggr i den förra. Kroppens öfre och undre 

profiler konvergera ungef. lika mycket framtill, eller med andra 

ord, företer kroppen, sedd från sidan, ungef. samma bågformiga 

böjning på rygg- och bukkanterne. Ryggen är framtill tjock 

och kullrig, och stundom mera (hos fetare och äldre) och stun- 

dom mindre (hos magrare och yngre) uppstigande bakom nac- 

ken. Stjertens minsta höjd innehålles omkr. 2!/; till 3 ggr i 
största kroppshöjden, och omkr. 2 ggr i hufvudets längd. Anus 

har sitt läge bakom midten af totallängden, men afståndet mel- 

lan nosspetsen och den samme är individuelt vexlande?), samt 

innehålles omkr. 12/, till 12/; ggr i den nämnda längden. — 

Hufvudet är temligen litet, och dess längd, som är mindre än 

största ' kroppshöjden, innehålles omkr. 5 till 5!/, ggr i total- 
längden. Sedt från sidan, är det framtill trubbigt tillspetsadt, 

med den undre profilen starkare uppstigande framåt än den öfre d:o 

är stupande, och sedd ofvanifrån, är nosspetsen afrundad. Afstån- 

det mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken är hos de ut- 

vuxne ungef. lika med eller mindre än hufvudets höjd öfver 

samme fjällgräns. Nosens längd innehålles omkr. 3!/, till 4 

ggr i hufvudets d:o, och är, med undantag af mycket unga 

exemplar, större än ögats längddiameter. Nosspetsen räcker, då 

munnen är sluten, helt obetydligt framom spetsen af underkä- 

ken, och då den icke är sluten, räcka käkarne lika långt fram. 

Munnen är liten, och bakre änden af öfverkäksbenet är under 

den bakre näsborren, och den bakre änden af underkäken bakom 

ögats framkant, men framom dess midt. Näsborrarne äro af 

vanlig beskaffenhet och närmare ögat än nosspetsen. Ögonen 

äro temligen små, och jemförelsevis minst hos de äldre, och 

deras längddiameter innehålles omkr. 4 till:5 ggr i hufvudets 

längd. Pannan är långs midten plattad, och dess bredd midt 

öfver ögonen är hos dem, som ej äro mycket små, omkr. 15/g 

1) GÖöNTHER anför en varietet, som han kallar lapponicus, och som 

utmärker sig derigenom, att kroppshöjden icke är mycket mindre än '/3 af 

längden, utan inberäkning af stjertfenan. Den romstinna honan af den van- 

lige formen har kroppshöjden väl så stor som den hos denna varietet, och 

detta har honan stundom äfven utan att vara romstinn. 

2) Enligt Skandinaviens Fiskar skulle anus hos honan sitta längre 

tillbaka än hos hanen. Vi hafva funnit dess läge vexlande hos båda könen, 

och stundom lika hos båda. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 14 
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till 17/3 ggr större än ögats längddiameter, samt är minst hos 

de unge. Gälhinnorna äro fastvuxna vid gälnäset, och gälöpp- 
ningarne sträcka sig nedtill fram under förlockens bakre kan- 
ter. Locket har bakre kanten mycket grundt urringåad, och 

förlocket är trubbvinkligt, med nedre bakre hörnet afrundadt. 

—— Gälräfständerna äro korta och tillspetsade, och å den främ- 

ste högre gälbågen hafva vi i yttre raden räknat 10—12 och 
i den inre d:o 15—16. — Svalgtänderna äro 5 1 den inre och 

3 i den yttre raden, och med undantag af den nedersta eller 

främsta i den förra raden, som är nästan konisk med något böjd 

spets, äro de hoptryckta, och hafva spetsen mer eller mindre 

hakformigt böjd. Den främsta af de i den inre raden är stun- 

döm hos: äldre aftrubbad. Svalgbenen hafva den nedre delen, 

nedom den trubbige afsatsen föga böjd. — Ryggfenan börjar - 

öfver bukfenornas fästen, ehuru vanligen öfver bakre delarne af 

dessa, och på ett afstånd från nosspetsen, som innehålles omkr. 

2 till 2!/;5 ggr i totallängden. Dess största höjd, som stundom 

är lika med, stundom något större och stundom något mindre 

än afständet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken, är 

ungef. 11/; till 1!/; ggr större än dess längd. Den har 11 till 

12 strålar, hvaraf den 1:ste är rudimentär, de 3 förste icke 

grenige och den siste dubbel. — Analfenan är kort och grundt 

urringad i undre kanten samt såsom vanligt lägre än rygg- 

fenan, och -med höjden mer eller mindre märkbart större än 

längden, men mindre än hufvudets höjd vid fjällgränsen på 

nacken. Afståndet mellan den och bukfenornas fästen är stun- 

dom ungef. lika med och stundom mindre än hufvudets längd. 

Den har 12—14 (vanligen 12—13) strålar, hvaraf den 1:ste ru- 

dimentär, de 3 förste icke grenige och den siste dubbel. — 
Bröstfenorna äro ovala och snedt afrundade och med trubbig 

spets. De hafva 17 till 19 strälar, af hvilka den ytterste icke 

är grenig. Deras längd är stundom något större och stundom 

något mindre än ryggfenans höjd och afståndet mellan nosspet- 

sen och fjällgränsen på nacken, men skilnaden är i allmänhet 

obetydlig. — Bukfenorna äro bredt ovala, med afrundad spets, 

och hafva 9 till 10 strålar, af hvilka den ytterste icke är gre- 

nig. Deras längd är i allmänhet mindre än afståndet mellan 

nosspetsen och fjällgränsen på nacken, och skilnaden är obetyd- 

lig hos hanen och betydlig hos honan, och deras längd inne- 

hålles hos hanen omkr. 8 till 8!/, och hos honan omkr. 8/, 
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till 9 ggr i totallängden, och de synas således vara något längre 
hos honom än hos henne.” Deras fjällbihang har !/; till 1/; af 

deras längd. — Stjertfenan är djupt inskuren, med trubbspet- 

sige flikar, af hvilka den nedre är föga längre än den öfre, 
och längden af dess längste strålar är stundom dubbelt och 

stundom nära dubbelt större än den samma af dess mellerste 

d:o, samt stundom ungef. lika med och stundom mindre än 

hufvudets d:o. Den har 18 till 19 (vanligen 19) fullständige 

strålar och å hvardera sidan 3 till 5 stödjestrålar. — Fjällen 

äro temligen stora cycloidfjäll, med den frie bakre kanten af- 

rundad och fint bugtig, med tätt sittande koncentriska strim- 

mor och å den frie bakre delen å kroppssidorna med 5—9 och 

å ryggen 10—13 radiära streck, och å den instuckne delen med 

10—12 dylika streck samt 4—5 bugter i kanten. Å ett 249 
mill. långt exemplar hafva vi funnit ett fjäll i sidolinien un- 

der ryggfenans början hafva både höjd- och längddiametrarne 8!/, 

mill. långe. Mellan rygg- och bukfenorna äro å hvardera kropps- 

sidan 14 till 15 långsgående fjällrader, af hvilka sidoliniens är 

den 10:de, räknad uppifrån. — Stidolinien är fullständig och 

bildar framtill en nedåt böjd båge och går derefter ungefär pa- 

rallel med undre kroppsprofilen samt närmare denne än den 

öfre d:o. Den har 55 till 61 (vanligen 536-—-60) fjäll. — Fär- 

gen är vexlande, dock i synnerhet efter årstiden och åldern, och 

i mindre grad individuelt. Under våren, i lekdrägten är fär- 

gen högre än under hösten, och de yngre hafva i allmänhet 

blekare färger än de äldre. Å en äldre hane strax efter leken 

i medlet af April hafva vi antecknat följande färg: Öfra sidan 

af hufvudet och ryggen midt åt mörkt grågrönaktiga eller bu- 
teljgröna. Denne färg öfvergår på sidorna af ryggen i en mörkt 

silfvergrå sådan, med svag messingsglans. Kroppssidorna ljusare 

silfvergrå, med svag messingsglans och med mörkgrön punkte- 

ring framtill å fjällens blottade del. Hufvudets sidor blekt 

messingsgula, med fin mörkgrön punktering. Hufvudet under- 

till och buksidan hvita, med svag silfverglans'!). Ryggfenan af 

midtelryggens färg, här och der med svag köttröd anstrykning 

och med främre kanten och spetsen svartblå. Stjertfenan grå- 

röd, med öfre och undre kanterne samt spetsen eller bakre än- 

1) Hos exemplar, som något längre tid varit döda, är buksidan ofta 

ljust rödaktig. 
I 
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den gråblå. Bröstfenorna gråröda, med yttre kanten och spet- 

sen gråhvita. Bukfenorna röda, med yttre kanten och spetsen 

hvite. Analfenan röd, med basen och främre och undre kan- 

terne hvitaktige. Iris med en guldgul glänsande ring närmast 

den svarte pupillen, och för öfrigt silfverhvit, med messingsgul 

anstrykning, violett skiftning nedtill och med svartaktig och 
mörkt grönaktig punktering och skuggning. Uti lekdrägten ut- 

märka hanarne sig, åtminstone stundom, derigenom, att kan- 

terne af fjällens blottade delar bära en rad af ”klare, gulaktige, 

vårtlike knölar, med mörk spets” (Skand. Fiskar), hvilka dock 

saknades hos den nyligen utlekte hane, hvars färg vi nu här 

beskrifvit. Under hösten är färgen något mörkare, och kropps- 

sidorna äro upptill silfvergrå och nedtill silfverhvita, utan mes- 

singsglans, och med starkare mörkgrön punktering å fjällen. 

Hufvudets sidor hafva svagare messingsglans och starkare mörk- 

grön skuggning, i synnerhet på locket. Rygg- och stjertfenorna 

mörkt grönaktiga, med mörkt köttröd anstrykning här och der, 

bildande strålige fläckar. Bröst-, buk- och analfenorna röda, 

de först nämnda mörkt grågröna vid yttre kanten och vid spet- 

sen, analfenan med svaga spår till grågrön färg vid främre och 

undre kanterne, och bukfenorna hvitaktiga vid spetsen. Iris 

blekt messingsgul, skuggad af svartaktig punktering, i synner- 

het upptill. (Hane, d. 22 September). Hos de yngre är ryg- 
gen temligen ljust grönaktig, men nacken mörkare, kroppssi- 

dorna silfverhvita, med mycket svag gulaktig glans, buk- och 

analfenorna temligen blekt rödletta eller gulrödaktiga, och rygg- 

och stjertfenorna grågrönaktiga, med mörkare spetsar. — Hos 

färgvarieteten orfus, äfvensom miniatus till större delen, äro 

ryggen och sidorna orangegula eller. mönjeröda och buksidan 

silfverhvit, och stundom går ett bredt, upp- och nedtill blek- 

nande, violett band långs kroppssidan ända till stjertfenan, åt- 

skiljande ryggens högre röde färg från den blekare färgen på 
buksidan. Alla fenor äro röda vid basen och hvita vid spetsen 

och å de främste strålarne. Å stjertfenflikarne äro ock stundom 

de längste strålarne hvite ända från basen. Denna varietet fö- 
rekommer i Bayern och Österrike, men ej hos oss. 

En unge, tagen den 5 Oktober i Mälaren, har totalläng- 

den 41 mill.; största kroppshöjden 8!/, mill.; stjertens minsta 

höjd 32?/, mill.; afståndet mellan nosspetsen och anus 23!/, 
mill.; d:o mellan d:o och bukfenorna 17"'/, mill.; d:o mellan 
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d:o och ryggfenan 19 mill.; hufvudets längd 9 mill.; nosens 

d:o 2 mill.; ögats längddiameter 3!/,; mill.; pannans bredd 

-midt. öfver ögonen 4 mill.; afståndet mellan fjällgränsen på 

nacken och nosspetsen 71!/, mill.; hufvudets höjd öfver nämnde 

fjällgräns 6?/; mill. Fjällen i en rad långs midten af kropps- 
sidan 34—55. De långsgående fjällraderna mellan rygg- och 

bukfenorna 14. Den är således redan fjällbetäckt, ehuru utan 

sidolinie, och utmärker sig från mörtens unge genom tjockare 

hufvud och bredare framrygg, samt mindre fjäll, och förråder 

härigenom sin härkomst från iden, med hvilken den äfven öf- 

verensstämmer i munnens och fenornas beskaffenhet. Ryggfe- 

nan har sin början öfver bakre delen af bukfenans fäste. BSä- 

som vanligt hos ungar är nosens längd mindre, ögats storlek 

större och pannans bredd mindre än hos de mera utbildade. 

Skelettet. Det fasta kraniet är af en stark byggnad. Lik- 

som hos de andre karpfiskarne artikulerar endast basilarbenet 

med den främre änden af 1:sta kotan, och sidonackbenen, som 

sakna ledknappar, sträcka sig nedtill icke så långt tillbaka, 

som basilarbenet, men hvartdera af dem har vid nackhålets 

nedre del en inåt rigtad lamell, hvilka båda lameller samman- 

stöta ofvan basilarbenet och afskilja detta från nackhålet, som 

således endast omslutes af sidonackbenen. Basilarbenets hypa- 

pophysialutskott är långt, och dess längd är större än 1/, af 

kraniets största bredd. Det är å undra sidan ej särdeles ut- 
bredt, ehuru det bär derstädes ett stort och starkt utbildadt 

pharyngealbrosk. Nackhålet är litet, men det å hvartdera si- 

donackbenet varande hålet för den mellan simblåsan och hör- 

selorganet varande benkedjan är särdeles stort och flera gånger 

större än nackhålet samt af en elliptisk form. Det öfra nack- 

benets hoptryckta bakåt rigtade utskott är väl utbildadt och 

har formen af en kam, som sträcker sig långt ned på sido- 

nackbenen, men dock ej till nackhålet. OO. epotica äro föga 

utstående, och hafva i stället för utskott blott en bakåt rigtad 

vinkel. O. pterotica hafva ett bakåt och nedåt rigtadt kort 
men spetsigt utskott. Under hvartdera af dem, och dessutom 

omsluten af o. epoticum, prooticum och exoccipitale är en mMmyc- 

ket stor och djup urhålkning vid sidan af hjernkapseln. Fram- 

till å yttre sidan är å o. pterotica den bakre delen af ledgro- 

pen för hyomandibularbenets öfre ledknapp belägen. 0. opi- 

sthotica äro mycket små och fästade på o. exoccipitalia & pte- 
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rotica i en grund fördjupning nedan- och innanför de senare 

benens tillspetsade utskott. Hvartdera har ett litet utskott, vid 

hvilket posttemporalbenet med ett ligament är fästadt. O. proo- 

tica äro såsom vanligt stora samt försedda med flera till en del 

stora hål. O. sphenotica hafva ett blott föga utståenddé och 

något bakåt rigtadt utskott. Basisphenoidben saknas och är er- 

satt af ett litet och smalt, från parasphenoidbenet uppstående 

utskott,  Alisphenoidbenet är stort och af en nästan ovalt run- 

dad form, nedtill spetsvinkligt och med en skarp kam eller 

crista utgående från dess centrum och sträckande sig till den 

nedre vinkeln. De förenade Orbitosphenoidbenen äro nedtill 

sammansmälta och sträcka sig framtill ned till parasphenoid- 

benet, och bakom dem och under alisphenoidbenen är en stor 

öppning, som baktill är å sidorna begränsad af parasphenoid- 

benets basitemporale vingar. Parasphenoidbenet har å undra 

sidan fram- och baktill en långsgående ränna, och är, sedt från 

sidan, föga böjdt. Plogbenet är kort, och sträcker sig bakåt 

blott till ögonhålornas främre delar. Dess främre ände är bil- 

dad af 2:ne trubbige och framåt divergerande knölar, som ut- 

göra det fasta kraniets längst framstående parti. Midtelsilbe- 

net utgöres af brosk, som är omslutet af plogbenet, öfra silbe- 

net, sidosilbenen och pannbenen. Sidosilbenen äro starkt utbil- 

dade och luktnerverne gå genom en bugt i deras inre kant, och 

inaät äro de förenade med plogbenet och med det äfven starkt 

utbildade öfra silbenet. Detta senare benet ligger framom, men 

icke öfver pannbenen, och är ofvan temligen jemnt och plattadt, 

med främre kanten i midten konkav och der nedskjutande med 

2:ne tjocka utskott, som äro förenade med plogbenet och arti- 

kulera med öfverkäksbenen. Hjessbenen äro temligen stora och 

sammanstöta med hvarandra framom öfra nackbenet, och skilja 

således detta från pannbenen. Dessa senare benen äro icke sam- 

mansmälta, och suturen dem emellan är å midten starkt bug- 

tig. De sakna kammar eller kölar, men förete en strålig struk- 

tur, som utgår från deras förbeningscentra, hvilka hafva sitt 

läge midt öfver ögonhålorna, och denna struktur är starkast 

utpräglad å deras supraorbitale delar. Deras främre ändar äro 

midt för sidosilbenen. Hyomandibularbenet är af en temligen 

långsträckt form, med öfre änden, som bär de båda till en 

sammansmälte ledknapparne, och som nedtill och baktill slutar 

med den på en mycket kort hals sittande ledknappen för locket, 
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bildande en trubbig vinkel med den öfrige delen. O. symplec- 
ticum är särdeles smalt. Quadratbenet är jemförelsevis litet, 
men tjockt, och dess bakåt och uppåt rigtade utskott är temli- 

gen kort och föga spetsigt. Gombenet är kort och vid främre 
änden försedt med 3:ne korta stjernformigt divergerande utskott, 

samt der broskbärande. Mesopterygoidbenet är kort och bredt 

eller högt, af en irregulier, nästan halfcirkelformig form. med 

den lägre och tjockare främre änden försedd med en konkav 
ledyta, som medelst brosk är fästad vid gombenets bakre ände. 

Dess bakre och tunne del är fästad vid inre sidan af meta- 

pterygoidbenet. Pterygoidbenet är litet och nästan lancettfor- 

madt, med den främre änden smal och tillspetsad. Metaptery- 

goidbenet är bredt halfmånformigt och något bugtigt. Mellan- 

käksbenen äro föga kortare, men smalare än öfverkäksbenen. 

De äro smalt lancettformade och starkt böjda, med öfre så väl 

som undre kanten skarp. Framtill hafva de ett uppstigande ej 

synnerligen högt mnasalutskott, och baktill äro de tillspetsade, 

ehuru vid spetsen undertill något litet utbredda. Mellan deras 

främre ändar är medelst brosk fästadt ett supplementar- eller 

articularben, af irregulier, något aflång form. Vid samme än- 

dar äro de upptill inpassade i en skåra i öfverkäksbenen mel- 

lan de båda å hvartdera af dessa vid deras främre ände varande 

utskotten. Ofvan dessa utskott är å hvartdera öfverkäksbenet en 

dubbel ledknapp, för artikulationen med plogbenet och öfra sil- 

benet medelst brosk. Å midten af öfre kanten har hvartdera 

öfverkäksbenet en stor uppstående flik, och bakom den är det 

starkt afsmalnadt. Vid främre delen af ögonhålans öfre kant 

är fästadt ett sort, nästan njurformadt supraorbitalben, och 

framom detta är ett mycket litet, aflångt nasalben. Locket är 

nästan snedt rhomboidiskt, och å yttre sidan med talrika små 
och otydliga, radiära fåror. Underlocket är aflångt, något böjdt 

och framtill i öfra hörnet med ett litet utskott. Mellanlocket 

är något litet bredare, men framtill tillspetsadt och utan ut- 

skott. Förlocket har formen af en något trubbvinklig vinkel- 

hake, med nedre skenkeln kortare än den öfre och med vinkeln 
baktill afrundad och framtill nästan helt och hållet utfyld af 

den yttre benlamellen. 0. linguale är temligen långt och 

smalt samt trindt, och är framtill förlängdt af ett brosk. O. 

ceratohyale är ungef. 1/, ggr längre än o. epihyale; och o. 

stylohyoideum är helt kort. Den aflånga vertikala skifvan af 
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0. basibranchiostegale bär långs undre kanten en horisontel 
skifva, som baktill slutar med 2:ne divergerande trubbspetsige 
flikar, hvilka räcka något bakom bakre änden af o. epilyyale. 

— Kotornas antal hafva vi funnit vara 48, af hvilka 25 voro 

bålkotor !), de senare utmärkta derigenom, att de med undan- 

tag af de 2:ne främsta, buro refben. De 4 främsta bålkotorna 
äro olika de andra, och hafva blifvit transformerade, dels för att 

bereda ett starkare fäste till hufvudet, dels för att bereda stöd 

för och komplettera den å hvardera sidan varande benkedjan 
mellan hörselorganet och simblåsan, och dels för att bereda ett 

fäste för denna senares främste del. Den främsta af dessa ko- 

tor är mycket kort, och den och den följande hafva de med 

sine respektive kroppar sammansmälta sidoutskotten nästan rätt 

utstående åt sidorna, men dessa utskott å den 2:dra kotan äro 

mera än dubbelt längre än de å den främsta. Refbenen å 

3:dje och 4:de kotorna äro transformerade, för att tjena till 

ljudvibrationernas öfverflyttning till simblåsan eller ock från 
denna till hörselorganet. Båda paren antyda genom sina rör- 

liga fästen sin egenskap af refben, ehuru de å den 4:de kotan 

äro något starkare fästade än så väl de å den 3:dje som de å 

de följande kotorna. De å den 3:dje kotan äro nästan horison- 

telt rigtade framifrån bakåt, samt skiflika, framtill breda och 

baktill tillspetsade och böjda inåt, bakom de bakre grenarne af 

dem på den 4:de kotan, och med sine bakre spetsar fästade vid 

simblåsan, och framtill förenade med de från hörselorganen 

kommande benkedjorna, samt således baktill kompletterande dessa. 

4:de kotans refben förete i sin rigtning och till en del i sin 

form en tendens till öfvergång till de följande refbenen, ehuru 

de mycket afvika från dem så väl som från refben i allmän- 

het derigenom att de äro tvågreniga. Deras främre och yttre 

gren är rigtad nedåt och något litet framåt, och är till formen 

temligen mycket liknande ett refben, men har den nedre änden 

hoptryckt samt något bredare och vid spetsen afrundad. Den 

inre grenen, som nära basen eller fästet utgår från den yttre, 

är till en början rigtad inåt och bakåt samt smal och något 
trindlagd, men derefter böjer den sig nedåt samt antager en 
skiflik, ehuru nedtill tillspetsad form; och tillsamman med mot- 

svarande del å andra sidans refben å samma kota bildar den 

1) A. W. MALM har räknat 46 kotor, af hvilka 26 voro bålkotor. 



Iden. 217 

en nedåt rigtad skifva, med form af en likbent spetsvinklig 
triangel, vid hvars bakre sida simblåsan är fästad. 1:sta—3:dje 
kotornas neuralbågar äro rörlige och transformerade. Den 1:sta 

kotans neurapophyser äro rudimentära och nästan knölformiga. 
Dess neuraltagg, som den har gemensam med 2:dra kotan är 
låg och takformig. Den 2:dra kotan har neurapophyserna ge- 

mensamma med den 3:dje kotan eller ock saknar den sådana. 

3:dje kotans neuraltagg liknar den å 1:sta och 2:dra d:o. Å 
den 4:de kotan är neuralbågen af vanlig form, ehuru neuraltag- 

gen är låg. Från och med den 5:te bålkotan hafva alla ko- 
torna bakre öfre ledutskott, och från och med den 6:te d:o 

främre öfre sådana, och från och med denna till och med den 

15:de d:o äro dessa utskott så långa, att de med sine spetsar 

beröra de föregående kotornas neuraltaggar, De 2:ne bakersta bål- 

kotorna och de följande 16 stjertkotorna hafva nedre bakre led- 
utskott, och med undantag af de 6 främre hafva alla stjert- 

kotorna nedre främre sådana, ehuru de å de främre af dessa 

kotor äro rudimentära. De 3:ne bakersta stjertkotornas hemal- 

bågar äro rörligt fästade. Neural- och hemaltaggarne äro 
långe. De 2:ne bakersta bålkotorna hafva långa parapophyser, 

och på 1:sta stjertkotan äro dessa utskott sammanbundna genom 
en benbrygga, hvilken å. de 2:ne sista bålkotorna är antydd 

genom rudimentära utskott å inre sidorna af deras parapophy- 

ser. Den sista stjertkotan är föga eller icke uppåt böjd, ehuru 

den har en uppåt och bakåt rigtad urostyl, och stjertfenan är 
derför knappt heterocerk. Refbenen äro i allmänhet långa och 

tillspetsade, och med undantag af de bakersta, äro de upptill 

ganska breda. ÖOssa epipleuralia äro väl utbildade, men s. k. 

diapophysialutskott saknas. — Posttemporalbenet är litet, en- 

kelt, nästan lancettformadt, något böjdt, och upptill tillspet- 

sadt. Den nedre eller undre grenen saknas helt och hållet. 

Dess nedre, bredare ände är afrundad, och undertill har det å 

nedre delen vid ene kanten en förtjockning, som utgör en led- 

yta för artikulationen med öfra nyckelbenet. Detta senare be- 

net är jemnsmalt, nära dubbelt längre än posttemporalbenet 

och vid öfre änden tillspetsadt och der något tjockare. Nyc- 

kelbenet är ungef. rätvinkligt böjdt, med vinkelhakens öfre 

skänkel upptill tillspetsad och nedtill utbredd och med främre 

kanten inviken samt lemnande fäste för den öfre änden af pro- 

coracoidbenet. Nyckelbenets nedre skänkel är bred och snedt 
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afrundad och långs bakre sidan kölad och långs den främre ur- 

hålkad. Skulderbladet är tjockt och genomborradt af ett stort, 
ovalt hål, och det har å den yttre och bakre delen en afsats, 

vid hvilken ett från den öfre änden af procoracoidbenet utgå- 

ende, nedät och bakåt rigtadt utskott är fästadt, under det att 
den andre änden af detta ben är fästad vid ett utskott å korp- 

benet. Detta senare benet är stort och upptill bredt, samt sträc- 

ker sig med sin nedre tillspetsade ände nära den samme af 
nyckelbenet. På ett stycke är der en stor öppning mellan korp- 

benet och det senare benet. Tillsamman hafva dessa båda be- 

nen här en nästan irreguliert oval, ehuru bugtig form. Bäcken- 

benen äro aflånga och af en form, som närmar sig den trekan- 

tige dolkformen, men som afviker derifrån dels derigenom, att 

de ej äro skarpt tillspetsade och dels derigenom, att de fram- 

till äro inskurna af en djup skåra, som der ända till bakom 

midten delar dem i 2:ne trubbspetsige och parallele flikar. Vid 

deras bakre, tjockare ände hafva de vid inre sidan ett bakåt 

rigtadt och uppåt böjdt utskott, med form af en skära, och vid 

detta utskotts bas äro båda bäckenbenen fästade till hvarandra. 

Iden är allmänt utbredd öfver hela Sverige, från det syd- 

liga Skåne till de nordlige delarne af Norrbotten, och så väl i 
de färska vattnen som i hafvet i granskapet af kusterna, ehuru 

på somliga ställen talrik och på andra fåtalig. I Muonioelf 

hafva vi iakttagit den i närheten af Karesuando och af betyd- 

liga dimensioner. "I södra Skåne förekommer den i de ström- 

mar, som utfalla i hafvet, så väl i dem, som utfalla i Östersjön 

som i dem, som utmynna i Öresund, samt derjemte stundom i 

hafvet, i synnerhet i närheten af kusterna, och den uppstiger 

tidigt på våren vid islossningen från hafvet i strömmarna. Den 

förefinnes äfven åtminstone i en del af der varande insjöar. Den 

gär emellertid långt ut i Östersjön, emedan den enligt G. Linp- 
stRÖM!) är allmän vid Gotland, der den benämnes Ejd och Id 

och utgör en af öns förnämsta fiskarter, på grund af den myc- 
kenhet, hvari den der uppträder och fångas. För öfrigt Synes 
den vara talrikast i de östre delarne af mellersta och norra 
Sverige, ehuru den enligt A. W. Manx är allmän i Götaelf äf- 
vensom i kanalerne i Göteborg. Ehuru den enligt P. Orsson?) 

1) Gotlands Läns Hushållnings-sällskaps Årsberättelse 1866. 

2) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 3. 



Iden. 219 

och F. TryBom!) i Jemtland uppgår till Näfversjön samt till 

Lith och Hammerdal, och i Umeå lappmarker förefinnes i Wolg- 

sjön, Badstuträsk och Skarfsjön, förekommer den dock i allmän- 

het icke i de högre liggande fjellsjöarne. Enligt TryBom är den 

mer eller mindre fåtalig i Umeå lappmarker, och är derstädes 

i Umeelfvens vattenområde t. o. m. sällsynt. — Inom Norge 
förekommer den enligt R. Corretr endast söder om Dovrefjell 

och i de sydöstre delarne af landet, och den- nordligaste lokalen 

för den derstädes är sjön Mjösen. — Enligt Finlands Fiskar är 

den allmän i hela Finland ända upp i Finska Lappland till 

trakten af Karesuando. Den förekommer enligt Parras (Z0oogr.) 
m. fl. i hela Europeiska Ryssland upp till Petschora (möjligen 
dock med undantag af dess sydligaste delar) och i Sibirien åt- 

minstone till sjön Baikal, men den skall enligt Parras saknas 

i östra Sibirien. Vid Archangel hafva vi iakttagit den 1848. 

Inom Danmark förekommer den enligt Krörer och A. FEDDER- 

SEN?) i flere sjöar och vattendrag på Seeland och Fyen. För 

öfrigt förekommer den i de flesta länder-i Europa, såsom Tysk- 

land, Polen, Österrike. Ungern, Schweiz, Holland, Belgien och 

Frankrike, men icke i England eller i Italien, eller på den Ibe- 

riska Halfön. I Frankrike skall den dock enligt Morrav vara 

sällsynt, och han uppgifver blott några få lokaler för den. Göns- 

THER uppgifver äfven, att den finnes i Mindre Asien. 

I sitt lefnadssätt företer den någon likhet med laxarne 

deruti, att den är migratorisk och vandrar under våren, strax 

efter islossningen från hafvet och insjöarne upp i der utfallande 

strömmar, för att der anställa sin lek, samt ådagalägger liksom 

laxarne under dessa vandringar en stor förmåga att kunna uppgå 

öfver forsarne, äfvensom att kunna öfvervinna andra svårigheter 

för dess uppstigande. Dess kroppsform antyder styrka. Om 

dessa vandringar yttrar O. U. Ekström i Skand:s Fiskar: ”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 tyc- 

kes kunna fortkomma, lägger sig på sidan och slär sig på 

detta sätt fram till sitt mål”. Vintern tillbringar den på 

djupet i bafvet eller insjöarne. På grund deraf att den strax 

1) Nordisk Aarsskrift for Fiskeri 1884. 

2) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 87. 
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efter islossningen närmar sig till och uppgår i flodmynningarne 

kallas den stundom Isfisk. Den föredrager 1 allmänhet rent 

och klart vatten och större insjöar och sådana strömmar, som 
äro af någon betydenhet, ehuru den stundom i och för leken 

äfven söker sådana mindre tillflöden till dessa, som äro ganska 

grunda. I hafvet håller den sig företrädesvis i de inre delarne 

af skärgårdarne, eller, der sådana icke finnas, i närheten af 
strömmarnes mynningar, hvarest vattnet har mindre sälta, ehuru 

den stundom äfven träffas på något längre afstånd från kusten. 

Den såsom de andre är sällskaplig och träffas merendels i större 

eller mindre stim, och under leken håller den sig i mycket 

stora sådana. Enligt Skand:s Fiskar träffas den äldre iden un- 

der sommaren å djupa och steniga ställen vid af skog beskug- 
gade stränder, hvarest den under lugna aftnar går upp och 

simmar i ytan af vattnet. De yngre deremot uppstiga under 

lugna och varma dagar till grunda, med vegetation försedda 

stränder. Mot senhösten skall den åter söka grundare stränder, 

och går då ofta upp i samma åar och bäckar, hvilka den om 

våren under lektiden besökt. Så snart sjöarne tillfrusit drager 

den sig åt djupet till de vanliga stamhållen. (Ibm). Liksom 

dess samslägtingar lefver den af både vegetabiliska och anima- 

liska födoämnen. Vi hafva hos större exemplar funnit lemnin- 

gar af småfiskar i ventrikeln, samt metat smärre exemplar med 

daggmask till agn. Den slukar blötdjur, insekter och kräft- 
djur och diverse vattenväxter. Tiden för dess lek är något 

vexlande efter olika lokaler, och inträffar 1 allmänhet tidigare 

i de södre än i de norre delarne af landet, och den kan natur- 

ligtvis äfven vara olika under olika år, på grund af vexlande 

temperaturförhållanden. I Skåne inträffar den vanligen i slutet 

af Mars eller första hälften af April, om kölden då ej är för 
stark, ehuru i Skandinavisk Fauna uppgifves, att den i Skif- 

varps å i sydligaste Skäne inträffar d. 22—24 April. &C. P. 
Åström!) uppgifver, att den år 1859 i Höjeå vid Lomma, i 

trakten af Lund inträffade redan omkring d. 20 Mars. A. W. 

Marwm (anf. st.) uppgifver, att dess lektid i trakten af Göteborg 

är i slutet af April och början af Maj. Enligt G. A. Tiseurus?) 

1) Några iakttagelser rörande de Vertebrerade djur, som förekomma 

i trakten af Lomma (akad. afh.) p. 26. 

2) Bidrag till kännedom om östra Smålands Vertebratfauna (akad. afh.) 

pag. 38. 
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leker den i Kalmar län i trakten af Ryssby i slutet af April. 
Enligt C. U. Exzsvtröv i Skand:s Fiskar leker den i mellersta 
Sverige vanligen i slutet af April. Enligt C. J. SunpEvaur!) 
leker den i trakten af Stockholm omkring d. 1 Maj. I trakten 
af Upsala hafva vi erfarit, att den i allmänhet leker i April, 

och att den stundom allmänt är utlekt efter medlet af denna 
månad, eller omkr. d. 18—20 April. Enligt S. W. Tzenwow?) 

leker den i Vermland i April och Maj, och enligt Lrorp3) leker 

den i trakten af Venersborg vanligtvis omkring slutet af April 

eller början af Maj. Enligt TryBom leker den i Umeå lappmar- 

ker i slutet af Maj och i Juni. Den leker i allmänhet i rin- 

nande vatten, och väljer till lekplatser sådana ställen, hvarest 

är grundt vatten och bottenvegetation eller gräsig botten, så- 

som öfversvämmade ängar och mader, till hvilka den stundom 

endast kan komma genom grunda sund eller pass, men stundom 

leker den äfven på ställen med sand- och grusbotten eller ock 

stenig sådan. Hanarne anlända några dagar före honorna till 

lekplatserne. Enligt NorBäck?) händer det stundom att isen i 

den sjö, der iden har sitt vintertillhåll, smälter tidigare än 

i de derstädes utfallande vattendragen, och då leker den i sjön 

i närheten af stranden på grunda, gräsiga och steniga ställen 

eller i vassar; men detta har till följd, att äggens kläckning 

blir bristfällig och att idens förökning det året blir dålig. Le- 

ken förrättas alltid med mycket buller och plaskande och vatt- 

net skall dervid förete ett sjudande utseende. Den räcker blott 

3 till 4 dygn vid en temperatur i vattnet af + 8? till 10? 
Cels. Efter leken återvänder iden till sina vanliga tillhåll. 
Äggen äro talrika (omkr. 70,000 hos en medelstor hona) och 

starkt anklibbande, samt fästas på bottenvegetationen, på ris- 

qvistar, stenar m. m. på /, till 1 fots djup, och de utkläckas en- 
ligt Suspevanr vanligen 14—18 dagar efter det de blifvit lagda 

och enligt somlige andre 2—4 veckor efter läggningen. Un- 

garne växa temligen fort, och vi hafva enligt den ofvan anförda 

beskrifningen af en unge, som utan tvifvel är årsunge, i Okto- 

ber funnit deras längd vara omkr. 40 mill. I Skand:s Fiskar 

1) K. Sv. Vet. Akad:s Handl. ny följd, Bd. I. 1855, p. 15. 

2) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggradsdjur, p. 104. 

3) Anteckn. under ett tjuguårigt vistande i Skandinavien, p. 27. 

4) Handledning i fiskevård m. m. p. 425. 



DAD Slägtet Leuciscus. 

uppgifves årsungarnes längd redan i Augusti till omkr. 30 roill. 

Individuella och lokala skiljaktigheter kunna naturligtvis i detta 
afseende förekomma. Dessa ungar hålla sig, såsom - fiskyngel i 

- allmänhet, tillsamman i stora skaror, och träffas på grunda 

ställen, med ymnig vegetation och rik tillgång på Cladocerer 

och Copepoder, och i lugna vikar, eller ock innanför eller i lä 

för vassar på sådana ställen, hvarest mera öppet vatten förefin- 

nes. Den 30:de Jtni 1886 hafva vi i Roslagens inre skärgård 
vid Östhammar under lugnt och soligt väder iakttagit stora 

massor af idyngel af 9—15 mill:s längd och öfverensstämmande 

med de beskrifningar och afbildningar, som OC. J. SUNDEVALL 
lemnat dels i Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1851, pag. 161 
—164, tab. IV, fig. 1—3, och i K. Sv. Vet. Akad:s Handl. ny 

följd, Bd. I, 1855, pag. 15 --17, pl. IV, fig. 10 & 11. Några få 

dagar derefter voro de försvunna. Iden växer sedermera temligen 

fort. Enligt hvad som uppgifves i Finlands Fiskar (efter Märnin) 

skall den vid 1 års ålder i medeltal hafva en längd af 110— 

114 mill., vid .2 års d:o en sådan af 181—182 d:o, och vid 

3 års d:o en sådan af 215—220 d:o, och vid denne ålder är 

den fortplantningsskicklig. — Dess kött, i synnerhet det af stora 

och feta exemplar, är sundt och välsmakande, och den anses 

såsom födoämne vara en af de mera värdefulle bland karp- 

fiskarne. Då den derjemte är en af dem, som åtminstone på 

viss tid fångas i jemförelsevis mera” betydlig myckenhet samt 

är af större storlek, så är den också en af dem, som hafva den 

Jemförelsevis största betydelsen för fisket. Den fås ej sällan af 
öfver 2 kilograms vigt. Den fångas på diverse sätt, men hos 
oss företrädesvis med ryssjor, not och garn, och tages ofta i 

större mängd under våren, dels då den uppstiger i strömmarne 

och dels vid lekplatserne. Den kan äfven metas med daggmask, 

kräftstjertar, gräshoppor och torndyflar, på hvilka fötter och 

skalvingar borttagits, till agn. Den är dock en skygg och för- 

sigtig fisk, som ofta förstår att undvika fiskeredskapen. 
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4. Leuciscus latifrons, S. Ninsson. 

Färnan. 

Ryggfenan börjar öfver bukfenornas fästen (vanligen öf- 

ver bakre delarne af de samma), och analfenans undre kant 

är konvex eller ock jemnt afskuren. Största kroppshöjden in- 

nehålles omkring 4Y, till 5 gånger i totallänyden, och hufvu- 

dets höjd vid fjällgränsen på nacken är ungefär lika med 

eller ock mindre än afståndet mellan nosspetsen och samme 

fjällgräns. Nosspetsen framskjuter något litet framom spet- 

sen af underkäken, då munnen är sluten, och bakre änden af 
öfverkäksbenet är under ögats framkant och den samme af 

underkäken är under dess midt. Sidoliniens fjäll omkring 

43—46. Svalgtänderna å hvartdera svalgbenet 5 i den inre 

och 2 i den yttre raden, med kronan hoptryckt och i ene kan- 

ten vanligen mer eller mindre tandad eller krenulerad och med 

spetsen hakformigt böjd. 

Bf. 11; af. 11—12; brf. 16—18; bf. 9; stjf. 5—6 + 19 

+5—61). 

Cyprinus oblongus macrolepidotus etc., ARTEDI: Genera Piscium, pag. 5, 

N:o 12; & Synonymia etc. pag. 7. — 1738. 
Der Käihling (Cyprinus Idus), BLocH: Naturgesch. der Fische Deutsch- 

lands, Th. I, pag. 253. Taf. 36. — 1782. 

Cyprinus Dobula, A. J. RETZIUS: Faune Svecice, Pars I:ma, pag. 356. — 

1800. 

” 5 PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 301. 

— 1831. 
” - S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

26. — 1832. 

» OCephalus, W. v. WriGEHTt, B. Fries & C. U. EKSTRÖM: Skandina- 

viens Fiskar, 3:dje häft., pag. 67, pl. 13 (med namnet 

Cypr. jeses). — 1837. | 

Leuciscus dobula, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

-lenciennes, T. XVII, pag. 172. — 1844. 

1) Man har oftast räknat 10 strålar i bukfenan, men detta beror 

utan tvifvel derpå, att man räknat den yttre eller öfre halfvan af den 

ytterste strålen såsom en särskild stråle eller ock att man räknat det 

lilla rudiment till stråle, som sitter utanför basen af denne stråle såsom 

en fullständig stråle. KRÖYER har emellertid antalet 9. 
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Leuciscus frigidus, 

»  Dobula, 

Slägtet. Leuciscus. 

IDEM: ibm, pag. 234. 

H. KRöÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 463. — 

1846—1853 !). 
»  Cephalus, IDEM: ibm, pag. 482. 

»  latifrons, 

Cyprinus Dobula, 

Squalius 5 

>»  Cephalus, 

” ” 

Squalius 

Leuciscus 

S. NILSSON: Skandinavisk Fauna, 4:de del. Fiskarna, 

2:dra häft. pag. 309. — 1853. 

L. LLOYD: Anteckningar under ett tjuguårigt vistande 

i Skandinavien, pag. 30, pl. III, fig. 1. — 1855. 

HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichi- 

schen 'Monarchie, pag. 180. — 1858. 

B. N. DYBOWSsSKI: Versuch einer Monographie der Cypri- 

noiden Livlands, pag. 119. — 1862. 

C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 200. — 1863. 

A. J. MALMGREN: Kritisk öfversigt af Finlands Fisk- 

fauna, pag. 46. — 1863. 

FR. STEINDACHENER: Sitzungsber. d. math. naturwiss- 

Classe d. K. Akad. d. Wiss. in Wien, Bd. 54, 1:e Ab- 

theil. pag. 262. — 1866. 

A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 220. —- 1868. 

R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 181. — 1875. 

A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 561. 

— 1877. j 

C. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 272. — 1877. 

E. MorEaAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T, III, 

pag. 422. — 1881. 

B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 137. — 1881. 

FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 178, pl. 132, fig. 1. — 1880—1884. 

MöBIUsS & HEINCEE: Die Fische der Ostsee, pag. 110. 

— 1883. 

0. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 423. — 1884. 

H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

155. — 1886. | 
Det Svenska namn å denne fisk, som först i tryck blifvit anfördt, är 

det af Bjelke, hvilken benämning enligt A. J. RETzIUS i Småland skall 

1) FEDDERSEN (Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 88) 

antager, att denna KRÖYERS beskrifning afser Leuc. grislagine, men pan- 

nans bredd, analfenans form och antalet af fjällen i sidolinien tala 

häremot och visa öfverensstämmelse med L. latifrons. Detta bestyrkes 

äfven af lokalen, hvarifrån KRÖYER erhållit sina exemplar, nemligen 

Donau, hvarest enligt HECKEL & KNER L. latifrons förekommer. 



Färnan. 225 

tilldelas den vid Nissaån, i hvilken den förekommer enligt i nämnda ström 
vid Halmstad tagna exemplar, som förvaras i Upsala Universitets zoologi- 

ska museum, skänkta af då varande Docenten F. A: Smitt, Lektor C. J. 

A. THUDÉN har äfven benäget meddelat oss den uppgift, att den förekom- 

mer i Nissaån vid Halmstad och benämnes derstädes Hårnacke, troligtvis 

beroende på en förvexling med det åt iden vid Engelholm tilldelade nam- 

net Harnacke. Uti Prodromus Ichthyol. Scandin. uppgifves, att den vid 

Göteborg kallas Dickkopp, men MALM (anf. st.) har derstädes icke erfarit 

detta namn, och anför i stället namnen Åbuk och Susare såsom tilldelade 

åt den samme der i trakten. Enligt Skand:s Fiskar benämnes den vid 

Norrköping Färna och vid den i Hjelmaren utfallande Storån Årännare. 

Vid Broby i norra Skåne vid Helgeå hafva vi hört den benämnas Asp, utan 
tvifvel beroende på en förvexling med den rätte Aspen, och i Skand. Fauna 

uppgifves, att den äfven å andra ställen der i trakten bär detta namn. 

Enligt LLoyrp lär den vid Falkenberg benämnas Harnacke. Dess Finska 

namn är Turpa. I Norge kallas den Orbug. 

Anm. Redan 1844 fästade VALENCIENNES!) uppmärksamheten derpå, 

att den fisk, som LINNÉ beskrifvit och afbildat i Museum Regis Adolphi 

Friderici, pag. 77, tab. XXX, fig. 1, under namn af Cyprinus cylindricus, 

och hvilken beskrifning han sedermera i Systema Nature, ed. X:ma, pag. 

322 och ed. XII:ma, pag. 527, åberopar för sin derstädes anförde Cyprinus 

cephalus, är en Erythrinus, hvilket slägte tillhör en helt annan familj än 

Karpfiskarnes, och att derför de Engelske författarne FLEMING, JENYNS och 

YARRELL begått ett misstag, då de för deras ”Chub”, som är en verklig 

karpfisk. valt detta af LINNÉ gifna namn. 1846 modifierar VALENCIENNES?) 

denna sin bestämning af den i fråga varande af LINNÉ uti Mus. Regis Ad. 

Frider. beskrifne fisken derhän, att han antager den för att vara en art af 

det af honom uppstälda slägtet Macrodon, som står mycket nära slägtet 

Erythrinus. Innan detta arbete utkom hade, såsom synes af ofvanstående 

synonymi, hos oss B. FrIEs och CO. U. EKSTRÖM i Skandinaviens Fiskar 

följt de nämnde Engelske författarnes exempel. och gifvit färnan det an- 

förda Linnéanska namnet Cyprinus Cephalus i texten, sedan de förut på 

planchen satt namnet Cypr. jeses. 1853 har S. NILSSON i Skand. Fauna. 

Fiskarna, 2:dra häftet, pag. 310, med en särdeles utmärkt bevisning åda- 
galagt, att de af LINNÉ gifna namnen Cyprinus Cephalus, C. Jeses och 

C. Dobula icke hafva sin tillämpning på förevarande art, och att det första 

af dem af LINNÉ egentligen blifvit gifvet åt en fisk, som icke hör till Cy- 
prinoidernes familj, ehuru han icke tyckes hafva bemärkt hvad VALENCI- 
ENNES i detta afseende yttrat, och derför icke omnämner hvad slags fisk 
den är. Å Upsala Universitets zoologiska museum förvaras 2:ne exemplar 

af denne fisk, hvilka båda af framl. Prof. THUNBERG blifvit etiketterade 

och katalogiserade såsom Cyprinus Cephalus, LINNÉ, och dessutom det ena 

signeradt Mus. Linn. och det andra Mus. Thunb. Båda dessa exemplar 
tillhöra arten Erythrinus vittatus, VALENCIENNES, eller rättare Er. unite- 

1) Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Valenciennes, T. XVII, p. 171. 

2) Hist. nat. des Poiss: T.. XIX, p.c501. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 15 
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niatus, SPIX; GÖNTHKR!). Det första, som enligt signeringen tillhört LINNÉ 

och som utan tvifvel af honom erhållit det af THUNBERG återgifna namnet, 

kan med fog betraktas såsom ett typexemplar för LINNÉ'S Cyprinus Cepha- 

lus, och det andra öfverensstämmer så fullkomligt både i form och storlek 

med den af LINNÉ af denne fisk å anförda stället gifna figuren, att det 

synes vara fullt antagligt, att det är typen för så väl denna figur, som för 

beskrifningen, och att det från Konung ADOLPH FREDRIKS museum kommit 

i THUNBERGS ego samtidigt med och på enahanda sätt, som den af honom 

i K. Vet. Akad:s Handl. 1816 beskrifne märklige fågeln Eurynorhynchus 

pygmeus?). Dessa båda i historiskt hänseende särdeles vigtiga exemplar 

lemna således en fullständig bekräftelse på de af VALENCIENNES och NILS- 

SON yttrade åsigterna om LINNE'S Cyprinus Cephalus, hvilken är en fisk 

vida skild från Cyprinidernes familj och tillhörande den af Characinide 

enligt GÖNTHER. — Af hvad V. SIEBOLD (anf. st. p. 202) yttrat synes, att 

han varit öfvertygad, att den af LINNÉ i Museum Regis Adolphi Friderici 

under namnet Cypr. cylindricus beskrifne och afbildade fisken är en Ery- 

thrinus, men det oaktadt bibehåller han för färnan det nämnda af LINNÉ 

gifna och af B. FRIES & EKSTRÖM hos oss upptagna namnet, af det skäl, 

att LINNÉ i Systema Nature för sin Cyprinus Cephalus äfven citerat ett 

par beskrifningar hos ARTEDI, som ofelbart hafva afseende på färnan. =En- 

ligt hvad den ofvan gifna synonymien antyder hafva först DYBOWSKI och 

Vv. SIEBOLD och derefter alla nyare författare följt det af B. FRIES och U. 

U. EKSTRÖM hos oss gifna föredömet och tilldelat färnan det anförda LIN- 

NEANSKA namnet. På grund af den utredning, som NILSSON lemnat, samt 

äfven på grund af hvad vi dessutom ofvan yttrat, anse vi oss icke kunna 

bibehålla detta namn, som är förbundet med en sammanblandning af vidt 

åtskilde fiskformer, och vi anse oss böra antaga det af NILSSON föreslagna, 

betecknande namnet latifrons, ehuru det af VALENCIENNES gifna namnet 

frigidus eljest skulle kunna tillämpas. Det senare har emellertid den om- 

ständigheten emot sig, att denne författare icke haft någon ren och säker 

uppfattning af arten, utan egnat den samma dubbla namn och beskrifnin- 

gar, och att hans artbestämning följaktligen icke är fullt så säker som 

NILSSONS. — Uti Acta Societatis Regie Scientiarum Upsaliensis för åren 

1744 till 1750 (tr. 1751), pag. 35, tab. III, har LINNE beskrifvit och af- 

bildat en Cyprinid af slägtet Leuciscus, som af honom blifvit ansedd såsom 

sällsynt och föga känd, och som han erhållit af P. W. WARGENTIN, hvil- 

J) Catal. of the Fishes in the British Museum, vol. V, p. 283. 

2) Denne hade han, enligt hvad han derstädes uppgifver, erhållit 

af: Prof. ZIERVOGEL efter dennes broders, HofapotekarensER. ZIERVO- 

GELS död, jemte några andra i sprit förvarade djur, hvilka denne se- 

nare, enligt THUNBERGS förmodan, sannolikt köpt på en auktion i Stock- 

holm eller på Drottningholm. THUNBERG hade sig säkert bekant, att 

ZIERVOGEL dervid köpt några dupletter, som tillhört Drottning LOVISA 

ULRIKAS samlingar, och då hafva äfven naturalier från Kon. ADOLPH FRE- 

DRIKS museum kommit att få följa med under klubban, emedan ofvan 

nämnde fågel enligt LINNÉ tillhört detta museum. 
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ken fått den sig tillsänd från Finland, der den blifvit tagen vid Helkings 
fors och hvarest den var känd under benämningen Naddi. LINNE har orig- 
tigt identifierat den med stämmen. och den synes på grund af analfenans 
form hafva varit en färna, ehuru beskrifningen och figuren antyda en högre 
kroppsform än dennas, och figuren äfven antyder mindre mun och mindre 
fjäll än de hos den. Färnans förekomst i Finland gör det emellertid san- 

nolikt, att i fråga varande fisk varit en sådan. Något artnamn kom då 
för den icke i fråga. 

Beskr. Den blir temligen stor, men ernår dock hos oss i 

allmänhet knappast den storlek, som iden, ehuru dess totallängd 

enligt så väl Skandinaviens Fiskar som Göteborgs och Bohus- 
läns Fauna stiger till 550 mill. och möjligen någon gång till 

2 fot eller 600 mill. Den är ej så undersätsig som iden, och 
har derför vid samma längd mindre kroppsvolum. Vanligen är 

totallängden hos de äldre 300—400 mill. Kroppsformen är 

temligen långsträckt, men tjock, och största kroppshöjden, som 

stundom är ungef. dubbelt, stundom ej fullt och stundom något 

mera än dubbelt större än störste tjockleken, innehålles omkr. 

41/, till 5 ggr i totallängden, och är jemförelsevis minst hos 

de yngre. Sedd från sidan, har kroppen öfre och undre pro- 

filerne svagt och ungef. lika mycket bågböjde, och framryggens 

profil är föga uppstigande från nacken. Sedd ofvanifrån, är 

kroppen framtill tjock, och med bred och kullrig framrygg, 

med tjockt och ofvan plattkullrigt hufvud och med tjock och 

framtill afrundad nos. Stjertens minsta höjd innehålles omkr. 

21/, till 22/7 ggr i största kroppshöjden, och omkr. 2 till 2>/g 

ggr i hufvudets längd. Anus har sitt läge bakom midten af 

totallängden, och afståndet mellan nosspetsen och den samme 

innehålles omkr. 12?/; till 19/,, ggr i totallängden, och är jem- 

förelsevis minst hos de unge, — Hufvudet är jemförelsevis nå- 
got litet större än hos iden, och dess längd, som, med undan- 

tag af de helt unge, i allmänhet är något mindre än största 
kroppshöjden, innehålles omkr. 43/; till 5 ggr i totallängden. 
Sedt från sidan, är det framtill trubbigt tillspetsadt eller ock 
trubbigt, med öfre och undre profilerne nästan lika mycket kon- 

vergerande, och sedt ofvanifrån, är det framtill föga afsmalnande 

och vid spetsen afrundadt. Långs öfra sidan af hufvudet, från 
näsborrarne bakåt, gå 2:ne föga märkbare ryggar. Afståndet 

mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken är stundom ungef. 

lika med och stundom större än hufvudets höjd vid nämnde 

gräns. Nosens längd innehålles omkr. 3!/; till 3?/, ggr i huf- 
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vudets d:o, och är hos mycket unga exemplar ungef. lika med, 

men hos äldre betydligt större än ögats längddiameter. Nos- 

spetsen är något nedtryckt och bred, och räcker, då munnen är 

sluten, något framom spetsen af underkäken. Munnen är me- 

delmåttig och märkbart större än hos våra andra arter af detta 

slägte, och med föga uppstigande munspringa. Läpparne äro 

temligen tunne, munvinkeln är under bakre näsborren, bakre 

änden af öfverkäksbenet under ögats framkant och bakre änden 

af underkäken under dess midt. Näsborrarne äro mera än dub- 

belt närmare ögat än nosspetsen, och den bakre är större än 

den främre. Till följd af nosens bredd är afståndet mellan 

båda paren näsborrar något större än det samma mellan dem 

och nosspetsen. Ögonen äro hos de äldre temligen små, och 

deras längddiameter innehålles hos dem omkr. 4?/,; till 5 ggr 

och hos de helt unge omkr. 37/, till 33/, ggr i hufvudets längd. 

Pannan är plattkonvex, med de ofvan nämnde 2:ne föga märk- 

bare långsgående ryggarne, och dess bredd midt öfver ögonen 

är hos de äldre dubbelt eller mera än dubbelt, och hos de helt 
unge” nära lika med, eller ock, då de äro något större, ungef. 

1'., ggr större än ögats längddiameter. Gälhinnorna äro fast- 

vuxna vid gälnäset, men i mindre grad än hos våra andra ar- 

ter, och gälspringorna sträcka sig nedtill något framom förloc- 

kens bakre kanter. Lockets bakre kant är hos de yngre grundt 

urringad och hos de äldre nästan jemnt och snedt afskuren. 

Förlocket är nästan rätvinkligt böjdt, dock med vinkeln fram- 

och baktill afrundad. — Gälräfständerna äro korta och till- 
spetsade, och å den främste högre gälbågen hafva vii den yttre 

raden räknat 11, och i den inre d:o 14—15. — Svalgtänderna 

äro 5 i den inre och 2 i den yttre raden, samt äro långa, och 
alla hafva kronan mer eller mindre hoptryckt och krenulerad i 

ene kanten och försedd med temligen lång och hakformigt böjd 
spets. Svalgbenen hafva den nedre delen, nedom den spetsige 

afsatsen temligen lång och föga böjd. — Ryggfenan börjar öf- 

ver bakre delen eller ock slutet, och hos mycket unga exemplar 

ungef. öfver midten af bukfenornas fästen, och på ett afstånd 
från nosspetsen, som innehålles omkr. 21/5; till 22/, ggr i. to- 

tallängden. Dess största höjd, som stundom är ungef. lika med 
och stundom mindre än afståndet mellan nosspetsen och fjäll- 

gränsen på nacken, är ungef. 1!/; till 17?/; ggr större än dess 

längd och omkr. 2 ggr större än dess höjd baktill. Den har 
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i allmänhet 11 strålar, af hvilka den förste är rudimentär, de 

3 förste icke grenige och den siste dubbel. — Analfenan är 
kort och med undre kanten stundom (företrädesvis hos de äldre) 

konvex och stundom (hos de yngre) jemnt afskuren. Dess stör- 

sta höjd är betydligt (stundom 1"!/; ggr) större än dess längd, 

men vanligen betydligt mindre än hufvudets höjd vid fjällgrän- 
sen på nacken. Dess höjd baktill är något större än 1/, af 
den samma framtill. Afståndet mellan den och bukfenornas 

fästen är betydligt mindre än hufvudets längd. Den har 11 

till 12 (vanligen 12) strålar, af hvilka den förste ej är syn- 

nerligen rudimentär, de 3 förste icke grenige och den siste dub- 

bel. — Bröstfenorna äro ovalt-elliptiska och snedt trubbspet- 
siga, och deras längd är i allmänhet större än ryggfenans stör- 

sta höjd, och stundom ungef. lika med och stundom större än 
afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken. De 

hafva 16 till 18 (vanligen 17) strålar. — Bukfenorna äro 

ovalt-rhomboidiska, med bakre kanten svagt konvex, och deras 
längd är i allmänhet mindre än afståndet mellan nosspetsen 

och fjällgränsen på nacken. Deras fjällbihang har !/; eller nå- 

got mera af deras längd. Deras strålar äro 9 jemte en ytterst 

rudimentär, som sitter utanför basen af den ytterste strålen. — 

Stjertfenan är ej synnerligen djupt inskuren eller urringad, och 

dess flikar äro trubbspetsige. Längden af dess längste strålar 

är stundom ungef. dubbelt och stundom icke fullt dubbelt större 

än den samma af dess mellerste d:o, samt stundom något mindre, 

stundom något större och stundom ungef. lika med hufvudets 

längd. Den har 19 fullständige strålar och å hvardera sidan 
5 till 6 stödjestrålar. — Fjällen äro stora cycloidfjäll, ungef. 

med form af ett cirkelsegment, som är större än en halfcirkel, 
med tätt sittande koncentriska och vägformiga strimmor, med 

omkr. 4—13 radiära streck å den frie bakre delen, hvars kant 

är naggad vid strecken, och med den instuckne delens främre 

kant med omkr. 2:ne bugter och 15—22 radiära streck, vid 
hvilkas ändar äfven denne kant är naggad. A ett exemplar af 

249 mill:s totallängd hafva vi funnit ett fjäll i sidolinien un- 
der ryggfenans början hafva längddiametern 11 och höjddiame- 

tern 10 mill. Mellan rygg- och bukfenorna äro å hvardera 
sidan 11 till 12 långsgående fjällrader, af hvilka sidoliniens är 
den 8:de, uppifrån räknad. —  Sidolinien är fullständig, och 

böjer sig framtill nedåt, och går derefter parallel med den undre 
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kroppskanten samt närmare intill denne än intill ryggkanten. 
Den har 43 till 46 (vanligen 44—45) fjäll. — Färgen är vex- 
lande, i synnerhet efter åldern, men äfven efter årstiden, och 

är, såsom vanligt hos desse fiskar, mest lysande under lektiden. 
Enligt Skandinaviens Fiskar är hos de äldre ryggen mörkt 

olivgrön, med metalliskt skiftande fjällspetsar. På sidorna of- 

van sidolinien äro fjällens frie delar framtill mörkt olivgröne, 

hvilken färg bildar å dem en mörk infattning eller ram. Nedom 
sidolinien ljusnar och försvinner så småningom denna infattning, 

och fjällen hafva der en mera i gult dragande skiftning, som 

är starkast på buken, och synes företrädesvis tillhöra lekdräg- 
ten, då fjällen på de öfre kroppsdelarne hos hanarne (åtminstone 

stundom) erhålla ett finkornigt hudutslag. Hufvudet är ofvan 

mörkt olivbrunt, på sidorna och undertill silfverglänsande, med 

dragning i gult och skiftning i flere färger. Iris ljusgul, un- 

dertill silfverglänsande och ofvantill med mörk skuggning. 

Bröst-, rygg- och stjertfenorna olivbrunaktiga, nästan enfärgade. 

Buk- och analfenorna högröda och vid roten gulaktiga, och strå- 

larne i den senare fenan rosenröde. Stundom äro dessa senare 

fenorna mönjeröda och stundom orangegula. Stundom äro de 

nedre delarne af kroppssidorna nästan silfvergrå och buksidan 

hvit, och utan gul skiftning. De yngre ha blekare färger, och 

de nedra fenorna äro bos dem gulaktiga. 

En hybrid mellan färnan och löjan har länge varit känd, 

och har redan 1836 af HonranorE (Faune du Départem. de la 

Moselle) och 1844 af Varenciennes (Hist. nat. des Poiss. T. 

XVII) erhållit namnet Leuciscus dolabratus, och 1863 af C. 
Tr. E. v. Siegonp (Die Sässwasserfische von Mitteleuropa) nam- 

net Alburnus dolabratus. Den har en särdeles långsträckt 

kroppsform, och största kroppshöjden innehålles öfver 5 och nära 

d1/, ggr i totallängden. Båda käkarne räcka lika långt fram, 

eller ock räcker den undre något längre fram än den öfre, som 
i midten framtill har en liten urbugtning. Analfenan är hög, 
och har den undre kanten något konvex, samt har 13—19 strå- 

lar. Ryggfenan börjar ett godt stycke bakom bukfenornas fä- 
sten, och dess slut är strax framom analfenans början. Sido- 

liniens fjäll äro 45—54, och de långsgående fjällraderna mel- 

lan rygg- och bukfenorna å hvardera sidan 10—12, hvaraf sido- 

liniens är den 7:de—9:de, räknad uppifrån. Mellan sidolinien 

och bukfenan äro 3 långsgående fjällrader. Svalgtänderna till 
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antalet lika med dem hos färnan, och med temligen starkt kre- 
nulerad krona. — Rf. 11—12; af. 13—19; brf. 16; bf. 10—211. 

—; Enligt A. Gönrtrer (Catal. VII, p. 223) lär denne hybrid 
finnas på alla ställen, hvarest färnan förekommer tillsamman 

med löjan, men den har ännu icke blifvit anmärkt i vår Skan- 
dinaviska nord. I Tyskland har den erhållits i Neckar och i 

några tillflöden till Donau, och i Belgien och Frankrike har 

den erhållits i floden Mosel. v. SirBonrp har i Maj hos den 

anträffat mogen rom, och den synes således vara fortplantnings- 
duglig. 

Färnan förekommer inom Sverige sporadiskt i Götaland och tro- 

ligtvis i de sydligaste delarne af Svealand, men saknas härstädes 
för öfrigt, och den har således hos oss en sydlig utbredning. 
Dess allmänna utbredning tyckes också antyda, att den är en 

mera sydlig än nordlig fisk. Dess nordligaste uppgifna förekomst 

hos oss är i Venern och Klarelfven och möjligen i Nerike i 

Storån vid hjelmaren. Enligt de underrättelser, vi erhållit vid 

Lidköping, lär den förekomma der i trakten och benämnas Asp. 

Enligt benägen uppgift till oss i bref af D:r S. W. Tzrsow be- 

ror den af HJ. WioeGrREn!) lemnade uppgiften om dess förekomst 

i trakten af Karlstad på uppgifter af framl. D:r S. Harpis, och 

Tesow nämner, att om den derstädes verkligen förekommer i 

Venern (hvilket han anser osäkert), så är den der mycket säll- 
synt. Troligast är dock, att den förefinnes i Klarelfven, såsom 

HazrpiN enligt WipoeGren uppgifvit, emedan den under den var- 

mare årstiden hellre väljer strömmar än sjöar till sin vistelse- 

ort. Uti Skandinaviens Fiskar uppgifves, att den förekommer 

i Hjelmaren och den i denne sjö utfallande Storån, enligt hvad 

redan ofvan blifvit antydt, men C. R. Sunpsrröm?) har yttrat, 

att den på senare tiden hvarken der eller annorstädes inom 

Örebro län blifvit iakttagen, och att denna uppgift troligen be- 

ror på ett misstag. Inom Östergötland förekommer den i Mo- 

tala Ström, så väl vid Norrköping nedom fallet som i denna 

ström ofvan staden, hvarifrån Upsala Universitets zoologiska 
museum erhållit flera exemplar af Doktor C. J. E. Hacrunp, 
och den synes der vara talrik. Enligt så väl Skandinaviens 

1) K. Landtbruks-Akademiens Tidskrift 1863, p. 202. 

2) Bidrag till kännedomen af Örebro läns Vertebratfauna (akad. afh.) 

pas: 29; 
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Fiskar som Göteborgs och Bohusläns Fauna förekommer den i 

Götaelf, der den dock enligt det senare arbetet skall vara säll- 

synt. Enligt detta arbete skall den äfven förefinnas i Åsereds 
elf, i Svenstorps sjö och vid Qvistrum, och der nämnes, att Gö- 

teborgs museum erhållit den från södre Venern. Enligt hvad 

vi redan ofvan uppgifvit förekommer den i Nissaån både inom 

Småland och vid Halmstad. Både enligt hvad vi sjelfve erfa- 

rit och enligt hvad som anföres 1 Skandinavisk Fauna på grund 
af meddelanden af Kyrkoherden C. J. Conrnis, förefinnes den 
inom Skåne i Helgeå vid Broby och Glimåkra, hvarest denna 

å företer temligen starkt forsande vatten, och Upsala Universi- 

tets zoologiska museum eger ett exemplar af den, som tillhört 

framl. Doktor N. O. ScHaGerstrRöm och som blifvit taget i Hel- 

geå vid Torsebro nära Christianstad, hvarest äfvenledes äro for- 

sar. Enligt benäget meddelande af Lektor L. J. WAHLSTEDT är 

den allmän i Helgeå i trakten af Christianstad. Utan tvifvel 

förekommer den på flera andra ställen i södra Sverige. — I 

Norge förekommer den enligt R. Corretr endast 1 dess sydöstre 

del, i Glommens södra lopp, 1 dess biflod Vormen, i Dorjeelv, i 

Brakvand vid Tistedalselfvens mynning vid Fredrikshald, och i 
Mjösen. — Enligt MarmcGren och Mera förekommer den inom 

Finland endast i detta lands sydlige delar och vid stranden af 
den södre delen af Bottniska Viken, ehuru på senare stället 

sällsynt. Enligt Parras förekommer den i floderna i de inre 

delarne af det tempererade Europeiska Ryssland, och enligt Dr- 

Bowski i Lifland och sannolikt endast i de sydlige delarne ar 

Ryssland. För öfrigt finnes den i nästan hela mellersta och 

södra Europa, såsom Tyskland, Österrike, Polen, Holland, Bel- 

gien, Frankrike (der den enligt Morrav är utbredd i hela lan- 

det) Schweitz, England (med undantag af Irland), Italien och 

Iberiska halfön, och äfven 1 Mindre Asien, och den har således 

en mycket vidsträckt geografisk utbredning. 
Enligt hvad som anföres i Skandinaviens Fiskar skall den 

under den kalla årstiden, från Oktober till Maj, hålla sig i större 
eller djupare vatten, och då vistas i insjöar, om den har till- 
träde till sådane. I Maj månad börjar den uppstiga i ström- 

marna, och den väljer företrädesvis sådana, som hafva rent vat- 
ten, och håller sig, enligt hvad vi sjelfve erfarit gerna på så- 

dana ställen, hvarest vattnet är starkt strömmande eller for- 

sande. Liksom iden, eger den en betydlig styrka och förmåga 
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att uppgå emot forsar och strida strömdrag. Den träffas stun- 

dom talrik strax nedom forsarne. Uti Göteborgs och Bohusläns 

Fauna omnämnes, att den nedanför fallet vid Lilla Edet skall 

vara lika talrik i Götaelf som iden, men skall der icke före- 

komma ofvanför fallet. Den lefver, liksom de föregående, af 

både animaliska och vegetabiliska födoämnen, ehuru enligt vår 

erfarenhet de vegetabiliska tyckas utgöra hufvudbeståndsdelen 

af dess föda. Vi hafva i dess tarmkanal funnit lemningar af 

spädare blad af någon gräsart och äfven delar af andra vatten- 

växter, och stundom till betydlig mängd temligen stora bitar 

af allöf, men äfven lemningar af insekter. För de smärre ut- 

göra utan tvifvel Entomostraceer derjemte en god del af deras 

föda, och de större skola enligt Serrey stundom sluka smärre 

fiskar och kräftor och enligt BesecKe t. o. m. grodor och någon 

gång möss som kommit ut i vattnet. Enligt Göteborgs och 

Bohusläns Fauna börjar den i Götaelf leken redan i slutet af 

April, men enligt Skandinaviens Fiskar skall dess lektid vid 

Norrköping icke inträffa förr än i slutet af Juni. Enligt Be- 

NECEE leker den 1 Preussen i Maj och Juni. Den fångas på di- 
verse sätt, och skall kunna metas med metmask eller ock ska- 

lade kräftstjertar till agn. Dess kött anses föga värdefullt. 

5. Leuciscus erythrophthalmus (Linse). 

Sarfven. 

Ryggfenan börjar ett godt stycke bakom bukfenornas fä- 

sten och slutar ungefär öfver anus, och analfenans undre 

kant är grundt urringad. Största kroppshöjden innehålles om- 

kring 29:,, till 3/3 ggr i totallängden), och hufvudets höjd 

"vid fjällgränsen på nacken är betydligt större än afståndet 

mellan nosspetsen och denne gräns. Nosspetsen och spetsen 

af underkäken, framskjuta lika långt, då munnen är sluten. 

Sidoliniens fjäll omkring 41—42. Svalgtänderna å hvart- 

dera svalgbenet 5 i den inre och 3 i den yttre raden, med 

1) HecKEL & KNER beskrifva en långsträckt varietet af den (Scardi- 

nius macrophthalmus), hos hvilken största kroppshöjden innehålles 4 ggr i 

totallängden. 
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kronan hoptryckt och i yttre kanten starkt tandad eller kre- 

nulerad och med spetsen mer eller mindre tydligen hakfor- 

migt böjd. 

Rf. 11—12; af. 13—15; brf. 173; bf. 9; stjf. 4—5+19 

TE 

Cyprinus Erythrophthalmus, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 129. — 

>» erythrops, - 

»” 

1761. 
OSBECK: K. Vet. Acad:s Handl. 1771, pag 152, tab. IV, 

fig. 4. — 1771. (Fisken Rua). 

A. J. RETzZIUS:; Faune| Svecicge, Pars I:ma, pag. 358 — 

1800. | | 

C. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård; K. Veten- 

sk:s Academ:s Handl. 1830, pag. 162. — 1831. 

PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 317. 

— 1831. 

» erythrophthalmus, S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, 

Leuciscus 

; 

Scardinius 

>»  dergle, 

>» Sscardafa 

>» plotigga, 

” 

pag. 28. — 1832. 

W. v. WriGHT, B. Fries & C. U. EKSTRÖM: Skandina- 

viens Fiskar, 4:de häft., pag. 74, 3:dje häft. pl. 16. — 

1837. 

VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVII, pag. 107. — 1844. 

H. KRöÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 421. — 

1846—1853). 

S. NILSSON: Skandinavisk Fauna. 4:de del. Fiskarna, 

2:dra häft. pag. 313. — 1853. 

HECKEL & KNER: Die Siisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 153. — 1858. 

IIDEM: ibm, pag. 156. 

IIDEM: ibm, pag. 157. 

IIDEM: ibm, pag. 159. 

» macrophthalmus. lIDEM: ibm, pag. 160. 

» erythrophthalmus, B. N. DYBOWSKI: Versuch einer Monogvraphie OT 

” 

Leuciscus 

” 

-” 

iScardinius 

Cyprinoiden Livlands, pag. 134. — 1862. 

C. TH. E. V. SIeBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 180. — 1863. 

A. GÖUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 231. — 1868. 

R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 182. — 1875. 

A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 563. 

— 1877. 
E. MorkzAUu: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 

pag. 410. — 1881. 

B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 134. — 1881. 
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Leuciscus erythrophthalmus, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and 
Ireland vol. II, pag. 183, pl. 133, fig. 2. — 1880—1884. 

- » MöBius & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 112. 
— 1883. 

- » GÖSTA SUNDMAN & O. M. REUTER: Finlands Fiskar, 1:sta 
häft. pl. II. — 1883. 

5 » O. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 
pag. 428, bild 136. — 1884. 

å 5; » ÅR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 
1879—83; Nyt Magazin for Naturvidensk. 29 Bd. pag. 
111. (Särsk. aftr.). — 1884. 

5 -» OH. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 
134. — 1886. 

Redan LINNÉ anför dess Svenska namn Sarf och tillägger, att den i 

Vesterbotten kallas Isarf!). I Skandinaviens Fiskar anföras dessutom de 

Svenska namnen Sarfvel, Rua, Ruda, Rudeskall, Sjöruda, Rödfena och 

Rödmört. I Skandinavisk Fauna uppgifvas derjemte det Svenska namnet 

Rudmört, det Norska Flasroye och det Finska Sorva. COLLETT uppgifver 
det Norska namnet Sörv. 

Beskr. Den ernår icke någon betydlig storlek, och dess 

totallängd stiger sällan till 1!/, fot eller 450 mill. (NorBäcr). 
Det största af oss iakttagna exemplaret var 354 mill. långt. 

Den utmärker sig vanligen genom en högre och mera hoptryckt 

kroppsform än dess samslägtingar, och största kroppshöjden in- 

nehålles hos de äldre omkr. 29/,, till 3!/; och hos:de yngre 

omkr. 3!/; till 3!/; ggr i totallängden, och är jemförelsevis 

störst hos de äldre honorna. Den är dock underkastad temli- 

gen betydliga vexlingar så väl individuelt som efter lokalerne. 

Störste tjockleken innehålles omkr. 23/, till 3!/; ggr i största 
kroppshöjden, och stjertens minsta höjd innehålles omkr. 3!/, 
till 3?/, ggr i dep senare. Sedd från sidan, är kroppsformen 

ovalt-elliptisk, med undre profilen hos de äldre, i synnerhet hos 

de äldre honorna, starkare böjd än den öfre, hvilken är mer 
eller mindre starkt uppstigande och stundom till och med af- 

satt vid nacken, och derifrån bildar en jemn båge till ryggfe- 

nans början, hvarest den der bakom varande öfre profilen med 
den främre bildar en mer eller mindre märkbar trubbig vin- 

kel. Framryggen är framtill temligen tjock och afrumdad, och 
ej förr än närmare ryggfenan mera hoptryckt och åsformig. 

1) Uppgiften om detta senare namn torde dock bero på något miss- 

tag, emedan denne fisk enligt senare iakttagelser icke lär förekomma i Ve- 

sterbotten. 
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Bukkanten är mellan bukfenorna och anus skarpt kölad. Anus 

har sitt läge ungef. vid den vertikala linie, som drages genom 

den bakre kanten af ryggfenans bas, och afståndet mellan den 

och nosspetsen innehålles omkr. 13/5 till 12/; ggr 1 totalläng- 

den, och är jemförelsevis minst hos de unge. — Hufvudet är 
temligen litet, och sedt från sidan, trubbigt tillspetsadt, och 

med den undre profilen starkare uppstigande än den öfre d:o är 

stupande, och sedt ofvanifrån, framtill trubbigt eller afrundadt. 

Dess längd (från sidan såsom alltid) innehålles omkr. 5 till 6 

ggr i totallängden. Afståndet mellan nosspetsen och fjällgrän- 
sen på nacken innehålles omkr. 11/5 till 1?/, ggr i hufvudets 

höjd vid nämnde gräns. Nosen är kort och trubbig, och dess 
längd innehålles omkr. 3!/; till 4 ggr i hufvudets d:o, och 
är stundom lika med och stundom något större än ögats längd- 

diameter. Munnen är liten, med starkt uppstigande munspringa 

och med käkarne framskjutande lika långt, då munnen är slu- 

ten. Munvinkeln är något framom och bakre änden af öfver- 

käksbenet är under näsborrarne, och samme ände å underkäken 

är under ögats framkant. Näsborrarne äro närmare ögat än 
nosspetsen, och afståndet mellan båda paren näsborrar är något 

mindre än det samma mellan dem och nosspetsen. Läpparne 

äro temligen tunne. Ögonen äro af medelmåttig storlek och 

jemförelsevis störst hos de unge, och deras längddiameter inne- 
hålles omkr. 3 "/, till 44/; ggr i hufvudets längd. Pannan är 
plattkullrig, och dess bredd midt öfver ögonen är omkr. 12/, 

till 15/, ggr större än ögats längddiameter, och är såsom van- 
ligt minst hos de unge. Gälhinnorna äro fastvuxna vid gäl- 

näset, och gälöppningarne sträcka sig nedtill fram under bakre 

kanterne af förlocken. Locket har fina, radiära, upphöjda streck, 

och dess bakre kant är nästan jemnt afskuren eller ock grundt 

urringad, och förlocket är nästan rätvinkligt böjdt, med vin- 

keln bak- och framtill afrundad. — Gälräfständerna äro korta. 
och tillspetsade, och vi hafva å den främste högre gälbågen i 

den yttre raden räknat 14 och i den inre 16. — Svalgtänderna 

äro 5 i den inre och 3 i den yttre raden å hvartdera svalgbe- 

net. Alla äro långa och hoptryckta, ehuru den främsta i båda 

raderna är detta senare mindre än de andra. Deras kronor äro 

i yttre kanten, i synnerhet å dem i den inre raden, starkt såg- 

tandade eller krenulerade, och deras spetsar äro korte, men tyd- 

ligen hakformigt böjde utåt. Svalgbenen hafva vid afsatsen i 
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undre kanten en spetsig flik, och deras nedre del är något böjd 
inåt. -- Ryggfenan börjar ett godt stycke bakom bukfenornas 
fästen, men dock framom midten mellan dem och analfenan, 
och den slutar ungef. midt öfver anus. Afståndet mellan nos- 
spetsen och ryggfenan innehålles omkr. 2 till 21/, ggr i total- 
längden, och dess längd innehålles omkr. 11/, till FINS OT 

dess höjd, hvilken är något större än afståndet mellan nosspet- 
sen och fjällgränsen på nacken. Den har 11 till 12 strålar, af 
hvilka den 1:ste är rudimentär, de 3 förste icke grenige och 
den siste dubbel. — Analfenan är ej synnerligen kort och längre 

än den hos de andre samslägtingarne, och har undre kanten 

grundt urringad, och afståndet mellan den och bukfenornas fä- 
sten är hos de äldre vanligen något större än hufvudets längd, 
men hos de yngre stundom ungef. lika dermed. Dess höjd är 
vanligen något mindre än dess längd, men stundom ungef. lika 

dermed och - stundom hos yngre större än den samma, och me- 

rendels nästan lika med afståndet mellan nosspetsen och fjäll- 

gränsen på nacken. Den har 13 till 15 (vanligen 14) strålar, 

af hvilka den 1:ste är rudimentär, de 3 förste icke grenige och 

den siste dubbel. — Bröstfenorna äro ovalt-elliptiska och snedt 

tillspetsade, och då de äro tilltryckta, är deras bakre ände ej 

synnerligen långt aflägsnad från bukfenans fäste. Deras längd 
är större än ryggfenans höjd och äfven större än afståndet mel- 

lan nosspetsen och fjällgränsen på nacken. De hafva i allmän- 
het. 17 strålar. — Bukfenorna, som äro fästade framom rygg- 
fenan, äro ovala och snedt afrundade vid spetsen, och deras 

längd, som är mindre än bröstfenornas d:o, är ungef. lika med 

ryggfenans höjd och något större än afståndet mellan nosspet- 
sen och fjällgränsen på nacken. De hafva 9 strålar, af hvilka 
den ytterste liksom den samme 1 bröstfenan icke är grenig. — 

Stjertfenan är djupt urringad, med mer eller mindre tillspet- 
sade flikar, och längden af dess längste strålar är stundom dub- 
belt och stundom nära dubbelt större än den samma af dess 
mellerste d:o, samt vanligen större än hufvudets d:o. Den har 
19 fullständige strålar och å hvardera sidan 4 till 5 stödje- 
strålar. — Fjällen äro stora och hårda cycloidfjäll. Hos ett 
exemplar af 240 mill:s totallängd hafva vi funnit ett fjäll i 
sidolinien under ryggfenans början hafva både längd- och höjd- 
diametrarne varande 12 mill. De hafva ungef. samme form 

som hos föregående art. Å den frie änden hafva de omkr. 5—8 
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gröfre radiära streck och 20—30 finare radiära fåror, och å den 
instuckne d:o omkr. 4—6 radiära streck och 4—6 bugter, af 
hvilka ett par vanligen äro större än de andra. Mellan rygg- 

och bukfenorna äro å hvardera kroppssidan 13 långsgående fjäll- 

rader. — Stidolinien bildar framtill en starkt nedåt böjd båge 

och går derefter parallel med bukkanten och mycket närmare 

denne än ryggkanten. Den har omkr, 41 till 42 fjäll och är 

fullständig. — Färgen hos denne är vackrare än hos någon af 

våre andre karpfiskar men är liksom hos dem något vexlande. 

Hos friska och nyligen fångade exemplar hafva vi antecknat 
följande färgteckning. Hos en ännu icke lekfärdig äldre hane, 

d. !4/, 86: Hufvudet ofvan och ryggen midt åt brunaktigt gröna 
eller buteljgröna, och denne färg öfvergår på sidorna af ryggen 

i en sådan, som är silfvergrå, med guldgul glans. Kroppssi- 

dorna silfverhvita, med starkare guldgul glans; hufvudets sidor 

blekt guldgula, glänsande och med fin och tät buteljgrön punk- 

tering, och buksidan gulhvit, med svag guldglans. Hvarje fjäll 

å sidorna af ryggen och kroppssidorna framtill å den biottade 

delen, eller å denne dels bas, med en buteljgrön fläck, hvilka 

fläckar bilda långsgående rader och äro störst och mörkast på 

sidorna af ryggen och mindre och blekare ned åt kroppssidorna. 

För öfrigt hafva fjällen å sidorna af ryggen och å kroppssidorna 

de bakre frie kanterne mörkare genom mörkt buteljgrön punk- 

tering, och deras å de frie delarne varande radiära streck äro 

äfven mörka. Iris guldröd, något blekare nedtill och med mörk 

svartaktig punktering. Ryggfenan emot basen af ryggens färg 

och vid främre spetsen gråröd. Stjertfenan å flikarnes spetsar 

lifligt röd, men eljest gråröd eller grågulaktigt röd, och vid ba- 

sen blekt buteljgrön, med svag gråröd anstrykning. Bröstfe- 

norna vid basen blekt grågrönaktiga och vid spetsen gråröda. 

Bukfenorna vid basen gulaktiga och för öfrigt högröda. Anal- 

fenan vid basen blekt grågrön och för öfrigt högröd. Denne 

färg är emellertid, såsom redan nämndt, vexlande. Hos en 

äldre utlekt hona (d. 3/; 87) hafva vi funnit kroppssidornas guld- 

gule glans svagare och företrädesvis märkbar på hufvudets si- 

dor, der den hade någon gulgrön skiftning, och buksidan var 

hvit, med någon silfverglans. Iris var röd, med guldgul an- 

strykning eller blandning här och der. Rygg- och stjertfenorna 

af ryggens färg, den förra med främre hörnet brunrödt och den 

senare med spetshalfvan mörkt röd. Bröstfenorna grågula, med 



Sarfven. 239 

spetsen något rödaktig och med yttre kanten grågrönaktig. 
Anal- och bukfenorna blodröda, med grågul bas. De yngre ha 
blekare färger, och sakna den guldgule glansen å kroppssidorna, 
eller hafva den ytterst svag, och sakna äfven den röde färgen 
å rygg-, bröst- och stjertfenorna, och hafva den å buk- och 
analfenorna företrädd af gulröd eller orangegul färg, och hafva 
iris blekt messingsgul. 

Hybrider eller bastarder mellan den och dels mörten, dels 
björknan och dels löjan hafva blifvit iakttagne. 

1:0. Den med mörten (Scardiniopsis anceps, JÄäcKkeu!). 

Svalgtänderna stundom blott i en rad med 5, och stundom i 

2:ne rader, med 5 till 6 i den inre och 1 till 2 i den yttre 

raden, och med starkt sågtandad krona. Käkarne lika långt 
framstående och munspringan mer eller mindre starkt uppsti- 

gande. Ryggfenan börjar bakom bukfenornas fästen och öfver 
bakre spetsen af deras fjällbihang. WSidoliniens fjäll äro 40—42, 

och de mellan rygg- och bukfenorna å hvardera kroppssidan 

varande fjällraderna äro 12, af hvilka sidoliniens är den 8:de, 

räknad uppifrån. Ryggfenan har 13, och analfenan 14—13 
strålar. 

2:0. Den med björknan (Bliccopsis erythrophthalmoides, 

JäceeL?). Den liknar hybriden mellan mörten och braxen, men 

har högre kroppsform och större fjäll. Svalgtänderna sitta i 

2:ne rader, och den inre raden består vanligen af blott 2, säl- 

lan 3 tänder. Analfenan har 14—18 strålar. Framryggen är 
icke hoptryckt till någon ås. Den undre kroppskanten mellan 

bukfenorna och anus är skarpt kölad och fjällen gå icke tvärs 

öfver den. Nosspetsen är trubbig och käkarne framskjuta lika 

långt. Största kroppshöjden innehålles hos de äldre 21/7 och 

hos de yngre 22/, ggr i längden till stjertfenans bas. Sidoli- 

nien har 42—44 fjäll, och mellan rygg- och bukfenorna äro å 

hvardera kroppssidan 15—16 långsgående fjällrader, af hvilka 

41/, under sidolinien. 

3:0. Den med löjan (Alburnus Rosenhaueri, JACKEL”), 

Scardiniopsis -alburniformis, Besecke?). Kroppsformen lång- 

1) Abhandl. d. zool. miner. Vereins in Regensb. 1864, pag. 64 & 1865, 

pag. 44. 

2) Anf. st. 1864, pag. 49 och 1865, p. 38. 

3) Der Zoologische Garten, 7:e Jahrg. pag. 21. — 1866. 

4) Zoolog. Auzeiger, VII Jahrg. 1884, pag. 229. 
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sträckt och starkt hoptryckt, men något högre än löjans. Stör- 

sta kroppshöjden innehålles ej fullt 41/; ggr i totallängden. 

Bukkanten är skarp och hoptryckt bakom bukfenorna, och de 

flesta fjällen der böjda öfver den, liksom hos sarfven. Hufvudet 
liknar löjans, och har starkt uppstigande munspringa och en 

liten urbugtning å undra sidan af nosspetsen, för att emottaga 

underkäkens spets. Ögonen äro stora. Svalgtänderna äro å 

venstra sidan i den inre raden 5 och i den yttre d:o 2, och å 

den högra sidan i den inre raden 4 och i den yttre d:o 2, eller 

ock enligt BeneckE å båda sidor i den inre raden 5 och i den 

yttre d:o 2, eller i den inre raden å båda sidor 5, och i den 

yttre d:o å venstra sidan 2 och å högra d:o 3, eller slutligen 

ä båda sidor i den inre raden 5 och i den yttre d:o 3. Deras 

kronor hafva yttre kanten starkt sågtandad eller krenulerad. 

Den framom afsatsen varande delen af svalgbenen är smärt, och 

å undre kanten midt emot den öfversta tanden i den inre ra- 

den är en stark knöl. Ryggfenan börjar bakom bukfenornas 

fästen och slutar midt öfver analfenans början. Analfenan är 

urbugtad och aftager starkt i höjd bakåt. Bröstfenorna räcka 

till bukfenornas fästen, men bukfenorna räcka ej till anus. Den 

undre stjertfenfliken är något längre än den öfre d:o. Fjällen 

äro enligt Besecee större och hårdare än löjans, och försedda 
med flera och starkare utpräglade radiära streck. Mellan rygg- 

och bukfenorna äro å hvardera sidan 10—12 långsgående fjäll- 

rader, af hvilka sidoliniens är den 7:de—9:de, räknad uppifrån, 

och sidoliniens fjäll äro 44—77. Färgen är på ryggen blågrön, 

och kroppssidorna äro silfverglänsande, med blå iridescens, och 

buken hvit. De pariga fenorna äro enligt Jäcker blekt gulak- 

tiga, och rygg- och stjertfenorna särdeles ljust grå, med svag röd- 

aktig anstrykning. Analfenan hvitaktig vid basen och på den 
yttre halfdelen ljusröd. Iris messingsgul, med svartaktig punk- 

tering och med ett grönaktigt streck ofvan pupillen. Enligt 

BesecEe äro hufvudet ofvan och ryggen grågröna, och kroppssi- 
dorna äro mindre silfverglänsande än löjans, och buk- och anal- 

fenorna hafva stundom en svag rödaktig anstrykning. — RI. 
11—12; af. 17—18; brf. 16; bf. 10. — Ett exemplar erhållet 

af JäcKker från strömmen Altmähl i Bayern, och 8 exemplar 
erhållna af Benweckr från Deulsch-Eylau i trakten af Königsberg. 

Desse hybrider hafva anträffats i Tyskland och Holland, 

men ingen af dem har ännu blifvit iakttagen hos oss. Då de 
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dock möjligen vid noggrannare efterseende äfven här kunna på- 
träffas, hafva vi ansett oss böra fästa uppmärksamheten på dem. 

I södra och mellersta Sverige förekommer sarfven i de fle- 

sta färska vatten af någon betydenhet, och den finnes äfven i 

Östersjöns nordlige skärgårdar, ehuru den ingenstädes förekom- 

mer i någon betydlig mängd. I Skåne hafva vi iakttagit den 

i Ringsjön, der den ernår betydliga dimensioner, samt i de 

nordöstre delarne af Willands härad, hvarest den benämnes Hua. 

Enligt N. O. ScHacerström (Physiogr. Sällsk:s Tidskr. p, 294) 

är den allmän i strömmarna i trakten af Landskrona, och en- 

ligt C. P. Åström (Några iakttag. rör. de Vertebr. djur, som 
"förekomma i trakten af Lomma, p. 27) förekommer den i Höjeå 

nära Lund, ehuru icke i någon mängd. I Blekinge förekommer 

den enligt GosseLMmaAn!), och kallas der Ruda, och i Kalmar 

län finnes den enligt Tiseuivs?). OÖOsBeEcK beskrifver (anf, st.) 

den från Halland. Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna är 

den mindre allmän i Götaelf, och finnes i flere insjöar i Bo- 
huslän äfvensom i Venern. Enligt C. R. Sunpström?) förefinnes 
den i de fleste sjöar i Nerike. D:r C. W. Tesow har benäget 

meddelat oss i bref, att den förekommer i norre Venern och i 

de större sjöarne i Vermland. Enligt C. U. Exström?) finnes 
den temligen allmänt i Södermanlands skärgård äfvensom i dess 

insjöar, och enligt C. J. Sunpevauir?) förekommer den i Stock- 
holms skärgård, hvarest den gjort sig känd för att gerna sluka 
andre fiskars rom. Enligt hvad vi erfarit förekommer den i 
åtskillige insjöar och vattendrag i Upland, och torgföres icke 

sällan under våren och försommaren (April —Juni) i Upsala, 

fångad der i trakten. Enligt benäget meddelande af Lektor J. 

SPÅNGBERG förekommer den i flere insjöar i Gestrikland äfvensom 
i Dalelfven derstädes, och Doktor A. SterfEnBurRe har benäget 

meddelat oss, att den inom Dalarne förefinnes sparsamt i någre 
insjöar i södre och sydöstre delarne af denna provins, men sak- 

nas i hela öfre delen af den samma. Enligt benäget medde- 

lande af Doktor J. A. Wiström förekommer den inom Helsing- 

land sparsamt i Lilla Fjärden invid Hudiksvall, äfvensom i 

1) Zool. o. Bot. Iakttag. inom Blekinge, p. 4. 
2) Bidrag till kännedom om östra Smålands Vertebratfauna pag. 38: 

3) Bidrag till kännedom af Örebro läns Vertebratfauna, pag. 29. 

4) K. Vet. Akad:s Handl. 1830, p. 164. 

5) Stockholms läns K. Hushållnings-sällskaps Handl. 6:te häft. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 16 
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sjöar invid Ströms bruk i Harmångers socken norr om Hudiks- 
vall. Sannolikt sträcker sig dess geografiska utbredning hos 
oss icke mycket längre upp emot norden, emedan den icke af 

P. Orsson blifvit iakttagen inom Jemtland, eller af Fin. Try- 
Bom 1 Umeå lappmåärker, eller af Hz. WioeGren 1 Vester- eller 

Norrbotten, ehuru, såsom ofvan blifvit anfördt, Linse antydt, 

att den skulle förekomma i Vesterbotten, och ehuru i Skandi- 

naviens Fiskar omnämnes en uppgift, att den skulle finnas i 

Kalixelf i Norrbotten. — Inom Norge förekommer den enligt 
R. Cornrett endast 1 de sydöstre delarne af landet, men der på 
båda sidor af Christianiafjorden. Den har icke anträffats i Mjö- 

sen eller i de med den 1i förbindelse stående vattendragen, men - 

skall vara talrik på flera ställen i Smålenene, i synnerhet i 

Glommens södre del. Det nordligaste stället för dess utbred- 
ning derstädes är Urskoug, som ligger ungefär under samma 

breddgrad som Christiania. — Inom Finland förekommer den 

enligt Finlands Fiskar så väl i de inre delarne af landet i en 

stor mängd af der varande insjöar som i skärgårdarne vid Fin- 

ska och Bottniska Vikarna, men ej i de nordligare delarne af 
landet, ehuru dess utbredning derstädes enligt Mera?!) sträcker 

sig något längre upp emot norden än hos oss, nemligen till 

mellan 63:dje och 64:de nordliga breddgraderna. Enligt PArras 

förekommer den i de flesta vatten i Ryssland och Sibirien, ehuru 

den saknas i de mest nordlige och östlige delarne af detta senare 

land. För öfrigt förekommer den i nästan hela Europa, med 

undantag af Iberiska Halfön, och äfven i Mindre Asien. I Dan- 

mark är den enligt A. FEDpErRsEn allmän, och enligt Morrav 

är den äfven allmän i Frankrike, och enligt Frances Day på 

många ställen i England talrik, ehuru der något sporadisk, 

dock allmänt utbredd på Irland. Enligt v. SieBonp är den 

mycket talrik i alla flodområden i mellersta Europa, d. v. s. 

Holland, Belgien, Tyskland och Österrike. 
Uti lefnadssättet skall den förete någon likhet med rudan, 

och det är troligtvis detta som föranleder, att den stundom af 

allmänheten förvexlas med denna och tilldelas dennas namn. 

Den föredrager i allmänhet grumligt och gräsigt vatten, med 

dyig botten, vid hvilken den gerna håller sig och förer ett mera 

stationärt lif, ofta till en del nedbäddad i dyn och vegetatio- 

nen, och endast under lugna och soliga dagar kommer den upp 

1) Vertebrata Fennica, tab. IX. 
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till vattenytan. Den är således af en mera trög natur, och är 
mera försigtig än skygg, och nedkryper i dyn, då den blir 
skrämd, samt låter då icke genom något buller drifva sig der- 
ifrån. Den är liksom de andre en mycket sällskaplig fisk, som 
träffas tillsamman i större eller mindre skaror, och som, då 

den för tillfället har brist på kamrater af sin egen art, väljer 
sällskapet med andra arter, i synnerhet under deras lek, hvaraf 

ordspråket ”som sarfven i hvarje lek” uppkommit. Under den 

kallare årstiden söker den såsom de andra arterna djupare vat- 

ten, och gräfver sig då utan tvifvel ned i dyn, liksom rudan. 
Den är temligen seglifvad och lefver ganska länge ofvan vatt- 

net. Den lefver af diverse animaliska och vegetabiliska födo- 

ämnen, liksom sina sarmslägtingar, men liksom för rudan synas 
de vegetabiliska, äfven sådana som äro stadda i upplösning, ut- 
göra en jemförelsevis betydlig del af dem. Vi hafva i dess 

ventrikel funnit lemningar af Equisetum. Enligt hvad ofvan blif- 

vit anfördt slukar den stundom andre fiskars ägg. Den leker 

hos oss i Maj och Juni, enligt Skandinaviens Fiskar i slutet af 
Maj eller början af Juni. Vid Upsala hafva vi i medlet af 

April funnit den ännu icke lekfärdig, men med temligen svälda 
generationsorgan, i senare delen af Maj lekfärdig eller med rin- 

nande rom, och d. 8:de Juni utlekt. I södra Sverige torde den 
leka något tidigare i Maj. S. W. Tesow har benäget meddelat oss, 

att den i Vermland leker i Maj ”på stenbotten och bland ris”. 

I Finland leker den enligt ”Finlands Fiskar” i Juni, och A. 

FEDDERSEN ?) antager, att denne månad äfven i Danmark utgör 

den rätte lektiden för den. TI Preussen leker den enligt Be- 

NECKE i April och Maj. Under leken är den samlad i större 
skaror, och vi hafva under denne tid i Upsala sett hundradetal. 

af den torgförda, som samtidigt blifvit fångade. Den söker då 
grunda ställen, med gräsig eller med ymnig vegetation försedd 

botten. Honan afsätter omkr. 100,000 ägg, som äro anklibbande 

och fästas på lefvande växter, risqvistar, m. m. Enligt Skand:s 

Fiskar skola de kläckas omkr. 8 till 10 dagar derefter. Enligt 
0. G. Norgzäck är den fortplantningsskicklig vid 2 års ålder. 
— Den fångas på diverse sätt, och den skall med lätthet kunna 

metas, emedan den med mycken glupskhet tager på krok, som 

är agnad med vanlig metmask. Dess kött är löst och benigt, 

och värderas föga. 

1) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 88. 
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VI. Slägtet Leucaspius, Hreceer & Knwer. 1858. 

(Die Sässwasserfische der Östreichischen Monarchie, pag. 145. — 1858). 

Kroppen långsträckt och hoptryckt samt täckt af medel- 

måttigt stora och lätt affallande fjäll, och med ofullständig 

(endast framtill befintlig) sidolinie. Underkäken räcker framom 

den öfre d:o, som i spetsen undertill har en urbugtning, för 

emoltagande af spetsen af den förre. Svalgtänderna å hvart- 

dera svalgbenet stundom i en enkel och stundom i 2:ne rader, 

vanligen med 5 i den inre raden å ena sidan och 4 i d:o å 

andra sidan, sällan med 5 i d:o å båda sidor, och dessastän- 

der hafva hoptryckt, krenulerad och vid spetsen hakeformig 

krona. Skäggtömmar saknas äfvensom tandad stråle i bör- 

jan af rygg- och analfenorna, och den senare fenan är tem- 

ligen betydligt längre än den förra, samt icke egentligen kort. 

-Stjertfenan är djupt urringad. 

Till detta slägte räknas blott en art, som förekommer i 

mellersta och sydöstra Europa och äfven blifvit anträffad i Skåne 
hos oss. 

Leucaspius delineatus (Hecrrr). 

Groplöjan. 

Sedolinie förefinnes hos de utvuxne vanligen blott på de 

7—13 första fjällen. Framryggen tjock och kullrig, och pan- 

nams bredd midt öfver ögonen hos de utvuxne större än ögats 

längddiameter, och denne senare är ungefär lika med afstån- 

det mellan ögat och spetsen af underkäken. Bröstfenans längd 

är icke eller föga längre än afståndet mellan ögonhålans fram- 

kant och bakerste kanten af locket. Totallängd 70—120 mill. 

Rf. 11; af. 14—16; brf. 14—15; bf. 9; stjf. 6--18— 

19 +5 

Squalius delineatus, HECKEL: Russeggers Reisen, Bd. I, 2:er Theil, pag. 

1041. — 1843. 
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Owsianka, A. CZERNAY: Bulletin de la Société Impér. des Natura- 
listes de Moscou, Tome XXIV, année 1851, N:o I, pag. 
281, tab. VII. — 1851. 

Aspius Owsianka, IDEM; ibm, N:o III, pag. 259. — 1851. 
a 5 MASLOWSEY: ibm, Tome XXVII, N:o II, pag. 442. — 

1854, 

Leucaspius abruptus, HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 145, Fig. 76. — 1858. 

Squalius delineatus, IIDEM: ibm, pag. 193, Fig. 107. 

Owsianka Czernayi, B. Ny DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cy- 

prinoiden Livlands, pag. 148. — 1862. 

Leucaspius delineatus, C. TH. E. V. SIeBOLD: Die Sässwasserfische von Mit- 

teleuropa, pag. 171, Fig. 26. — 1863. 

- År A. GÖUNTHER: Catal. of the fishes in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 319. — 1868. 

5 - W. LILLJEBORG: En för Sveriges Fauna ny fisk etc.; 

Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1871, N:o 7, pag. 815, 
enig, OM I Nr ST 

: ; A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 
568. — 1877. 

: 5 C. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 277. — 1877. 

5 5 A. FEDDERSEN: Fortegnelse over de Danske Ferskvands- 

fiske, Naturhistorisk Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. 

pag. 90. — 1879—1880. 

5 3 B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 131. — 1881. 

& H, G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, påg. 

240, fig. 136—137. — 1886. 

Uti Öfversigt af K. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar år 1871 

hafva vi föreslagit för den det Sveuska namnet Groplöja, hvilket med af- 

seende på de lokaler, der den ofta förekommer, synes vara lämpligt. Dess 

sällsynta förekomst hos oss gör, att den eljest här icke erhållit något in- 

hemskt namn. 

Beskr. Den är mycket liten, och blir hos oss knappt så 

stor som elritzan. De största hos oss tagna exemplar, som vi 
haft tillfälle att se bland ganska många mindre, hafva haft en 

totallängd af omkr. 80 mill., och dessa hafva alla varit honor. 

Hanarne synas icke ernå denne storlek. Vi hafva funnit deras 

längd endast stiga till mellan 50 och 60 mill. men vilja dock 
icke derför påstå, att de ej kunna bli något större. Enligt 
BeseckE är den i norra Tyskland vanligen 60 till 100 mill. 
lång, men han har sett några exemplar, som varit 120 mill. 

långa. En hona och en hane förete följande dimensioner: 
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Hona Hane 

i Augusti. i Augusti” 

Totallängd till spetsen af nedre stjertfenfliken ..... 80 mill. 52 mill. 

S törs tar KLOPPSRÖJGA Ye. B ST fell: UTAS LAR Ste die fe RAN LE 6 UKN 

Störsteriti ocklekgölver klo ckenppstalsksne en eri: er ROND ORD 

Stjertens minsta höjd strax framom stjertfenan . .... 6 » 4. 

Afstånd mellan underkäkens spets och anus . ...... 403 » 26 >» 

D:o mellan d:o och bukfenomma. . s>. (oh (CD 20 >» 

D:o mellan d:0o och ryggfenan .... 375 » 243 » 

D:o mellan bröst- och bukfenornas fästen . . .... 134 » OT 

D:o mellan bukfenornas fästen och analfenan. . .. 12 >» 63 » 

ElOfvTdetsblängdj(frans SIAM). oe. > kelisken se SES 16 » 11: » 

Nosens (1 (ÅR STA KEN See OR FS SAR OR SN FOS Le 4 >» DAD 

Afstånd mellan ögonhålans framkant och bakerste kan- 

Cen dä fal OCKe Ops l  a or er a ga fr SR RASAR Ir 81 » 
ÖNELI IS JES, SS Se SE ES a ar OMED + » 

UN AETKAke NISKA: Ore od Dans ad ohre; fe re oy me See dt ne BS 63 » YR) 

ÖPFAtsKÄnNg AAIAM Sten fees see SA ASA SAN EN 5 oo» Ir o » 

Pannans bredd midtiöver ÖGONEN s cc. siere kel elek 65 » 4 » 

IRS SEE nan SKSTOLS ANNO] se så er bergs en sei g AR EIS A FIS 10,7» 13 » 

D:o LÄNGST ords öar SAT opis ee SPSr ELEN a ss re 8 » GET 

AT AMEN An Sk ÖJA er piper let va dee; ETEN ot jet fis NeT a NT SoRe ls NG ID 63 » 

D:o LÄ OA SNa PA er tje ie de SL SS Jere ts R OR ge 10 >» 135 » 

BLOSTfen an sb läng kediskee je tone inses a LST el ae SVE NER 1135 » 8) » 

IBUEfen ANSE MC: ON ie ts er dito SS hel er Ta Sd VEN FS ANN sd RN rr) TD 

Stjertfenans nedre fliks längste strålars längd. ..... 16 >» 113 » 

D:o Mellerstetsträlansid:0M- se tej ses 8 » 65 » 

Ehuru dess kroppsform är temligen långsträckt och hop- 

tryckt, är den dock detta i mindre grad än löjan. Enligt de 

nu meddelade måtten innehålles största kroppshöjden omkr. 5 

eller knappt 5 ggr i totallängden, och störste tjockleken (öfver 
locken hos dessa exemplar och öfver midten af buken hos de 

romstinna) innehålles icke 2:ne ggr i den förra. Stjertens min- 

sta höjd innehålles omkr. 22/, till .23,, ggr i största kropps- 

höjden. Anus har sitt läge ungef. vid midten af totallängden. 
Kroppens öfre profil är framtill svagt bågböjd, dock något mera 

än dess undre d:o derstädes, hvilken är nästan rät. Vid rygg- 

fenans början är der knappast spår till någon af främre öfre 

och bakre öfre profilerne bildad vinkel. Framryggen är tjock 

och kullrig, och äfven baktill, strax framom ryggfenan, är den 

föga hoptryckt eller åsformig. Bukkanten mellan bukfenorna 
och anus är temligen tjock och föga skarp, och den är betäckt 

af en rad af öfver den samme böjda fjäll. Anus och urogenital- 

öppningen äro omslutna af en tjock och nedåt utvidgad, kort 



Groplöjan. 247 

hudartad tub, som å hvardera sidan och äfven baktill företer. 

papillformade ansvällningar, och framtill för det mesta är öppen 

och der endast har en tunnare vägg vid basen. Denne tub 
hafva vi funnit mest utbildad hos honorna, i synnerhet under 
våren, emot lektiden, och vi hafva funnit den rudimentär hos 

de yngre och hos hanarne. — Hufvudet är temligen litet, och 
dess längd innehålles omkr. 5 eller ock ej fullt 5 ggr i total- 

längden och är ungef. lika med största kroppshöjden. Afstån- 
det mellan underkäkens spets och fjällgränsen på nacken är väl 

så stort som hufvudets höjd vid samme gräns. . Nosens längd, 

eller afståndet mellan nosspetsen och ögat, utgör omkr. !/, eller 

något mera af hufvudets d:o, men är något litet mindre än 

ögats längddiameter, hvilken äfven är något mindre än pan- 

nans bredd midt öfver ögonen. Ögonen äro temligen stora, och 

deras längddiameter innehålles väl 3 ggr i hufvudets längd. 

Sedt från sidan, har hufvudet den undre profilen starkare uppåt 

böjd än den öfre d:o är böjd nedåt, och dess främre spets är 

trubbig och det är trubbigare än det af löjan. Sedt ofvanifrån, 
har det den främre änden afrundad. Munnen är liten, med 

starkt uppstigande munspringa, med bakre änden af öfverkäks- 

benet framom och samme ände af underkäken under ögats fram- 

kant. Underkäkens spets räcker väl framom mnosspetsen, och 

denne senare har undertill en urbugtning, i hvilken en uppstå- 

ende vinkel å den förre är inpassad, då munnen är sluten. Läp- 

parne äro tunne, och näsborrarne sitta nära intill hvarandra 

och högt uppe på nosen samt närmare ögonen än nosspetsen. 

På hufvudet äro diverse slemporer, som i synnerhet äro tydliga 

långs hvardera sidan af pannan och hjessan, å hvardera sidan 

af nacken och bakom ögonen. Pannan och hjessan äro platt- 
kullriga. Öfverkäkens längd innehålles väl 3 och underkäkens 
d:o omkr. 21/, till 23/, ggr i hufvudets d:o. Lockets bakre 
kant är temligen starkt urbugtad och utfyld af huden”), och 

förlocket är nästan rätvinkligt böjdt, med bakre hörnet afrun- 
dadt. Gälhinnorna äro fastvuxna vid gälnäset, och gälöppnin- 

garne sträcka sig nedtill fram under förlockens bakre kanter. 

— Gåälräfständerna äro korta och tillspetsade, och vi hafva å 

1) Hos en del yngre exemplar hafva vi iakttagit det abnorma och 

sjukliga förhållandet, att endera eller båda gällocken, och stundom äfven 

underlocken varit rudimentära, så att gälarne till större delen varit blottade. 
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den främste venstre gälbågen räknat i den yttre raden 13 och 

i den inre| d:o 16. — Svalgtänderna äro till antalet vexlande, 
och sitta oftast å hvartdera svalgbenet i blott en enkel rad, 

med 35 tänder å det ena och 4 d:o å det andra benet, ehuru 

någon gång med 5 tänder å båda benen. Stundom förekommer 

på båda sidor en yttre rad af 1 eller 2 mycket små tänder, 

och stundom förefinnes en sådan blott på det ena svalgbenet, 

enligt v. SieBonrp. Vi hafva blott iakttagit en enkel rad, och 
detta synes äfven hafva varit förhållandet med BesecerE. Hos 

ett exemplar hafva vi å det venstra svalgbenet iakttagit 6 tän- 

der i denne rad. Med undantag af den nedersta eller främ- 

sta, hafva tänderna i den inre raden hoptryckta och i den yttre 

kanten starkt krenulerade och med hakeformig spets försedda 

kronor. Svalgbenen äro smala, och deras nedra afdelning är 

lång och föga böjd. — Ryggfenan börjar bakom bukfenornas 

fästen och nästan öfver midten af afståndet mellan dessa fästen 

och analfenan, och den slutar något bakom denna senare fenas 

början. Afståndet mellan spetsen af underkäken och den samma 

innehålles omkr. 21/3 ggr 1 totallängden, och den börjar såle- 

des obetydligt framom midten af denna. Dess höjd är något, 

fast ej betydligt större än dess längd, och utgör nära ?/; af 
hufvudets d:o. Den sänker sig starkt bakåt, och har öfre kan- 

ten nästan jemnt afskuren. Den har i allmänhet 11 strålar af 

vanlig beskaffenhet, d. v. s. den 1:ste rudimentär, de 3 förste 

icke grenige och den siste dubbel. — Analfenan kan ej egent- 

ligen sägas vara kort, och dess längd, som är ungef. lika med 

ryggfenans största höjd och temligen betydligt större än denna 

senares längd, är något mindre än afståndet mellan spetsen af 

underkäken och fjällgränsen på nacken. Dess största höjd, som 

är mindre än dess längd, är ungefär eller nästan lika med 

bukfenans längd. Afståndet mellan den och bukfenornas fästen 

innehålles hos honan omkr. 11/7 och hos hanen omkr. 13/, ggr 
i hufvudets längd, och är således hos den senare betydligt min- 

dre än hos den förra!). Dess undre kant är grundt urringad, 

och den har 14 till 16 (vanligen 14) strålar, af hvilka den 
1:ste är rudimentär, de 3 förste icke grenige och den siste dub- 

bel. — Bröstfenorna äro små, så att deras längd är föga eller 

1) Möjligen kan denna skilnad äfven bero något derpå, att hanen 

är yngre, 
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icke större än afståndet mellan främre ögonhålskanten och ba- 
kerste kanten af locket, och de äro af en snedt oval form, och 

hafva 14 till 15 strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig. 
De synas vara något längre hos hanen än hos honan, och deras 

längd hos honom  innehålles omkr. 6 och hos henne omkr. 7 
ggr i totallängden. Arfståndet mellan deras och bukfenornas 

fästen innehålles hos honan omkr. 6 och hos hanen omkr. 61/, 
ggr i totallängden, och äfven detta afstånd är således mindre 

hos honom än hos henne. — Bukfenorna äro af en nästan tri- 

angulär form, med bakre änden tvärt afrundad eller nästan 

tvär. Hos hanen räcka de till, men hos honan icke fullt till 

analtuben, och deras längd innehålles hos honom nära 71!/, och 
hos henne nära 9 ggr i totallängden, och afståndet mellan un- 

derkäkens spets och dem innehålles omkr. 23/; ggr i den senare. 

De hafva 9 strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig. De- 

ras fjällbihang är rudimentärt. — Stjertfenan är djupt urrin- 

gad, med trubbspetsige flikar, af hvilka den undre är något 

längre än den öfre. Längden af de längste strålarne i den 

förre är ungef. lika med den samma af hufvudet samt nära 

dubbelt större än längden af stjertfenans mellerste strålar. Den 

har 18 till 19 (vanligen 19) fullständige strålar och ofvan 6 
och nedan 5 stödjestrålar. — Fjällen äro löst sittande och af 

medelmåttig storlek samt tunna cycloidfjäll, af en irreguliert 

eller bugtigt oval eller rundadt oval form, med kärnan närmare 

den instuckne kanten, med tätt sittande koncentriska strimmor 

och å den frie delen med flera eller färre från kärnan utgående 

fina radiära streck, som blott till en del utlöpa till kanten och 

som på de främre delarne af kroppssidorna stundom saknas och 

stundom äro rudimentära och särdeles få. Hos det 80 mill. 

långa exemplaret hafva vi å ett fjäll på kroppssidan under rygg- 

fenans början och der, hvarest sidolinien antagligen skulle hafva 

gått fram, om den varit tillstädes, funnit längddiametern vara 

2 och höjddiametern 22/; mill. Mellan rygg- och bukfenorna 
äro ä hvardera kroppssidan i en sned tvärrad 12 till 13 fjäll. 

— Sidolinien är, såsom ofvan uppgifvits, ofullständig, och blott 
den främste delen af den förefinnes. Den är för öfrigt vexlande 

både efter ålder och individuelt. Hos de största exemplaren 

hafva vi stundom funnit den fullständig eller kontinuerlig på 

7 till 8 fjäll bakom gälspringan, vanligen med undantag af det 
första, och på andra större d:o hafva vi funnit den tillstädes 
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på de 3—4 första fjällen, derefter saknad på ett par d:o och 

så återigen uppträdande på 2—3 fjäll, så att den, om den va- 

rit kontinuerlig, skulle funnits på 9 fjäll. Längre fortsatt till- 

baka hafva vi icke iakttagit den samma hos något Svenskt ex- 
emplar. På mycket små exemplar (af 35 mill:s längd) hafva 

vi funnit den helt och hållet saknad, och hos något större (af 

40—60, mill:s längd) hafva vi i allmänhet funnit den närva- 

rande på endast 3—4 fjäll. Mastzowszyr och v. SieBOLD hafva 

funnit den tillstädes på 8 till 13 fjäll, och stundom upphörande 

med det 9:de fjället och åter uppträdande från och med det 

13:de på ett par fjäll. — Färgen, som på olika lokaler företer 
vexlingar, är på ryggsidan olivgrönaktig, något ljusare på huf- 

vudets öfra sida, och fjällen å ryggen med temligen tät och 

fin svartaktig punktering. Kroppssidorna äro glänsande och 

temligen mörkt silfverhvita, och. med undantag af de nederste 

delarne af dem, något skiftande i blått vid viss belysning. Tal- 

rika större och mindre svartaktiga pigmentkorn äro inbäddade 

i fjällens silfverglänsande ”betäckning, i synnerhet på öfre de- 

larne af kroppssidorna. Å hvardera sidan af kroppen går från 

hufvudet till stjertfenans bas och vid gränsen mellan ryggen 

och kroppssidorna ett otydligt begränsadt och af silfverglans 

betäckt, i stålblått stötande, mörkare band. 7 Iris silfverhvit, 

nedtill med messingsgul anstrykning och upptill skuggad med 

svartaktig färg. Rygg- och stjertfenorna blekt grågrönaktiga, 

bröstfenorna gråhvita och buk- och analfenorna gulhvitaktiga. 

Fenorna äro för öfrigt genomsigtiga och nästan färglösa. 

Groplöjan har hos oss endast blifvit anträffad i Skåne, och 

dess förekomst derstädes tyckes vara sporadisk och blott in- 

skränkt till några få ställen i södre och vestre delarne af denna 

provins. Den som gifvit anledning till dess första upptäckt 

härstädes, var framl. Tullförvaltaren och Riddaren E. AHLBOM, 

då bosatt i Landskrona. Han uppgaf nemligen för oss under 

sommaren 1871, att han uti en liten men djup grop eller vat- 

tenhåla, med botten af torfdy och belägen midt på en åker, i 

granskapet af Landskrona och nära den så kallade planteringen, 

funnit en mindre varietet af löja, som derstädes stundom skulle 

nästan helt och hållet försvinna, men vanligen under våren i 

Maj skulle uppträda i betydlig mängd. Denna uppgift föran- 
ledde oss att besöka stället och att förskaffa oss exemplar af i 

fråga varande fisk, som då visade sig vara den här béeskrifna 
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arten. Genom vår systers, Doktorinnan M. L. Tuestrurs benägna 
medverkan erhöllo vi i slutet af April 1872 några flera exemplar 
af denne fisk från samma lokal, ehuru vid båda tillfällena endast 

få fullvuxne individer påträffades. Flera år senare besökte vi 

ånyo detta ställe, för att fånga flera exemplar, men då hade 
vattenhålan till stor del blifvit igenfyld och fisken hade för- 

svunnit, och numera lär sjelfva hålan helt och hållet vara för- 

svunnen. Troligtvis hade fisken genom någon tillfällighet, möj- 
ligen genom förmedling af fåglar, blifvit öfverförd till denna 
håla från något vattendrag i närheten, och det är derför anled- 

ning till att förmoda, att den förekommer på andra ställen der 

i trakten. Uti Göteborgs och Bohusläns Fauna anföres af ÅA. 

W. Mam, att han i September 1868 tagit 3:ne små exemplar 

af denne fisk i ån vid Örtofta jernvägsstation (Löddeström) i 

granskapet af Lund. Possessionaten och Zoologen Carr Mörner 
å Vedelsbäck i Skåne har benäget meddelat oss, att den enligt 

uppgift till honom af Konservator C. Rorn 1 Lund blifvit ta- 

gen i torfgrafvar vid Vesums och Brågarps torfmossar ej, långt 
från Lund, i ett djupt vattenhål, med botten af torfdy, mellan 

Trolleberg och Lomma äfven i närheten af Lund, samt på lik- 

nande lokaler vid Klörup och Ingelstad mellan Malmö och 

Ystad. Den tyckes således vara ganska utbredd i det södra 

Skåne, men saknas eljest inom Sverige. — Inom Norge har 
den icke blifvit funnen. — Enligt A. FEppeErsen (anf. st.) har 
den inom Danmark blifvit anträffad i en vattensamling (”Ga- 

dekjer”) vid Venslöv på Seeland, och de största der erhållna 
exemplaren hade ungef. samme storlek, som de största af dem, 

som erhöllos vid Landskrona, eller 82 mill:s totallängd. För 

öfrigt är den allmänt utbredd i södra och sydvestra Ryssland, 
och finnes enligt DyBowski äfven i Livland. Den förekommer 
äfven på många ställen i Östertike och Tyskland, i detta senare 
land t. o. m. i dess nordligaste trakter, och träffas der enligt 

BeneceE ofta tillsamman med Rhodeus amarus eller Bitter- 

lingen. Den har den vestre gränsen för sin geografiska utbred- 
ning vid Brunswick, och förefinnes icke i Frankrike eller Eng- 

land. Den är således i allmänhet mera östlig i sin utbredning. 
Den förekommer både i strömmar och i stillastående vatten 

och ej sällan i ganska små vattensamlingar, men stundom äf- 

ven i större, såsom enligt Brnecke i Kurische Haff och i Heu- 
buder See vid Danzig. Den är en snabb och liflig och säll- 
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skaplig fisk, och man får ofta se den simmande omkring 1 smärre 
skaror. Dess af AurBom uppgifna periodiska försvinnande ur 

den lilla vattenhålan vid Landskrona företer en viss öfverens- 

stämmelse med den af Maszowszy lemnade uppgiften, att den i 

de smärre strömmarna 1 södra Ryssland under sommaren är 

försvunnen, och endast är synlig från September till April. Af 

det förhållandet, att de vattenhål eller gropar, der den i Skåne 

blifvit anträffad, haft torfdy på bottnen, skulle man kunna för- 
moda, att den föredrager lokaler med dylik botten. Den är ej 

seglifvad och dör snart, sedan den uppkommit ur vattnet. Dess 

föda synes företrädesvis utgöras af smärre insekter, och vi hafva 

endast funnit lemningar af sådana i dess tarmkanal. Dess lek 
torde hos oss inträffa längre ut i Maj och i Juni. TI slutet af 

April hafva vi iakttagit, att dess äggsäckar varit temligen upp- 

svälde, ehuru de ännu icke synts mogne för lek. Äggen voro 

emellertid betydligt olika i utveckling. En del af de störste 
hade en diameter af 1 mill. under det att andra voro ytterst 

små, och man skulle deraf kunna draga den slutsats, att den 

liksom sandkryparen och elritzan leker flera gånger under som- 

maren. - Enligt FEpoperseNs iakttagelser hade den svälde (”fyldte”) 

äggsäckar i Danmark i slutet af Maj. Enligt Bensrcke skall 

den i Preussen leka i April och Maj. 

VII. Slägtet Aspius, L. Ascassiz. 1835. 

(Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Neuchatel, T. I, 

pag. 38. — 1835. — Archiv fir Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 1Y:er Bd. pag. 

80, — 1838. — Aspius & Alburnus, Recentior.). 

Kroppen långsträckt och hoptryckt och täckt af medelmåt- 

tigt stora fjäll, och med fullständig sidolinie. Underkäken 
räcker framom den öfre d:o, som i spetsen undertill har en 

urbugtning, för emottagande af spetsen af den förre. Skägg- 

tömmar saknas äfvensom tandad stråle framtill i rygg- och 

analfenorna, och den senare fenan är betydligt längre än 

ryggfenan samt icke kort. Svalgtänderna å hvartdera svalg- 

benet i 2:ne rader, med 4 till 35 i den inre raden och 2 till 

3 it den yttre d:o, och med hakeformig spets å kronam. 
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Detta slägte omfattar omkr. 18—20 arter från Europa och 
Asien, och är mest representeradt i den senare verldsdelen. Till 
vår fauna höra 2:ne arter, som af senare författare merendels 
upptagits i 2:ne skilda slägten, men som dock äro så ER skilda, 
att de rätt väl kunna förenas i ett, 

Arter. 

KWSPrus | till ögats framkant. 1. alburnus (LINNE). 

Öfverkäksbenet räcker 

- ögats framkant . . 2. rapax (LESKE). 

1. Aspius alburnus (Linse) '!) 

Löjan, 

Munnen liten och med starkt uppstigande munspringa samt 

med bakre änden af öfverkäksbenet framom ögats framkant. 

Bröstfenans längd är större än afståndet mellan den främre 

orbitalkanten och den bakerste kanten af locket. Fjällen lätt 

affallande, bildande 12—13 långsgående rader å Iwardera 

kroppssidan mellan rygg- och bukfenorna, och sidolinien med 

46 till 53 fjäll. Ögats längddiameter innehålles omkring 3!/, 
till 33/, gånger i lufvudets längd. RByggfenan börjar något 

bakom midten mellan bukfenornas fästen och analfenam. 

Rf. 11; af. 20—23; brf. 16; bf. 83—9; stjf. 3—6 + 19 

+6—7. 

Cyprinus Alburnus, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 130. — 1761. 

3 5 A. J. ReEtTzIUS: Faung Suecice Pars I:ma, pag. 359. — 

1800. 

z ; C. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård: K. Wetensk. 

Acad:s Handl. 1830, pag. 187. — 1831. 

? ec S. NILSSON: Prodromus Ichthyologige Scandinavice, pag. 

31. — 1832. 
Aspius , > LE. AGAsSsIz: Archiv för Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 

1:er Bd. pag. 80. — 1838. 
Leuciscus ochrodon, VALENCIENNES: Hist. nat. des Pois. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVII, pag. 249. — 1844. 

1) Denna art har i allmänhet af senare författare betraktats såsom typ 

för slägtet Alburnus. 
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Leuciscus alburnoides, VALENCIENNES: ibm, pag. 250. 

» alburnus, IDEM: ibm, pag. 272. 

Cyprinus — » W. Vv. WEIGHT, B. Fries & C. U. EKSTRÖM; Skandin:s 

Fiskar, 9:de häftet. pag. 203, pl. 51. — 1846. 

Aspius 3 H. KRÖYER: Danmarks Fiske. 3:dje Bd., pag. 485. — 

1846—1853. 

Abramis S, NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 

häft. p. 337. — 1853. 
Alburnus lucidus, HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 131, fig. 67. — 1858. 

» + breviceps, IIDEM: ibm, pag. 134, fig. 69. 

» lucidus, DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cyprinoiden 

Livlands, pag. 165. — 1862. i 

5 spe, C. TH. E. V. SiEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 154, fig. 22. — 1863. 

5 Ås ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 312. — 1868. 

5 - R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 184. — 1875. 

» Linné, AA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag: 568. 

— 1877. 

» Jlucidus E. MOREAU: Histoire natur. des Poiss. de la France, 

T. III, pag. 403. — 1881. 

S B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 127, fig. 95. — 1881. 

SS ö FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. Ii, pag. 198, pl. 137, fig. 1. — 1880—1884. 

5 3 MöBIuS & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 119. 

| NB83: | | 

Aspius alburnus, O. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 440, bild 144. — 1884. 

- ä GÖSTA SUNDMAN. & O. M. REUTER: Finlands fiskar, häft. 

V, pl. XIV. — 1885. 

Alburnus lucidus, H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

232, fig, 131 & 132. — 1886. 

Dess vanliga Svenska namn öfver hela landet är Löja, men den be- 

nämnes derjemte stundom Benlöja, Pjön och Pyn. I Torneådalen har den 

enligt HJ. WIDEGREN namnet Salk, som är en förkortning af det Finska 

namnet Salakka. 

Beskr. Den är en bland de mindre af karpfiskarne, och 

dess totallängd öfverstiger hos oss och annorstädes föga 6 tum, 

dec.m., eller 180 mill. TI de norre delarne af landet ernår den 

emellertid ofta denne storlek. Dess vanliga längd är 135—150 

mill. Dess kroppsform är långsträckt och hoptryckt, och största 

kroppshöjden innehålles omkr. 5 till 52?/; ggr 1 totallängden, 
och störste tjockleken innehålles omkr. 2 till 2!/,; ggr 1 den 
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förra. Stjertens minsta höjd framom stjertfenan innehålles om- 
kring 2?/, till 3 ggr i största kroppshöjden. I öfverensstäm- 
melse med dess långsträckte kroppsform har den, sedd från si- 
dan, båda profilerne föga böjde, men den undre är, i synnerhet 
framtill, mera böjd än den öfre. Detta är emellertid under- 

kastadt vexlingar i mån af bukens utspänning af könsprodukter 
eller annat. Framryggen är å sidorna något hoptryckt och så- 
ledes något aåsformig, ehuru icke skarp utan upptill afrundad, 

och den är vid nacken föga eller icke uppstigande. Bukkanten 
mellan bukfenorna och anus är hoptryckt och skarp, och de den 
samme betäckande fjällen äro stälda kant i kant mot hvarandra 
och icke böjda öfver bukkanten. Anus är belägen långt till- 

baka, och afståndet mellan spetsen af underkäken och den samme 
innehålles stundom något mera än 2 och stundom icke fullt 2 

ggr i totallängden, och den har således sitt läge ungefär vid 

midten af denna. — Hufvudet är litet, och dess längd innehål- 
les omkr. 5'!/; till 57/5 ggr 1 totallängden, samt är stundom 
något större och stundom något mindre än största kroppshöjden. 

Afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken är större 

än hufvudets höjd vid samme gräns. Hufvudets öfre profil är 

rät eller stundom något böjd, och dess undre d:o är framtill 
starkt uppåt böjd. Pannan och hjessan äro något konvexa och 

långsåt dem äro 2:ne låge, parallele ryggar. Nosens längd, eller 
afståndet mellan nosspetsen och ögat, innehålles omkr. 4 ggr 

eller föga mera i hufvudets d:o, och är något mindre än ögats 
längddiameter. Munnen är liten och med starkt uppstigande 

munspringa. Underkäken räcker något litet (!/,—?/3; mill.) 

framom nosspetsen, då munnen är sluten, och hakvinkeln är 

något utstående. Bakre änden af öfverkäksbenet är framom och 

den samme af underkäken är under ögats framkant. Näsbor- 
rarne äro närmare ögat än nosspetsen. Ögonen äro stora, och 

deras längddiameter innehålles omkr. 31/, till 3!/, ggr i huf- 

vudets längd, och är hos de äldre ungef. lika med pannans bredd 

midt öfver dem. Lockets bakre kant är jemnt men snedt af- 

skuren, eller ock mycket grundt urringad, och förlocket är rät- 

vinkligt böjdt, med bakre vinkeln aftrubbad. Gälhinnorna äro 

temligen löst fastvuxna vid gälnäset, och gälöppningarne sträcka 

sig nedtill framom bakre kanterne af förlocken. — Gälräfs- 

tänderna äro för det mesta korta och tillspetsade, men temli- 

gen talrika, och då dertill kommer, att de bakre i den yttre 
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raden äro något längre, så synas de vara i någon mån lämp- 

liga för att ur vattnet sila smärre föremål. Vi hafva å den 

främste venstre gälbågen i den yttre raden räknat 16 och i den 

inre d:o 25 dylika tänder. — Svalgtänderna sitta i 2:ne rader, 

med 2 i den yttre och 5 i den inre raden. De äro i allmän- 

het långa, och med undantag af den nedersta eller främsta, 

hafva de i den inre raden en hoptryckt, mer eller mindre i 

yttre kanten sågtandad och vid spetsen hakeformig krona. Den 

nedre afdelningen af svalgbenet är något böjd utåt och har i 

undre kanten inåt under den främsta tanden en liten konvexi- 

tet. — Ryggfenan sitter särdeles långt tillbaka, och börjar nå- 
got bakom midten mellan bukfenornas fästen och analfenan. 

Afståndet mellan spetsen af underkäken och den innehålles om- 

kring 21/, till 2!1/, ggr i totallängden. Den stupar starkt 

bakåt och har öfre kanten temligen jemnt afskuren. Dess stör- 

sta höjd är stundom väl 1'!/; ggr större än dess längd och ut- 

gör stundom väl ?/, af hufvudets längd. Den har i allmänhet 

11 strålar, af hvilka den 1:ste är ytterst rudimentär och knappt 

märkbar, de 3 förste icke grenige och den siste dubbel. — 

Analfenan är lång och i undre kanten grundt urringad och 
baktill låg, och börjar framom slutet af ryggfenan samt på ett 

afstånd från bukfenornas fästen som innehålles omkr. 12/5 till 
1: ggr i hufvudets längd. Dess längd, som är omkr. 13/,; 

till 12/, ggr större än dess höjd, är nära dubbelt större än 

ryggfenans längd, samt utgör ungef. /; eller mera af hufvu- 

dets d:o. Den har 20 till 23 (vanligen 20—21) strålar, af 

hvilka den 1:ste är rudimentär, de 3 förste icke grenige och 

den siste dubbel. — Bröstfenorna äro af en elliptisk och snedt 

tillspetsad form, och deras längd, som är större än afståndet 

mellan främre orbitalkanten och den bakerste kanten af locket, 

är äfven större än afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen 

på nacken, och innehålles omkr. 62/3; till 63/, ggr i totalläng- 

den. De räcka ej till bukfenornas fästen, och hafva 16 strålar, 
af hvilka den ytterste icke är grenig. — Bukfenorna, som äro 
fästade på ett afstånd från underkäkens spets, som innehålles 

omkr. 25/3 till 25/, ggr i totallängden, och på ett d:o från 
bröstfenornas fästen, som  innehålles omkr. 55/3 till 6 ggr i 

den senare längden, äro af en nästan triangulär form, med 

bakre änden snedt afrundad. De räcka nära anus, och deras 

längd innehålles omkr. 8 till 93/,; ggr i totallängden. De hafva 
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8 till 9 strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig. Deras 
fjällbihang har ungef. !/; af deras längd. — Stjertfenan är 
djupt inskuren och med tillspetsade flikar, af hvilka den nedre 
är något längre än. den öfre. De längste strålarne i denne se- 

nare äro ungefär dubbelt längre än fenans mellerste strålar, och 

deras längd är något större än hufvudets d:o samt innehålles 

omkr. 5 eller nära 5 ggr i totallängden. Den har 19 fullstän- 
dige strålar och ofvan 5 till 6 och nedan 6 till 7 stödjestrålar. 
— Fjällen äro tunna och lätt affallande cycloidfjäll af medel- 

måttig eller temligen betydlig storlek. Hos ett 175 mill. långt 

exemplar har ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början längd- 
diametern 51/; och höjddiametern 6 mill. Deras form är vex- 
lande: irreguliert eller bugtigt halfrund (i sidoliniens midt), 
rundad eller rundadt oval (på ryggen) och oval (på buken), 
med tydliga till kanten från kärnan utgående radiära streck å 

den frie delen, hvilka på kroppssidorna och i sidolinien äro färre 

(omkr. 5—56) och på ryggen flera (omkr. 10—18), samt dess- 

utom med en del kortare sådana, och å den instuckne delen 

med en del finare och delvis rudimentära sådana streck, och för 

öfrigt med tätt stående koncentriska strimmor. Mellan rygg- 

och bukfenorna äro å hvardera kroppssidan 12 till 13 långsgående 
fjällrader, af hvilka sidoliniens är den 8:de till 9:de uppifrån. — 

Sidolinien böjer sig framtill nedåt tills ungef. öfver bukfenor- 
nas fästen, hvarefter den går parallel med undre kroppsprofilen, 
och betydligt närmare denne än den öfre d:o. Den har 46 till 

53 (vanligen 46—50) fjäll. — Färgen är på öfra sidan af huf- 
vudet och på ryggen mörkt gråblåaktig, något ljusare på det förra, 
och för öfrigt på hufvudet och kroppen glänsande silfverhvit 

och på öfre delarne af kroppssidorna med violett skiftning. Rygg- 

och stjertfenorna grågrönaktiga, den förra dock blekare än den 
senare, som något så när har ryggens färg. Bröst-, buk- och 

analfenorna hvitaktiga, de först nämnda med grågrön anstryk- 

ning i yttre kanten. Iris silfverhvit, stundom med svag mes- 

singsgul anstrykning, och med svartaktig skuggning upptill. 

Den 5:te Oktober hafva vi i Mälaren tagit yngel af löjan, 

af hvilket de störste voro 25 och de minste 20 mill. långe. 

Fenorna voro fullt utbildade, och analfenan hade det normala 

antalet strålar, men fjällen saknades ännu. Största kroppshöj- 

den hos de största exemplaren var 4 mill. och innehölls således 

väl 6 ggr i totallängden. Hufvudets längd var 5 mill. och 

Lilljeborg : Fiskarne, III. 17 
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ögats längddiameter 12?/; mill., och dessa proportioner antyda 

icke synnerligen stora afvikelser från dem hos de äldre, ehuru 

kroppsformen var något mera långsträckt och mindre hoptryckt: 

Hufvudet ofvan, nosen och ryggen voro temligen tätt beströdda 

med svartaktig punktering, ett svartaktigt streck gick långs 

hvardera sidan af ryggraden, och ett annat sådant långs hvar- 

dera sidan af analfenans bas och derifrån fortsatt till stjertfe- 

nan, och stundom gick ett dylikt streck långs bukkanten. 
Enligt hvad ofvan blifvit anfördt alstrar löjan hybrider 

med färnan och sarfven. 

Löjan är en inom Sverige, med undantag af de högre lig- 

gande fjelltrakterna, allmänt förekommande fisk. Ehuru den 

företrädesvis är en färskvattensfisk, förekommer den dock äfven 

i hafvet i närheten af våra kuster, så väl i Öresund som i Öster- 

sjön och Bottniska Viken, i hvilkas inre skärgårdar den är en 

vanlig företeelse. Då Mera i Vertebrata Fennica uppgifvit, att 

den i Finska Lappland uppgår till 68" 20' nordl. br., få vi an- 

taga, att den i Torneå och Muonio elfvar hos oss uppgår till 

ungef. samma breddgrad, ehuru vi icke fingo tillfälle att iakt- 

taga den i Muonio elf vid Karesuando. Enligt HJ. WipEGREN!) 
förekommer den i Torneå och Luleå elfvars nedra lopp, men 

han träffade den hvarken i skärgården utanför dessa elfvars 

mynningar eller i kustlandets insjöar. C. G. LöwEnHJeLrmM?) har 

uppgifvit dess förekomst i Saggatjaur i trakten af Qvickjock i 

Luleå Lappmark. I Skandinaviens Fiskar uppgifves dess före- 

komst i elfven vid Neder Kalix. Enligt HJ. WIDEGREN?) före- 
kommer den inom Vesterbotten i skärgården, i de större och 

mindre elfvarna och i de smärre insjöarne, men icke i Lapp- 

markens större sjöar. Enligt F. TryBom?) är den inom Umeå 

lappmarker att betrakta såsom sällsynt, och enligt P. Orsson>) 

förekommer den inom Jemtland endast i den östligaste delen 

af detta landskap, ehuru den der på ett eller annat ställe skall 

vara ymnig. Enligt benäget meddelande af D:r J. A. Wiström är 

den inom Helsingland allmänt förekommande både i de färska 

1) K. Landtbruks-Akademiens Handl. 1861. 

2) K. Vet. Akad:s Handl. 1843, p. 411. 

3) Handl. rörande Landtbruket m. m. 24:de del. ny följd, V, p. 42. 

4) Takttagelser om fisket i Ume-lappmarker; Nordisk Aarsskr. for 

Fiskeri 1884. ; j 
5) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förhandl. 1876, N:o 3, p. 131. 
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vattnen och i skärgården, och enligt benägna uppgifter af Dok- 

torerne J. SråneBere och Å. STEFFENBURG är den allmän i nästan 

alla insjöar och vattendrag af någon betydenhet inom Gestrik- 
land och Dalarne, t. o. m. i detta senare landskaps nordligare 

delar. I Roslagens, Stockholms och Södermanlands skärgårdar 
är den allmän enligt C. U. Erström och enligt vår egen erfa- 

renhet, och i Skandinavisk Fauna uppgifves, att den förekom- 

mer i skärgården vid Blekinge. I mellersta och södra Sverige 

förekommer den i de fleste sjöar och vattendrag, som ej äro allt 

för små. I en del skogssjöar med torfbotten och tät vegetation 

saknas den. Enligt N. O. ScHacerström!) förekommer den i 

trakten af Landskrona äfven i Öresund i närheten af stranden, 

och CP: ÅSTRÖM ?) uppgifver, att den från hafvet (”sjön”) i 

Öresund uppgår i ån vid Lomma, för att leka. — Enligt R. 

Corrett förekommer den inom Norge endast i de sydöstre de- 

larne af landet, såsom i Drammenselfvens nedra lopp, i Öjeren 

och de närmast derintill varande vattendragen samt i de flesta 

sjöar i Smålenene, i Mjösen, i flere sjöar i de närmast derintill 
varande delarne af Österdalen samt i nästan alla insjöar och 

"vattendrag långs åt riksgränsen söder om Kongsvinger. Den 

förekommer knappast norr om Mjösen. Den liksom nästan alla 

karpartade fiskar saknas i de vestra kusttrakterna i Norge. — 

Enligt Finlands Fiskar förekommer den öfver allt i Finland 

ända upp till 689 20' n. br. och är äfven allmän i Finlands 

skärgårdar. För öfrigt förekommer den i hela Europa norr om 
Alperna och Pyreneerna, och i Ryssland går den ned till Svarta 

Hafvet. 
Den är sällskaplig, liflig och glupsk, och tager med be- 

gärlighet på krok, som är agnad med mask eller insekter, i 

synnerhet i senare fallet. Den träffas alltid i större eller min- 

dre skaror, och den föredrager rinnande vatten, ehuru den äfven 

ofta förekommer i sjöar, men i desse håller den sig merendels 

med förkärlek å sådana ställen, der strömdrag eller rännilar i 

dem utmynna. Dess förekomst i Öresund utvisar, att den kan 

fördraga hafsvatten, som är temligen salt, ehuru den der träffas 

hufvudsakligen blott i granskapet af utfallande strömmar. Un- 

1) Physiogr. Sällsk:s i Lund Tidskr. 2 häft. p. 295. 

2) Några iakttagelser rörande de Vertebrerade djur, som förekomma 

i trakten af Lomma, p. 27. 
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der den blidare årstiden förer den ett kringstrykande och rör- 

ligt lif i närheten af vattenytan, der man ser den i ständig 

rörelse, för att uppsnappa de smärre djur, som tjena den till 

föda, och hvilka den griper med stor snabbhet, då de råka till 

att vara liggande på nämnda yta. Dess glupskhet gör, att dess 

metande gifver ett ganska behagligt tidsfördrif, ehuru fång- 

sten i och för sig har föga värde. Under vintren söker den, 

såsom de andre, djupare ställen, men den uppgår från dessa till 

strömmar och grundare lokaler redan i April, om isen då för- 
svunnit. Under blåst och oväder söker den gerna skydd å så- 

dana ställen, der den har lä för vinden och sqvalpet. Det är 

i synnerhet under lugna och soliga dagar, som man ser den i 

rörelse upp i vattnet på jagt efter diverse rof, och det händer 

då stundom, att den gör ett litet språng öfver vattenytan. Den 

skrämmes visserligen lätt, men återkommer snart igen, och är 

på det hela föga rädd. Den är icke seglifvad, och dör fort of- 

van vattnet. Så vidt vi erfarit det, lefver den endast af ani- 

malisk föda. Vi hafva i dess tarmkanal endast funnit lemnin- 

gar af insekter, insektlarver och Entomostraceer af Cladocerer- 

nas och Copepodernas grupper. Den liksom åtskillige andre” 

fiskar och äfven en del af dess egen familj leker på något olika 

tid, beroende af olika ålder, så att de äldre leka något tidigare 

än de yngre. I allmänhet inträffar emellertid dess lek emot 

slutet af Maj och i Juni. Enligt BeseczeE leker den i Preussen 

från April till Juni. C. P. Åström (anf. st.) uppgifver, att 

dess lek vid Lomma, ej långt från Lund, inträffar vid Pingst- 

tiden. Tre olika stim komma då vanligen in i ån derstädes 

och leka, med 8 dagars mellantid mellan hvarje lek, på grunda 

ställen, der vegetation förefinnes, och leken förrättas blott i godt 

och soligt väder. Då leken är slutad, återgå de till hafvet i 

granskapet af åns mynning. I Fyrisån hafva vi i Juni iakt- 

tagit leken under aftonen, hvarvid ett långt och sammanpac- 
kadt stim med slingrande och sqvalpande rörelser framgick sakta, 

men med tydligt plaskande i ytan af vattnet och invid land, 

på en botten, som var stenig och der äfven en del qvistar af 

de vid stranden växande buskarne lågo i vattnet. Äggen äro 
små och anklibbande, och fästas på vattenväxter, stenar, ris- 

qvistar m. m. Då temperaturen vid denne tid vanligen är tem- 

ligen hög, kläckas äggen fort. Ynglet växer dock icke synner- 

ligen fort, då det ännu i Oktober, enligt hvad ofvan blifvit 
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anfördt, icke ernått en större längd än 20—25 mill. Den fån- 
gas med fina notar, löjegarn m. m. Dess hufvudsakliga bety- 

delse för fisket hos oss är dess användning dels såsom föda åt 

roffiskar och dels såsom agn vid fångst af diverse fiskar af 

nämnda slag. I Frankrike använder man stundom fjällens silf- 
verglänsande ytterhudsbeläggning till förfärdigandet af oäkta 

perlor. Ett kilogram löjfjäll betalas med 24 francs, men der- 
till åtgå 8,000 fiskar. 

2. Aspius rapax (Lesze).!) 

Aspen. 

Munnen temligen stor, med bakre änden af öfverkäksbenet 
under ögats midt. Ryggfenan börjar öfver slutet af bukfe- 

nornas fästen. Fjällen icke lätt affallande, bildande mellan 

rygg- och bukfenorna å hvardera kroppssidan 17—19/, långs- 

gående rader, och sidoliniens fjäll 62—66.2) Ögats längd- 

diameter innehålles omkr. 4Y/, till 8Y/, gånger i hufvudets 

längd. Af svalgtänderna, hvilkas krona har hakeformig spets, 

men icke i yttre kanten är krenulerad eller tandad, sitta 3 i 

den yttre och 5 i den inre raden. ; 

” RESER 6—17T; Pri. 18;0bf OF Stjfr4=6- 19 

+5I—6. 

Cyprinus mazxilla inferiore longiore etc., ARTEDI: Genera Piscium, pag. 6. 

— 1738. 

» Aspius, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 129. — 1761. 

» rapax, LESKE: Ichthyologie lipsiensis specimen, pag. 56. — 

1774. 
> ASPVUS, A. J. RET2IUs: Faune Svecice, Pars I:ma, pag. 359. — 

1800. 
» FrApax, PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 311. 

oo o— 1831. 

» Aspius, <S. NILsSoN: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

28. — 1832. 

1) Denna art anses i allmänhet såsom typen för slägtet Aspius. 

2) R. COLLETT har hos ett par mindre exemplar funnit 69—70 fjäll 

i sidolinien. 
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Aspius rapaz, L. AGASsIz: Mémoires de la Société des Sciences natu- 
relles de Neuchatel, T. I, pag. 38. — 1835. 

3 K IDEM: Archiv fär Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 1:er Bd. 

pag. 80. — 1838. 

Leuciscus aspius, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, 'T. XVII, pag. 259. — 1844. 

Aspius rapax, H. KRÖYER: Danrharks Fiske, 3:dje Bd. pag. 500. — 

1846—1853. 5; 
Abramis Aspius, S. NILSSON: Skandinavisk Fauna, 4:de del. Fiskarna, 

2:dra häft. pag. 334. — 1853. 

Aspius rapax, HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 142. fig. 74. — 1858. 

: 5 B. N. DYBOWsSKI: Versuch einer Monographie der Cy- 

prinoiden Livlands, pag. 173. — 1862. 

E C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 169. — 1863. 

5 za A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 310. — 1868. 

S : R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 184. — 1875. 

5 Linné ÅA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 567. 

— 1877. 

5 rapax, ÅR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

” -- 1875—78, Vidensk:s Selsk:s i Christ. Forh. 1879, N:o 

1, pag. 96. — 1879. 

5 S B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 130, fig. 97. — 1881. 

4 SLA MöBIUs & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 120. 

: — 1883. 
» 3 O. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 438, bild 143. — 1884. 
5 7 H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

230, fig. 128. — 1886. 

ä asSpius, GÖSTA SUNDMAN & O. M. REUTER: Finlands Fiskar, häft. 

VIL, pl. XIX. — 1887. 

Vid stränderna af sjöarne Mälaren, Hjelmaren och Vettern benämnes 

den vanligen Asp. Vid stränderna af Venern och eljest i Vermland be- 

nämnes den enligt Skandinavisk Fauna och enligt D:r S. W. TENOW samt 

enligt hvad vi sjelfve erfarit Stam. 

Beskr. Enligt Skardinavisk Fauna skall den ernå en to- 
tallängd af öfver 3 fot eller 900 mill. och ett exemplar beskrif- 

ves der, som var 786 mill. långt. Enligt Tenow!) skall den 
blifva 3 fot eller 900 mill. lång. De största af oss iakttagna 

exemplaren hafva haft en totallängd af omkr. 22/3; fot eller 800 
mill. och en vigt af omkr. 5 kilogram. Enligt O. G. NOorBäce 

1) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggradsdjur, p. 105. 
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(anf. st.) uppnår den (sannolikt i Venern) en längd af öfver 4 

fot eller 1,200 mill. och en vigt af omkr. 9 kilogram. Den 
är således, med undantag af karpen, den störste af alle våre 

karpfiskar, emedan braxen knappast och hos oss i allmänhet icke 

hinner till denne storlek. Kroppsformen är i allmänhet mer 

eller mindre långsträckt, men är betydligt vexlande, företrädes- 

vis efter ålder och kön, men äfven efter lokaler och dermed för- 

bunden större eller mindre tillgång på föda samt deraf härfly- 

tande bättre eller sämre hull. Hanarne och de yngre hafva i 

allmänhet en mera långsträckt kroppsform än de äldre honorna, 

1 synnerhet om dessa senare äro romstinna, och de, som före- 

komma å lokaler med ringa tillgång på föda samt följaktligen 

äro magra, hafva naturligtvis äfvenledes en smärtare form. 

Största kroppshöjden hafva vi funnit innehållas i totallängden 
hos romstinna honor omkr. 3>/; till 4!/; ggr, hos andra äldre 

honor omkr. 42/5 till 4!/, ggr, hos äldre hanar omkr. 41/4, till 

4?/, ggr, hos en äldre mager hane omkr. 5!/, ggr, och hos 

unga exemplar af löjans storlek omkr. 5 eller nära 5 ggr). 

Störste tjockleken, som naturligtvis är mindre hos de utlekte 

och magre äfvensom hos de unge, och som stundom är belägen 
öfver locken och stundom öfver buken, innehålles omkr. 2 till 

2!1/, ggr i största kroppshöjden. Af dessa mått följer, att kropps- 
formen är måttligt långsträckt, och då den derjemte är temli- 
gen tjock, så antyder denne form, som icke obetydligt liknar 

laxens, en betydlig styrka. Öfre och undre kroppsprofilerne fö- 

rete ungef. samma svaga böjning, med undantag af de rom- 
stinna honorna, hos hvilka den senare är starkare böjd. Fram- 

ryggen är vid nacken hos de äldre i allmänhet temligen starkt 

uppstigande, men är derefter ända till ryggfenan föga böjd, och 

dess profil är nästan parallel med den undre kroppsprofilen. 

Framryggen är upptill afrundad och icke åsformig samt fram- 
till temligen bred. Vid ryggfenans början bildar dess profil en 
mycket trubbig eller nästan omärklig vinkel med den bakom 

varande ryggprofilen. Buken är mellan bukfenorna och anus 

temligen tjock och har der en mycket trubbig köl, öfver hvil- 

ken fjällen äro böjda. Stjertens minsta höjd innehålles omkr. 

1) Vid denne storlek förete de en icke obetydlig likhet med löjan, 

men skiljas dock lätt från henne genom den större munnen och hufvudet 

och genom de mindre och-mera fast sittande fjällen. 
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2!/, till 22/5; ggr i största kroppshöjden. Anus är belägen nå- 

got bakom midten af totallängden, och afståndet mellan den 
och spetsen af underkäken innehålles omkr. 12/3; till 19/, ggr 
i denna längd, och är jemförelsevis störst hos de äldre honorna 

och minst hos de unge, der anus sitter nära midten af nämnda 
längd. — Hufvudet är ej så synnerligen litet samt större än 

hos föregående art, och dess längd innehålles omkr. 4?/, till 

ds ggr i totallängden, samt är jemförelsevis störst hos de 

helt unge, och den är hos de äldre vanligen något mindre än 

största kroppshöjden, så vida de icke äro synnerligen magre, i 

hvilket fall den hos dem, liksom hos de helt unge, är ungef. 

lika med den samma. Afståndet mellan nosspetsen och fjäll- 
gränsen på nacken är hos de äldre i allmänhet mindre än huf- 

vudets höjd vid samme gräns, och hos de yngre ungef. lika 

dermed eller ock större. Hufvudets öfre profil är ungef. rät 

och något stupande tills strax bakom nosspetsen, der den hos 

de yngre merendels företer en mer eller mindre märkbar upp- 

stående konvexitet eller knöl. Dess undre profil är starkare 

böjd uppåt än den öfre d:o är stupande, och hufvudets främre 

ände är, sedd från sidan, trubbigt tillspetsad, och är detta äf- 

ven, då den ses ofvanifrån, af det skäl, att den trubbigt till- 

spetsade underkäken, utom hos mycket unge individer, fram- 

skjuter temligen betydligt (flera mill.) framom den tvärt af- 

rundade nosspetsen. Pannan och hjessan äro plattkonvexa, med 

2:ne föga märkbare långsgående parallele ryggar. Nosens längd 

innehålles omkr. 35/3 till 4!/, ggr i hufvudets d:o, och den är, 

med undantag af mycket små ungar, alltid och i synnerhet hos 

de äldre betydligt större än ögats längddiameter. Munnen är 

temligen stor, med icke obetydligt uppstigande och svagt S-for- 

mig munspringa. Munvinkeln är något framom ögat. Läp- 

parne äro tunne. Nosspetsen är undertill starkt urbugtad, för 

att taga emot den betydligt framom den framskjutande och något 

uppåt böjde spetsen af underkäken, hvars haka är mer eller 

mindre utstående. Öfverkäksbenets bakre ände är under ögats 

midt, och underkäkens d:o är under dess bakre kant. Näsbor- 

rarne sitta nära intill hvarandra och 3—4 ggr närmare ögat 
än nosspetsen. Lockets och underlockets bakre kanter äro van- 

ligen hos de yngre jemnt afskurne, och hos de äldre den förre 

konvex och den senare grundt konkav eller ock något konvex, 

och locket har otydliga eller inga radiära streck. Förlocket är 
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något trubbvinkligt böjdt, med bakre och främre vinklarne af- 
rundade. Ögonen äro temligen små, och hos de äldre innehål- 
les deras längddiameter omkr. 6!/, till 8!/, och hos de yngre 
omkr. 41/, till 6 ggr i hufvudets längd, och hos de förre öfver 

2:ne ggr och hos de senare föga mera än 1 gång i pannans . 

bredd midt öfver dem. Hos äldre exemplar, som äro feta, äro 
de utomkring omslutna af en fetthinna. Gaälhinnorna äro ej 
synnerligen mycket fastvuxna vid gälnäset, och gälöppningarne 
sträcka sig nedtill fram under ögonens bakre kanter och således 
framom dem af förlocken. — Gälräfständerna äro korta, trub- 

biga och glesa, och vi hafva å den främste högre gälbågen i 
den yttre raden räknat 8 till 9 och i den inre d:o 12 till 14, 

och deras form och ringa antal antyda, att de icke äro be- 
stämda till att ur vattnet sila smärre djur. — Svalgtänderna 
sitta i 2:ne rader, med 3 i den yttre och 5 i den inre raden. 
De äro långa och med föga hoptryckta eller nästan koniska 
kronor, med mer eller mindre böjd eller hakeformig spets och 

utan naggning eller krenulering i yttre kanten. Den på basilar- 
benets hypapophysialutskott sittande broskknölen är ej särdeles 

stor och den är af en nästan rhomboidisk form, samt har 2:ne 

afdelningar, af hvilka den främre är större och mera utbredd, 
men lägre, och den bakre är konvex och nedskjuter under den 

främre. Svalgbenen äro långa, i öfverensstämmelse dermed, att 

svalget är stort och gälbågarne långe. Deras nedra afdelning 
är lång och smal och föga böjd utåt. — Ryggfenan sitter ej 

fullt så långt tillbaka som hos föregående art, och den börjar 
öfver slutet af bukfenornas fästen. Afståndet mellan den och 

spetsen af underkäken innehålles omkr. 21/5 till väl 2?/; ggri 

totallängden. Den är hög och spetsig framtill, med öfre kan- 
ten grundt urringad och starkt stupande bakåt. Dess höjd, som 
är ungef. 1'/, till 1?/; ggr större än dess längd, utgör ungef. 

2/, till 2/, af hufvudets längd. Den har 11 till 12 strålar, af 

hvilka den 1:ste är ytterst rudimentär, de 3 förste icke grenige 

och den siste dubbel. — Analfenan är temligen lång, ehuru 

icke så lång som hos föregående art. Den är framtill temligen 

hög och tillspetsad och i undre kanten ganska starkt urringad, 

samt aftager betydligt i höjd bakåt, ehuru de allra siste strålarne 

äro något längre än de närmast föregående. I allmänhet är 

dess längd hos de äldre något större än dess höjd, hvilken är 

något mindre än ryggfenans d:o, men stundom äro hos yngre 
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dess höjd och längd ungef. lika, eller ock t. o. m. den förra 
större än den senare. Dess längd utgör omkr. 3/; till 2/, af 
hufvudets d:o. Den har 16 till 17 strålar, af hvilka den 1:ste 

är rudimentär, de 3 förste icke grenige och den siste dubbel. 

— Bröstfenorna äro elliptiska och snedt tillspetsade och räcka 

ej till bukfenorna. Deras längd, som hos de äldre är större än 

och hos de helt unge ungef. lika med afståndet mellan främre 

orbitalkanten och bakerste kanten af locket, är hos de förre 

betydligt (hos hanen ungef. 1!/, och hos honan 1!/; gånger) 

större än afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nac- 

ken. Hos helt unge är deras längd mindre än detta afstånd. 

De äro således något längre hos den äldre hanen än hos honan, 

och deras längd innehålles hos honom ungef. 6!/; till 6 1/; och 

hos' henne omkr. 63/, ggr eller nära detta i totallängden. De 

hafva i allmänhet 18 strålar, af hvilka den ytterste icke är 
grenig. Afståndet mellan deras och bukfenornas fästen innehål- 

les omkr. 5 1/, till 61/, ggr i totallängden. — Bukfenorna äro 

af en nästan trubbvinkligt triangulär och i bakre kanten snedt 

afskuren form, och afståndet mellan dem och underkäkens spets 

innehålles omkr. 2?/. till 23/; ggr i totallängden, och det samma 

mellan deras fästen och analfenan innehålles i den samma omkr. 

d!/, ggr hos den äldre hanen, omkr. 523/, d:o hos den äldre 

honan, och omkr, 67/5 till 8 d:o hos de yngre. De hafva 10 

strålar, af hvilka den ytterste är rudimentär. — Stjertfenan 

är djupt inskuren och med tillspetsade flikar, af hvilka den 

nedre är något längre än den öfre. De längste strålarne i den 

förre äro hos de äldre i allmänhet betydligt mera än dubbelt, 

och stundom nära 2!/, ggr, och hos de yngre dubbelt eller föga 
mera längre än fenans mellerste strålar. De förre strålarnes 

längd innehålles omkr. 43/; till 5!/; ggr i totallängden. Den 

har 19 fullständige strålar och ofvan 4 till 6 och nedan 5 till 

6 stödjestrålar. — Fjällen, som i allmänhet bilda 17 till 19!/, 

långsgående rader å. hvardera kroppssidan mellan rygg- och 

bukfenorna, af hvilka sidoliniens är den 12 till 13:de uppifrån 

räknad, äro temligen tjocka och fast sittande cycloidfjäll, af 

medelmåttig storlek och med tätt sittande koncentriska strim- 

mor. Hos ett exemplar af 639 mill:s totallängd hafva vi fun- 

nit ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början hafva längd- 

och höjddiametrarne hvardera varande 14 mill. På kroppssi- 

dorna och de nedra sidorna af ryggen äro fjällen af en nästan 
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rundad form, med kanterne, i synnerhet den instuckne, mer 
eller mindre bugtige. På ryggen ha de en irreguliert elliptiskt- 
oval form. Hos dem på kroppssidorna utgå från kärnan till 
den frie kanten omkr. 4—38 radiära streck, och mellan dessa 
finnas dessutom vid nämnde kant en del rudimentära sådana, 

och till den instuckne kanten utgå från kärnan omkr. 12—18 

finare radiära streck, af hvilka en del äro korta och ofullstän- 

diga. Hos dem på ryggen utgå från kärnan till den frie kan- 

ten omkr. 12—415 radiära streck, utom en del kortare dylika 

vid kanten, och emot den instuckne kanten utgå från kärnan 
omkr. '12—24 finare streck, af hvilka en del äro ofullständiga. 
— Sidolinien sänker sig framtill, och går derefter ungef. pa- 
rallel med undre kroppskanten och närmare denne än rygg- 
kanten, men vid stjertfenans bas är den dock föga närmare den 

förre än den senare. OÖfvan analfenan är den stundom något 
bugtig. Den har 62 till 66 (enligt Marm och Corzrett stundom 
'69—70) fjäll!). -— Färgen är något vexlande efter årstid, ål- 

der och lokaler. Såsom vanligt är den något högre under lek- 
tiden, ehuru den i allmänhet och äfven då icke är lysande. 

Hos en äldre hona under lektiden (663 mill. lång) hafva vi, 
då den nyligen var tagen, antecknat följande färg: Öfra sidan 

af hufvudet och ryggen midt åt, mörkt grönaktiga eller butelj- 
gröna, och sidorna af den senare med någon grågul metallglans. 
Hufvudets sidor blekt messingsgula, med fin mörk punktering 
och med grön skiftning på sidorna af hjessan och på locken. 
Kroppssidorna silfvergrå, med svag messingsgul skiftning och 

med svartaktig punktering och med fina svartaktiga radiära 
streck å fjällen. Nere å sidorna af buken är den silfvergrå 

färgen ljusare, och buksidan är hvit, med föga märkbar silf- 

verglans. Iris silfverhvit, med en smal blekt messingsgul ring 

närmast pupillen, och med svartaktig punktering och skuggning 

upptill. Rygg- och stjertfenorna svartblå, den förra å den ba- 
'kerste strålen rödaktig, och den senare mera blåaktig emot 

spetsen.  Bröstfenorna å yttre sidan blågrå, med ett bredt 
rödaktigt band vid bakre kanten. Bukfenorna gråröda och mera 

1) CzERNAY (Bullet. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou, 1857, 

"N:o I, p. 235) har funnit fjällens antal i sidolinien vexla mellan '64 och 

72, och de långsgående fjällradernas antal å hvardera kroppssidan vexla 

mellan 9 och 14 ofvan sidolinien och 5 och 8 under den samma. Det stör- 

sta af honom undersökta exemplaret var blott 540 mill. långt. 
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rödaktiga emot spetsarne. Analfenan har samme färg som buk- 

fenorna, men är något mera gråaktig vid främre delen af dess 

bas. Hanen företer under "lektiden ungefär samme färg som 

honan, men den utmärker sig då genom små uppstående half- 

sferiska korn på främre delen af ryggen, på underkäksgrenarne, 

på kinderna och gällocken. På fjällen på ryggen sitta dessa 

korn på deras bakre kant, och de finnas äfver på stjertens fjäll, 

och på inre sidan af bröstfenornas strålar. Under hösten i Ok- 

tober hafva vi hos äldre exemplar funnit färgen något, ehuru 

ej mycket afvikande från vårdrägtens. Hufvudet ofvan och ryg- 
gen midt åt olivgrönaktiga. Sidorna af ryggen silfvergrå, med 

grön skiftning, och de samma af hufvudet gulgrönaktiga, med 

messingsglans. Kroppssidorna silfvergrå eller nästan silfver- 

hvita, med obetydlig messingsglans. Buksidan hvitaktig, med 

rödbrunaktig anstrykning, och undra sidan af hufvudet nästan 

rent hvit. Iris silfverhvit, med svag messingsglans och mörk 

punktering. Ryggfenan mörkt rödbrunaktig eller ock gråröd-' 

aktig, med svartblå skuggning, i synnerhet emot spetsen. Anal-, 

stjert-, bröst- och bukfenorna rödbruna (bukfenorna stundom till 

större delen köttröda), med svartblå spetsar. De yngre ha i 

allmänhet något ljusare färger, med kroppssidorna mera silfver- 

hvita och de nedra fenorna blekt gulbrunaktiga. Hos helt unga 

exemplar hafva vi funnit färgen i det närmaste lik den hos 

löjan. Hos en stor hane från Emån, tagen under vintern i 

början af Februari, hafva vi funnit färgen mycket mörkare än 

a exemplar från Mälaren: Hufvudet ofvan och framryggen svart- 

grå, och den bakre delen af ryggen mörkt gråaktig, hvilken 

färg på kroppssidorna öfvergick 1 silfvergrå, med mörkt punk- 

terade frie fjällkanter. Buksidan ljusare, eller gulaktigt silfver- 

grå. Iris silfverhvit, med svag messingsglans. Alla fenorna 

ovanligt mörka och svartaktiga, nemligen emot spetsarne svarta 

och de vertikala vid basen svartgrå; bröst- och bukfenorna vid 

basen ljusgrå, de senare med svag köttfärgad anstrykning. 

Det fasta kraniet, jemfördt med idens, företer från dennes 
några afvikelser, som stå i harmoni med de yttre skiljaktighe- 
terna i hufvudets form. Det är af en mera långsträckt och 

framtill nedtryckt form och har något starkare utbildade ut- 
skott och kammar. Dess bredd öfver de utstående utskotten å 

ossa sphenotica innehålles mera än 2:ne ggr i afståndet mellan 

främre änden af plogbenet och bakre kanten af basilarbenet, 
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och dess höjd framtill öfver parasphenoidbenet vid bakre kanten 
af sidosilbenet är mindre än afståndet mellan denne kant och 

främre kanten af plogbenet, då deremot dessa mått äro ungef. 

lika med hvarandra hos idens kranium. Öfre nackbenets verti- 

kala, hoptryckta och bakåt rigtade utskott är hos aspen stort 

och högt, och större än det samma hos iden. Basilarbenets hy- 
papophysialutskott har en starkare bakåt rigtad rigtning än 

det hos denne. 0O. opisthotica äro större än dennes, och då kra- 

niet ses från sidan, visar den undre profilen af parasphenoidbe- 

net hos aspen å midten knappt spår till någon konvexitet, då 

deremot hos iden en ganska stark sådan derstädes förefinnes. 

I öfverensstämmelse dermed är den öppning å väggen mellan 

båda ögonhålorna, som finnes framom de basitemporale vingarne 

af parasphenoidbenet, mindre och smalare hos aspen än hos iden, 
och den vertikale sammansmälte delen af orbitosphenoid benen är 
helt låg hos-den förre och temligen hög hos den senare. Plog- 

benets bredd framtill är hos aspen lika med eller större än dess 

längd, då den deremot hos iden är mindre än den senare, och 
det är derstädes hos den förre helt grundt urbugtadt, då det 

hos den senare är djupt inskuret eller tvådeladt vid främre 
änden. För öfrigt äro dessa kranier hvarandra mycket lika. 
Hyomandibularbenet är upptill mycket bredare än det hos iden 

och har de båda öfre ledknapparne nästan åtskilde. Gombenet 

är jemförelsevis längre än idens och har maxillärutskottet mera 

utbildadt. I öfverensstämmelse dermed, att aspen har större 
mun än iden, har den äfven längre käkar. Mellankäks-, öfver- 

käks- och underkäksbenen äro längre. Mellankäksbenen äro 
mindre böjda, och hafva det uppstigande utskottet vid deras 

inre ände (nasalutskottet) lägre, och öfverkäksbenen hafva det 

flikformade utskottet i deras öfre kant längre men lägre. Nyc- 

kel- och korpbenen äro något mera långsträckta än de hos iden, 
men eljest äro skulderapparatens ben i det närmaste lika den- 
nes. Kotornas antal är 48—49, hvaraf 25—26 tillhöra bålen. 

Säsom i Skandinavisk Fauna uppgifves, är den i allmänhet 
i sin geografiska utbredning i Europa egentligen östlig, och 

inom Sverige är den äfven mera östlig än vestlig. Den nord- 

ligaste för oss bekante lokalen inom Sverige, der aspen före- 

kommer, är Dalarne, hvarest den enligt benäget meddelande af 

Doktor A. SteFfenBURG förefinnes i Bysjön i by socken, och i 
sjöärve Barken och Liren i Norrbärke socken. Den lär icke 
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förekomma i Gestrikland, enligt hvad Doktor J. SPånGBEre be- 
näget uppgifvit, men skall hafva blifvit föreslagen till inplan- 
tering derstädes. Näst Dalarne äro Upland och Vermland de 
nordligaste provinserna, der den hos oss förekommer. I Mäla- 

rens nordligaste fjärd, Ekolen, är den talrik och uppgår der- 

ifrån under våren i Fyrisån till Upsala och från Fyrisån upp 

i den i denna utfallande Säfjaån, och den förefinnes för öfrigt 

äfven i andre fjärdar af Mälaren, t. ex. i trakten af Vesterås, 

enligt hvad som anföres i Skandinavisk Fauna. Inom Verm- 

land förekommer den enligt S. W. Trsow?!) i Venern och i de 

i denne sjö utfallande större vattendragen samt i Glafsfjorden. 

Enligt Lroro och enligt hvad vi erfarit förekommer den äfven 

i södre delen af Venern, och derifrån nedgår den i Götaelf samt 

passerar stundom fallen vid Trollhättan och kommer ned till 

Göteborg, ehuru den derstädes enligt Göteborgs och Bohusläns 
Fauna är mycket sällsynt. I sist nämnda fauna uppgifves, att 

den förefinnes i Svenstorps sjö, 2 mil öster om Göteborg. En- 

ligt CO. R. Suspström?) finnes den i Hjelmaren, i Svartån och i 

norre delen af Vettern, der den 1 trakten af Askersund fångas 

i not under mörka vårnätter. Enligt A. J. Retzivs förekommer 

den i sjön Roxen, så vida icke denna uppgift har sin grund i 

en förvexling med färnan, som finnes i Motala Ström. I de 

sydligare delarne af Sverige förefinnes den normalt, så vidt det 
är oss bekant, endast i Emån 1 Kalmar län, hvarifrån Doktor 

J. G. W. PanmBerG förärat exemplar till Upsala Universi- 
tets zoologiska museum, och hvarest den stundom blir ganska 

stor ?). — Inom Norge förekommer den enligt BR. CoLrrett en- 

dast i de sydöstre delarne af landet, i sjön Öjeren, sydost om 

Christiania, och i ett par elfvar, som utfalla i den, samt sparsamt 

i Glommens södre del och vid Soli i Smålenene. I sjön Mjösen 

1) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggradsdjur, p. 106. 

2) Bidrag till kännedomen af Örebro läns Vertebratfauna pag. 30. 

3) Den af A. J. RErtzIuS i Faun& Svecicge Pars I:ma, pag. 359, lem- 

nade uppgiften, att den förekommer i Helgeå, beror sannolikt enligt hvad 

vi ofvan antydt på en förvexling med färnan, som der kallas Asp. AA. W. 

MALM (anf. st.) uppgifver emellertid, att det största exemplar af asp, som 
han sett, erhölls från Christianstad under våren 1872, och var således utan 

tvifvel staget i Helgeå. Dess förekomst här är dock säkerligen blott till- 

fällig, och behöfver ytterligare bekräftas, emedan Lektor L. J. WAHLSTEDT 

i Christianstad benäget meddelat oss, att han under många års vistelse 

derstädes aldrig erfarit, att den der anträffats. 
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förefinnes den icke. — Inom Finland förekommer den på flera 

ställen, men enligt Finlands Fiskar är dess utbredning derstä- 

des ännu icke riktigt utredd. Enligt A. J. Mera!) finnes den 
endast i de södre delarne af Finland, der den går upp till 

600—61" 40" n. br. I mellersta och södra Ryssland är den 
mycket utbredd, och förekommer i de flesta floder och ström- 
mar af någon betydenhet, såsom enligt Parras i Wolga, Tanais, 

Cama, Oca och Sura, och enligt Kesster?) i Dnjeper och dess 

tillflöden, i Dnjester och Bug. Enligt Parras finnes den icke 

i Sibirien. Den förekommer icke i Danmark och icke i Europa 

vester om floden Rhein, men i Tyskland för öfrigt, i Polen, 
Österrike och Ungern förefinnes den i de flesta större strömmar 

och sjöar, och i Norra Tyskland förekommer den i Frisches 

Haff och Kurisches Haff samt i de större floder, som utfalla i 

Öster- och Nordsjön. 
Den såsom de andre karpfiskarne är sällskaplig, men lär 

dock icke förekomma tillsamman 1i stora stim vid andra till- 
fällen än vid leken, emedan dess egenskap af roffisk lägger 

hinder i vägen härför. Den trifves bäst i rent vatten i store 

och djupe sjöar och strömmar och i synnerhet i sådana, der 

nors förefinnes. Under sin jagt efter rof förer den ett kring- 

strykande Nf, och dess skaror blifva då ofta skingrade. Dess 

jemförelsevis temligen stora gap och dess långa och vid spetsen 

krökta svalgtänder” och dess starka byggnad karakterisera den 

såsom mera rofgirig än de andre karpfiskarne. Den kan också 

med fog betraktas såsom en roffisk, emedan den företrädesvis 

lefver af småfisk, 1 synnerhet nors och löjor, men äfven af un- 

gar af diverse karpfiskar. Vi hafva i dess tarmkanal endast 

funnit lemningar af fisk. Dess rofgirighet bevisas dessutom 

deraf, att vi hos yngre exemplar, som icke varit större än löjor, 

funnit lemningar af nors i tarmkanalen, och deraf att man vid 

notdragning i Mälaren efter nors under dennes lektid icke sällan 

i noten erhåller aspar, som varit på jagt efter norsstimmen, 

och vid dessa tillfällen kan man stundom bland den i Upsala 

torgförde norsen få se aspar af diverse olika dimensioner. För 
öfrigt slukar den utan tvifvel insekter och kräftdjur och förtär 

möjligen till någon ringa del växtämnen. Dess lek infaller i 

1) Vertebrata Fennica. 

2) Bullet. de la Soc. Impér. des Natural de Moscou, Année 1856, 

N:o I, pag. 373. 
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allmänhet temligen tidigt på våren, strax efter isens bortgång. 

Lektiden är emellertid under olika år på grund af skiftande 

tem peraturförhållanden underkastad vexlingar. Å asp, som blif- 
vit fångad i Fyrisån och i Mälaren, hafva vi stundom iakttagit, 

att den omkring den 8:de till den 10:de April varit romstinn, 

den 13:de d:o haft rinnande rom och den 15:de d:o till den 

vida störste delen redan varit utlekt, ehuru ett och annat ex- 

emplar ännu den 20:de d:o icke var utlekt. Dessa iakttagelser 

gjordes 1886, då våren var jemförelsevis tidig. Under år 1888, 

då våren deremot var sen, iakttogo vi aspen dels med rinnande 

rom och dels romstinn ännu den 8:de—12:te maj. Således an- 

taga vi, att den i trakten af Upsala i allmänhet leker i April 

och Maj. I Skandinavisk Fauna uppgifves, att Aspen i sjön 

Hjelmaren leker omkring den 20 April, eller stundom i början 

af Maj. S. W. Tesow har benäget meddelat oss, att den i 

trakten af Karlstad leker i Maj, och O. G. NorBäcKk här upp- 

gifvit, att den leker i April och Maj. Den uppgår merendels 

i och för leken i större strömmar eller i deras mynningar, stun- 

dom i sådana, som hafva starkt strömmande vatten, och stun- 

dom i dylika med lugnare d:o, samt fäster den fina anklib- 

bande rommen på stenar, grus, qvistar, bottenvegetation och 

diverse andra föremål, stundom på ringare och stundom på nå- 

got betydligare djup. Enligt TEsows benägna meddelande leker 

den i trakten af Karlstad på gräs- och lerbotten. Så är äfven 

förhållandet i Fyrisån. En medelstor hona lägger 100,000— 

200,000 "ägg eller romkorn. Ungarne växa fort och skola en- 

ligt Norzäck redan under första året ernå en längd af 90 mill. 

De yngre exemplar, som vi iakttagit i början af Maj vid nors- 

fisket, och som då haft en längd af omkr. 150 mill., hafva så- 

ledes utan tvifvel blifvit kläckta under föregående året, och 

varit nära ett år gamla. Aspen fångas dels med not, dels med 

nät och dels med ryssjor, och den kan äfven metas, då kroken 

är agnad med metmask eller småfisk. I trakten af Upsala 
fångas den företrädesvis med nät och ryssjor. Då den är stor 

och fet, är den särdeles smaklig, och den synes oss då i kuli- 
nariskt afseende vara den förnämste af alle våre karpfiskar, i 

synnerhet som den är mera köttfull än de andre. På de stäl- 

len, der den förekommer i någon mängd, har den derför icke 

ringa betydelse för fisket. | 
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VIII. Slägtet Abramis, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Animal, 1:re edit. T. II, pag. 194. — 1817). 

Kroppen mer eller mindre hög och hoptryckt, och vanli- 

gen täckt af medelmåttigt stora, men stundom af temligen små 

fjäll, och med fullständig och icke vågformigt böjd sidolinie. 

Nosspetsen mer eller mindre framskjutande framom spetsen 

af underkäken, då munnen är sluten. Skäggtömmar saknas 

äfvensom tandad stråle framtill i rygg- och analfenorna, och 

analfenan är lång samt mycket längre än ryggfenan, som är 

kort. Svalgtänderna å hvartdera svalgbenet i en eller tvenne 

rader, och deraf 5 i den inre raden, med hoptryckt och långs 

åt fårad, men ej krenulerad krona, stundom med böjd spets 

och en inskärmning nära denne. | 

Till detta slägte höra omkr. 12 arter från Europa och Asien. 

Närstående former från N. Amerika, som förut varit räknade 

till detta slägte och som utmärka sig genom kortare analfena, 

hafva på senare tiden blifvit generiskt skilde från det samma 
och betraktade såsom utgörande ett eget slägte, med namnet 

Notemigonus, BRarisesoue. Vår fauna räknar af slägtet Abra- 
mis 4 arter, af hvilka den ena ofta af senare författare varit 

upptagen såsom typ för ett eget slägte: Blicca. 

Arter: 

26—32. 1. brama (LINNÉ). 

föga framom 

en enkel rad!).|spetsen af un- 

Nosspetsen |derkäken. 

framstående > Analfenans 
ABRAMIS. z 

strålar .. . Svalgtänderna i 37—44. 2. ballerus (LINNÉ). 

långt framom spetsen 

af underkäken .... 3. vimba (LINNE). 

FVÖMTeN TALET Ne forskare ne SY er AL TO lieeaR (BLOCH): 

1) Stundom förefinnes en rudimentär tand utanför de andra såsom 

antydning till en yttre rad. 

Lilljeborg : Fiskarne, é IL. 18 
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1. Abramis brama (Lissé). 

Braxen. 

Kroppen hög och starkt hoptryckt samt täckt af medel- 

måttigt stora fjäll, som bilda 18—21 långsgående rader å 

hvardera kroppssidan mellan rygg- och bukfenorna. Sidoli- 

niens fjäll 49—57"). Nosspetsen framstår tydligt, men föga 

framom spetsen af underkäken. Byggfenan slutar något bakom 

början af analfenan, hvilken har 26—32?) strålar. Svalg- 

tänderna sitta i allmänhet i en enkel rad, och deras krona 

är starkt hoptryckt, snedt afskuren och långs yttre kanten få- 

rad, och om den icke är särdeles starkt afnött, är dess spets 

å de flesta tänderna hakeformigt böjd, och med en inskärning 

i kanten vid hakens bas. Stundom finnes innanför den 3:dje 

eller 4:de tanden. räknad nedifrån, en rudimentär tand?). 

Rf. 11—12; af: 26—32; brf. 17; bf. 10; stjf. 4—5—+ 

194 5—6. 
Cyprinus pinnis omnibus nigrescentibus etc, ARTEDI: Genera Piscium, pag. 

6, N:o 17. — 1738. 

Cyprinus iride flava etc., IDEM: Descriptiones specierum piscium etc. pag. 

23, N:o 12. — 1738. (Yngre). 

Cyprinus Brama, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 128. — 1761. 

j p A. J. Retzius: Faun&e Suecice Pars I:ma, pag. 360. — 

1800. 

Kl 3 PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. 1II:tium, pag. 

325. — 1831. 

Å C. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård; K. Wetensk. 

Acad:s Handl. 1830, pag. 169. — 1831. 

» Farenus, IDEM: ibm, pag. 175. (Yngre). 

» Brama, S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie ScandinavicR, pag. 

30. ,— 1832. 
» Farenus, IDEM: ibm. (Yngre). 

1) CZERNAY (Bullet. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou, Année 

1857, N:o I, p. 239) har stundom räknat 60 fjäll i sidolinien. | 

2) CZERNAY (anf. st.) bar någon gång funnit 32 strålar i analfenan. 

Vi hafva i den samma icke funnit öfver 30, men V. SIEBOLD och GÖNTHER 

hafva funnit 31. 

3) Detta hafva vi i synnerHet iakttagit hos yngre. 
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Cyprinus Brama, W. V. WRIGHT, B. FrRIEs & C. U. EKSTRÖM: Skandina- 

viens Fiskar, 7:de häft., pag. 175, pl. 42. — 1842. 
Abramis s VALENCIENNES: Hist. nat. des Pois. par Cuvier & Va- 

lenciennes, 'T. XVII, pag. 9. — 1844. 
: 5 H. KrRöveER: Danmarks Fiske. 3:dje Bd., pag. 369. — 

1846—1853. 

å 3 S, NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 
häft. p. 324. — 1853, 

å - HECKEL & KNER: Die Siässwasserfische der Östreichischen 
Monarchie, pag. 104, fig. 54. — 1858. 

5 vetula,  IIDEM: ibm, pag. 108, fig. 56. 
5 brama, DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cyprinoiden 

Livlands, pag. 190. — 1862. 
Å C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 121, fig. 11. — 1863. 

E A ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 300. — 1868. 

5 5 R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 183. — 1875. 

5 É A. W. MaLM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 565. 

— 1877. 

3 - E. MOREAU: Histoire natur. des Poiss. de la France, 

T. III, pag. 395. — 1881. 

7 : B. BENECEE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 118, fig. 90. — 1881. 

5 K FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 193, pl. 135, — 1880—1884. 

; 5 MöBIuUsS & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 115. 

=1883. 

5 & 0. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 433, bild 140. — 1884, 

3 ; GÖSTA SUNDMAN & O. M. REUTER: Finlands fiskar, häft. 

UITSpIE SS VIE 51885! 

- 3 H. G. SEELEY: The Fresh- Water Fishes of Europe, pag. 

211. fig. 116—117. — 1886. 

Dess allmänna Svenska namn är Braxen. De yngre benämnas stun- 

dom enligt Skand:s Fiskar Panka, Blåpanka, Flira, Blecka och Svart- 

" spoling. I östra Skåne hafva vi hört de yngre kallas Bjärk, och vid Up- 

sala hafva vi hört dem benämnas Brazxenbläcka. 

Anm. Ehuru senare författare ofta skilja braxen och björknan i olika 

slägten (Abramis och Blicca); äro dock de yngre af dessa båda arter så 

lika hvarandra, att de stundom äro svåra att åtskilja, utan undersökning af 

svalgtänderna, och att äfven denna distinktion stundom är behäftad med 

svårigheter. Braxen har vanligen blott en enkel rad af svalgtänder och 

björknan i allmänhet 2:ne sådana, med 2:ne tänder i yttre raden, men det 

händer stundom, såsom ofvan är antydt, att man hos den förre finner en 
yttre rad representerad af en liten rudimentär tand, och detta t. o. m. 

å båda svalgbenen; och det händef äfven stundom att den senare (björknan) 
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har den yttre raden. åtminstone på det ena svalgbenet, blott representerad 

af en enda tand. Då är dock denna temligen stor och icke rudimentär, 

hvarigenom man äfven i sådant fall kan åtskilja bada arterna. Braxen har 

i allmänhet något , mindre och talrikare fjäll och flere strålar i analfenan 

än björknan, och dessa skiljaktigheter framhållas i Skandinaviens Fiskar 

och Skandinavisk Fauna såsom utmärkande, men vi hafva iakttagit, att de 

stundom äro försvinnande obetydliga. Så hafva vi stundom hos braxen och 

björknan funnit samma antal strålar i analfenan, nemligen 26. I afseende 

på fjällen, förekomma stundom hos braxen 49—50 och hos björknan 48 i 

sidolinien, och af långsgående fjällrader å hvardera kroppssidan finnas mel- 

lan rygg- och bukfenorna hos den förre stundom 18 och hos den senare 

17 sådana. Framryggen är i allmänhet icke så tunn och starkt hoptryckt 

hos björknan, som hos braxen, och i afseende på färgen råder en temligen 

konstant skilnad dem emellan deruti, att björknanr har bröst- och bukfe- 

norna emot basen köttröda eller rödbrunaktiga, då braxen har dem derstä- 

des gråhvitaktiga eller grågulaktiga och sällan grårödaktiga, eller hos myc- 

ket små hvitaktiga. Såsom anmärkes 1 Skandin. Fauna, slutar ryggfenan 

i allmänhet hos braxen något längre tillbaka än hos björknan, men ej öf- 

ver, utan bakom analfenans början, då den hos den senare slutar ungefär 

öfver nämnda början, eller stundom något litet framom den. Då dessa ar- 

ter stå hvarandra så nära, är det anmärkningsvärdt, att man icke iakttagit 

hybrider dem emellan, ehuru sådane mellan mycket mera och t. o. m. ge- 

neriskt åtskilda arter blifvit anträffade. Detta härleder sig troligen deraf, 

att hybrider af dem likna så mycket endera af föräldrarne, att de icke 

kunnat från den åtskiljas. 

Beskr. Den blir betydligt stor, ehuru dess storlek på 

olika lokaler är mycket vexlaude, utan tvifvel i mån af till- 

gången på föda. I sådane sjöar, der den har ymnig föda, er- 

håller den sina största dimensioner. Så t. ex. uppgifver' Nius- 

son i Skandinavisk Fauna, att han sett en braxen från Fjäll- 

fotasjön i södra Skåne, som vägde 14 skålpund (omkr. 6 kilo- 
gram), och enligt vår erfarenhet har denne sjö stor rikedom 
på Entomostraceer äfvensom på lämplig vegetation. Enligt O. 

G. NorBäcK blir den hos oss stundom 21/, fot eller 750 mill. 
lång och erhåller en vigt af omkr. 8 kilogram. I trakten af 
Upsala hafva vi icke iakttagit någon braxen, som haft längden 

större än 21—22 tum dec.m. eller 630—660 mill. och som 

haft en vigt af 3—4 kilogram. Dess vanliga totallängd här- 
städes är 10—15 tum eller 300—450 mill. — Kroppsformen 

är hög och starkt hoptryckt, ehuru den är underkastad temli- 

gen betydliga vexlingar efter åldern och lokalerne. Dock hafva 

vi icke iakttagit hos oss sådana vexlingar i kroppshöjden, som 
de, hvilka på vissa ställen utomlands blifvit anträffade. Största 
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kroppshöjden innehålles omkr. 25/, till 3?/, ggr i totallängden, 

och är i allmänhet större hos de äldre och större än hos de 

yngre, af hvilka små exemplar företett den sist nämnda pro- 

portionen 1).  Störste tjockleken innehålles omkr. 3 till 3>/; ggr 
och stjertens minsta höjd omkr. 3?/; till 4 ggr i största kropps- 

höjden. Sedd från sidan, har kroppen framtill den öfre pro- 

filen (framryggens) starkare bågböjd än den undre d:o (bukens), 

och den förre är från nacken starkt uppstigande. Framryggen är 

starkt hoptryckt och åsformig, ehuru hos de äldre framtill ej 

skarp, utan der upptill afrundad. Hos de yngre är den starkare 

hoptryckt och ganska skarp och tunn. Med undantag af den 

delen af framryggen, som är strax framom ryggfenan, äro de 

fjäll, som betäcka dess öfverste kant, stälda kant 1 kant emot 

hvarandra, och följaktligen är der långs midten af framryggen 

en fåra, som egentligen icke är fjällbetäckt, på samma sätt, som 

förhållandet är med bukkanten mellan bukfenorna och anus. 

Vid ryggfenans början bildar framryggens profil med den bakre 

ryggens d:o en tydlig trubbig vinkel. Buken är framtill temligen 

tjock och undertill något plattad eller tvärt afrundad, men 

mellan bukfenornas fästen och anus är bukkanten skarpt kölad, 

med fjällen derstädes stälda kant i kant emot hvarandra och 

icke böjda öfver bukkanten. Den bakre kroppsdelen eller stjer- 

ten är ned emot analfenan särdeles hoptryckt och tunn. Anus 

har sitt läge ungef. vid, eller obetydligt framom eller bakom 
midten af totallängden, och synes i allmänhet vara belägen nå- 
got litet längre fram hos de yngre än hos de äldre. — Huf- 

vudet är litet, och dess längd innehålles från nära 5 till omkr. 

5?/; ggr i totallängden, och synes vara minst hos de äldre ho- 

norna. Afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken 

är ungefär lika med eller ock något mindre än hufvudets höjd 

vid nämnde fjällgräns, men hos helt unga exemplar stundom 

större än den senare. Sedt från sidan, bar hufvudet öfre och 

undre profilerne konvergerande ungef. lika mycket emot den 

trubbigt tillspetsade nosspetsen. Den förre är rät eller grundt 

konkav tills öfver näsborrarne, hvarefter den böjer sig nedåt 

till nosspetsen. Sedd ofvanifrån, är nosspetsen afrundad. MHuf- 

1) En förkrympt form af braxen, från Neusiedlersee i Österrike, hvil- 

ken af HECKEL & KNER beskrifvits under namn af Abramis vetula, har 

största kroppshöjden blott utgörande !/, af totallängden. 
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vudet är ofvan. kullrigt, med svaga eller inga spår till 2:ne 

långsgående parallele ryggar, men mellan båda paren näsborrar 

är nosen ofvan plan eller mycket grundt konkav långs åt. No- 

sens längd innehålles omkr. 3!/; till 4 ggr i hufvudets d:o, och 

den är, såsom eljest vanligt, kortast hos de unge. Nosspet- 

sen framstår tydligen, ehuru föga, fråmom spetsen af underkä- 

ken, då munnen är sluten. Näsborrarne sitta 3—4 ggr när- 

mare ögat än nosspetsen. Munnen är liten och med starkt 

uppstigande munspringa, samt temligen tjocke läppar, och bakre 

änden af öfverkäksbenet är något framom ögat och den samme 

af underkäken är något framom ögats midt. Ögonen äro tem- 

ligen stora, och deras längddiameter, som hos de äldre är be- 

tydligt mindre än och hos de unge ungefär lika med nosens 

längd, innehålles hos de förre ungef. 4"'/, till 42/; och hos de 
senare ungef. 3 till 32/, ggr i hufvudets längd, samt innehål- 

les hos de förre omkr. 11!/, eller något mera, och hos de senare 
omkr. I till 12/, ggr i pannans bredd midt öfver ögonen. Loc- 

ket är af en nästan rhomboidisk form, med bakre kanten jemnt 

afskuren eller ock mycket grundt urbugtad, och det saknar ra- 

diära streck. Förlocket är nästan halfmånformigt. <Gälhin- 
norna äro fastvuxna vid gälnäset, och gälöppningarne sträcka 

sig nedtill nägot framom förlockens bakre kanter. Locket och 

underlocket hafva å bakre kanten en bred hudbräm. På huf- 

vudet förefinnas talrika slemporer. På hvardera sidan af det 

samma bilda de en rad, som går från undra sidan af nosknölen 

(gombenets främre ände) bakåt under ögat, der den böjer sig 

uppåt bakom det och fortsättes på hvardera sidan af nacken. 

Å hvardera sidan af hjessan och nacken går innanför denna rad 

en annan sådan -till fjällgränsen på nacken, och denna rad 

sträcker sig äfven fram öfver hvartdera ögat till ofvan näs- 

borrarne. — Göälräfständerna äro temligen talrika och ej så 

synnerligen korta samt i inre kanten med hudpapiller, och följ- 

aktligen i någon mån tjenliga: till att ur vattnet sila smärre 

föremål eller födoämnen. På den främste högre och venstre 

gälbågen hafva vi i den yttre raden räknat 22 och i den inre 

d:o 24 gälräfständer. — Svulgtänderna sitta, såsom ofvan blif- 
vit anfördt, vanligen å hvartdera svalgbenet blott i en enkel 

rad, och i denna till antalet 5, men stundom träffar man å ena 

eller ock båda svalgbenen innanför den 3:dje eller 4:de tanden, 

räknad nedifrån eller framifrån, en liten och rudimentär tand, 
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representerande en yttre rad. De i den egentliga raden hafva 

kronan starkt hoptryckt och snedt afskuren och, sedd från ena 
sidan, stundom något konkav, långs åt fårad och, om den ej 

är för starkt afnött, med en liten hakeformigt böjd spets och 

vid dennes bas med ett hak eller inskärning. "Äfven den ne- 
dersta tanden är hoptryckt. Den rudimentära tanden är trind. 

Den broskartade knölen på hypapophysialutskottet är liten och 

af en elliptisk form och med tvärgående alternerande ryggar. 

Svalgbenen håfva den nedre afdelningen temligen lång och nå- 

got vriden, och med undre kanten framom afsatsen jemn. — 

Ryggfenan är temligen hög, men kort och framtill tillspetsad. 

Den börjar ungefär öfver midten af afståndet mellan bukfenor- 

nas fästen och analfenan, och på ett afstånd från nosspetsen, 

som innehålles omkr. eller föga mera än 2 till ungef. 21/, ggr 
i totallängden, och som är jemförelsevis minst hos de unge, 

samt slutar något bakom analfenans början, eller så, att den 

vertikala linie, som drages genom slutet af dess bas, går genom 

analfenan något bakom dennas början. Dess höjd, som är omkr. 

1!/; till nära 2 ggr större än dess längd; är oftast litet min- 

dre, men stundom ungef. lika med och stundom litet större än 

hufvudets längd, och den innehålles omkr. 5 till 55/g ggr i to- 

- tallängden. Den har 11 till 12 (vanligen 12) strålär, af hvilka 

den 1:ste är rudimentär (ehuru tydlig och uppstående öfver fjäl- 

len derintill), de 3 förste icke grenige och den siste dubbel. — 

Analfenan är lång, så att dess längd är omkr. 11/, till 1?/; 

ger större än dess höjd och omkr. 2 till 2!/; ggr större än ryggfenans 

längd, men den är alltid betydligt lägre än nämnda fena, och fram- 

till mer eller mindre tillspetsad och i undre kanten grundt urrin- 

gad samt baktill betydligt lägre. Den har 26 till 32 (vanli- 

gen 27—530) strålar, af hvilka den 1:ste är rudimentär, men 

tydlig och utstående under de omgifvande fjällen, de 3 förste 

icke grenige och.den siste dubbel. — Bröstfenorna äro temligen 

små, men räcka stundom till bukfenornas fästen, samt äro af en 
oval eller ovalt-elliptisk och baktill snedt afrundad form. Deras 

längd är oftast något större än, men stundom ungef. lika med 

och sällan något mindre än afståndet mellan nosspetsen och 

fjällgränsen på nacken, samt innehålles omkr. d1/, till 6!/5:ggr 

i totallängden. Afståndet mellan deras och bukfenornas fästen 

innehålles omkr. 5 21/, till 7 ggr i den senare längden. De hafva 
i allmänhet 17 strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig:- 
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— Bukfenorna äro något kortare än bröstfenorna och af en 
något bredare, oval och baktill snedt afrundad form, och de 

räcka till anus. Afståndet mellan deras fästen och nosspetsen 

innehålles omkr. 22/, till 2?/, ggr, det samma mellan nämnda 

fästen och analfenan 7"'/, till 9 ggr, och fenornas längd omkr: 62/3; 

till 8 ggr i totallängden, och den är jemförelsevis minst hos de 

unge. De hafva 10 strålar, af hvilka den ytterste är rudimentär men 

dock temligen lång. Deras fjällbihang är kort och trubbigt 

och har ungef. 1. till Y/, af deras längd. —  Stjertfenan 
är djupt inskuren och med mer eller mindre tillspetsade flikär, 

af hvilka den nedre är något längre än den öfre. De längste 

strålarne i den förre äro, med undantag af helt unga exemplar, 

mera än dubbelt längre än fenans mellerste strålar, och de för- 

res längd innehålles omkr. 4 till 4!/, ggr i totallängden. Den 

har 19 fullständige strålar och ofvan 4 till 5 och nedan 3 till 

6 stödjestrålar. — Fjällen äro af medelmåttig storlek och hårda 
och temligen fast sittande cycloidfjäll, med tätt stående kon- 

centriska strimmor och med radiära streck å den frie delen. 

Deras form är såsom vanligt vexlande på olika kroppsdelar. I 

sidolinien och på kroppssidorna hafva de stundom en nästan 

rundad och stundom en nästan rundadt oval form, med den in- 

stuckne änden mer eller mindre tvär och bugtig. På ryggen 

hafva de en cval eller bredt oval form. Deras höjddiameter är 

i allmänhet större än deras längddiameter. De i sidolinien på 

" midten af kroppen och de på kroppssidan ofvan denna hafva å 

den frie delen omkr. 20—30, och de på de nedre delarne af 

kroppssidan omkr. 10—12 tätt sittande, radiära, upphöjda streck, 

utgående till kanten, men en del af dessa äro kortare än de andra. 

Hos ett exemplar, hvars totallängd var 405 mill. hafva vi funnit 

ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början hafva längddia- 

metern utgörande 13 och höjddiametern 15 mill. Mellan rygg- 
och bukfenorna hafva vi å hvardera kroppssidan räknat 18 till 
21 (vanligen 20—21) långsgående fjällrader, af hvilka sidoli- 

niens var den 12:te till 14:de, räknad uppifrån. Emot lekti- 

den erhålla de äldre hanarne ytterst små knottror på fjällens 

frie delar på ryggen och kroppssidorna, i synnerhet på sidorna 

af framryggen och buken, hvilka knottror göra, att fjällen å 
dessa ställen kännas något litet sträfva. En del något större 

sådana knottror hafva vi i början af Juni iakttagit hos dylike 
hanar på hufvudet och framryggen. FEnligt Benecee äro dessa 
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knottror i början hvita och blifva sedermera bernstensgula. — 

Sidolinien är fullständig, men med smala slemporer. Den sänker 

sig framtill till något framom ryggfenan, och går derefter rät 

till stjertfenan, och är vid dennas bas något närmare den undre 

än den öfre kanten af stjerten. Den har 49 till 57 (vanligen 

30—-56) fjäll. — Färgen är underkastad vexlingar, beroende 
hufvudsakligen på åldern, men äfven på lokala förhållanden. 

På våren, i April, hafva vi antecknat följande färg hos en äldre 

hona: Hufvudet ofvan midt åt gråblåaktigt, och ryggen midt 

åt grågrön och på sidorna silfvergrå, med i messingsgult stö- 

tande glans. Hufvudets sidor silfvergrå, dels med messingsgul 

glans och dels med mörkgrön skuggning, i synnerhet på locken 

och upptill. Gällockens kanter mer eller mindre röde. Kropps- 

sidorna äfvensom sidorna af buken och af stjerten ofvan anal- 

fenan silfvergrå, med i viss belysning särdeles märkbar mes- 

singsglans, som företrädesvis har sitt säte framtill å fjällens 

blottade delar, då deremot deras bakre kanter äro mera glän- 

sande silfverhvite. Hufvudets sidor och kroppssidorna hafva en 

temligen tät svartaktig punktering och de senare svartaktiga 

radiära streck å fjällen. Buksidan hvit, här och der med-röd- 

aktig anstrykning och med någon silfverglans. Ryggfenan 

mörkt blågrön i främre kanten och vid spetsen och för öfrigt 

ljusare gråblåaktig, med stark mörkröd anstrykning. Stjert- 

och analfenorna ha ungef. samme färg som ryggfenan, och äro 

inuti och emot basen mörkt grårödaktiga och vid spetsarne och 
kanterne bredt svartblå. Bröstfenorna gråröda, med spetsarne 

och yttre kanterne mörkt gråaktige. Bukfenorna från spetsarne 
inåt till öfver hälften af längden och i yttre kanterne svartblå, 
och för öfrigt gråröda!). TIris silfverhvit, med blekt messings- 

gul anstrykning, med en lifligare messingsgul ring närmast pu- 

pillen> och med skuggning af svartgrön punktering, som är tä- 

tast upptill. Stundom har hufvudet ofvan samme färg, som 

ryggen, och båda äro ljusare, grågulaktiga, och stundom äro de 

olivgröna, och stundom äro kroppssidorna något dunklare och 

med starkare messingsgul glans, och stundom saknas den röd- 

aktige anstrykningen på buken och den mörkröde eller gråröde 

1) Den röde färgen å fenorna och buken torde dock i de flesta fall 

icke tillhöra den lefvande fisken, utan uppkomma efter döden genom exsu- 

dat af blod. 
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färgen på fenorna. Stundom är ryggsidan mörkt grågrön och 

kroppssidorna mörkt silfvergrå och bröst-, buk- och analfenorna 

för det mesta svartgrå, eller ock mörkt grågrönaktiga och vid 

basen gråhvitaktiga. De unge hafva blekare färger och sakna 

messingsglansen, och kroppssidorna äro ljusare silfvergrå eller 

rent silfverhvita, och de pariga fenorna äro hos dem emot basen 

gråhvitaktiga, eller grågulaktiga, eller ock hvitaktiga, eller på 

våren stundom till och med blekt gråröda, men alltid emot 

spetsarne mörka eller svartgrå, liksom rygg- och stjertfenorna, 

hvaraf benämningen Svartspoling uppkommit. | 

Jemfördt med idens, visar braxens fasta kranie flera i ögo- 
nen lätt fallande skiljaktigheter, hvilka häntyda på de yttre 

skilnaderne mellan desse fiskar i hufvudets form i allmänhet. 

Braxens kranie är, i synnerhet baktill, betydligt högre än idens, 

och dess höjd öfver den bakre änden af det öfra nackbenets-hop- 

tryckta bakåt utstående utskott är mycket större än dess stör- 
sta bredd. Kraniets hele bakre del är betydligt högre. I öfver- 

ensstämmelse dermed är basilarbenet högre, och det företer långs 

dess undra sida en djup ränna, i hvilken den bakre änden af 
parasphenoidbenet är insänkt. <Basilarbenets hypapophysialut- 

skott är äfven vid basen något hoptryckt och det är något kor- 

tare än det hos iden. Kraniets öfre profil är något konkav eller 

inböjd, och det har ofvan 2:ne långsgående obetydlige och bug- 

tige ryggar, bildade af rader af slemporer. Det öfre nackbe- 

nets vertikala, hoptryckta och bakåt rigtade utskott är särdeles 

högt och stort och mycket större än det samma hos iden, samt 

baktill tillspetsadt. Framtill vid basen af detta utskott bilda 

de båda hjessbenen gemensamt en bakåt rigtad spetsig vinkel. 

Parasphenoidbenet . har å undra sidan mellan de basitemporale 

vingarne en skarp köl. Det öfra silbenet har i främre kanten 

en djupt ingående bugt och har framtill å hvardera sidan af 

denna ett framstående spetsigt utskott. Plogbenets främre ände 

är tjock och är delad af en smal och djupt ingående bugt eller 

inskärning. Hyomandibularbenet är långsträckt och i främre 

kanten föga utvidgadt, och dess båda öfre ledknappar samman- 

löpa, ehuru gränsen dem emellan är antydd genom en fåra. 

Os symplecticum är smalt. Gombenet är mycket kort, och 

pterygoidbenet är bredt och nästan ovalt samt framtill tillspet- 

sadt. Mellankäks- och öfverkäksbenen äro högre än de hos iden, 

och de senare hafva det i öfre kanten å midten uppstående flik- 
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formiga utskottet bredare. Underkäksbenen utmärka sig deri- 
genom, att deras öfre kant vid deras främre ände är utviken 
åt sidan, så att dessa ben derstädes, sedda ofvanifrån, visa sig 

bredare. Kotornas antal hafva vi funnit vara 44, hvaraf 20— 

21 voro bålkotor!). Denne del af skelettet utmärker sig ge- 

nom de långa refbenen och neural- och hemaltaggarne. Skul- 
derapparatens ben äro mindre och svagare än idens. 

Braxen är inom Sverige vida utbredd, och den förekommer i 

de fleste sjöar och strömmar af någon betydenhet från det sydli- 

gaste Skåne till Norrbotten, ehuru den saknas i Jemtland och 
i fjelltrakterna och i de nordligare delarne af Norrbotten. OC. G. 

LöwesEJeLm har icke iakttagit den vid Qvickjock och vi iakt- 

togo den icke vid Karesuando, men den förekommer enligt Hz. 

WiDEGREN i Torneåelfs nedra lopp. Den förekommer äfven i de 

inre delarne af den norre Östersjöns och Bottniska Vikens skärgår- 

dar. Enligt sistnämnde författare?) finnes den inom Vester- 

botten i skärgården och i de nederste delarne af de större elf- 

varna derstädes, men saknas i Lappmarken. Enligt Fi. Trr- 

Bom ?) lär den dock förekomma i Umeå lappmark i sjön Malgo- 

maj och i någre med denne i förbindelse stående smärre sjöar. 

P. Orssos har icke träffat den inom Jemtland. J. ÅA. Wiström 
har 'benäget meddelat oss, att den inom Helsingland förekom- 

mer i de större insjöarne, 1 synnerhet sådane, som hafva vassar 

vid stränderna, och i en sammanhängande rad af sjöar, genom 

hvilka Dellensjöarne stå i förbindelse med hafvet. Inom Da- 

larne förekommer den enligt benäget meddelande af Å. STEFFES- 
BurG allmänt i de större sjöarne och vattendragen i de södre 
och östre delarne af denna provins. I Vesterdalelfven och dess 

större tillflöden finnes den dock ända upp i Äppelbo socken, och i 

Vester-Dalarne i Hormundsjön i Transtrands socken, men i 

Österdalelfven går den ej längre upp än till Grådafallen i Gag- 

nefs socken, och för öfrigt saknas den i hela Österdalarne. I 

Gestrikland är den enligt benägna uppgifter af J. SPÅNGBERG 
allmän i alla sjöar och strömdrag af någon betydenhet, och så 

är det äfven enligt vår erfarenhet förhållandet i Upland, i hvars 

1) KRÖYER och MALM hafva räknat 43 kotor, hvaraf den förre upp- 

tagit 22 såsom bålkotor. 

2) Handlingar rörande Landtbruket och dess Binäringar, 24:de del. 

ny följd: V, pag. 42. 
3) Nordisk Aarsskrift for Fiskeri 1884 (särsk. aftr. p. 28). 
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skärgård den äfven förekommer, och samma förhållande är det 
äfven för öfrigt i hela mellersta och södra Sverige, ehuru den 

enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna icke skall vara allmän i 
Götaelf. — Inom Norge förekommer den i en del sjöar och flo- 

der i de sydöstre delarne af landet, men saknas i de vestre kust- 

trakterne, och dess utbredning inom Norge sträcker sig icke 

längre norrut än till Storsjön i Odalen under 619 n. br. Den 
saknas i Mjösen. — Enligt ”Finlands Fiskar” är den inom Fin- 

land allmänt utbredd upp till sydliga Lappland, eller till 67? 

23 n. br. äfvensom i déss inre skärgårdar. Enligt Parras och 

Kesster. är den inom Europeiska Ryssland allmän i alla större 

floder och sjöar och i dylike som äro bildade genom utvidg- 

ningar af floderna, och den förre uppgifver, att den äfven finnes 

i Moeotiska Träsket och 1 Kaspiska Hafvet, men den finnes icke 

i Sibirien. För öfrigt finnes den 1 hela Europa norr om Al- 

perna och Pyreneerna. 

Den, såsom sine fränder, är sällskaplig och håller sig van- 

ligen tillsamman i stim, som vid lektiden äro af betydlig stor- 
lek. Den är skygg och försigtig, och blir lätt skrämd af bul- 

ler af diverse slag, och de äldre hålla sig i allmänhet på dju- 

pare vatten och komma ej upp på grundare sådant invid strand- 

bräddarne, om de icke af någon tillfällighet drifvas dit. Den 

håller sig mycket i närheten: af bottnen, der den oftast söker 

sin föda, men stundom får man se den simmande omkring för 
detta ändamål i smärre skaror. Den väljer gerna för sin vi- 
stelse sådana ställen, der vattnet är måttligt djupt och hvarest 

är vegetation af diverse vattenväxter, i synnerhet af det så kal- 
lade braxengräset (Isoétes lacustris). På dylika ställen bökar 

den i bottnen, och de stundom på vattnet flytande, uppbökade 

växterna gifva då dess närvaro tillkänna. Den är seglifvad, 
ehuru ej i samma grad, som rudan, och kan, nedbäddad i vått 

gräs eller mossa, transporteras längre väg. Dertill bidrager 

utan tvifvel den brede hudbräm, hvarmed locket och underloc- 

ket äro kantade, och som gör att gälkaviteten föllständigare 

kan tillslutas, så att gälarne längre kunna bibehålla sin fuk- 

tighet. Vintern tillbringar den i djupare vatten vid bottnen i 

tätt packade och stora skaror, och uppsöker dertill alltid samma 

ställen, hvilka af fiskarena benämnas braxenstånd. Uti Skan- 

dinaviens Fiskar omtalas ett dylikt braxenstånd i Hallbosjön, 

nära Nyköping i Södermanland, hvilket erhållit benämningen 
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hakvarpet, och hvarest man stundom på en gång under vintern 

fångat 500 till 2,000 lispund braxen. En dylik fångst i trak- 

ten af Askersund (troligtvis i nordligaste delen af Vettern) omta-. 
las i Skandinavisk Fauna. Braxens födoämnen utgöras företrä- 

desvis af vegetabilier, hvilka den slukar dels i friskt och dels 

i halfupplöst eller upplöst tillstånd, under det att den bökar i 

bottnen, men den slukar derjemte insekter, insektlarver, Ento- 

mostraceer och maskar. Vi hafva i dess tarmkanal funnit före- 

trädesvis vegetabilier, af hvilka en del voro helt och hållet upp- 
lösta eller jordartade och blandade med grus, utvisande, att den 

slukat dem vid bottnen. Derjemte hafva vi äfven hos den träf- 

fat Cladocerer och lemningar af sådana Ostracoder, som uteslu- 
tande äro bottendjur. De ofta starkt afnötta kronorna å dess 

svalgtänder utvisa, att den begagnar dessa till söndermalning 

af sina födoämnen, och detta synes i synnerhet vara af behof- 
vet påkalladt, då det är frågan om vegetabilier och sådana djur, 

som hafva ett fastare hudskelett. — Dess lektid inträffar tidi- 

gare i de södre än 1 de norre trakterne af landet, och i all- 

mänhet vid den tid, då i den trakt, der den förekommer, en- 

busken och häggen blomma: i södra och mellersta Sverige i 

den senare halfdelen af Maj och i början af Juni, och i norra 

Sverige längre ut i Juni tills bort emot midsommar. I trakten 

af Upsala hafva vi iakttagit den med rinnande rom 1i slutet af 

Maj och i början af Juni. Enligt Lrorp leker den i trakten af 
Venersborg vid nämnde tid, men i Göteborgs och Bohusläns 

Fauna uppgifves, att den i Götaelf vid Tingstad, strax norr om 

Göteborg, i allmänhet skulle leka omkring den 20:de Juni. 

Den har sina bestämda lekställen, till hvilka den hvarje år 

återkommer i och för leken. Dessa ställen utgöras i allmänhet 

af grunda och lugna samt gräsiga eller med bottenvegetation 

försedda vikar i sjöar och strömmar. Vi hafva undersökt så- 
dana ställen i Mälaren, och funnit dem vara omkr. !/, till 1 

meter djupa, med något sandblandad dy på bottnen, och med 

ymnig tillgång på dels lefvande och dels i upplösning varande 

vegetation, samt med en synnerligen stor rikedom på Entoma- 

straceer af både Cladocerernas, Ostracodernas och Copepodernas 

grupper. Den samlar sig i och för leken i stora stim, och ha- 

narne skola först anlända till lekplatserne. Leken förrättas med 
buller och plaskande och helst under lugna nätter, och varar i 
3 till. 4 dygn. Först skola de äldre och sedan de yngre leka, 
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men detta lär dock icke vara någon stående regel, ehuru det 

kan antagas, att de äldre och yngre icke leka samtidigt. &Le- 

ken skall förrättas i 3 terminer eller omgångar, med omkr. en 

vecka eller mera mellan hvarje. Till följd af fiskens skygghet 

kan den genom något buller lätt blifva bortskrämd från lek- 

platsen, och leken sålunda blifva störd. Äggen äro små, gul- 

aktiga och anklibbande, och fästas på bottenvegetation, ris- 

qvistar m. m. hvaremot honan stryker sig. Deras antal har af 

BeseckKe beräknats till 2—300,000 hos en medelstor hona. De 

kläckas mer eller mindre fort efter det de blifvit lagda, bero- 

ende af temperaturens beskaffenhet: på 1—2!/, veckor. Ynglet 

är strax efter kläckningen lifligt och rörligt och växer fort. Den 

kan: med fördel uppdragas i fiskdammar, om desse hafva till- 

räckligt och friskt vatten samt fet och dyig botten och ymnig 

tillgång på passande vegetation och på Entomostraceer. Med af- 
seende på dess odling hänvisa vi till O. G. NorsBäck: Handled- 
ning i Fiskevård och Fiskafvel. Braxens kött är sundt och väl- 

smakande, och somlige anse den, då den är stor och fet, för 

den smakligaste af alle våre karpfiskar. Då den derjemte är 
allmänt utbredd och ofta förekommer och fångas i betydlig 

mängd, är den en af de värdefullaste, om ej den värdefullaste 

af dem alla. Den fångas med nät, katsor, ryssjor och not, hvil- 

ken senare dock enligt Skandinaviens Fiskar icke skall vara 

lämplig, emedan den skrämmer fisken och förderfvar leken. Den 
kan äfven metas med metmask eller insekter till agn. 

Vi hafva ofvan (sid. 195) antydt, att man anträffat en ba- 

stard mellan mörten och braxen. Denne bastard var redan känd 

af Brock, men beskrefs af honom såsom en särskild art, under 

namn af Cyprinus Buggenhagii, och den gälde såsom sådan 

tills v. SteBorp framstälde den förmodan, att den vore en bastard 

mellan en art af sl. Abramis och en d:o af sl. Leuciscus. Då 

bäde dess byggnad och dess enstaka förekomst tala för, att den 

är ett sådant mellanting, har denna åsigt af senare författare i 
allmänhet blifvit antagen, och efter GöstHErs föredöme har man 

yttrat den öfvertygelsen, att af slägtet Leuciscus ingen annan 

art än mörten rätt gerna kan hafva bidragit till uppkomsten 

af denne bastard eller hybrid, och att å andra sidan det är af 

slägtet Abramis braxen som: dertill lemnat sitt bidrag. Detta 

synes äfven för oss vara antagligt, och i synnerhet alla exem- 

plar af denne bastard, som blott hafva en rad tänder å hvart- 
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dera svalgbenet, eller ock blott en rudimentär tand i yttre ra- 

den, synas oss med allt skäl kunna antagas såsom bastarder 

mellan braxen och mörten, och icke mellan denne senare och 

björknan. Då denne bastard har blifvit anförd i Skandinavisk 
Fauna, Fiskarna, sid. 334, och sedan dess åtskilliga gånger 

blifvit anträffad inom Sverige, vilja vi här särskildt beskrifva 

den, för att desto mera fästa uppmärksamheten på den. 

Bastard mellan Abramis brama och Leuciscus rutilus. 

Svalgtänderna i allmänhet i enkel rad, eller någon gång 

å det ena eller ock å båda svalgbenen en liten tand i yttre raden, 

och å hvartdera svalgbenet 5 d:o för öfrigt, eller å det venstra 6, 

med kronan hoptryckt och å de öfra tänderna fårad och, om den 

icke är för starkt afnött, med hakeformig spets och en inskärning 

vid dennes bas. Största kroppshöjden innehålles omkring 2/3 

till 3”/; gånger i längden till spetsarne af de mellerste stjert- 

fenstrålarne.  Analfenan har 18—21 strålar:  Sidoliniens 
fjäll äro 45—54, och de å hvardera kroppssidan mellan rygg- 

och bukfenorna långsgående fjällraderna äro 15—18, hvaraf 

sidoliniens är den 10:de—12:te uppifrån. 

Rf. 12—13; af. 18—21; brf. 16—19; bf. 10; stjf. 3—4 

+ 19 +4—53. 

Cyprinus Buggenhagii, BLocH: Naturgesch. der Fische Deutschlands, 3:er 

Theil, pag. 137. Taf. 95. — 1784. 

Abramis Leuckarti, HECKEL: Annalen d. Wiener Museums, T. I, pag. 229, 

Taf. 20. — 1836, 

” » HECKEL & KNER: Die Sässwasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 117, Fig. 61. — 1858. 
Abramidopsis ', C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 134, Fig. 15 & 16. — 1863. 
Hybrid between Abramis brama and Leuciscus rutilus, A. GÖNTHER: Catal. 

of the fishes in the Brit. Mus. vol. VII, pag. 214. — 

1868. 
Cyprinus Buggenhagii, A. QUENNERSTEDT: Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 

1877, N:o 7, pag. 13, Tafl. VII, 1 & 2. — 1877—78. 
Abramidopsis Leuckartii, A. FEDDERSEN: Fortegnelse over de Danske Fersk- 

vandsfiske; Naturhistorisk Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te 

Bd. pag. 86. — 1879—1880. 

Abramis leuckarti H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

201 SALSA 1886: 
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Beskr. Enligt Brocr blir denne bastard omkr. 345 mill. 

lång. Enligt v. SieBonrp blir den en fot eller 300 mill. lång. 
Af de af QuEnnerstepT (anf. st.) beskrifna exemplaren, och hvil- 

kas längd är beräknad från nosspetsen till spetsarne af de 

mellerste stjertfenstrålarne, är det ena 230 mill. det andra 

240 mill. och det tredje 245 mill. långt. Dessa exemplar 

kunna således betraktas såsom temligen fullvuxna. Så är äfven 

förhållandet med ett i Upsala Universitets zoologiska mu- 

seum befintligt exemplar från Dalarne, som jemte ett annat nå- 

got mindre blifvit föräradt af Doktor ÅA. STEFFENSBURG, Och då 

detta exemplar är i särdeles fullständigt skick, vilja vi här med- 

dela följande mätt å det samma: Totallängd till spetsen af nedre 

stjertfenfliken 8 3/,, tum dec.m. eller 264 mill. Längd till spet- 

sarne af de mellerste stjertfenstrålarne 225 mill. Största kropps- 

höjd 74 mill. Störste tjocklek (öfver buken) 24 mill. Stjertens 
minsta höjd strax framom stjertfenan 25 mill. Afstånd mellan 

nosspetsen och anus 133 mill. D:o mellan d:o och bukfenorna 

93 mill. D:o mellan d:o och ryggfenan 112 mill. D:o mellan 
bröst- och bukfenornas fästen 40 mill. D:o mellan bukfenornas 

d:o och analfenan 37 mill. Hufvudets längd 48 mill. Afstånd 

mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken 38 mill. Hufvu- 

dets höjd öfver nämnde fjällgräns 40 mill. Nosens längd 14 

mill. Öfverkäkens d:o 13 mill. Underkäkens d:o 17 mill. Ögats 

längddiameter 12 mill. Pannans bredd midt öfver ögonen 18 

mill. Ryggfenans höjd 50 mill. D:o längd 32 mill. Anal- 

fenans höjd 34 mill. D:o längd 38 mill. Bröstfenans längd 

41 mill. Bukfenans d:o 39 mill. D:o fjällbihangs d:o 14 mill. 

Stjertfenans nedre fliks längste strålars längd 65 mill. D:o 

mellerste strålars d:o 27 mill. — Liksom hos braxen är dess 

kroppsform underkastad betydliga vexlingar både individuelt och 

efter åldern, men i synnerhet det senare. Den är i allmänhet 

högre hos de större och fetare, och lägre hos de yngre än hos 
de äldre. Den är lägre än den hos braxen, och äfven något 
mindre hoptryckt än dennes, och närmar sig 1 dessa afseenden 

till nosvimmans. De nu meddelade måtten utvisa, att hos detta 

exemplar största kroppshöjden innehålles något öfver 3!/, ggr 

i totallängden och omkr. 3 ggr i längden till de mellerste stjert- 

fenstrålarnes spetsar. Hos de 2:ne första af de af QUENNERSTEDT 
beskrifna exemplaren innehålles största kroppshöjden hos det ena 
nära 3 och hos det andra 2?/; ggr 1 längden till de mellerste 
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stjertfenstrålarnes spetsar. Af 2:ne andra exemplar i Upsala 

Universitets zoologiska museum har det ena totallängden till 

spetsen af nedre stjertfenfliken utgörande 195 mill. och längden 

till spetsarne af de mellerste stjertfenstrålarne varande 172 

mill. samt största kroppshöjden varande 53 mill., och det andra 

har totallängden utgörande 160 mill. och längden till spetsarne 

af de mellerste strålarne i stjertfenan varande 140 mill. samt 

största kroppshöjden varande 41 mill., och denna senare höjd 

innehålles således hos det förra exemplaret omkr. 3?/, ger i 

totallängden och omkr. 3!/, d:o i längden till de mellerste 

stjertfenstrålarnes spetsar, och hos det senare exemplaret omkr. 

4 ggr i den förra och omkr. 3?/; d:o i den senare!). Störste 
tjockleken utgör omkr. !/, eller något mera af största kropps- 

höjden, och stjertens minsta höjd utgör äfven omkr. !/, af den 

samma, samt innehålles omkr. eller nära 2 ggr i hufvudets 

längd. Framryggen höjer sig bågformigt från nacken, och dess 

profil är starkare böjd än bukens d:o, och den bildar med den 

bakre ryggprofilen en trubbig vinkel vid ryggfenans början. 

Framtill vid nacken är framryggen temligen tjock, men der 

bakom emot ryggfenan starkt hoptryckt eller åsformig och tem- 

ligen skarp. Sjelfva ryggkanten är här täckt af öfver den 

samme liggande eller böjda fjäll, och så är det äfven förhål- 

landet med den temligen trubbigt kölade bukkanten mellan 

bukfenorna och anus. Framom bukfenorna är buken undertill 

plattkonvex. Afståndet mellan nosspetsen och anus utgör hos 
det större exemplaret ungef. 1/5; af totallängden, men hos de 

båda mindre något mera än denna !/,. Hos de af QUENNEKSTEDT 
afbildade exemplaren synes anus hafva haft sitt läge något 

bakom midten af totallängden, och den är således till läget 

vexlande, ehuru efter utseendet mera öfverensstämmande med 

mörtens i detta afseende. — Hufvudet är litet, och dess längd 
innehålles enligt de ofvan meddelade måtten 5!/; ggr i total- 

längden och omkr. 4!/, ggr i längden till de mellerste stjart- 

fenstrålarnes spetsar. Hos det ena af de ofvan omnämnda båda 

mindre exemplaren i här varande museum innehålles dess längd 
omkr. 51/; ggr i totallängden och omkr. 4!/, d:o i längden 
till de mellerste stjertfenstrålarnes spetsar, och hos det andra 

1) Studer. L. HEDELL har benäget meddelat oss mått å ett af honom 

undersökt exemplar, som var 240 mill. långt och 63 d:o högt. 

Lilljeborg : Fiskarne, II. 19 
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omkr. 55/, ggr i den förra längden och omkr. 5 d:o i den se- 

nare. Afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken 

är hos den äldre något mindre än hufvudets höjd öfver nämnde 

gräns. Nosen är trubbig eller trubbspetsig, och dess spets räc- 

ker något litet framom spetsen af underkäken, då munnen är 

sluten, och dess längd innehålles hos den äldre omkr. 3 7/, och 

hos de yngre nära 4 ggr i hufvudets d:o, och är hos den förre 

större och hos de senare lika med eller mindre än ögats längd- 

diameter, hvilken i allmänhet är mindre än pannans bredd midt 

öfver ögonen. Munnen är liten, med något uppstigande mun- 

springa, och bakre änden af öfverkäksbenet är ungef. under ögats 
framkant och den samme af underkäken är under dess midt. 

Näsborrarne sitta dubbelt närmare ögat än nosspetsen. Lockets 

bakre kant är mycket grundt urringad eller nästan jemnt af- 

skuren.  Gälhinnorna äro stundom mindre och stundom mera 
sammanvuxna med gälnäset. Hos det större exemplaret är sam- 

manväxningen mindre, och gälöppningarne sträcka sig nedtill 

hos det ungef. till midten af afståndet mellan ögat och bakre 

kanten af förlocket, och hos de mindre exemplaren är den större, 
så att nämnde öppningar der blott sträcka sig till förlockets 

bakre kant. — Gälräfständerna äro korta och tillspetsade och 
i inre kanten bärande hudpapiller, men de äro temligen talrika 

och vi hafva på den främste högre gälbågen i den yttre raden 

räknat 18 och i den inre d:o 23. — Svalgtänderna sitta å 

hvartdera svalgbenet, såsom redan blifvit anfördt, 1 allmänhet 

i en enkel rad, och deras antal är oftast å det högra svalgbe- 
net 5 och å det venstra d:o 6, men stundom » på hvartdera. 

På 2:ne exemplar hafva vi iakttagit det förra och på 1 d:o det 

senare förhållandet, och v. SieBorp har af 45 undersökta exem- 

plar funnit det förra hos 24. Sällan förekommer en liten tand 

såsom representant för en yttre rad, och då den finnes, synes 

den företrädesvis hafva sin plats blott på det venstra svalgbe- 

net, enligt v. StEBonp, som af de 45 exemplaren fann den der- 

städes hos 2:ne, men QuEnsErksteEDT iakttog en dylik tand å båda 

svalgbenen. Såsom redan är uppgifvet, är deras krona hop- 

tryckt, 1 synnerhet på de 3—4 öfra tänderna, och å dessa långs 

åt eggen fårad och, om den icke är för starkt afnött, försedd 

med en liten 1 form af en hake böjd spets och vid dennes bas, 

eller mellan den och eggen, med en inskärning eller ett hak. 

Den nedersta tanden är mindre hoptryckt och stundom tende- 
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rande till den koniske formen. Svalgbenen ha den nedra af- 
delningen eller utskottet något kortare och mera böjdt än det 

samma hos braxen, men liksom hos den med undre kanten slät. 

Deras öfre afdelning eller utskott saknar den utvidgning i främre 

kanten vid spetsen, som der finnes hos braxen. De äro för öf- 

rigt icke af någon starkare byggnad än dennes. — Ryggfenan 
företer ungefär samma proportioner, som hos braxen, och dess 

höjd, som är omkr. 1!/, ggr större än dess längd, innehålles 
omkr. 5!/, ggr i totallängden, och är väl så stor, som hufvu- 

dets längd. Den börjar på ett afstånd från nosspelsen, som 

innehålles omkr. 2!/; ggr i totallängden, samt ungef. öfver 

slutet af bukfenornas fästen, och slutar framom analfenan. Den 

har 12 till 13 strålar, af hvilka den 1:ste är rudimentär, men 

uppstående öfver de omgifvande fjällen, de 3 förste icke grenige 

och den siste dubbel. -— Analfenan är af medelmåttig längd, 

hvilken är något, men ej synnerligen mycket större än dess 
höjd, ehuru temligen betydligt större än ryggfenans längd. Den 

är temligen starkt urringad i undre kanten, och dess höjd fram- 
till, som är mera än dubbelt större än den samma baktill, ut- 

gör ungef. ?/, af ryggfenans d:o, samt innehålles nära 8 ggr i 
totallängden. Den har 18 till 21 (vanligen 18—20) strålar, af 

hvilka den Il:ste är rudimentär, men högt uppstående öfver de 

omgifvande fjällen, de 3 förste icke grenige och den siste dub- 

bel. — Bröstfenorna äro elliptiska och snedt tillspetsade och 

räcka ej till bukfenorna, och deras längd, som är något större 

än afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken, inne- 

hålles omkr. 67/, ggr 1 totallängden, och afståndet mellan deras 
och 'bukfenornas fästen innehålles omkr. 6"/; ggr i den senare 
längden. De hafva 16 till 19 strålar, af hvilka den ytterste 

icke är grenig. — Bukfenorna, som äro fästade på ett afstånd 
från analfenan, som är något mindre än det samma mellan 
bröst- och bukfenornas fästen och som innehålles något mera 

än 7 ggr i totallängden, äro af en nästan oval och baktill snedt 
och svagt afrundad form, samt "räcka ej fullt till anus. De 
hafva 10 strålar, af hvilka den ytterste är rudimentär och de 

2 ytterste icke grenige. -— Stjertfenan är djupt inskuren och 

med spetsige flikar, af hvilka den nedre är något längre än den 

öfre. De" längste strålarne i den förre äro mera än dubbelt 

längre än fenans mellerste strålar, och deras längd innehålles 

omkr, 4 ggr i totallängden, Den har 19 fullständige strålar 



292 Slägtet Abramis. 

och ofvan 3 till 4 och nedan 4 till 5 stödjestrålar. — Hjällen 

äro af medelmåttig storlek, ehuru något större än braxens och 

ungefär lika stora som björknans, men de äro ganska tunna. 

De äro såsom vanligt af något vexlande form på olika kropps- 
delar: på kroppssidorna, med undantag af stjerten, nästan run- 

dade eller rundadt ovala, dock med den instuckne änden mer 

eller mindre tvär och bugtig, och på ryggen rundadt ovala, 

vid sidolinien och ofvan denna å den frie delen med 6—10 ra- 

diära streck, och under den samma med 3—4 sådana, men med 

talrika bugter i den frie kanten. I den instuckne delens kant 

förefinnas några få bugter, och å den samme stundom intet och 

stundom ett eller annat radiärt streck. Dessutom ha de tätt 

stående koncentriska strimmor. Å det 264 mill. långa exem- 
plaret har ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början höjd- 

diametern varande 9!/, och längddiametern 10 mill. Mellan 
rygg- och bukfenorna äro å hvardera kroppssidan 15 till 18 

(vanligen 16) långsgående fjällrader, af hvilka sidoliniens är 

den 10:de till 12:te, räknad uppifrån 1). — Sidolinien är full- 

ständig, och bildar framtill en temligen stark båge nedåt, och 
går derefter rät till stjertfenans bas, men närmare buk- än 

ryggkanten, och detta äfven vid nämnde bas. Den har enligt 

våra lakttagelser 45, enligt v. SirBonps 45 till 54 och enligt 

QuENNERSTEDTS 49 fjäll). — Färgen är enligt v. SieBorp under- 

kastad några vexlingar. Studer. L. Hevernr har benäget lem- 
nat oss följande uppgift öfver färgen hos den friske fisken: Rygg- 

sidan mörkgrön; kroppssidorna silfverhvita, stötande i messings- 

gult; buksidan hvit; fenorna mörka, gråbruna; bukfenorna med 

svag köttröd anstrykning; stjertfenans öfverste och nederste stråle 

äfven med svag köttröd anstrykning. Iris rödgul. På det af 

STEFFENBURG förärade större exemplaret kan man ännu se, att bröst- 

fenorna till. större delen varit gulhvitaktiga och endast mör- 

kare i den yttre kanten, och att analfenan vid basen varit gul- 

1) Å det minsta exemplaret hafva vi räknat 15 längsgående fjällrader, 

ehuru dess fjällbetäckning är betydligt skadad, och å de båda andra exem- 

plarev, hvilkas fjäll äro fullständigt i behåll, hafva vi räknat 16 sådana. 

QUENNERSTEDT har å ett exemplar räknat 18, men V. SIEBOLD har icke räk- 

nat flera än 17. 

2) Detta senare tal har äfven Studer. L. HEDELL funnit å ett exem- 

plar, enligt benägen uppgift till oss. 
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rödaktig. Enligt uppgift skulle dess ögon hafva haft samme 

rödaktige färg, som hos mörten. Enligt v. SigBonp är den på 

ryggen gröngrå och på kroppssidorna och på buken silfverhvit. 

De pariga fenorna äfvensom analfenan äro antingen enfärgadt 

ljusgrå eller smutsigt gula, med en stundom starkare och stun- 

dom svagare svart anstrykning. Rygg- och stjertfenorna alltid 

svartaktiga. 

I öfverensstämmelse med dess egenskap af hybrid eller ba- 
stard står det förhållandet, att den alltid förekommer enstaka 

eller fåtalig. Den har emellertid åtskilliga gånger och på olika 

ställen anträffats inom Sverige. Den som först hos oss iakt- 

tagit denne fisk, lär enligt Quennerstebrt (anf. st.) vara Prof. 

NS. BerGGrRES i Lund, som redan år 1864 tillvaratog och afteck- 

nade ett i Ringsjön vid Stehag i Skåne fångadt exemplar. Året 
efter, eller 1865 blef det ofvan anförda minsta exemplaret (fån- 

gadt: i Klarelfven vid Karlstad) tillvarataget af då varande 

Studeranden, nu mera Medic: Doktorn och Förste Stadsläkaren 

Kras LisrorH samt sedermera föräradt till Upsala Universitets 

zoologiska museum. År 1869 blefvo enligt QUENNERSTEDT 2:Nne 

exemplar fångade i Helgeå i Skåne samt tillvaratagna och upp- 

stoppade (af Konservator A. Svensson, enligt hvad vi erfarit) 

och förvaras i Christianstads skolas museum. Ungefär ett par 

är senare blef det ofvan beskrifna exemplaret (fångadt i sjön 

Runn i Sundborens socken i Dalarne) jemte det ofvan anförda 

l:sta: mindre tillvarataget af Doktor ÅA. STEFFENBURG, Och båda 

af honom förärade till Upsala Universitets zoologiska museum; 

och år 1876 blef enligt QvuEnnersteprt ett exemplar fångadt i 

Ringsjön och föräradt till Lunds Universitets zoologiska mu- 

seum af Professor CarL NAUuMaAnn, och enligt den samme blef 

året derefter ett exemplar (fångadt i samme sjö vid Lillö) ge- 

nom Prof. S. BerGGrens försorg tillvarataget och förskaffadt till 
sist nämnda museum, och:-ett andra exemplar skall enligt ho- 

nom då hafva blifvit fångadt å samma ställes År 1878 blef 
ett exemplar fångadt i Dalelfven i Dalarne, och iakttaget af Stud. 
L. Hepoeun. Enligt ”Årsskrift, ITI, 1881” öfver ”Göteborgs natur- 

historiska museum, zool. zoot. afdelningarna”, pag. 9, hade då 

ett exemplar, fångadt i Ringsjön, blifvit föräradt till Göteborgs 
naturhistoriska museum af Prof. CARL NAUMANN. Således hafva, 

så vidt det för oss är bekant, inalles 11 exemplar blifvit tagna 
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inom Sverige, och oftast har den anträffats 1 Ringsjön i Skåne, 
der 5 exemplar blifvit fångade. — Inom Norge har den icke 

blifvit iakttagen. — Enligt ”Finlands Fiskar”, TV:de häftet, 

under mörten, hafva 3:ne exemplar erhållits i Finland på ett 

och samma ställe. Enligt ÅA. FEDDERSEN (anf. st.) har den i 

Danmark anträffats på Lolland i Mariebosjöarne. För öfrigt 

har den erhållits i Ryssland, Österrike, Tyskland, Belgien, Frank- 

rike och England. TI Tyskland synes den oftast hafva före- 
kommit. 

Den erhålles tillsamman med mört och braxen, och torde 

till lefnadssättet öfverensstämma med desse. Enligt v. StEBOLD 
är den fruktsam, och dess lektid skall i Tyskland inträffa i 

slutet af April. Hanen skall enligt honom då erhålla en lek- 

drägt, som utmärker sig derigenom, att der då på hjessan, 

gällocken, ryggen och öfra kroppssidorna uppkommer ett hud- 

utslag, bestående af små hvitaktiga skifvor, som 1 midten hafva 

en konisk upphöjning. Dylika förekomma äfven på inre sidan 

af bröstfenornas strålar. 

2. Abramis ballerus (Linse). 

Faren eller Wimman. 

Kroppen medelmåttigt hög, men starkt hoptryckt, samt 

täckt af temligen små fjäll, som bilda omkring 24 —27 långs- 

gående rader å hvardera kroppssidan mellan rygg- och buk- 

fenorna. BSidoliniens fjäll omkring 67—73. Nosspetsen fram- 

står föga framom underkäkens spets, då munnen är sluten, 

och munspringan är särdeles starkt uppstigande. Analfenan 

är mycket lång, och öfver 3 gånger längre än ryggfenan, samt 

försedd med omkring 37—44 strålar. Svalgtänderna å hvart- 

dera svalgbenet 5, i enkel rad och med starkt hoptryckt krona, 

som å de 4 öfre har en liten hakeformigt böjd spets, vid hvars 

bas är en helt liten inskärning. 

Rf- 10113 af. 30— 448 bre 16—19s; bf ORSA 
rö 
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Cyprinus iride flava ete., ARTEDI: Genera Piscium, pag. 3, N:o 4. — 1738. 

Cyprinus admodum latus ete., IDEM: ibm, N:o 5. 

; IDEM: Synonymia etc. pag. 12, N:o 24. — 1738. 

Blloraras iride flava etc., IDEM: ibm, pag. 13, N:o 28. 

Cyprinus admodum latus etc., IDEM: Descriptiones Specierum etc. pag. 23, 

N:o flkr38: 

ir iride flava etc. IDEM: ibm, N:o 12, ibm. 

Cyprinus Ballerus, LINNÉ: ,Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 129, N:o 365. — 
b 1761. 

>» Farenus, IDEM: ibm, pag. 130. 

Ä PBjorkna, IDEM: ibm. 

Farenus, A. J. RETzZIUS: Faune Svecice, Pars I:ma,; pag. 361. — 

1800. 

= Ballerus, IDEM :. ibm 

3 5 PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 327. 

-— 1831. 

å S. NILSSON: Prodromus Ichthyologix Scandinavice, pag. 

30. — 1832. 

> s W. v. WriGHT, B. FrIEs & C. U. EKSTRÖM: Skandina- 

viens Fiskar, 6:te häft. pag. 112, 5:te häft. pl. 26. — 

1840 & 1838. 

Leuciscus > VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 
lenciennes, T. XVII, pag. 45. — 1844. 

Abramis — > H,. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 411. — 

1846—1853. 
bå S. NILSSON: Skandinavisk Fauna, 4:de del. Fiskarna, 

2:dra häft. pag. 331. — 1853. 

Cyprinus = » L. LLOYD: Anteckningar under ett tjuguårigt vistande 

i Skandinavien, pag. 25, pl. II, fig. 2. — 1855. 

Abramis =» HECKEL & KNER: Die Siisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 113. fig. 59. — 1858. 

- C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 130, fig. 13. — 1863. 

A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 302. — 1868. 

3 A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 566. 

— 1877. 

A 5 S. W. TENOW: Öfversigt af Vermlands och Dals Rygg- 

radsdjur, pag. 105. — 1880. 

3 B. BENECEE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 122. — 1881. 

A MöBIus & HEINCEE: Die Fische der Ostsee, pag. 116. 

— 1883. 
- ES O. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 437, bild 141. — 1884. 

- 3 H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

218, fig. 121. — 1886. 
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I trakten af Upsala, der denna art har en särdeles talrik förekomst, 

nemligen i Mälarens nordligaste fjärd, Ekoln, äfvensom i en del andre 

fjärdar af denne sjö i nämnde trakt, är den sedan äldre tid allmänt känd 

under namnet Wimma. Dock icke längre derifrån än vid Örsundsbro be- 

nämnes den ännu, liksom för öfver 150 är sedan på AKTEDIS tid, Faren. 

Enligt Skandinaviens Fiskar skall den i förening med yngre braxen vid 

södra kusten af Mälaren benämnas Farne eller Fana. Uti Skandinavisk 

Fauna anföres, att den vid de vestre delarne af Mälaren i trakten af Frös- 

aker i Vestmanland, enligt uppgift till författaren af den kände naturfor- 

skaren, framl. Baron N. GYLLENSTJERNA bär namnet Faren. Lektor C. H. 

JOHANSON har benäget meddelat oss, att den i trakten af Vesterås, der den 

ymnigt förekommer, är allmänt känd under denna benämning, som således 

har den vidsträcktaste utbredningen. Enligt LLoYp benämnes den i trak- 

ten af Venersborg Långstjert. Enligt HJ. WIDEGREN!) kallas den af fiska- 

rena vid Kållandsö Långhala. 

Anm. Enligt ofvanstående synonymi hafva både ARTEDI och LINNÉ 

varit i villfarelse rörande den rätta uppfattningen af denna art, då den hos 

den förre förekommer i dubbel och hos den senare i tredubbel användning. 

Att ARTEDI för sin Cyprinus admodum latus etc. och LINNÉ för sin Cy- 

prinus Ballerus anföra de Svenska namnen Blicka, Braxenpanka Braxenflia 

och derjemte den Småländska benämningen Braxenflicka, adagalägger tyd- 

ligen en förvexling med unga exemplar af -braxen äfvensom med björknan. 

Med rätta har NILSSON i Skandinavisk Fauna (anf. st.) anmärkt, att der 

räder en stor ”villervalla” i de Svenska benämningarna på den här i fråga 

varande arten äfvensom på de andra arterna inom detta slägte, och upp- 

komsten af denna viilervalla är utan tvifvel att till någon del tillskrifvas 

de nämnda af ARTEDI och LINNÉ gjorda förvexlingarna och möjligen fiska- 

renas mindre noggranna distinktioner vid uppställningen af en del namn. 

Bland de af LINNE åt den samma gifna 3:ne artnamnen, Cypr. Ballerus, 

Farenus och Biorkna, bero de 2:ne senare utan tvifvel, såsom dels C. U. 

SKSTRÖM i Skandinaviens Fiskar och dels S NILSSON i Skandinavisk Fauna 

anmärkt, på förvexling med björknan och med unga exemplar af braxen. 

PBeskr. Den ernår på långt när icke den storlek som braxen. 

De största exemplaren, som vi iakttagit hafva haft en totallängd 

af omkr. 1!/, fot eller 450 mill: men längden af de största 

exemplaren är vanligen 13—14 tum, dec.m. eller 390 till 420 

mill. Hanen synes icke blifva fullt så stor som honan. Hos 

efter utseendet jemnåriga fullvuxna exemplar hafva vi funnit 

hanens totallängd omkr. 15 mill. mindre än honans (hennes 

554 och hans 339 mill.). Dess kroppsform är icke synnerligen 
hög, "men starkt hoptryckt och ganska tunn. Största kropps- 

höjden innehålles omkr. 3/, till nära 4 ggr i totallängden, och 
störste tjockleken innehålles omkr. 3 till 3/3; och stjertens 

1) K. Landtbruks-Akademiens Tidskrift 1863, N:o 5, p. 203. 
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minsta höjd omkr. 32/, till 4 ggr i den förra. Den är såle- 
des icke af så hög kroppsform som braxen, men väl så hop- 

tryckt som den. Framryggen är, i synnerhet hos den äldre 

honan, starkt bågformigt uppstigande från nacken, och ryggen 

är här temligen starkt hoptryckt och icke tjock, men hos de 

äldre dock upptill icke kölad eller åsformig förr än nära intill 

ryggfenan, och fjällen å framryggens öfverste kant ligga öfver 

denne och äro icke stälda kant i kant. Framryggens profil 

företer ungefär samma böjning som bukens d:o. Bukkanten 

mellan bukfenorna och anus är skarpt kölad, och dess fjäll äro 

stälda kant i kant emot hvarandra. Anus har sitt läge framom 

midten af totallängden, och afståndet mellan nosspetsen och den 
innehålles omkr. 21/, till 2!/, ggr i nämnda längd. — Huf- 

vudet är litet, och -dess längd innehålles omkr: 5!/3 till 6 '/, 

ggr i totallängden. WSedt från sidan, har det den öfre profilen 

svagt stupande och nästan rät, eller föga konkav öfver ögonen 

och framom näsborrarne något nedböjd, och den undre d:o båg- 

böjd och framtill mer eler mindre starkt uppstigande, samt 

nosen framtill trubbigt tillspetsad; och sedt ofvanifrån, har det 

nosspetsen afrundad. Den sist nämnde räcker föga framom spet- 

sen af underkäken, då munnen är sluten, och den senare räc- 

ker framom den förre, då munnen är öppen. Afståndet mellan 

nosspetsen och fjällgränsen på nacken är hos de äldre något 
mindre än och hos de unge ungef. lika med hufvudets höjd vid 
nämnde gräns. Munspringan är starkt uppstigande, och bakre 
änden af öfverkäksbenet är under eller nästan under ögats fram- 

kant, och den samme af underkäken är under dess midt eller 

något litet framom den. Nosens längd innehålles omkr. 3!/, 
till 4 ggr i hufvudets d:o, och är stundom ungef. lika med 

och stundom något litet mindre än ögats längddiameter, hvil- 

ken hos de äldre alltid är betydligt mindre än pannans bredd 
midt öfver ögonen, och äfven hos de yngre är något mindre än 

denna bredd. Ögonen äro temligen stora, och deras längddia- 
meter innehålles omkr. 3!/, till 4 ggr i hufvudets längd, och 

är jemförelsevis störst hos de unge. Näsborrarne äro mera än 

dubbelt närmare ögat än nosspetsen. Locket har bakre kanten 

jemnt afskuren och förlocket är nästan rätvinkligt böjdt, med 

främre och bakre ,vinklarne afrundade. Gälhinnorna äro föga 

fastvuxna vid gälnäset, och gälöppningarne sträcka sig nedtill - 

nästan fram under ögonens bakre kanter. — Gälräfständerna 
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äro betydligt olika dem hos de föregående karpfiskarne till an- 

tal och längd, och äro tydligen i hög grad lämpliga att göra 

tjenst såsom en silapparat, för uppsilning ur vattnet af smärre 

föremål. För öfrigt äro de byggda på samma sätt, som hos de 

andre "karpfiskar, som hafva dem något mera utbildade, samt 

utgöras af smalt lancettformade och tillspetsade broskartade skif- 

vor, som på inre kanten bära slemhud, med talrika mjuka och 
i spetsen delade papiller, samt bilda 2:ne rader. I den yttre 

raden hafva vi räknat 37 och i den inre d:o 46. Dei den yttre 
raden äro något längre än de i den inre, och hafva största läng- 

den vid och något bakom gälbågens midt. — Svalgtänderna 

likna ungefär dem hos braxen, och äro å hvartdera svalgbenet 

5, sittande i en enkel rad. Svalgbenen utmärka sig derigenom 

att deras främre afdelning eller utskott är af en betydlig längd, 
och den bakre har vid spetsen ett skifformigt, tillspetsadt och 

framåt och uppåt rigtadt utskott. Den broskartade knölen på 

hypapophysialutskottet (svalgbrosket) är liten och af en ellip- 

tisk form. — HRyggfenan är hög och tillspetsad, men kort. Den: 

börjar något framom anus och på ett afstånd från nosspetsen 

som innehålles omkr. 2?/; till 21/5; ggr i totallängden, och den 

slutar bakom analfenans början. Dess höjd är ungef. dubbelt 

eller mera än dubbelt större än dess längd samt i allmänhet 

hos de äldre något större än längden af hufvudet, och innehål- 

les omkr. 53/; till 6 ggr i totallängden. Den har 10 till 11 

(vanligen 11) strålar, hvaraf den 1:ste är rudimentär, men 

något uppstående öfver de omgifvande fjällen, de 3 främste 

icke grenige och den siste dubbel. — Analfenan är myc- 

ket lång och framtill i undre kanten grundt urringad och der 

bakom jemn, samt bakerst blott med !/, af dess höjd framtill, 

hvilken utgör ungefär eller något mera än ?/; af ryggfenans 

d:o. Dess höjd innehålles omkr. 2!/; till 23/; ggr i dess längd, 

hvilken är ömkr. 3!/, till 4 ggr större än ryggfenans d:o. Den 

har 37 till 44 strålar, af hvilka den 1:ste är rudimentär, men 

uppstående öfver de omgifvande fjällen, de 3 förste icke gre- 

nige och den siste dubbel. — Bröstfenorna äro ovala eller 

elliptiskt ovala och snedt och trubbigt tillspetsade. De räcka 
hos hanen, men icke hos honan, till bukfenornas fästen, och 

deras längd är hos honom nästan lika med, men hos henne 

mindre än hufvudets d:o, och innehålles hos honom omkr. 6!/; 

till 6!/, och hos henne omkr. 63/5; till 7 ggr i totallängden. 
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Afståndet mellan deras och bukfenornas fästen innehålles omkr. 
6/5 till 7!/, ggr 1 den senare längden. Deras strålar äro 16 

till 19, af hvilka den ytterste icke är grenig. — Bukfenorna 
äro bredt och snedt ovala och baktill svagt afrundade, med 

trubbig spets, och hos hanen räcka de väl till, men hos honan 

ej fullt till anus. Deras längd är stundom ungef. lika med 

och stundom något större än afståndet mellan nosspetsen och 
fjällgränsen på nacken. De hafva 10 strålar, af hvilka den 

ytterste är rudimentär, men dock temligen lång, och de 2 yt- 

terste icke äro grenige. Afståndet mellan deras fästen och 
analfenan innehålles omkr. 7!/, till 8'!/, ggr i totallängden, 

och är jemförelsevis minst hos de unge. Bukfenans fjällbihang 

är i allmänhet rudimentärt och stundom saknadt, och är mest 

utbildadt hos den äldre hanen, der det stundom har ungef. !/, 

af fenans längd. — Stjertfenan är djupt inskuren och med 

tillspetsade flikar, af hvilka den nedre är längre än den öfre. 

Längden af de längste strålarne i den förre, som är ungef. dubbelt 
eller något mera större än den af dess mellerste strålar, innehålles 

omkr. 4!/, till 5 ggr i totallängden. Den har 19 fullständige 

strålar och ofvan 4 och nedan 5 stödjestrålar. — Fjällen äro 

temligen små och tunna samt såsom vanligt af vexlande form. 

De på midten af sidolinien äro af en nästan rundadt fyrkantig 

form, med den frie bakre kanten nästan tvär eller tvärt af- 

rundad, med 5—6 radiära streck å den bakre delen och dess- 

utom med spår till rudimentära sådana, samt med några få 

bugter i den instuckne främre kanten. Hos ett exemplar af 

408 mill:s totallängd har ett af dessa fjäll under ryggfenans 

början längddiametern 11 och höjddiametern 1121/, mill. Fjällen 

å kroppssidan ofvan sidolinien ä samma ställe hafva en mera, 

ehuru irreguliert rundad form, och det är ungef. samma för- 
hållande med dem å ryggen, hvilka dock såsom vanligt äro 

mindre och hafva flera (12—15) radiära streck. De å samma 

ställe under sidolinien äro stundom irreguliert rundade och 
stundom rundadt fyrkantiga, och äro mindre än dei sidolinien, 
och hafva stundom samma och stundom ett ringare antal ra- 

diära streck. Alla hafva mycket tätt stående koncentriska 
strimmor. Å hvardera kroppssidan äro mellan rygg- och buk- 

fenorna 24 till 27 långsgående fjällrader, af hvilka sidolinien 
är den 15:de till 17:de, räknad uppifrån. Under våren, så väl 

före som under och något efter leken, utmärker hanen sig genom 
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ett hudutslag på de frie delarne af fjällen mellan den bakre 

halfvan af analfenan och sidolinien, bestående af tätt intill 

hvarandra sittande och mycket små och mjuke ytterhudsknölar, 

som då på detta ställe bilda ett aflångt något ruggigt och 

smutsigt hvitt eller gråhvitt och vanligen mycket slemmigt 

fält. En del dylike knölar förefinnas då ofta hos honom på 

den inre eller bakre sidan af de större strålarne i bröstfenorna"). 

— Sidolinien sänker sig i början något nedåt och går derefter 

rät bakåt, å midten af längden något närmare den undre än 

öfre kroppsprofilen, men å stjerten ungefär långs dess midt. 

Den har 67 till 73 (vanligen 69—70 fjäll. — Färgen är nå- 

oot, men ej synnerligen mycket vexlande. Den är något ljusare 

hos de yngre än hos de äldre. Hos en äldre romstinn hona 
hafva vi i den senare delen af April antecknat följande färg: 

På öfra sidan af hufvudet och på ryggen grågrön, den förra 

och främre delen af den senare med en och annan svartgrå 

molnfläck, som dock stundom hos andra exemplar saknades. 

Hufvudets sidor nedtill silfverhvita och upptill skuggade af 
svartgrönt. Gällocken nästan rent silfverhvita. Kroppssidorna 

ända upp emot ryggen ljust silfvergrå, derigenom att fjällen, 

som vid de bakre frie kanterne äro silfverhvita, framtill äro 

punkterade med svart färg. Undra sidan af hufvudet och buken 
hvita, med: svag silfverglans. Iris undertill nästan rent silf- 

verhvit, och på den öfre halfdelen messingsgul, med skuggning 

af svartgrön punktering. Rygg- och stjerttenorna grågröna, 

den förra med framkanten och spetsen, och den senare vid spet- 

sen och öfre och undre kanterne svartblå samt med några röda 

strålformigt stälda streck vid basen. Analfenan för det mesta 

svartgrå eller svartaktig, och vid basen ljusare gråaktig. Bröst- 

och bukfenorna vid spetsen svartgrå och emot basen blekt grå- 

rödaktiga. Hos en mjölkestinn hane funno vi vid samma tillfälle 

färgen i det närmaste lik den hos honan, men kroppssidorna 

voro något ljusare och nästan rent silfverhvita. Hos en annan 

hane funno vi kroppssidorna silfvergrå, med mycket svag mes- 
singsgul glans. Stundom äro hufvudets sidor nedtill något 

skiftande i messingsgult. 

1) Detta yttre kännemärke för hanen är enligt Skand. Fauna först 

anmärkt af framl. Baron N. GYLLENSTJERNA. 
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Det fasta kraniet så väl som skelettet för öfrigt är i det 

allra närmaste öfverensstämmande med dem hos braxen. Det 

förra har basilarbenets hypapophysialutskott svagare och med 

dess bakre del rigtad nästan rätt bakåt, och den ränna långs 

undra sidan af basilarbenet, i hvilken den bakre änden af pa- 
rasphenoidbenet är till en del insänkt, är grundare än hos braxen. 

Den bakre kanten at o. epoticum är tvär och företer icke något 

bakåt utstående utskott, såsom hos denne. Kvraniets främre ände 

är jemförelsevis något bredare, och dess bredd öfver sidosilbenen 

innehålles icke 3:ne ggr 1 kraniets längd till bakre spetsen af 

öfra nackbenets hoptryckta bakåt rigtade utskott. Örfra silbenet 

är bredare, och dess och ploghenets urbugtning i främre kanten 

är vidare och grundare än hos braxen. Kotornas antal hafva 

vi funnit vara 47 till 48, hvaraf 19 äro bålkotor"!). 

, Såsom i Skandinavisk Fauna anmärkes, har denna art en 

ganska inskränkt geografisk utbredning hos oss, och är näst 

skärbraxen att betrakta såsom den af karpfiskarne inom Sverige 

jemförelsevis mest sparsamt förekommande, ehuru den på ett 

och annat ställe kan vara talrik. Den tillhör företrädesvis Mä- 

laren, 1 hvilken sjö den är vida utbredd och förekommer både 

i trakten af Stockholm, i de vestre delarne af den samme och 

1 dess nordligaste fjärd, Ekolen, på hvilka tvenne senare ställen 

den under hela den blidare årstiden, ehuru i synnerhet under 

våren, fångas i ganska betydlig mängd. Då den enligt C. J. 

SUNDEVALL?) blott någon gang erhålles i Stockholms skärgård, 

men oftare fås 1 Mälaren i trakten af Stockholm, är det an- 

tagligt, att den icke från hafvet uppgår i Mälaren, utan tvärtom 

från denne förirrar sig ut till det förra, i synnerhet som C. U. 

Exrström icke anträffat den i Södermanlands skärgård. Från 

Mälaren uppgår den i en del större strömmar, som utfalla i 
den. Så t. ex. i Fyrisån nära Upsala. Då denne lokal, under 
benämningen Salaån hos Arteor, anföres af honom och Linné 

för den art, som de beskrifva under den Svenska benämningen 

Wimba, och den senare författaren under den latinska benäm- 

ningen Cyprinus Vimba, så synes det vara sannolikt, att de 

på grund af detta namns likhet med det för den här i fråga 
varande arten i trakten af Upsala allmänt brukliga namnet 

1) SEELEY uppgifver 22 bålkotor. 

2) Stockholms läns K. Hush:s-sällskavs Handl. 6:te häft, p. 81—82, 
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Wimma delvis förvexlat båda dessa arter. Möjligen har den 

nämnda vimban på den tiden oftare förekommit å denne lokal 

än nu är förhållandet. Utom i Mälaren förekommer faren på 

ett och annat ställe i Venern, enligt Lroyrp, WioecrkES och S. 

W. Tenow, och uppgår derifrån i Klarelfven och troligtvis i 

andra i denne sjö utfallande strömmar. Enligt A. W. Mam 

kommer den någon gång från Venern ned i Götaelf, och fångas 

der i trakten af Göteborg, ehuru ytterst sällan. I Skandina- 

viens Fiskar uppgifves, att den förekommer i Hjelmaren, och 

1 Skandinavisk Fauna antydes, att den finnes i Nerike, men 

C. R. Sunboström!) har ej kunnat inhemta någon bekräftelse på 

dessa uppgifter, som han derför tyckes betvitla. Uti Christian- 

stads högre läroverks museum hafva vi för många år sedan sett 

ett i Helgeå fångadt exemplar, dit det troligtvis, liksom det af 

Linse der erhållna exemplaret af skärbraxen, förirrat sig från 

Östersjöns södra kusttrakter. Enligt benäget meddelande af 

Lektor L. J. Wauznstebpt har sedermera ännu ett exemplar af 

denna art derstädes erhållits. Den förekommer icke i Dalarne 

eller Gestrikland eller i de norr derom liggande landskapen. 

Detta är allt hvad vi känna om dess geografiska utbredning 

inom Sverige. — Inom Norge har den icke blifvit anträffad. — 

Den förekommer ej heller inom Danmark. Inom Finland före- 

kommer den enligt A. J. Mera på ett och annat ställe i södre 

och mellerste delarne af landet och i strömmar, som utfalla i 

nordlige delarne af Ladoga. Vid södre delen af denne sjö hafva 

vi sjeltve iakttagit den vid Novaja Ladoga. Enligt Pauras före- 

kommer den icke sällan i strömmarna inom Europeiska Ryss- 

land, men saknas i Sibirien. Kessner?) anför flere lokaler för 

den i sydvestra Ryssland, och DyBowski har uppgifvit den för 

Livland. Inom Tyskland förekommer den enligt v. StEBonp i 

alla större strömmar, ehuru den i Donau icke uppgår längre än 

till Oberöstreich och i Rhein icke går utom Holland. Enligt 

nämnde författare och Besecke förekommer den i synnerhet i 

de så kallade Haffen vid Östersjöns kuster. Inom Österrike är 

det företrädesvis i Ungern som den förefinnes. För öfrigt finnes 

den 1 Svarta Hafvet å sådana ställen vid flodmynningar, der 

1) Bidrag till kännedomen af Örebro läns Vertebratfauna, p. 30. 

2) Bullet. de la Soc. Impér. des Natural, de Moscou, Année 1856, 

TN pasN IM 
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färskt vatten förekommer i Azowska Sjön och i Kaspiska Hafvet, 

och den visar sig härigenom företrädesvis vara en östlig fisk, i 

synnerhet som den icke förekommer vester om Rhein, och såle- 
des saknas 1 Frankrike och England. Den saknas äfven i Ita- 

lien och på den Iberiska Halfön. 

Uti lefnadssättet öfverensstämmer den till stor del med 

braxen, ehuru den afviker från honom i ett och annat. Då 

strömdragen bortkastat sina istäcken, går den från sjöarnes dju- 

pare vatten upp i dem, i synnerhet om de äro försedda med 

större vikar eller utvidgningar, som äro grunda och hafva ym- 

nig bottenvegetation, och åt den kunna erbjuda lämpliga lek- 

platser. Så +t. ex. uppstiger den från Ekolen i Fyrisån till de 
så kallade Nedra och Öfra Förena medan Ekolen ännu är be- 

täckt af is, och från det senare Föret uppgår den i den i det 

samma utfallande Säfjaån. Den söker äfven lekplatser i lugna 
och grunda vikar af sjöarne, om nämligen isen derstädes då 

redan gått bort eller aflägsnat sig från land. Den skall vara 

skygg och rädd och skrämmes lätt genom diverse buller. Lik- 

som de andre, är den sällskaplig och träffas 1 större eller min- 

dre skaror. Vintern tillbringar den på djupet i sjöarne. Dess 

talrika, fina och långa gälräfständer utvisa tydligen, att den 

hufvudsakligen är bestämd till att genom silning ur vattnet 

medelst dessa taga sin föda, och att denna företrädesvis utgöres 

af Entomostraceer, ehuru svalgtändernas form, som öfverens- 

stämmer med den af braxens d:o, antyder möjligheten af att 

vegetabilier äfven ingå bland dess födoämnen. Vi hafva emel- 
lertid i dess tarmkanal endast funnit lemningar af Copepoder 

af slägtet Cyclops, och inga sådana af vegetabilier. Den leker 
någon tid efter isens bortgång, i trakten af Upsala i allmänhet 
i de siste dagarne af April och i förste halfdelen af Maj, eburu 
tiden för leken naturligtvis är något vexlande och beroende af 

temperaturens beskaffenhet och isens tidigare eller senare för- 

svinnande. ” Enligt i Skandinavisk Fauna anförd uppgift till 

dess författare af framl. Baron N. GYLLENSTJERNA leker den i 

Mälaren i trakten af Frösåker i Vestmanland redan i April, 

och stundom innan fjärdarne blifvit isfrie, men leken varar stun- 

dom in i Maj. Enligt benäget meddelande af Lektor C. H. Jo- 
HANSON leker den i trakten af Vesterås från slutet af April till 

medlet af Maj. Till lekplatser väljer den, såsom redan ofvan 

blifvit antydt, grunda vikar, med gräsig eller med vegetation 
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försedd botten, och ofta af vårfloden öfversvämmade ängar eller 

mader Den samlar sig då i större stim, och leken försiggår på 

samma sätt som braxens, och enligt Skandinaviens fiskar lär 

den på samma ställe icke vara längre än 1—3 dygn. Äggen 

äro små och anklibbande, och en medelstor hona lägger omkr. 

100,000 eller flera: De äro omkr. 11/, mill. i diameter. Den 

fångas i mängd under lektiden och kort före denne med not, 

nät och ryssjor. Då den är tunn i kroppen och särdeles benig, 

värderas den föga såsom födoämne, ehuru dess kött är välsma- 

kande, och de större och fetare äro mycket väl användbara. - 

3. Abramis vimba (Linse). 

Nosvimman eller Wimban. 

Kroppshöjden innehålles omkr. 4 ygr i totallängden (stun- 

dom litet mindre och stundom litet mera) och kroppen är täckt 

af medelmåttigt stora fjäll, som bilda 16—18 långsgående 

rader å hvardera kroppssidan mellan rygg- och bukfenorna; 

och i sidolinien äro 55—60 fjäll. Nosspetsen ganska långt 

framstående framom spetsen af underkäken, äfven då munnen 

är öppen. Ryggfenan börjar öfver bakre delarne af bukfe- 

nornas fästen. Analfenan har 20—253 strålar. Svalgtän- 

derna sitta 1 enkel rad och likna ungefär dem hos braxen. 

Rf. 11; af. 20—23; brf. 16—17; bf. 10—113; stjf. 3—6 

+ 19 +6. 

Cyprinus rostro nasiformi etc., ARTEDI: Descriptiones specierum piscium, 

pag. 18, N:o 8. — 1738. 

Cyprinus Wimba, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 130. — 1761. 

- Å A. J. RETzIuS: Faun&e Suecice Pars I:ma, pag: 359. — 

1800. ; 

S 5 PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. IllI:tium, pag. 

322. — 1831. 
carinatus, IDEM: ibm, pag. 323. 

Vimba, C. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård: K. Wetensk. 

Acad:s Handl: 1830, pag. 184. — 1831. 

F 3 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavicr, pag. 

3l. — 1832. 

Abramis vimba, VALENCIENNES: Hist. nat. des Pois. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVII, pag. 65. — 1844. 
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Abramis vimba, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd., pag. 400. — 
1846—1853, 

- - S, NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 
; häft. p. 322. — 1853. 

Cyprinus L. LLOYD: Anteckn. under ett tjuguårigt vistande i Skan- 
dinavien, pag. 26, pl. II, fig. 3. — 1855. 

Abramis  , HECKEL & KNER: Die Sässwasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 109, fig. 57. — 1858. 

5 DYBOWsKI: Versuch einer Monographie der Cyprinoiden 
Livlands, pag. 183. — 1862. 

. S C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 
europa, pag. 125, fig. 12. — 1863. 

; A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 
VII, pag. 303. — 1868. 

Å z A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 566. 
— 1877. 

5 5 S. W. TENOW: Öfversigt af Vermlands och Dals Rygg- 

radsdjur, p. 104. — 1880. 

3 ja B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 120, fig. 91. — 1881. 

2 3 MöBIusS & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 117. 

— 1883. 
» vimma, 0. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 433, bild 139. — 1884, 

5 GÖSTA SUNDMAN & O. M. REUTER: Finlands fiskar, häft. 

I, pl. I. — 1884. 

» vimba, H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

215, fig. 119. — 1886. 

Vid Upsala hafva vi hört den benämnas Gråvimma. Enligt benäget 

meddelande af Lektor C. H. JOHANSON benämnes den Wimba vid Vesterås. 

Enligt A. J. RETZIUS benämnes den hos OSS dessutom Nosvimma och Vimma, 

och enligt Skandin. Fauna i Dalsland Adrägel och i Blekinge Särta, hvil- 

ket namn är en försvenskning af dess Tyska namn Zärthe. 

Beskr. Den ernår icke någon betydlig storlek, och dess 

totallängd öfverstiger knappast 400 mill. eller omkr. 131/; 
tum, dec.m. och är i allmänhet mindre än detta mått. Dess 

vanliga längd är omkr. 1 fot eller 300 mill. Till kroppsfor- 

men är den något mera långsträckt än den närmast föregående 
arten, och på långt när ej så hög som braxen, och den är tjoc- 
kare i kroppen än båda två. Största kroppshöjden innehålles 
hos den romstinna honan omkr. 33/, ggr, och eljest hos den 
äldre honan och hanen omkr. eller nära 4 ggr i totallängden?). 

1) Enligt Finlands Fiskar har man i Finland någon gång träffat ett 

så långsträckt exemplar, att kroppshöjden innehölls 43/,; ggr i totallängden. 

Lilljeborg : Fiskarne, III. 20 
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Störste tjockleken innehålles omkr. 2!/, till 23/, ggr och stjer- 
tens minsta höjd omkr. 3 ggr i största kroppshöjden. Sedd 

från sidan, bildar framryggens profil en svagt uppstigande båge, 

som längre bakåt emot ryggfenan är nästan horisontel, och 

bukens profil är något mera böjd än den förre, och hufvudets 

öfre och undre profiler konvergera ungef. lika mycket framåt. 

Hos de äldre är framryggen framtill ganska tjock, men bakåt 

emot ryggfenan är den mera hoptryckt och der något åsformig. 

Framryggens och bakryggens profiler bilda en knappast märk- 

bar vinkel vid ryggfenans början. Långs midten af framryggen 
är en upphöjd linie eller låg köl, bildad af de der något upp- 

stående och kant i kant emot hvarandra stälda fjällen, och den 

är bakom ryggfenan fortsatt ända till stjertfenans bas, ehuru 

fjällen der äro böjda öfver den. Å hufvudet fortsättes den å 

hjessan och pannan tills mellan näsborrarne af en helt låg och 

öfver ögonens bakre kanter afbruten köl!). Bukkanten mellan 

bukfenornas fästen och anus är stundom trubbigare och stun- 

dom skarpare kölad, med fjällen stälda kant i kant emot hvar- 

andra. Anus har sitt läge mer eller mindre långt bakom mid- 

ten af totallängden, och afståndet mellan den och nosspetsen 

innehålles omkr. 13/, till 13/, ggr i denna längd. — Hufvudet 

är ej synnerligen litet, och, sedt så väl ofvanifrån som ännu 

mer från sidan, af en konisk och framtill trubbigt tillspetsad 
form. Dess längd innehålles omkr. 5 till 51/; ggr i totalläng- 

den, och är jemförelsevis kortare hos de yngre. Afståndet mel- 

lan nosspetsen och fjällgränsen på nacken är större än huf- 

vudets höjd vid den senare. Nosen är jemförelsevis lång, i syn- 

nerhet hos de äldre, och dess längd innehålles omkr. 259/& till 

31/, ggr i hufvudets d:o, och är minst hos de yngre. Nosspet- 

sen är mjuk och trubbig, och framskjuter hos de äldre omkr. 

5—7 mill. framom spetsen af underkäken, då munnen är slu- 

ten, och är äfven betydligt framstående framom den, då mun- 

nen är öppen. Munnen är liten och belägen undertill, med 

nästan horisontel munspringa och med temligen tjocke läppar. 

Bakre änden af öfverkäksbenet är under ögats framkant och 

den samme af underkäken är under dess midt. Näsborrarne 

sitta något mera än dubbelt närmare ögat än nosspetsen. Ögo- 

1) Denne köl har redan af ARTEDI blifvit anmärkt. (Descript. Spe- 

cierum, p. 18). 
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nen äro temligen stora, och deras längddiameter, som i allmän- 
het är mindre än pannans bredd midt öfver dem, äfvensom 
mindre än nosens längd, med undantag af de yngre, innehålles 

omkr. 3!/, till 4!/, ggr i hufvudets längd. Lockets bakre 

kant är nästan jemnt afskuren, och det har å yttre sidan spår 
till låge radiäre ryggar. Gälhinnorna äro föga fastvuxna vid 

gälnäset, och gälöppningarne sträcka sig nedtill fram under 
ögonens bakre kanter. — Gälräfständerna äro af vanlig form, 

korta och tillspetsade och i inre kanten bärande hudpapiller. 

Å den främste högre gälbågen hafva vi räknat i yttre raden 

16 och i den inre d:o 20. — Svalgtänderna likna i det när- 

maste dem hos braxen, och sitta i en enkel rad samt äro i 

denna till antalet 5. Med undantag af den nedersta, som är 

nästan konisk och föga hoptryckt, hafva de en hoptryckt:och i 

yttre kanten snedt afskuren krona, med mer eller mindre märk- 

bar långsgående fåra och, om den ej är för starkt afnött, med 

en liten utåt böjd, hakeformig spets. De äro dock något tjockare 

än braxens. Svalgbenen äro starkare än braxens, med båda ut- 

skotten eller afdelningarne tjockare och med den nedre kortare 
än dennes, samt med det hoptryckta (”vingformiga”) utskottet 

eller afsatsen i bakre kanten särdeles starkt utbildadt. — Rygg- 

fenan är kort och ej synnerligt hög. Den börjar ungef. öfver 

slutet af bukfenornas fästen och slutar ett godt stycke framom 

anus. Afståndet mellan dess början och nosspetsen innehålles 
omkr. 21/, till 22/. ggr i totallängden. Dess höjd är stundom 

ungef. dubbelt och stundom ej dubbelt större än dess längd, 
samt är mindre än hufvudets längd, och innehålles omkr. 6 till 
7 ger i totallängden. Den har i allmänhet 11 strålar, af 

hvilka den 1:ste är rudimentär och stundom icke uppstående 

öfver de omgifvande fjällen, de 3 förste icke grenige och den 
siste dubbel. — Analfenan är ej synnerligen lång, samt i undre 
kanten grundt urringad. Dess största höjd, som innehålles om- 

kring 92/, till 105/, ggr i totallängden, utgör stundom ungef. 

2/, och stundom något mindre del af ryggfenans d:o, och dess 

längd är omkr. 12/, till nära dubbelt större än denna fenas 

d:o. Den har 20 till 23 strålar, af hvilka den 1:ste är rudi- 

mentär, men uppstående öfver de omgifvande fjällen, de 3 för- 

ste icke grenige och den siste dubbel. — Bröstfenorna äro 

elliptiska eller elliptiskt ovala och snedt och trubbigt tillspet- 

sade, och räcka ej på? långt när till bukfenornas fästen. Deras 



308 Slägtet Abramis. 

längd, som utgör något mera än ?2/, af hufvudets d:o och är 

mindre än afståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nac- 
ken, innehålles omkr. 6 ?/; till 7 ggr i totallängden. De hafva 
16 till 17 strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig. — 

Bukfenorna äro ovala och snedt afrundade baktill, och räcka ej 

till anus. Deras längd innehålles omkr. 7!/; till 8 ggr i total- 

längden. De hafva 10 till 11 strålar, af hvilka den ytterste är 
rudimentär och de 2 ytterste icke grenige. — dStjertfenan är 

djupt inskuren och med tillspetsade flikar, af hvilka den undre 

är något längre än den öfre. Längden af de längste' strålarné 

i den förre, som är något mera än dubbelt större än den af 

fenans mellerste strålar, innehålles omkr. 41/, till 5 ggr i to- 

tallängden. Den har 19 fullständige strålar, och ofvan 5 till 

6 och nedan 6 stödjestrålar. — Fjällen äro af medelmåttig 

storlek, och temligen hårda fastsittande cycloidfjäll, af en irre- 
guliert rundad, rundadt oval eller rundadt rhomboidisk form, 

med tätt sittande koncentriska strimmor och med omkr. 12 till 

18, till en del små, till den rundade och något bugtige frie kan- 

ten gående radiära streck, samt med omkr. 4 till 9 dylika streck, 

gående till den mera tvärt afrundade och bugtige instuckne 

kanten. Ett fjäll i sidolinien under ryggfenans början har hos 

ett exemplar af 372 mill:s totallängd längddiametern 10 och 

höjddiametern 12 mill. Å hvardera kroppssidan äro mellan 

rygg- och bukfenorna 16 till 18 långsgående fjällrader, af hvilka 

sidoliniens är den 10:de till 12, uppifrån räknad. — Sidolinien, 

som är fullständig, sänker sig framtill starkt nedåt, och går 

derefter parallel med undre kroppsprofilen samt närmare denne 

än den öfre d:o. Den har omkr. 55 till 60 fjäll. — Färgen 

är vexlande, och är stundom ljusare och stundom något dunk- 

lare å kroppssidorna, och stundom högre och stundom blekare 

å de pariga fenorna. Å ett färskt exemplar hafva vi antecknat 

följande: Ryggsidan olivbrunaktig, med föga märkbar silfver- 
glans. Kroppssidorna och buken silfverhvita, den senare med 

svag gulaktig anstrykning. Iris blekt gulaktig, med silfver- 

glans närmast pupillen, och utomkring eller emot ytterkanten 

grågrönaktig genom brunaktig punktering på olivgrön botten. 

Ryggfenan gråhvitaktig vid basen, och vid främre kanten och 

spetsen svartgrå. Stjertfenan något mörkare än ryggfenan och 

mera svartgråaktig. Bröstfenorna mycket blekt gulröda, med 

främre eller yttre kanten och spetsen svartgrå. Bukfenorna 
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blekt gulrödaktiga, med gråaktig spets. Analfenan svartgrå, 
med sjelfve basen blekt gulrödaktig. Stundom hafva vi funnit 

kroppssidorna något dunklare, eller silfvergrå, på grund af tem- 

ligen tät svartaktig punktering, och bröst- och bukfenorna samt 

analfenan vid basen mörkt brunröda, och stundom lära bukfe- 

nornas spetsar vara ljusa, och stundom är iris guldgul och stun- 

dom är den blekt messingsgul, med mörkt grönaktig skuggning 

ofvan pupillen. — v. SiEBonrp anför en egen, båda könen till- 

kommande färgdrägt under lektiden i slutet af Maj och början 

af Juni! Hela öfra kroppssidan jemte nosen och kroppssidorna 

längt ned under sidolinien äro betäckta af ett djupt svart pig- 
ment, hvarvid kroppssidorna erhållit en egendomlig sidenglans. 

Emot denne svarte färg, som på sidorna af buken sträcker sig nästan 
ända ned till buk- och analfenorna, afsticker präktigt en inten- 

sivt orangeröd färg, som pryder läpparne, strupen, bröstet, buk- 
kanten och en smal strimma på stjertens undra sida. Äfven 

de pariga fenorna och analfenans bas äro skönt orangeröda, då 

deremot rygg- och stjertfenorna och bröstfenornas öfre eller 
yttre kant äfvensom analfenans undre d:o äro bredt svarta. 

Såsom redan ÅrTtEbi anmärkt, erhåller hanen emot lektiden 

i slutet af Maj ett hudutslag på fjällen, bestående af mycket 

små hvitaktiga korn, som förefinnas å hjessan och öfre delarne 

af gällocken, på fjällens frie kanter och på ryggen till en del 

äfven på deras midtelparti, och dessutom på den inre sidan af 

de pariga fenornas strålar. 
Uti Göteborgs och Bohusläns Fauna anföres en missbildning 

hos ett 210 mill. långt exemplar, bestående deri, att nosen, 

som blott är 9 mill. lång, från trakten af näsborrarne stupar 

nästan vertikalt och är, från sidan sedd, sned, emedan under- 

käken betydligt vridits åt höger. 

Nosvimman har hos oss en vidsträckt geografisk utbred- 

ning, och förekommer från Blekinge till Norrbotten, men synes 

öfver allt vara jemförelsevis fåtalig, och ofta t. o. m. sällsynt. 

Enligt Skandinavisk Fauna förekommer den icke i Skåne, men 

der antydes dess förekomst i Blekinge, och detta har sedermera 

blifvit bekräftadt af C. A. GossErmann!). Enligt G. A. Tise- 

trivs?) förekommer den i Kalmar län i Ryssby och Alster åar, 

1) Zool. o. Bot. Iakttag. inom Blekinge, p. 4, 

2) Bidrag till kännedom om östra Smålands Vertebratfauna pag. 38. 
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och sjelfve hafva vi sett den fångad i Bråviken vid Östergöt- 
land. Enligt Skandinavisk Fauna och äfven enligt Göteborgs 
och Bohusläns Fauna förekommer den i Götaelf, ehuru den der 
skall vara temligen sällsynt. Enligt så väl den senare som 

enligt Lrzoyrp förekommer den i södre delen af Venern i trakten 

af Venersborg, men HJ. WioeGREen har icke upptagit den bland 
Vetterns fiskar, och C. R. Sunpström har icke uppräknat den 

bland de fiskar, som förekomma inom Örebro län. Enligt S. W. 

TzEnow 2!) förefinnes den i den norre delen af Venern, och enligt 

C. U. Ezströu förekommer den i Mörkö skärgård vid Söder- 
manland och i der utfallande strömmar. Enligt Göteborgs och 
Bohusläns Fauna och enligt C. J. Sunpevanr ?) förekommer den 
i Stockholms skärgård. Den förefinnes i Mälaren och fångas 
en och annan gång i Ekolen och i Fyrisån, men den är i trak- 

ten af Upsala enligt vår erfarenhet mycket sällsynt, och vi hafva 

under en mellan 30 och 40 års vistelse i Upsala blott några få 

gånger erhållit den härstädes. Enligt benägen uppgift af Lektor 

C. H. JoHAnson lär den i de vestre delarne af Mälaren i trak- 
ten af Vesterås, der den uppgår i ån för att leka, oftare före- 

komma, ehuru den der är vida sparsammare än faren. Inom 

Dalarne skall den enligt benägen uppgift af Doktor Å. STEFFEN- 

BURG endast förekomma i Norrbärke socken. Enligt benägen 

uppgift af Lektor J. SrånGBeErG finnes den på flera ställen i 

Gestrikland, såsom Forssa vattnen, Gefleån, Hamrångerfjärden, 

Marmen och Bergviken. Doktor J. A Wiström har benäget upp- 

gifvit, att den inom norra Helsingland erbålles någon gång 

under våren 1 Dekångersån och i Gäddviken vid Lingarö, men 
är derstädes i allmänhet sällsynt. Inom Vesterbotten har den 

icke blifvit anträffad af HI. WioEGrRen, men han uppgifver?), 

att den förekommer inom Norrbottens län i ringa antal i Luleå- 

elfs nedra lopp äfvensom i mindre insjöar der i trakten. — 

Inom Norge är den enligt R. Corretr icke anträffad. — Enligt 
Finlands Fiskar förekommer den i Finland hufvudsakligen i 

skärgårdarne, från hvilka den uppstiger i der utfallande floder, 
och den tillhör der södra och vestra Finlands kusttrakter, från 

Rajajoki till Björneborg, samt är sällsynt vid Malaks. Vid 
Helsingfors skall den hvarje vår fångas i mängd. Dess gräns ' 

1) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggradsdjur, p. 105. 

2) Stockholms läns K. Hushållnings-Sällskaps Handl. 6:te häft. p. 82. 

3) K. Landtbruks Akademiens Handlingar 1861. 
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emot norden inom Finland är ännu icke utredd. Vid Novaja 
Ladoga hafva vi sjelfve iakttagit den, och den har dessutom af 

andre blifvit iakttagen i Ladogasjön. Enligt Kessner!) före- 
kommer den inom sydvestra Ryssland i Dnjester, Bug och 

Dnjepr, men är sällsynt i den senare floden, och han antager, 

att de af Parruas lemnade uppgifterna om dess utbredning i 

Ryssland bero 'på en förvexling med andra fiskarter. Enligt 

DyBowski förekommer den i alla floder i Livland, och han upp- 

gifver äfven, att den finnes i Svarta och Kaspiska Hafven, och 

i de flesta i dem utfallande floder. I Österrike förekommer den 
enligt Hecker & Knyer i Donauområdet, men är ej talrik der- 
städes, samt finnes dels i foderna och dels i Traun- oeh Atter- 

see. I Nordtyskland är dess förekomst mycket utbredd, och 
den finnes der dels i de angränsande delarne af Östersjön, dels 

i de s. k. Haffen och dels i floderna, i hvilka den från hafvet 

uppstiger för att leka. I Sydtyskland är den enligt v. SteBonp 

inskränkt till Donau och de strömmar, som norr ifrån utmynna 
i den. Den saknas i Rhein och i det vestra och sydligaste 

Europa, och tyckes således företrädesvis vara en östlig fisk. 

Enligt .»hvad ofvan blifvit .antydt tillhör den både färskt 

och salt vatten, om detta senare nemligen icke har för intensiv 

sälta, utan är uppblandadt med färskt d:o. Den vistas både 

i de sydöstre (icke de sydvestre) delarne af Östersjön och i skär- 

gårdarne i de mellerste och nordlige delarne af detta haf, äfven- 

som i dem i Bottniska Viken, och trifves dessutom både i sjöar 

och strömmar, men den är migratorisk och vandrar under vå- 

ren både från hafvet och sjöarne upp i der utfallande strömmar, 

för att leka. Den såsom de andre är sällskaplig, men hos oss 

synes - den icke uppträda i synnerligen stora stim, emedan den 

här icke fångas i någon större mängd, så vidt vi erfarit det. 
Den skall vara skygg och svår att fånga, och dör fort, då den 

kommer upp ur vattnet. Vintern tillbringar den vid bottnen 
i djupare vatten så väl i hafvet som i insjöar. Enligt HeEcKer 

& Kwer skall den i Österrike under vintern i Attersee hålla 

sig på 20 famnars djup, der den bökar sig ned i dyn å bott- 

- nen, och då många dermed äro i verksamhet på samma ställe, 

blir vattnet derigenom på ett par famnars omkrets orenadt af 

1) Bullet. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou, 1856, T. XXIX, 

N:o 1, p. 379. 
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det uppbökade slammet. Den, såsom de fleste karpfiskarne, lefver 

utan tvifvel af både animalisk och vegetabilisk föda, men det 
synes, som om denna till stor del utgjordes af sötvattenssnäc- 

kor. Vi hafva i dess tarmkanal funnit lemningar af dylika, 
nemligen af Limn&eor och Bythinior och af Neritina fluviatilis, 

och C. U. Exström har hos den också funnit lemningar af denna 

senare snäckan, jemte sådana af insekter, kräftdjur och maskar, 

och högst sällan af vegetabilier (”gräs”). Af de sist nämnda 

hafva äfven vi hos den endast funnit obetydliga lemningar, men 

deremot betydliga sådana af insekter. — Hos oss lär dess lektid 

enligt C. U. Ezxström, enligt Skandinavisk Fauna och benäget med- 

delande af Lektor C. H. JoHAnson inträffa i slutet af Maj och 
början af Juni, ehuru den i öfverensstämmelse med iakttagelser 
å andra orter äfven torde utsträckas något längre ut på som- 

maren. BeneckKe uppgifver nemligen, att den i Preussen leker 

i månaderne Maj, Juni och Juli, och vi hafva i slutet af Juli 

funnit den med temligen store testes och ovaria!). I Finlands 

Fiskar uppgifves, att den i Finland leker i Juni, och HeEcKEL 

& Kser uppgifva, att dess lektid t. o. m. i Österrike infaller i 

Juni månad och varar i 14 dagar. Enligt ExKström väljer den 

för sin lek gerna sådana strömmar, som hafva stenig botten. 

Honan lägger omkr. 2—300,000 ägg, som äro anklibbande, och 

fästas på stenar, växter m. m. — Den fångas med nät, not och 

enligt Exsrtröm under lektiden med stora håfvar, och tages en- 
ligt Lektor JoHansons benägna uppgift vid dess uppgång i ån 

vid Vesterås ofta med mete. Såsom födoämne anses den vara 
af ringa värde. 

1) BENECKE uppgifver derjemte, att man å flera ställen vid Kurische 

Haff med bestämdhet påstår, att den leker i Oktober. Troligen har dock 

dervid en förvexling med någon Coregonus egt rum. 
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4. Abramis blicca (Broca). 

Björknan. 

Kroppen hög och starkt hoptryckt samt täckt af medel- 

måttigt stora fjäll, som bilda 16—217 långsgående rader å 

hvardera kroppssidan mellan rygg- och bukfenorna. Sidoli- 

niens fjäll 45—48. Nosspetsen räcker föga framom spetsen 

af underkäken då munnen är sluten. Ryggfenan börjar bakom 

bukfenornas fästen och slutar något framom eller ock öfver 

analfenans början, och denna senare fena har 24—26 strå- 

lar. Svalgtänderna sitta å hvartdera svalgbenet i 2:ne rader, 

af hvilka den yttre har 1—3 och den inre 5 tänder, hvilka 

senare hafva mer eller mindre hoptryckt krona, som, om den 

ej är för mycket afnött, å de flesta har hakeformigt böjd spets, 

med en inskärning vid spetsens bas.  Bröst- och bukfenorna 

till stor del gulröda, eller ock köttrödaktiga, eller stundom 

blekt gulaktiga. 

Ris l-1255af24— 267 brio 15-17; bf. 103; stjf ra=4 

-F 19 H4—53. 

Cyprinus quincuncialis etc., ARTEDI: Descriptiones Specierum etc., pag. 20, 

N:o 9. — 1738. 

SA »  IDEM: Genera Piscium, pag. 3, N:o 3. — 1738. 

Cyprinus Blicca, BLocH: Naturgesch. der Fische Deutschlands, 1:er 

Theil, pag. 65. Taf. X. — 1782. 

C. U. ErstrRöM: Fiskarne i Mörkö skärgård; K. Vet. 

Acad:s Handl. 1830, pag. 179. — 1831. 

5 | W. v. WriGHT, B. Fries & C. U. EKSTRÖM: Skandina- 

viens Fiskar, 3:de häft., pag. 64, 2:dra häft. pl. 12. — 

1837. 
Leuciscus VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVII, pag. 31. — 1844, 
Abramis oo,  H KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 389. — 

1846—1853. 
» Björkna, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 

häft. pag. 328. — 1853. Å 

Blicca argyroleuca, HECKEL & KNER: Die Siässwasserfischeder Ostreichischen 

Monarchie, pag. 120, Fig. 62. — 1858. 

laskyr, IIDEM: ibm, pag. 123, fig. 64. 
« 
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Blicca argyroleuca, B. N. DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cy- 
prinoiden Livlands, pag. 202. — 1862. 

» Björkna, C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 138, Fig. 17. — 1863. 

Abramis blicca, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 306. — 1868. 

»  björkna, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 565. 

— 1877. 

bjoerkna, E. MOREAU: Histoire natur. des Poiss. de la France, 

STI Kpas: 398. — 1881 

Blicca björkna, B. BENECKE: Fische Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 123, fig. 93. — 1881. 

Abramis blicca, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. Ii, pag. 196, pl. 136, — 1880—1884. 

- 3 MöBIus & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 118. 

— 1883. 

ä Björkna, 0. G. NORBÄCK: Handledning i-Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 437, bild. 142. — 1884. ; 

- bjoerkna, GÖSTA SUNDMAN & O. M. REUTER: Finlands Fiskar, häft. 

IT, pl. IV: — 1884: 

3 bjorkna H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 
223, fig. 124—126. — 1886. 

I trakten af Upsala benämnes den ofta Björkna, men stundom Blecka. 

Enligt Skand. Fauna har den vid de vestre delarne af Mälaren fått nam- 

net Kjärta, hvilket namn den enligt OC. R. SUNDSTRÖM äfven bär i Örebro 

län. Enligt -benäget meddelande af C. H. JOHANSON benämnes den vid 

Vesterås Stjerta, hvilket ord blott torde vara ett olika uttal af samma namn, 

som föregående. Enligt Skandinaviens fiskar kallas den stundom äfven 

Panka och Blåpanka, hvilka namn dock oftast torde företrädesvis tilldelas 

unge braxnar. Enligt Skand. Fauna kallas den i Skåne Byjelk, Blicka och 

Björkfisk. I östra Skåne hafva vi hört den benämnas dels Safver och 
dels Byjelk. Enligt C. A. GOSSELMAN kallas den i Blekinge Pläts. 

Beskr. Den är af obetydlig storlek, och blir ej så stor 
som någon af de föregående 3:ne arterna af detta slägte. Dess 

totallängd stiger i allmänhet icke till en fot eller 300 mill., 

men å Upsala Universitets zoologiska museum förvaras ett här- 

städes inköpt exemplar, hvars totallängd är 111/, tum dec.m. 

eller 345 mill. Enligt Finlands Fiskar har man derstädes näå- 
gon gång påträffat exemplar af ungefär samme storlek, hvilken 

kan antagas såsom den störste, till hvilken denne fisk kan hinna. 
Den är af en hög och starkt hoptryckt kroppsform, och liknar 

deruti i det närmaste braxen. Liksom hos den är kroppsformen 

vexlande, i synnerhet efter åldern, och de äldre honorna hafva 

kroppshöjden jemförelsevis störst. Hos det ofvan nämnda stora 
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exemplaret, som är en hona, innehålles största kroppshöjden blott 

omkr. 25/5 ggr, och hos ett 114 mill. långt exemplar innehål- 
les den samma omkr. 32/3 och hos ett ännu mindre exemplar 

nära 4 ggr i totallängden, och hos medelstora exemplar inne- 

hålles den omkr. 3 ggr i den senare. Kroppen är ej fullt så 

starkt hoptryckt, som hos braxen, och störste tjockleken inne- 

hålles omkr. 23/, till 3!/,; ggr i största kroppshöjden. Stjertens 

minsta höjd innehålles omkr. 31/; rill 37/, ggr i den senare 

höjden. Sedd från sidan, är den af en ovalt elliptisk och fram- 
till trubbigt tillspetsad form, med framryggens profil bildande 

en från nacken till ryggfenan mer eller mindre starkt uppsti- 

gande båge, som, med undantag af de romstinna honorna, van- 

ligen är något starkare böjd än bukens profil. Ryggens främre 

och bakre profiler bilda vid ryggfenans början en tydlig trub- 

big vinkel. Framryggen är hos de äldre framtill temligen 

tjock och upptill afrundad, och baktill starkare hoptryckt, men 

ej skarp. De fjäll, som intaga dess öfverste del, äro stälda 

emot hvarandra kant i kant och icke böjda öfver ryggkanten, 

som således är af samma beskaffenhet, som hos braxen. Stun- 

dom bilda dessa fjäll 2:ne upphöjda linier långs framryggens 

midt. Hos yngre exemplar är framryggen tunnare och starkare 

hoptryckt, samt baktill temligen skarp och åsformig. Buk- 

kanten mellan bukfenornas fästen och anus är mer eller mindre 

skarpt kölad, och de den samme betäckande fjällen äro stälda 

kant i kant emot hvarandra. Buken är framom bukfenorna 

undertill tvärt afrundad och temligen tjock. Anus har sitt läge 

något bakom, eller ock ungef. vid midten af totallängden, och 

afståndet mellan den och nosspetsen innehålles omkr. 12/5 till 

2 ggr i den senare, och den' synes vara belägen jemförelsevis 

längre tillbaka hos de äldre än hos de yngre. -— Hufvudet är 
litet och, sedt från sidan, trubbigt tillspetsadt, med trubbig 
nosspets, som, då munnen är sluten, framskjuter något litet 

framom spetsen af underkäken. Hufvudets längd innehålles 

omkr. 5!/; till 52/, ggr i totallängden, och är såsom vanligt 
jemförelsevis störst hos de unge. Afståndet mellan nosspetsen 

och fjällgränsen på nacken är hos de mycket stora exemplaren 

mindre än hufvudets höjd vid samma ställe, men hos de andra 

ungef. lika med den senare. Sedt från sidan, har hufvudet öfre 

och undre profilerne konvergerande ungef. lika mycket. Nosens 

längd innehålles omkr. 353/g till 4 ggr i hufvudets d:o, och den 
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är i allmänhet kortast hos de unge. Näsborrarne sitta nästan 

tredubbelt närmare ögat än nosspetsen. Munnen är liten, med 

något uppstigande munspringa och temligen tjocke läppar, och 

bakre änden af öfverkäksbenet är framom ögat, och bakre d:0o 
af underkäken är framom ögats midt. Ögonen äro temligen 

stora, och ögats längddiameter är hos de mycket store ungef. 

lika med nosens längd, men hos de öfrige större än den senare, 

samt hos de äldre mindre än och hos de unge ungef. lika med 

pannans bredd midt öfver ögonen, och nämnde diameter inne- 

hålles hos de senare omkr. 23/, och hos de förre omkr. 3 till 

3”/g ggr i hufvudets längd. Lockets bakre kant är jemnt af- 

skuren, och förlocket är nästan rätvinkligt böjdt, med bakre 

hörnet afrundadt. Gälhinnorna äro fastvuxna vid gälnäset och 
gälöppningarne sträcka sig nedtill fram ungef. under förlockens 

bakre kanter. På hufvudet förefinnas en del slemporer, som 

bilda en irregulier långsgående rad å hvardera sidan af pannan 

och hjessan. — Gälräfständerna äro korta och tillspetsade samt 

bärande slemhudspapiller i inre kanten. Å den främste gäl- 

bågen hafva vi i yttre raden räknat 14 till 15 och i den inre 

d:o 21. — Svalgtänderna bilda å hvartdera svalgbenet 2:ne 

rader, med 5 i den inre och vanligen med 2, men stundom 

med blott 1 och någon gång med 3 i den yttre raden. Blott 

1 tand å ettdera af svalgbenen hafva vi stundom funnit hos 

yngre exemplar !), och 3 tänder å d:o d:o hafva vi blott någon gång 

funnit hos mycket stora d:o i denna rad. Dei den inre raden tyckas 

ofta vara starkt slitna eller afnötta. Med undantag af den ne- 

dersta, som är nästan konisk, hafva de andra i denna rad kro- 

nan hoptryckt och långs åt tuggytan mer eller mindre tydli- 

gen fårad och, om den ej är för mycket afnött, försedd med 

en hakeformig, utåt böjd spets och med en i allmänhet föga 

märkbar inskärning vid spetsens bas. Svalgbenen äro starka, 

med den nedre afdelningen eller utskottet kort och tjock och 

något S-formigt böjd. — Ryggfenan är temligen hög och kort 

och framtill tillspetsad, och starkt stupande bakåt. Den börjar 

något bakom bukfenornas fästen och på ett afstånd från nos- 
spetsen, som innehålles omkr. 21/, till 2!/, ggr i totallängden, 

1) A. FEDDERSEN (Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, l12:te Bd. p. 86) 

har stundom funnit blott 1 tand i yttre raden å båda svalgbenen. V. SIE- 

BOLD (anf. st.) har stundom funnit 3 tänder i yttre raden å båda svalgbenen. 
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och är jemförelsevis kortast hos de yngre, och den slutar något 

litet framom eller ock öfver analfenans början. Dess höjd, som 

är dubbelt eller nära dubbelt större än dess längd, är stundom 

ungef. lika med och stundom något större än hufvudets längd, 

och den innehålles omkr. 4?/, till 5?/; ggr i totallängden. Den 

har 11 till 12 (vanligen 11) strålar, af hvilka såsom vanligt 

den 1:ste är rudimentär, de 3 förste icke grenige och den siste 

dubbel. — Analfenan är i undre kanten grundt urbugtad och 

den är dubbelt eller något mera längre än ryggfenan, men be- 

tydligt lägre än denna. Dess längd innehålles omkr. 41/, till 
5, och dess höjd omkr. 7'/; till 8 ggr i totallängden. Den har 

24 till 26 strålar, af hvilka den 1:ste är rudimentär, de 3 förste 
icke grenige och den siste dubbel. — Bröstfenorna äro temli- 

gen små och af en elliptiskt oval och snedt och trubbigt till- 
spetsad form, och räcka ej till bukfenornas fästen. Deras längd 

är stundom ungef. lika med och stundom något större än af- 

ståndet mellan nosspetsen och fjällgränsen på nacken, samt 

innehålles omkr. 6/; till 6!/, ggr i totallängden. Afståndet 
mellan deras och bukfenornas fästen innehålles omkr. 5!/; till 

6 !/. ggr i den senare längden. Deras strålar äro 15 till 17 

(vanligen 16—17) och af dem är den ytterste icke grenig. — 

Bukfenorna äro af en nästan triangulär form, med bakre änden 

snedt och svagt afrundad och det yttre bakre hörnet spetsigt. 

Hos de äldre räcka de ej till anus, men hos de yngre göra de 

detta. Arfståndet mellan nosspetsen och deras fästen innehålles 

omkr. 23/5; till 22/, ggr, och det samma mellan de senare och 

analfenan innehålles omkr. 53/; till 7!/; ggr i totallängden, 

och är jemförelsevis minst hos de unge, och deras längd inne- 

hålles omkr. 7 till 7!/; ggr i den nämnda längden. De hafva 
10 strålar, af hvilka den ytterste är rudimentär och de 2 ytter- 
ste icke grenige. Deras fjällbihang är tillspetsadt och har ej 
fullt 1/; af deras längd. — Stjertfenan är djupt inskuren och 
med tillspetsade flikar, af hvilka den nedre är längre än den 

öfre. De längste strålarne i den förre äro dubbelt eller stun- 

dom något mera än dubbelt längre än fenans mellerste strålar, 

och de förres längd innehålles omkr. 3?/, till 41/; ggr i total- 
längden, och den är jemförelsevis störst hos de helt unge. Den 
har 19 fullständige strålar och ofvan 3 till 4 och nedan 4 till 

5 stödjestrålar. — Fjällen äro af medelmåttig storlek, ehuru 

väl så stora som braxens. Å hvardera kroppssidan bilda de 
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mellan rygg- och bukfenorna 16 till 17 långsgående rader, af 

hvilka sidoliniens är den 10:de till 11:te, räknad uppifrån. Deras 

form företer de vanliga vexlingarna. De på kroppssidorna äro 

i allmänhet af en rundadt rhomboidisk form, och de på ryggen 

af en irreguliert eller bugtigt rundad sådan, och alla hafva den 

frie kanten mer eller mindre afrundad. Jemte de vanliga tätt 

stående koncentriska strimmorna hafva de å den blottade delen 

mellan 20 och 30 radiära upphöjda streck. Och å den instuckne 

d:o några få sådana jemte några få bugter. Ett fjäll i sido- 

linien under ryggfenans början af ett exemplar, hvars totallängd 

är 345 mill. har längddiametern 14 och höjddiametern 15 mill. 

—  Sidolinien är fullständig och böjer sig framtill nedåt, och 
går derefter rät till stjertfenan samt något närmare undre än 

öfre kroppsprofilen, och den har 45 till 48 fjäll. — Färgen 

företer en del vexlingar, dock i synnerhet efter åldern, och de 

yngre hafva i allmänhet blekare färger. Hos friska exemplar 

hafva vi i slutet af April antecknat följande färg: Öfra sidan 

af hufvudet och ryggen ljust grågrön. Hufvudets och kroppens 

sidor silfverhvita, med svartgrön punktering, som är tätare på 

sidorna af ryggen och öfre delarne af kroppssidorna och som 

försvinner ned emot buken, hvilken är hvit, med svag silfver- 

glans. Iris silfverhvit, med mycket svag messingsgul anstryk- 

ning upptill och der skuggad af svartgrön punktering. Rygg- 

fenan blekt gråaktig, och i främre och öfre kanterne svartgrå. 
Stjertfenan blekt grågulaktig, skuggad af svartgrå punktering, 

som är tätast å flikarnes spetsar, i synnerhet den nedre, der 

denna skuggning sträcker sig längre in emot basen. Analfenan 

har ungef. samme färg, som stjertfenan, men den har undre 

delen ljusare, gråhvit, och är skuggad af svart punktering emot 

basen, hvilken senare dock längst framtill är gulaktig. 3:dje 

och 4:de strålarne i den samma äro skuggade af svart punkte- 

ring ända ut emot spetsarne. Bröstfenorna äro gulröda och vid 

yttre kanten och spetsen skuggade af svartgrått. Bukfenorna 

äro lifligare gulröda eller nästan köttröda och emot spetsarne 

blekt gulgrå. Stundom är iris något starkare messingsgul; 

stundom äro hos de största ex. kroppssidorna dunklare, med star- 

kare svartaktig punktering, och under lektiden hafva de en mes- 

singsgul anstrykning; stundom är analfenan till större delen 

gulaktig och endast emot nedre kanten gråaktig eller gråhvit, 

och stundom äro rygg- och stjertfenorna emot basen mörkt grå- 
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rödaktiga. Hos unga exemplar äro de pariga fenorna mera bleka 
och gulaktiga. 

Det fasta kraniet visar den närmaste likhet med braxens, 
men kotornas antal är något mindre än det hos denna, nemli- 
gen 38 till 40. 

Björknan är en inom södre och mellerste delarne af Sve- 
rige ganska allmänt förekommande fisk, ehuru den, märkligt 

nog, af HJ. WipeGrRen icke blifvit iakttagen i Vettern. Den 

förekommer äfven i hafvet inom norre Östersjöns och Bottniska 
Vikens skärgårdar. Dess utbredning emot Norden hos oss är 

ännu. icke fullt utredd, ehuru man med allt fog kan antaga, 

att den icke finnes i de nordligare delarne af landet. Hr. Wi- 

DEGREN har icke anträffat den 1 Norr- eller Vesterbotten, och 

den har ej heller anträffats af P. Orsson inom Jemtland. Den 
nordligaste af oss kända trakten för dess förekomst inom Sve- 

rige är norra Helsingland, der den enligt benäget meddelande 

af Doktor J. A. Wiström förekommer i Lilla Fjärden vid Hu- 

diksvall samt talrik i Drefisfjärden invid Lingarö. Inom Ge- 

strikland förefinnes den, enligt benäget meddelande af Lektor 

J. SPÅNGBERG, 1 Dalelfven, och i Dalarne förekommer den enligt 

benäget meddelande af Doktor A. STteEFFENBURG 1 Dalelfven i Fol- 

kärna och By socknar, i Norrbärke och i Wallsjön och Öjesjön 

i Malungs socken, men saknas 1 Särna socken, der ingen annan 

karpfisk än iden och sannolikt elritzan förekommer. Enligt 

hvad som anföres i Skandinaviens Fiskar och enligt hvad vi 

sjelfve erfarit är den allmän inom Upland, Vestmanland och 

Södermanland, och enligt C. R. Suspström!) förekommer den i 
många sjöar inom Örebro län, ehuru icke talrikt. Enligt Dok- 

tor G. A. Tiseuruvs?) förekommer den i Kalmar län och enligt 
C. A. Gossenman?) i Blekinge. Enligt S. W. Tesow?) är den 
allmän i Vermland och enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna 
i Götaelf och i flere af Bohusläns insjöar. I Skandinavisk 

Fauna anföras flere sjöar i södra Skåne, der den förekommer, 

och sjelfve hafva vi iakttagit den i östra Skånes sjöar. — Inom 

Norge har den, märkligt nog, ej blifvit anträffad. — Inom Fin- 

1) Bidrag till kännedom af Örebro läns Vertebratfauna, pag. 29. 

2) Bidrag till kännedom om Östra Smålands Vertebratfauna, p. 38. 

3) Zoologiska och Botaniska Iakttagelser inom Blekinge, p. 4. 

4) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggrads-Djur, p. 105. 
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land förekommer den i de södre och mellerste delarne af lan- 

det upp till 639 40' n. br. I Ryssland är den enligt KESsStErR 

och DyBowskt allmän, och har uppgifvits förekomma der ända 

upp i floden Petschora. För öfrigt förekommer den i Österrike, 

Schweitz, Tyskland, Danmark, Frankrike och England, och är 

i synnerhet mycket allmän i Tyskland. 
Till lefnadssättet liknar den braxen, och den trifves bäst i 

sådane sjöar eller strömmar, som hafva slammig eller sandblan- 

dad lerbotten och ymnig vegetation. Vintern tillbringar den 

liksom de andre karpfiskarne i ett slags dvala vid bottnen på 
djupare ställen, och söker under våren grundare vatten, der den 

sedermera tillbringar sommaren. Till det grundare vattnet upp- 

går den dock enligt vår erfarenhet i allmänhet något senare på 

våren än faren och de unge braxnarne, och i trakten af Upsala 

icke förr än längre in i Maj månad, emedan den derstädes dess- 

förinnan fångas i helt ringa antal. Den lefver af både animalisk 

och vegetabilisk föda, liksom de andre af detta slägte, och vi 

hafva 1 dess tarmkanal funnit lemningar af vegetabilier, blöt- 

djur och insekter jemte grus, utvisande, att den tagit dessa 

ämnen vid bottnen. Dess gälräfständer visa sig icke lämpliga 

i samma mån, som farens, för att ur vattnet sila mindre före- 

mål. — Dess lek inträffar i mellersta Sverige ej förr än i Juni 

ut emot midsommar. A. FEppersen har ännu i medlet af Juni 

i Danmark träffat den romstinn. I Skandinavisk Fauna upp- 

gifves emellertid, att den i Skåne leker i början af Juni. I 

afseende på lekplatserne öfverensstämmer den med braxen. De 

äldre leka först, och hvarje lek lär räcka, om vädret är gyn- 

samt, omkr. 3:ne dygn, och förrättas med språng och plaskande 

1 vattenytan, så att man på långt afstånd kan förmärka den. 

Äggen äro anklibbande och fästas på växter m. m. och en me- 
delstor hona lägger omkr. 100,000 eller något flera ägg. Re- 

dan vid omkr. 125 mill:s längd är den enligt v. StBonp fort- 
plantningsskicklig. MHanarne erhålla ofta under lektiden, lik- 

som de af de fleste andre arterna af karpfiskarne, ett hudutslag, 

bestående af små hvitaktiga korn på hufvudet och en stor del 

fjäll. — Såsom födoämne värderas den föga, på grund deraf, 

att den är mager och 'benig, och den är hufvudsakligen endast 

af betydelse såsom foderfisk åt andre fiskar. Den fångas i all- 
mänhet tillsamman med andre fiskar på de redan anförda sätten. 
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Vid mete skall den vara förtretlig, emedan den förstår att taga 
bort agnet, utan att fastna på kroken. 

Såsom redan ofvan blifvit anfördt, har man iakttagit hy- 
brider mellan björknan och mörten och björknan och sarfven, 
af hvilka den senare ofvan i korthet blifvit karakteriserad, och 

den förre här må erhålla enahanda karakteristik. Den har er- 

hållit följande benämningar: Abramis abramo-rutilus, Hor- 
LANDRE!); — Bliccopsis abramo-rutilus, C. Tu. E. v. SieBonp?); 

— Hybrid between Abramis blicca and Leuciscus rutilus, A. 

GöntHer?). Den liknar mycket hybriden mellan braxen och 
mörten äfvensom den mellan björknan och sarfven, och stun- 

dom lär den icke med säkerhet kunna skiljas från dem, enligt 

v. Stegonps särdeles vidsträckta och noggranna undersökningar. 

Svalgtänderna sitta i allmänhet i 2:ne rader, med 1—3 i den 
yttre och 5—6 i den inre raden, och de i den senare d:o hafva 

hoptryckt krona, med smal och svagt krenulerad, afskuren yttre 

kant. Kroppen är temligen hög och medelmåttigt hoptryckt, 

med framryggen kullrig och icke hoptryckt till någon skarp 

. kant, eller åsformig. De den samme öfverst betäckande fjällen 

äro irreguliera och icke stälda kant i kant emot hvarandra. 
Kroppens största höjd innehälles omkr. 22/; ggr i längden till 

stjertfenans bas. Ryggfenan kort, börjande bakom bukfenornas 
fästen och slutande ungefär öfver analfenans början. Analfenan 

med 17—19 strålar. Fjällen bilda å hvardera kroppssidan mel- 

lan rygg- och bukfenorna 13 långsgående rader, af hvilka sido- 

liniens är den 9:de uppifrån. WSidoliniens fjäll 41—46. Färgen 

är ungef. den samme, som den för hybriden mellan braxen och 

mörten anförde: Ryggen olivgrön; kroppssidorna silfverhvita, med 
anstrykning . af messingsglans. Rygg- och stjertfenorna grå- 

aktiga. Bröst-, buk- och analfenorna emot spetsen gråaktiga 

och emot basen rödaktiga, och bukfenorna stundom helt och 
hållet röda. : Vid hastigt påseende företer den likhet med mör- 
ten, men kännes dock lätt från denne genom sin längre analfena. - 

> Hos oss har denne hybrid ännu icke blifvit iakttagen, men 
den -bar anträffats i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. 

1) Faune du départ. de la Moselle, p. 246. — 1838. 

2) Die Sässwasserfische von Mitteleuropa, p. 142, fig. 18 & 19. 

3) Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VII, p. 215. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 21 
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Vi anse oss här böra fästa uppmärksamheten på en art af slägtet 

Abramis, som blifvit anträffad i våra södra grannländer och derför möjli- 

gen äfven hos oss, åtminstone i de sydligare delarne af landet, kan före- 

komma. Denna art är 

Abramis bipunetatus (BLocH). 

Rf. 10—11; af. 18—20: brf. 15; bf. 9—10; stjf. 19. 

Cyprinus bipunctatus, BLocH: Naturgesch. der Fische Deutschlands, 1:er 

Theil, pag. 50, Taf. VIII, fig. 1. — 1782. 

Alburnus » HECKEL & KNER: Die Siisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 135. fig. 70. — 1858. 

DYBOWsKI: Versuch einer Monographie der Cyprinoiden 

Livlands, pag. 161. — 1862. 

, -C. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 163. — 1863. 

Abramis » ÅA. GÖNTHER: OCatal. of the Fishes in the Brit. Mus., 

vol. VII, pag. 307. — 1868. 

Alburnus » B. BENECEE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 128. fig. 96. — 1881. 

Den är helt liten, och dess totallängd stiger blott till 90 till 120 

mill. Kroppsformen något mindre långsträckt än löjans, med hvilken den 

företer någon likhet vid hastigt påseende, och största kroppshöjden inne- 

hålles omkr. 3?/; ggr i längden till stjertfenans bas. Munnen med temli- 

gen starkt uppstigande munspringa och med båda käkarne framskjutande 

lika långt. Svalgtänderna sitta i 2:ne rader, med 2 i den yttre och 5 i 

den inre raden, och deras egg är slät och deras spets är hakeformigt böjd. 

De långsgående fjällraderna å hvardera kroppssidan mellan rygg- och buk- 

fenorna äro 13—15, hvaraf sidoliniens är den 10:de—11:te uppifrån. Sido- 

liniens fjäll 44—50. Ryggfenan slutar midt öfver analfenans början. Å 

sidoliniens fjäll äro ofvan och under slemporerna svarta strimmor, som bilda 

ett dubbelt smalt svart streck långs sidolinien. OÖfvan och stundom äfven 

under sidolinien äro fjällen i 3 och 3 rader försedda hvartdera med en tre- 

kantig svart fläck, hvarigenom kroppssidorna synas svartstrimmiga. Under 

lektiden förefinnes ett tydligt svartblått band, som intager 3—4 fjällrader 

och går rakt från locket ofvan sidolinien till stjertfenan. Ryggen är brun- 

aktigt grön eller ock blåaktig; kroppssidorna äro ljust grönaktiga och vida 

mindre lifligt glänsande än hos löjan; rygg-, bröst- och stjertfenorna äro 

gråaktiga, med mörkare spetskant; buk- och analfenorna äro gulaktiga 

eller rödaktiga, och under lektiden skönt orangegula. Tris är messingsgul 

eller ock silfverhvit, ofvan skuggad af svart. 
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Den är temligen talrik i Livland och i södra och vestra Tyskland, 

och förekommer äfven i Preussen, Österrike, Schweitz, Frankrike, Belgien, 

Holland och t. o. m. i. Danmark i Jutland, enligt A. FEDDERSEN. Den hål- 

ler sig företrädesvis vid bottnen i klara, stillastående eller flytande vatten, 

och leker i Maj och Juni på grusbotten i snabbt flytande strömmar, en- 
ligt BENECKE. 

IX. Slägtet Pelecus, L. Acassiz. 1835. 

(Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Neuchatel, T. I, 

pag. 39. — 1835. — Archiv fär Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 1:er Bd. pag. 
81. — 1838). 

Kroppen långsträckt och starkt hoptryckt och täckt af olik- 

stora och temligen små eller små fjäll. Sidolinien är fram- 

till tvärt nedböjd, och der bakom gående nära nedre kropps- 

kanten samt vågformigt böjd eller slingrig. Munnen är nä- 

stan vertikalt uppåt rigtad, och spetsen af underkäken fram- 

skjuter framom den samme af öfverkäken, hvilken undertill är 

urbugtad. Skäggtömmar saknas äfvensom tandad stråle fram- 

till i rygg- och amalfenorna, och analfenan är lång och flere 

gånger längre än ryggfenan, som är kort och belägen öfver 

främre delen af den förra. Bröstfenorna långa och till- 
spetsade. Svalgtänderna å hvartdera svalgbenet i 2:ne rader, 

med 5 i den inre och 2 i den yttre raden, med hoptryckt, i 

yttre kanten sågtandad och med hakeformigt böjd spets för- 

sedd krona. 

Detta slägte räknar blott 1 art, som tillhör östra Europa 

och vestre delarne af mellersta Asien, och blott en enda gång 

blifvit anträffad hos oss. 
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1. Pelecus cultratus (Lise). 

Skärbraxen, 

Rf. 10; af. 28—31; brf. 16—17; bf. 9; stjf. 54+19+5. 

Sker-Kmnif, LINNÉ: Skånska Resa, pag. 81, tab. II, fig. 1. — 1751. 

Cyprinus cultratus, IDEM: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 130. — 1761. 

Die Ziege, BLocH : ' Naturgeschichte der Fische Deutschlands, 1:er 

Theil, pag. 255, Taf. 37. — 1782. 

CUpgnus cultratus, A. J. RETzZIUS: Faun&e Svecice, Pars I:ma, pag. 360. — 
1800. 

S 3 PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 331. 

— 1831. 

3 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 
32. — 1832. 

Pelecus 3 L. AGAssiIz: Ueber die Familie der Karpfen; Archiv fur 

Naturgeschichte, 4:er Jahrg. 1:er Theil, pag. 81. — 

1838. 

Leuciscus VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 
lenciennes, 'T. XVII, pag. 330. — 1844. 

Pelecus 5 H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 511. — 

: 1846—1853. 

Abramis 2 S. NILSSON: Skandinavisk Fauna. 4:de del. Fiskarna, 

2:dra häft. pag. 340. — 1853. 

Pelecus å HECKEL & KNER: Die Sässwasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 126, fig. 65 & 66. — 1858. . 

z 5 DYBOWSKI: Versuch einer Monographie der Cyprinoiden 

Livlands, pag. 153. — 1862. 

- 4 C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 152, fig. 21. — 1863. 

: yu A. GÖUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 330. — 1868. 

Ah - B. BENKCKE: Fische Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

- preussen, pag. 125, fig. 94. — 1881. 

Å 5: MöBIUS & HEINCKE: Die Fische der OÖOstsee, pag. 121. 

— 1883. 

(GA 5 H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

243, fig, 138 & 139. — 1886. 

5 3 GÖSTA SUNDMAN & ÅA. J. MELA: Finlands Fiskar, IX, pl : 

j XXVII. — 1888. 

Vid Christianstad och Helgeå der i trakten är denne fisk, så vidt vi 

erfarit det, numera okänd, och bär följaktligen derstädes icke något namn, 

ehuru LINNÉ i sin Skånska resa, af år 1751, anför honom under det Sven- 

ska namnet Skärknif. I Skandinavisk Fauna har den erhållit det lämpliga 

namnet Skärbraxen. 
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Beskr. Den är icke af någon betydlig storlek, och dess 
: totallängd öfverstiger i Tyskland enligt v. SieBorp och BeEnEcKe 

sällan 400 mill. Enligt Kesster!) blir den i Ryssland 1 till 
1!/; och sällan 2 fot, eller 300—450 och sällan 600 mill. lång. 
Det af LinsÉ i Christianstad 1749 erhållna exemplaret, som 

ännu förvaras i sprit i temligen väl bibehållet skick å Upsala 

Universitets zoologiska museum, är numera omkr. 8!/, tum 
dec.m. eller 255 mill. långt. Då den af Linse lemnade figuren 

utan tvifvel föreställer fisken ungef. i naturlig storlek samt är 

93/1, tum: dec.m. eller 279 mill. lång, får man antaga, att den 

under de 140 år, som den legat i sprit, på grund af dennes 

sammandragande verkan förminskats i längd med något öfver 
20 mill. — Kroppsformen är långsträckt och tunn, och nedåt 

emot den under hela sin längd, från trakten under bröstfenor- 

nas fästen till anus, nästan såsom en knifsegg skarpe bukkan- 

ten starkt hoptryckt och aftagande i tjocklek. Den skiljer sig 

härigenom så väl som genom flera andra lätt i ögonen fallande 

karakterer betydligt från alle våre andre karpfiskar. Största 

kroppshöjden innehålles omkr. 5 till nära 5!/, ggr i totalläng- 

den och omkr. 471/, till 43/; ggr i längden till spetsarne af de 

mellerste stjertfenstrålarne, och störste tjockleken innehålles 

omkr. 2!/, ggr, eller något mera, samt stjertens minsta höjd 

omkr. 3 ggr i den först nämnda höjden. Sedd från sidan, är 

den till en stor del af sin längd nästan jemnbred, med öfre 
profilen, ända till den långt bakåt belägna ryggfenan rät?), och 

blott sänkande sig något från nacken framåt emot nosen, och med 

undre profilen under buken för det mesta nästan rät, och blott fram- 

till från bröstfenornas fästen bildande en till underkäkens spets 

starkt uppstigande båge. Ryggen är till hela sin längd framom 
ryggfenan, ehuru mest framtill öfver och bakom nacken, hop- 

tryckt och något åsformig, men dock icke skarp, och de den 

framtill betäckande fjällen äro särdeles små, och de öfversta af 
dem äro derstädes stälda kant i kant emot hvarandra, men så 

är ej förhållandet med dem, som betäcka den samme längre 

tillbaka. På samma sätt äro äfven de fjäll stälda emot hvar- 

andra, som betäcka den skarpe bukkanten. Mellan stjertfenan 

1) Bullet. de la Soc. Impér. des Natural. de Moscou, XXIX, Année 

» 1856, N:o I, pag. 376. 

2) Rät som en lineal, säger LINNÉ. 
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och rygg- och analfenorna, å öfre och undre kanterne af stjerten 

är en trubbig köl, hvars fjäll äro böjda öfver den och icke 

stälda kant i kant emot hvarandra. Ryggens främre (framom) 

och bakre (bakom ryggfenan) profiler bilda icke med hvarandra 

någon tydlig vinkel vid ryggfenans början. Anus har sitt läge 

ett godt stycke bakom midten af totallängden, och afståndet 
mellan den och underkäkens spets innehålles omkr. 15/, ggr i 

denna längd. — Hufvudet är litet och af en egendomlig, nästan 

mopslik form, då munnen är sluten. Dertill bidrager den korte, 
något uppåt böjde nosen, de stora ögonen och den omständig- 

heten att nackens muskulatur och fjällbetäckning sträcka sig 

fram till midt öfver ögonen. Hufvudets längd innehålles omkr. 

6!1/, ggr 1 totallängden och omkr. 5?/; ggr i längden till spet- 

sarne af de mellerste stjertfenstrålarne, och den är hos de äldre 

märkbart mindre än. största kroppshöjden, men hos de yngre 

ungef. lika med denna. Afståndet mellan spetsen af under- 

käken och fjällgränsen på hufvudets öfra sida är betydligt mindre 

än hufvudets höjd öfver nämnde gräns. WSedt från sidan, har 

hufvudet den öfre profilen konkav och den undre d:o afrundad 

och framtill nästan vertikalt uppstigande, så att underkäkens 

i sjelfva verket undre kant blifvit en främre d:o. Munnen är 

liten, - med nästan vertikalt uppstigande munspringa och med 

spetsen af -underkäken något framstående framom den samme 

af öfverkäken, hvilken senare undertill är urbugtad, för att taga 

emot den af den förre. Läpparne äro temligen tunne. Den 

bakre änden af öfverkäksbenet är framom ögat, och den samme 

af underkäken, som bildar en utstående trubbig vinkel, är un- 

der den förre, och således äfven den framom ögat. Nosen är 

mycket kort och, såsom redan är anfördt, något uppåt böjd. 

Dess längd innehålles nära 5 ggr i hufvudets d:o hos de äldre. 

Näsborrarne äro af vanlig beskaffenhet, och de sitta ungef. 3 ggr 
närmare ögat än nosspetsen. Ögonen äro stora, och deras dia- 

meter, som är större än pannans bredd midt öfver dem, inne- 

hålles omkr. 33/5; ggr i hufvudets längd bos de äldre. Locket 
är af en nästan rhomboidisk form och upptill något smalare 

och med bakre kanten svagt bågböjd. Underlocket är smalt 

och förlocket är rätvinkligt böjdt, med bakre hörnet afrundadt. 
Gälhinnorna äro nästan fria, och gälöppningarne sträcka sig 

nedtill fram under ögonens midt. — Gälräfständerna äro af 
den hos karpfiskarne vanliga beskaffenheten: korta och temligen 
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tjocka, och å den främste venstre gälbågen hafva vi i yttre 
raden räknat 18 och i den inre d:o 22. — Svalgtänderna sitta, 
såsom redan för slägtet är anfördt, i 2:ne rader, med 5 i den 

inre och 2 i den yttre raden. De hafva alla kronan något hop- 
tryckt, med yttre kanten eller eggen föga utstående och temli- 

gen groft sågtandad, dock med färre och smärre sågtänder på 

den nedersta tanden i den inre raden och på de 2:ne i den 

yttre d:o. De hafva alla spetsen mer eller mindre lång och 

hakeformigt böjd. Svalgbenet har det nedra utskottet, eller af- 

delningen, långt och smalt och nästan rakt samt med släte kanter. 

— Ryggfenan är liten och belägen långt tillbaka, så att af- 

ståndet mellan den och spetsen af underkäken blott innehålles 

omkr. 17?/, ggr i totallängden och nära 123/; ggr i längden till 

de mellerste stjertfenstrålarnes spetsar. Den börjar något bakom 

analfenans början och slutar långt framom dennas midt. Den 

är diten och ej synnerligen starkt tillspetsad, och dess höjd, 

som ej är mera än 12/; ggr större än dess längd samt blott 

något större än !/, af hufvudets längd, innehålles omkr. 12 

ggr i totallängden. Den har 10 strålar, af hvilka den 1:ste är 

rudimentär och föga uppstående öfver de omgifvande fjällen, 

den 2:dre helt kort, de 3 förste icke grenige och den siste dub- 
bel. — Analfenan är stor och lång samt i undre kanten fram- 
till temligen starkt urringad. Den är framtill något högre än 

ryggfenan, och dess längd är nära 4 ggr större än nämnda 

fenas d:o, och innehålles blott något öfver 5 ggr i totallängden, 

och omkr. 42/; ggr i längden till de mellerste stjertfenstrålar- 
nes spetsar. Den har 28 till 31 strålar, af hvilka den 1:ste är 

rudimentär, den 2:dre helt kort, de 3 förste icke grenige och 

den siste dubbel. — Bröstfenorna utmärka sig både genom 
storlek och form. De äro stora och nästan räckande till buk- 

fenorna, samt skarpt och snedt tillspetsade och något böjda. 

Deras längd, som är ungef. 1?/, ggr större än hufvudets d:0, 
innehålles nära 4 ggr i totallängden. Afståndet mellan deras 
och bukfenornas fästen innehålles omkr. 41/, ggr i den senare 

längden. "De hafva 16 till 17 strålar, af hvilka den ytterste 
icke är grenig. — Bukfenorna äro små och icke hälften så 
stora som bröstfenorna, och räcka ej till anus. De äro af en 

triangulär form, med yttre bakre hörnet tillspetsadt. Afstån- 
det mellan underkäkens spets och deras fästen innehålles omkr. 
21/, ggr, och det samma mellan de senare och analfenan omkr. 
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8 ggr, och deras längd omkr. 9 ggr i totallängden. De hafva ' 

9 strålar, af hvilka den ytterste är rudimentär och de 2 ytterste 

icke grenige. - Deras. fjällbihang är litet och trubbigt och har 

blott ungef. 1!/; af deras egen längd. — Stjertfenan är djupt 

inskuren och med tillspetsade flikar, af hvilka den nedre är 

längst. De längste strålarne i denne hafva längden betydligt 

mera än dubbelt större än den samma af fenans mellerste strå- 

lar, och den innehålles omkr. 5 ggr i totallängden. Den har 19 

fullständige strålar och ofvan och nedan 5 stödjestrålar. — 

Fjällen äro betydligt vexlande både till storlek och form. De, 

som sitta på ryggen, äro minst, och allra minst äro de, som 

sitta på främre delen af ryggen. Dernäst äro de minst, som 
sitta på buken. Äfven de, som sitta på kroppssidorna äro af 

något vexlande storlek, och det t. o. m. på smärre omkretsar. 

En del af dem, som hafva sitt läge på kroppssidan något nedom 

midten och något framom bukfenornas fästen, äro väl så stora 

som de andra, och ett fjäll från detta ställe hos ett exemplar 

af 360 mill:s totallängd, har längddiametern 7 och höjddiame- 

tern 8 mill. De äro af en rundad, rundadt oval, rhomboidiskt 

rundad eller rhomboidiskt oval och mer eller mindre irregulier 

form, med bugtige kanter och med tätt stående koncentriska 

strimmor och omkr. 8—10 mer eller mindre utbildade radiära 

streck å den frie delen och inga dylika å den instuckne d:o. 

De äro ej synnerligen tunna, men löst sittande. Mellan rygg- 

kanten och bukfenornas fästen hafva vi å hvardera kroppssidan 

räknat 22 långsgående fjällrader, af hvilka sidoliniens var den 

18:de uppifrån. — BSidolinien är särdeles karakteristisk. Något 

öfver och bakom bröstfenans fäste böjer den sig vertikalt nedåt 
ända till nära bukkanten. Derefter höjer den sig litet bakåt 

och bildar en svag båge öfver bukfenan, och är derefter öfver 
anus och främre delen af analfenan slingrig, hvarefter den går 

parallel med denna fenas bas. Nära stjertfenan böjer den sig 

bakåt, och går till denna fena föga under midten af dess fäste. 

Den har 100 till 108 (vi ha räknat 101) fjäll. — Färgen är 

enligt BeseckKe på ryggsidan stålblå, blågrön, eller ock olivgrön 
och på sidorna silfverhvit, med något rosenrödt skimmer. Rygg- 

stjert- och bröstfenorna gråaktiga, och buk- och analfenorna 
gulaktiga eller rödaktiga. Iris silfverhvit eller ock guldgul. 

Å exemplar i Upsala Universitets zoologiska museum synas 
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bröstfenorna hafva varit gulröda emot basen och grå vid spet- 

sarne, bukfenorna helt och hållet gulaktiga eller gulröda, och 

analfenan grå vid undre kanten och gulaktig vid basen. 

Såsom redan ofvan blifvit antydt, har denna art blott en 

enda gång blifvit tillvaratagen inom Sverige, då ett exemplar 

af den under LissÉs Skånska resa år 1749 vid hans vistelse i 

Christianstad d. 22 Maj af Borgmästaren ScHurtEn derstädes till 

honom blef öfverlemnadt, med uppgift, att den vid den tiden 

på året skulle bruka fångas i Helgeå der i trakten, men att 

det då var så långt lidet på dess fångsttid, att den började 
försvinna. Ehuru LinsÉ derjemte anför, att fisken är mycket 

sällsynt, tyckas de nämnda uppgifterna antyda, att denne fisk 

på den tiden haft en normal förekomst i Helgeå under våren. 

Detta är så mycket mera anmärkningsvärdt, som någon sådan 

förekomst sedermera icke blifvit iakttagen, och A. J. ReErzius 

(anf. st.) om den icke haft några andra uppgifter att meddela 

än dem, som han hemtat hos Linsk. Lektor L. J. WAHLSTEDT 

i Christianstad har benäget meddelat oss, att han, oaktadt fli- 

tigt efterforskande, aldrig lyckats öfverkomma den eller erfara 

något om dess förekomst der 1 trakten. Möjligen kan dess för- 

svinnande från Helgeå, om den der under äldre tid haft en 
normal förekomst, tillskrifvas den omständigheten, att denna å, 
då den s. k. ”Yngsjö Grop” i slutet af förra eller i början af 
detta seklet gräfdes, erhöll ett annat utlopp i hafvet. Det är 

emellertid ock möjligt, att det med det af LinsE erhållna exem- 

plaret är samma förhållande som med de ofvan nämnda båda 

exemplaren af Abramis ballerus i Christianstads läroverks mu- 

seum, nemligen att det måste betraktas såsom en tillfällig gäst 

i Helgeå, dit förirrad från Östersjöns södra eller sydöstra kust- 

trakter. — I Norge är denne fisk icke iakttagen och ej heller 
i Danmark. Enligt Finlands Fiskar, hvarest utförliga och nog- 
granna uppgifter om dess förekomst meddelas, är den inom Fin- 

land känd under namnet Miekkakala, och förekommer der för- 

nämligast i sjön Ladoga, der den har sin nordligaste gräns vid 

Sordavala och Impilaks, samt förekommer i icke obetydligt 

antal utanför Sakkola socken. Äfven skall den der förekomma 

i floden Vuoksens nedra lopp. Den förekommer äfven, ehuru 
mycket sällan, vid Finska Vikens östra kust, hvarifrån den 

torgföres till Wiborg. Inom Ryssland är den vida utbredd, 
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och förekommer enligt nämnda arbete i de i Finska Viken ut- 

fallande floderna Neva och Narva, samt i de med södra Ladoga 
i förbindelse stående floderna Volchov, Sjas och Svir, äfvensom 

1 sjön Ilmen, samt går från den upp i floden Lobat. Enligt 

DyBowski förefinnes den inom Ryska Östersjöprovinserna sanno- 

likt i alla de floder, som hafva fritt utlopp i hafvet, och den 
finnes der äfven 1 floden Narowa upp till vattenfallen. Enligt 

KEssterR!) förekommer den i floderna Dnjester, Dnjepr, Pripet, 

Dessna och Psjol, och i södra Ryssland fångas den enligt ho- 

nom i så betydlig mängd och insaltas, att den der såsom födo- 

ämne hos folket intager sillens plats. Den finnes äfven i Azow- 

ska Sjön, Svarta och Kaspiska Hafven och i de i dem utfallande 

floder, såsom Don, Wolga och Ural, och ännu längre öster ut 

förekommer den i sjön Aral och i de i den utfallande floderna 

Sir-Daria och Amu-Daria. I Österrike förefinnes den enligt 

HecKeEL & Kyrer talrik i Plattensee i Ungern, och i Donau och 
för öfrigt i en och annan sjö i Ungern. Inom Preussen före- 

kommer den enligt Benecre i Östersjön i närheten af de Preus- 
siska kusterna från Memel till Hela, och längre vesterut enligt 

Mösivs & Heiscer till Greifswalder Bodden, och uppstiger der- 

ifrån i de s. k. Haffen och i flodmynningarne. I sydligare delar 

af Tyskland förekommer den enligt v. SieBonp blott ytterst säl- 

lan i Donau inom Bayern, och 1 de vestligare delarne saknas 

den, äfvensom i Holland, Frankrike och England. Den är så- 
ledes i sin geografiska utbredning tydligen en östlig art. 

Enligt Finlands Fiskar är den en liflig och mycket rörlig 

fisk, som älskar klart vatten och gerna uppehåller sig i forsar. 

Den fördrager äfven salt vatten, ehuru den i detta företrädesvis 

håller sig i granskapet af flodmynningar och således egentligen 

söker bräckt vatten. Detta bevisas äfven deraf, att den enligt 

Möpivs & HeincKe saknas i sydvestra Östersjön. Den håller sig 
under den blidare årstiden i stim nära vattenytan, och fångas 
derför 1 Kurisches Haff med nät, som hållas flytande i denna. 

Den lefver af insekter, smärre kräftdjur, maskar, m. m. liksom 

de andre karpfiskarne. Den skall enligt Besecke leka i Maj 

till Juli i grundt vatten och på växtbotten. Den skall lägga 

100,000 ägg eller flera, som utan tvifvel, liksom de andre karp- 

1) Bullet. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou, XXIX, 1856, N:o 

Ip: 3u6: 
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fiskarnes, äro anklibbande och fästas på växter m.m. Dess för- 
ökning skall dock icke vara stark. Då den är tunn i kroppen 

och mycket benig, värderas den föga och förtäres blott af fat- 
tigt folk, 

2:dra Underfam. COBITIDINI, BonAPARTE. 

(Cobitini, BONAPARTE: Catalogo metodico dei Pesci europei, pag. 26. 

Grönlingar. 

Simblåsan helt och hållet eller -ock blott till en del inne- 

sluten i en benkapsel. Falska gälar saknas. Gälöppningarne 

små och sträckande sig föga eller icke framom bröstfenornas 

fästen. Munnen liten och omgifven af 6 eller flere skägg- 
trådar. Svalgtänderna i enkel rad och något större antal än 

hos föregående underfamilj. Svalgbenen svaga och olika dem 

hos föregående. Kroppen täckt af små och rudimentära fjäll, 

eller ock naken. 

Till denna underfamilj hör ett jemförelsevis ringa antal 

karpfiskar från Europa och i synnerhet Asien, nemligen enligt 

« GöstHER 10 slägten och omkr. 60 till 70 arter. Liksom Hzrc- 
KEEL & KNER och Vv. SIEBOLD anse vi oss med fog kunna samman- 

slå de 3:ne Europeiska slägtena Misgurnus, Nemachilus och 

Cobitis till ett enda, med -det sist nämnda af ålder brukade 

namnet, och räkna således blott 8 slägten!). 

1) Denna underfamilj är här upptagen och karakteriserad hufvudsak- 

ligen i öfverensstämmelse med de af GöNTHER antagna åsigter. Desse 

fiskar äro emellertid så afvikande från de föregående karpfiskarne, att de 

torde böra utgöra en egen familj, enligt hvad HecKEL & KNER och V. SIE- 

BOLD antagit. 
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X. Slägtet Cobitis, Arten. 1738. 

(Genera Piscium, pag. 2. -— 1738). 

Kroppen är betydligt långsträckt och täckt af mycket små 

och stundom otydliga fjäll, eller ock naken, samt slemmig. Vid 
munnen äro 6 till 12 skäggtrådar, och den är omsluten af 

tjocke läppar. Ögonen små. Rygg- och analfenorna korta, 

och den förra belägen ofvan bukfenorna. Simblåsan helt och 

hållet omsluten af benkapseln. 

Detta slägte omfattar det vida största antalet af de till 
denna underfamilj hörande arterna, eller 50 till 60. Till vår 
fauna höra 2:ne arter, och Europas fauna räknar ännu en 3:dje 

art. De hithörande fiskarne äro i allmänhet mycket seglifvade, 
hvartill dels de små gälöppningarne bidraga och dels deras s. k. 

tarmrespiration är medverkande. 

Arter: 
tjockt och något nedtryckt, samt 

utan stagg. under: ögat . .«.. 1. barbatula, LINNÉ. 
COBITIS. 

Hufvudet +... 

hoptryckt och med en två- eller 

ferspetsig bakåt rigtad tagg under s 

0 SALE 25 fer Herse bege RA SANN ISB lotsa Ke 2. tenia, LINNE, 

1. Cobitis barbatula, Linse!) 

Grönlingen. 

Kroppen framtill trindlagd, och hufvudet tjockt och något 
nedtryckt. Under ögat finnes icke någon tagg. Vid munnen 

6 skäggtömmar, sittande endast på öfverkäken. Benkapseln 

å de främsta kotorna delad i 2:ne sidoafdelningar.  Stjert- 

1) Såsom synonymien för denna och följande art utvisar, ha en del 

senare författare, och bland dem A. GÖUNTHER, ansett dessa båda arter för 

generiskt åtskilda, och merendels upptagit den följande såsom typ för sl. 

Cobitis, hvartill någon grund i ARTEDIS karakteristik för slägtet kan före- 

- äm, JD 
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fenan tvär eller mycket grundt urringad och med afrundade 
hörn. Ryggen och sidorna marmorerade af mörkt buteljyrön 
eller olivgrön och svartaktig eller svartgrön färg. 

Bf. 11; af. 9;: brf. 12; bf. 9; stjf..7415—+6. 

Cobitis Barbatula, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 121. — 1761. 

Die Schmerl, BrocH: Naturgesch. der Fische Deutschl:s, 1:er Th. pag. 
224; Taf) ANXT fig: 35 — 1782! 

Cobitis Barbatula, A. J. RETZIUS: Faun&e Suecice Pars I:ma, pag. 342. — 

1800. 

- 5 S. NILSSON: Prodromus Iichthyologig Scandinavicer, pag. 
35. — 1832. ; 

5 5 VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

 lenciennes, T; XVIII, pag. 14, pl. 520. — 1846. 

a 5 H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 539. — 

1846—1853 

A S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 

häft. pag. 343. — 1853. 

sv LR A W. V. WRIGHT, C. U. EKSTRÖM & C. J. SUNDEVALL: 

Skandinaviens Fiskar, 9:de häft. pl. 53. — 1846; 10:de 

häft. pag. 207. — 1857. 

> HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 301, fig, 162 — 1858. 

3 C. HEHE. E. V. SIEBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 337. = 1863. 

Nemachilus barbatulus, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. 

vol. VII, pag. 354. — 1868. 

3 » - CO. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 278. — 1877. N 

Cobitis barbatula, A. FEDDERSEN: Naturhist. Tidsskr, 3:dje Rekke, 12:te 

Bd. pag. 92, — 1879 — 1880. 
E. MoRrEaAU: Hist, nat. des Poiss. de -la France, T. III, 

pag. 432. — 1881. l 

finnas. Närvarande art har blifvit uppstäld såsom typ för sl. Nemachilus. 

Den karakter, hvarpå man vid detta åtskiljande lagt hufvudsaklig vigt, är 

den, att den ena arten saknar och den andra har en tagg under ögat. I 

och för sig synes denna emellertid vara af mindre betydelse. Den är dock 

förenad med betydliga skiljaktigheter dem emellan i hufvudets benbygg- 

nad, såsom i det följande skall antydas. Då vi i allmänhet icke äro be- 

nägna för att i detta arbete införa nya (d. v. s. på senare tiden antagna) 

slägtnamn, somr icke äro af större betydelse, hafva vi ansett oss böra bibe- 

hälla båda arterna i sitt gamla genus, ehuru mellan dem förefinnas skilj- 
aktigheter, som kunna anses vara af lika stor betydelse, som de, hvilka 

ligga till grund för de olika slägtena inom föregående underfamilj. 
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Cobitis barbatula, B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 145, fig. 107. — 1881. 

Nemacheilus , FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

i vol. II, pag. 203, pl. 137, fig. 2. — 1880—1884. 

Nemachilus barbatulus, O. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fisk- 

afvel, pag. 443, bild 145. — 1884. 

3 - H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

249, fig. 141. — 1886. 

LINNÉ anför det Svenska namnet Grönling!). Enligt benäget med- 

delande af Possessionaten CARL MÖLLER benämnes den i trakten af Trolle- 
näs i Skåne Sandkrypare, utan tvifvel på grund deraf att den liksom den 

rätte sandkryparen ständigt ligger på bottnen. Vid Gissleberga derstädes 

benämnes den enligt den samme Gråmört. 

PBeskr. Den är en helt liten fisk, hvars totallängd hos 
oss knappast torde öfverstiga 120 mill. och t. o. m. enligt vår 

erfarenhet sällan synes ernå 100 mill, hvilken är den största 
längd, som vi varit i tillfälle att iakttaga å Svenska exemplar. 

Vi hafva undersökt exemplar från Finland, som haft en längd 

af 115 mill. och v. SteBorp uppgifver dess största längd till 
omkr. 140 mill. hvilken dock torde vara sällsynt. Honorna 
äro enligt hvad vi erfarit större än hanarne, och de senare nå- 

got smärtare. Den är af en särdeles långsträckt, framtill trind- 
lagd och baktill hoptryckt kroppsform, vid hastigt påseende 

företeende någon likhet i formen med sandkryparen. Största 
kroppshöjden innehålles i totallängden omkr. 7"'/, till 8!/,; ggr 

hos honan och omkr. 8 till 9 ggr hos hanen, och störste tjock- 

leken är lika med eller ock obetydligt mindre än största kropps- 

höjden. Stjerten aftager icke starkt bakåt i höjd, och den har 
strax framom stjertfenan väl hälften af kroppens största höjd. 

Kroppen och hufvudet äro täckta af en temligen tjock hud. 

Framryggen är tjock och kullrig och buken är tvärkonvex. Anus 

sitter långt tillbaka, och afståndet mellan nosspetsen och den 

innehålles omkr. 12/, ggr 1 totallängden. — Hufvudet är tem- 
ligen litet och af något pyramidlik form, framtill trubbigt till- 

spetsadt, med öfre profilen med svag stupning och böjning, och 
med undre d:o horisontel och rät, och sedt ofvanifrån, med sido- 

profilerne konvergerande jemnt och svagt emot den trubbige 

1) I Skandinaviens Fiskar anföres med rätta, att detta namn tydligen 

är en förvridning af det Tyska namnet Grindling, hvilket har sin grund 

i fiskens egenskap af bottenfisk. 
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och mjuke nosspetsen, hvilken räcker ett godt stycke framom 
munnen. Hufvudet är för öfrigt ofvan plattkonvext och något 
litet nedtryckt, eller med bredden baktill något större än höj- 
den. Dess längd är betydligt större än kroppshöjden, och inne- 

hålles föga mera än 5 ggr i totallängden. Nosen, eller afstån- 

det mellan ögat och nosspetsen, är temligen lång, och dess längd 

innehålles blott något mera än 2:ne ggr i hufvudets d:o. Mun- 

nen är mycket liten och belägen på hufvudets undra sida samt 

omsluten af tjocke läppar. Bakre änden af öfverkäksbenet är 
långt framom ögat och t. o. m. framom näsborrarne, och den 

samme af underkäken är under desse senare. Vid nosspetsen 

äro 2:ne par tillspetsade skäggtömmar, sittande på den tjocke 

hudfåll, som här förefinnes ofvan och parallelt med öfverläppen, 

och af desse äro de af det mellersta paret något kortare än de 

andre. Vid den bakre änden af hvartdera öfverkäksbenet eller 

vid hvardera munvinkeln förefinnes äfven en dylik skäggtöm, 
som till storlek och form öfverensstämmer med de yttre å nos- 

spetsen. Således förefinnas å öfverkäken 6 skäggtömmar, men 

å underkäken äro inga sådane. Näsborrarne sitta nära hvar- 

andra och omkr. 4 ggr närmare ögat än nosspetsen, och den 

främre af dem har formen af en halftub. Ögonen sitta högt 

uppe, så att de till någon del äro rigtade uppåt, och de äro 

små, och deras längddiameter innehålles nära eller omkring 6 

ggr 1 hufvudets längd, och är mindre än bredden af pannan 

midt öfver dem. Under ögonen finnas inga spår till taggar. 

Huden, som betäcker hufvudet, är utan fjäll, men den är ofvan 

och på sidorna af hufvudet kornig, och der förmärkas talrika 

slemporer. Locket och underlocket äro stora och tillsamman af 

en nästan rhomboidisk, ehuru baktill snedt afrundad form. För- 

locket är sabelformadt, och utgöres nästan blott af den hori- 

sontelle delen, emedan den vertikale är rudimentär. Gälhin- 

norna äro starkt sammanvuxna och sammansmälta med gälnä- 

set, och gälöppningarne sträcka sig nedtill endast strax framom 

bröstfenornas fästen. 'Hvardera gälhinnan har 3 temligen smalt 
sabelformade, ehuru vid spetsen trubbige gälstrålar, af hvilka 
den bakerste är bredare än de andre, — Gälräfständerna äro 
korta och rudimentära, och å den främste gälbågen bilda de 
blott en rad, nemligen den, som motsvarar den inre hos de 

föregående karpfiskarne, cch i denna hafva vi räknat 14. A 

de andre gälbågarne bilda de dubbla rader. — Svalgtänderna 
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äro fullständigt olika dem hos de föregående karpfiskarne, samt 
äro svaga och likna de vanliga hos andre fiskar, och äro böjda 

och tillspetsade. De äro till antalet 3 till 10, och sitta i en 

enkel, böjd och med svalgbenets böjning parallel rad. Svalgbe- 

nen äro små och spensliga, och äro på midten, der de äro bre- 
dast och der tänderna sitta, trubbvinkligt böjda, samt der å 

yttre sidan försedda med ett tillspetsadt utskott. — Ryggfenan 

har sitt läge öfver bukfenornas fästen, och börjar något litet 

framom dessa samt på ett afstånd från nosspetsen som inne- 

hålles mellan 21/, och 2!/, ggr i totallängden och ej fullt 2:ne 
ggr i afståndet mellan nosspetsen och stjertfenans bas. Dess 

höjd är hos honan ungef. lika med och hos hanen större än 

största kroppshöjden, och innehålles hos henne omkr. 7!/, och 

hos honom föga mera än 7 ggr i totallängden. Den är något 

stupande bakåt, så att dess böjd baktill utgör ungef. !/, af 
den samma framtill, dess båda hörn äro trubbiga och dess öfre 

kant är mycket grundt urringad eller ock rät. Den har 11 

strålar, och afviker från den hos alla de föregående af denna 

familj derigenom att de 2:ne främste äro rudimentäre och de 

4 främste icke grenige. Den siste är såsom vanligt dubbel. — 

Analfenan är både lägre och kortare än ryggfenan samt i undre 

kanten snedt afrundad. Dess höjd, som är väl 1!/, ggr större 

än dess längd, innehålles omkr. 9 ggr i totallängden. Afstån- 

det mellan den och bukfenornas fästen innehålles omkr. 53/; 

ggr i den senare längden. Den har 9 strålar, som till sin be- 

skaffenhet öfverensstämma med dem af ryggfenan, och hvaraf 

således de 2:ne främste äro rudimentäre, de 4 främste icke 
grenige och den siste dubbel. — Bröstfenorna äro temligen 
stora och af en oval form samt med fästet långt nere och nä- 

stan -horisontelt. Deras längd, som hos honan är något och hos 

hanen omkr. 11!/; ggr större än kroppshöjden, innehålles i to- 
tallängden omkr. 7 ggr hos honan och omkr. 6 d:o hos hanen. 

De hafva 12 strålar, af hvilka den ytterste är tjock och icke 

grenig, men starkt ledad. Afståndet mellan deras och bukfe- 

nornas fästen innehålles omkr. 4 ggr i totallängden. — Buk- 

fenorna äro föga mindre än bröstfenorna, men räcka ej fullt till 
anus. De äro af en oval, i bakre kanten utåt något trubb- 

vinklig form, och deras längd innehålles omkr. 71/, ggr i to- 
tallängden. Deras strålar äro 9, af hvilka de 2:ne ytterste 

icke äro'grenige och den ytterste temligen lång. — Stjertfenan 

, 
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är i bakre kanten tvär eller mycket grundt urringad och med 

afrundade hörn. Den är temligen stor, och dess längd, som 

är ungef. lika med hufvudets d:o, innehålles omkr. 5!/, ger i 

totallängden. Den har 15 fullständige strålar, af hvilka den 

ytterste å hvardera sidan är grenig, samt ofvan 7 och nedan 

6 stödjestrålar. — Fjällen äro ytterst små, men dock tydliga, 

och saknas, utom på hufvudet, äfven på framryggen och buken 
framom bukfenorna, samt sitta i allmänhet glest och täcka icke 

hvarandra. Ett af de största fjällen under ryggfenans början 

och strax ofvan sidolinien har den störste diametern ?/; mill. 

De äro af en rundadt oval eller oval och stundom i ene kanten 

trubbvinklig eller något bugtig form, med stor, merendels ex- 

centrisk kärna, tätt stående koncentriska strimmor samt med 

omkr. 30—35 korta radiära fåror rundt omkring. De äro 

mycket olika fjällen hos de föregående karpfiskarne. — Si- 

dolinien är till en del ofullständig och saknar fjäll, eme- 

dan dess porer öppna sig mellan fjällen. Den kan vanligen 

fullföljas till öfver eller strax bakom analfenan, ehuru en del 

af dess bakerste porer äro spridda på längre afstånd från hvar- 
andra. Framifrån till något bakom ryggfenan bilda porerne 

en kontinuerlig rad. — Färgen är något vexlande, och är stun- 

dom mörkare och stundom ljusare, och äfven företeende vexlin- 

gar med afseende på de mörke fläckarnes utbredning uti mar- 

moreringen. Å lefvande exemplar hafva vi antecknat följande: 

Färgen ofvan marmorerad af mörkt buteljgrönt eller olivgrönt 

och svart eller svartgrönt; den svartaktige färgen stundom mera 

utbredd än den mörkt buteljgröne. Denna marmorering sträc- 

ker sig ned till sidorna af buken, samt bildar tvärband mellan 

rygg- och stjertfenorna. Ofta finnes en svartaktig fläck ofvan 
bukfenans bas. Buken är hvit äfvensom hufvudets undra sida. 
Från nosspetsen till ögat går ett svartaktigt band. Vid de 

främre näsborrarne, på öfra ögonbrynen och på nacken äro svart- 
aktige eller svartgröne fläckar, och den på nacken är triangulär 

och baktill tillspetsad. Sidolinien är i allmänhet ljus. Iris 
är mörkt svartgrå, med någon silfverglans nedtill och med en 

smal gulhvit eller blekt guldgul ring närmast pupillen. Rygg- 

och stjertfenorna ha svartaktige fläckar, som bilda tvärband på 

en gulhvitaktig botten, och den förra är stundom lergulaktig i 
främre kanten.  Analfenan har ungefär samme teckning, men 

de svartaktige fläckarne äro mindre och glesare och bottenfärgen 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 22 
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är mera gul. Bröstfenorna hafva ofvan svartaktige fläckar på 

en blekt lergulaktig botten, och undertill äro de ljusare och 

grågulaktiga, med mindre tydlige mörke fläckar. Bukfenorna 
äro hvitgulaktiga, med färre mörke fläckar. 

Skelettet. Det fasta kraniet är mycket olikt det samma 

af de föregående karpfiskarne, och dess byggnad häntyder på 

väsendtliga afvikelser; från dem. Basilarbenet har visserligen 
ett hypapophysialutskott, liksom deras, men detta utskott är 

helt litet och rudimentärt och å undra sidan långs åt urhål- 
kadt, samt saknar fäste för gomknöl, emedan fisken ej eger nå- 

gon sådan. Kraniet är i allmänhet af en nedtryckt form, med 

öfre profilen något konvex och den undre d:o något konkav. 

Betraktadt ofvanifrån, är det framtill starkt afsmalnande. Det 

är ofvan jemnt och utan kammar, och det har i allmänhet föga 

utbildade utskott. Basilarbenets bakre ände har, liksom hos de 

andre karpfiskarne, samme form som ändarne på kotornas krop- 

par, och sidonackbenen sakna, liksom hos dem, hvarje spår till 

ledknappar, men nackhålet är stort och undertill begränsadt af 

basilarbenet och å sidorna och upptill af sidonackbenen, och å 

sidorna af det samma finnas endast smärre öppningar eller hål, 

emedan mellan hörselorganen och simblåsan icke synas vara några 

benkedjor. Basilarbenet är för öfrigt lågt och har icke å undra 

sidan någon långsgående ränna, hvadan parasphenoidbenet här 

är jemnt och horisontelt utbredt. Hvarken öfra nackbenet eller 
ossa epotica & pterotica hafva några utstående utskott, och 

sedt ofvanifrån, har kraniet derför den bakre konturen ojemnt 

afrundad. Öfra nackbenet sträcker sig fram till pannbenen och 

åtskiljer de båda hjessbenen från hvarandra. OO. opisthotica 

saknas. Sidokanten å o. pteroticum är temligen tunn och hori- 

sontel, och har ett kort och trubbigt, åt sidan utstående utskott. 

O. sphenoticum har ett liknande utskott ofvan den rundade 

ledgropen för den främste ledknappen å hyomandibularbenet, 

här såsom vanligt begränsande ögonhålan baktill. O. prooti-. 

cum är framtill genom en af parasphenoidbenets basitemporale 

vinge och alisphenoidbenet bildad brygga afskildt från ögon- 

hålan. Alisphenoid- och orbitosphenoidbenen bilda en fullstän- 
digt sluten skiljevägg mellan ögonhålorna, och de senare benen, 

som äro väl så stora som de förra, äro icke nedtill samman- 

smälta med hvarandra, utan åtskilda med parasphenoidbenets 

hela bredd. Parasphenoidbenet är jemnt och slätt och något 
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litet böjdt. Plogbenet företer framtill en liknande dubbel spon- 
glös ansvällning, som den hos de föregående karpfiskarne, men 
dessa ansvällningar äro små och framtill från hvarandra be- 
gränsade endast genom en helt grund urbugtning.  Sidosilbe- 
nen äro väl utbildade, och hvartdera har å främre kanten ett 
egendomligt, temligen stort och tillspetsadt, framåt rigtadt ut- 
skott, som utåt begränsar näshålan. Öfra silbenet är temligen 
långt, framtill bredare och ofvan med en långsgående ränna, 

samt vid främre änden slutande med ett hoptryckt utskott, som 

framskjuter något framom plogbenet. Hjess- och pannbenen 
äro af vanlig beskaffenhet, och de senare äro temligen korta och 

räcka baktill ej längre tillbaka än till de främre delarne af 

0. pterotica. Förbeningen i de förra och i de bakre delarne af 

de senare är dock så vida ofullständig, att de långs midten af 
hjessan äro åtskilda genom en benhinna eller fontanell, så att 

de högra och venstra hjessbenen och högra och venstra pann- 

benen här icke komma i beröring med hvarandra. Hyomandi- 
bularbenet har de båda öfre ledknapparne väl åtskilde och fram- 

till en temligen stor lamellös utvidgning. O. symplecticum är 

långt och smalt och något böjdt. Qvadratbenet har det bakre 

utskottet, till hvars bakre sida förlocket är fästadt, långt. Gom- 

benet, som medelst ett rörligt, stort, förbenadt ledbrosk artiku- 

lerar med öfverkäksbenet, är temligen stort och har å bakre 

delen och inre sidan en lamellös- utvidgning, till komplettering 

af gomhvalfvet. Mesopterygoidbenet är långt, men smalt, och 
bildar i gomhvalfvet en fortsättning af gombenets lamellösa ut- 

vidgning. Der det är fästadt till den bakre änden af gombenet 
har det en något utstående knöl. Baktill sträcker det sig långt 
tillbaka ofvan metapterygoidbenet. Pterygoidbenet har höjd- 

dimensionen större än längddimensionen, och det är således högt 
och kort. Baktill går det upp till bakre änden af gombenet, 
och framtill är det genom hinna sammanbundet med det samma. 
Metapterygoidbenet är framtill trubbigt tillspetsadt, och har 
baktill å yttre sidan 2:ne bakåt divergerande ryggar eller lister, 

af hvilka den öfre är mindre. Mellankäksbenen likna i det 

närmaste dem hos de föregående karpfiskarne, men äro smalare 
och spensligare. De äro nästan jemnsmala och något böjda, och 
vid sin inre ände försedda med ett långt, uppstigande, staffor- 

migt utskott (nasalutskott), antydande någon extensilitet hos 
öfverkäken. Öfverkäksbenen äro mera olika dem hos de före- 
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gående karpfiskarne, ehuru äfven de förete någon anslutning 
till desse senare. De äro korta och temligen höga och för- 

sedda med en uppstående afrundad flik å kroppens öfre kant och 

med ett litet utskott å dess undre d:o samt med en nedskjutande 
flik å undra sidan af dess yttre ände. Vid den inre änden är 

undertill gent emot den upptill varande ledknappen ett temligen 

långt, stafformigt, nedskjutande utskott, som är fästadt vid mel- 

lankäksbenets nasalutskott. Underkäken är temligen lik den 

hos de föregående karpfiskarne, ehuru den är något lägre, och 

dess dentaldel är framtill ganska smal. Benet är dock temli- 
gen tjockt och starkt. O. infraorbitalia äro svagt utbildade, 
och VALENCIENNES Och KRrRöÖrvER Säga sig blott hafva kunnat finna 

det främsta af dessa ben. Den vanliga kedjan af dem finnes 
dock, men den är mycket smal och trådformig. Det främsta 

af dem är helt tunnt, aflångt och jemnbredt och räcker fram 

emot nosspetsen, der det dock på sin främre ände bär ett annat 

kortare och vid det samma rörligt fästadt hudben. Vid bakre 

änden är det något uppstående emot sidosilbenet. Bakom det 

samma hafva vi kunnat räkna 7—38 ytterst små ben. Nasal- 

benet är ytterst litet, nära cirkelrundt och af nästan hinnartad 

konsistens. Af gällocksapparatens ben är locket nästan rhom- 

boidiskt, med öfre kanten urbugtad och den bakre något afrun- 

dad. Underlocket är aflångt och baktill föga bredare. Mellan- 

locket är sabelformadt och mycket tunnt, och förlocket har 

samme form, samt utmärker sig derigenom, att dess uppsti- 

gand2 del är helt kort och rudimentär och tillspetsad, och räc- 

« ker blott ungefär till midten af lockets främre kant. Af tung- 

bensapparatens ben är basibranchiostegalbenet i hufvudsaken 

bildadt på samma sätt, som hos de andre karpfiskarne, men är 

mycket kortare än deras. O. linguale är väl förbenadt, fram- 

till -horisontelt utbredt och i främre kanten urbugtadt. Tung- 

benshornen äro af vanlig beskaffenhet. Gälhinnans strålar äro 

smalt sabelformade, den bakerste eller 3:dje dock något bredare 

än de andre, vid spetsen något utbredd och snedt afrundad. — 

Kotornas antal hafva vi funnit vara 39, och af dessa räkna vi 

20 till bålen, då dennes bakre kotor bestämmas såsom sådana 

efter närvaron af refben, och den 1:sta stjertkotan derjemte be- 
stämmes såsom sådan på grund deraf, att den bär sluten hemal- 

båge. Analfenan har sitt fäste framtill vid 4:de och 5:te stjert- 
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kotornas hemaltaggar1). 1:sta kotan är mycket kort, och den 

bidrager egentligen icke till bildningen af de båda benkapslarne. 

Dess kropp är i allmänhet ej sammansmält med kroppen af 

2:dra kotan, men dess neuralbåge är sammanvuxen med dennas, 

och den har ett par korta, stafformiga och trubbiga refben, som 

äro fästade stundom lösare och stundom fastare vid de bakom 

varande benkapslarne. Desse senare äro således endast bildade 

af 2:dra och 3:dje kotorna genom transformation af deras sido- 

utskott och utan tvifvel äfven af deras refben, då den 1:sta 

kotan är utrustad med dylika ben. De å sidorna af 2:dra och 
3:dje kotorna sittande båda benkapslarne hafva hvardera formen 

af ett nästan sferiskt, något nedtryckt klot, bildadt af en i syn- 
nerhet upptill tunn och kornig och porös benlamell. Hvardera 

har å yttre sidan en större och en mindre öppning och omslu- 

ter en afskild hålighet, men båda dessa håligheter kommunicera 

dock med hvarandra medelst en trång kanal, som utanpå visar 

sig såsom en benbrygga, som baktill sammanbinder båda kaps- 

larne och som ligger under de blodkärl och nerver, som här 

gå långs undra sidan af ryggraden. Kapslarnes väggar äro bak- 
till något tjockare och der utanpå ojemna. Inuti hvardera af 

desse kapslar hafva vi funnit en tunn hinnkapsel, som, i öfver- 

ensstämmelse med hvad VALEncIienses uppgifvit, är bildad af 

dubbla hinnor, af hvilka den ena är något litet silfverglänsande 

och den andra är fibrös. Såsom VALENCIENNES brott sig hafva 

iakttagit, hafva äfven vi sett en ytterst smal kanal (ductus 
pneumaticus?) eller ett band, som från bakre kanten af midten 

af den ofvan nämnda bryggan mellan båda benkapslarne går till 
öfra sidan af oesophagus. På grund af hvad vi således iakt- 
tagit, synes det oss antagligt, att de nämnde hinnkapslarne 
böra anses för att vara transformerade simblåsor, såsom i all- 

mänhet hittills varit antaget. 1:sta kotan synes sakna neural- 
tagg. De 2:ne derpå följande kotornas neuraltaggar äro sam- 

manvuxne till en vertikal skifva, men uti denna är dock den 

 3:dje kotans tagg antydd. Alla neural- och hemaltaggarne äro 

1) VALENCIENNES uppgifver kotornas antal till 42, och af dessa 25 

såsom bålkotor, af hvilka de 3 främste äro transformerade. KRÖYER upp- 

gifver kotornas antal till 40, af hvilka 21 tillhöra bålen och de 2 främste 

äro transformerade. Någon vexling i kotornas antal synes således före- 

finnas. 
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korte, och alla neural- och h&emalbågarne synas vara orörligt 
sammanvuxne med sine kotkroppar. Sista kotan har en snedt 

uppåt rigtad urostyl, men stjertfenan har ett homocerkt fäste. 

De efter de transformerade kotorna följande 11 d:o hafva gan- 

ska starka och breda refben. — Af skulderapparatens ben är 

posttemporalbenet liknande det samma hos de föregående karp- 

fiskarne, och saknar den nedre grenen, men supraclavicularbenet 

är kortare än deras, och clavicularbenet är nedtill smalare och 

korpbenet är mindre än deras. Ett procoracoidben finnes, lik- 

som hos dem, bildande en brygga från clavicular- till coracoid- 

benet, men det är jemförelsevis mindre och smalare.  Bäcken- 

benen äro bildade ungefär efter samme typ, som deras, men de 

sakna det böjda utskott å inre sidan af bakre änden, som före- 

finnes hos dem. 

Linse har upptagit grönlingen 1 Fauna Svecica af det skäl, att 

den af Kon. Freprir 1:ste skall hafva hemtats från Tyskland och 

blifvit inplanterad i Mälaren, och således på grund deraf skulle 

förefinnas i denne sjö. Vi hafva oss emellertid icke bekant, att 

den derstädes sedermera mera än en enda gång blifvit anträf- 

fad. En uppgift derom blef oss för många år sedan benäget 

meddelad af numera Karantänsmästaren G. v. YHLtEn, som upp- 

gaf, att framl. Kammarherren Baron N. GYLLENSTJERNA hade er- 

hållit ett exemplar, som blifvit taget i Mälaren vid Arnö, och 

att detta exemplar skulle förvaras i GYLLENSTJERNAS Samling. 
Vi hafva en gång för längre tid sedan haft tillfälle att i den 

till Lunds Universitets zoologiska museum af GYLLENSTJERNA för-' 
ärade fisksamlingen se detta något skadade exemplar, men känna 

ej, huruvida. det ännu finnes i behåll. «Det är emellertid såle- 

des all anledning till att antaga, att denne fisk enligt LInnEs 

uppgift verkligen finnes i Mälaren. Uti Skandinavisk Fauna 

förekommer ingen uppgift derom, att den på senare tiden er- 

hållits i Sverige, och i Skandinaviens Fiskar, der den af C. J. 
SUNDEVALL beskrifves efter Finska exemplar, förefinnes ej heller 

någon uppgift om dess anträffande i Sverige under en senare 

tid. Enligt ett benäget meddelande i bref af år 1864 af numera 
framlidne Zool. Professoru F. WAHLGREN hade numera framlidne 

Lektor C. W. Hurtmark under våren samma år gjort den in- 

tressanta upptäckten af dess förekomst i en bäck vid Trollenäs 
i Skåne, hvarifrån vi många år senare genom Possessionaten 
och Zoologen CaArL Mörrers benägna medverkan erhållit talrika 
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exemplar, och hvarest den tyckes vara ymnig. Enligt benägen 

uppgift af Mörrer förekommer den i samma strömdrag på ett annat 
ställe temligen långt från Trollenäs, nemligen vid Gissleberga 

äfvensom vid Bosarp. Några år senare, eller 1869 blef den af då 

varande Studeranden ALFrep NarEorst funnen i den s. k. Werkaån 

vid Andrarum i Skåne, enligt för längre tid sedan af honom till 

oss lemnadt benäget meddelande. En i Halmstad utgifven tid- 

ning meddelade i Mars 1888, att Grönlingen (Cobitis barba- 
tula) förekommer sparsamt i Lagaån vid Laholm. Lektor OC. 

J. A. TuupÉEn i Halmstad har sedermera benäget meddelat oss, 

att denna tidningsuppgift är fullt tillförlitlig, och att fisken 

förekommer talrik i nämnda å vid qvarnen intill allmänna bron 

öfver ån. Dessa äro de enda för oss bekanta uppgifterna om 

dess förekomst inom Sverige, men vi förmoda, att den vid nog- 

grannare efterforskning härstädes kommer att finnas på många 
andra lokaler. -— Inom Finland förekommer den enligt Mera!) 

på många ställen ini landet, från södra Finland upp till Kajana 

och Österbotten, och den finnes äfven i de inre skärgårdarne 

vid södre delarne af Bottniska Viken och vid Finska Viken. 

De i Skandinaviens Fiskar beskrifna exemplaren voro från Kuo- 

pio. Den finnes äfven i sjöarne Ladoga och Onega och i de i 
dem utfallande strömmar. Enligt Parras är den allmän i ström- 
mar med klart vatten i Europeiska Ryssland ända ned till 
Cherson och ”Taurien, äfvensom i Sibirien. I Norge har den 

icke blifvit anträffad, men enligt A. FEpbpeErsEnN?) har den i Dan- 

mark blifvit funnen i Nebels å på Jylland. För öfrigt före- 

kommer den i nästan hela Europa, såsom Tyskland, Österrike, 

Italien, Frankrike, England, Holland, Belgien, Schweitz etc. 

Den älskar i allmänhet rent och klart vatten, och i syn- 
nerhet sådant, som är temligen starkt rinnande, d. v. s. större 

och mindre strömdrag, men den träffas äfven vid stränderna af 
sjöär och t. o. m. i hafvet, såsom t. ex., enligt hvad redan of- 

van är anfördt, i södra Finlands skärgårdar och i Preussen i 

de så kallade Haffen. Hos oss träffas den vanligen tillsamman 

med elritzan, och oftast på sådana ställen, hvarest sandbotten 
finnes. Den skall till korta afstånd kunna röra sig blixtsnabbt, 

men håller sig mycket stilla vid bottnen och är tydligen en 

1) Vertebrata Fennica, p. 313. 

2) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 92. 
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bottenfisk, och läget och rigtningen uppåt af dess ögon antyda, 

att den på bottnen ligger dold i sanden eller slammet, med 
hufvudet eller möjligen blott ögonen ofvan detta, under det den 

lurar på rof. Stundom träffas den äfven i strömmar med ste- 

nig botten, hvarest den döljer sig bland stenarne. Vi hafva 

iakttagit, att den är ganska seglifvad, och att den kan lefva 

länge i ett mindre kärl med vatten, samt deri transporteras 

lefvande lång väg. Den lefver, så vidt vi erfarit det, endast 

af animaliska ämnen. Vi hafva 1 dess tarmkanal endast funnit 

lemningar af kräftdjur (Gammarus pulex) och af insekter (lar- 

ver af vatteninsekter) jemte grus. Den skall äfven sluka andra 
fiskars lagda ägg. Tiden för dess lek hos oss är ännu icke 

känd. Det synes oss emellertid antagligt, att den, liksom sand- 

kryparen, leker på olika tid och mera än en gång under som- 

maren, emedan vi i slutet af Juni dels träffat sådana honor, 

som haft äggsäcken!) starkt utbildad och fyllande en stor del 

af bukhålan, men med äggen i denna, liksom de hos sandkrypa- 
ren, företeende betydliga skiljaktigheter i sin utveckling, och deis 

tillsamman med dem träffat andra honor, hos hvilka äggen va- 

rit föga utbildade, och som derför antagligen skolat leka senare, 

eller ock möjligen redan delvis hade lekt. Hanarne hafva vi 

funnit något mindre talrike än honorna, men dock icke fåtalige. 
Äggen äro talrika, men synas dock såsom utbildade icke vara. 

så små (omkr. ?/; mill i diameter). I Preussen leker den en- 

ligt BesecKeE i April och Maj, och lägger äggen mellan stenar 

eller i fördjupningar' i bottnen, och de lära således icke vara 

anklibbande såsom de af de föregående karpfiskarne. De skola 
bevakas af hanen. Den fångas på diverse sätt, men fördelakti- 

gast med dragnät, eller med ett på en ram med bågar utspändt 

nät (”glip” i Skåne), som drages långs bottnen i smärre bäc- 

kar. Den tager med begärlighet på krok, agnad med insekt- 

larver. Den anses för en stor läckerhet, och i ”Handledning 

i Fiskevård och Fiskafvel” rekommenderas den derför till in- 

plantering. Besecke uppgifver, att den med fördel kan utplan- 

1) Vi hafva nemligen iakttagit, att den blott har en äggsäck och en 

testis, nemligen den högre. På den starkt utbildade äggsäcken (ovariet) 

har tarmen, som ligger åt venster, gjort en sådan impression, att man der- 

igenom lätt kan bli förledd att antaga en tudelning. -Testis är något lo- 

berad och det är äfven äggsäcken framtill. VALENCIENNES och KRÖYER an- 

taga 2:ne ovarier. 
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teras i smärre dammar eller gropar med genomflytande vatten, 
blott man dragit försorg om, att den der har tillräcklig föda. 

Den samme uppgifver äfven, att den bör tillredas strax efter 

det den blifvit fångad, emedan den hastigt förlorar sin goda 
smak. 

tagg. 

käken. 

2. Cobitis tenia, Linse. 

Nissögat. 

Hufvudet och kroppen mer eller mindre hoptryckta. Un- 

der ögat är en bakåt rigtad och rörlig, två- eller flerspetsig 

Vid munnen 6 skäggtömmar, som alla sitta på öfver- 

Benkapseln å de främre kotorna enkel. Stjertfenan 

afrundad. Fjällen, som äro ytterst små, betäcka kroppen, 

med undantag af hufvudet, öfver allt taktegellikt. På sidorna 

af ryggen och på kroppssidorna långsgående rader eller band 

af skilde eller sammanlöpande svartaktige” eller svartbrune 

fläckar. 

Rf. 10—12; af. 8—9; brf. 8—9; bf. 7—8; stjf. 5+ 

16 +4. 

—Cobitis Tenia, 

Der Steinpiteger, 

Cobitis Tenia, 

Botia Tena, 

Cobitis 

” 

elongata, 

taenia, 

LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 121. — 1761. 

BLocH: Naturgesch. der Fische Deutschl:s, 1:er Th. pag. 

221, Taf. XXKXI, fig. 2. — 1782. 
A. J. RETZIUS: Faun& Suecice Pars I:ma, pag. 343. — 

1800. 
PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 166. 

— 1831. 
S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

35, — 1832. 
VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. XVIII, pag. 58. — 1846. 

H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 564. — 

1846—1853 
S, NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 

häft. pag. 345. — 1853. 5 

HECKEL & KNER: Die Sässwasserfische der Östreichischen 

Monarchie, pag. 303, fig. 163. — 1858. 

IIDEM: ibm, pag. 305, fig. 164. 

C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 338. — 1863. 
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Cobitis taemia, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 362. — 1868. 

Å G. OC. CEDERSTRÖM: Öfversigt af K. Vetensk. Akad:s 

Förh. 1874, N:o 9, pag. 47, tafl. XL. — 1875. 

Botia a A. FEDDERSEN: Naturhist. Tidsskr, 3:dje Rekke, 12:te 

Bd. pag. 92. — 1879 —1880. 

—Cobitlis — » E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

pag. 434. — 1881. 

5 3 B. BENECKE: Fische :Fischerei Zetec, in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 147, fig. 108. — 1881. 

5 ä FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. IT, pag. 201, pl. 137, fig. 3. — 1880—1884. 

sz Så A. J. MELA: Vertebrata Fennica, pag. 314, fig. 164. — 

1882. 

SORAN 0. G. NorBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 444. — 1884. 

3 3 H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

252, fig. 142 & 143. — 1886. 

Enligt ARTEDI!) bär den vid Mälaren vid egendomen ”Wälsetra” >?) 

det Svenska namnet Tånglake. Vi hafva emellertid der i trakten hört den 

benämnas Ormfisk, och enligt hvad som anföres i Skandinavisk Fauna, på 

grund af uppgift af framl. Baron N. GYLLENSTJERNA, har den detta namn 

äfven något längre vester ut vid denne sjö i granskapet af Wiks herregård ?). 

" Enligt meddelande af J. E. D:sSoN IVERUS benämnes den i trakten af Ve- 

sterås Stenlake, troligen på grund af en förvexling med Cottus gobio, som 

bär detta namn på diverse olika ställen. Vid Oppmannasjön i östra Skåne 

hafva vi hört den benämnas Stenbit, troligen härledt från det Tyska nam- 

net Steinbeisser. I Skandin. Fauna har den fått namnet Nissöga, men der 

nämnes, ty värr, icke hvarifrån detta namn blifvit hemtadt, eller om nå- 

gon lokal benämning ligger till grund för det samma. I brist på något 

brukbart lokalt namn hafva vi emellertid måst antaga detta. 

Beskr. Den är föga mindre än den föregående arten, 

och de största af oss iakttagna exemplaren hafva haft en total- 
längd af 105 till 110 mill. men den stiger knappast till 120 

mill. Liksom af föregående, äro hanarne mindre än honorna. 

Den är af en smärt och långsträckt kroppsform, och den utmärker 

1) Descriptiones Specierum Piscium, pag. 4, N:o 1. 

2) Möjligen en äldre benämning på egendomen Wårsätra, eller ock 

en förvridning af detta namn. 

3) Detta Svenska namn skulle hafva varit särdeles lämpligt att här 

upptaga, om vi icke förut (2:dre delen, sid. 232) tilldelat namnet Orm- : 

fiskar åt en helt annan grupp af fiskar, och således ett missförstånd der- 

igenom kunnat uppkomma. 
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- sig från den föreg ående betydligt derigenom, att både hufvudet och 

kroppen äro ganska starkt hoptryckta, den senare dock detta jem fö- 

relsevis mindre hos, den romstinna honan än hos hanen. Största 

kroppshöjden innehålles omkr. 7 till 9 ggr i totallängden, och störste 

tjockleken innehålles omkr. 12/, till nära 2 ggr i den förra). 
Sedd från sidan, har den öfre profilen nästan rät och horisontel, 

och endast öfver hufvudet bildande en framåt stupande båge, 

och den undre profilen är äfven nästan rät och parallel med 

den öfre och blott hos den romstinna honan något konvex under 

buken. Liksom hos föregående, är stjertens minsta höjd strax 

framom stjertfenan temligen betydlig, och utgör mera än !/, 

af största kroppshöjden. Anus sitter långt tillbaka, och afstån- 

det mellan den och nosspetsen innehålles omkr. 12/, ggr i total- 

längden. — Hufvudet är litet, och längden af det samma inne- 

hålles omkr. eller nära 6 ggr i totallängden, och dess höjd 

baktill utgör något mera än !/, af dess längd, och dess tjock- 

lek öfver locken utgör ungef. ?/; af dess höjd, och dess tjocklek 

öfver näsborrarne ungef. !/, af den andre d:o. Det är således 
utmärkt genom sin framtill starkt hoptryckte form, hvarigenom 

nosen är ganska tunn. För öfrigt är det äfven utmärkt der- 

igenom, att i en med en öppen skåra i huden försedd fördjup- 

ning under hvartdera ögat framtill förefinnes en enligt G. C. 

CEpDErström hos honan 2- och hos hanen 3—4-spetsig rörlig, 
bakåt rigtad tagg, som af fisken efter behag, i likhet med 
huggormens gifttänder, genom en ginglymusartikulation antin- 

gen kan läggas tillbaka och döljas i den nämnda fördjupningen, 

eller ock rigtas ut åt sidan, och som är bildad genom en trans- 

formation af sidosilbenet. Denne taggs spetsar, af hvilka den 

bakerste är störst, ligga ungef. i samma horisontella plan. Den 
har utan tvifvel betydelsen af ett försvarsvapen. Sedt från 

sidan, har hufvudet den öfre profilen långsamt stupande framåt 

tills den öfver nosen bildar en hastigare nedåt böjd båge till 

den trubbige eller afrundade nosspetsen, som framskjuter ett 

godt stycke framom den helt lille munnen, som således är be- 

lägen undertill å hufvudet samt har horisontel munspringa. 

Läpparne äro tjocke, och bakre änden af öfverkäksbenet, hvars 

1) HECKeL & KNER beskrifva en varietet (af dem förmodad art), med 

namnet Cob. elongata, som utmärker sig genom en mera långsträckt och 

i synnerhet baktill smärtare kroppsforin. 
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längd innehålles omkr. 6 ggr i hufvudets d:o, är under den 

främre näsborren. Underkäkens längd är obetydligt större än 

öfverkäkens d:o. Vid munnen äro 6 stycken eller 3:ne par 

skäggtömmar, af hvilka 1:sta parets, som äro minst, silta å en 

hudfåll på nosspetsen ofvan öfverläppen, och 2:dra parets på 

samma sätt på sidan af nosen ofvan öfyerkäksbenets midt, och 

" 3:dje parets d:o vid öfverläppens eller öfverkäksbenets bakre 

ände. De 2:ne senare parens skäggtömmar äro ungef. af samme 

storlek. Näsborrarne, som sitta dubbelt närmare ögat än nos- 
spetsen, äro nära intill hvarandra, och den främre har formen 

af en halftub. Ögonen sitta högt uppe och temligen nära hvar- 

andra, och äro till någon del rigtade uppåt, samt äro små, så 

att deras längddiameter innehålles omkr. 6 ggr i hufvudets 
längd. Pannan dem emellan är smal, och dess bredd midt 

emellan ögonen innehålles väl 2 ggr i dessas längddiameter. 
Huden, som betäcker hufvudet, sitter temligen löst och saknar 
fjäll, men har talrike slemporer, som bilda rader från nosspet- 

sen under ögonen, på sidorna af hjessan och på locken, m. 4. 

st. Gällocken förete ungef. samme form, som hos föregående, 

och förlocket har liksom hos den sin uppstigande eller vertikale 

del rudimentär, men suturen mellan locket och underlocket är 

zn -formigt böjd. Gälöppningarne äro små, och sträcka sig ned- 

till blott till främre delarne af bröstfenornas fästen. Gälhin- 

nans strålar äro 3:ne, och alla äro smalt sabelformade, eburu 

den bakerste är något bredare än de andre. — Gälräfstän- 
derna likna dem hos föregående art och äro glesa, korta och 

trubbiga, samt sitta på den främste gälbågen, på hvilken vi 

räknat 13—14, i en enkel rad, motsvarande den inre hos dem 

af föregående underfamilj. — Svalgtänderna på de nedra svalg- 

benen likna dem hos föregående art och äro fina, spetsiga och 

olikstora, samt bilda en enkel, med benens böjning parallel rad 

af omkr. 10 tänder. De nedra svalgbenen hafva äfven samme 

form, som hos föregående art, och hafva ett från yttre sidan 

af deras böjning utgående utskott. — Ryggfenan sitter öfver 

bukfenornas fästen, och börjar föga framom dem samt på ett 

afstånd från nosspetsen, som innehålles omkr. 21/, ggr 1 total- 

längden och utgör ungef. !/, af afståndet mellan nosspetsen och 

stjertfenans bas: Den är upptill afrundåd och bakåt stupande, 

och dess höjd, som är större än dess längd, men mindre än 

största kroppshöjden hos den äldre honan, innehålles omkr. 
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8—9 ggr i totallängden. Den har 10—12 (vanligen 10) strå- 

lar, af hvilka den 1:ste är rudimentär, de 3 förste icke gre- 
nige och den siste dubbel. — Analfenan är lägre och kortare 
än ryggfenan, men för öfrigt af samme form och med undre 

kanten afrundad. Dess höjd, som är knappt 1!/, ggr större än 
dess längd, innehålles omkr. 10—11 ggr i totallängden, och 
afståndet mellan den och bukfenornas fästen innehålles omkr. 

41/, ggr i den senare längden. Den har 8 till 9 (vanligen 8) 

strålar, af hvilka den 1:ste är rudimentär, de 3 förste icke 

grenige och den siste dubbel. — Bröstfenorna äro små och af 

en elliptisk och snedt afrundad form, samt äro fästade långt nere 

och med nästan horisontelt fäste. Deras längd innehålles i to- 

tallängden omkr. 83/,—9 ggr hos honan, och omkr. 8 ggr hos 

hanen enligt Crpoerström. De hafva 8 till 9 (vanligen 9) strå- 
lar, af hvilka den ytterste, som icke är grenig, hos hanen är 

stor och plattad. Afståndet mellan deras och bukfenornas fästen 

innehålles omkr. 4 ggr i totallängden. — Bukfenorna äro föga 
mindre än bröstfenorna, och deras längd innehålles omkr. 91/, 

ggr 1 totallängden. De äro något krökta inåt och af en ellip- 

tiskt oval och i bakre kanten afrundad form, och hafva 7 till 

8 (vanligen 7) strålar, af hvilka den ytterste icke är grenig, 

men stor och lång samt till hela sin längd bildad af 2:ne sido- 
halfvor. De hafva ett rudimentärt, trubbigt och knappast bak- 

till fritt fjällbihang, af ungef. !/; af deras längd. -— Stjert- 
fenan är af medelmåttig storlek, och dess längd innehålles 

omkr. 7!/, ggr i totallängden samt är mindre än hufvudets 
d:o. Den är i bakre kanten afrundad, ehuru stundom nästan 

tvär, och har 16 fullständige strålar, af hvilka den ytterste å 

hvardera sidan icke är grenig, samt ofvan 5 och nedan 4 stöd- 
jestrålar. — Fjällen äro ytterst små och likna i det närmaste 
dem af föregående art, men de äro dock något större än de hos 

den, samt betäcka kroppen (med undantag af hufvudet) full- 

ständigt och taktegellikt öfver allt, och således äfven på fram- 
ryggen och buken, och äro af en mera rundad, ehuru stundom 

i kanten något trubbvinklig form, och med flera (40—45) ra- 
diära fåror eller streck rundt omkring den särdeles stora och 

något excentriska kärnan. Hos ett exemplar af 105 mill:s to- 

tallängd har ett af de större fjällen på midten af kroppssidan 
under ryggfenans början den störste diametern varande 7/,, mill. 

— Sidolinien är högst ofullständig och förefinnes endast framtill, 
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samt sträcker sig blott något bakom bröstfenans fäste och knap- 

past någonsin till denna fenas spets, då den lägges tillbaka. — 

Färgen” företer äfven hos denna art en del vexlingar, och är 

på de öfre kroppsdelarne stundom något mörkare, med större 

och mera sammanlöpande mörke fläckar, samt stundom ljusare, 

med mindre och mera åtskilde dylike. Hos ett större, lefvande, 

i Maj fångadt exemplar hafva vi antecknat följande färg: Huf- 

vudet ofvan och på sidorna med en temligen fin och gles svart- 

aktig marmorering på en ljust grågul botten, som dock på gäl- 

locken är glänsande gulgrön. Ett svartgrått band från nos- 

spetsen till hvartdera ögat. Iris guldgul. Ryggen midt åt 

med en gråaktig marmorering på en ljust grågul botten. Långs 

hvardera sidan af ryggen ett band af sammanlöpande svartaktige 

fläckar, under detta en svartaktig marmorering på en gulhvit 

botten, och under denna långs midten af kroppssidan en rad 

af större, svartaktige, föga sammanlöpande eller ock åtskilde 

svartaktige fläckar, och en dylik fläck vid öfre delen af stjert- 

fenans rot. Gälnäset ljust köttfärgadt, men undra sidan af 
hufvudet och buksidan samt nedre delarne af kroppssidorna hvita. 

Rygg- och stjertfenornas strålar med gulaktig metallglans och 

med mörke fläckar, som bilda tvärband, och deras hinnor något 

genomsigtiga. Bröst-, buk- och analfenornas strålar med silf- 

verglans och deras hinnor klara och starkt genomsigtiga, och 

bröst- och analfenorna, i synnerhet de förra, med någre svart- 

" aktige fläckar, eller svartaktig punktering på en del af strålarne. 

Vi hafva redan ofvan (sid. 333) antydt, att mellan denna 

och föregående art förefinnas betydliga skiljaktigheter uti huf- 

vudets benbyggnad. Nissögats fasta kranie är jemförelsevis nå- 

got mindre, och har icke den nedtryckte form, som grönlingens: 

dess bakre del (hjernskålen) är trindlagd, och dess främre del 

är hoptryckt. Basilarbenet har äfven här ett litet hypapophy- 

sialutskott, men detta är baktill deladt i 2:ne spetsar.  Nack- 
hålet är, liksom hos grönlingen, mycket stort, men på sidorna 

af detta är, liksom hos karparne, å hvartdera sidonackbenet ett 

stort hål, ehuru vi mellan hörselorganen och simblåsan icke 
kunnat finna några benkedjor, som passera genom dessa hål. 

Ett litet o. opisthoticum, mellan bakre änden af o. pteroticum 

och sidonackbenet, synes förefinnas. WNidokanten af o. pteroti- 

cum är icke utstående eller tunn. Liksom hos grönlingen är 

0. prooticum framtill genom den här med alisphenoidbenet för- 
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enade basitemporale vingen af parasphenoidbenet afskildt från 

ögonhålan, men orbitosphenoidbenet är icke förbenadt, och der- 

för är der blott en hinnartad skiljevägg mellan båda ögonhå- 
lorna. Plogbenet afviker derigenom, att dess bakre ände ned- 

skjuter under parasphenoidbenet och har formen af en trind 

spets. NSilbensapparaten är i hög grad olik den hos grönlingen 

så väl som den hos andre fiskar. BSidosilbenen hafva fått en 

stark utveckling och äro transformerade till taggbeväpnade för- 

svarsvapen. De hafva erhållit en synnerligen hård, ungefär 

fisktändernas liknande förbening, om ej ännu hårdare än deras, 

och äro glänsande och i någon mån genomsigtiga. Hvartdera 

har en i vertikal rigtning utbredd bas, som upptill gränsar till 

pannbenet och nedtill till parasphenoidbenet, och med fästet i 

sådant afseende liknande det för sidosilbenen vanliga, samt ar- 

tikulerar medelst en i horisontel rigtning rörlig ginglymusarti- 

kulation med det för detta ändamål ovanligt utbildade och för- 

benade midtelsilbenet. Det kan böjas fram och tillbaka, men 
kan dock knappt rigtas så starkt ut åt sidan, att det bildar en 

rät vinkel emot kraniets långsgående axel: Från denne bas, 

som framtill har ett något utstående utskott nedtill, afsmal- 
nar det utåt och utlöper i en trind och mycket spetsig och nå- 

got bakåt böjd tagg, från hvars bas framtill utgår i samma 

plan en annan mindre dylik tagg. Hos hanen förekomma en- 
ligt G. C. ÖreperstrRömM å samma sida närmare basen ännu 1 ä2 

andre dylike mindre taggar!). Öfra silbenet har formen af en 
tunn och något genomsigtig vertikal skifva, hvars öfre kant 

framtill är tjockare och långsåt fårad och hvars främste spets 

framskjuter något framom plogbenet. Mellan de båda hjess- 

benen och de bakre delarne af de båda pannbenen är en långs 

midten af hjessan gående ränna, antydande den fontanell, som 

derstädes förefinnes hos grönlingen. Pannbenen äro mellan 

ögonhålorna mycket smala och hoptryckta, och bilda, sedda från 

sidan, en båge. Pterygopalatinapparatens ben afvika från dem 

hos grönlingen hufvudsakligen derigenom, att gombenet ofta 

vid sin bakre ände å yttre sidan har en mindre, bakåt rigtad 

och böjd tagg, liknande de minste å sidosilbenet, samt derige- 

1) Dessa ben hafva af VALENCIENNES blifvit kallade ”sous-orbitaires” 

och af KRÖYER ”Öjeben”, och hafva således af dem utan tvifvel antagits 

för att vara ossa infruorbitalia. "Till infraorbitalben hafva vi bos denna 

art icke funnit det ringaste spår. 
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nom, att mesopterygoidbenet är rudimentärt. Käkarne likna i 

det närmaste dem hos grönlingen, men äro mindre utbildade 
och spensligare. Ryggraden är bildad ungef. på samma sätt, 

som hos grönlingen och består af något så när samma antal 
kotor, men 1:sta kotan är längre, och den genom transforma- 

tion af 2:dra och 3:dje kotornas refben och sidoutskott bildade 

nästan sferiska benkapseln, i hvilken simblåsan är innesluten, 

är här enkel. Vid bakre kanten af benkapseln, hvarest en öpp- 

ning mellan den och ryggraden synes, hafva vi tyckt oss iakt- 

tagit en likadan ytterst liten kanal eller band, gående till oeso- 

phagus, som den, hvilken vi iakttagit hos grönlingen. TI af- 

seende på skulderapparaten afviker den märkbart från grönlin- 

gen deruti, att den saknar distinkt posttemporalben. Öfra nyc- 

kelbenet är långt, och har vid sin inre eller proximale ände 

2:ne små ledknappar, af hvilka den ene möjligen kan antyda 

en sammansmältning mellan båda dessa ben. Denne ände af 

det senare benet är omedelbart fästad vid det fasta kraniet. 

För öfrigt är skulderapparaten något spensligare än hos grön- 
lingen. 

Nissögat har blifvit anträffad på många ställen i södra och 

mellersta Sverige, och denne fisk är troligtvis temligen allmänt 

utbredd i desse delarne af landet, ehuru den blott mera spora- 

diskt blifvit iakttagen, emedan den på grund af sin ringa stor- 

lek och sitt sätt att dölja sig lätt undgår uppmärksamheten. 

Inom Skåne har den enligt Skandinavisk Fauna af framl. Pro- 

fessor C. J. Sunpevanr blifvit funnen talrik i Köpingeå i syd- 

östra Skåne, och vi hafva funnit den talrik på ett grundt ställe 

med sandig botten i Oppmannasjön vid Kiaby i Villands härad 

i östra Skåne, samt genom H. D. J. WaALLEnGRrRen erhållit den 

från ån vid Årup i samma trakt, hvaraf det är antagligt, att 

den äfven förekommer i Ifösjön derstädes. Enligt G. A. Tisr- 

nius!) förekommer den i trakten af Kalmar. Enligt oss lem- 

nadt benäget meddelande af G. v. YHrEn och enligt hvad äfven 
anföres af G. CO. Ceperström (anf. st.) förekommer den i Bråvi- 
ken, och den senare uppgifver, att han fångat den i Beatelunds- 

sunden inom Stockholms skärgård, hvaraf således framgår, att 

den äfven förekommer i hafvet i norra Östersjöns skärgårdar. 

1) Bidrag till kännedom om Östra Smålands Vertebratfauna, p. 38. 
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Enligt HJ. WioEGrReES!) förekommer den på sandbotten i de norre 

vikarne i Vettern, hvilket äfven uppgifves af C. R. Sunpström?), 

hvilken senare derjemte uppgifver, att den är talrik i Örebroån 

samt äfven finnes vid Klockhammar i Nerike. Enligt S. W. 
TeEsow?) förekommer den i Venern i Hammaröviken, der den 
dock lär vara sällsynt. Uti Skandinavisk Fauna uppgifves, att 

den finnes i Lidan i Vestergötland. Enligt samma arbete, en- 

ligt G. C. Cepverström (anf. st.), enligt redan anfördt medde- 
lande af J. E. D:son Iverus och enligt vår egen erfarenhet före- 
kommer den på diverse ställen på grundt vatten och sandbotten 

1 Mälaren, och i strömmar, som i den .utfalla, såsom t. ex. i 

Fyrisån, hvarest den tagits dels vid Upsala och dels vid Ulva 

qvarnar, och i Örsundaån i Vestmanland. Vi hafva icke erhål- 

lit någon uppgift om dess förekomst norr om Upland, ehuru 

det synes oss möjligt, att den kan finnas i Dalarne och Gestrik- 

land. Längre åt norden förekommer den sannolikt icke. — 

Inom Norge har den icke anträffats. — Enligt A. J. Mera 
(Vertebr. Fenn.) finnes den inom Finland blott i dess sydligare 

delar, der den anträffats i skärgården i trakten af Viborg och 

sällsynt i strömmen Wuoksen. Enligt Parras förekommer den 
inom Ryssland i bäckar, som äro steniga och belägna i bergs- 

trakter, i synnerhet i Sibirien och bland Uralska bergen äfven- 

som i Caucasien. Enligt Kessuer?) är den allmän i strömmar 

och bäckar i sydvestra Ryssland. Inom Danmark har den en- 
ligt A. FEpopersen anträffats på många ställen på Fyen, Lolland 

och Sjelland. För öfrigt förekommer den i hela mellersta och 

södra Europa, ehuru den lär saknas på Irland, och den skall 

enligt GösrtHErR äfven finnas, på Japan. 
Den är sällskaplig, och man träffar vanligen flere eller 

färre tillsamman i närheten af hvarandra. Då vi för omkr. 40 
år sedan anträffade den i Oppmannasjön i Skåne, höll den sig 
derstädes i närheten af den långgrunda "och sandiga stranden 
vid Kiaby, och vi upptäckte den derigenom att den, då vi bar- 
bente vadade i vattnet, för att taga en del färskvattensmusslor, 
som der förekomma, dold i sanden krälade under fötterna, då 

1) K. Landtbruks-Akademiens Tidskrift 1863, p. 201. 

2) Bidrag till kännedom af Örebro läns Vertebratfauna, pag. 30. 

3) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggrads-Djur, p: 106. 

4) Bullet. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou, 1856, T. XXIX, 

N:o lj pa d52. j 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 23 
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vi trampade på den, och dervid blef tagen dels med händerna 

och dels med håf. Den döljer sig således i bottnen, liksom 

föregående art, och dyker in i den med stor snabbhet, och detta 

antydes äfven hos den genom ögonens läge högt uppe på huf- 
vudet och deras delvisa rigtning uppåt. Också enligt hvad vi 

iakttagit vid Mälarens intill Upsala närmaste fjärd, Ekolen, 

älskar den sandbotten, äfven om denna är något belagd med 

småstenar, men enligt Ceperström förekommer den derjemte på 

grunda ställen med dybotten, och döljer sig i dyn. Namnen 

Stenlake och Stenbit antyda, att den äfven ofta förekommer 

bland stenar. Vi hafva iakttagit, att den är särdeles snabb i 

sina rörelser, och det var med svårighet att den kunde fångas 

med: en mindre håf. Den är seglifvad och kan godt hållas i 

aquarier Den lefver af samma slags födoämnen, som föregående 

art. Vi hafva i dess tarmkanal endast funnit lemningar af 

kräftdjur af Cladocerernas grupp, företrädesvis Lynceider, men 

den slukar utan tvifvel äfven andra Entomostraceer, såsom Ostra- 

coder och Copepoder. Dess särdeles lilla munöppning antyder, 

att den endast slukar helt små djur. Den leker hos oss sanno- 

likt i Juni och Juli månader!), och då vi i Juni månad hos 

den, liksom hos grönlingen, funnit äggen hos samma exemplar 

förete olika utvecklingsstadier, förmoda vi, att äfven den leker 

mera än en gång under sommaren. Liksom OÖzEpverström hafva 

vi i Juni funnit de största äggen, ehuru ej fullt läggfärdiga, 
hafva en diameter af 1 mill. Äfven hos den hafva vi blott 

funnit den venstre äggstocken eller äggsäcken utbildad, men 
denne dock fyllande större delen af bukhålan. Möjligen är 

det samma förhållande med testis. » Den fångas bäst med sådan 
fin not, som skrapar djupt ned i bottnen. Enligt CEDERSTRÖM 

skall den, då den tages, trycka sidan af hufvudet intill fing- 
rarne, och genom att sticka med den der varande taggen fram- 

kalla en oangenäm, svag retning i huden, liknande sugning 

eller koppning. Vi hafva icke iakttagit något sådant. 

1) Enligt BENECKE leker den i Preussen i April och Maj. 
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Vi vilja fästa uppmärksamheten på en 3:dje art af detta slägte, som 

af LINNÉ blifvit upptagen i Fauna Svecica på den grund, att den blifvit 

utplanterad i fiskdammar vid Ulriksdals slott, men som dock sedermera 
icke hos oss blifvit iakttagen och derför sannolikt icke förekommer här, 

ehuru den finnes i Finland, Ryssland och norra Tyskland, Denna art är 

Cobitis fossilis, LINNÉ. 

Slampiskaren. 

Kroppen särdeles långsträckt, nästan ålformad, framtill trindlagd 

och baktill hoptryckt. Hufvudet är något hoptryckt, och dess längd inne- 

hålles omkr. 7 ggr i totallängden. Vid munnen äro 10 skäggtrådar, nem- 

ligen 4 på nosspetsen, 1 vid hvardera munvinkeln och 4 på underläppen. 

Under hvartdera ögat är en af huden betäckt tagg. 

Rf. 8—9,; af. 8: brf. 11; bf. 6; stjf. 15—16. 

Cobitis fossilis, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 121. — 1761. 

si 2 H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 553. — 

1846—1853. 

S ? HeECKEL & KNER: Die Siisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 298, fig. 161. — 1858. 

dl C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 335, fig. 60. — 1863. 

Misgurnus fossilis, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VII, pag. 344. — 1868. 

Cobitis 3 B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Öst- und Vest- 

preussen, pag. 143, fig. 106. — 1881. 

: - A. J. MELA: Vertebrata Fennica, pag. 312, fig. 161 & 

162: — 1882: 

Dess totallängd stiger till 300 mill. eller 1 fot. Största kroppshöj- 

den innehålles omkr. 10 ggr i totallängden, och störste tjockleken utgör 
ungef. ?/, af den förra. Stjertens minsta höjd utgör ungef. ?/, af största 

kroppshöjden. Anus sitter långt bakom midten af totallängden. Hufvudet 

är mycket litet, och dess längd innehålles omkr. 7 ggr i totallängden. 

Munnen är liten, och nosspetsen räcker framom den samme. Nosen är 

temligen lång, och dess längd är något större än !/; af hufvudets d:o. Ögo- 

nen äro mycket små, och deras längddiameter innehålles omkr. 7 ggr i 

hufvudets längd och nära 2 ggr i pannans bredd midt öfver dem. Gäl- 

springan sträcker sig ned till midten af bröstfenans fäste. Ryggfenan bör- 

jar något litet bakom midten af totallängden och ungef. öfver bukfenans 

fäste. Den så väl som alla de andra fenorna är temligen liten, och den är 

nästan dubbelt högre än lång, och dess höjd innehålles ungef. 11 ggr i 

totallängden. Den är afrundad. Analfenan är något lägre men längre än 
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ryggfenan, och afrundad. Bröstfenorna, hvilkas längd är ungef. lika med 
ryggfenans höjd, äro smala och snedt tillspetsade. Bukfenorna äro något 

kortare än bröstfenorna, men ungefär af samme form, ehuru trubbigare. 

Stjertfenan är starkt afrundad, och dess längd, med undantag af stödje- 

strålarne, innehålles omkr. 9 ggr i totallängden. — Kroppen är mycket 

slemmig samt öfver allt, med undantag af en smal strimma bakom rygg- 

och analfenorna, taktegellikt täckt af tydliga fjäll. Sidolinie saknas. — 

Färgen är något vexlande, och är stundom ljusare och stundom mörkare. 

Hufvudet och kroppen ofvan och på sidorna äro läderbruna eller t. o. m' 

mörkbruna samt fläckiga eller marmorerade. Buksidan är orangegul. Långs 

kroppssidorna, från gälspringan till stjertfenan, är ett bredt svartbrunaktigt 

band, och ofvan detta, men oftare under det samma är ett smalare sådant 

streck. Dessutom finnas ofta på hela kroppen månge irreguliere svartbrune, 

rundade fläckar, hvilka ofta äfven äro utbredde på rygg- och stjertfenorna, 

men mera sällan på de gulaktiga eller gula pariga fenorna och analfenan. 

Iris är guldgul. Simblåsan och den densamma omslutande benkapseln är 

dubbel, liksom hos grönlingen. 

Denna art, som föredrager rent vatten och merendels ligger dold i 

dyn - eller slammet på bottnen, har enligt MELA ytterst sällan erhållits i 

strömmen Wuoksen i södra Finland, men den är icke funnen i Danmark. 

För öfrigt är den allmänt utbredd i Preussen och det öfriga Tyskland, 

Holland, Schweitz, Österrike och mellersta och södra Ryssland. Den är 

mycket seglifvad, och det är i synnerhet hos den, som man iakttagit tarm- 

respiration. Den lefver: af samma slags födoämnen som föregående. I 

Preussen skall den leka från April till Juni, och honan skall lägga omkr. 

140,000 ägg. 

7T:de Familjen: SILURIDA, G. Cuvier. 1817. 

(Siluroides, G. CUVIER: Regne Animal, 1:re éd. T. II, pag. 199. — 1817). 

Kroppsformen mer eller mindre långsträckt, och kroppen 

utan fjäll, men stundom täckt med benskifvor. Skäggtömmar 

finnas alltid. Öfverkäkens kanter bildade endast af mellan- 
käksbenen, och öfverkäksbenen rudimentära och hvartdera me- 

rendels blott tjenande till fäste för en skäggtöm. Munnen 

merendels tandbeväpnad, ehuru stundom tandlös. Underlock 

saknas äfvensom os symplecticum. Abdominala bukfenor före- 

finnas merendels, äfvensom simblåsa, hvilken uppgifves stå i 

samband med hörselorganen genom benkedjor. Den ytterste 

strålen i bröstfenorna har i allmänhet formen af en mer eller 
mindre tjock benstaf. Gälhinnans strålar äro mer eller min- 
dre talrike. 
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Denna familj är mycket rik på slägten och arter, ehuru 

den Europeiska faunan blott räknar ett slägte och en art. ÅA. 

GönrHer (Catal.) har inom den samma upptagit 500—600 arter, 

fördelade på 8 underfamiljer och 114 slägten. Enligt Tu. Gir ' 

och JorpDaAn & GinBerRt (Synopsis) räknas till den samma något 

öfver 100 slägten och bortåt 1,000 arter. De äro i allmänhet 

färskvattensfiskar, ehuru någre få äfven vistas 1 hafvet nära 
kusten, och de tillhöra tropiska, subtropiska och tempererade 

trakter, dock i synnerhet de båda förra, och företrädesvis Afrika 

och Sydamerika. De äldsta fossila lemningarna af dem hafva 
blifvit funna i tertiära lager på Sumatra, och tillhöra ännu 

lefvande Indiske slägttyper. 

Vår Europeiska art tillhör den 2:dra af GöntHerR uppstälda 

underfamiljen, eller 

Underfam. SILURIDAE HETEROPTERA, GUNTHER. 

Den med strålar försedda ryggfenan är föga utbildad, 

och saknas stundom, och då den förefinnes, är den fästad å 
bålregionen. Fettfena saknas, eller är ytterst liten. Anal- 

fenans längd är obetydligt mindre än den samma af stjertre- 

gionen. Gälhinnorna äro icke fastvuxna vid gälnäset. 

Till denna underfamilj räknas af GönreerR 19 slägten. 

I. Slägtet Silurus, Arteoi. 1738, 

(Genera Piscium, Appendix, pag. 82. 1738). 

Kroppen långsträckt, framtill tjock och med nedtryckt 

hufvud, och baktill hoptryckt, samt med naken och slemmig 
hud. Blott en mycket kort ryggfena, utan taggstråle, och in- 

gen fettfena. Analfenan slutar tätt intill stjertfenan, eller 

ock är den sammanhängande med den. Bukfenorna, som hafva 
flere än 8 strålar, äro fästade bakom ryggfenan. Stjertfenan 

är rundad. Skäggtömmarne äro 4-—6, och af desse är 1 lång 

sådan fästad å hvartdera öfverkäksbenet, eller rättare å dess 
bihang, och 1—2 mindre å hvardera underkäkshalfvan.  Tän- 

derna äro temligen små och kardlikt sittande på mellankäks- 
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benen, underkäken och plogbenet, men saknas å gombenen, 

samt bilda på plogbenet ett oafbrutet eller ock i midten deladt 

transversell och böjdt band eller fält. Näsborrarne äro af- 

lägsnade från hvarandra. Ögonen äro små och belägna något 

litet bakom munvinklarne, och munöppningen är stor och bred. 

Appendices pylorice saknas. 

Till detta slägte höra enligt GuntHeErR!) 5 arter från de 

tempererade delarne af Europa och Asien. 

1. Silurus glanis, Lissé. 

Malen. 

Skäggtömmarne äro 6, och af dem äro de, som äro fä- 

stade på öfverkäksbenen, längre än hufvudet. Den tjocke yt- 

terste benstrålen 1 bröstfenan hos äldre individer i undre kan- 

ten emot spetsen tydligen tandad. Plogbenets tänder bilda ett 

oafbrutet, ehuru baktill inskuret band. Anal- och stjertfe- 

norna väl förenade. 

Rf. 4; af. 86—92; brf. 1+ 14—17; bf. 11—13; stjf. 1+ 

17 +2. 

Mal, OsBECK: K. Vetensk. Academiens Handl. 1756, pag. 34, 

tab. 3. — 1756. 

Silurus Glanis?) LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 121. — 1761. 

Der Wels, BLocH: Naturgeschichte der Fische Deutschlands, 1:er 

Theil, pag. 242, Taf. XXXIV. — 1782. 

Silurus Glanis, A. J. RETZIUS: Faun&e Svecice, Pars I:ma, pag. 343 — 

1800. 
3 5 PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, -pag. 82. — 

1831. 
3 5 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologige Scandin. pag. 38. 

— 1832. 
5 5 VALENCIENNES: Hist. nat. des Poiss. par Cuvier & Va- 

lenciennes, T. 14, pag. 323, pl. 409. — 1839. 

2 - H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 120. — 

1846—1853. 

1) Iutroduction to the Study of Fishes, p. 565. 

2) Detta artnamn är icke gifvet af LINNÉ af det skäl, att denne fisk 

skulle förekomma i sjön Glan, utan af den grund, att den redan hos äldre 

författare, såsom ALDROVAND och JONSTON, benämnes Glans. 



Malen. 309 

Silurus Glanis, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, 2:dra 

häft. pag. 359. — 1853. 

: KESSLER: Bullet. de la Soc. Impér. des Natur. de Mo- 

seou, "I. XKXINT 1856, N:o I, pag. 3501 — 1856. 

E HECKEL & KNER: Die Sässwasserfische der Östreichischen 

i Monarchie, pag. 308, fig. 165. — 1858. 

5 C. THE. E. V. SIEBOLD: Die Siässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 79. — 1863. 

2 A ÅA. GUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

V, pag. 32. — 1864. 

2 & A. FEDDERSEN: Fortegn. over de Danske Ferskvandsfiske; 

Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 81. — 
1879—1880. 

da 3 2. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 
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Något annat Svenskt namn å denne fisk än Mal är oss icke bekant. 

Dess Danska namn är Malle och dess Tyska d:o Wels. 

Den är den störste af alle våre egentlige färskvattensfiskar, 

och dess totallängd stiger hos oss ej så sällan till 6—38 fot 
eller 1.8—2.4 meter, ehuru den vanliga längden af dem, som 

erhållas, är 3—6 fot, eller 0.9—1.8 meter. Uti tidningen Da- 

gens Nyheter för 1870, N:o 1715 omtalas en vid Eskilstuna 

fångad mal, som var 12 fot eller 3.6 meter lång. Vid Ifösjön 

i Skåne hafva vi erhållit uppgift om en derstädes fångad mal, 

som skall hafva haft en vigt af 15 lispund eller 127.53 kilo- 

gram !). Kessner (anf. st.) nämner, att i Dnjeprn fångas malar, 

som äro 8—14 fot långe och väga 400—600 skålpund, och att 
vid Krementschug då för några år sedan fångats en mal, som 
var öfver 15 fot lång och hade en vigt af 720 skålpund. — 

Dess allmänne kroppsform liknar något den af laken, men huf- 
vudet är bredare än dennes. Den är således af en långsträckt, 

framtill temligen tjock och baktill starkt hoptryckt form, med 

1) Vid Immeln i östra Skåne berättade man för oss, att en gång på 

en långref fastnat en mal, som var så stor, att då den skulle dragas upp, 

den drog båten med sig ett långt stycke, så att fiskaren slutligen måste 

kapa långrefven. 
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särdeles lång stjertafdelning. Hos ett yngre exemplar hafva vi 
funnit följande mått. Totallängd från underkäkens framkant 

till stjertfenans spets 459 mill. Största kroppshöjd öfver rygg- 

fenans bas 75 mill. D:o tjocklek öfver bröstfonornas fästen 70 
mill. Tjocklek öfver anus 39 mill. D:o vid stjertfenans bas 

5 mill. Stjertens höjd vid denne bas 23 mill. Afstånd mel- 

lan underkäkens framkant och anus 158 mill. D:o mellan d:o 

och bukfenornas fästen 145 mill. D:o mellan d:o och ryggfe- 

nan 118 mill. D:o mellan bröst- och bukfenornas fästen 54 
mill. D:o mellan bukfenornas fästen och analfenan 15 mill. 

Hufvudets längd till bakre kanten af den fortsättning af gäl- 

hinnan, som är bakom locket, 86 mill. Afstånd mellan nos- 

spetsen och kanten af nacken 55 mill. Hufvudets höjd öfver 

nacken 47 mill. »D:o d:o öfver bakre näsborren 26 mill. D:o 

största bredd öfver locken 65 mill. +D:o bredd öfver öfverkäks- 

benstömmarnes fästen 52 mill. D:o d:o öfver munvinklarne 58 

mill. Nosens längd 23 mill. Underkäkens d:o 51 mill. och 

den räcker 5 mill. framom den öfre d:o. Öfverkäksbenstömmens 

längd 131 mill. och d:o tjocklek vid basen 22/, mill. En hak- 

töms längd 25 mill. Ögats längddiameter 7 mill. och pannans 

bredd midt emellan ögonen 40 mill. Ryggfenans höjd 23 mill. 

D:o längd 6 mill. Analfenans höjd å midten 23 mill. och 

dess längd 246 mill. Dess mellerste strålars längd 31 mill. 

Bröstfenans längd 52 mill. Bukfenans d:o 26 mill. Stjert- 
fenans d:o 49 mill. Af dessa mått framgår, att största kropps- 

höjden innehålles omkr. 6 ggr i totallängden, och att störste 

tjockleken blott är obetydligt mindre än den förra. Man har 

emellertid uppgifvit, att äldre, stora exemplar äro tjockare än 

yngre, hvilket för öfrigt är ett vanligt förhållande bland fiskarne 

m. fl. Kroppen är bakåt starkt hoptryckt, och den är redan 

vid anus icke mycket mera än !/, så tjock som öfver buken, 

och stjertens tjocklek vid stjertfenans bas innehålles omkr. 14 

ggr i den störste tjockleken. Stjertens höjd vid stjertfenans 
bas innehålles något mera än 3 ggr i största kroppshöjden. 

Anus sitter långt framme, och afståndet mellan den och under- 

käkens framkant innehålles nära 3 ggr i totallängden. Strax 

ofvan bröstfenans fäste är en liten öppning i huden, som leder 

till en hålighet under den samma, hvars ändamål är okändt. 
— Hufvudet är temligen stort, ehuru jemförelsevis mera bredt 

än långt. Dess längd till bakre kanten af gälhinnan bakom 
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locket innehålles omkr. 5!/, ggr i totallängden, och dess stör- 

sta bredd, öfver locken utgör ungef. 3/, af den nämnda längden, 

samt är nära 1:!/, ggr större än dess största höjd öfver nac- 

ken. Det är äfven framtill bredt, men der starkt nedtryckt 

eller nedplattadt och med främre kanterne af nosen och under- 

käken afrundade. Det är ofvan nästan platt eller plattkullrigt. 

Dess bredd öfver munvinklarne utgör omkr. 3/, och den samma 

öfver öfverkäksbenstömmarnes fästen omkr. 2/, af dess största 
bredd, och dess höjd öfver den bakre näsborren utgör obetyd- 

ligt mera än 1/, af dess största höjd. Underkäken är stor, och 
den räcker framtill ett godt stycke framom nosen och baktill 

bakom ögonen, och dess längd utgör ungef. 3/, af hufvudets d:o. 

Munnen är stor och bred och med tjocke och mjuke läppar, 

och munvinklarne äro föga framom ögonen. Munspringan är 

horisontel, och begränsas upptill endast af mellankäksbenen, 

och ofvan dessas yttre ände och något framom munvinkeln har 

det rudimentära öfverkäksbenet sitt läge, bärande å sitt bihang 

eller supplementarben en skäggtöm, som är mycket längre än 

hufvudet och ganska tjock emot basen, ehuru fint tillspetsad. 

"På undra sidan af hvardera underkäksgrenen sitta 2:ne mycket 

mindre och finare skäggtömmar. Nosen är mycket bred och 
temligen kort, och dess längd innehålles nära 4 ggr i hufvu- 

dets d:o. Näsborrarne äro små och långt åtskilde och tubfor- 

made, och: den främre sitter temligen nära noskanten, och den 
bakre något närmare ögat än den senare. Ögonen äro helt små 

och långt åtskilda samt rigtade snedt uppåt och utåt. Deras 

längddiameter innehålles omkr. 12 ggr i hufvudets längd och 

nära 6 ggr i pannans bredd midt emellan dem. Locket är af 

en nästan triangulär form, med öfre kanten bågböjd och med 

den bakre d:o grundt urbugtad, och gällocken för öfrigt äro 

täckta af huden, så att de äro otydliga. Gälöppningarne äro 

mycket store och sträcka sig nedtill fram under munvinklarne, 

och gälhinnorna äro fria från gälnäset, men förenade med hvar- 

andra, och hvardera har 16 strålar, som alla äro smale och 

af hvilka de 2:ne bakerste, som äro störst, äro å inre sidan 

Jångs åt urhålkade. — Gälräfständerna äro korta, glesa och 

tillspetsade och sittande i enkel rad, och å den ytterste gälbå- 

gen hafva vi räknat 11—13. — Tänderna äro temligen små, 

spetsiga och bakåt böjda, och bilda på mellankäksbenen, under- 

käken och plogbenet breda band eller täta kardor, som helt 
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och hållet upptaga de först nämndas undra sida och större de- 

len af underkäkens öfre kant samt hela undra sidan af plog- 

benets främre, åt sidorna utbredde del, men det transversella 
bandet eller fältet å denne har en djup inskärning i bakre 

kanten och är framom denna inskärning oafbrutet. — Ryggfe- 

nan är mycket liten, och har sitt läge långt fram och framom 
bukfenorna och ungef. öfver spetsarne af de tillbakalagda bröst- 

fenorna, och den börjar på ett afstånd från underkäkens fram- 

kant, som innehålles nära 4 ggr i totallängden. Den är högst 

framtill, och dess höjd, som är nära 4 ggr större än dess längd, 

innehålles nära 4 ggr i hufvudets längd. Den har 4 strålar 

af hvilka den 1:ste, som är den längste, icke är grenig. — 

Analfenan är af en utomordentlig längd, men, i synnerhet fram- 

till, temligen låg, och batill efter siste strålens hela längd för- 

enad med stjertfenan. Den börjar nära bakom anus, men dess 

främste strålar äro för det mesta omslutne af hud och muskler, 

så att dess början derigenom är något otydlig. Dess längd ut- 

gör något mera än 1/, af totallängden, och dess höjd å midten 

är obetydligt större än ryggfenans d:o samt innehålles omkr. 

9'/, ggr i dess längd. Den har 86 till 92 strålar, af hvilka 
de 3 främste icke äro grenige. — Bröstfenorna hafva ett van- 
ligt läge och ett snedt, uppifrån och nedåt och bakåt rigtadt 

fäste, och de äro af en oval form samt temligen små, så att 

deras längd innehålles omkr. 12/7 ggr i hufvudets d:o. Af- 

ståndet mellan deras och bukfenornas fästen innehålles omkr. 

3!/, ggr 1 totallängden. De hafva 15 till 18 strålar, af hvilka 

den ytterste eller öfverste är tjock och kortare än fenan, och 

utgöres af en hård och oledad benstaf, som hos äldre individer 

emot spetsen i undre kanten är kamformigt tandad. — Bukfe- 

norna äro mycket mindre än bröstfenorna, och deras längd in- 

nehålles omkr. 3!/; ggr i hufvudets d:o. De äro af en snedt 
oval form, och hafva 11 till 13 (vanligen 12) strålar, af hvilka 

den ytterste och innerste icke äro grenige. — dStjertfenan är i 

bakre kanten tvärt afrundad och temligen liten, så att dess 

längd innehålles omkr. 15/, ggr i hufvudets d:o och omkr. 93/3 

d:o i totallängden. :Den har 17 fullständige strålar och ofvan 

1 och nedan 2 stödjestrålar. — Huden är slät och mjuk och 
temligen tjock och slemmig, och talrika små slemporer förmär- 
kas så väl på hufvudet som på kroppen för öfrigt. — Sidolinien 

är fullständig, med temligen glesa porer samt 'sänkande sig 
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något strax bakom ryggfenan, och derefter gående rät till stjert- 
fenans midt. — Färgen är något vexlande, ehuru i allmänhet 
mörk. Hufvudet ofvan och ryggen och fenornas kanter äro 

stundom nästan blåsvarta, kroppssidorna svartgröna och ned 

emot buken ljusare, med olivgröne fläckar, och buken rödaktig 

eller gulhvitaktig, med blåsvart marmorering. Rygg- och stjert- 
fenorna af ryggens färg. Bröst- och bukfenorna i midten med 

ett ljusare gulaktigt band. Öfverkäksbenens skäggtrådar på 

undra sidan hvitaktiga, och underkäkens d:o rödaktiga. Tris 
med en smal guldgul ring närmast pupillen och för öfrigt blek- 

gul med svarte fläckar. Stundom är den olivbrun på ryggen 

och mörkare på hufvudet ofvan och på sidorna; kroppssidorna 
marmorerade med svartaktige fläckar på en ljusare olivbrun 

botten; fenorna mörkt olivbruna; bröstfenorna vid basen med 

en stor, svart, af en ljusare ring omgifven fläck; bukfenorna 

vid basen mörka och der utanför tvärt ljusare. Hos äldre 

exemplar hafva fenorna rödaktige kanter. HeckeL & KNER an- 

föra en färgvarietet, som hade en ljus, gulhvit färg, utan 

fläckar och endast något dunklare på ryggen. 

Skelettet företer flera egendomligheter, i synnerhet i huf- 
vudets byggnad. Det fasta kraniet är temligen stort samt af 
en något nedtryckt och framtill bred form. Dess bredd öfver 

ossa pterotica är hos de äldre väl 123/, ggr större än dess höjd 

baktill, och bredden öfver öfra silbenet är omkr. 4 ggr större 

än dess höjd derstädes. 9Sedt från sidan, är dess öfre pro- 
fil bakom ögonhålorna bågböjd.  Basilarbenet saknar hvarje 
spår af hypapophysialutskott, och dess bakre ände tyckes vara 

bildad af en med det samma sammansmält kota, mellan 

hvilken och sidonackbenen upptill äro tydliga suturer, som 

utvisa, att de senare benen endast löst och genom brosk äro 

fästade vid den. Basilarbenet är för öfrigt undertill afrundadt 

eller trindlagdt och bildadt af lucker och porös väfnad. Det 

är medelst en från sidonackbenen utgående tvärbrygga afskildt 

från nackhålet. Der de senare benen genom suturer äro skilda 

från den supponerade med basilarbenet sammansmälta kotan, 

förete de tydliga spår till ledknappar (condyli occipitales). 

Hvartdera sidonackbenet har ungefär å midten ett temligen 

stort rundadt foramen, som synes motsvara det vanliga, som 

tjenar till genomgång för nervi vagus & glossopharyngeus, och 
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det är utan tvifvel genom detta foramen som derjemte den an- 

tagna förbindelsen mellan hörselorganet och simblåsan skall 
ega rum, ehuru det ligger lägre än nämnda organ. Öfra nack- 

benets vertikale del sträcker sig ned till öfre vinkeln af nack- 

hålet, som är litet. Det förra har hos äldre exemplar ett tydligt, 
ehuru temligen litet, hoptryckt, vertikalt, bakåt rigtadt utskott, 

hvilket framåt långs midten af detta bens horisontelle del fort- 

sättes ända till pannbenen af en genom en djup fåra två- 

delad köl. Öfra näckbenets horisontelle del är stor, och sträc- 

ker sig fram ungef. midt för bakre kanten af det utstående 

utskottet .å o. sphenotica OO. epotica äro stora och långt åt- 

skilda genom öfra nackbenet. Sedda ofvanifrån, äro de rig- 
tade utåt och bakåt, och deras bakre utskott är trubbigt och 

räcker något längre tillbaka än det bakåt rigtade utskottet å 

0. pterotica, hvilket har en med det förra parallel rigtning. 

De senare benen äro äfven stora, nästan horisontella, med öfra 

ytan i midten konkav och med yttre kanten tunn och skarp 

samt å midten med en duplikatur. Ledytorna för hyomandibular- 

benen sträcka sig blott till en ringa del in på dem. &O. opi- 

sthotica saknas. O. prootica äro jemförelsevis små, af en run- 
dadt oval form och nästan släta. De hafva endast en obetyd- 

lig inskärning nära främre kanten vid det foramen, som lem- 

nar genomgång för nerver och blodkärl. O. sphenotica hafva 

det utskott, som baktill begränsar ögonhålan, bredt, men icke 

synnerligen utstående. Större delen af hyomandibularbenets öfre 

ledknapp artikulerar med de samma uti en djup och väl ut- 

bildad ledgrop, framom hvilken benen hafva ett mindre, framåt 

rigtadt utskott. Basisphenoidben saknas. Alisphenoidbenen äro 

stora, och sträcka sig nedtill dels såsom vanligt till o. prootica 

och dels till parasphenoidbenet. Undertill begränsa de ett par 

större hål eller öppningar, dels för ögonnerven och dels för 

ögonmusklerne. Orbitosphenoidbenen äro äfvenledes stora, och 

blott genom sine nedre, ofvan parasphenoidbenet invikne kan- 

ter sammansmälta med hvarandra, lemnande mellan sine ver- 

tikale delar en ganska stor vertikal öppning för luktnerver 

m. m. och framtill äro de såsom vanligt förenade med sidosil- 

benen. De och alisphenoidbenen bilda en nästan fullständigt 
förbenad skiljevägg mellan ögonhålorna. Parasphenoidbenet är, 

sedt från sidan, nästan rakt, och har den undra sidan baktill 

konvex och temligen slät och framtill plattkonvex och med fina 
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långsgående, afbrutna fåror, hvilka äfven finnas vid dess bakre 
ände. Plogbenet är kort, T-formigt och framtill bredt, och 

företer någon likhet med det samma hos de torskartade fiskarne, 

i synnerhet med det hos matfaren. Dess främre, åt sidorna 

starkt utbredde och den breda tandkardan bärande del är fram- 

till afrundad och har i bakre kanten en djup inskärning, an- 

tydande dess delning 1 2:ne sidohälfter, och har den undra tand- 

bärande sidan plattad. BSidosilbenen äro stora och väl förbenade, 
med främre änden eller kanten, som artikulerar med melan- 

käksbenet och öfra silbenet, tjock och spongiös. Deras åt sidan 

utstående utskott eller hörn har 2:ne små knölar, af hvilka 

den ene lemnar fäste för det lilla främsta infraorbitalbenet. 

Öfra silbenet är äfven stort, tjockt och väl förbenadt samt fram- 

till å sidorna starkt utvidgadt. Det är i främre kanten grundt 

urringadt, och /har å hvardera sidan af denna urringning ett 

stort, utåt rigtadt och något böjdt utskott, vid hvars yttre 

ände det rudimentära öfverkäksbenet är fästadt. Vid undra 

sidan af hvartdera af dessa båda utskott äro mellankäksbenen 

starkt och nästan orörligt fästade. Hjessbenen äro för det mesta 

täckta af det stora öfra nackbenet, så att endast obetydlige de- 

lar af de samma äro synlige mellan främre delen af detta se- 

nare och hvartdera af ossa pteroticum & sphenoticum. Pann- 

benen äro icke sammansmälta samt äro jämförelsevis korta, och 

bilda endast den främre och mindre delen af hjernskålens öfra 

hvalf. De sträcka sig knappt så långt tillbaka som o. spheno- 

tica och sakna kam långs suturen dem emellan. Framtill sträcka 
de sig icke fullt till det mellersta partiet af sidosilbenen, och 

äro der i midten betäckta af den bakre fibröse delen af det öfra 

silbenet, och de ”förete här en longitudinelt strålig skulptur. 

Af suspensoriets ben förefinnas endast hyomandibular- och qua- 

dratbenen, och o. symplecticum saknas, och det först nämnda 

af dessa är särdeles stort och af en bredt och irreguliert oval 

form. Den nedre delen af dess främre utbredda parti tyckes 

vara bildad genom en sammansmältning med metapterygoidbe- 

net, af hvilket eljest icke förefinnes något spår. Hyomandi- 

bularbenet har de båda öfre ledknapparne sammansmälte till 

en, och framom den har det ett spetsigt, uppstående utskott. 

Den för locket varande ledknappen sitter på en mycket kort 

hals. Quadratbenet är temligen stort och tjockt, men saknar 

det vanliga uppstigande utskottet ofvan och bakom ledknappen. 
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Pterygopalatinapparaten är blott representerad af 2:ne ben, af 

hvilka det främsta och minsta tydligen är gombenet. Detta 
är helt litet och nästan halftrindt och har framtill 2:ne ut- 

skott eller ledytor, för fästet medelst brosk företrädesvis vid 

sidosilbenet, men äfven till någon del vid öfverkäksbenet. Vid 

gombenets bakre ände är fästadt ett stort, nästan triangulärt, 

å yttre sidan grundt konkavt och å den inre svagt konvext, 

upptill tunnt och nedtill och baktill något tjockare ben, som 

har både nedre och öfre kanterne skarpe och tunne. Detta ben, 

som baktill är fästadt till hyomandibular- och quadratbenen, 

motsvarar både mesopterygoid- och pterygoidbenen, men då det 

blott har en enda central ossificationspunkt, är det dock sanno- 

likt "blott det ena af dessa ben som af det samma represente- 

ras, och med hänsyn till dess upptill tunne och emot gommen 

utbredde form skulle vi vilja antaga det för att vara ett meso- 

pterygoidben, då således pterygoidbenet saknas. Å yttre sidan 

af dess ossificeationscentrum har det ett litet snedt framåt och 

utåt rigtadt utskott. Öfverkäks- och underkäksapparaterne äro 

egendomlige. Mellankäksbenen äro stora och temligen breda 

och nästan halfmånformiga, och bilda vid kraniets främre ände 

en cirkelbåge, som är något mindre än en halfcirkel. Med sine 

inre ändar äro de starkt hopfästade vid hvarandra, liksom de 

upptill, enligt hvad redan blifvit anfördt, äro fast fästade till 

det öfra silbenet, vid hvars sidoutskotts yttre ände hvartdera 

å öfra sidan har ett litet uppstående utskott, till förstärkande 

af fästet, Tandkardan upptager hela deras undra, plattade sida. 

Vid deras inre ände synes intet spår till nasalutskott. Öfver- 
käksbenet är mycket litet och rudimentärt, och af en nästan 

triangulär form, och med den främre änden fästad till öfra sil- 

benets sidoutskott och till det lilla uppstående utskottet å mel- 

lankäksbenet, och med den inre sidan fästad till sidosilbenet. 

Det bär å yttre sidan ett temligen tjockt, utåt rigtadt, aflångt 

och utåt bredare supplementarben, som torde höra betraktas så- 

som ett jugalben, och vid yttre spetsen af detta är den store 

skäggtråden fästad. Detta supplementarben har en särdeles 

rörlig artikulation med öfverkäksbenet, och tjenar såsom stöd 
för den store skäggtråden. Underkäken är stor och tjock, men 

dock icke hög. Dess största höjd baktill är obetydligt större 

än dess höjd framtill. Båda underkäkshalfvorna äro framtill 

fast förenade med hvarandra, och dentaldelens öfre kant är ut- 



Malen. 267 

bredd, bärande en bred tandkarda, som bakåt sträcker sig nära 

denne dels bakre ände. Tillsamman bilda båda halfvorna ett 

cirkelsegment, som är större än en halfcirkel. Nasalbenen äro 

temligen stora, och fästade med sin bakre ände till pannbenen 

och med sin inre sida till öfra silbenet, och äro af en lång- 

sträckt, något böjd och fram- och baktill tillspetsad form, samt 

hafva å sin öfra sida 4—53 slemgropar. Gällocksapparaten är 

ofullständig, derigenom att underlocket saknas. «Locket och 

mellanlocket äro temligen stora och väl utbildade. Det förra 

har nästan formen af en sned triangel, med den öfre kanten 

konvex och den bakre d:o konkav, och med den yttre sidan ra- 

diärt fårad. Det senare är nästan elliptiskt, något böjdt och 

baktill bredare, med inre sidan konkav, och med ossifications- 

centrum beläget nära dess främre ände, samt å båda sidor ra- 

diärt fåradt. Förlocket är i betydlig grad förkrympt och starkt 

fästadt till de båda suspensorialbenens bakre kanter. Det är 

dock långt och sträcker sig upptill nära öfre kanten af hyoman- 

dibularbenets öfre ledknapp, och nedtill nära quadratbenets led- 

knapps undre kant, men det är, i synnerhet upptill, smalt. Ef- 

ter hela sin längd är det bågformigt böjdt, nedtill tjockare och 

strax nedom midten framtill något utbredt. O. linguale är för- 

benadt, men temligen litet. O. basibranchiostegale är bildadt 
något så när efter samme typ, som hos karparne, men är kor- 

tare och bredare. Den större delen af det utgöres af en hori- 

sontel, baktill trespetsig skifva, hvars mellerste spets är längst 
utstående bakåt och hvars snedt bakåt och utåt rigtade sido- 

kanter äro förtjockade. Långs midten af denna skifvas öfra 
sida går en hög och tunn köl, som utlöper till den mellerste 

spetsen, och som framtill har 2:ne divergerande lameller. Tung- 

benshornen äro stora och gälbågarne äro långe. Gälhinnornas 
strålar äro ofvan anförde. Gälräfständerna äro till en stor del 

på 1:ste och 2:dre gälbågarne tvåspetsiga, och af dem äro de 

nedersta och öfversta enkla och det vida största antalet belägna 

på nedra afdelningen. De öfra och nedra svalgbenen äro be- 

väpnade med breda tandkardor, med tänderna på de förra något 

gröfre äf de på de senare, hvilka äro särdeles fina. Af de öfra 

 svalgbenen är å hyardera sidan blott det ena, som är stort och 

skedformadt, tandbärande, — Den främste delen af ryggraden 

företer en tendens till öfverensstämmelse med den hos karp- 

fiskarne. Kotornas antal är enligt VALEncrenses 71—72, då 
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den 1:sta lilla fria kotan medräknas, hvilken nämnde författare 

icke tagit med i räkningen. Enligt Krörer är deras antal 69, 
och enligt GönsrHer 68—691). Enligt VALENCIENNES är bålko- 
tornas antal 20, enligt Krörer 19 och enligt Gösrterr blott 17. 

Vi hafva hos ett medelstort exemplar funnit deras antal. vara 

21, då till stjertkotorna endast räknas de, som hafva slutne 

hemalbågar. 1:sta bålkotan är mycket kort och nästan rudi- 
mentär och saknande neuralbåge och utskott, samt på vanligt 

sätt fästad vid basilarbenet och den följande kotan. De föl- 

jande 3:ne kotorna, som äro stora och väl utbildade, hafva sine 

kroppar sammansmälte till en stockformad massa, utan märk- 

bare gränser dem emellan samt med en djup ränna långs mid- 

ten. af denna massas undra sida, men deras neuralbågar äro 

distinkte genom suturer och genom skilde neuraltaggar, ehuru 

de nedtill äro starkt sammanvuxne, så att suturerna der äro 

försvunna (åtminstone hos äldre), och 2:dra och 3:dje kotornas 

sidoutskott äro sammansmälta, dock med frie spetsar. Den 

2:dra kotans neuraltagg är stor, något framåt rigtad och i-spet- 

sen klufven, Den är genom brosk och ligament förenad med 

sidonackbenen och öfra mnackbenet, hvars bakåt rigtade, hop- 

tryckta utskott inskjuter i klykan å taggutskottets spets. Vid 

basen af denna kotas sidoutskott är ett ben fästadt, som enligt 

VALENCIENNES (förmodligen hos yngre) har ett rörligt, och enligt 

vår iakttagelse hos äldre har ett orörligt fäste, och som till 

form och rigtning i det närmaste öfverensstämmer med det ben, 
som vi ofvan (sid. 216) beskrifvit såsom förekommande hos 

iden å 3:dje kotan, och såsom bidragande till att öfverflytta 

ljudvibrationerna mellan simblåsan och hörselorganet. Här är 

det dock jemförelsevis mindre utbildadt, och torde med sin bakre 

ände knappast räcka till simblåsan. Det är aflångt, skifformigt 

och. horisontelt, med främre änden tjockare och afrundad och 

med utseende af att tjena till fäste för ledbrosk eller ligament, 
och med den bakre trubbigt tillspetsad och något nedåt böjd. 

Den förre änden är rigtad emot det stora ofvannämnda foramen, 

som förefinnes å sidonackbenet. Den frie änden af denna kotas 

sidoutskott är kortare än den å det för den 3:dje kotan, men 

tjockare och vid spetsen något utvidgad och snedt afskuren 

1) Vi hafva icke haft tillfälle att undersöka någon fullständig ryggrad. 
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samt urhålkad och der medelst brosk och ligament lemnande 
fäste för ett utskotl från basen af posttemporalbenets nedre 
gren. Från undra sidan af 2:dra och 3:dje kotornas sidoutskotts 

baser utgår framåt och nedåt ett utskott, som med sin främre 

ände är fästadt vid, men icke sammansmält med dessa kotors 

förenade kroppar, och som bildar en brygga öfver den ränna, 

som går långs öfre delarne af desse kotkroppar under sidout- 

skottens baser. Neural- och hemaltaggarne äro icke af någon 

betydlig längd, och de främre af de förre äro hoptryckte och 

brede, sedde från sidan. Refbenen äro jemförelsevis små och 
fästade vid sidoutskotten, och dylika förekomma äfven vid 3:dje 

och 4:de kotorna. — Skulderapparaten företer åtskilliga egen- 

heter, af hvilka de förnämsta äro de, att öfra nyckelbenet sak- 

nas och att skulderbladet, korpbenet och procoracoidbenet sam- 
mansmält till ett ben. Posttemporalbenet är väl utbildadt och 

har erhållit formen af ett H, derigenom att från basen af detta 

bens nedre gren utgår nedåt och nästan parallelt med dess 

kropp ett temligen långt utskott, nemligen det, som enligt 

hvad ofvan blifvit anfördt, är fästadt vid den 2:dra kotans 

sidoutskott. Dess kropp är trekantig och temligen lång samt 

fästad vid öfre änden af nyckelbenet, bakom dettas uppskju- 

tande spets. Från kroppen utgå de 2:ne vanlige utskotten eller 

grenarne, af hvilka, den öfre, som är kortare, har det vanliga 

fästet till o. epoticum, och den nedre, som är lång, är med sin 

ände fästad vid den nederste och bakerste delen af sidonackbe- 

net, der detta med ett ledknappslikt utskott artikulerar med 

den bakerste delen af basilarbenet, eller med den enligt ofvan 

förmodligen med detta sammansmälta kotan. Nyckelbenet är 

stort och starkt och nästan rätvinkligt böjdt, och af vanlig 

form, och båda nyckelbenen äro nedtill temligen löst samman- 
bundna genom ligament. De med hvarandra sammansmälta 
skulderbladet och korpbenet ligga icke i samma plan, utan bilda 

med hvarandra en nästan rät, från nyckelbenet utstående vin- 

kel, och de äro starkt fästade vid detta ben på 3:ne ställen, 

nemligen vid eller nära dess böjning både framtill och baktill 

och vid dess nedre del till en betydlig längd. Upptill hafva 

de 2:ne ovala hål, af hvilka det främre på grund af läget tyc- 

kes motsvara den vanliga scapularfenestran. Upptill äro de vid 

sin öfre kant förtjockade, och förete derstädes ett par knöllika 

ledytor, för artikulationen med bröstfenans store ytterste stråle 

Lilljeborg : Fiskarne. II 24 
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och dess brachialben, som endast äro 3:ne. Det med dem sam- 

mansmälta procoracoidbenet, som till en del är smalt, bildar 

såsom vanligt en brygga eller båge öfver scapularfenestran, och 
der det är fästadt till korpbenet, är der spår till sutur dem 

emellan, och vid dess sammansmältning med skulderbladet är 

det utbredt till en stor och tunn, oval skifva, som ligger på 

inre sidan af nyckelbenets öfre skänkel. Den nedre vid nyc- 

kelbenet fästade delen af korpbenet är smal och sträcker sig 

temligen nära intill det förras nedre ände. 

Malen är i allmänhet mera östlig än vestlig i sin geogra- 

fiska utbredning, och är i öfverensstämmelse dermed företrädes- 

vis förekommande i de östre delarne af Sverige samt saknas i 

Norge. Enligt hvad som anföres 1 Skandinavisk Fauna och 

enligt hvad vi sjelfve erfarit förekommer den i östra Skåne i 

Ifösjön och i sjön Immeln äfvensom i Helgeå, och enligt A. J. 
Rerzivs finnes den äfven i Ousbysjön derstädes. Enligt nämnda 
fauna förekommer den inom Småland i synnerhet inom Kalmar 

län i Emmån och i Bodasjön i Fliseröds socken, och den lär 

äfven någon gång vara tagen i sjön Bolmen i vestra Småland. 

Sannolikt förekommer den i flere sjöar i Småland !), t. ex. Hel- 

gasjön, och äfven i Östergötland, hvarest den enligt A. J. Rer- 
zius skall förekomma i sjön Hund, ehuru HI. WipeGRren?) icke 

uppgifver -den såsom förekommande i Sommen eller Vettern. 

Enligt den samme lär den ej heller förekomma i Venern, och 

S. W. Tesow har icke uppgifvit den för Vermland, ehuru 0. G. 

NorBäcK anför, att den sannolikt finnes i sjön Fryken. Enligt 

A. W. Main lär den icke finnas 1 trakten af Göteborg eller i 

Bohuslän. I Skandinavisk Fauna uppgifves, att den förekommer 

i Hjelmaren, hvilket bekräftas af C. R. Sunpström ?). Enligt 
nämnda Fauna och enligt hvad vi sjelfve erfarit förefinnes den 

i Mälaren, nemligen 1 de södre och vestre delarne af denne sjö, 

hvarest den enligt benägen uppgift till oss af J. E. Iverus nå- 

gon gång tagits i trakten af Vesterås. I Skandinavisk Fauna 
uppgifves, att den inom Södermanland förefinnes i sjön Båfven. 

Hos oss synes den i allmänhet vara mera eller mindre fåtalig, 

och stora exemplar erhållas sällan. De sjöar, der den oftast 

1) LINNÉ säger: babitat in lacubus Smolandie & Sudermanniz. 

2) K. Landtbruks-Akademiens Tidskrift är 1863. 

3) Bidrag till känned. om Örebro läns Vertebratfauna, p. 28. 
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erhålles, torde enligt hvad vi erfarit och enligt hvad som upp- 

gifves af CO. R. Sunpström vara Immeln och Hjelmaren. I den 
förre erhållas icke sällan mindre exemplar på långref, och vi 

hafva en gång för många år sedan på detta sätt fångat ett så- 

dant derstädes, hvarvid uppgafs, att den oftare erhölls der än i 

Ifösjön. Så vidt vi hittills erfarit, har den hos oss den nord- 
lige gränsen för sin geografiska utbredning i Mälaren. — En- 

ligt A. J. Mera (Vertebrata Fennica) har den inom Finland 

blott anträffats i Tavastland. Enligt A. Fepopersen!) lär den 

numera knappt förekomma inom Danmark, der den för längre 

tid sedan en gång tagits i en å vid Kjöge samt funnits i Sorö 
sjö. I Tyskland, der den har sin vestre gräns vid Rhein, är 
den vida utbredd i både stillastående och flytande vatten i så 

väl norra som mellersta och södra Tyskland, och unga exemplar 

skola enligt BrnseceeE vara särdeles talrika i Frische Haff, ehuru 
sådana, som äro öfver 1 meter långa, sällan erhållas. I Frank- 

rike förekommer den enligt Morrav endast i strömmen Doubs i 

östligaste delen af landet, och i England saknas den, ehuru den 

enligt Lrovp der skulle hafva blifvit inplanterad. I Schweitz 

förefinnes den i åtskillige sjöar, och i Österrike och Ungern är 

den icke sällsynt i Donau och en del andra floder äfvensom i 

insjöar. Enligt Parrzas och KessuerR är den i mellersta och 

södra Ryssland 'allmän i större floder och sjöar, och den förre 

uppgifver, att den är högst talrik i Kaspiska Hafvet och i de 
i det samma utfallande floderna, och den förekommer äfven i 

Svarta Hafvet, men saknas i Sibirien. 

Såsom äldre föredrager den djupt vatten på dyig botten, 

och håller sig under dagen dold under öfverhängande stränder 

(brinkar), trädrötter, sjunkna stockar, större stenar m. m. Så- 

som yngre träffas den på mindre djup, men dock företrädesvis 

å sådana ställen, der bottnen är dyig och hvarest vegetation 

och gömställen förefinnas. Den håller sig i allmänhet vid bott- 

nen och är trög och långsam i sina rörelser, men under stormig 

och ruskig väderlek visar den sig lifligare, och är då mera i 

rörelse. Den är mycket rofgirig, och då den har ett stort gap, 

kan den sluka ganska store fiskar och andra djur, såsom gäss, 

hundar, m. fl. och man har uppgifvit, att de större t. o. m. 

förgripit sig på menniskor. Vid Immeln hafva vi hört berät- 

1) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 81. 
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tas, att den stundom slukat i sjön utkastade hundvalpar. Par- 

vAs uppgifver, att den någon gång gripit tag i simmande men- 

niskors ben, och HeckerL & Kner berätta, att man vid Press- 

burg fann lemningar af en pojke i magen hos en gammal mal, 

och att man vid Wien uti en dylik fann en pudel. Den slukar 

för öfrigt alla slags djur, och då den lurar på rof, ligger den 

dold i dyn, hvars färgton har likhet med dess kroppsfärg, och 

den begagnar dervid på samma sätt som merulken sine långe 

skäggtrådar, som förete masklika rörelser, till lockbeten, för att 

locka andre fiskar till dess närhet, hvarvid den genom en snabb 

rörelse med hufvudet griper dem. Den är enligt vår iaktta- 

gelse seglifvad, och den kan enligt BeneckE transporteras lef- 

vande längre tid, utan att vara i vatten. Den skall enligt 
nämnde författare leka i Preussen i Maj och Juni, och närmar 
sig då parvis stränderna, der den på vattenväxter afsätter sina 

ägg, hvilkas färg är ljusgul och diameter nära 3 mill. Hos 
ett exemplar af 4 skålpunds eller 1.70 kilograms vigt har 
nämnde författare räknat 60,000 ägg. Stora exemplar kunna 

naturligtvis hafva flera gånger detta antal. Ungarne skola ut- 

kläckas inom 8—14 dagar efter äggläggningen. Malens kött 

värderas föga. Af simblåsan kan beredas ett lim, som liknar 

det af husblåsan. Den fångas i allmänhet hos oss endast till- 

fälligtvis. - I Ryssland drifves ett betydligt malfiske enligt 

0. Grumm!), som uppgifver, att den årliga fångsten af den i 

Ryssland kan beräknas till 250,000 pud, eller omkr. 5300,000 

lispund, eller omkr. 4,250,000 kilogram. 

1) Fishing and Hunting on Russian Waters (International Fisheries 

Expedition. London 1883), p. 19. 
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8:de Familjen MURZENIDA, Bonararte. 1840. 

(ÅA new systematic Ärrangement of Vertebrated Animals; Transact. 

of the Linnean Society of London, vol. XVIII, pag. 304. — 1840. — A. 

GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 8, pag. 19. — 1870). 

Ålfiskar. 

Kroppen mycket långsträckt och åtminstone framtill cy- 
lindrisk, eller ock bandformig, naken eller med rudimentära 

fjäll. Anus belägen långt bakom hufvudet. Bukfenor saknas, 

och de vertikala fenorna, då de finnas, sammanflytande, men stun- 

dom åtskilda genom den utstående spetsen af stjertfenan. Öf- 

verkäkens sidor bildade af de tandbärande öfverkäksbenen, 

och dess främste del af mellankäksbenen, som äro mera eller 
mindre sammansmälta med hvarandra och med plogbenet och 

öfra subenet. Skuldergördeln är icke fästad vid kraniet. Ven- 
trikeln har en blindsäck. Appendices pylorice saknas. Ova- 
rierna utan utföringskanaler eller oviducter. 

Denna familj, som vi upptagit i öfverensstämmelse med 

A. GönsteerR, och som enligt honom omfattar 26 slägten och 

omkr. 250—280 arter, från både hafvet och färskt vatten i alla 
tempererade och varma regioner, har af en del senare författare 

blifvit afdelad i flera familjer. För en af dessa utgör den hos 
oss förekommande ålen typen, och vi anse oss derför böra upp- 

taga denna såsom en underfamilj under ålfamiljen i allmänhet. 
Familjen underafdelas af GönsrHerR i 2:ne grupper, eller, såsom 
han benämner dem, underfamiljer: Murenide Platyschiste och 
Murcenide Engyschiste, de förra med stora och de senare med 
små inre gälöppningar i svalget. Den här i fråga varande un- 
derfamiljen tillhör den förra af dessa grupper. Alfiskarnes till- 

varo går långt tillbaka i tiden, och talrika lemningar af ännu 
lefvande slägten (t. ex. Anguilla) hafva blifvit funna i de ter- 

tiära lagren vid Monte Bolca, Aix och Oeningen. 
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Underfam. ANGUILLINI, BoNAPARTE. 

(Catalogo metodico dei Pesci europei, pag. 38. — 1846). 

Ålar. 

Nosen icke mycket utdragen och stundom särdeles trubbig. 
De inre gälöppningarne store, och de yttre åtskilde från hvar- 

andra.  Pterygopalatinapparaten ofullständig. Tänderna om- 

vexlande. Förlock finnes. Anus icke långt från analfenan. 

Stjertfenans spets icke utstående. Skelettet förbenadt. 

Enligt Jorvan & GinBert höra till denna underfamilj omkr. 

20 slägten och 160 arter från tempererade och varma haf. Af 
dem har vår fauna blott 2:ne slägten och 2:ne arter. 

Slägten: 

med små fjäll inbäddade i huden 1. Anguilla, G. CUVIER. 

ANGUILLINIL! 

Kroppen. . 

lör Fjäll VSK AG BrIGL der he bat 2. Conger, G. CUVIER. 

I. Slägtet Anguilla, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Animal, I:re éd. T. II, pag. 230. — 1817). 

Kroppen framtill trindlagd och baktill hoptryckt, och med 

mycket små i huden inbäddade fjäll. Öfverkäken icke fram- 
skjutande framom den undre d:o. Tänderna små, bildande 
band på käkarne och plogbenet. Tungans spets fri. Läpparne 

mer eller mindre tjocke, och, med undantag af spetsarne af nosen 

och underkäken, rörlige. De yttre gälöppningarne små och belägne 
vid bröstfenornas bas. Gällinnornas strålar äro temligen månge 

och långe och för det mesta smale. Anus nära intill anal- 

fenan. Ryggfenan börjar ett godt stycke bakom hufvudet, och 
är vid stjertspetsen sammanflytande med en otydlig stjertfena, 

som utgör en föreningslänk mellan den och analfenan. Bröst- 

fenorna äro väl utbildade. Sidolinien är fullständig. 
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Arterna af detta slägte äro temligen talrika, enligt Göns- 
THER något öfver 30, och, med undantag af de arctiska hafven, 
förekomma representanter för detsamma i nästan alla trakter på 
jorden. De flesta äro migratoriska, och uppvandra i färska 
eller bräckta vatten, men fortplanta sig i hafvet. I allmänhet 
äro de mycket seglifvade. Vår och Europas faunor räkna blott 
en art, som dock är till sin form betydligt vexlande. 

1. Anguilla vulgaris, Turron. 

Vanlige Ålen. 

Nosens form omvexlande, men underkäkens spets alltid 
tydligen framstående framom nosspetsen. De band af tänder, 
som förefinnas på öfverkäksbenen, äro icke afbrutna genom 

någon långs midten af dem gående fåra, och det på plogbenet 

varande tandbandet sträcker sig i allmänhet icke så långt till- 

baka, som de förra. Ryggfenan börjar långt bakom de till- 

bakalagda bröstfenorna, men långt framom anus, och afstån- 

det mellan den och spetsen af underkäken innehålles omkr. 3 
gånger eller något mera i totallängden. Hufvudets längd till 

den" yltre gälöppningen innehålles omkr. 81/7 till 9'/; gånger 

t totallängden och 1!Y/, till 2:ne gånger i afståndet mellan 

den yttre gälöppningen och ryggfenan. 

Rf. 270—280; af. 220—230; brf. 17—19. 

-Murena Anguilla, LINSÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 109. — 1761. 

Der Aal, - BLocH: Naturgesch. der Fische Deutschl:s, 3:er Th. pag. 

4. Taf. 73. — 1784. 
Ophichthus Anguilla, A. J. RETZIUS: Faun&g Suecice Pars I:ma, pag. 311. — 

1800. 
Anguilla vulgaris, TURTON: The British Fauna, pag. 87. — 1807. 

Murena Anguilla, PALLAS: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. III, pag. 71. 

— 1831. 
>» OZzyrhina, C. U. ExstrRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård; K. Vet. 

Acad:s Handl. 1831, pag. 287. — 1832. 

> platyrhina, IDEM: ibm. 

> Anguilla, S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

65. — 1832. 

» dlatirostris, IDEM: ibm. 
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Anguilla migratoria, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 616. — 

” 

” 

1846—1853 

acutirostris, IDEM: ibm, pag. 642. 

latirostris, IDEM: ibm, pag. 656. 

Murena Anguilla, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

661. — 1855. 

Anguilla fluviatilis, HECKEL & KNER: Die Sässwasserfische der Östreichischen 

” 

” 

Monarchie, pag. 319, fig. 167. — 1858. 
eurystoma, IIDEM: ibm, pag. 325, fig. 168. 

acutirostris, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. I, pag. 44. — 1859. 
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Dess vanliga Svenska namn är Ål. Den kallas enligt Skandinavisk 

Fauna stundom äfven Homål, då den fångas i s. k. ålhommor i Skåne, 

och Gräsål eller Blötål, då den har löst och magert kött, och Slukål och 
Grymål och Kläpål, då den har bred nos och större gap och särdeles stora 
muskler å sidorna af hjessan. 

Beskr. Honan. Den blir ganska stor, ehuru de någon 

gång i tidningarne förekommande uppgifterna om ålar, som 

haft en längd af 3 alnar (1.78 meter) eller mera och öfver 1/, 
lispunds (12.75 kilogram) vigt, säkerligen haft sin gruud uti 

en förvexling med den följande arten, eller hafsålen. Den hin- 

ner emellertid icke så sällan hos oss till en längd af 4 fot eller 

1200 mill. och 2 till 2!/, kilograms vigt, men deremot mera 
sällan öfverstiger den dessa dimensioner och ernår en längd af 

5 fot eller 1500 mill. och en vigt af 10—15 skålpund eller 

4.25—6.38 kilogram'!). Vanligen äro de största exemplaren 

omkr. 3!/, fot eller 1050 mill. långa, vägande 4—5 skålpund. 

eller 1.70—2.13 kilogram; och alla dessa äro honor. De stör- 

sta honorna äro vanligen i proportion till längden något tjoc- 

kare än de mindre. Den mycket långsträckte kroppen är framom 

anus trindlagd, och bakom den samme emot stjertspetsen allt 

mer och mer hoptryckt, så att den nära den senare är ganska 

tunn. Den största kroppshöjden innehålles hos större individer 

omkr. 14 till 17, och hos mindre omkr. 17 till 18 ggr i total- 

längden, och den förra är i allmänhet något litet större än 

störste tjockleken ?). Kroppen utmärker sig dessutom genom 

sin slemmiga, släta och hala yta, som gör, att man svårligen 
med handen kan fasthålla en lefvande, muskelstark ål. Anus 

har sitt läge något framom midten af totallängden, och afstån- 

det mellan underkäkens spets och den samme innehålles omkr. 

22/, till nära 2!/, ggr i den senare. — Hufvudet, som i all- 
mänhet har en mer eller mindre nedtryckt och trubbigt konisk 
form, är jemförelsevis litet, och dess längd till den yttre gäl- 

öppningen innehålles omkr. 8!/, till 9!/; ggr i totallängden 
Det är för öfrigt underkastadt betydliga vexlingar i anseende 

1) Enligt LLoYD ernådde den i Venern i trakten af Venersborg med 

säkerhet en vigt af 4.25—4.68 kilogram. 

2) Hos en romstinn ålhona af blott omkr. 412 mill:s längd fann H 

RATHEE (MÖLLERS Archiv f. Anatomi & Physiologie etc. 1850, p. 203) 

största omkretsen vara 112 mill. Således var dess största kroppshöjd om- 

kring 37 mill. och denna innehölls då blott omkr. 11'!/, ggri totallängden.- 
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till nosens form och munnens och ögonens storlek, och denna 
vexling, hvars orsaker icke äro kända, har, enligt hvad ofvan- 

stående synonymi antyder, gifvit anledning till att af den van- 

lige ålen urskilja flera arter, eller former, som dock graduelt 

öfvergå 1 hvarandra och knappast kunna betraktas såsom kon- 

stanta varieteter. Af dessa vexlingar är det hufvudsakligen 
2:ne, nemligen en spetsnosad (acutirostris, eller allmän ål eller 
homål, Nirnsson) och en trubbnosad (latirostris, eller slukål eller 

grymål, Nirsson) som i sin typiskt utbildade form lätt kunna 
urskiljas. Goda afbildningar af desse olike former hafva blif- 
vit lemnade af Brnecke (anf. st.). Hos oss synes den spets- 
nosade och mellanformer mellan den och den trubbnosade vara 

vanligare än den senare, och ofta äro mycket stora exemplar 

trubbnosade, och antagligen äro dessa sådana honor, hos hvilka 
fortplantningsdriften af en eller annan anledning under en längre 

följd af år varit latent, och som derför icke förr än de blifvit 

gamla företagit någon migration. Nosen, hvars längd från 

ögat till nosspetsen innehålles omkr. 5 till 6 ggr i hufvudets 

d:o, har hos den spetsnosade formen bredden öfver de främre 

näsborrarne utgörande omkr. /, eller mindre än !/,, och hos 
den trubbnosade omkr. 2/; eller något mera af dess längd. No- 

sen är för öfrigt stundom mera och stundom mindre nedtryckt 

och dess höjd är stundom hos den spetsnosade vid spetsen lika 

med dess bredd derstädes, ehuru vanligen mindre än bredden 
. öfver de främre näsborrarne. Munnen är något vexlande i stor- 

lek, såsom redan är antydt, och är vanligen större hos den 

trubbnosade formen, så att munvinkeln hos den är under eller 

föga bakom den bakre kanten af ögat, då den deremot hos den 
spetsnosade vanligen är under midten af ögat eller föga bakom 

denne. Underkäken räcker mer eller mindre — omkr. 2—5 
mill. — framom nosspetsen. Läpparne äro mjuke och mer 

eller mindre tjocke och rörlige å sidorna, och öfverläppen och 
stundom - äfven underläppen har ofta å sidorna en uppstående 
flik, som i synnerhet hos den trubbnosade ålen på den förre 

är tydlig. De främre och bakre näsborrarne äro långt åtskilde, 

och afståndet dem emellan utgör omkr: ?/; af nosens längd. 
De af främre paret, som äro belägne nära nosspetsen, äro tub- 

formade, och de bakre äro belägne nära framom ögonen. Dess- 
utom förefinnas på hufvudet en del slemporer, som i synnerhet 

äro tydliga på nosen och underkäken. Ögonens storlek är (obe- 

RS nt 
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roende af nosens bredd) underkastad någon, ehuru ej betydlig 
individuel vexling, och deras längddiameter innehålles i all- 
mänhet omkr. 8 till 9 ggr i hufvudets ofvan angifna längd, 
och hos de yngre obetydligt mera än en gång och hos de äldre 
omkr. 1!/; till 2 ggr i pannans bredd midt öfver dem, då den 
dem omgifvande huden tages med i beräkningen. Pannans an- 

gifna bredd, som innehålles omkr. 5 till 61/, ggr i hufvudets 
längd, är således jemförelsevis mera vexlande, ehuru den mer- 
endels är störst hos stora trubbnosade individer. Gaälhinnorna 
äro mycket fastvuxna vid gälnäset, och gälöppningarne äro be- 

lägne intill nedre delen af främre sidan af bröstfenornas fästen, 
och deras höjd, som intager väl !/, af dessa fästens d:o, inne- 

hålles omkr. 7 ggr i hufvudets längd. Gälhinnornas strålar äro 
å hvardera 9 till 12, och de äro smale och trådlike eller nästan 

borstlike, med undantag af den bakerste, samt långe och böjde 

bakom och öfver locket, och den bakerste, som har samma böj- 
ning, är på sin yttre halfdel utbredd. — Gälräfständer sak- 

nas. — Tänderna äro små, och något olikstora och med mer 

eller mindre tillspetsade och bakåt böjde spetsar, samt förefin- 

nas merendels endast på öfverkäksbenen, underkäken och plog- 

benet, med inbegrepp af de med detta senares främre ände sam- 
mansmälta rudimentära mellankäksbenen. På dessa ben bilda 

de aflånga, bakåt afsmalnande fält eller band, af hvilka det 
å plogbenet sträcker sig tillbaka ungef. till ögonhålornas fram- 
kant, och icke så långt, som de å öfverkäksbenen varande ban- 

den. Hos stora exemplar hafva vi stundom funnit en rad af 

6—7 små tänder långs midten af den bakre delen af os lingu- 
ale. "De nedra svalgbenen och å hvardera sidan ett par af de 
öfra d:o äro beväpnade med aflånga fält af spetsiga tänder, som 

äro mycket mindre än de på käkarne och plogbenet. — Den 

långa och låga ryggfenan börjar långt bakom spetsen af den 
tillbakalagda bröstfenan, men långt framom anus, och afståndet 
mellan underkäkens spets och ryggfenans början innehålles om- 
kring 3 till 3!/, ggr i totallängden. Den höjer sig något litet 
bakåt till nära stjertspetsen, och dess höjd å midten innehålles 
omkr. 3 till 5, och den samma nära stjertspetsen omkr. 2 till 

22/, ggr i största kroppshöjden. Vid stjertspetsen samman- 

smälter den med den indistinkta stjertfenan, och bildar i för- 

ening med den och analfenan en stjertspets, som stundom är 

nästan jemnt afrundad och stundom är trubbigt utstående, men 
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aldrig företer någon tydlig stjertfena, ehuru de fenstrålar, som 

sitta vid sjelfve öfvergången mellan rygg- och analfenorna, äro 

något tjockare än de närmast intill dem varande, och kunna be- 
traktas såsom tillhörande en med dessa fenor sammansmält 

stjertfena. Den så väl som de andra fenorna är omsluten af 

tjock hud, och den har enligt vår räkning omkr. 270 till 280 

strålar, som äro ledade och till den allra störste delen enkle, 

och blott de, som sitta nära och vid stjertspetsen äro emot spet- 

sen tvågrenige. — Analfenan, som börjar några millimeter 

bakom anus och på ett afstånd från den vertikala linie, som 

drages genom ryggfenans början, hvilket vanligen är något 

större, men stundom är litet mindre än hufvudets längd, har 

samma byggnad och höjd som ryggfenan, och vi hafva i den 

räknat omkr. 220 till 230 strålar!). — Bröstfenorna äro små 

och hos den trubbnosade formen nästan rundade, och eljest run- 

dadt ovala, och utbredda nästan rundade, och deras längd in- 
nehålles omkr. 2!/, till 22/; ggr i hufvudets d:o. — Fjällen 
äro mycket små (de största hos ett 665 mill. långt exemplar 

3!/,—4 mill. långa) och såsom vanligt vexlande i storlek och 
form, och de äro nästan mosaiklikt inbäddade i den sega och 

slemmiga huden under ytterhuden och icke betäckande hvaran- 

dra. Deras form är stundom oval, stundom något bugtigt ellip- 

tisk och stundom aflång. De äro mycket tunna och hafva tal- 

rika perlsnodlika koncentriska streck. Buksidan är äfven för- 

sedd med fjäll. — Sidolinien är fullständig, gående rät långs 

midten af kroppssidan och saknande fjäll. Dess porer äro glesa 

och ligga i en upphöjd linia. — Färgen är betydligt vexlande. 

De större ålhonorna äro vanligen ofvan något mörkare än de 

mindre, "och de i hafvet förekommande äfvenledes ofvan något 

mörkare än de från färskt vatten. Hos en temligen stor hona 

från hafvet under senhösten hafva vi funnit följande färg: Öfra 

sidan af hufvudet och ryggen svartgrå, baktill något ljusare 

och med grön anstrykning, som längre bakåt är mera märkbar. 

Denne färg ljusnar nedåt kroppssidorna, som upptill äro grå- 

gröna och nedtill gråhvita, med något i brons skiftande silfver- 

grå glans. Buksidan smutsigt hvit, baktill med messingsgul 
skiftning och med stark svartgrå skuggning. Kinderna gråhvita, 

1) FR. DAY uppgifver det gemensamma antalet strålar i rygg- och 

analfenorna till 480—500. 
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med svag messingsglans. Öfverläppen å sidorna mörkt rödbrun, 
och underläppen å d:o mörkt köttröd. Undra sidan af hufvu- 

det gråhvit. "Ryggfenan af ryggens färg, och analfenan fram- 

till gråhvit och baktill af samme färg som ryggfenan. Bröst- 

fenorna svartblå. Iris silfvergrå, med svag messingsgul anstryk- 

ning och med stark svartgrå skuggning. Hos en annan dylik 

hafva vi vid samma tillfälle (d. 11 Okt.) funnit buksidan fram- 

till mörkare och baktill ljusare rödaktig, buken dock längst 
framtill hvitaktig, och analfenan med buksidans rödaktige färg. 

Dess breda, men tomma ovarier antydde, att den var utlekt, 

och möjligen hade den baktill äfven å nedre delarne af stjertens 

sidor något utbredde rödaktige färgen samband med leken. 

Andra honor voro äfven grågröna och å nedre delarne af kropps- 

sidorna glänsande gulgrönaktiga, och hade bröstfenorna nästan 

af ryggens färg, och å analfenan framtill en rödaktig kant. 

I de färska vattnen är den ofta ofvan svartgrön eller mörkgrön, 

nedåt sidorna gulgrönaktig, och å buksidan mer eller mindre 

gulaktig. För öfrigt träffar man enligt BrsecEerE stundom exem- 

plar, som ofvan äro olivgröna, med ett guldgult streck långs 

ryggen, och någon gång sådana, som äro helt och hållet guld- 

gula, men sällan albinos, som äro helt hvita. 

Hanen. Enligt Syrskrs!), JacoBy's?) och våra egna iakt- 
tagelser är hanen mycket mindre än honan. Dess totallängd 

öfverstiger sällan 480 mill. och 510 mill. är den största längd 

som blifvit iakttagen ?), och antagligen öfverstiger den föga 
denna. Af 11 af oss erhållne hanar var den störste 426 och 

den minste 360 mill. lång. Vi vilja här för jemförelses skull 

meddela några mått å en efter utseendet fullvuxen hane. To- 

tallängd 411 mill. Största kroppshöjd 25 mill. Störste tjock- 
lek 21 mill. Afstånd mellan underkäkens spets och anus 170 

mill. D:o mellan anus och analfenan 3 mill. D:o mellan un- 

derkäkens spets och ryggfenan 128 mill. D:o mellan de verti- 
kala linierna genom rygg- och analfenornas början 48 mill. 

1) Uber die Reproductions-Organe der Aale; Sitzungsber. d. k. k. 

Akad. d. Wissensch. in Wien, mathem. naturwiss. Cl. Bd. 69, 1:e Abth. 

April-Heft, Jahrg. 1874. 

2) Der Fischfang in der Lagune von Comacchio, nebst einer Dar- 

stellung der Aalfrage, p. 41. — 1880. 

3) HINCKELMANN: Ueber die Lebensweise der Aale; Circulare des 

deutschen Fischerei-Vereins, 1884, p. 66. 
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D:o mellan den tillbakalagda bröstfenans spets och ryggfenan 
63 mill. Hufvudets längd till den yttre gälöppningen 46 mill. 

Nosens längd 9 mill. Underkäkens d:o 22 mill. Nosens bredd 

öfver de främre näsborrarne 6 mill. Afstånd mellan båda pa- 

ren näsborrar 6 mill. Ögats längddiameter 8 mill. Pannans 

bredd midt öfver ögonen, med inberäkning af den dem betäc- 

kande huden, 10 mill. Ryggfenans höjd å midten 6 mill. D:o 
största d:o ett litet stycke framom stjertspetsen 10 mill. Bröst- 

fenans längd 20 mill. Munvinkeln var belägen under ögats 

midt. Andre uppmätte hanar hafva visat den närmaste öfver- 

ensstämmelse med denne, med undantag deraf, att de stundom 
varit spetsnosade. Dessa mått utvisa dels, att detta exemplar 

tillhör den trubbnosade formen, och dels, att dess proportioner 

i det närmaste öfverensstämma med honans, med undantag 

deraf, att pannan är bredare och ögonen och bröstfenorna större. 

Bröstfenorna äro derjemte icke så breda, som hos honan, utan 

ovala, eller, om de utbredas, bredt ovala, med spår till en trub- 

big vinkel vid spetsen. Då pannan i allmänhet hos yngre ben- 

fiskar är smalare än hos äldre, utvisar denna större bredd af 

pannan hos honom, att han, oaktadt hans storlek är ringa, icke 

är ung, och detta är i synnerhet påfallande, då han jemföres 

med honor af samme obetydlige storlek. Hos en hona af 420 

mill:s längd hafva vi funnit pannans bredd midt öfver ögonen 

med inberäkning af huden, vara 7!/, mill. och ögats längddia- 

meter 6 mill. och bröstfenans längd 16 mill. Här hafva vi 

således bestämda yttre karakterer, medelst hvilka vi kunna 

skilja hanarne från honorna. Den säkraste distinktionen mel- 

lan könen erhålles dock genom undersökning af könsorganen. 
Hanens testes, då de icke äro svälde, likna smala (hos det of- 

van uppmätta exemplaret 31!/, mill. breda) och i undre kanten 

loberade band (”Lappenorgan” JacoByr), och honans ovarier hafva 

formen af temligen breda!) manchettformade eller krusiga band, 
bådadera fästade från främre delen af bukhålan till bakom anus 

långs hvardera sidan af simblåsan och å bukväggarne, de förre 

försedde hvardera med en utförselkanal, eller vas deferens, och 

1) Hos den unga honan af 420 mill:s längd, som hade dem mycket 

outbildade, voro ovarierna 5'!/, mill. breda, och hos en hona af 685 mill:s 

längd voro de 12 mill. breda. 

EYE SEE STF TEESE 
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de senare saknande äggledare, eller oviduct'). Då hanens testes 

närma sig mognad och svälla, erhålla de naturligtvis större 

bredd, och honans ägg, som vi i November funnit hafva 0.26 

mill. i diameter, blifva under enahanda förhållande åtminstone 

något större och föranleda en uppsvällning af ovarierna. Ha- 

nens färg hafva vi funnit vara liknande honans, ehuru den 

stundom ofvan varit mörkare, eller svartaktig, och på sidorna 

mera bronsglänsande samt å undra sidan alltid saknat den gul- 

aktige färgen, och der varit hvit eller gråhvit, stundom äfven 

der med någon bronsglans. Ännu omkring den 20:de Decem- 

ber fångade hanar från samme lokal, som de här ofvan anförde, 

hafva varit med desse senare fullkomligt öfverensstämmande, 

och hade testes lika litet utbildade som de hos dem. 

Ungar, som vi tagit i hafvet vid Landskrona d. 29 Juni 
och som haft en längd af 65 mill. hafva redan företett nära 

öfverensstämmelse med de utbildade, och endast afvikit från 

dem genom en smärtare kroppsform (så att kroppshöjden inne- 

hållits omkr. 20 ggr 1 längden), genom lägre rygg- och anal- 

fenor och kortare bröstfenor, samt derigenom att ryggfenans bör- 

jan och anus voro belägne något längre fram. Inga spår till 
fjäll voro ännu märkbara. En ung ål, af 180 mill:s längd, 

tagen i hafvet vid södra Norge under sommaren i slutet af Juli 

eller i Augusti tillsamman med ålungar af endast 64 mill:s 

längd, har utan tvifvel blifvit utkläckt under föregående året, 

men är något mindre än den storlek, som vanligen tillskrifves 

unge ålar i 2:dra året. Den har fjäll å kroppssidorna i när- 

heten af sidolinien, men de äro smalare än de hos de äldre. 

Skelettet+). Kraniet företer en del egenheter, men det ut- 

märker sig företrädesvis genom saknaden af några ben, som 

1) Enligt H. RATHKES senare beskrifning af de honlige könsdelarne 

hos en romstinn hona (Archiv f. Anatomie, Physiologie etc. von JOH. MöÖL- 

LER, 1850, p. 203—206) mynnar bukhålan baktill ut med 2:ne korta och 

trånga kanaler, som sammanlöpa i en vanligen ytterst liten öppning strax 

bakom anus: Denna öppning var hos den romstinna honan af betydlig 

storlek. D:r J. BROCK, som icke iakttagit någon romstinn hona, antager 

2:ne ytterst små öppningar framom urethralöppningen, mellan denne och anus 

(Mitteil. aus der zoolog. Station zu Neapel, 2:er Bd. p. 470 —471). 

2) Med afseende på detta hänvisa vi för öfrigt till JULIUS BRATT- 

STRÖM: Om Kraniet och Skuldergördeln hos Murcena anguilla, LINN., aka- 

demisk afhandling. Upsala 1875. 
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eljest vanligtvis förefinnas hos benfiskarne. Det är väl förbe- 
nadt, med undantag deraf, att sidosilbenen endast äro brosk- 

artade. Basilarbenet begränsar nackhålet undertill, och har hos 

äldre å hvardera sidan ett litet tagglikt utskott. Sidonackbe- 

nen sakna ledknappar, och hafva i stället för dem ett par smärre, 
tillspetsade, bakåt, utåt och nedåt rigtade utskott. Öfra nack- 

benet är litet och för det mesta täckt af hjessbenen, samt har 
ett helt litet bakåt rigtadt utskott. O. epotica, som framtill 
äro betäckta af hjessbenen, hafva ett tydligt bakåt utstående 
utskott, som hos äldre är tillspetsadt och rigtadt utåt och bakåt, 
men dock icke räcker så långt tillbaka som det öfra nackbenets 

utskott. - O. pterotica hafva det bakåt rigtade utskottet, som 
bildar det fasta kraniets bakre sidohörn, kort och räckande un- 

gefär lika långt tillbaka som öfra nackbenets utskott. O opis- 

thotica saknas. OO. prootica hafva flera större hål och ett par 

benbryggor, gränsande till o. sphenotica, och äro genom alis- 

phenoidbenen och pannbenen afskilda från ögonhålorna. O. sphe- 

notica hafva ett stort, utåt och framåt rigtadt utskott, men 
detta har. sitt läge bakom den egentliga ögonhålans gräns, hvil- 

ken bildas af ett mindre utskott å pannbenet. Ett väl utbil- 

dadt basisphenoidben förefinnes, men det är undertill samman- 

vuxet med parasphenoidbenet, och saknar således den vanligen 

nedskjutande delen, och det är å sidorna förenadt med alisphe- 

noidbenen och icke, såsom vanligt, med o. prootica, och upptill 

stöter -det till utskott från pannbenen. Alisphenoidbenen äro 

små, och äro inklämda mellan nedskjutande utskott från pann- 
benen och mellan o. prootica och basisphenoidbenet. Orbitosphe- 

noidbenen äro icke förbenade, och skiljeväggen mellan ögonhå- 
lorna är följaktligen hinnartad. Parasphenoidbenet är, med un- 

dantag af de basitemporale vingarne å dess bakre del, jemn- 

bredt och rakt och framtill och baktill klufvet. Plogbenet är 

ovanligt långt, och räcker med sin bakre, fint tillspetsade ände 

bakom den egentliga ögonhålan. Framtill är det å sidorna nå- 

got inbugtadt, i och för fästena för öfverkäksbenen, och å undra 

sidan är dess främre del tandbärande. Såsom redan är anfördt, 

äro sidosilbenen endast bildade af löst brosk, och blifva derför 

vid torkning försvinnande små. Öfra silbenet är deremot starkt 

utbildadt och förbenadt, ehuru temligen smalt. Dess främre 

med mellankäksbenen och plogbenet sammansmälte del, som i 

förening med nämnda ben bildar kraniets främsta parti, är något 
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litet utbredd, och der bakom å det ställe, der öfverkäksbenens 

uppstående utskott äro fästade, är det något inknipet och å öfra 
sidan försedt med en skarp köl. Dess bakre del, som ligger of- 
vanpå pannbenen och sträcker sig ända till den bakre gränsen 
för den egentliga ögonhålan, är plattrind. Hjessbenen äro väl 

utbildade och sammanstöta med hvarandra framom det öfra 

nackbenet. Pannbenen äro väl åtskilda, och hos äldre exemplar 

ha de långs den bakre delen af suturen dem emellan en låg 
köl. Framtill äro de starkt afsmalnande, och hvartdera har un- 

gefär å midten af dess yttre kant en afsats och ett par smärre 
utskott, som begränsa den egentliga ögonhålan baktill, och un- 

der det bakre af dessa är det bakersta infraorbitalbenet fästadt. 

Hyomandibularbenet, som har en sned rigtning framåt och nedåt, 
är temligen stort och starkt. Dess båda öfre ledknappar eller 

ledytor äro långt åtskilda, och bakom den bakre är ett bakåt 
rigtadt utskott, som räcker lika långt tillbaka, som det å o. 

pteroticum. ÖO. symplecticum saknas, men qvadratbenet är väl 
utbildadt, ehuru det saknar det vanliga uppstigande utskottet 

bakom ledknappen, och vi finna häri, liksom i saknaden af o. 

symplecticum en öfverensstämmelse med malen. Pterygopalatin- 

apparaten representeras blott af ett aflångt och tunnt ben, som 

synes oss motsvara o. mesopterygoideum, och således saknas 

gombenet, pterygoidbenet och metapterygoidbenet. Hvad det 

sist nämnda benet beträffar, förefinnas dock tydliga spår till 

att det sammanvuxit med hyomandibularbenet. Mellankäks- 

benen äro från början rudimentära, och sammanväxa enligt Ja- 

coBi1) och andre tidigt så väl med hvarandra som med plog- 
benet och öfra silbenet. De bilda den främste kanten å det 

fasta kraniets nos, och äro å undra sidan tandbärande. Öfver- 

käksbenen äro stora och baktill tillspetsade och böjda, och bilda 

munnens öfre sidokanter. Å större delen af sin längd äro de 

tandbärande. Framtill äro de starkt och orörligt fästade vid 
mellankäksbenen, plogbenet och öfra silbenet, och de hafva vid 

1) Ueber den Knochenbau der Oberkinnlade bei den Aalen (Muraenoi- 

dei MuULL.); Zeitschr. för die Gesammten Naturwissenschaften. Jahrg. 1867. 

— Andra åsigter hafva emellertid äfven blifvit uttalade; så t. ex. af V. 

SIEBOLD och JORDAN & GILBERT, som antaga, att det är mellankäksbenen, 

som bilda öfverkäkens sidokanter, och att öfverkäksbenen äro förkrympta 

eller sammansmälta med mellankäksbenen, eller ock saknade, och i så fall 

bildas nosspetsen endast af plogbenet och öfra silbenet. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 25 
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deras främre ände ett tunnt och bredt uppstående utskott, som, 

såsom redan är antydt, är fästadt vid öfra silbenet. Å deras 

inre sida är å midten och bakåt en tunn flik eller lamell, som 

tjenar till att komplettera gomhvalfvet. Underkäken är stark 

och stor, ehuru dess sidohalfvor icke äro höga. Tänderna sträcka 
sig temligen nära dentaldelens bakre ände, och angularbenet 

utskjuter ett godt stycke bakom ledgropen. OO. nasalia och in- 

fraorbitalia äro små och smala, ehuru ej synnerligen korta, och 

ligga dolda i huden. De förra ha ett utskott i yttre kanten 

och äro baktill fästade till små supraorbitalben.. Gällocksap- 
paraten är fullständig, ehuru af ringa storlek. Locket är nä- 

stan bredt halfmånformigt, med bakre och undre kanterne af- 

rundade och den öfre grundt konkav, och med en tjock hals 

och djup ledgrop, för artikulationen med hyomandibularbenets 

bakre ledknapp. Underlocket är bredt sabelformadt, med den 

främre änden tjockare. Mellanlocket är bredt, nästan triangu- 

lärt, framtill tillspetsadt och med nedre bakre hörnet afrundadt. 

Förlocket är tunnt och temligen litet utbildadt. Det är kort 

och nästan njurformigt, med öfre änden tvärt afsmalnad och 

tillspetsad. Os linguale är starkt förbenadt, långt och jemn- 

smalt eller cylindriskt. Basibranchiostegalbenet är kort, ned- 

tryckt och framtill bredt och baktill -afknipet och tillspetsadt. 

Tungbenshornen, bildade af de starkt förenade ossa ceratohyale 

och epihyale, emedan ossa hypohyalia sammansmält med det 

förra, äro smala och bågböjda, med öfre kanten afrundad och 

"slät. O. ceratohyale är längre än o. epihyale och ligger, bak- 

till ofvan på detta. O. stylohyale utgöres endast af ett rudi- 

mentärt brosk. De undra svalgbenen äro små och aflånga och 

inåt något utbredda och der bärande hvartdera ett aflångt fält 

af fina tänder. -— Kotornas antal hafva vi hos ett medelstort 

exemplar funnit vara 113, och deraf voro 45 bålkotor!), då den 
1:sta stjertkotan karakteriseras genom sluten hemalbåge. 1:sta 
kotan är betydligt kortare än de följande, men har dock full- 

ständig neuralbåge, med helt låg neuraltagg. Neural- och he- 

maltaggarne äro 1 allmänhet låge, och de på de 8—410 främsta 

kotorna äro särdeles låge och hoptryckte och bildade af flere 

förenade spetsar. Vid den sista stjertkotan äro baktill ett par 

1) KRÖYER uppgifver kotornas antal till 113 och deraf 46 bålkotor. 

GÖNTHER uppgifver deras antal till 113—117, och deraf 45—46 bålkotor. 
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aflånga benskifvor fästade, utgörande ett fäste eller bas för den 
indistinkta stjertfenan. Så kallade diapophysialutskott förefin- 

nas, och dessa uppträda redan å 1:sta kotan, samt äro å de 

4—5 främsta kortare och tjockare samt orörliga, och blifva på 

de följande längre, smalare och rörliga, och antaga der utseende 

af aponeurotiska eller epipleuralben. Refbenen äro föga utbil- 
dade och äro smala och korta. — Skuldergördeln är utmärkt 

derigenom, att den saknar posttemporal- och postelavicularben, 

och att skulderbladet och korpbenet till en del äro broskartade. 

Öfra nyckelbenet är temligen långt och smalt, vid öfre änden 

något utbredt och snedt afskuret och vid nedre d:o tillspetsadt. 

Nyckelbenet är bågböjdt, nästan halftrindt och jemnsmalt, och 
båda nyckelbenen äro vid sine nedre och hoptryckte ändar löst 
förenade med hvarandra. Skulderbladet och korpbenet äro af 

en nästan rhomboidisk form, det förra mindre och med mindre 

utvecklad förbening och i nedre kanten af denna med en liten 

rundad scapularfenestra, och det senare är kort och knappt 

sträckande sig till den bågformiga böjningen å midten af nyc- 

kelbenet. 
Vid bakre delen af stjerten är en pulserande sinus eller 

ett s. k. bihjerta, som står 1 förbindelse med caudalvenen, och 

af somlige ansetts såsom lymphatiskt och hvars pulsationér hos 

lefvande ål synas utanpå kroppen. 

Vanlige ålen är inom Sverige — från Skåne till Norrbot- 

ten — allmänt utbredd i de flesta färska vatten af någon be- 

tydenhet, med undantag af de högre liggande fjellvattnen i våra 

norra Lappmarker, och den finnes äfven i alla vårt land om- 

gifvande haf. Enligt HI. WipoeGren!) förekommer den inom 
Norrbotten i skärgården vid Luleå äfvensom i Luleåelfveås 
nedra lopp. Vid Qvickjock lär den icke förekomma, emedan 

den har icke der blifvit iakttagen af C. G. Löwestserm. I Mu- 

onioelf vid Karesuando hafva vi icke iakttagit den, och förmoda 

derför, att den icke der finnes, ehuru den utan tvifvel förekom- 

mer i Torneåelfs nedra lopp, då den enligt A. J. Mera?) finnes 

i norra Österbotten och södre delarne af Finska Lappland. En- 

ligt Hr. Wioecren?3) förekommer den inom Westerbotten i skär- 

1) K. Landtbruks-Akademiens Handl. 1861. 

2) Vertebrata Fennica. 

3) Handl. rör. landtbruket och dess binäringar, utg. af K. Sv. Landt- 

bruks-Akademien, 24 del. ny följd: V, pag. 42. — 1866. 
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gården och de större elfvarna, men saknas der i Lappmarkens 

större vatten, såsom Hornafvan och Storafvan, men Fin. TrYi- 
Bom!) uppgifver dock, att den i Umeå Lappmark lär förefinnas 

i Malgomasjön och i Wåjmån, och att den således efter Ånger- 

manelfven förekommer högt upp 1 Lappmarkerna. Derför talar 

äfven den omständigheten, att den enligt P. Orsson?) inom 

Jemtland i fjelltrakterna går ungefär lika högt upp, som laken, 

och är icke der sällsynt i Indalselfven nedanför Hammarsforsen 

i Ragunda, och en och annan gång blifvit tagen i Ragunda of- 

vanför forsen och t. o. m. i Mårdsjö i Stugun. Enligt en se- 

nare uppgift?) af samme författare förekommer den i sjöar med 

aflopp till Ströms vattudal, t. ex. Hostsjön, äfvensom i Hammer- 

dalssjön och i Sikås ofvanför Hammerdal, i Ammeråns floddal, 

samt i Sundsjön och i Bodsjö socken öfverst i Gimåns flodom- 

råde. Vid denna ströms utlopp ur sjön Refsunden har han sett 

ålar fångade, som haft en vigt af 2 kilogram. Med rätta har 

han derför anmärkt, att ålen är en härdig fisk, som icke är 

ömtålig för köld, d. v. s. icke dödas af denna, ehuru den till- 

bringar vintern i dvala. Enligt Skandinavisk Fauna förekom- 

mer den i Dalelfven ända upp i Elfdalen. Enligt hvad som 

anföres af L. Lruoyp?) och i Skandinavisk Fauna lär ålen icke 

hafva funnits i Venern förr än slussarne vid Trollhättan några 

år efter början af innevarande sekel blefvo inrättade, emedan 

den icke kunnat uppstiga uppför der varande vattenfall. Med 

tillhjelp af slussarne uppvandrade den sedermera i den mycken- 

het, att den omkr. år 1820 anträffades i Klarelfvens flodom- 

råde, och utan tvifvel äfven i andra med Venern i samband 

stående vattendrag, hvarest den numera enligt Lroypo och Tze- 

Now3) är allmän. Märkligt nog förekommer den stundom i 

ganska små och afskilde skogssjöar, till hvilka den endast kun- 

nat inkomma genom de mest obetydliga vattendrag, och stun- 

dom uppgår den i källor, till hvilka endast heit små och un- 

der sommaren t. o. m. uttorkade källdrag leda. För öfrigt är 

1) Iakttagelser om fisket i Ume-lappmarker; Nordisk Aarsskrift for 

Fiskeri 1884, särsk. aftr. p. 28. 
2) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 3, p. 139. 

3) Nya bidrag till kännedomen om Jemtlands fauna; Öfvers. af K. 

Vet. Akad:s Förh. 1882, N:o 10, p. 51. 

4) Anteckn. under ett tjuguårigt vistande i Skandinavien, p. 67. 

5) Öfversigt af Vermlands och Dals Ryggradsdjur, p. 110. 
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den allmänt utbredd i de färska vattnen inom Svea- och Göta- 

land, äfvensom i hafven vid der varande kuster, från hvilka 
den uppstiger i så väl smärre som större vattendrag. — Inom 
Norge förekommer den enligt R. Cornretr i kusttrakterna och de 
lägre liggande vattnen från södra Norge till Tanafjorden i Öst- 

finmarken, och den är å dessa lokaler söder om Finmarken i 

hafvet allmän öfver allt, och inuti landet mer eller mindre all- 

män, men i Finmarken sporadisk och sällsynt eller fåtalig. 

Den förekommer enligt honom stundom i så högt liggande vat- 

ten, att den omöjligt dit kunnat uppgå, utan sannolikt har blif- 

vit transporterad dit af fåglar antingen såsom ägg eller yngel. 

Så förefinnes den i en insjö eller ett fjellvatten (Exaavandet i 

Bjelland) i Christiansands stift, som ligger 1600 fot öfver haf- 

vet. Den lär emellertid saknas i Mjösen och i allmänhet i de 

högre liggande fjellsjöarne, men finnes i Öjeren, och har der- 

ifrån spridt sig till flera ofvanför liggande vattendrag. Enligt 

Parras finnes den inom Ryssland i de strömmar, som utfalla i 

Östersjön och Hvita Hafvet, men saknas för öfrigt derstädes 

äfvensom i hela Sibirien. A. J. Mera (anf. st.) känner ej till 
dess förekomst vid Kolahalföns kuster och i Hvita Hafvet, och 

vi hafva icke iakttagit den vid Archangel, och vi förmoda der- 
för, att den hvarken finnes i Hvita Hafvet eller i de strömmar, 

som der utfalla. Detta bestyrkes äfven deraf, att D:r O. Grimmx 
(Fishing and Hunting on Russian Waters, St. Petersburg 1883, 

p. 17) uti sin förteckning öfver Rysslands fiskar endast uppta- 
ger ålen såsom tillhörande Östersjöns bassin, och nämner intet 

om dess förekomst i Hvita Hafvet eller deri utfallande floder. 

— För öfrigt är ålen utbredd i hela norra hemisferen af både 

Gamla och Nya Verlden. Inom Gamla Verlden är den utbredd 
från Island och England till Japan, China, Formosa, Borneo 

och Nya Zeland, och inom den Nya från Kanada till Mexico 
och Vestindien, och den ål, som enligt FaBricius skall finnas 

på Grönland, är sannolikt äfven af denna art. I södra Europa 

finnes den i alla Medelhafsländerna, och den är utbredd i Me- 

delhafvet, och förekommer äfven i norra Afrika, t. ex. i Egyp- 

ten och Algeriet. Den har således en utomordentligt vidsträckt 

geografisk utbredning. Under sådana förhållanden är det an- 

märkningsvärdt, att den enligt Parras och senare författare 

saknas i Svarta och Kaspiska Hafven och de i dem utfallande 

floder. Den har dock på senare tiden blifvit införd i nedra 
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Donau. Den saknas äfven i de inre delar af Asien, dit den icke 

kunnat uppvandra från hafvet, hvilket alltid är den källa, hvar- 

ifrån dess utbredning ursprungligen härleder sig. 

Hvad den vanlige ålens lefnadssätt beträffar, utmärker den 

sig i synnerhet -genom sin starkt utpreglade vandrings- eller 

migrationsdrift, som redan uppträder hos ynglet, då detta ännu 

är helt litet och outbildadt. Denna vandringsdrift, som synes 

vara ännu starkare än den hos laxarne, står 1 ett helt och hål- 

let omvändt förhållande till deras. Då laxarne vandra från de 

färska vattnen till hafvet, .för att der erhålla sin förnämsta 

näring och tillväxt, så vandra deremot ålarne från hafvet till 

de färska vattnen för samma ändamål, och då laxarne vandra 

från hafvet till de färska vattendragen, för att der fortplanta 

sig eller lägga sina ägg, hvilka dö i det salta vattnet, så van- 

dra ålarne från de färska vattnen ut till hafvet, för att der 

eller åtminstone i bräckt vatten lägga sina ägg, som fordra 

salt eller bräckt vatten för sin utveckling och kläckning. Till 

detta senare antagande har man blifvit föranledd derigenom, 
att man i de färska vattnen icke fått iakttaga annat ålyngel 

än det, som dit uppvandrat från hafvet, och om dylika vatten, 

som haft ett sådant samband med hafvet, att ålynglet dit 

kunnat uppgå, och till följd deraf haft rik tillgång på ål, ge- 
nom fördämningar och andra hinder förlorat detta samband, så 

har ålen i dem så småningom försvunnit, tills hindren undan- 

röjts. Hos oss hafva vi derjemte ett bevis för detta antagande 
deruti, att, såsom redan är anfördt, sjön Venern saknade ål 

tills slussarne vid Trollhättan blefvo inrättade och ålynglet så- 

ledes med deras tillhjelp kunde passera upp förbi der varande 

våttenfall. Då man således kan förmoda, att laxarne ursprung- 

ligen varit färskvattensfiskar, som sedermera i och för sin nä- 

ring ackommoderat sig för en periodisk vistelse i hafvet, kan 

man deremot förmoda, att vanlige ålen ursprungligen varit en 

hafsfisk, som i och för sin näring ackommoderat sig för vistel- 

sen 1 de färska vattnen!) Derjemte är det för vanlige ålen 

1) De exemplar af vanlige ålen, som ständigt äro bundne vid hafvet, 

lära icke ernå någon betydlig storlek. Så säger FABER (Fische Islands, p. 

61), att ålen vid Island sällan är mera än 1!/, fot lång, och ehuru han 
anför, att den der vandrar upp i träsken, är det dock ej troligt, att den 

der allmänt kan hafva sin tillvaro. 
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utmärkande, att de individer, som företaga egentliga eller vid- 
sträcktare vandringar, endast äro honor, och att hanarne, så 

vidt hittills blifvit utrönt, i allmänhet icke äro migratoriske i 
egentlig mening, och endast anträffas vid kusterna i hafvet eller 
i flodmynnningar, och således blott förekomma i salt eller bräckt 
vatten 1). Då man emellertid, såsom i noten här nedan är an- 

fördt, någon gång anträffat hanar ett godt stycke upp i en flod, 

är det dock antagligt, att äfven de stundom företaga mindre 

vandringar upp i strömmarne, och att de emot fortplantnings- 

tiden åter begifva sig till hafvet eller bräckt vatten, men att 

detta dock icke är någon regel tyckes vara ådagalagdt derige- 

nom, att man i allmänhet enligt BeseckE eljest icke erhållit 

dem i färskt vatten, hvilken åsigt äfven blifvit framstäld af 

"Hermes (Circulare des deutschen Fischerei-Vereins, 1880, p. 57). 

JacoBY ?) fann visserligen vid Comacchio i Italien hanarne van- 

drande tillsamman med honorna, men det är att märka, att 

denna vandring der egde rum i hafvets granskap och i bräckt 

vatten. Vi hafva ofvan yttrat, att vanlige ålen redan tidigt i 

yngelstadiet företager vandringar. Dessa, som alltid verkstäl- 

las emot strömmen eller uppför vattendragen, hafva redan se-- 

dan sekler tillbaka varit kända, i synnerhet i Italien, hvarest 

denna vandring benämnes montata. I Frankrike kallas den 

montée af verbet monter. Den har. ehuru senare, äfven blifvit 

iakttagen i England, Tyskland, Danmark och hos oss, enligt 

hvad derom anföres 1 Skandinavisk Fauna. Tiden för denna 

vandring är olika på olika trakter, och den inträffar tidigare 

på året i södra Europa än i det nordligare, och det uppvan- 

drande ynglet är äfven till sin storlek vexlande, och börjar 

uppvandringen vid tidigare ålder i södra Europa. Vid Co- 
macchio, som är beläget vid Ferrara och floden Po's mynning 

i Italien, der enligt JacoBy vandringen eger rum under Febru- 
ari—April, är det mesta vandrande ynglet endast 6—38 mill. 

längt, ehuru det är beledsagadt af sådant som är 3—4 ggr 

1) Hermes (Circulare d. deutschen Fischerei-Vereins 1880, p. 199, & 

Zool. Anzeig. 1881, p. 43) har en gång bland 250 vid Cumlosen nära Vit- 

tenberg i Elben, omkr. 25 Tyska mil från dess utlopp fångade småålar, af 
280—420 mill:s längd, anträffat 13 hanar. Troligen sträcker sig det bräckta 

vattnet i denna flod stundom långt upp. 

2) Der Fischfang in der Lagune von Comacchio etc. p. 49. 
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större. I Frankrike inträffar vandringen i Mars och April, i 
England i Mars, April, Maj och Juni, i Tyskland i Maj och 
Juni, och hos oss i Maj, Juni och Juli månader, enligt C. P. 
Åström !), A. W. Mann?) och Fin. TryBom 3) och dnligt hvad vi 

äfven sjelfve iakttagit, och ynglet har här vid sin vandring 

omkr. 60—100 mill:s längd. Enligt H. Kzröver (Danmarks 

Fiske) vandrar ålynglet upp i Danmark under Maj och Juni 

månader, och det har derstädes ungefär samme storlek som hos 

oss. Vid dylike vandringar uppträder det ofta i utomordentlig 

myckenhet och i sammanhängande trupp. v. StEBonp anför en 

tillförlitlig iakttagelse af ett dylikt tätt slutet tåg af ålyngel i 

Elben i Hannover i slutet af Juni eller början af Juli, som 

var ungef. en fot bredt och oafbrutet fortvarade under 2:ne 

dagar, följande flodstranden långsåt efter alla dess krökningar 
och bugter. Hermes?) anför senare iakttagelser öfver dylika 

yngelvandringar i Elben, hvarvid tågen varit 1—2 meter breda 

och 1 d:o djupa, samt fortvarat i 24—30 timmar, och framgått 

med temligen rask fart. När strömmen är starkare, blir emel- 

lertid tåget smalare, och strandbrädden följes, emedan strömdra- 

-get der är något svagare. I England har man enligt Fr. Dar 

iakttagit dylika tåg, som haft en bredd af 11/, fot och varat i 

några dagar. Äfven hos oss uppträder det vandrande ålynglet 

utan tvifvel: 1 stora massor, ehuru iakttagelserna deröfver äro 

få och bristfälliga. TryBom (anf. st.) uppgifver, att det i Segeån 
nära Malmö i 3—4 fots djupt vatten nedanför damluckorna vid 

en qvarn hade visat sig så talrikt, ”att det var svart i vatt- 

net och yngel syntes vid yngel så tätt, de kunde stå”, och att 
man ”med en fin håf skulle kunnat ösa upp mångtusenden”. 

Ålyngel af 70—80 mill:s längd har af Doktor J. O. v. Friesen 
tagits d. 24 Augusti i Roslagen och förärats till Upsala Uni- 

versitets zoologiska museum, och D:r Fin. Trygom har benäget 
meddelat oss, att man vid Ljusne vid reparation af dambygg- 

nader påträffat dylikt yngel. Deraf följer utan tvifvel, att 

1) Några iakttagelser rörande de Vertebrerade djur, som förekomma 
i trakten af Lomma, p. 31, hvarest omnämnes ålyngels uppstigande i en 

liten å vid Skarhult i Skåne. 

2) Göteborgs och Bohusläns Fauna, p. 590. 

3) Några fiskodlingsföretag i Skåne åren 1883 och 1884; i Malmö- 

hus läns K. Hushållningssällskaps qvartalskrift, 4:de häft. 1885, p. 289. 

4) Circulare des deutschen Fischerei-Vereins 1880, p. 23. 
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ålen fortplantat sig i dessa trakter, och att hanar måste före- 

komma äfven vid stränderna af Bottniska Viken, ehuru de an- 

tagligen der äro fåtalige. Vandringen förrättas med den största 

ifver och uthållighet, och ynglet skyr inga hinder, för att nå 

sitt mål: inträngandet i de från hafvet mest aflägsna vatten. 

Med de mest ihärdiga och för deras lif ofta förderfbringande 
ansträngningar uppgå desse ungar med slingrande rörelser emot 

starke forsar, och då de icke kunna komma öfver dem, krypa 

- de upp på fuktige stenar eller klippor eller den fuktiga marken 

vid sidan af de samma, och söka att kringgå dem. Då qvarn- 
dammar eller andra dylika fördämningar stänga deras väg, upp- 

söka de hål eller remnor i dessa, för att genom dem komma 

fram, och då detta icke lyckas, stanna de stundom qvar för 

längre tid å dessa ställen, inväntande lägligare tillfällen, såsom 

högre vattenstånd, m. m. Vid deras försök att komma öfver 

dambyggnader, har man stundom iakttagit, att de efterkom- 

mande krupit upp på dem, som gått förut, då desse senare icke 

förmått krypa längre, tills de bildat en hög eller brygga, på 

hvilken de sist ankommande slutligen kunnat kräla sig upp 

till kanten af dammen, och sålunda kunnat komma öfver den. 

Deras förmåga att besegra dylika hinder har visat sig vara för- 
vånande stor, och vanlige ålens utbredning inom Jemtland lem- 

nar enligt P. Örsson många bevis på framgången af dess utom- 

ordentliga ihärdighet vid uppgången öfver forsarne. Stundom 

uppgår ynglet ur hafvet i små källdrag till källor, som ligga 

några hundrade meter från hafvet, der vi någon gång, sedan 

källdraget under sommaren blifvit uttorkadt, anträffat det samma; 

och Intendenten R. Lunpgere har benäget meddelat oss, att han 
träffat sådant yngel i stor mängd uppkrupet på fuktig mark 
vid vattendrag i hafvets granskap i Norge. Således har man 

mer än tillräckliga bevis derpå, att ålynglet är utrustadt med 

en utomordentligt stark migrationsdrift, starkare än hos något 
annat fiskyngel, och tydligen beräknad på att ersätta den brist 

i artens utbredning i de färska vattnen, som kan uppkomma 

derigenom, att den endast ynglar i hafvet eller i bräckt vatten. 
Men det är ej endast det späda årsynglet som sålunda vandrar 

uppför strömmarne, utan en dylik vandring företages äfven af 

ungarne i 2:dra året. Så berättar t. ex. Hermes (anf.. st. pag. 

24), att vid ett försök, att i Elben vid Cumlosen, nära Vitten- 

berg i början af Maj 1879 fånga årsyngel, erhöll man i stället 
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en massa ungålar af 200—400 mill:s längd, som enligt ho- 
nom antagligen voro mellan 1 och 2 år gamle, eller af före- 

gående års generation, samt voro stadde på vandring uppåt flo- 
den. Liknande iakttagelser hafva blifvit gjorda hos oss af C. 

J. SUNDEVALL!) och Fin. TryBom, som har uppgifvit?), att under 
Juli—-Oktober, men i synnerhet under Augusti, fångas i Dal- 

elfven vid Elfkarleby med tinor så kallade ålvinnor, hvilka äro 
unge ålar af 250—430 mill:s längd, och enligt TryBoms under- 

sökning sannolikt endast af honkönet, och som stundom erhållas 

i betydlig mängd samt utan tvifvel äro på vandring uppför 
Dalelfven. Liknande vandringar förekomma sannolikt äfven i 

andra i Bottniska Viken utfallande elfvar. Men dessa vandrin- 

gar uppför strömmarne af ålyngel och unge ålar, ehuru de utan 

tvifvel företagas af det vida största antalet, äro dock icke så 

genomgående för alla, att ju icke en del (dock troligtvis i syn- 

nerhet hanar) stanna qvar i hafvet eller i strömmarnes nedre 

lopp. Under hela sommaren träffar man nemligen vid hafs- 

stränderna och i elfmynningarne dels ålyngel och dels ungålar, 

och detta är iakttaget icke endast hos oss, utan äfven i södra 

Europa. Orsakerna till denna irregularitet kunna vara flera: 

dels könsskilnad, dels senare och mindre kraftig utveckling af 

ynglet, och dels diverse andra tillfälliga hinderliga omständig- 

heter. Det är troligtvis sådant ålyngel, som icke kommit att 

vandra upp i strömmarne under första året, hvilket, då det är 

i andra till tredje året, företager denna vandring och utgör de 

ungålar, som, enligt hvad ofvan är anfördt, vid Elfkarleby kal- 

las ålvinnor. — Sedan vi nu sysselsatt oss med den ene delen 

af ålens migrationer eller vandringar, nemligen dem, som före- 

tagas i yngel- och ungstadierna, och som alltid ske från hafvet 
till de färska vattnen eller ock någon gång blott till bräckt 

vatten, såsom vid Comacchio, återstår att taga i betraktande de 

vandringar,som den företager i fullt utbildadt tillstånd. Då de förra 

hafva afseende på dess näring, emedan det i allmänhet är i de 

färska eller bräckta vattnen, som den växer till sin fullmognad, 

så hafva de senare deremot utan tvifvel fortplantningen till sitt 

ändamål, emedan ålen under dem enligt gjorda iakttagelser icke 

1) Stockholms läns K. Hushållningssällskaps handl. 6:te häftet 1855, 

pag. 92. ; 

1) EK. Landtbruks-Akademiens Tidskrift 1881. 
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tager någon föda. Detta antydes äfven derigenom, att den full- 
mogne ålen enligt den allmänna meningen och de flestes iakt- 

tagelser åtminstone icke i någon mängd återgår till de färska 

vattnen från hafvet. OC. RoBin (Comptes Rendus, Fevrier 21, 

1881) har dock anfört en iakttagelse af honor, som i Januari 

och Februari månader togos i floden Adour i Frankrike 40 ki- 

lometer från hafvet, och då troligen uppgått från detta, eme- 

dan de hade ventrikeln uppfyld af Eumice sanguinea och af Doris. 

Den äldre, ehuru dels större och dels mindre ålens vandringar 
äro de, som allt sedan ARristoteLes' tid företrädesvis varit kända 

och ådragit sig uppmärksamhet, emedan det i synnerhet varit 

under dessa, som ålfiskena bedrifvits och fortfarande göra det, 

så väl i de färska vattnen som i hafvet. Man hade sig redan 

« från början bekant, att ålen under dessa vandringar i de färska 

vattendragen alltid går med strömmen och således utför dem, 
och alla fiskredskap för ål i dessa vatten äro stälda så, att de äro be- 

räknade på att fånga den, som kommer med strömmen. Å så- 

dana ställen, hvarest spakvatten eller mindre starkt forsande 

vatten förefinnes, kan man visserligen stundom få se ålar, som 

gå emot strömmen. Äfven är det stundom samma förhållande 

med den äldre ålen som med ynglet och ungålarne, nemligen 
att den icke vandrar, men dessa undantag, om än ganska tal- 

rika, upphäfva dock icke den allmänne regeln. Under den bli- 

dare årstiden i allmänhet och då vattenståndet i strömmar och 

sjöar är mer eller mindre högt, företager den visserligen delvis 

dessa utvandringar, men det är dock företrädesvis under mörka 

nätter under eftersommaren och hösten, i Augusti—Oktober, 

som den våndrar utför strömdragen. Enligt de i Skandinavisk 
Fauna och under senare tid af Intendenten R. LunpBeEre !) fram- 

stälda och väl utredda iakttagelserna, och äfven enligt hvad vi 
sjelfve erfarit, vandrar ålen i hafvet från norr åt söder vid 

våra östra hafskuster, från Bottniska Viken (sannolikt ända 
från dess nordligare trakter) till södra Skåne, vid hvilken se- 
nare kust den vandrar i vestlig rigtning, tills den kommer till 

södre delen af Öresund, hvarefter den inom detta sund fortsät- 

ter vandringen norr ut emot Kattegat. Denna sist nämnda 

1) Om ålfisket med s. k. hommor vid svenska Östersjökusten samt 

Öresund; K; Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift för år 1881; 

— och Meddelanden rörande Sveriges Fiskerier, p. 60—63. — 1883. 
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rigtningen öfverensstämmer med de af Krörer och WiIistHER 

lemnade uppgifterna !). Således synes hela denna vidsträckta 

vandring i hafvet vara beräknad på att finna ett saltare vatten, 

som sannolikt är lämpligare för fortplantningen. Med anled- 

ning häraf är det antagligt, att den i hafvet vandrande ålen 

utgöres i allmänhet eller till störste delen af sådan, som dit 

utvandrat från de färska vattnen. Då enligt LunpBere vandrin- 

gen och i förening dermed äfven fisket börjar tidigare i de 

nordligare trakterna (redan i Juli) än i de sydligare (i Augu- 

sti och September) och inträffar sist i norre delen af Öresund 

(September—November), synes det sannolikt, att samme ålar 

(liksom laxarne) utföra den långa vandringen från Bottniska 

Viken till södra Östersjön och vidare till Öresund och Kattegat, 

ehuru en del utan tvifvel stannar qvar i Östersjön. På samma 

sätt börjar den i allmänhet sin vandring utföre tidigare i de 

öfre än i de nedre delarne af de flodområden, der den finnes. Då 

ålen under sina vandringar visar sig vid de ställen å våra östra 

långgrunda och i synnerhet sandiga hafskuster, der ålfisken be- 

drifvas, har man enligt LunpBerc iakttagit, att den uppgår emot 

kusten från det djupare hafvet utanför, der den under dagen 

håller sig dold. Dermed i det närmaste öfverensstämmande 

uppgifter öfver iakttagelser vid Tyskland äro lemnade af Hin- 

KELMANN?), "som dock antager, att ålen under dagen icke håller 

sig dold ute i hafvet särdeles långt från de ställen, der han 
uppgår och fångas under nätterna, och det är i synnerhet un- 

der mörka och stormiga nätter, som den närmar sig kusterna 

och lemnar tillfällen till rikare fångst. Detta senare är äfven 

förhållandet vid våra Svenska kuster. Under ljusa nätter vå- 

gar den sig icke upp nära kusten, och i lugnt väder med stilla 

sjö ser den och undviker fiskredskapen, emedan den är en skygg 

och försigtig fisk. Enligt HInKermann börjar den sin vandring 

en timma efter solnedgången, och är mest i gång dermed från 

kl. 12—2 under natten. Att denna de äldre ålarnes långa van- 

dring afser fortplantningen, såsom vi ofvan yttrat och allmänt 

är antaget, bestyrkes äfven af den af HInKELMANN (anf. st.) an- 

märkta iakttagelsen, att ju saltare hafsvattnet är, desto talri- 

1) Liknande iakttagelser äro gjorda af DALLMER vid östra kusten af 

Schleswig. 
2) Circulare des deutschen Fischerei-Vereins, Jahre 1884, p. 65—66. 
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kare äro hanarne derstädes, och detta bekräftas äfven af den af 
oss gjorda iakttagelsen, att hanarne äro talrike i trakten af 
Landskrona i norre delen af Öresund, hvarifrån vi nyligen i 
slutet af Oktober genom benäget biträde af vår syster, Dok- 
torinnan M. L. Turstruvr erhöllo 13 smärre ålar, af hvilka de 

11 voro hanar. Vid vår vestra kust äfvensom vid Norges ku- 

ster, der ålen i och för sin fortplantning icke har behof af att 

i hafvet företaga dylika långa vandringar, lära de enligt Lunp- 
BERG Också icke förekomma, ehuru den såsom vanligt derstädes 

vandrar utför strömmarne. Ålens vandring i Östersjön har en- 

ligt Skandinavisk Fauna varit känd ända sedan Kon. Carr XI:s 
tid, men den är utan tvifvel mycket äldre, och går sannolikt 
tillbaka till den tid, då Östersjön genom Öresund och Belterna 

erhöll samband med Kattegat, emedan ålen säkerligen på denna 
väg ursprungligen inkommit i Östersjön, då den icke är någon 

det östra Ishafvet tillhörande fisk, och således icke kan hafva 

inkommit derifrån. Det är således under en jemförelsevis så 
ny period, att den ännu icke hunnit att allmänt ackommodera 
sig för Östersjön i och för sin fortplantning, som den der in- 

kommit, och deraf förklaras dess långa vandringar derstädes för 

nämnda ändamål. Vi få tänka oss, att de nämnda sunden i 

början varit mer eller mindre smala strömdrag, genom hvilka 
ålen från Kattegat invandrat till Östersjön, som då någon tid 

efter det dess samband med Ishafvet upphört, nästan helt och 

hållet varit en färskvattenssjö, från hvilken de då i och för 
fortplantningen på vanligt sätt utvandrat till Kattegat. — I 

afseende på vanlige ålens lefnadssätt för öfrigt, är den, såsom 

bekant, en mycket seglifvad fisk, som på grund af sina respi- 

rationsorgans beskaffenhet mycket länge kan lefva ofvan vatt- 

net, och derför bland fuktigt gräs eller tång kan transporteras 
lång väg ett par tre dagar (såsom vi erfarit) utan att dö. Vin- 

tern tillbringar den i allmänhet i ett slags dvala, nedkrupen 

1—2 fot i den dyige bottnen i de vatten, der den vistas, men 
oaktadt den således ådagalägger känslighet för kölden, dödas 
den dock icke hastigt af denna. Fr. Dar anför en berättelse 
af en D:r Kirtranp, som hade erhållit en del till hälften stel- 

frusne och nästan som ispiggar styfve ålar, hvilka han lade i 
brunnsvatten i ett varmt rum, för att upptinas, och som en 

till två timmar derefter fingo lif igen och blefvo lika rörlige, 
som under den varmare årstiden. Att den icke är synnerligen 
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ömtålig för köld, bevisas äfven, såsom P. Orsson anmärkt, af 
dess utbredning i Jemtland, der den förekommer i en del gan- 
ska högt liggande sjöar, ehuru den der utan tvifvel hibernerar 

på djupare ställen. Under hibernationen söker den eljest i våra 

sydligare trakter grundare vatten vid flacka stränder och med 
särdeles djup dy på bottnen. Att dess hornhinna under hiber- 
nationen blir opak och hvitaktig, eller betäckt af en tunn hvit- 

aktig hinna, hafva både vi och andre erfarit. Under dess hi- 

bernation hafva vi i östra Skåne, då vattnen varit isbelagda, 

för längre tid sedan sett den fångas med ett eget slags ljuster, 

med ett långt skaft eller stång, som på måfå nedstacks i dyn, 

der man hade anledning att tro, att den låg nedkrupen. Detta 
fiskesätt, som enligt Skandin. Fauna äfven lär brukas å andra 

orter hos oss, och enligt BenseckKe 1 Tyskland och enligt YARRELL 

i England, benämndes i Skåne att stånga ål. Ålen trifves i 

friskt både rinnande och stillastående vatten, vanligen i syn- 

nerhet på sådana ställen, hvarest bottnen är lös och dyig, och 

den tycker äfven om ymnig vattenvegetation, bland hvilken 

den döljer sig, och den gör detta äfven nedkrupen i den dyige 
bottnen, i hvilken den har hål, ur hvilka den utskjuter hufvu- 

det, lurande på rof. Den har förmågan att med stor hastighet 

borra sig ned i lös sand och dy. Den har äfven förmågan att 

begagna den bakre delen af stjerten såsom en gripsvans, med 

hvilken den fattar tag om kanten af aquarier eller andra kärl, 

der den förvaras, och genom att böja den öfrige delen af krop- 

pen uppåt kastar sig ur de samma. Man träffar honom äfven 

ofta i rinnande vatten med stenbotten, hvarest han döljer sig 

under större stenar, i synnerhet å sådana ställen, der vattnet 

är spakare och djupare och har lösare botten. Stundom, ehuru 

mera sällan, träffar man större ålar uppgångna från större ström- 

mar i helt små bäckar, der de då uppsöka de djupaste ställena. 

När vattnet i dessa blifvit afstängdt och utöst med skopor, 
hafva vi träffat dem derstädes djupt nedkrupne i dyn. Vi hafva 

stundom iakttagit temligen store ålar inkrupne i tvärbranta 

stränder af åar i hål, som blifvit gjorda af vattensorken invid 

vattenytan, och i England har man iakttagit, att den i dylika 

hål angripit vattensorken. För öfrigt trifves den äfven i haf- 

vet på dyig botten och bland tång och stenar, i allmänhet nära 

eller icke särdeles långt från stranden. +De ofvan anförda van- 

dringarna antyda emellertid, att de fleste för sin tillväxt välja 
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de färska vattnen, och vanligen erhållas, med undantag af de 
i hafvet vandrande, de största exemplaren i färskt vatten. Detta 

beror derpå, att en del stanna mer eller mindre lång tid qvar 
i de färska vattnen, och föra ett vegeterande lif, utan att fort- 

planta sig, samt hinna derigenom slutligen till betydande di- 
mensioner och fetma, då de hafva rik tillgång på föda. Stun- 

dom, ehuru mera sällan, går ålen upp på land, der stränderna 

äro låga och der marken är vattensjuk och fuktig, och man 

har iakttagit, att den på dylika ställen å vått gräs kan röra 

sig med ganska stor raskhet. Man har äfven uppgifvit, att 

den å dylika ställen gått från ett vatten till ett annat, om af- 
ståndet icke varit för stort. Att den skulle gå upp i ärtåkrar, 

för att äta ärter, är emellertid en gammal fabel, och skulle 
den någon gång, för att söka näring (hvilket dock är osanno- 
likt) hafva gått upp i en ärtåker, är den af C. U. Erström och 
i Skandinavisk Fauna yttrade förmodan, att den gått dit, för 
att söka der talrikt förekommande sniglar, sannolikare. Uti 

sitt lefnadssätt skall den stundom enligt Skandin. Fauna förete 

den egenheten, att den i Maj och Juni ”knippar sig”, d. v. s. 

flere eller färre slingra sig till samman till ett knippe, som 

skall kunna hafva ett par alnars höjd och bestå af flera hun- 

drade ålar. Vid Ringsjön i Skåne säger man derom, att ålen 

lägger sig i vret eller bunkar sig. Äfven för äldre författare 

var ' detta kändt. Liksom de fleste andre roffiskar, är den i 

synnerhet i rörelse under natten för att söka rof, och ligger 

under dagen för det mesta dold, ehuru man stundom får se 

den i rörelse för detta ändamål under dagen, samt sett den 

förföljande grönlingar med nosen under stenar och andra före- 

mål på ett sådant sätt, att den, såsom en jagthund, tyckts vara 
vägledd af sitt luktorgan. Såsom antyddes, är vanlige ålen 

en roffisk, som sannolikt uteslutande lefver af animalisk föda, 

om den än någon gång råkar till att jemte denna sluka vege- 
tabilier. Den slukar nästan alla slags djur, ehuru småfisk och 

fiskyngel, kräftor och kräftdjur i allmänhet och fiskrom utgöra 

den hufvudsaklige delen af dess föda. Uti ventrikeln hos ål, 

som blifvit fångad i Mälaren, hafva vi funnit nors. I hafvet 

fås den icke sällan i räkryssjor, då den håller jagt efter räkor. 

Den slukar kräftorna alltid med deras stjert före och i synner- 

het strax efter skalömsningen, då skalet är mjukt, men vi hafva 

äfven sett kräftor med hårdt skal slukade af den. Den slukar 
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stundom små ungar af sothöns och änder, och man har äfven 

uppgifvit, att den slukar snokar och stundom mindre exemplar 

af dess egen art. För öfrigt förtär den äfven blötdjur, insekter 

och maskar. 

Ålens fortplantning har allt sedan ÅRristoteLES” tid syssel- 
satt både naturforskare och andre, men först på den senare ti- 

den har man kommit det rätta förhållandet dermed på spåren, 

ehuru man märkligt nog, ännu icke lyckats att fullständigt 
utreda det samma. ÅristotenEs och Puisius antogo, att den al- 

strades genom generatio Xquivoca af maskar och slem. Seder- 

mera fann man de feminina generationsorganen (ovarierna) och 
öfvergaf' följaktligen denna åsigt, men råkade dock ut för tvenne 

andra villfarelser, nemligen 1:0 den, att den är hermafrodit och 
2:0 den, att den föder lefvande ungar. Den förra åsigten upp- 

kom dels derigenom, att ovarierna äro omgifna af och försedda 

med mycket fett, så att man haft någon svårighet för att reda 

deras oblandade natur, och stundom t. o. m. misstydt de om- 

gifvande fettmassorna såsom testes, hvilken senare villfarelse 

ännu så sent som är 1871 blef förfäktad dels af anatomie Pro- 

fessoren G. B. Ezrcorzani 1 Bologna och dels af Professorerne 

Barsamo Criveuut och L. Macci i Pavia. G. Cuvier (Hist. nat. 

des Poiss. T. I) tyckes äfven luta ät samma åsigt, och S. Nins- 

son!) har-i bestämda ordalag uttryckt sin anslutning till den 

samma, åtminstone tills vidare. Att man kommit på den tan- 

ken, att den föder lefvande ungar, har berott derpå, att man 

bland dess inelfvor funnit parasitmaskar af slägtet Ascaris, 

som man antagit för dess ungar. Det är ej länge sedan berät- 

telsen om ett dylikt fynd i Småland cirkulerade 1 våra tidnin- 

gar, och sedermera blef behörigen rättad. BeEnEcKE (anf. st.) 

har med rätta fästat uppmärksamheten derpå, att en fisk med 

flera millioner mikroskopiska ägg, på grund af den hittills vunna 

erfarenheten, omöjligt kan föda lefvande ungar. Äfven H. RATHKE 

har i den senare af de här nedan anförda 2:ne afhandlingarna 

yttrat, att i de förevarande iakttagelserna finnes ingen grund 

till att förmoda, att ålen föder lefvande ungar. Den som först 
rigtigt uppfattat och beskrifvit älens ovarier, är anatomen Mon- 

DINI, som 1777 beskref dem i ett akademiskt föredrag, som 

1) Skand. Fauna, 4:de del. Fiskarna, p. 678. 
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dock icke blef tryckt förr än 17831). Oberoende af Monpinis 

upptäckt och 3:ne år innan hans afhandling blef tryckt, blefvo 

de beskrifna af den ryktbare Danske zoologen OrtHo FRIDERICUS 

MörzrerR?) De blefvo emellertid icke allmänt erkända såsom 

sådana förr än dels genom en af H. RatHrE i WiEGMANNs Archiv f. 
Naturgeschichte, Jahrg, IV, 1838, pag. 299 lemnad beskrifning ; 
dels genom en akademisk af handling eller dissertation af HoHnBAUM 
HozrsscHucE: De Auguillarum sexu et generatione, Greifswald 

1842, och slutligen genom en af H. RarHrEE ånyo öfver detta ämne 

utgifven afhandling i J. Mörrers Archiv för Anatomie, Physio- 
logie etc. för år 1850, pag. 203, uti hvilken han har beskrifvit 

den enda hittills undersökta romstinna hona. Genom dessa se- 
nare afhandlingar blef det tydligen ådagalagdt, att den vanli- 

ge ålen icke är hermafrodit. Men oaktadt detta, dröjde det 

dock många år innan man lyckades få reda på hanen, ehuru 

den enligt senare iakttagelser vid en del hafskuster med tem- 
ligen salt vatten är ganska talrik. Den blef icke upptäckt förr 

än år 1874 af då varande Directorn för det naturvetenskapliga 

museet i Triest, sedermera Professorn vid universitetet i Lem- 

berg, Doktor Syrski, som hade fått i uppdrag, att taga reda 
på lektiden för de fiskar, som fångas vid Triest. Vid denna 

upptäckt leddes han af den lycklige och, som det visade sig, 

rigtige tanken, att hanen vore mindre än honan, och han fann der- 

för redan, att det 2:dra af honom undersökta exemplaret var 

en hane. Förut hade man införlifvat sig med den föreställnin- 

gen, att de könsmogna exemplaren af båda könen sannolikt 

skulle vara stora, och derför alltid blott påträffat honor. Syr- 

ser's upptäckt gjordes d. 2 Januari 1874, och är meddelad i en 

afhandling af honom i Sitzungsberichte der mathem.-naturWis- 
sensch. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 69 Bd. 

1:e Abtheil. April-Heft, Jahrg. 1874, med titel: Uber die Re- 
productions-Organe der Aale”, och beledsagad af Tafeln I & II 
Syrszrr's beskrifningar och afbildningar ådagalägga tydligen, att 
han påträffat hanen af vanlige ålen, och hans fynd har seder- 

1) De anguille ovariis; De Bononiensi Scieutiarum et Artium Insti- 

tuto atque Academia Commentarii. Tomus VI. Bononie 1783, pag. 406 

& sequ. (Enligt JACOBY). 

2) Schriften der Berlinischen Gesellschaft narturforschender Freunde, 

Bd. I, pag. 204. — 1780. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 26 
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mera blifvit bekräftadt af flere iakttagare, ehuru ännu ingen 
lyckats finna någon hane med svälde testes och fullt utbildade. 

och rörlige spermatozoider. Bland dem, som sedermera syssel- 

satt sig med detta ämne, vilja vi anföra följande. — 1:0 Dok- 
tor L. JacoBr: ”Der Fischfang in der Lagune von Comacchio 
nebst einer Darstellung der Aalfrage”. Berlin 1880. August 
Hirschwald. Jemte en historik öfver den så kallade ålfrågan 

har han framställt de yttre karakterer, hvarigenom de båda 

könen i utbildadt tillstånd skulle åtskiljas, och lemnat en del 
jemförande mått för de samma, samt äfven beskrifvit den ste- 

rila honan. Af de af honom vid Comacchio undersökte 1200 
ålarne i allmänhet voro öfver hufvud taget 5 procent hanar 

(”mit Lappenorganen”), men af de af honom undersökte, som 

voro 450 mill. och derunder långe, voro 20 procent hanar. Den 

störste af honom påträffade hanen var 480 mill. och den min- 

ste 240 mill. lång. Alla fångades under det de voro stadde på 

vandring från lagunen till hafvet. Ehuru denna undersökning 

företogs under senhösten, erhölls dock ingen hane, hvars testes 

företedde en mera framskriden utveckling än den under somma- 

ren vanliga. — 2:0o0 D:r Orto Hermes, Director för det stora 

aquariet i Berlin: ”Zur Fortpflanzung des Aales?; Circulare des 
deutschen Fischerei-Vereins im Jahre 1880, pag. 197, fig. A, B 

& OC. Samma uppsats, med några smärre förändringar och till- 

lägg och under titeln: ”Uber reife männliche Geschlechtstheile 
des Seeaals (Conger vulgaris) und einige Notizen uber den 

männl. Flussaal Anguilla vulgaris , EFremine) ; Zoologischer 

Anzeiger, IV:te Jahrg. 1881, pag. 39. Såsom den senare titeln 

antyder, har författaren här hufvudsakligen sysselsatt sig med 

beskrifningen af de hanliga könsorganen hos en hane af hafs- 

ålen (Conger vulgaris), som, efter att ha lefvat något öfver !/, 

år i Berliner aquariet, dog derstädes den 20 Juni 1880, och 

blef af Hermes öppnad och undersökt samma dag den dog, hvar- 

vid: det visade sig, att dess testes, som voro af en påfallande 

likhet med de af Syrski hos vanlige ålen beskrifne, ehuru svälde 

och jemförelsevis mycket större, samt med färre och större och 
olikstore lappar eller lober, voro fullmogne och innehöllo en 

mjölklik vätska, som vid mikroskopisk undersökning visade sig 
vara nppfyld af fullt utbildade och rörlige spermatozoider, med 
hufvud och svans. Liksom förhållandet är med vanlige ålen, 
var denne hane, som var 740 mill. lång, mycket mindre än de 
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äldre honorna af hafsålen i allmänhet äro. På samma gång 
som aquariet erhöll denne hane, erhöll det äfven flera honor, 
hvilka fortforo att växa hastigt, under det att hanen föga till- 
växte, så att man innan han dog på den ringare storleken lätt 
kunde skilja honom från honorna. Då Hermes nämner, att han 
i aquariet haft talrika honor af hafsålen, som der trifts väl 
och vuxit hastigt samt blifvit stora och då slutligen dött, och 
att han vid den då skedda undersökningen af dem alltid fun- 

nit deras ovarier utomordentligt utvecklade, och då han deraf, 

såsom det synes, med rätta drager den slutsatsen, att de dött 

af brist på tillfälle att lägga sina ägg, i synnerhet som en 

hona af denne ål i aquariet i Frankfurt a. Main till följd af 
den utomordentliga utvecklingen af ovarierna formligen hade 
spruckit sönder, då hon icke blef i tillfälle att verkställa rom- 

läggningen, så synes det troligt, att denne hanes död haft en 

liknande orsak, eller brist på tillfälle att gjuta sperman. Den 

påfallande likheten mellan de s. k. ”Syrskiska lapporganen” och 

hafsålens testes, som nu med full evidens af Hermes blifvit så- 

som sådane ådagalagde, aflägsnar hvarje tvifvel på, att ju de 
förra äro verklige testes, och den af Syrski och JacoBy m. fl. 
beskrifne hanen kan således med full visshet och utan tvekan 

antagas såsom sådan. Då hafsålen således påtagligen är ägg- 

läggande, och då den är så nära beslägtad med den vanlige 
ålen, samt i generationsorganens (både de femininas och mascu- 

linas) byggnad visar så stor öfverensstämmelse med denne, kan 
man med fog antaga, att dessa af Hermes gjorda, intressanta 
iakttagelser, i förening med H. Rarurg's beskrifning af den 
romstinna honan af den vanlige ålen, fullkomligt ådagalägga, 

att äfven den senare är äggläggande, och icke föder lefvande 
ungar. Bland de derefter af Hermes anförda, af honom gjorda 
fynden af hanar af vanlige ålen vid Östersjöns stränder, vid 
Stora Belt och i Elben och Havel, är ett som är anmärknings- 
värdt på grund af den mängd, i hvilken hanarne förekommo, 
och detta är vid Neuenkirchen vid stranden af Rägen, der af 

137 undersökte ålar 61 voro hanar. Det är dock icke så ut- 

märkande, som den af oss ofvan anförde fångsten af småålar 

vid Landskrona, hvarest bland 13 af oss erhållna exemplar de 

11 voro hanar. — 3:o C. RoBin: ”The Male Eels compared with 

the Females?; Annals and Magazine of Natural History, 5:th 
series, vol. VII, pag. 386. — 1881. (Öfversättning från Comp- 
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tes Rendus, Fevrier 21, I'année 1881, pag. 373—383). Förf. fäster 
här uppmärksamheten derpå, att hanen af vanlige ålen icke är 

sällsynt i Frankrike, och att, med få undantag, alla de små 

ålar, som i Frankrike kallas pimpeneau eller pimperneau, och 

som hafva en längd af 380—450 mill. äro hanar. Med: fullt 

antagande af de af Syrski lemnade uppgifterna om de så kallade 

lapporganens egenskap af testes, har han konstaterat detta, och 

dertill lagt en utförligare beskrifning af deras mikroskopiska 

struktur, men äfven han har dock icke lyckats erhålla hanar 

med testes mera utvecklade än de, hvilka Syrski beskrifvit. 

Han yttrar derjemte, att fortplantningsorganen hos Murena 

helena icke göra något undantag från dem hos andre henfiskar. 

— 4:0 D:r J. Brock: ”Untersuchungen äber die Geschlechtsor- 

gane einiger Muraenoiden”; Mittheilungen aus der zoologischen 
Station zu Neapel etc. 2:er Bd. 1881, pag. 415—494, Taf. 

XVIII—XX. Ett utdrag derur är lemnadt i Biologisches Cen- 
tralblatt,. I Jahbrg. td April) 1881, Nr 1) pag. 14 CHörEThar 

här gifvit en utmärkt noggrånn makroskopisk och i synnerhet 

mikroskopisk beskrifning af de masculina och feminina fort- 

plantningsorganen hos Muraena helena, Myrus vulgaris, Con- 

ger vulgaris och Anguilla vulgaris, samt af de feminina d:0o 

hos Ophichthys (Ophisurus) serpens. Denna särdeles utmärkta 

afhandling, som synes vara den bästa hittills lemnade anato- 

miska beskrifningen af i fråga varande organ, afslutas med en 

allmän afdelning (”Allgemeiner Theil”), innehållande betraktel- 
ser öfver de vunna resultaten och deras förhållande till andre 

forskares arbeten öfver dermed beslägtade frågor, samt öfver 
dessa resultats förhållande till utvecklingen, och han säger deri: 
”Wir därfen daher auch den histologischen und entwicklungs- 

geschichtlichen Beweis fär die Hodennatur des Lappenorganes 

als erbracht ansehen”. — 5:o Jons A. Rypver: Note on the male 
organs of the Eel”; Bulletin of the United States Fish Com- 

mission, vol. V, for 1885, pag. 1, fig. 1—2. — 1885. Förf. 

har undersökt en del hanar, tagne vid kusten af Long Island 

och Massachusetts i September, Oktober och November, och har 

till de af Syrski gjorda iakttagelserna blott lagt den, att de å 

lapporganen varande loberna innehålla verklige spermatiske tu- 

buli, i hvilket afseende han för öfrigt öfverensstämmer med 

RoBin och Brock. På grund häraf säger han, att icke det rin- 

gaste tvifvel kan komma i fråga, att ju dessa så kallade Syr- 
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skiska lapporgan äro verklige testes. Då han hos de hanar, 
som blifvit tagne i November, funnit testes något mera utbil- 

dade än hos dem, som tagits tidigare, så anser han, att detta 

möjligen antyder, att de skulle erhållit funktionel mognad un- 

der midten af vintern, hvilket förefaller honom så mycket mera 
sannolikt, som de under våren i massor i strömmarne uppvan- 
drande ungarne äro så pass för sig komne, att de dessförinnan 

måste hafva haft en 3 a 4 månaders tid att växa på efter kläck- 

ningen, hvaraf enligt honom skulle följa, att äggen skulle hafva 

blifvit lagda i December eller Januari. — Af de nu anförda 
iakttagelserna följer, att vanlige ålen, liksom de fleste andre 

fiskar, är skildkönad och äggläggande. Tid och rum för ägg- 

läggningen äro emellertid, märkligt nog, ännu icke med säker- 

het iakttagna. Hvad rummet beträffar, leda dock, enligt hvad 

ofvan blifvit anfördt, alla hittills gjorda iakttagelser till det 

antagandet, att den lägger sina ägg i hafvet eller i bräckt vat- 

ten nära detta. De fleste synas vara böjde för att förlägga ti- 

den för ålens lek till midvintern, på grund af fortplantnings- 
organens fortgående utveckling under hösten och senhösten. 

Denna utveckling iakttogs redan af OC. J. SunpEvanL!), som till 
följd deraf säger, att ”vid öfvervägande häraf ligger den slut- 

satsen nära, att Ålens fortplantningstid icke är i Juni, såsom 

man förmodat, utan att den inträffar på hösten, och att Ålens 

vandring vid den tiden står i närmaste sammanhang dermed”. 

De största af honom iakttagna ägg hade en diameter af !/; 

mill., hvilken är föga mindre än den störste diameter, som 

BenseckKE iakttagit hos dem i November, nemligen 0.23 mill. 

Hos en hona af 685 mill:s längd hafva vi, såsom redan ofvan 
är anfördt, i medlet af November funnit deras diameter vara 

0.26 mill.?). Ninsson yttrar i Skandin. Fauna, 4:de del. Fi- 

skarna, pag. 676: ”Af alla dessa (ofvan anförda) öfverensstäm- 

mande erfarenhetsrön följer ovedersägligt, att ålen lägger sin 

rom i hafvet, dit han om hösten nedgår, och derifrån ynglet i 

tallös mängd om våren uppstiger i floderna. Men ännu vet 

man icke om han lägger rommen innan han går i vinterqvarter, 

1) Stockholms läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar, 6:te häf- 

tet, 1855, p. 183. 
2) Hos den af H. RATHKE beskrifna romstinna honan hade äggen en 

diameter af 0.0048", och voro således mycket små. 
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eller kanske snarare, likasom Björnen, fortplantar sig under det 
han ligger i hidet”. Han tyckes således vara böjd för att för- 
lägga ålens lektid till senhösten eller vintern. Emellertid sy- 

nes ålens lek åtminstone icke alltid inträffa under vintern. H: 
RartHEE, som var i Königsberg, erhöll den ofvan omnämnda rom- 
stinna honan den 24 Maj, och den skulle således antagligen 

hafva lekt i slutet af nämnde månad eller i Juni. Liksom för- 
hållandet är med andre fiskar, har den troligen olika lektid i 

södra Europa emot hvad den har i mellersta och norra, då dess 

ungar i det förra tidigare på året komma fram. Att den läg- 

ger sina ägg eller rom i hafvet eller i bräckt vatten med något 

högre temperatur på den dyige bottnen, der den under sen- 

hösten eller vintern vistas, är ett antagande, som synes följa af 

det andra, och Nirsson har framstält den gissningen, att den 
möjligen lägger dem i de hål, der den under vintern ligger 

nedkrupen. Oss synes det emellertid mycket osäkert, att ålens 

lek här i norden i allmänhet eger rum under midvintern. Vi 

hafva nemligen haft tillfälle att undersöka flera både honor och 

hanar, tagna i hafvet vid Landskrona, der hanarne ännu voro 

talrike, omkr. d. 20 December, och deras könsorgan hafva visat sig 

vara i samma outvecklade tillstånd, som hos de ofvan anförda 

exemplaren från samme lokal, hvilka voro tagna i slutet af Ok- 

tober. Det kan dock härvid vara möjligt, att de könsmogne 

aflägsnat sig från kusten, och derför icke kunnat fångas. Då 

vi i slutet af Mars från Landskrona erhållit åtskillige smärre 

ålar, och bland dem icke förefunnits en enda hane, oaktadt ha- 

narne der i December voro talrike, antaga vi, att desse under 

vintrens lopp lemnat kusttrakterne och begifvit sig längre ut 

till hafs. Fiskarena vid Comacchio hafva uppgifvit för JacoBr, 

att ålens lekplatser i Adriatiska Hafvet utanför nämnda ställe 

utgöras af slambankar, till hvilka ålarne draga hän emot leken, 
och hvarest de efter dennas förrättande dö. (Anf. st. p. 55, no- 
terna). JacoBy fäster uppmärksamheten på likheten i byggna- 

den mellan ålens och nejonögonens generationsorgan, och på den 

derur härflytande sannolikheten för, att ålen liksom nejonögonen 
dör efter leken. Enligt BeseceE har D:r ScHocH anfört, att JaA- 

coBy för honom uppgifvit, att man vid flodmynningar vid hafvet 
funnit detta betäckt med döde ålar, hvilkas ovarier voro ut- 

tömda. Då ålen aldrig, åtminstone i någon mängd, återvänder 

från hafvet, lemnar detta ett mycket starkt stöd för dessa upp- 
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gifter, men då honan enligt Rartrxe är romstinn vid ringa stor- 

lek eller tidig ålder, och man ofta träffar honor af betydlig 
storlek med väl utbildade generationsorgan, så tyckes detta der- 

emot tala för, att den skulle leka mera än en gång i lifvet, 
emedan man eljest måste antaga, att utvecklingen till könsmog- 

nad skulle kunna vara underkastad utomordentligt stora vexlin- 

gar, och hos somlige individer vara latent under flera år, un- 
der det att den hos andre vaknar vid tidig ålder. Detta är 

emellertid ingen omöjlighet, och är t. o. m. troligt, och kan 

hafva samband med den oregelmessighet, att ålen ofta är sta- 

tionär eller icke vandrande, samt då derjemte för tillfället en- 

ligt JacoBr steril eller icke könsnormal. Vi hafva någon gång 

i Oktober iakttagit större trubbnosade honor, som haft breda 
och för öfrigt väl utbildade, men tomma ovarier, och som synts 

0SS snarare vara utlekta än sterila. De hafva varit fångade i 

hafvet, och haft en ovanlig rödaktig färg å nedra kroppssidan å 

bakre delen af buken och främre delen af stjerten, såsom redan 

ofvan vid beskrifningen af färgen blifvit antydt. De mikro- 
skopiska äggens antal är utomordentligt stort, och man har be- 

räknat det samma hos en medelstor hona till 5 millioner, men 

då enligt RarHrE bukhålan af dem är starkt utspänd, är det 

sannolikt mycket större, i synnerhet hos stora honor. Det ut- 
omordentligt stora antalet af ägg förklarar den stora mycken- 

heten af yngel, som uppträder vid dettas vandringar uppför 

strömmarne, ehuru alltid en mängd honor förekomma, som af 

en eller annan anledning icke deltaga i fortplantningen, fastän 
de äro utvuxna. Enligt JacoBy (anf. st.) hafva de sterila ho- 

norna särdeles bred nos, hög ryggfena, påfallande små ögon, 
ofvan grön, i gult skiftande, och på buken gul färg, utan me- 
tallglans. Köttet är mjukt och har en finare smak än den van- 
lige. Han har funnit dem, som varit något öfver 700 mill. 

långa, men utan tvifvel blifva de mycket större, och vi förmoda, 

att oftast de störste ålarne höra till denna kategori. Fiskarena 

vid Comacchio hafva ett eget namn (Pasciuti) för dessa honor. 
Sannolikt förekomma sterila honor icke sällan äfven hos oss, 

ehuru vi icke fått tillfälle att iakttaga någon äldre hona med 

förkrympta ovarier af den beskaffenhet, som beskrifves af Ja- 
copy. — Vanlige ålen fångas på åtskilliga olika sätt, af hvilka 

de förnämsta äro: 1:o med ett slags stora ryssjor, som benäm- 

nas hommor, och vid våra östra och södra kuster, i synnerhet 
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vid dem af Blekinge och Skåne, användas den tid, då ålen der 

företager sina vandringar, d. v. s. eftersommaren och hösten. 
Detta fiske omtalas i Skandin. Fauna, och beskrifves sedermera 

af Intendenten R. LunpBere dels i en afhandling i K. Landt- 

bruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift för år 1881, under 
titel: ”Om ålfisket med s. k. hommor vid svenska Östersjöku- 

sten samt Öresund”; och dels i ”Meddelanden rörande Sveriges 

Fiskerier” 1883, pag. 60—70, ”Ålfisket”. 2:o med s. k. ålki- 
stor, som användas i strömdragen, och hvarmed ålen fångas un- 

der dess vandringar utför strömdragen emot hafvet. 3:o med 

verkliga ryssjor, som brukas vid samma tillfällen, som ålki- 

storna. 4:o med långref under sommaren så väl i hafvet vid 

kusterna, som i de färska vattnen. 5:o med ljuster, företrädes- 

vis under vintern, då den ligger i dvala. Ålfisket spelar en 

framstående rol bland våra fisken, så väl på grund af ålens 

läckra kött, som kan tillagas på diverse olika sätt, som genom 

ålens myckenhet och fiskets afkastning i penningar. Den mesta 

i södra Sverige vid hafskusterna fångade ålen uppköpes numera 

af Tyskar. Enligt Intendenten BR. LunpBEres uppgifter å sist 

anförda ställe, hade ålfiskets afkastning vid Skånes kuster un- 

der år 1879, då fisket var rikt, uppgått till ett värde af 165,239 

kronor, men han antager, att den varit något större, emedan 
uppgifterna hafva varit ofullständiga. Tidn. Karlshamns Alle- 

handa uppgaf under hösten år 1889, att då af vid kusterna af 

Blekinge och Skåne fångad ål försålts till Tyska bolag för ett 
värde af öfver 100,000 kronor. När härtill lägges den vid de 

färska vattnen fångade ålen, kan man lätt inse ålens stora be- 

tydelse för våra fisken. För den utomordentligt stora afkast- 

ning, som det största kända ålfisket, nemligen det vid Comac- 

chio i Italien vid floden Po's utlopp, lemnar, har JacoBy å of- 
van anförda ställe redogjort. Under de sista 6 åren före 1877 

fångades der årligen omkr. 729,000 kilogram ålar. Ehuru van- 

lige ålen icke ynglar i de färska vatten, der han insläppes, eller i 

färskt vatten i allmänhet, är dock dess utplantering derstädes för- 

delaktig, på grund af den lätthet, med hvilken man å lämpliga 

ställen kan fånga och transportera det dertill tjenliga ynglet, 

som icke är ömtåligt, och växer fort å sådana ställen, der det 

har tillräcklig tillgång på föda. Under 1:sta sommaren ernår 

ynglet en längd af omkr. 70—100 mill., under den 2:dra en- 

ligt uppgift en d:o af 250—430 mill., och i 3:dje är det mat- 
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nyttigt enligt BesecKr, med en längd af omkr. 500—600 mill. 
Alen blir gammal. Fr. Dar anför en uppgift om en ål, som 
lefvat i 31 år i en brunn, då den genom olyckshändelse om- 
kom, och våra Svenska tidningar meddelade år 1888 en uppgift 
om' en ål. som i 55 år lefvat i en brunn i Danmark, och då 

ännu var kry. I Tyskland har man nyligen från de nordlige 
delarne af landet transporterat lefvande ålyngel och äldre ålha- 
nar ända ned till nedre Donau, och der utplanterat dem i godt 

behållet skick !). I afseende på utplantering af ål hänvisa vi 
till O. G. Norgäck: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 
pag. 450. 

II. Slägtet Conger, G. Cuvier. 1817. 

(Les Congres, G. CUVIER: Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 231. 
2 TSK 

Kroppsformen liknar den hos föregående slägte, men krop- 
pen saknar fjäll. Sidolinie förefinnes. Hufvudet och munnen 
likna äfven dem hos föregående slägte, men nosspetsen sträc- 

ker sig åtminstone lika långt fram som spetsen af underkä- 

ken. Tänderna, som äro små och mer eller mindre tillspet- 

sade, och af hvilka inga äro utbildade till huggtänder, bilda 

smala band på öfver- och underkäken, och en långsgående rad 

af dem på båda käkarne består af sådana, som äro något 

större än de andra, sins emellan likstora och tätt slutna till 

hvarandra, så att de nästan bilda en skärande egg. På främre 

delen af plogbenet är ett kort fält af tänder. Tungans spets 

är fri. De yttre gälöppningarne äro temligen store, och sträcka 

sig ned nära bukkanten. Gälhinnornas strålar likna ungef. dem 

hos föregående slägte. De bakre näsborrarne sitta nära framom 

ögonen, och de främre äro små och tubformade och belägne 

vid nosspetsen. Ögonen äro väl utbildade. De vertikala fe- 

norna äro sammanflytande med den indistinkta stjertfenan, 

och bröstfenorna äro väl utbildade. 

1) Circulare des deutschen Fischerei-Vereins im Jahre 1887, pag. 

108-110. 
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Detta slägte innesluter blott 3 till 4 arter, som egentligen en- 

dast tillhöra hafvet, men till en del hafva en mycket vidsträckt 
geografisk utbredning, så att representanter för slägtet förefinnas i 

alla tempererade och tropiska haf. En art, som nästan är kos- 

mopolitisk, tillhör vår fauna. Denna arts och troligen äfven 

andra arters ungar, som föra ett pelagiskt lif, antaga stundom 

enligt TH. Ginr och GöstrerR m. fl. en från den normala afvi- 
kande, retrograd eller hämmad utveckling, samt uppträda i haf- 

ven och oceanerne, merendels långt från land, under form af 

de nästan bandmasklike, tunne, genomsigtige och bandformade 
fiskar, med förkrympt hufvud, som erhållit namnet Leptoce- 

phalus nmorrisii!?), och som i sin byggnad förete en temligen be- 
tydlig vexling, och derigenom antyda ett abnormt förhållande 

1. Conger vulgaris, G. Cuvier. 

Hafsålen eller Kongerålen. 

De tänder, som bilda den slutna raden, hafva hoptryckte 

och skärande spetsar. Ryggfenan börjar merendels öfver eller 

något litet bakom, sällan något framom spetsen af den till- 

bakalagda bröstfenan. ÅAfståndet mellan de vertikala Uinier, 

som dragas genom den yttre gälöppningen och ryggfenans bör- 

jan, innehålles omkr. 1?/; till närmare 2:ne ggr i hufvudets 

längd. Rygg- och analfenornas kanter i allmänhet svarte. 

Långs sidolinien små rundade hvite fläckar eller prickar. 

Rf. 270—300; af. 210—230; brf. 17—18. 

Murena Conger, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 426. — 

1766. 

Der Meer-Aal, BLocH: Naturgesch. der ausländ. Fische, 2:er Th. pag. 

37. Taf. 155. — 1786. 

Congre commun, ÅG. CUVIER: Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 231. 

— 1817. 

Murana Conger, S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

64. — 1832. 
Anguilla 3 H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 603. — 

1846—1853. 

1) A. GÖNTHER: Appendix to the Murgnide; Catal. of the Fishes in 

the British Mus. vol. VIII, p. 136; och vidare i Introduction to the Study 

of Fishes, p. 179. 
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S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 
680. — 1855. 
W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 
chardson), vol. I, pag. 68. — 1859. 
A. GÖUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 
VIII, pag. 38. — 1870. 

R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 199, — 1875. 
CAMILLE DARESTE: Résumé d'une Monographie des Po- 
issons Anguilliformes; Archives de Zoologie expérimen- 
tale etc. T. IV, par. 227. — 1875. 
A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 
591. — 1877. 
R. COoLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 
1875—78; Videnskabs Selskabets i Christiania Forh. 
1879, N:o 1, pag. 99. — 1879: 

G. WINTHER: Prodromus Ichthyologig Danic&e marine; 

Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 51. — 
1879—1880. 

E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

pag. 565. — 1881. 

IDEM: ibm, pag. 569. 

IDEM: ibm, pag. 570. 

JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 
America, pag. 362. — 1882. 

FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. Ii, pag. 250, pl. 142, fig, 2. — 1880—1884. 

MöBIUS & HEINCEE: Die Fische der Ostsee, pag. 148. 
— 1883. 

R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.), p. 113. — 1884. 

E. NyYsTRÖM: Redogörelse för den Japanska Fisksamlin- 

gen i Upsala Universitets zoologiska museum; Bihang 

till K. Sv. Vet. Akad:s Handl. Bd. 13, afdeln. IV, N:o 

4, pag. 46. — 1887. 

Vid våra vestra hafskuster benämnes den vanligen Hafsål, men vid 

Strömstad bär den enligt C. CEDERSTRÖM!) namnet Kongerål. 

Beskr. Hafsålen blir mycket större än vanlige ålen, och 

vid England har man enligt Fr. Dar och andre fångat exem- 
plar af den, som haft en längd af 2.38—2.97 meter och haft 
en vigt af 34—43 kilogram eller mera. Så stora äro dock 

sällsynta. Hos oss är dess vanliga längd 4—6 fot, eller 1200 
—1800 mill. ehuru man äfven här någon gång erhållit dem, 

1) Öfvers, af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
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som varit 8 fot eller 2,400 mill. långa. Det i Skand. Fauna 
omtalade, vid Landskrona under vintern 1853 erhållna exem- 

plaret hade, enligt de uppgifter derom, som vi kort tid deref- 

ter derstädes erhöllo, denna sist nämnda längd. Liksom af 
vanlige ålen, äro hanarne äfven af denne enligt Hermes mindre 

än honorna, och torde föga öfverstiga 1 meters längd. Till 

kroppsformen liknar den mycket de större exemplaren af den 

vanlige ålen, och kroppen är, liksom hos den, framom anus 

trindlagd och bakom den samme allt mer och mer hoptryckt 

och slutligen helt tunn. Den afviker dock från vanlige ålen 

i detta afseende derigenom, att den är framtill något tjockare, 

med något större hufvud, och baktill, sedd från sidan, emot 

stjertspetsen mera tillspetsad, hufvudsakligen beroende derpå, 

att rygg- och analfenorna här äro lägre, än hos honom. . Den 

tjockare kroppsformen gör, att den vid hastigt påseende synes 

något liknande en långa. Största kroppshöjden innehålles om- 

kring 9!/, till 12 ggr i totallängden, och störste tjockleken är 

något mindre än höjden. Anus är belägen framom midten af 

totallängden, och afståndet mellan nosspetsen och den innehål- 

les omkr. 2?/; till 2!/, ggr i den samma. — Hufvudet är tem- 

ligen stort, och af en konisk, baktill tjock och framtill trub- 

bigt tillspetsad form, med nosen strax framom ögonen ofvan 

långs åt något litet konkav, och framtill, liksom hos vanlige 

ålen, stundom något nedtryckt och stundom högre. Hufvudets 

längd till den yttre gälöppningen innehålles omkr. 6!/, till 
71/, ggr i totallängden. Nosspetsen, som har en vertikal fåra, 

räcker i allmänhet något litet framom spetsen af underkäken. 

Nosens längd, eller afståndet mellan nosspetsen och ögat inne- 

hålles omkr. 3!/, till nära 4 ggr i hufvudets längd, och den 
är således längre än den hos vanlige ålen. Munnen är temli- 

gen stor, och munvinkeln är något bakom ögats midt, eller 

stundom närmare dess bakre kant. Läpparne äro tjocke och 

rörlige. Näsborrarne likna dem hos vanlige ålen, och de främre 

äro långt skilde från de bakre, de förre små och tubformade 

och belägne nära nosspetsen, och de bakre strax framom ögonen 

och nästan i jemnhöjd med deras öfre kanter. För öfrigt före- 

finnas diverse slemporer på hufvudet. Ögonen äro, små och deras 

längddiameter innehålles omkr. 8 ggr i hufvudets längd, och 
hos äldre omkr. 2 ggr eller mera i pannans bredd midt öfver 

dem, med inberäkning af den dem betäckande huden. Pupillen 
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är oval, med längddiametern störst. Gälöppningarne äro tem- 
ligen store, och sträcka sig från midten af bröstfenornas bas till 

nära bukkanten, och deras höjd utgör ungef. !/, af hufvudets 
längd. Den frie kanten af huden framom dem är grundt ur- 
bugtad. Gälhinnorna äro fastvuxna vid gälnäset, och hvardera 
har omkring 9 strålar, som i det närmaste likna dem hos van- 

lige ålen, ehuru de äro något gröfre, och den bakerste är icke 

så mycket utbredd, som hos den. — Gälräfständer saknas. — 

Tänderna, som i allmänhet äro små och mer eller mindre till- 

spetsade, förekomma på de med plogbenet sammansmälta mel- 

lankäksbenen, på öfverkäksbenen, på underkäken och plogbenet. 

De på mellankäksbenen bilda ett litet transverselt fält, som i 

midten baktill genom en tandlucka är skildt från det på plog- 
benet varande fältet. De på öfverkäksbenen bilda framtill ett 

smalt band, långs midten af hvilket är en sluten rad af något 

större, vid spetsen hopltryckta och med skarp egg försedda tän- 

der, hvilken rad framtill har utanför sig ett par rader och in- 

nanför sig blott en rad mindre tänder, och längre tillbaka på 
öfverkäksbenet är den enda der varande tandraden. De på un- 

derkäken äro af samma beskaffenhet, som de på öfverkäksbenen, 
men den innanför den större raden varande mindre d:o räcker 
nästan ända till den förras bakre ände. De tänder, som sitta 

på plogbenet, äro, liksom de på de med detta sammansmälta 
mellankäksbenen, alla tillspetsade och till en del bakåt krökta, 
och det af dem bildade, bakåt tillspetsade fältet räcker blott 

tillbaka ungef. till slutet af den främste !/; af det på öfver- 

käksbenen varande bandet. De på nedra svalgbenen varande 
äro ytterst små och tillspetsade, och bilda å hvartdera ett af- 
långt band. — Ryggfenan börjar öfver, eller något litet framom 
eller bakom spetsen af den tillbakalagda bröstfenan, och den 

och analfenan äro ungefär af samma höjd, som de samma 
hos vanlige ålen, men olika dennes derigenom, att deras höjd 

aftager bakåt på längre afstånd framom stjertspetsen, samt är 

vid denne mindre än hos honom. Dess höjd å midten till un- 
gefär början af den siste !/, af dess längd, innehålles omkr. 3 
till 3!/, ggr i största kroppshöjden. Den har till midten af 
stjertspetsen omkr. 270 till 300 strålar. Vi hafva i den samma 
hos ett medelstort exemplar räknat 295 och hos ett annat nå- 

got mindre d:o 272 d:o. Marm har hos ett medelstort exem- 

plar räknat 301 d:o. — Analfenan, som börjar några millime- 



414 Slägtet Conger. 

ter bakom anus och något framom slutet af den förste !/, af 
ryggfenans längd, och så att afståndet mellan de vertikala li- 

nier, som dragas genom dessa fenors början, är omkr. 12/, ggr, 
eller nära detta, större än hufvudets längd, är något litet lägre 

än ryggfenan, men för öfrigt af samma beskaffenhet, som den. 
Vi hafva i den samma, till spetsen af stjerten räknat: dels 220 

och dels 208 strålar, och Marm har räknat 227 d:o. Vid stjert- 

spetsen äro 4—5 något tjockare, men icke längre strålar, som 

tyckas tillhöra den indistinkta stjertfenan. Fr. Day uppgifver, 

för rygg-, anal- och stjertfenorna gemensamt 525—546 strålar. — 

Bröstfenorna äro små och bredt ovala, och deras längd inne- 

hålles omkr. 22/5 till 2!/, ggr i hufvudets d:o. De hafva 17 

till 18 strålar. — BSidolinien är fullständig och går från sidan 
af nacken snedt bakåt och nedåt tills något bakom ryggfenans 

början, hvarefter den går rät ungef. långs midten af kroppssi- 

dan till stjertspetsen. Dess porer äro glesa och belägna bvar- 

dera i en liten rundad hvitaktig fläck, samt långs undre kan- 

ten af en låg hudlist, som försvinner på den bakre delen af 

stjerten. — Färgen hafva vi hos ett friskt exemplar funnit 

vara följande. Öfra sidan af hufvudet och ryggen temligen 

mörkt gråbrunaktiga, med svag olivgrönaktig anstrykning. 

Kroppssidorna nedåt ljusare och buken gråhvitaktig. Stjertaf- 

delningen har äfven å sidorna nästan samme färg, som rygg- 
sidan. Rygg- och analfenorna med svarte kanter och innanför 

desse med någon brunviolett skiftning, den förra för öfrigt af 

ryggens, och den senare af bukens färg. Bröstfenorna mörkt 
brunrödaktiga. På hvardera kinden en större gråhvit fläck. 

Den yttre gälöppningens främre frie hudkant rödaktig. Stun- 

dom är den öfvervägande färgen svartaktigt askgrå och stundom 

är den helt och hållet svartaktig. 
Skelettet. Detta liknar hufvudsakligen det af den vanlige 

ålen, men kraniet företer en och annan afvikelse af mindre be- 

tydelse. Så hafva t. ex. det öfra nackbenet och ossa epotica & 

pterotica inga bakåt utstående, tillspetsade utskott, och derför 

är den bakre öfre kanten af kraniet tvärt afrundad, ehuru bug- 
tig. Öfverkäksbenen äro vid den bakre änden något utbredda 

och tvärt aftrubbade, och det främsta infraorbitalbenet är större 

och bredare och nästan af en triangulär form, och nasalbenet 

är större och räckande från ögonhålan till nosspetsen. Locket 
är mera tydligt halfmånformigt, derigenom att dess öfre kant 
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är starkare urbugtad. O. basibranchiostegale är större än det 
hos vanlige ålen, och har den bakre delen längre, vid bakre 
änden något högre och der trubbig. — Kotornas antal är van- 
ligen 56 bålkotor och 98 stjertkotor, men stundom är de förras 
antal 55 eller 57 och de senares 97 till 100. 

Hafsålen är i allmänhet sällsynt hos oss, och förekommer 
här endast i hafvet vid våra vestra kuster, från Öresund till 
Norge, och det är vanligen blott tillfälligtvis som då och då 
något merendels äldre exemplar, som fastnat på backa eller 
långref, eller som krupit in i någon hummertina, blir fångadt. 
A. W. Macx antager, att under 30 år endast 20—30 exemplar 
fångats vid våra kuster. Den träffas hos oss merendels på tem- 
ligen betydligt djup: 25 till 50 famnars eller mera. Det ofvan 
omnämnda, vid Landskrona fångade exemplaret hade dock kom- 

mit upp på en sandbank. Huruvida den här ynglar, är icke 

kändt. Möjligtvis är den egentligen en främling vid våra ku- 

ster, som blott då och då förirrar sig hit från andra haf. En- 

ligt MöBivs & HrinckE har den en och annan gång anträffats 
i sydvestra Östersjön. Enligt A. J. Mera (Vertebr. Fennica) 
skall den någon gång hafva förirrat sig till kusten af Nyland 
i Finland. — Äfven vid kusterna af Norge är den enligt R. 
Corrett fåtalig, och fångas der oftast under hösten i Christia- 
niafjorden, hvarest för längre tid sedan en unge i det förkrympta 
utvecklingsstadium, som enligt ofvan erhållit benämningen Lepto- 
cephalus, blifvit fångad samt derefter tillvaratagen afframl. Profes- 
sor L. Esmarz. Enligt Corrertr sträcker sig dess utbredning vid 
Norges kuster icke längre upp emot Norden än till Trondhjems- 
fjorden. — För öfrigt har den en mycket vidsträckt geografisk 
utbredning, och förekommer i alla de haf, som omgifva meller- 
sta och södra Europas kuster, och i Medelhafvet, och dessutom 

i Atlantiske Oceanen vid Norra och Södra Amerikas kuster och 
vid S:t Helena, i Indiske Oceanen och i Indiske Arkipelagen, 
och i Stille Oceanen från Japan ned till Tasmanien, så att den 
förefinnes i nästan alla tempererade och varma haf. Dess tal- 
rikare förekomst vid mellersta och södra Europas kuster utvi- 

sar, att den icke egentligen är någon nordlig fisk, och förklarar 

dess fåtalighet i vår Skandinaviska nord. 
Hafsålen söker bergbotten eller sådana ställen, hvarest fin- 

nas sandiga fläckar, omgifna af klippor, bevuxna med tång, 

bland hvilken den döljer sig, och vid kusterna af England och 
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Frankrike håller den sig från strandbrädden utåt till ett djup 
af 50 famnar eller mera. Den är emellertid ombytlig i sin 
förekomst, och på ett ställe, der den vid ett tillfälle kan vara 

talrik, är den vid ett annat fåtalig eller saknad. Sällan upp- 
går den i färskt vatten, ehuru den någon gång träffas i bräckt 

vatten i floder, som utfalla i hafvet. Den är en särdeles glupsk 

roffisk, och man har en gång fångat ett exemplar af något öf- 

ver 6 fots eller 1800 mill:s längd och 58!/, skålpunds vigt, 

som höll på att sluka en lax, som vägde 6 skålpund. Liksom 
andre roffiskar, är den mest i rörelse under nätterna, i synner- 

het de mörka, för att söka efter rof. Stundom gräfver den sig 

ned i dyn eller sanden i närheten af stränderna, liksom vanlige 

ålen, och om den plats, der den ligger, under ebben blir torr- 

lagd för en timme eller mera, har detta intet menligt infly- 

tande på honom, hvilket bevisar, att äfven han är seglifvad. 

Den är emellertid ömtålig för köld, och råkar genom denna i 

ett letargiskt tillstånd, som slutar med döden, om kölden är 

stark och långvarig, och djupet icke är betydligt. Men äfven 

på 40—60 fots, eller 11.88 till 17.81 meters djup har den vid 
England enligt Fr. Day genom kölden blifvit så däsig. att den 

lätt låtit fånga sig. Den har samma förmåga, som vanlige 

ålen, att begagna stjerten som en gripsvans. Den lefver före- 

trädesvis af fisk, såsom sill, skarpsill, sardin, torsk, kummel, 

flundror, m. fl. samt af större kräftdjur, såsom hummer och 

krabbor, för hvilkas tagande den vid England ofta ingår i hum- 

mertinor och andra dylika fiskredskap. Den plundrar ofta fiska- 
renas nät på der fastnad fisk. Vi hafva i dess ventrikel funnit 

skarpsill. Den går äfven på i hafvet liggande kadaver. Enligt 

iakttagelser å sådana exemplar, som man haft i aquarier, och 

som der dött till följd deraf, att äggläggningen eller mjölk- 

gjutningen varit hindrad, och hvars könsorgan då varit fullt fär- 

dige för leken, inträffar denna, åtminstone stundom, under som- 
maren i Juni månad, ehuru man eljest uppgifver, att leken 

skulle inträffa i December och Januari. <Generationsorganen 

likna dem af vanlige ålen, men hanens testes hafva färre och 

olikstora lober enligt Hermes!). Hos en hona, som vägde 15!/, 

skålpund eller omkr. 6.50 kilogram har man en gång beräknat 

äggens antal till 6,336,512, men hos större honor kan det na- 

1) Zoologischer Anzeiger 1881, p. 39. 
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turligtvis vara mera än dubbelt så stort. Vid god tillgång på 

föda växer den fort. I aquarier har man iakttagit, att den 
under en tid af 16 månader från 7—8 skålpunds vigt kunnat 
stiga till 25—30 d:o d:o, och ett exemplar, som dog i South- 
port aquariet, hade under 5!/, års tid från 2 eller 3 skålpunds 

vigt vuxit till 90 d:o d:o. Dess kött är sämre än vanlige ålens, 

och den värderas derför numera föga som födoämne. Vid Lands- 
krona erhöllo vi den uppgift, att det stora derstädes, enligt 

hvad ofvan anfördes, fångade exemplaret icke befanns vara ät- 

bart, ehuru det inköptes af en värdshusvärd. På somliga stäl- 

len i England anses den för att vara smaklig, och i Spanien 

och Portugal förtäres den, dock mest, sedan den blifvit torkad 

och pulveriserad, i soppa. 

3:dje Underordningen: PLECTOGNATHI, G. Cuvier. 1817. 

(Plectognathes; Regne Animal, 1:re édit. T. 1I, pag. 144. — 1817). 

Fastkäkar. 

Skelettet benartadt, men ofullständigt förbenadt och med 

ett ringa antal kotor. Gälarna kamformiga, och gälöppnin- 

garne små. Mellankäks- och öfverkäksbenen i allmänhet orör- 

ligt sammanvuxna. Munnen liten. Huden med sträfva fjäll, 

plåtar eller taggar, eller ock naken. Stundom blott 1 och 

stundom 2 ryggfenor, och i förra fallet är ryggfenan, liksom 

äfven den 2:dra d:o i senare fallet, mjukstrålig och belägen 

på stjertafdelningen ungefär midt emot den äfven mjukstråliga 

analfenan, och i senare fallet är den första d:o reducerad och 

taggstrålig. Bukfenor saknas, eller äro antydda af I eller 

någre få taggar. Simblåsan, då den förefinnes, utan luftgång. 

De till denna underordning hörande fiskar äro icke synner- 

ligen talrike, utgörande något öfver 200 arter, och nästan en- 

dast hafsfiskar, från tempererade och tropiska haf. De tyckas 

närma sig mera till de taggfenige än till de mjukfenige fiskarne, 

och synas till en del kunna betraktas såsom en modifierad och 

reducerad utgrening från de förre. Fossila lemningar af hithö- 

rande fiskar hafva blifvit funna i tertiära lager vid Monte 

Bolca, Glaris, Licata och Monte Postale. 

Lilljeborg : Fiskarne. HI. 27 
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Af G. Cuvier (anf. st.) hafva de blifvit uppstälde i 2:ne 

familjer: Gymnodontes & Sclérodermes, hvilken indelning se- 
dermera af de fleste och äfven af ÅA. Gönrtner blifvit bibehållen. 
BonarPartE!) och på senare tiden JorboaAn & GinBert?) hafva in- 

delat dem i 4 familjer: Ostraciide, Balistide, Tetrodontide 
och Orthagoriscide. Vi anse oss böra följa den senare upp- 

ställningen, öfver hvilken vi här meddela en synoptisk tabell. 
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1) Catalogo metodico dei Pesci europei, p. 8. — 1846. 

2) Synopsis of the Fishes of North America, p. 852. — -1882. 
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Af dessa familjer äro blott 2:dra och 4:de representerade 
inom vår fauna. De fleste hithörande fiskar äro pelagiske och 
närma sig blott tillfälligtvis kusterna, ehuru en del i varmare 
regioner äfven förekomma närmare land i flodmynningar och 
t. 0. m. i vattensamlingar, som blifvit qvarlemnade under ebben. 

l:sta Gruppen: SCLERODERMI, G. Cuvier. 

Nosen är något framstående, och käkarne äro' beväpnade 
med ett ringa antal af distinkta tänder. Huden med plåtar 
eller ock sträf af smärre taggar. 

l:sta Familjen: BALISTIDAE, Bosarartr. 1846. 

(Catalogo Metodico dei Pesci Europei, pag. 8. — 1846. — Balistina 
A. GÖNTHER: Catal. of Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 211. — 

1870). ' 

Filfiskar'!). v 

Kroppen aflång eller oval, mer eller mindre hoptryckt, 

och täckt af sträfva fjäll, eller af plåtar af vexlande beskaf- 

fenhet, men icke bildande något fast skal. Munnen liten, 

framstående, med korte käkar, hvardera beväpnad med en eller 

flera rader af distinkta tänder, som till formen något likna 

meiselformiga framtänder. Ögonen belägna temligen nära nac- 
ken. Gälöppningarne äro små, med form af springor, och 

belägne ofvan eller strax framom bröstfenornas fästen. 2:ne 

ryggfenor, af hvilka den 1:sta har 1 till 3 taggstrålar, hvaraf 

den 1:ste är störst. Den 2:dra ryggfenan väl skild från den 

1:sta d:o och med månge mjuke strålar. Analfenan liknar 

2:dra ryggfenan. Bröstfenorna väl utbildade. Bukfenor sak- 

nas, men de äro stundom antydda af en på ett bäckenben fär- 

stad tagg. 

Till denna familj höra omkr. 8 slägten och 100 arter, i 
allmänhet förekommande i de varma hafven. 

1) Tyskarne benämna desse fiskar Hornfische, men då Hos oss näbb- 

gäddan stundom bär detta: namn, anse vi det lämpligare att bilda deras 

Svenska namn efter det Engelska namnet File-fishes. 



420 Slägtet Balistes. 

I. Slägtet Balistes, ArrtEeoi. 1738. 

(Genera Piscium, pag. 53. — 1738). 

Kroppen hoptryckt och täckt af sträfva och rutformiga 

fjäll. Öfverkäken med en dubbel rad af tänder, med 8 (4 å 
hvardera sidan) i den yttre och 6 (3 å hvardera sidan) i den 

inre raden, och underkäken med en enkel rad af 8 (4 å hvar- 

dera sidan) tänder. 1:sta ryggfenan med 3:ne taggstrålar, af 

hvilka den 1:ste är mycket större än de andre. Bukfenorna 

företrädda af en obetydlig tagg. Stjertfenan af vexlande form, 

vanligen med den bakre kanten konvex. Gälhinnans strålar 6. 

Detta slägte omfattar omkr. 30 arter, i allmänhet från 

tropiska och subtropiska haf, och 3—4 af dem hafva blifvit 

anträffade inom Europa. 

Balistes maculatus, GmMenis. 

Fläckfilfisken. 

Stjertafdelningen utan taggar eller större knölar, ehuru 

fjällen bakom deras basaldel hafva en tydlig liten knöl. Bakom 

gälöppningen hafva fjällen samme form, som för öfrigt. 28— 

39 (vanligen omkr. 30) fjäll i en transversel rad å kropps- 

sidan från 2:dra ryggfenans början till anus. Den bukfe- 

norna antydande taggen helt kort. Stjertfenan tvärt afrundad, 

utan förlängde yttre strålar. Svartblå eller brunaktig, med 

rundade eller ovale ljusblå fläckar, eller ock enfärgadt brun- 

aktig eller svart. 

LET. SOS 2 TEA 6sNal 22-524 Nr TLISEStjinnl2 

Balistes maculatus, GMELIN: Caroli a Linné Systema nature, ed. XIII:ma 

T. I, pars III, pag. 1468. — 1788. 

3 hö A. GUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 213. — 1870. 

5 A A. W. MALM: Om två för den Skandinaviska Faunan 

nya, egentligen tropisk-subtropiska Fiskarter, hvilka för- 

varas i Uddevalla Muséum; Öfvers. af K. Vet. Ak:s 
Förh. 1875, N:o 7, pag. 8. — 1875. 
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Balistes maculatus, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 
599. — 1877. 

: ; C. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 
5; pag. 286. — 1877. 

BS : FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 267, pl. 145. — 1880—1884. 

— Beskr. Dess längd stiger till 400 till 450 mill. Den är 

af en ganska starkt hoptryckt, och, sedd från sidan, elliptisk 

eller elliptiskt oval kroppsform. Största kroppshöjden, öfver 

slutet af 1:sta ryggfenan, innehålles omkr. 2!/, till 3!/, ggr i 

totallängden, och störste tjockleken innehålles omkr. 2 till 22/, 

ggr i den förra.” Öfre och undre profilerna af främre kropps- 

delen konvergera nästan lika mycket framåt, den senare endast 

framtill något mera konvex. Stjertens höjd strax framom stjert- 

fenan innehålles omkr. 3!/, ggr i största kroppshöjden. Anus 

sitter långt tillbaka, och afståndet mellan den och nosspetsen 

är större än /, af totallängden. — Hufvudet är stort och dess 

längd, eller afståndet mellan nosspetsen och gälöppningens öfre 

del, innehålles omkr. 3?/, till 4 ggr i totallängden, och dess 

höjd öfver gälöppningen är ungef. lika med, eller ock något 

större än afståndet mellan nosspetsen och nedre delen af bröst- 

fenans fäste. Sedt från sidan, är det framtill trubbigt, med 

båda käkarne lika långt framstående. Munnen är liten, och 
munspringans längd utgör ungef. '/, af ögats längddiameter. 
Nosens längd, eller afståndet mellan nosspetsen och ögat, inne- 

hålles omkr. eller väl 12/, ggr i hufvudets d:o. Läpparne be- 
täcka icke tänderna. Näsborrarne äro små, och sitta mycket 

närmare ögat än nosspetsen. Framom ögat är en grop, som 

är under och framom näsborrarne. Ögonen äro små, och deras 

längddiameter innehålles 2 till nära 3 ggr i nosens längd, och 

hos äldre 2 ggr i pannans bredd midt öfver dem. De äro be- 
lägna långt tillbaka och högt uppe, på sidorna af bakre delen 

af hufvudet. Gälöppningen, som har form af en snedt uppåt 

och bakåt rigtad springa, är belägen strax framom och ofvan 

öfre delen af bröstfenans rot, och dess höjd är ungef. lika med 

ögats längddiameter. — Tänderna äro hvita, sittande i dubbel 

rad i den öfre och i enkel d:o i den undre käken. På hvar- 

dera sidan af båda käkarne äro 4 snedt inskurna tänder, men 

innanför dessa äro i öfverkäken å hvardera sidan 3:ne snedt af- 

skurna d:o. De främre äro något utstående, ungef. såsom hos 
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bergfiskarne. — I1:sta ryggfenan är liten, och börjar ungefär 

midt öfver bröstfenornas fästen. Dess höjd och längd äro nå- 
got så när lika, samt nästan lika med hufvudets halfva längd. 

Den har 3:ne taggstrålar, af hvilka den 1:ste är mycket större 

än de andre och i främre kanten knottrig. .De andre strålarne, 

af hvilka den 2:dre är dubbelt längre än den 3:dje, äro smale 

och nästan nållike. — 2:dra ryggfenan är mera än dubbelt 

större än den 1:sta d:o och af en trubbvinkligt triangulär form, 

med den främre kanten något bågformigt böjd, och den bakre 

(öfre) d:o grundt urringad. Den börjar ett godt stycke bakom 

den 1:sta d:o och ungef. öfver anus. Dess höjd, som är nära 

dubbelt större än den af 1:sta ryggfenan, är betydligt mindre 

än dess längd, som är ungef. dubbelt större än afståndet mel- 

lan den och stjertfenan. Den har 24 till 26 strålar, af hvilka 

G:te och 7:de äro längst, och alla äro ledade och grenige, med 

undantag af den 1:ste, som är enkel. — Analfenan är något 

mindre än 2:dra ryggfenan, men är ungef. af samme form som 
den, med undantag deraf, att dess främre hörn är trubbigare 

och mera afrundadt. Den börjar något bakom anus och ungef. 
under den 6:te strålen i 2:dra ryggfenan, och slutar under den- 

nas slut. Den har 22 till 24 strålar af samma beskaffenhet 

som de i 2:dra ryggfenan. — Bröstfenorna, som äro fästade 

nedanför midten af kroppssidorna, äro af en oval form, med 

den bakre kanten snedt afrundad. De äro temligen små, och 

deras längd innehålles omkr. 2!/, ggr i hufvudets d:o. De 

hafva 15 strålar. — Bukfenorna äro endast antydda af en liten, 
vanligen rörlig, knottrig tagg, som är belägen under slutet af 
1:sta ryggfenan. — Stjertfenan, som är ungef. 1!/; ggr längre 

än bröstfenan, och hvars längd innehålles omkr. 61/7; till 7 ggr 

1 totallängden, har bakre kanten tvärt afrundad och hörnen 

spetsiga, men icke utdragna. Den har 12 strålar. — Fjällen 
äro rutformiga och knottriga samt derigenom sträfva eller rug- 

giga, men icke taggiga. De betäcka hufvudet och kroppen öf- 

ver allt, men icke fenorna. De på bakre halfdelen af kroppen 

äro något större än de andra, och på dem märkes hos de yngre 

en helt liten knöl strax bakom deras främre del eller bas. Uti 

en transversel rad å kroppssidan mellan 2:dra ryggfenans bör- 

jan och anus äro 28 till 39 (vanligen omkr. 30) långsgående 

rader af fjäll. Långs hvardera sidan af 2:dra ryggfenans och 

analfenans bas äro 5 till 6 rader af smala, lineära fjäll, och 
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omkr. 16 snedt långsgående rader af dylika fjäll finnas å hvar- 
dera sidan af buken mellan bröstfenans rot och snedt nedåt och 
bakåt till anus. Från den öfre delen af gälspringan och till 
midten af stjertfenans bas äro i en långsgående rad omkr. 46 
—96 fjäll. — Sidolinie saknas. — Färgen är vexlande, men 

är i allmänhet något ljusare på de nedre kroppsdelarne. Stun- 
dom är den blåaktigt svart, med ljusblå fläckar, som i synner- 
het äro tydlige hos de yngre och på den nedra kroppshalfvan, 
och då äfven finnas på de vertikala fenorna, med undantag af 
1:sta - ryggfenan, hvars strålar äro svarte. Hos de äldre äro 

desse fläckar större, färre och mindre tydlige. Stundom är hos 
de äldre färgen enfärgadt brunaktig eller svartaktig. Iris är 

nötbrun. 

Enligt A. W. Marim (anf. st.) har under hösten 1857 ett 
exemplar af denna art af 272 mill:s längd blifvit fångadt vid 

Saltkällan, längst in i Gullmarfjärden 1 Bohuslän, samt blifvit 

öfverlemnadt till museet i Uddevalla, der det förvaras. Detta 

är det enda hittills kända exemplet på dess förekomst inom vår 

Skandinaviska nord. Den -skall enligt GönrHer (anf. st.) en 
gång vara tagen vid England, men Francis Dar (anf. st.) anser 

dock detta vara osäkert. För öfrigt förekommer den i de sub- 

tropiske och tropiske delarne af Atlantiske, Indiske och Stille 

Oceanerne, säsom i Vestindien, vid Indien, vid Malayishe Ar- 
kipelagen, vid Kina och Japan. — Den såsom de andre lefver 

af diverse skaldjur, koraller, m. m. 

2:dra Gruppen: GYMNODONTES, G. UuvIER. 

Kroppen är kort. Distinkta tänder saknas, och käkarne 

äro förvandlade till ett slags näbb, med skärande käkkanter. 

som äro belagde med ett lager af dentinlik substans, i hvil- 

kens midt framtill stundom en sutur förefinnes. Stundom fö- 

refinnas från den dentinlika substansen utgående tandlika ut- 

skott. Ingen taggstrålig fena, och blott en ryggfena förefin- 

nes, jemte anal-, stjert- och bröstfenor. Bukfenor saknas. 

Huden af omvexlande beskaffenhet: stundom utan taggar, stun- 

dom granulerad af mycket små sådane, och stundom med 

större dylike, eller med skifvor. 
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2:dra Familjen: ORTHAGORISCIDA, Bonwararte. 1846. 

Klumpfiskar. 

(Catalogo Metodico dei Pesci Europei, pag. 8. — 1846. — Molina, 

A. GÖUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 317. 
— 1870). 

Kroppen mer eller mindre hög och hoptryckt och baktill 

afkortad, och den kan icke uppblåsas. Käkarne utan sutur 

framtill... RBygg-, stjert- och analfenorna vanligen mer eller 
mindre förenade med hvarandra. En bigäle finnes: Bäcken- 
ben och simblåsa saknas. 

Denna familj räknar blott ett par tre slägten och 4 arter 
från tropiska, subtropiska och tempererade haf. Ett slägte och 

en art tillhör vår fauna. 

I. Slägtet Orthagoriscus. Sckwemer. 1801. 

(Blochii Systema Ichthyologig, pag. 510. — 1801. — G. CUVIER: 

Regne Animal, 1:re éd. T. II, pag. 148. — 1817). 

Kroppen klumpig, starkt hoptryckt, af en oval eller ellip- 

tiskt oval form, samt täckt af en tjock och elastisk och mer 

eller mindre sträf hud, som hos äldre saknar större taggar. En 

mycket kort, afrundad eller tvär stjertfena, som hos de äldre 

stundom är föga eller icke förenad med rygg- och analfenorna. 

Bröstfenorna små, men väl utbildade. Nosen något framstå- 

ende framom munnen. Blott 1 ovarium. Gälhinnans strålar 
6. Tarmkanalen”>flera gånger: längre än kroppen, och magen 

utan blindsäck. 

Detta slägte innesluter 3:ne arter från tempererade, sub- 

tropiska och tropiska trakter i alla oceaner. De äro uteslu- 
tande pelagiske fiskar, som blott tillfälligtvis närma sig land. 
De lefva af både animalisk och vegetabilisk föda. 
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1. Orthagoriscus mola (Lise). 

Klumpfisken. 

Kroppsformen hos de äldre oval eller elliptiskt oval, och 

hos de yngre rundadt oval eller rundad. Bröstfenorna korta 

och rundade eller rundadt ovala. Stjertfenan afrundad och i 

kanten mer eller mindre bugtig. Hos äldre en benknöl i den 

trubbige framstående nosspetsen, och hos dem begränsas den 

undre skarpe bukkanten framtill ett stycke under munnen af 

en eller flere aflånge benknölar, och dylike förefinnas äfven i 
kanten af stjertfenan. 

Rf. 17—20; af. 14—18; brf. 11—13; stjf. 11—14. 

”Tetraodon Mola, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 412. — 

1766. 

Tetrodon » AA. J. RETzZIUS: K. Vet. Academiens Nya Handl. 'T. VI, 

pag. 115, tab. IV. — 1785. 

Diodon » BLOCH: Naturgeschichte der ausl. Fische, Theil I, pag. 

75, Taf. 128, — 1785. 

Tetrodon » A.J. RETZIUS: Faunge Svecice, Pars I:ma, pag. 310 — 

1800. 

Orthragoriscus , SCHNEIDER: Blochii Systema Ichthyologie, pag. 510. — 

1801. 
» fasciatus, IDEM: ibm, pag. 511. 

Orthagoriscus Mola. S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandin. pag. 111. 

— 1832. 

5 , H KrRöÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 132. — 

1846—1853. 

5 » S. NILSSON: Skandin. Fauna. 4:de del. Fiskarna, pag. 

697. — 1855. 

Mola nasus, J. STEENSTRUP & CHR. LÖTKEN: OÖversigt over det K. 

Danske Vid. Selskabs Forh. 1863, Marts. — 1863. 

(Den äldre). 

SHE Relt, IIDEM: ibm. (Den yngre). 

Orthragoriscus ozoduwra, P. HARTING: Notices zoologiques, anatomiques et 

histologiques sur VPOrthragoriscus ozodura; Verhande- 

lingen der Kon. Akad. van Wettenschappen, 11:de Deel, 

pag. 1—48, pls. 1—8. — 1868. (Aftr. 1865). 

Mola nasus, F. WAHLGREN: Några anteckningar om en stor Klump- 

fisk, Mola nasus (Raf.): Lunds Universitets Arsskrift, 

Tom. IV, pl. , fig. 1—4. — 1867. 

» — Retzi, IDEM: ibm (särsk. aftr.), pag. 17, pl. —, fig. 5—6. 

Orthagoriscus mola, W. YARRFELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson) vol. II, pag. 432. — 1869. 
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Orthagoriscus mola, ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol.” 
VIII, pag. 317. — 1870. 

7 » RR. COLLETT: Norges Fiske, pag. 203. — 1875. 

5 » 4. W MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 599. 

— 1877. 

» ÅR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875--78: Videnskabs Selskabets i Christiania Forhand- 

linger 1879, N:o 1, pag. 101. — 1879. 

s , EF. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, ”T. II, 

pag. 74. — 1881. 

Mola rotunda, JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 865. — 1882. 

—Orthagoriscus mola, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

| vol. II, pag. 272, pl. 148 —- 1880—1884. 
5 » MöBIus & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 101. 

1330 

- » R. COLLETrt: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29' Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 114. — 1884. 

Efter det Tyska namnet Klumpfisch har den i Prodromus Ichthyo- 

logie Scandinavice äfvensom i Skandinavisk Fauna erhållit det Svenska 

d:o Klumpfisk, då dess sällsynta förekomst hos oss gör, att den här icke 

erhållit någon lokal benämning. 

Anm. Denna arts ofvan anförda, temligen starkt begränsade syno- 

nymi och ännu mera dess allmänna synonymi, sådan den af GÖNTHER an- 

föres, utvisar, att den erhållit åtskilliga olika artnamn. Detta beror 

väsendtiigen på de betydliga formförändringar, som den i mån af åldern 

företer. En mycket liten, nästan rundad form, med starke taggar på krop- 

pen, och som af KÖLREUTER (Nov. Comm. Petrop. X, 1766) fått namnet 

Mola aculeata, af WALBAUM (Artedi Sueci Genera Piscium, pag. 600) det 

af Diodon nummularis, af SCHNEIDER (anf. st.) det af Orthragoriscus M- 

spidus, af DEKAY (New York Fanna, Fish. p. 330) det af Acanthosoma 

carinatum, af CUVIER (Regne Anim. 2 éd. T. II, pag. 370) det af Orthag. 

spinosus, af SWAINSON (Classific of Fishes etc. IH, pag. 329) det af Mola- 

canthus Pallasii. af NARDO slägtnamnet Pallasia, etc. etc. har i allmänhet 

på senare tiden blifvit ansedd för unge af klumpfisken. Enligt JORDAN & 

GILBERT (anf. st.) har emellertid PUTNAM (American Naturalist, Dec. 1870, 

pag. 629—633) visat, att så icke är förhållandet, och de nämnde förfat- 

tarne upptaga den såsom typ för slägtet Molacanthus, SWAINSON, under 

benämningen Mol. nummularis (WALBAUM). 

Beskr. Den blir mycket stor. Uti Engelska tidskriften 

Athengum för 1883, Juni d. 23, N:o 2904, pag. 799, hvarest 

den vetenskaplige delen af fiskeriexpositionen i London samma 

år afhandlas, omnämnes, att der exponerats ett stort exemplar 

af ”Sun-fish (Orthagoriscus)” d. v. s. klumpfisken, från Port- 
Jackson i Australien, som mellan spetsarne af rygg- och anal- 
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fenorna var 15 fot, eller omkr. 4.45 meter högt, och således an- 
tagligen varit omkr. 12 fot, eller 3.56 meter långt, och som 

vägde 1 ton 3 cwt. Engelsk vigt, eller omkr. 2,350 skålpund, 

eller 998.98 kilogram. Der uppgifves tillika, att detta exem-' 

plar ändå icke var det största, som vid Port-Jackson erhållits. 
Detta är den störste storlek, som vi sett uppgifven. Francis 

Day anför uppgifter derom, att den ernår en längd af 7 till 

8 fot eller af 2.08 till 2.38 meter, och en vigt af 7 till 8 
centner, eller 287.57 till 340.08 kilogram. Prof. JAP. STEEN- 

struP har jemte Doktor Cer. LörKEN å ofvan anförda stället be- 

skrifvit ett i Danmark på Sevedö i Stora Belt uppdrifvet ex- 

emplar, som var 6 fot eller 1,800 mill. långt och vägde 710 
Danska skålpund, eller nära 300 kilogram. Prins ÅLBERT DE 

Monaco har 1 Bulletin de la Société Zologique de France, tome 

XIV, page 16, 1889, anfört och afbildat ett under en af honom 

företagen vetenskaplig expedition till den varmare delen af At- 

lanten taget exemplar, som var 2 meter långt och vägde 285 

kilogram. Å Bergens museum i Norge förvaras ett uppstop- 

padt exemplar, som erhållits der i trakten, och som vi genom 

benäget medgifvande af Doktorerne Daniersson & KoRres, sr. 

fått tillfälle att afteckna och uppmäta, och hvars längd är 5 

fot och 8 tum dec.m. eller 1740 mill. och som i färskt till- 

stånd skall hafva vägt 480 Norska skålpund, eller, omkr. 205 

kilogram. Ett annat derstädes förvaradt, uppstoppadt exemplar, 

som vi äfven fått tillfälle att uppmäta, är 6 fot 1 tum dec.m. 
eller 1830 mill. långt, strax framom rygg- och analfenorna 
1020 mill. högt, och med afståndet mellan spetsarne af dessa 

fenor utgörande 2175 mill. De minsta hos oss erhållna exem- 

plaren hafva varit ett, som enligt Corrertr fångats vid Fredriks- 

hald, och som var omkr. 1 fot eller 300 mill. långt, och ett, 

som enligt A. W. Marin erhållits vid Strömstad, och som hade 

en längd af 400 mill. Å ett yngre, i sprit i Upsala Uni- 

versitets zoologiska museum förvaradt exemplar, som tagits i 

trakten af Bergen i Norge, må här följande mått meddelas. 

Totallängd 450 mill. Största kroppshöjd 312 mill.  Störste 

tjocklek, öfver åsarne ofvan ögonen, 81 mill. Afstånd mellan 

nosspetsen och den vertikala linien öfver anus 237 mill. Huf- 

vudets längd, eller afståndet mellan nosspetsen och gälöppnin- 

gen 156 mill. Nosens d:o, eller afståndet mellan nosspetsen 

och ögat, 65 mill. Afståndet mellan nosspetsen och näsbor- 

rarne 53 mill. Munspringans längd 12 mill. Ögats längddia- 
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meter 25 mill. Afstånd mellan nosspetsen och ryggfenan 312 
mill. Ryggfenans höjd 218 mill. Afstånd mellan nosspetsen 
och den vertikala linien genom analfenans början 268 mill. 

Analfenans höjd 206 mill. Afstånd mellan rygg- och anal- 

fenornas spetsar 678 mill. Bröstfenans längd 62 mill. D:o 

bredd 53 mill. — Såsom namnet klumpfisk antyder, har den i 

allmänhet en klumpig kroppsform, ehuru denne är betydligt 

vexlande efter åldern. Den är mer eller mindre kort och starkt 

hoptryckt. Sedd från sidan, är kroppsformen hos de äldre ellip- 

tiskt oval eller oval, och största kroppshöjden, som vanligen är 

belägen ungef. öfver bröstfenorna, innehålles omkr. 12/, till 

13/,, och enligt Prins ArBert t. o. m. 2'/, ggr i totallängden, 

det "senare förhållandet dock tydligen beroende på någon miss- 

bildning. Hos de yngre är kroppsformen rundadt oval eller 

nästan rundad, och kroppens största höjd innehålles hos dem 

omkr. 1!/. till 13/5; ggr i totallängden. Den störste tjockle- 

ken, öfver hufvudet, innehålles omkr. 3 till 4 ggr i största 

kroppshöjden. Den yttre kroppsformen hos ett medelstort ex- 

emplar (1100 mill. långt) är med stor noggrannhet beskrifven 

och afbildad af F. WaunrGrenN!) å ofvan anförda ställe. Hos 

detta exemplar var kroppsformen oval, med något framstående, 

trubbig nosspets, och med afrundad och bugtig stjertfena, och 

med den undre kroppsprofilen framtill något starkare bågböjd 

än den öfre d:o. Från midt öfver ögat till något framom 

ryggfenan är ryggkanten temligen skarpt kölformig. Ned emot 

bukkanten och äfven bakåt emot stjertfenan är kroppen star- 

kare hoptryckt och tunn, och sjelfve bukkanten utgöres från 

anus och framåt till några (4—5) tum eller 140 mill. under 

munnen af en skarp köl. Der denne framtill slutar är en af- 

lång eller spolformig, kölad benplåt, stundom bildad af 2:ne 

stycken. Kroppen och fenorna äro omslutna af en hud, som 

för det mesta är mycket fast och styf, och som stundom här 

och der bildar diverse rynkor, veck och smärre valkar. Buk- 

sidan saknar i allmänhet dylika rynkor. Öfver allt är hudens 

yta fullsatt med små koniska benkorn, som göra den sträf, i 

synnerhet på främre och öfre kroppsdelarne. Stundom hafva vi 

funnit dessa benkorn eller smärre taggar vara crenulerade, och 

under munnen äro de särdeles spetsige och nållike. Å ett trans- 
verselt, böjdt och smalt band å hvardera kroppssidan, å rygg- 

1) Teckningarne äro utförde af A. Quennerstedt. 
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anal- och stjertfenornas baser är huden enligt WAHLGREN och 
till en del äfven enligt Rerziwws af olika beskaffenhet emot hvad 

den för öfrigt är, samt mjuk, och rörlig, och med fina och täta 

veck, som äro parallela med bandets krökning. Omkring roten 

af rygg-, anal- och stjertfenorna är huden således mjuk och 
rörlig. Hos det ofvan anförda exemplaret i Bergens museum 

är kroppsformen elliptiskt oval, och märkbart högre öfver bröst- 

fenorna än vid rygg- och analfenorna, samt med den undre 

profilen framtill särdeles starkt bågböjd uppät. Hos exemplar 

af 300 till 500 mill:s totallängd är kroppsformen rundadt oval 

med öfre och undre kroppsprofilerna ungef. lika starkt bågböjda 

eller konvergerande emot den trubbige nosspetsen, och äfven 

hos dem med sträf hud, och med rygg- och analfenorna starkt 

förenade med stjertfenan. Nedanför hakan finnes hos dem å 

undre kroppskanten ingen -benknöl. Den linie, som drages ver- 

tikalt genom anus, går hos det anförda exemplaret i Bergens 

museum ungef. öfver eller föga bakom midten af totallängden, 

men så väl hos Prins ArBerts exemplar, som hos det af Watr- 

GREN afbildade och ännu mera hos de yngre gär den märkbart 

bakom denna midt. Anus är belägen något framom analfenan. 

Stundom är der någon asymetri mellan båda kroppssidorna. — 

Hufvudet, beräknadt till gälöppningen, men eljest 'utanpå bak- 

till otydligt begränsadt, är stort och högt, och dess längd eller 

afståndet mellan nosspetsen och gälöppningen, innehålles hos de 

äldre omkr. 31/, till 31/, och hos de yngre omkr. eller nära 3 

ggr i totallängden. Dess höjd är mycket större än dess längd. 

Nosens längd, eller afståndet mellan nosspetsen och ögat, inne- 

hålles omkr. 2 till nära 2!/, ggr i hufvudets d:o. Nosspetsen 

är rörlig, och är hos de äldre beväpnad eller ”skodd” med en 

rundad benskifva, eller stundom med 2:ne sådana hos något 

yngre, samt räcker hos de äldre tydligen, men hos de yngre 

föga framom munnen. Nosen är för öfrigt bakåt tjock, ofvan 

hos de äldre plattkonvex, och å hvardera sidan bakåt öfver ögat 

med mer eller mindre utstående, långsgående ås. Nedanför 

gälöppningen och bröstfenans fäste är der hos dem en långsgå- 

ende valk eller konvexitet, som stundom långs åt har ett hud- 

veck. Långs midten af pannan och hjessan är en framtill låg 

köl, som öfvergår i den ofvan anförde kölformige ryggkanten. 

Hos de yngre saknar nosspetsen benknöl, men långs midten af 

hufvudets öfra sida är en hudköl, som börjar bakom nosspetsen 
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och öfvergår i ryggkölen. Munnen är mycket liten och apical 

och med tunne läppar, som knappt täcka käkkanterne. Näs- 

borrarne äro helt små, och sitta nära intill hvarandra framom 
ögonen och flera gånger närmare dessa än nosspetsen. Ösgonen 

äro små, och deras längddiameter innehålles omkr. 5 till 6 ggr 

i hufvudets längd, eller afståndet mellan nosspetsen och gäl- 

öppningen. Gälöppningarne äro små och ovale och belägne 

strax framom bröstfenornas fästen, och de täckas framtill af ett 

rörligt hudlock. Hvardera gälhinnans strålar hafva vi funnit 
vara 6, af hvilka den öfverste är smal. — TI stället för tänder 

äro käkarne beväpnade eller skodde med en mer eller mindre 

skarpt skärande dentinlik tandsubstans, som gifver dem ett 

näbblikt utseende och en näbblik funktion. Bakom sjelfve käk- 

kanterne företer denna substans flera eller färre mer eller min- 

dre tydliga, och hos yngre genom en långs midten af käken 

sående fåra delade. skilda, transverseila lameller eller afsatser, 

och ofta hos något yngre från dem utgående flera eller färre 
tandlika utskott, som blifvit ansedda såsom verkliga tänder, 

ehuru de för öfrigt sakna dessas egenskaper. — Ryggfenan, 

som hos de äldre är något bredare och lägre än hos de yngre, 

och som framtill och emot basen är tjock och styf, är hög och 

temligen smal samt mer eller mindre upprätt, och nästan med 

form af en spetsvinklig likbent triangel, ehuru mer eller min- 

dre trubbspetsig. Den stupar mycket hastigt bakåt. Den är 

belägen långt tillbaka, och afståndet mellan den och nosspetsen 

innehålles hos de yngre omkr. 12?/; till 13/, och hos de äldre 

omkr. 12/, till 13/, ggr i totallängden, och dess höjd, som är 
omkr. 12/, till 2!/, ggr större än dess längd vid basen, inne- 

hålles omkr. 2 till 3 ggr i totallängden. Den har 17 till 20 

strålar, af hvilka den 7:de är längst. — Analfenan, som är af 

samme form, byggnad och rigtning, ehuru nedåt, som rygg- 

fenan, är belägen nästan midt emot denna, ehuru merendels 

något längre tillbaka. Den är något litet kortare än ryggfenan, 

och dess höjd innehålles något öfver 2 till något öfver 3 ggr i 

totallängden. Den har 14 till 18 strålar. Rygg- och anal- 
fenorna förete en betydlig rörlighet åt sidorna. Hos det af 

WAHLGREN beskrifna, 1100 mill. långa exemplaret var afståndet 

mellan rygg- och analfenornas spetsar 1460 mill., och det är 
i allmänhet, 1 synnerhet hos de yngre, märkbart större än to- 

tallängden. — Bröstfenorna, som hafva ett snedt fäste ungef. 
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midt emellan rygg- och bukkanterne, eller stundom något när- 

mare den förre, och på ett afstånd från nosspetsen, som inne- 

hålles omkr. 23/, till 3 ggr i totallängden, äro små och stun- 
dom af olika storlek, och af en rundad eller rundadt oval form. 

Deras längd innehålles omkr. 7 till 8 ggr i totallängden och 

omkr 2 till 2!/, ggr i hufvudets längd. De hafva 11 till 13 

strålar. — Stjertfenan är efter åldern betydligt vexlande både 

i längd och form, ehuru dess bakre kant i allmänhet är afrun- 

dad och mer eller mindre bugtig. Hos äldre är åtminstone den 

tydlige delen af den samma något kortare än hos de yngre, 

och den är ofta hos de förre genom inskärningar mer eller 

mindre skild från rygg- och analfenorna, samt dessutom i bakre 

kanten mera ojemn genom flera eller färre mer eller mindre 

djupa urbugtningar, af hvilka stundom en större är belägen un- 

gefär i midten af nämnde kant och midt emot änden af rygg- 
raden. Uti urbugtningarna och äfven vid fenstrålarnes ändar 

förefinnas hos dem i allmänhet mer eller mindre utbildade ben- 

kärnor eller benknölar!). Stundom är bakre kanten af stjert- 

fenan irregulier (så t. ex. hos Prins ÅLBeErts exemplar), sanno- 

likt genom åverkan af roffiskar eller andra djur. Det ofvan an- 

förda transversella bandet af mjukare och rörligare hud å kropps- 

sidorna begränsar framtill stjertfenan, hvilken för öfrigt på 

grund af den tjocke omslutande huden hos de äldre är föga 
distinkt Hos yngre är stjertfenan mera tydlig, ehuru den är 

starkt sammanvuxen med rygg- och analfenorna. Den är i bakre 

kanten mera jemnt afrundad, med endast svagt antydda ur- 

bugtningar, med inga eller blott mindre förbeningar i den samme. 

Längden af dess längste strålar innehålles 6 till 6'/, ggr i to- 

tallängden hos desse. Dess strålar äro 11 till 14, och de äro 

fine och sitta temligen långt från hvarandra på 10 till 12 stödje- 

eller interspinalben, som bilda en afdelning ofvan och en d:o 

under ryggraden, af hvilka den senare vanligen har en eller 

ett par flera än den förra. — Intet spår till sidolinie förefinnes. 

-— Färgen hos de äldre är på de öfre kroppsdelarne mer 

eller mindre mörkt gråbrun, eller stundom skiffergrå, och på 

kroppssidorna och buken mörkt silfvergrå. Iris med en gul 

eller röd ring närmast pupillen, och utomkring den blåhvit. Hos 

1) Enligt Retztus förefunnos desse benknölar redan hos det af ho- 

nom beskrifna omkr. 575 mill. långa exemplaret: 
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det största exemplaret i Bergens museum var iris mörkblå, med 

en smal gul ring i inre kanten, och i yttre d:o med en gul 

fläck midt öfver och midt under pupillen. Hos de yngre är 

färgen på ryggen, åtminstone stundom, mörkt blågrå, och den 

mörkt silfvergrå färgen på kroppssidorna med olivbrun anstryk- 

ning. 
Kotornas antal är 16 till 18, hvaraf 8 till 9 tillhöra bå- 

len. Ventrikeln är utan blindsäck och föga distinkt, och tarm- 

kanalen är omkring 31/, till 5 ggr längre än kroppen. 

Klumpfisken har hos oss blott erhållits vid våra vestra 

kuster från och med Öresund norr ut, och den är här mycket 
sällsynt, och har endast erhållits i dödt tillstånd, uppkastad på 

stränderna eller flytande i hafsytan, hvilket utvisar, att den 
icke här har någon normal förekomst, utan blott af en eller 

annan orsak, sågom hafsströmmar och vindar, blifvit drifven hit. 

Marm (anf. st.) uppräknar 10 exemplar, som anträffats vid våra 

vestra kuster, och dessutom hafva enligt Skandinavisk Fauna, 

C. CeEpberström och G. WinsteerR några få exemplar vid och ej 

långt från dessa erhållits. — Vid kusterna af Norge, i synner- 

het vid de vestra, har den enligt R. Corrett något oftare an- 
träffats, ehuru den äfven der är att betrakta säsom en tillfäl- 

ligt och långt ifrån talrikt uppträdande gäst. De vid södra 

kusten af Norge erhållne hafva merendels varit mindre, och 

af de större exemplaren hafva de flesta erhållits vid den vestra 

kusten, företrädesvis i trakten af Bergen. Norr om Trond- 

hjemsfjorden har den mera sällan anträffats, men den bar dock 

någon gång påträffats ända uppe i Alten i Vestfinmarken. — 

För öfrigt förekommer den 1 de tempererade och varmare de- 
larne af alla oceaner, äfven i den södre j trakten af Australien, 

och den är icke sällsynt vid kusterna af England (i synnerhet 
de södra), vid dem af Frankrike och i Medelhafvet, ehuru den 

äfven der, såsom en pelagisk fisk, i allmänhet kan betraktas 

såsom en vilsekommen främling, då den uppträder i kusternas 

granskap. Enligt Prins ArBert af Monaco (anf. st.) träffades 
den emot slutet af September 1886 ofta i skaror strax söder 

om den bank, som bär namnet la Grande-Sole, och som ligger 

framför mynningen af ”la Manche”, men alla dessa exemplar 

voro små. Vid ett annat tillfälle träffade han den mindre sam- 
lad i Atlanten i hela trakten mellan Europa, Acorerna och 



Klumpfisken. 433 

20? n. br. samt 369 vestlig longit., de särskilde individerne 
dock icke långt från hvarandra, och i allmänhet store. 

Om klumpfiskens lefnadssätt känner man föga eller intet. 
På grund af de anförda iakttagelserna af Prins AtBert tyckes 
den vara sällskaplig och hålla sig långt ute i oceanerne. Den 
skall stundom, då den varit vid sina fulla krafter, hafva ådaga- 
lagt temligen stor snabbhet i sina rörelser och t. o. m. kunnat 
hoppa upp öfver vattnet, enligt hvad som anföres af FRAncIs 
Dar. Då den simmar, begagnar den sina vertikala fenor såsom 

en propeller, eller ungefär på samma sätt, som den man, som 
genom s. k. vrickning med en åra bakifrån framdrifver en 
mindre båt. Den lefver af både animalisk och vegetabilisk föda. 
F. WAHLGREN (anf. st.) och P. Orssosn!) hafva i dess ventrikel 
funnit företrädesvis alger, men äfven en del smärre ryggrads- 
lösa djur. Enligt benägen muntlig uppgift af framl. Doktor 

J. Koren, s:r, hade man i ventrikeln af det stora ofvan anförda 

exemplaret, som förvaras i Bergens museum, funnit Maneter. 
R. Corzett (anf. st.) uppgifver äfven, att han hos ett exemplar ' 
funnit talrika Medusor, men hos ett annat fann han endast 

stumpar af tång eller alger. Om dess fortplantning har man 

ingen kännedom. Dess ungar äro säkerligen mycket olike de 

äldre, och likna sannolikt mycket de små närbeslägtade fiskar, 
som, enligt hvad ofvan blifvit anfördt, blifvit ansedde såsom 

sådane. Enligt Prins Areerrt fästa sig stundom fiskar af släg- 
tet Echeneis vid den. Den är dessutom behäftad med diverse 
parasiter. Dess kött lär enligt Risso vara föga ätbart, ehuru. 
det, enligt hvad Frawcis Dar anför, af andre lär hafva blifvit 
befunnet smakligt. Man skall någon gång hafva fångat den på 

krok, agnad med en bit af en makril. Den förföljes stundom 

af roffiskar; och en gång iakttog man ett exemplar, som för- 

följdes af en större hafsål. 

1) Lunds Univ:s Årsskrift, Tom. VIII, 1871, (särsk. aftr.) p. 11. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 28 
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4:de Underordningen: LOPHOBRANCHII, G. Cuvier. 1817. 

(Lophobranches, G. CUVIER: Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag- 

155. — 1817). 

Tofsgälar. 

Skelettet benartadt. Gälarna, som å hvardera sidan äro 

4, med form af bladige tofsar, eller med lamelle rna tofslikt 

grupperade på gälbågarne. Mellankäks- och öfverkäksbenen 
icke sammanvuxna, och munnen liten och apical och utan tän- 

der, och med öfverläppskanten bildad af mellankäksbenen, och 

nosen mer eller mindre utdragen. Fenorna merendels (hos 

alla våre) mjukstråliga. Kroppen, som i allmänhet är smal 

och långsträckt, är täckt af ett hudskelett, bildadt af många 
skifvor eller plåtar, som äro segmentlikt ordnade, och mer 

eller mindre ersätta den mjuka kroppsbetäckningen. Sidolinie 

saknas. Muskelsystemet är föga utbildadt. Simblåsan är utan 

luftgång, och blindtarmar saknas. 

Denna underordning omfattar enligt GöstHErR 2:ne familjer, 

16 slägten och omkr. 124 arter från alla tropiska och tempererade 

haf, och en del äfven från färskt vatten. Blott den ena (2:dra) fa- 
miljen har representanter i Europa och hos oss. Den för desse 

fiskar mest utmärkande karakteren, hvilken ligger till grund för 

deras benämning, är hemtad från byggnaden af deras gälar, 

som till antalet äro normala, nemligen 4 å hvardera sidan, och 

som äro fria. Såsom vanligt har hvarje gäle sin gälbåge, och 

hvarje af desse bågar sina 2:ne rader af små broskstafvar å 
yttre kanten, men det egendomliga ligger deri, att den slem- 

hinna, som bekläder desse broskstafvar, bildar å hvarje en dub- 

bel rad af lameller, af hvilka de i midten af hvarje staf äro 

störst. Då stafvarne äro böjde och stälde tätt intill hvarandra, 

få gälarne derigenom ett hopgyttradt, busklikt utseende. De 

längste bågarne hafva 8 par gältofsar hos Syngnathus !). — 

Somlige af desse fiskar utmärka sig genom en högst anmärk- 

1) Se för öfrigt A. RETZIUS: Anatomisk undersökning öfver några 

delar af Syngnathus Acus och Ophidion; Kongl. Vetenskaps-Academiens 

Handl. för år 1833 (tr. 1834), p. 156—157, tab. V. 
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ningsvärd ”mimicry” eller förklädnad, som består deri, att de 
erhållit en kroppsform och äfven färg, som i hög grad liknar 
de hafsväxter, d. v. s. tångarter eller hafsalger, bland hvilka 

de lefva och dölja sig. Med våra inhemska arter är detta i 
mindre grad förhållandet, ehuru den Lille Hafsnålen företer en 

icke obetydlig likhet med den hafsalg, som fått namnet Chorda 

filum, vid hvilken den enligt A. W. Maiwms iakttagelser (Göte- 
borgs och Bohusläns Fauna) ofta med stjerten snor sig fast. 
A. Gösreer har beskrifvit och afbildat!) en till Hippocampi- 

nernes underfamilj hörande art: Phyllopteryz eques, GÖSTEER, 

som genom en mängd bladformade hudbihang å kroppen och 

hufvudet företer en förvånande likhet med vissa tångarter, bland 

hvilka den utan tvifvel vistas och vid hvilka den säkerligen 
fäster sig. Andra arter af samma slägte förete äfven en dylik 
mimicry. De äro alla från Australien. De äro i allmänhet 
dålige simmare, och äro derför 1 stort behof af det skydd, som 
denna förklädnad lemnar dem. 

Familjen: SYNGNATHIDAE, Bonararre. 1846. 

(Catalogo metodico dei Pesci Europei, pag. 9. — 1846). 

Hafsnålsfiskar. 

Gälöppningarne äro mycket små och belägne nära öfre 

bakre vinklarne af gällocken. Blott en ryggfena, hvilken är 
mjukstrålig. Bukfenor saknas, och stundom saknas äfven en 

eller flera af de andra fenorna. 

Denna familj afdelas af GövrtHer i 2:ne underfamiljer, som 

sålunda kunna åtskiljas: 

Underfamiljer: 

-föfver allt mycket smärt . . 1. Syngnathini, GÖNTHER. 

SYNGNATHIDE, | 
Kroppen . 

[mtl något undersätsig 

eller föga smärt ...... 2. Hippocampini, GÖNTHER. 

1) Proceed of the Zool. Soc. of Lond. 1865, p. 327, PLESTV 80 VE 
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1:sta Underfam. SYNGNATHINI, Å. GÖUNTHER. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 153. — 1870). 

Kantnålar. 

Hufvudet och kroppen äro i allmänhet mycket smala, och 

den senare nästan nålformad. 

Af denna underfamilj räknar vår nordiska fauna 2:ne släg- 

ten och ett ringa antal arter. På senare tiden har man i all- 
mänhet efter Kaurs föredöme från sl. Syngnathus utmönstrat 
några få arter och upptagit dem såsom bildande ett eget genus, 

under benämningen BSiphonostoma. Den hufvudsakliga karak- 

teren för detta genus är den, att skuldergördelns båda sidohalf- 
vor nedtill äro rörligt förenade med hvarandra, då de deremot 

hos sl. Syngnathus derstädes äro orörligt sammanbundna. För- 
hållandet är emellertid det, att hos båda slägtformerne skulder- 
gördelns halfvor upptill äro orörligt förenade med 1:sta kotan, 

och att de hos Syngnathus nedtill blifvit orörligt förenade ge- 

nom en bukplåt, som icke förefinnes hos Siphonostoma, enligt 

hvad E. Morzrav också riktigt anmärkt. Således ligger skilna- 

den egentligen uti den olika beskaffenheten af plåtbetäckningen, 

som är något mera utbildad hos Syngnathus. Vi anse emel- 
lertid denna skiljaktighet icke tillräcklig för att derpå grunda 

generisk distinktion, då sannolikt vid noggrannare efterseende 

öfvergångar påträffas, och vi betrakta den såsom endast haf- 
vande subgenerisk betydelse. De äro i allmänhet hafsfiskar, 

men somlige uppstiga ur hafvet i färskt vatten. De hålla sig 

vanligen bland vegetationen i granskapet af stränderna, men 

drifvas stundom af vindar och strömdrag ut i vida hafvet, eme- 

dan de äro dålige simmare. De förete den egenheten, att hanen 
bär äggen och i början de ur dem kläckte ungarne på undra 

sidan af kroppen, ofta i ett derför särskildt bildadt förvarings- 
rum. Lemningar af dem, t. o. m. af ännu lefvande slägten, 

hafva blifvit funna 1i de tertiära lagren vid Monte Bolca och 
Licata. 

Slägten: 

SYNEN SER 3 sönd spe ET SÅS le ör AR a fia 1. Syngnathus, ARTEDI. 

Bröstfenor . . 

SAKNAS HN. cs fö Asher SE Ner ssNE SN « 2. Scyphius, RISSO. 
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I. Slägtet Syngnathus, Arrvevi. 1738. 

(Genera Piscium, pag. 1. — 1738.) 

Den främre delen af kroppen eller bålen betäckt CI EM 
långsgående rader af kölade plåtar, och således med 7 långs- 
gående kölar, och den bakre delen af den samme bakom rygg- 
fenan betäckt af 4 dylika, och således med 4 långsgående 
kölar. Ryggkölarne sluta bort emot ryggfenans slut, och äro 
der skilde från de öfre stjertkölarne. Hufvudet smalt, med 
mer eller mindre långt utdragen och tubformad nos, och med 
3:ne gällock, nemligen lock, underlock och mellanlock, samt 

med 2—53 hårfine- strålar i gälhinnan. Jemte ryggfena före- 

finnas, väl utbildade bröstfenor och stjertfena samt en rudi- 

mentär analfena. Hanen bär äggen och i början äfven de 

derur kläckte ungarne under stjerten i en af 2:ne nedtill un- 

der incubationstiden förenade, hudartade sidoklaffar eller valv- 

ler omsluten kavitet eller säck (»marsupium»). 

För att närmare bestämma de långsgående rader af plåtar, 

som betäcka kroppen, och de dertill hörande långsgående kö- 

larne, få vi anföra följande. Af de å den främre delen af krop- 
pen varande 7 långsgående raderna af plåtar äro de 2:ne öf- 

versta belägna på ryggen, nemligen en å hvardera sidan af 

denne, och må derför kallas ryggplåtar, och de af dem bildade 

2:ne öfverste kölarne böra i öfverensstämmelse dermed benäm- 

nas ryggkölar. Under dessa äro å hvardera sidan af kroppen 

2:ne rader, af hvilka den nedersta är belägen på sidan af bu- 

ken, och de må derför kallas sidoplåtar och deras kölar sido- 

kölar och efter deras läge öfre och nedre. Således förefinnas å 

framkroppen inalles 4 rader sidoplåtar och 4 sidokölar. Långs 

midten af bukens undra sida, mellan gälnäset och anus, är en 

enkel rad af plåtar, som må kallas bukplåtar, och den å dem 
varande kölen, som är något lägre än de andre kölarne, må 

benämnas bukköl. Bakom ryggfenan är den bakre delen af 
kroppen, d. v. s. stjerten, omsluten af 4 rader plåtar, nemligen 

2:ne å hvardera sidan, som å rygg- och buksidorna samman- 

stöta med hvarandra, och de må med ett gemensamt namn kal- 

las stjertplåtar, men de 2:ne öfre benämnas öfre och de 2:ne 
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nedre d:o nedre stjertplåtar. De å dem varande skarpe kölarne, 
som göra stjerten fyrkantig, må i öfverensstämmelse dermed 

kallas öfre och nedre stjertkölar. Då ryggplåtarne och deras 
kölar fortsättas bakom anus till bort emot ryggfenans slut, är 
den främre delen af stjerten här försedd med 6 långsgående 

rader af plåtar och 6 kölar. Såsom i karakteristiken för un- 

derordningen är antydt, äro de främre, kroppen så väl som stjerten 

betäckande plåtarne segmentlikt ordnade, d. v. s. de bilda tvär- 

gående ringar, och dessa motsvara kotorna och äro till antalet 

med dem öfverensstämmande. Men utom desse plåtar förefin- 

nas på nacken strax bakom öfra nackbenet 2:ne efter hvarandra 
stälde oparige så kallade nackplåtar. 

Den egenheten, som desse fiskar förete, att hanen bär och 
utkläcker äggen och i början förvarar ungarne i en särskild 

säck under stjerten, lär enligt Yarreur!) hafva blifvit iakttagen 

redan år 1784—1785 af Jon Varcortt i England, hvars beskrif- 

ning deröfver i manuskript Yarreur fått tillfälle att taga kän- 

nedom om och offentliggöra i sitt arbete, men den har helt och 

hållet oberoende deraf, och långt innan detta offentliggörande 
egde rum, eljest först blifvit med full noggrannhet upptäckt 

och i tryck beskrifven af den kände naturforskaren, framl. Pro- 
sten C. U. Exrström hos oss, som i K. Vetenskaps-Akademiens 

Handlingar för år 1831 (tr. 1832), pag. 274—280 offentliggjort 
detta intressanta rön. Hvarken han eller någon annan hade 

emellertid fått tillfälle att iakttaga det sätt, hvarpå äggen från 
"honan öfverflyttas till hanen, förr än detta 1869 af en Frans- 

man vid namn Larost blef iakttaget å ett par exemplar af 

Syngnathus acus, som förvarades i en balja i aquariet vid Ar- 

cachon i Frankrike, enligt hvad som anföres af E. Morrav?). 
Enligt honom hade de båda exemplaren (förmodligen med stjer- 
tarne) gripit om hvarandra, och honan inskjutit den 6—98 mill. 

utom kroppen hos henne utstående oviducten i en öppning fram- 
till i hanens incubationssäck eller s. k. marsupium, utan tvif- 

vel för att på detta sätt öfverflytta äggen till honom. Detta 

antagande vinner stöd derigenom, att vi en gång tagit en hona 
af tångsnällan, som, då den lades i sprit, utsköt genom geni- 
talöppningen till flera millimeters längd 2:ne skilda fortsätt- 

1) History of British Fishes, 3:rd edit. vol. II, pag. 402. 

2) Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, p. 32. 
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ningar af oviducterne, innehällande mogna ägg. Denna iaktta- 
gelse öfverensstämmer alldeles med den af Exrström yttrade för- 
modan rörande denna öfverflyttning, och tyckes för öfrigt vara 
det enda sätt, på hvilket den kan ske. 

Enligt hvad redan ofvan blifvit antydt, upptaga vi under 
detta slägte 2:ne underslägten på följande sätt. 

Underslägten: 
SYNGNATHUS. frörligt förenade och der icke be- 

Skuldergör- |täckta af någon bukplåt ..... 1. Siphonostoma, KAUP. 
delns båda si- 

dohalfvor 
nedtill X . 

orörligt förenade genom en der 

Värande: buKPläb ty. ste lelee ss e 2. Syngnathus, GÖNTHER. 

Underslägtet Siphonostoma, Kavur. 

Archiv fär Naturgeschichte, 19:er Jahrg. 1:er Bd. p. 226. — 1853). 

Skuldergördelns båda sidohalfvor äro nedtill rörligt för- 

enade, och der icke betäckta af någon dem sammanbindande 

bukplåt. Den främre nackplåten är helt liten, och kölarne å 

den främre delen af kroppen äro temligen låge, i synnerhet 

bukkölen. Nosen är lång, starkt hoptryckt och hög. 

Detta underslägte tillhör endast Europas fauna, och omfat- 

tar enligt Morrzrav och Gieniou 4 arter, af hvilka vår fauna 

blott räknar en art. 

1. Syngnathus typhle, Lissé!). 

Tångsnällan. 

Novsens minsta höjd är något större än eller ungefär lika 

med !/, af hufvudets största d:o. ÖOgats längddiameter är un- 

1) Denna så väl som den följande artens äldre synonymi har varit 

något omtvistad. Liksom S. NILSSON (Skand. Fauna) sluta vi 088 till de 

åsigter, som blifvit framstälda äf.0: J. SUNDEVALL i den förträffliga utred- 

ning af detta ämne, som han lemnat i Ofvers. af K. Vetensk:s Akademiens 

Förhandl. 9:de årg. 1852, pag. 85—92. 
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midt öfver ögonen. Å främre kroppsdelen eller bålen äro den 

öfra radens sidoplåtar från bröstfenans fäste till öfver anus 

omkr. 17—218, och sido- och stjertplåtarne i den öfra raden 
från anus till stjertfenan äro omkr. 34—37. Nackplåtarnes 

kölar äro helt låge, och nacken höjer sig obetydligt öfver den 
konkava pannan. Ryggfenans längd vanligen större än, men 

stundom ungefär lika med nosens d:o; eller afståndet mellan 

underkäkens spets och ögat. 

Rf. 34—40; af. 3—4; brf. 14—15; stjf. 10. 

Syngnathus Typhle, LINNÉ: Systema Nature, ed. X:ma, T. I, pag. 336. — 

1758. 
5 » - IDEM: ibm, ed. XII:ma, T. I, pag. 416. — 1766. 

acus, OC. U. EKSTRÖM: Fiskarne i Mörkö Skärgård; Kongl. 

Vetenskaps-Academiens Handl. för år 1831, pag. 271. 

— 1832. 
5 Typhle, B. FKEIES: lchthyologiska Bidrag till Skandinaviens Fauna. 

I. Slägtet Syngnathus; K. Vet. Academiens Handl. för 

år 1837, pag. 28. — 1838. 
Siphostoma , AH. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 673. — 

1846—18353. 
Syngnathus acus, A. W. MALM: Om Syngnathus typhle och acus; Öfvers. 

af K. Vet. Akad:s Förh. 1852, pag. 83. — 1853. 

Å typhle, C. J. SUNDEVALL: ibm, pag. 92. 

- » SS. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

689. — 1855. 

Siphonostomus Typhle, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. 

é (Richardson), vol. II, pag. 406. — 1859. 

Siphostoma » 4. J. MALMGREN: Kritisk öfversigt af Finlands Fisk- 

fauna, pag. 69. — 1863. 

Siphonostoma typhle, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. 
vol. VIII, pag. 154. — 1870. 

S » R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 199. — 1875. 
3 acus, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

592. — 1877. 
» typhle, BR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78; Videnskabs Selskabets i Christiania Forh- 

1879, N:o 1, (särsk. aftr.) pag. 100. — 1879. 
04 , E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 

pag. 55. — 1881. 

- » ÅA. J. MELA: Vertebrata Fennica, pag. 360. — 1882. 

> » FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 257, pl. 144, fig. 3. — 1880—1884. 
Siphonostomum , MöBIuUS & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 102. 

— 1883. 
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Syngnathus typhle, R. CoLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.), p. 113. — 1884. 

Det är sannolikt denna art, som af LINNÉ i Fauna Svecica uppgifves 
såsom bärande det Svenska namnet Kantnål. C. U. EKSTRÖM uppgifver 

äfven detta namn för den, jemte det af Snipgädda. Enligt CARL CEDER- 

STRÖM och ÅA. W. MALM kallas den i Bohuslän Tångsnälla. I Skandina- 
visk Fauna benämnes den Brednäbbad Kantnål. Enligt C.J. SUNDEVALL !) 

kallas den i Stockholms skärgård Hötternål (af hötter, som i skärgården 
är namnet på tång, Fucus vesiculosus). Enligt G. LINDSTRÖM (Gotlands 
Fiskar) kallas den vid Gotland Sjönål. Enligt C. A. GOsSeLMAN?) kallas 

den vid kusten af Blekinge Tängenål (Tångnål) och Gräsnål. I Norge 

hafva vi någon gång hört den benämnas Tangnaal, hvilket namn dock der 

sannolikt äfven tilldelas andra arter af denna fiskgrupp. 

Beskr. Dess totallängd synes hos oss i allmänhet icke 

öfverstiga 270 mill. men skall vid Frankrike stundom stiga till 

300 mill. I norra Östersjön öfverstiger den knappast 225 mill. 
Hanarne synas ofta vara något mindre än honorna, och öfver- 

stiga vid våra vestra kuster i allmänhet föga 240 mill. i längd. 

— Den mycket smärte, nästan sylformige och kantige kropps- 

form, som utmärker desse fiskar, är, då man bortser från mar- 

supiet, i synnerhet framstående hos hanarne, hos hvilka främre 

kroppens eller bålens största höjd föga öfverstiger dess bredd 

eller tjocklek, då deremot den förra hos honorna, i synnerhet 

då de äro romstinna eller hafva ventrikeln utspänd af födoäm- 

nen, är märkbart större än den senare, så att främre kroppen 

hos dem derigenom visar sig något hoptryckt, och har den un- 
dre profilen mer eller mindre konvex. Hos honorna hafva vi 

funnit kroppens störste tjocklek, ungef. å bålens midt, innehål- 

len omkr. 12/, till 11/,; ggr i dess största höjd, då den å samma 
ställe hos hanarne blott med 1 mill. understigit den senare, och 

stundom varit nästan lika med den samma. Största kropps- 

höjden innehålles hos hanarne omkring 28 till 32, och hos ho- 

norna omkr. 17 till 24 ggr i totallängden. Hvad den yttre 

kroppsformen beträffar, utmärka hanarne sig dessutom från ho- 

norna, utom genom skarpare långsgående kölar å framkroppen 

och i synnerhet skarpare bukköl, samt undertill å främre delen 

bredare stjert, derigenom att å den hos de äldre till ungefär 

1) Stockholms läns K. Hushållnings-Sällskaps Handl. 6:te häft. p. 83. 

2) Zool. och Bot. Iakttag. inom Blekinge, p. 5. 
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2/., eller nära detta, af afståndet mellan anus och stjertfenan, 

och hos de yngre till ungef. 1/5 af totallängden stjerten å un- 

dra sidan är försedd med de 2:ne hudartade valvler eller klaf- 

far, som i sin förening bilda det ofvan anförda så kallade mar- 

supiet, eller äggkläckningssäcken. Desse klaffar börja redan på 

sidorna af anus och intaga 23—24 plåtringar. Hos yngre 
hanar äro de naturligtvis små och smale. Stjerten är för 
öfrigt hos båda könen fyrkantig, med höjd och bredd unge- 

fär lika, och blir bakåt allt smalare och är der mycket smal, 
så att dess minsta höjd framom stjertfenan innehålles hos ha- 

nen omkr. 5 till 6, och hos honan omkr. 7 till 8 ggr i största 
kroppshöjden. Hos honan är stjerten å undra sidan konkav, 

och dess nedre sidokölar äro något mera utstående än dess-öfre. 

Hos helt unge hanar har den långs midten en fåra eller ränna 

innan marsupiet börjat visa sig. Anus har sitt läge ett godt 

stycke framom midten af totallängden, och afståndet mellan 
den och spetsen af underkäken innehålles hos hanen omkr. 2!/, 
till 2!/, och hos honan omkr. 2!/, till 2!/, ggr i totallängden, 

och den tyckes således hos honan, liksom hos den yngre hanen, 
sitta något längre tillbaka än hos de äldre hanarne, sannolikt 

af det skäl, att desse senare behöfva en längre stjert, för att 
hafva ett större utrymme för marsupiet. — Hufvudet är jäm- 

förelsevis temligen stort, men smalt och långsträckt. Dess längd 

innehålles omkr. 53/, till 6!/; ggr i totallängden, och dess 

största höjd, öfver nacken, som hos hanen är ungef. lika med 

- eller föga mindre, och hos den äldre honan märkbart mindre 

än största kroppshöjden, innehålles omkr. 42/5 till 51/, ggr i 

den först nämnda. Det är i synnerhet utmärkt genom sin 

långe och tubformade, men starkt hoptryckte och temligen höge 

nos. Dennes längd, eller afståndet mellan spetsen af under- 

käken och ögat, öfverskjuter med mellan !/; och 1/, af sin 
längd den samma af den återstående delen af hufvudet, samt är 

väl dubbelt så stor som afståndet mellan ögat och bakre kan- 

ten af locket. Dess minsta höjd är ungef. lika med eller ock 

något större än !/, af hufvudets största d:o. Dess minste tjock- 
lek innehålles omkr. 4 eller nära 4 ggr i dess minsta höjd. 

Dess främre, något högre och litet uppåt böjde ände är sätet 

för den lille munnen, med starkt uppstigande och stundom 

nästan vertikal munspringa. Underkäken räcker framom nos- 

spetsen, och dess undre (här främre) afrundade och uppstigande 
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kant bildar nosspetsens främste kontur, och dess spets uppskju- 
ter nästan lika högt som den öfre kanten af mellankäksbenen. 
Nosen är långs öfre kanten kölad, och denne köl nästan för- 
svinner å pannan mellan ögonen, som är ungef. i jemnhöjd 
med nosens öfre kant, och är grundt konkav. Midt åt nacken 
är en låg köl, som obetydligt höjer sig öfver pannan. De upp- 
stående supraorbitalkanterne fortsättas såsom kölar framåt mer 

eller mindre långt framom näsborrarne, och bakåt till sidorna 

af nacken. Vid främre ögonvrån är en hoptryckt knöl eller 

kort utstående rygg, bildad af sidosilbenet, Uti en liten, tri- 

angulär fördjupning strax framom denne knöl äro de små och 

tätt intill hvarandra varande näsborrarne belägne. Ögonen äro 
temligen små, och deras längddiameter, som innehålles omkr. 
10 till 15 ggr i hufvudets längd, och vanligen är något större 
än pannans bredd midt öfver dem, är lika med eller ock nå- 

got större än !/, af hufvudets höjd å sist nämnda ställe. Loc- 
ket är stort, ovalt, något konvext å yttre sidan och der bakom 

sitt fäste med en kort longitudinel köl, från hvilken utgå tal- 

rika, fina och korniga, radiära, upphöjda streck. Det lilla, af- 

långa och böjda underlocket är betäckt af dess nedre kant, och 
det framåt tillspetsade och å yttre sidan knottriga mellanlocket 
är beläget under ögat och sträcker sig framom det, samt är 

sammanvuxet dels med yttre sidan af hyomandibularbenet och 
0. symplecticum och dels med de ofvanför varande infraorbital- 
benen. Förlock saknas. Hvardera gälhinnan har 2:ne hårfine 
strålar. Gälräfständerna äro temligen talrika, men utgöras af 

mycket små och korte taggar. — Ryggfenan, som i allmänhet 
börjar på plåtarnes analring och på ett afstånd från underkä- 

kens spets, som innehålles omkr. 2!/; till 2!/; ggr i totalläng- 

den, samt slutar något bakom bålens ryggkölar och på ett af- 

stånd från stjertfenans spets, som är nästan lika med afståndet 

mellan dess början och nosspetsen, är låg, med höjden utgö- 

rande omkr. 1/4 eller !/, af dess längd, som vanligen är något 

större än, men stundom ungef. lika med nosens d:o, eller af- 

ståndet mellan underkäkens spets och ögat. Den är lägst fram- 

till och för öfrigt nästan jemnhög, med öfre kanten svagt båg- 

böjd och med genomsigtig hinna. Den sträcker sig öfver 9— 

10 plåtringar, och har 34 till 40 strålar, som äro enkle och 

oledade, men mjuke och med spetsen något litet utbredd och 

med fint trädig struktur. — Analfenan är rudimentär och be- 
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lägen strax bakom anus, och har endast 3 till 4 strålar. — 
Bröstfenorna äro mycket små och korta, med längden utgö- 
rande omkr. 1/3 till !/; af nosens d:o och med bredden något 

större än längden, samt med bakre kanten afrundad. De hafva 

14 till 15 enkle och oledade strålar af samma struktur som de 

i ryggfenan. — Stjertfenan är äfven liten, men väl utbildad 
och trubbigt tillspetsad, samt vanligen något spetsigare hos ha- 
näarne än hos honorna. Dess längd innehålles omkr. 25 till öf- 

ver 30 ggr i totallängden samt omkr. 4 till 51/, ggr i huf- 
vudets längd. Den har 10 enkle, men ledade strålar. — Plå- 

tarne å kroppen bilda omkr. 52 till 55 ringar (enligt Moreau 
t. 0. m. 58), af hvilka analringen, eller den, i hvilken anus är 

belägen, är den 17:de till 18:de, räknad framifrån, och den är 

på buksidan mer eller mindre ofullständig, emedan den der 

blott har en rudimentär bukplåt. Plåtarne i hvardera raden å 

ryggen, eller ryggplåtarne äro bakom anus 7 till 8, och således 

i hela raden, då deras antal å främre kroppen till och med 

anus öfverensstämmer med de der varande kroppsringarnes, 24 

till 26. Plåtarne i den öfra sidoraden, eller de öfre sidoplå- 

tarne, äro till och med anus 17 till 18, och bakom denne i 

förening med den öfra raden af stjertplåtarne 34 till 37. Ett 
par gånger hafva vi iakttagit en liten lucka under ryggfenans 

början eller öfver anus i den å desse plåtar varande kölen. Den 
nedra sidoradens plåtar i förening med den nedra radens stjert- 
plåtar öfverensstämma i antalet med den öfra radens d:o, med 
tillägg af 1, nemligen den allra främste, som sitter på nedre 

delen af skuldergördelns sida, och framom den 1:ste ringen. Å 

buksidan finnas lika många bukplåtar mellan skuldergördeln 

och anus, som i den öfra raden af sidoplåtar å främre kropps- 

delen till och med anus, nemligen 17 till 18, men den bakerste 

af dem är rudimentär. Utom desse plåtar förefinnes en plåt 

på skuldergördeln framom bröstfenans fäste och 2:ne d:o på 

nacken i longitudinel rad. Således är kroppen betäckt af in- 

alles 274 till 295 plåtar. Alla plåtar äro långs midten vink- 

ligt böjde inåt emot kroppen, nemligen så, att de å inre sidan 

långs midten äro urhålkade, och långs denna böjning äro de å 

yttre sidan försedde med en mer eller mindre starkt utstående 

köl, som saknar tagg, och från hvars sidor utgå radiäre finare 
ryggar, och de äro beklädde med en tunn epidermis. Mellan 
plåtarne äro reguliere öppningar af oval eller rundad form, der 
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huden är obetäckt. På hvardera sidan af främre kroppen och 

på buken äro 2:ne rader af sådane, och långs ryggen och si- 

dorna af stjerten är en rad af dylike. Kölen å buk- och nack- 
plåtarne är lägre än den å de andre, och den främste nackplå- 

ten är helt liten, och dess längd innehålles 3 till 4 ggr i den 

andres d:o. — Färgen är vexlande och förändrar sig efter 1o- 
kala förhållanden, samt liknar ofta i mer eller mindre grad den 

färgton, som tillhör den hafsvegetation, bland hvilken den vi- 

stas. Stundom är den på ryggen och öfre delarne af kroppssi- 

dorna mörkt gråbrunaktig, med talrike små gulaktige eller gul- 

hvite fläckar och punkter, och på buken gråhvit eller silfver- 

grå, samt på sidorna och buken med någon messingsglans, och 

med plåtsegmentens kanter mörkbrune. Stjertens undra sida är 

grågulaktig, stundom med ett brunaktigt band långs midten. 

Stundom är den ofvan och på sidorna grågrönaktig och stun- 

dom mer eller mindre ljust olivbrun, med ljusare punkter och 

med i messingsgult stötande buk. Iris upptill brunaktig och 

nedtill gråhvitaktig, med svag messingsglans. Rygg- och bröst- 

fenorna gråhvita, genomsigtiga och stjertfenan ungef. af ryg- 

gens färg. 

Ungarne äro, sedan de lemnat marsupiet och röra sig på 

egen hand, i början temligen betydligt olike de äldre, och kunna 

lätt förvexlas med ungar af den lille kantnålen, om man icke 
närmare undersöker antalet af de då redan under bildning va- 

rande plåtringarne. Hos en unge af 36 mill:s längd hafva vi 

funnit nosen vara 31/, mill. lång, och med minsta höjden, som 
är belägen bakom midten, något mindre än 1 mill.; hufvudets - 
längd 6 mill. och dess största höjd 13/; mill.; afståndet mel- 

lan nosspetsen och anus 16 mill. Plåtringarne från bröstfenans 

fäste till och med anus äro 17, och från anus till stjertfenan 

39, således i normalt antal, men ringarne äro kortare än hos 

den utbildade, och kölarne äro svagt utbildade, men dock tyd- 

lige. Bukplåtarne öfverensstämma med de andre, och vid skul- 

dergördelns nedre ände finnes intet spår till någon sådan. Ögo- 

nen äro mycket större än hos de äldre. Nosen har sin minsta 

höjd närmare ögonen, och höjer sig derifrån temligen betydligt 

emot spetsen, och den är icke så hoptryckt, som hos de äldre, 

ehuru märkbart högre än tjock. Underkäken går ej fullt upp 

till nosspetsens öfre kant. Ryggfenan, som börjar på den 17:de 

plåtringen, är 5 mill. lång och intager 9 ringar. Alla fenor 
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hafva strålar. Kroppen så väl som hufvudet hafva tätt stående 

mörke pigmentpunkter, och tyckas hafva haft en ljust grågrön- 
aktig färg. 

Skelettet företer flera: egenheter, i synnerhet i hufvudets 

byggnad. Det fasta kraniet utmärker sig i synnerhet genom 
den betydliga förlängningen af nosafdelningen. Basilarbenet, 
som undertill begränsar nackhålet, är framtill betydligt utbredt, 

och sträcker sig ovanligt långt fram. MHvartdera sidonackbenet 

har å yttre sidan ett tillspetsadt, utstående och triangulärt ut- 

skott och saknar ledknapp: Öfra mnackbenet sträcker sig ned 
till nackhålets öfre vinkel, men har blott ett litet hoptryckt 

bakåt utstående utskott, och å dess öfre temligen store horison- 

telle del är en låg långsgående köl. — O. epoticum saknar 
bakåt utstående utskott. Dylikt utskott saknar äfven o. pte- 

roticum, emedan det med detta och det föregående benet, lik- 

som hos Gasterosteus och Spinachia, förenade posttemporalbe- 

net intagit detta utskotts plats. O. opisthoticum saknas. OO. 

prooticum är jämförelsevis litet, och har för det mesta fått sitt 

läge på kraniets undra, något tillplattade sida. O. sphenoticum 

(i förening med o. pteroticum & prooticum) har, såsom vanligt 

en stor ledgrop för hyomandibularbenet, och framom den ett 

temligen bredt och vid spetsen afrundadt, utstående utskott, 

som begränsar ögonhålan baktill. Basisphenoidben saknas. Ali- 

sphenoidbenet är litet, och begränsas framtill af den högt upp- 

stående basitemporale vingen å parasphenoidbenet. Orbitosphe- 

noidben saknas, och skiljeväggen mellan ögonhålorna är hinn- 

artad. Parasphenoidbenet är långt, men smalt och svagt, samt 

är baktill, der det är tunnt, intryckt i kraniets yta, och är 
framtill ofvan betäckt af de der förlängda pannbenen. Plog- 

benet är mycket smalt och långt, och har, såsom ofta är fallet, 

då det icke är tandbärande, vid sin främre ände 2:ne knölar, 

och dess bakre ände ligger under den främre d:o af parasphe- 

noidbenet. Sidosilbenen äro väl förbenade, och deras åt sidan 

utstående utskott är tvärt afhugget. Framom dem äro temli- 
gen djupe gropar för luktorganen. Öfra silbenet, som ligger 

på den främre delen af plogbenet med form af en köl, sträcker 

sig icke tillbaka till pannbenens främre ändar. De synlige de- 

larne af hjessbenen äro små. Pannbenen äro stora, långa och 

skrofliga, och förete sutur dem emellan. Från o. epoticum går 

å hvartdera framåt en köl, som berör supraorbitalkanten och 
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slutar strax framom näshålan. Pannbenens främre, mycket 
smale ändar sträcka sig ungefär lika långt framom sidosilbe- 
nens sidoutskott, som afståndet mellan dessa och basilarbenets 

bakre ände. Suspensorialapparatens ben hafva, i öfverensstäm- 

melse med nosens betydliga förlängning och den lille munnens 

läge vid dess främre ände, blifvit mycket förlängda och modi- 

fierade. De förete till en del icke obetydlig likhet med dem 
hos sl. Spinachia. Hyomandibularbenet är kort, och är å yttre 

sidan sammanvuxet upptill med infraorbitalbenen och nedtill 

med mellanlocket, och dess nedre ände är framtill sammanvuxen 

med det stora o. symplecticum, som till en betydlig del bidra- 

ger till bildningen af den förlängde nosen. MHyomandibular- 

benet har vid öfre änden blott en ledknapp, för artikulationen 

med o. sphenoticum, pteroticuam och prooticum, samt baktill en 

obetydlig ledyta, med hvilken locket artikulerar. Vi dess nedre 

ände är en, dock till större delen på det med det samma sam- 

manväxta mellanlocket belägen, ledyta, för artikulationen med 

tungbensapparatens stylohyoidben. Os symplecticum delar sig 

framtill i 2:ne grenar eller utskott, hvaraf det öfra sträcker sig 

fram till det ställe, der det näst främsta infraorbitalbenet är 

fästadt vid sidosilbenet, och det nedra går längre fram och fä- 

ster sig vid det nedra, långa, bakåt rigtade utskottet af qua- 

dratbenet. På inre sidan af båda dessa senare utskott och vid 

deras förening ligger, rörligt fästadt, ett tunnt, å inre sidan kon- 
kavt, lancettformadt, vid båda ändarne tillspetsadt och temli- 

gen stort ben, som vi i öfverensstämmelse med Pravrarr Mc 

Mvuzrricn !) vilja antaga för ett metapterygoidben, ehuru det har 

ett från dettas i allmänhet eljest afvikande läge. Quadratbenet 

afviker endast från den vanlige formen deruti, att dess meller- 

sta parti är tunnt, och deruti att dess nedra, bakåt rigtade 

utskott är i ovanlig grad förlängdt. Suspensorialapparaten ut- 

märker sig för öfrigt derigenom, att den å yttre och undre 

1) J. PLAYFAIR Mc MUKRICH: On the Osteology and Development 

of Syngnathus Peckianus (Storer); Quarterly Journal of Microscopical Sci- 

ence, vol. XXIII, new series, 1883, p. 639. Ehuru denne författare eljest 

i denna afhandling, som är beledsagad af 2:ne plancher, synes hafva iaktta- 

git stor omsorg och noggranhet, har han dock enligt vår uppfattning för- 

bisett o. mesopterygoideum, och icke insett den rätta betydelsen af mellan- 

locket, hvilket han förklarat för ett ben, som icke har någon motsvarighet 

hos andre benfiskar Han har äfven förbisett mellankäksbenen. 
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sidorna bär det med den samma starkt sammanvuxna smala och 
framtill tillspetsade mellanlocket, som å yttre sidan är ruggigt 
af smärre impressioner, och nedtill och baktill, der det sam- 

manstöter med locket, utlöper i en spetsig vinkel. Härifrån 
utsänder detta ben uppåt ett smalt utskott, som ligger utanpå 
yttre sidan af hyomandibularbenet och upptill begränsas af det 

bakersta infraorbitalbenet, samt intager den plats, som skulle 

hafva tillkommit förlocket, och således representerar detta, men 

är utan tydlig gräns sammanvuxet med det framom varande 

infraorbitalbenet. Längre framåt är gränsen mellan infraorbi- 
talbenen och mellanlocket tydlig, och detta senares främre ände 

är belägen något framom midten af suspensorialapparaten, der 

0. symplecticam och quadratbenet äro förenade. Större delen af 
denna apparats yttre sida är emellertid betäckt af de starkt 

utbildade, men tunna och å yttre sidan ruggiga eller knottriga 

"infraorbitalbenen, som delvis äro med hvarandra så samman- 
vuxna, att gränserna dem emellan försvunnit. De 2:ne främsta 

äro de största, och det främsta är större än det 2:dra, och de 
äro tillsamman af en aflångt elliptisk och nästan jemnbred 
form, och med inre sidan konkav. Det främsta är förenadt 

så väl med quadratbenets uppstigande utskott som med dess 

nedra, horisontella d:o, men mellan dem är dock en temligen 

stor öppning, som endast är täckt af huden. Gränsen mellan 

1:sta och 2:dra infraorbitalbenen är belägen i närheten af den 

främre änden af det öfra utskottet af o. symplecticum, och strax 

framom den förtjockning i öfre kanten, hvarmed det 2:dra d:o 

artikulerar med sidosilbenet. Mellan det 2:dra, jemte de bakom 

det varande infraorbitalbenen och det innanför dem varande 
hyomandibularbenet, samt o. symplecticum är uppifrån en djup 

grop, i hvilken muskler äro belägne. Pterygopalatinapparatens 
ben äro föga utbildade. Gombenet är litet och smalt och har 
vid sin främre ände 2:ne, ledytor, för artikulationen med plog- 

benet och öfverkäksbenet. Vid den vinkel, som gombenet bil- 
dar med quadratbenets uppstigande utskott, är ett vinkligt böjdt, 
helt litet pterygoidben, som sammanbinder båda. Från bakre 

och öfre delen af gombenet går ett smalt, men temligen långt 
fram- och baktill tillspetsadt mesopterygoidben tvärs öfver öfre 

änden af quadratbenets uppstigande utskott, och förenar sig 
med det bakom varande 1:sta infraorbitalbenet, som således här 
företräder metapterygoidbenet, hvilket blifvit förflyttadt till 
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en annan plats. Mesopterygoidbenet räcker icke tillbaka till 

den öfre grenen af o. symplecticum. Mellankäksbenen äro myc- 

ket små och smala och emot sin yttre ände afsmalnande och 

tillspetsade. Vid sin inre ände hafva de upptill ett kort led- 

utskott, medelst hvilket de artikulera med öfverkäksbenen. 

Dessa senare äro äfven små, men dock betydligt större än de 

förra, vid sin inre ände försedda med 2:ne ledknappar, medelst 

hvilka de artikulera med mellankäks- och gombenen samt plog- 

benet och öfra silbenet, samt emot sin yttre ände något ut- 

bredda. Underkäken är mera utbildad och mera än dubbelt 

högre än den öfre d:o, ehuru icke mycket längre än den. Hvar- 
dera underkäkshalfvan är starkt böjd och nästan njurformig, 
med den öfre kanten -urringad och den undre d:o afrundad, med 

dental- och artikulardelarne i förening baktill bildande ett upp- 
stående, tillspetsadt utskott, och med en liten och trubbig an- 

gulardel. O. linguale är mycket kort, men basibranchiostegal- 

benet är längt, smalt och stafformigt. Tungbenshornen äro 
små och korta, och os epihyale lär enligt Mc MurricH saknas. 

— [Såsom vi redan ofvan yttrat, äro kotorna till antalet öfver- 

ensstämmande med plåtringarne, och således i allmänhet omkr. 52 

till 55, hvaraf de 17 till 18 första äro bålkotor. De 2:ne för- 

sta äro transformerade samt äro längre än de andra, starkt 

sammanvuxna, så att gränsen mellan deras neuralbågar försvun- 

nit, samt tjenande till fäste för skuldergördeln. För detta än- 

damål äro sidoutskotten å den 1:sta särdeles starkt utbredda, 

och lemnande starka och orörliga fästen för nyckelbenens öfre 
ändar. Äfven den 2:dras sidoutskott äro något utbredda, och 

deras ändar äro fästade vid nyckelbenen der dessa äro böjda. 

För öfrigt hafva kotorna i allmänhet sidoutskott, vid hvilkas 

ändar plåtringarne äro fästade. Dessa sidoutskott äro längst 

på bålkotorna och i allmänhet trubbiga. Neuraltaggarne äro 

låge, hoptryckte och skifformige samt föga eller stundom icke 

åtskilde, och företeende flere af tunna lameller sammanbundne, 

efter hvarandra följande stafvar. De främre stjertkotorna, som 

bära ryggfenan, hafva neuraltåggarne något högre, och med 3— 

4 frie spetsar, vid hvilka denna fenas interspinalben äro fä- 

stade. Refben saknas. — Af skuldergördelns ben är det före- 

trädesvis nyckelbenet som är utbildadt, och öfra nyckelbenet 

saknas, liksom hos Gasterosteus och Spinachia. Såsom redan 

ofvan är antydt, är det triangulära posttemporalbenet samman- 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 29 
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vuxet med ossa epoticum och pteroticum, dock med tydlig su- 

tur dem emellan. Genom ligament är nyckelbenet fästadt vid 

det först nämnda benet. Nyckelbenet är rätvinkligt böjdt, och 
har den öfre änden starkt utbredd både framåt och bakåt. Dess 

nedre ände delar sig i 2:ne böjda utskott, af hvilka det yttre 

är smalare och längre, och är genom ligament rörligt förenadt 

med samma utskott å andra sidans nyckelben. Det inre ut- 

skottet är bredare och flerspetsigt. Å den inre kanten af nyCc- 

kelbenet ofvanför detta senare utskott äfvensom på detta är en 

tunn, nästan hinnlik, broskartad skifva, som torde företräda 

korp- och scapularbenen, och vid den bakre kanten af denna 

skifva har bröstfenan sitt fäste, som således synes vara helt svagt. 
Tångsnällan är allmän vid alla våra hafskuster, åtminstone 

från södre delarne af Bottniska Viken och rundt omkring till 

gränsen af Norge. Upsala Universitets zoologiska museum har 

erhållit den från nordlige delen af Roslagens skärgård af D:r 

J. O. v. Frieses, och då den på Finska sidan enligt A.J. Mera 

(Vertebr. Fenn.) går upp emot 62:dra nordliga breddgraden, är 

det troligt, att den hos oss går lika långt upp emot norden. 

Sjelfve hafva vi tagit den i den nordlige delen af Stockholms 
skärgård, men den tycktes der icke vara talrik. C. U. Ezr- 
ström uppgifver dess förekomst i Mörkö skärgård vid Söderman- 

land, och säger, att den der under den varmare årstiden håller 

sig på större djup. Enligt G. Linoström är den allmän vid 

. Gotland. Enligt G. A. Tiseutvs !) är den äfven detta vid östra 
kusten af "Småland, och enligt C. A. Gosserman och H. D. J. 

WaALLENGREN ?) är den allmän vid kusterna af Blekinge och nord- 

östra Skåne. Enligt C. P. Åström?) är den särdeles allmän i 
Öresund. I södra Kattegat vid Kullaberg hafva vi funnit den 

allmän, och A. W. Marirm uppgifver den såsom särdeles allmän 

i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar, hvilket äfven vi funnit 
vara händelsen. Enligt C. CEbverström?) är den allmän derstä- 

des i trakten af Strömstad. — Enligt R. Corrertt (anf. st.) är 

den allmän på ringa djup bland tång och Zostera vid de sö- 

dra och vestra kusterna af Norge, och går enligt honom der- 

1) Bidr. t. känned. om Östra Smålands Vertebratfauna. p. 39. 

2) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1860, N:o Lpo 

3) Några Iakttag. rör. Vertebrerade djur, som förekomma i trakten 

af Lomma, p. 32. 

4) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
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städes mot norden upp till trakten af Tromsö, men den går 
ännu nordligare, emedan Upsala Universitets zoologiska museum 
eger ett stort exemplar (hona), som af Professor Tu. Frirs blif- 
vit  föräradt till det samma, och som blifvit taget vid Vardö. 
— För öfrigt förekommer den vid kusterna af Danmark, Tysk- 

land, England, Frankrike, och äfven i Medelhafvet vid kusterna 

af Frankrike och Italien, ehuru der sällsynt. 

Den, såsom de andre af denna grupp, är en dålig simmare. 

Ryggfenan företer vågformiga och bröstfenorna vibrerande rö- 

relser. Stundom får man se den stående stilla rätt upp och 

ned i vattnet, men oftast döljer den sig bland tång och annan 

hafsvegetation, och stundom bland stenar. Under den varmare 

årstiden träffas den i allmänhet på ringare djup i granskapet 

af stränderna inom tångens och bandtångens område. Enligt 

Mögivs & Heincke söker den under vintern djupare vatten, och 

träffas då i den döda hafsvegetationens region, som är mindre 
kall. Enligt nämnde författare träffas den stundom i bräckt 

vatten. Den lefver af diverse smärre djur såsom fiskyngel och 

i synnerhet kräftdjur, nemligen arter af slägt. Mysis och di- 

verse larver af högre kräftdjur och af Entomostraceer, men äfven 
af larver, af blötdjur och af maskar. Dess fortplantning in- 
träffar under våren och sommaren på diverse olika tid; enligt 

Mörivs & Heincke från April till och med Augusti, och honan 
lägger enligt nämnde författare äggen i hanens marsupium i 

flera omgångar, samt omkr. 10 till 20 ägg för hvarje gång. 

R. Corrert har ännu i början af September påträffat hanar, 
som haft ungar i marsupiet, men i November har han funnit 

marsupiet i allmänhet tomt. OC. U. Exsrtröm har hos en hona 

af 200 mill:s längd räknat 240 ägg, och Corrett har hos en 

medelstor hona räknat 144 d:o. Den senare författaren har hos 

en hane af 204 mill:s längd räknat 180 ägg i marsupiet, och 

hos en annan af blott 131 mill:s d:o 57 d:o d:o, och han yttrar . 

den förmodan, att blott exemplar af något så när samme stor- 

lek sammanpara sig med hvarandra, eller att hanar blott emot- 

taga ägg af likstora honor, hvilket är antagligt. De mogna 

äggen äro jemförelsevis stora, och vi hafva funnit deras diame- 

ter vara 2 mill. Sannolikt befruktas de strax vid deras öfver- 

flyttning till hanen, emedan dennes genitalöppning är belägen 

inom början af marsupiet och i den öppning af det samma, som 

äggen hafva att passera. Af så väl C. U. Exsrtröms som ASH 
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Marws !) iakttagelser synes det vara sannolikt, att leken, d. v.s. 

äggens öfverflyttning och befruktning försiggår i något djupare 

vatten och icke invid stränderna, ehuru båda könen snart der- 

efter träffas i närheten af dessa. Då honan är romstinn, är 

den märkbart tjockare å främre kroppen än eljest, och dess 

bukprofil är tydligen konvex. Enligt EKrströms och senares iakt- 

tagelser svälla emot lektiden hos hanarne de båda hudvalvlerna 

eller klaffarne, som bilda marsupiet, och afsöndra inåt i detta 

en klibbig vätska eller ett slem, i hvilket äggen inbäddas i 

2—3 reguliera långsgående rader, och som sedermera antager 

fastare konsistens, och der de af äggen intagne platserne efter 

äggens kläckning utgöra ett slags celler, i hvilka ungarne nå- 

gon liten tid efter kläckningen qvarstanna. Det nykläckta 

ynglets utveckling har blifvit beskrifven och afbildad af D:r 

A. H. Main å ofvan anförda ställe. Det utmärker sig, såsom 

eljest vanligt är, derigenom att nosen icke är förlängd, ehuru 

den ganska tidigt börjar visa förlängning. Derjemte utmärker 

det sig från vanligt fiskyngel äfvensom från det af sl. Nero- 

phis derigenom, att det saknar den vanliga embryonalfena, som 

går långs öfra och undra kroppssidorna, ehuru det har hudar- 

tade rygg-, anal-, bröst- och stjertfenor?). Ungarne stanna 

ganska länge qvar i marsupiet, sedan de blifvit kläckte, och 

A. H. Marin har tagit ungar i det samma, som haft en längd 

oaf 31 mill. C. U. Ezrströv (anf. st. p. 279) har gjort den 

märkliga iakttagelsen, att de ännu sedan de blifvit fullt utbil- 

dade och lemnat marsupiet, för att simma fritt i närheten af 

fadren, vid hotande fara erhålla skydd af honom derigenom, att 

de då taga sin tillflykt in i marsupiet. Han berättar derom 

följande?): ”En dag i Juli månad, då jag var närvarande vid 
en notdragning i skärgården, erhöll jag en hane till Syngnath. 

acus (typhle), som hade fullt utbildade ungar i marsupium. 

Jag tillredde genast af stenar i hafsstranden en dam, uti hvil- 
ken fisken släpptes strax efter sedan han var tagen ur noten. 

+ 1) Om den Brednäbbade Kantnålens — Siphonostoma typhle YARR. — 

utveckling och fortplantning. Akademisk afhandl. Lund 1874, p. 19. 

2) Detta har sedermera blifvit bekräftadt för en annan art af J. PLAY- 

FAIR MC MURRICH å ofvan anförda ställe, och vi hafva haft tillfälle att 

iakttaga det å här i fråga varande art. 

3) K. Vet. Acad:s Handl. 1831, p. 279. 
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Efter det han en stund simmat af och an i dammen, öppnade 
han marsupium genom -en rörelse på stjerten nedåt, hvarefter 
ungarne utkröpo den ena efter den andra, och simmade under 
och på båda sidor om hanen, men höllo sig alltid tätt intill 
dess kropp på föga afstånd från marsupium. Så snart jag sökte 
att fasttaga hanen, gjorde han en hastig rörelse på kroppen, 
under hvilken han böjde sig bågformigt uppåt, då ungarne ge- 
nast, inkröpo i marsupium, hvarefter locken tillslötos. Samma 

försök förnyades flera gånger, då alltid så väl hanen som un- 
garne uppförde sig på lika sätt”. Den fortplantar sig långt 

innan den erhållit sin fullt utbildade storlek. ÅA. H. Marx 
hade hos honor af endast 120 mill:s längd funnit romsäckar af 
12—15 mill:s längd, utan tvifvel antydande snart förestående 
läggning af ett mindre antal ägg. R. Corretr hade, enligt 
hvad redan ofvan är anfördt, hos en hane af endast 131 mill:s 

längd funnit marsupiet fullt utbildadt och fyldt med ägg, och 

vi hafva hos en hane af 135 mill:s längd funnit marsupiet 
mycket stort och 45 mill. långt samt fyldt med store ungar. 

-MöBiuvs & Heincee förmoda, att äggens utveckling i marsupiet 
fordrar omkr. 4 veckor, men detta är naturligtvis beroende af 

temperaturen. Enligt samme författare växa ungarne fort och 
blifva vid ett års ålder fortplantningsskicklige, Vid våra vestra 

kuster fås den i synnerhet ofta under räkfångst i de håfvar 
och ryssjor, hvarmed dessa kräftdjur fångas. Den, såsom de 

andre af samma grupp, har ingen ekonomisk betydelse. 

Underslägtet Syngnathus, GöntHER. 

(Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 155. — 1870). 

Skuldergördelns båda sidohalfvor nedtill orörligt förenade 
genom en dem vid föreningen betäckande och sammanbindande 

bukplåt. Den främre nackplåten temligen stor, ehuru mindre 

än den bakre, och båda så väl som plåtarne i allmänhet med 

mer eller mindre höga kölar. Nosen är stundom längre och 

stundom kortare och föga eller icke hoptryckt och icke hög. 

Detta underslägte omfattar omkr. 60 arter från alla sådana 

trakter i tempererade och tropiska haf, hvarest vegetation, tje- 



454 Slägtet Syngnathus. 

nande dem till skydd, förefinnes. Flera af dessa (12—13 en- 
ligt Morreav och Gieuoni) tillhöra Europas och ett par af dem 
vår fauna. 

; Arter: 

19:de eller 20:de plåtringen, räknad 

SYNGNA DHD Sö fr amifrän ns de re. ssegnle niel oe 2. acus, LINNÉ. 
Ryggfenan bör- 

JOUNI RAne 14:de eller 15:de plåtringen, räknad 
Näe 00 ND GER RE RA SN Sr ENSE Re NE 3. rostellatus, NILSSON. 

2. Syngnathus aCUS, LINNE. 

Store Kantnålen. 

Ryggfenan börjar på den 19:de eller 20:de plåtringen, 

räknad framifrån och utan inberäkning af skuldergördelns och 

nackens plåtar. Nosens längd, eller afståndet mellan nos- 

spetsen och ögat, betydligt större än Y/, af hufvudets d:o, och 

nosen är emot spetsen tydligen hoptryckt. Ögats längddiame- 

ter är betydligt större än Y/, af hufvudets höjd öfver ögonens 
midt. Afståndet mellan nosspetsen och anus innehålles mellan 

2Y, och 2?/; ggr i totallängden. Ryggfenan kortare än huf- 

vudet. Å bålen äro öfra radens sidoplåtar från bröstfenans 

fäste till öfver anus 19—20, och sido- och stjertplåtarne i den 

"öfra raden från anus till stjertfenan 44—45, och således 
plåtringarne i allmänhet 63—065. 

Rf. 38—44; af. 3—4; brf. 12—13; stjf. 10. 

— Syngnathus Acus, LINNÉ: Syst. Nat. ed. X:ma, Tomus I, pag. 337. — 

1758. 

; »  IDEM: ibm, ed. XII:ma, T. I, pag. 416. — 1766. 

3 : B. Fries: Ichthyol. Bidr. till Skandin:s Fauna, I. Slägt 

Syngnathus; K. Vet. Acad:s Handl. 1837, pag. 27. — 

1838. 
Siphostoma oo, HH. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 692. — 

; 1846 --1853. 

Syngnathus , O. J. SUNDEVALL: Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1852, 

pag. 92. — 1853. 

5 » SS. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

684. — 1855. 
3 5 W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 400. 1859. 
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Syngnathus acus, H. SCHLEGEL: Natuurlijke Historie van Nederland, De 
Dieren, Gewervelde Dieren, Visschen, pag: lg; PplIsko 
figs le LS0. 

- 7 ÅA. GÖUNTHER: Catal. of Fishes in the Brit. Mus. vol. 
VIII, pag. 157. — 1870. (Ex parte). 

» RB. COLLETT: Norges Fiske, pag. 200. 1875. (Ex parte). 
5 typhle, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 594. 

— 1877. 
5 acus, R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78; Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, 

N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 101. — 1879. (Ex parte). 

» GG. WINTHER: Prodromus Ichthyologie Danice marine; 

Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 53. — 

1879—1880. 
RAS » oE. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 

i pag. 42. — 1881. 

- år FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 259, pl. 144, fig. 1—2. — 1880—1884. 

(Ex parte). 

I Skandinavisk Fauna har den fått namnet Stora Kantnålen, och i 
Göteborgs och Bohusläns Fauna det af Stora Tångsnällan. 

Beskr. Dess totallängd stiger till omkr. 460 mill., men 
oftast fås den hos oss af 360 till 400 mill:s d:o, och den är 

den största af de Europeiska arterna inom detta slägte. Till 

kroppsformen liknar den hufvudsakligen föregående art, men 

framkroppen är i allmänhet mindre hoptryckt och skarpare kan- 

tig. Ryggen är bred och plattad eller mycket grundt urhål- 

kad. Största kroppshöjden innehålles hos de äldre omkr. 24 
till 28 ggr i totallängden, och störste tjockleken är blott obe- 

tydligt (1—2 mill.) mindre än den förra, hvadan främre krop- 

pen synes föga hoptryckt. Stjertens minsta höjd innehålles 
omkr. 5 ggr i största kroppshöjden. Hanen företer liknande 
skiljaktigheter från honan med dem, som den har hos föregaå- 
ende art. Marsupiet intager 24—25 plåtringar, och liknar det 
hos föregående. Anus sitter något längre fram än hos den, och 
afståndet mellan nosspetsen och den innehålles mellan 2!/, och 
2!/, ggr i totallängden. — Hufvudet är hos de äldre temligen 
stort, ehuru mindre än hos föregående, och dess längd innehål- 

les omkr. 71/; till 8 ggr i totallängden. Dess största höjd. 

öfver nacken, som är mindre än största kroppshöjden, innehål- 

les omkr. 41/, till 4!/, ggr i dess längd. Hjessan och nacken 

höja sig betydligt öfver den mellan ögonen konkava pannan, 

och öfra nackbenet har en ganska starkt uppstående köl, som 
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dock slutar på pannan, och på hvardera sidan af denne köls 

bakre del är en af o. epoticum bildad konvexitet. Nackbenets 

köl fortsättes bakåt af en starkt uppstående köl å nackplåtarne. 

Nosen är lång, baktill nästan trindlagd och framtill något hop- 

tryckt, och den är upptill, såsom vanligt, långsåt kölad, och 

dess öfre profil är iramtill uppåt böjd emot den något uppstå- 
ende nosspetsen. Dess längd, eller afståndet mellan nosspetsen 

och ögat, öfverskjuter med ungef. 1/, eller något mera längden 

af den återstående delen af hufvudet, och den är stundom nå- 

got litet kortare än och stundom ungef. lika med afståndet 

mellan främre orbitalkanten och spetsen af bröstfenan. Dess 

minsta höjd innehålles 3 till nära 4 ggr i hufvudets största d:0o, 

och dess minste tjocklek utgör ungef. !/, till 2/, af den förra. 
Munnen är liten och starkt uppstigande, och den öfre spetsen 

af den afrundade underkäken räcker på långt när icke upp till 

den uppåt böjde spetsen af nosen. Pannan höjer sig märkbart 

öfver nosens öfre kant, och supraorbitalkölen slutar på sidan af 

hjessan innan den når nacken, och sträcker sig framtill helt 

kort framom näsborrarne, hvilka likna dem hos den föregående. 

Vid främre ögonvrån är en af sidosilbenet bildad, trubbig knöl. 

Ögonen äro temligen stora, och deras längddiameter, som inne- 

hålles omkr. 10 ggr i hufvudets längd, och är större än pan- 

nans bredd midt öfver dem, utgör ungef. ?/; af hufvudets höjd 

å sist nämnda ställe. Gaällocken och gälhinnornas strålar likna 
i det närmaste dem hos föregående art. — Ryggfenan, som i 

" allmänhet börjar något framom anus och på den 19:de eller 

20:de plåtringen, räknad framifrån och utan inberäkning af 

nackplåtarne och skulderplåtarne, samt på ett afstånd från nosspet- 

sen som innehålles omkr. 23/; ggr i totallängden, och slutar något 

litet bakom bålens ryggkölar och på ett afstånd från stjertfenans 

spets, som är mycket större än afståndet mellan dess början och 

nosspetsen, är ungef. af samme form och byggnad som den samma 

hos föregående art. Den är kortare än hufvudet, och dess längd 
är nästan lika med afståndet mellan nosspetsen och midten af 

locket och den sträcker sig öfver 10—11 plåtringar. Den har 

38 till 44 (vanligen 40—41) enkle och oledade och i spetsen 
med trådig struktur försedde strålar. — Analfenan är rudi- 

mentär och har 3 till 4 strålar. — Bröstfenorna likna dem 

hos den föregående och äro små och afrundade, och deras längd 

innehålles omkr. 61!/, till 8 ggr i hufvudets d:o, och de hafva 
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12 till 13 strålar, som äro af samma beskaffenhet, som de i 
ryggfenan. — Stjertfenan är liten, liksom hos föregående, men 
är i bakre kanten afrundad, och dess längd innehålles omkr. 

31 till 33 ggr i totallängden och omkr. 4 till 4!/, ggr i huf- 
vudets d:o. Den har 10 enkle, men ledade strålar. — Plå- 

tarne å kroppen bilda hos äldre exemplar 63 till 65 ringar, af 

hvilka den 19:de till 20:de (merendels den 20:de) är analring, 
eller den i hvilken anus är belägen!). Således har den öfra 
sidoraden i allmänhet från bröstfenans fäste till och med anus 

19 till 20 plåtar, och bakom anus och i förening med den öfra 

raden af stjertplåtarne 44 till 45 plåtar?). Någon liten varia- 
tion förefinnes utan tvifvel äfven hos de äldre, och en något 

större sådan hos de unge. Af ryggplåtarne hafva vi i hvar- 

dera raden räknat 27 till 28. Bukplåtarne hafva vi funnit 
vara 21, eller en mera än framkroppens plåtringar, emedan den 

främste, som betäcker föreningen mellan skuldergördelns båda 

sidohalfvor och är mindre än den 2:dre samt är starkt förenad 
med denne, sitter framom den 1:ste plåtringen. Den siste buk- 

plåten är, liksom hos föregående, rudimentär. På skuldergör- 

deln för öfrigt och på nacken finnas plåtar motsvarande dem, 

som der förekomma hos föregående art, men de på nacken äro 
jemförelsevis större och med: högre köl. Den främre nackplåten 
är ej mycket mindre än den bakre. Plåtarne äro af enahanda 
beskaffenhet med dem hos föregående, ehuru något starkare ut- 

bildade och med skarpare kölar, hvilket gjort, att äldre förfat- 

tare beskrifvit denna art såsom å framkroppen sjukölad, då de 

deremot tillerkänt den föregående blott 6 kölar derstädes. Buk- 

kölen är emellertid hos denna, liksom hos den föreg. mindre ut- 

bildad än de andre. Hos hanen äro de nedre kölarne å stjer- 

ten, der han har marsupiet, särdeles starkt utstående åt sidan. 

Den öfre sidokölen synes i allmänhet förete en liten afbrytning 

öfver anus. Så har förhållandet varit å de af oss undersökta 

exemplaren, och Corretr har iakttagit det samma. Stundom 

förekommer en sådan, enligt hvad ofvan är anfördt, äfven hos 

föregående art. — Färgen är betydligt vexlande, men vanligen 

1) FRANCIS DAY uppgifver samma antal, men MOREAU uppgifver blott 

60 till 62. Br sr 

2) I Skandinavisk Fauna uppgifvas för denna rad ”från gällocket” till 

anus 20 till 21, och derifrån till ”stjertspetsen” 44 —46. 
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är ryggen och kroppssidorna försedda med svartgrå eller svart- 

bruna, mer eller mindre afbrutna tvärband på en grågulaktig 
botten, och buksidan är grågul eller gråhvit, men stundom är 

färgen mera enfärgadt röd- eller brunaktig. Vanligen är der 
från främre ögonvrån ett mörkt band framåt på sidan af nosens 

basaldel. Ryggfenan har ofta band af mörkare fläckar. 

Denna art är mycket sällsynt hos oss, och har aldrig an- 

träffats i sydligaste Kattegat, och hvarken B. Fries eller S. 
Ninsson hade sig bekant, att den anträffats vid någon Svensk 

kust. Vid kusten af Bohuslän har den emellertid på senare 

tiden" en och annan gång erhållits. A. W. Marm anför 3:ne 

exemplar, .som enligt hans vetskap derstädes anträffats, och ett 

af dem (en hane med ägg 1 marsupiet) hade blifvit tillvarata- 

get af Konservator G. KorrHorr. Upsala Universitets zoologi- 

ska museum eger ett exemplar (en äldre hona) från Bohuslän, 

hvilket äfvenledes tillvaratagits af KorrtHorr derstädes (den 20 

April 1877). Enligt C. Ceperström?!) förekommer den sällsynt 

i trakten af Strömstad, och han anför åtminstone 3:ne exem- 

pel på dess förekomst der. Ehuru den således är mycket säll- 

synt i Bohusläns skärgård, är det dock antagligt, att den der 

normalt förekommer och ynglar. Enligt WistHer (anf. st.) är 

den äfven mycket sällsynt vid Danmarks kuster, hvarest man 

en gång vid Hornbek tagit ungar af den. — Redan i Skandi- 
navisk Fauna uppgifves, att den förekommer vid Norges vestra 

kust i trakten af Bergen, i hvars museum vi hafva sett exem- 

-plar, tagna der i trakten, och af framl. Doktor J. KOREN, Sir, 

hafva vi erhållit den uppgift, att den derstädes icke är syn- 

nerligen sällsynt. Enligt R. Corrett, som efter GönrtHErs före- 
döme sammanslår denna med följande art, är den egentlige 

store kantnålen mer eller mindre talrikt förekommande vid de 

södra och vestra kusterna af Norge upp till Trondhjemsfjorden. 

Enligt honom har Prof. Sars tagit den vid Christiansund, och 

Konservator Storm tagit den utanför 'Trondhjem, och den skall 
vara jemförelsevis talrik i Christianiafjorden. Det är utan tvif- 

vel härifrån som arten utbredt sig ned till Bohuslän. — För 

öfrigt är den talrik vid kusterna af Holland, England, Frank- 

rike och Iberiska Halfön, och finnes äfven enligt GöÖnNtHER i 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, pag. 67. 
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Medelhafvet och i Svarta Hafvet och i östre delarne af Atlan- 
tiske oceanen ända ned till Goda Hopps Udden. 

Den skall icke sällan träffas i temligen djupt vatten, ehuru 

den, såsom de andre, i allmänhet föredrager ställen, med tång- 

vegetation, och derför gerna håller sig i granskapet af strän- 

derna på stenig eller bergig och tångbevuxen botten. För öf- 

rigt öfverensstämmer den i lefnadssättet med föregående art. 

3. NSyngnathus rostellatus, S. Ninsson. 

Lille Kantnålen, 

RByggfenan börjar på den 14:de eller 15:de plåtringen, 

räknad framifrån och utan inberäkning af skuldergördelns 

och nackens plåtar. Nosens längd, eller afståndet mellan nos- 

spetsen och ögat, utgör ungefär "/, eller föga mera af hufvu- 

dets d:o, och nosen är äfven emot spetsen föga eller icke hop- 

tryckt. Afståndet mellan nosspetsen och anus innehålles om- 

kring 23/, till 3 ggr i totallängden. Ryggfenan i allmänhet 

längre än hufvudet. Å bålen äro öfra radens sidoplåtar från 

bröstfenans fäste till ofvan anus 14—15, och sido- och stjert- 

plåtarne i den öfra raden från anus till stjertfenan omkring 

40—42, och således plåtrinyarne i allmänhet omkr. 54—57. 

Rf. 34—38; af. 3—43; brf. 10; stjf. 10. 

Syngnathus typhle, A. W. MALM: Om Syngnathus typhle och acus; Öfvers. 

| af K. Vet. Akad:s Förhandl. 1852, pag. 84, — 1853. 

rostellatus, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

687. — 1855. 

H. ScHLEGEL: Natuurlijke Historie van Nederland, De 

Dieren van Nederl. Gewervelde Dieren, Visschen, pag. 

179, pl. 17, fig. 2. — 1862. 

acus junior, ÅA. GÖNTHER: Uatal. of the Fishes in the Brit. Mus. 

vol. VIII, pag. 159. — 1870. 

SN , ÅR. CoLLnett: Norges Fiske, pag. 201. — 1875. 

rostellatus, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, 'pag. 

595. — 1877. 

G. WINTHER: Prodr. Ichthyol. Dan. marine; Naturhist. 

Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 53. — 1879—1880. 

dumerili? E. Moreau: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 

pag. 49. — 1881. 

'” 

” 

” ” 

A 95 
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Syngnathus acus junior, FRANCIS DAY: 'The Fishes of Great Britain and 

Ireland, vol. II; pag. 260; pl. 144, fig: 2.: — 

1880—1884. 

I Skandinavisk Fauna har den blifvit benämnd Lilla Kantnålen och 
i Göteborgs och Bohusläns Fauna Lilla Tångsnällan. 

Anm. Enligt hvad ofvanstående synonymi utvisar, har denna art af 

GÖNTHER blifvit antagen såsom en blott yngre form af den store kantnålen, 

ehuru han icke synes hafva iakttagit någon direkt öfvergång dem emellan. 

En och annan senare författare har äfven slutit sig till denna åsigt. I öf- 

verensstämmelse med SCHLEGEL, A. W. MALM och G. WINTHER anse vi 

emellertid, att de äro skilda arter, och få för detta anföra följande skäl. 

Först och främst förete de, enligt hvad diagnoserna och beskrifningarna 

utvisa, särdeles påfallande formskilnader, och då direkta öfvergångar i detta 

afseende icke påvisats, och då man icke hos andra arter iakttagit ålders- 

skilnader af motsvarande betydelse, har man icke någon säker grund för 

att här tillämpa en sådan öfvergångsteori. För det andra visar sig den 

lille kantnålen i fullvuxet stadium (hvilket hos den är lika vanligt som 

hos andra arter) hafva alla karakterer af att icke vara ung och outbildad. 

Honans starkt utbildade och bukväggen utspännande ovarier med mogna 

ägg, och hanens marsupium af jemförelsevis fullt lika storlek, som det hos 

så väl den store kantnålen som hos tångsnällan, oaktadt den ringa kropps- 

storleken, tala tydligen emot ett sådant antagande, i synnerhet som fiskens 

storlek synes vara ganska skarpt begränsad, och knappt öfverstiga en längd 

af 160 mill. Hos hanar af mellan 140 och 160 mill:s längd hafva vi fun- 

nit marsupiet upptagande 24—26 plåtringar samt fyldt af ägg eller ungar, 

och denna företeelse är helt vanlig. För det tredje och sista, borde den 

store kantnålen oftare förekomma hos oss än den gör, om den blott vore 

den fullvuxne formen af den lille, emedan denne, enligt så väl uppgifterna 

i Skandinavisk Fauna som i Göteborgs och Bohusläns Fauna och enligt 

våra egna iakttagelser, på diverse lokaler i sydligaste Kattegat och i Bo- 

husläns skärgård är talrik, och enligt den senare faunan kunnat tagas i 

hundratal. Nu är den förre emellertid i verkligheten. enligt hvad ofvan 

är anfördt, så sällsynt hos oss, att endast några få exemplar här erhållits, 

och den har aldrig anträffats i Skelderviken, oaktadt NILSSON genom framl. 

Kammarherren Baron N. GYLLENSTJERNA derifrån erhållit talrika exemplar 

af den lille kantnålen. — Det är emellertid troligt, att den verklige ung- 

formen af den store kantnålen företer stor öfverensstämmelse med den lille 

kantnålen, och det återstår att anställa noggrannare jemförelser dem emel- 

lan än de, som hittills blifvit gjorda, samt att påvisa skilnaderna. 

Beskr. Den är af jemförelsevis ringa storlek, och dess 
totallängd öfverstiger knappast 160 mill., hvilken är den stör- 

sta längd, som blifvit iakttagen af Corrett. Enligt MALM er- 

når den ytterst sällan en längd af 152 mill., hvilken är den 

största, som blifvit iakttagen af Ninsson och af oss. Redan hos 
hanar af endast 114 mill:s längd har Marm funnit fullt utbil- 
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dadt marsupium. Hvad kroppsformen beträffar, är det i ögo- 
nen fallande, att den har längre stjertafdelning än de båda 

föregående arterna, och att stjerten baktill är något smalare än 
hos den store kantnålen. Kölarne å kroppen äro temligen låge, 
och mindre utbildade än hos denne senare. Framkroppen är 
långs midten af ryggen plattkonvex. Båda könen förete den 

vanliga skiljaktigheten i det afseendet, att hanen, då man 
bortser från marsupiet, har smärtare kroppsform än honan. 

Framkroppens största höjd innehålles hos honom omkr. 35 till 

36, och hos henne omkr. 20 till 26 ggr i totallängden, och 
störste tjockleken derstädes är hos båda föga mindre än höjden. 

Stjertens minsta höjd innehålles omkr. 5 till 8 ggr i största 

kroppshöjden. Anus sitter särdeles långt fram, och afständet 

mellan den och nosspetsen innehålles omkr. 23/, till 3 ggr i 

totallängden, och är jemförelsevis minst hos de store hanarne 

och störst hos honorna. Stjertafdelningen är således dubbelt, 

eller nära detta, längre än framkroppen, eller bålen. — Huf- 

vudet är temligen litet, och dess längd innehålles omkr. 8!/; 
till 9!/; ggr i totallängden. Dess största höjd öfver nacken, 

som hos hanen är föga, men hos honan betydligt mindre än 

bålens största höjd, innehålles omkr. 32?/; till 4 ggr i dess längd. 

Hjessan och nacken höja sig något öfver den konkava pannan, 

och den å öfra nackbenet varande kölen äfvensom den å nack- 

plåtarne varande äro låge. O. epotica förete obetydliga kon- 
vexiteter. Nosen är temligen kort, och dess längd utgör ungef. 

!/, eller föga mera af hufvudets d:o, och den är stundom efter 

hela sin längd trindlagd och stundom något hoptryckt emot 

spetsen, hvilken i senare fallet är uppsväld. Såsom vanligt har 

den långs öfre kanten en köl, som går tillbaka till midt emel- 
lan ögonen, der den delar sig i 2:ne smärre bakåt divergerande 

d:o, hvilka derefter snart försvinna. Supraorbitalkölarne sträcka 

sig föga framom näsborrarne, och upphöra något bakom ögon- 

hålorna på sidorna af hjessan, utan att nå nacken. Nosens 

minsta höjd innehålles omkr. 2!/, till 2?/; ggr i hufvudets 

största d:o. Nosspetsen är endast obetydligt, ehuru märkbart, 

uppåt böjd, och den afrundade underkäken räcker nästan upp 

till nosspetsens öfre kant. Munnen är som vanligt mycket li- 

ten. med starkt uppstigande munspringa. Näsborrarne likna 

dem hos föregående. Vid den främre ögonvrån är en temligen 

spetsig knöl eller utskott, tillhörande sidosilbenet. Ögonen äro 
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temligen stora, och deras längddiameter innehålles omkr. 7 till 

8 ggr i hufvudets längd, och utgör ungef. ?/; af dess höjd 

midt öfver dem, samt är större än pannans bredd å nämnda 

ställe. Locket liknar i det närmaste det hos de föregående och 

har ofta någon silfverglans. Från dess fäste utgår å dess yttre 
sida en köl, som hos större exemplar sträcker sig ungef. till 

dess midt, och de från denne köl utgående, upphöjda och kor- 

niga radiära strecken äro ytterst fina. — Ryggfenan börjar på 

den 14:de eller 15:de plåtringen, framifrån räknad och utan in- 

beräkning af nackplåtarne och skuldergördelns plåtar, och i all- 

mänhet något litet framom anus, samt på ett afstånd från nos- 

spetsen, som innehålles omkr. 3 eller mycket nära 3 ggr i to- 

tallängden, och den slutar obetydligt bakom slutet af bålens 

ryggkölar, samt sträcker sig öfver 10 till 11 plåtringar. Af- 

ståndet mellan dess slut och spetsen af stjertfenan är omkring 

1!/, ggr större än det samma mellan dess början och nosspet- 

sen. Den är i allmänhet längre än hufvudet, ehuru CorrEtTt 

någon gång funnit den hafva samma längd som detta, och dess 

längd är hos honan ungef. lika med afståndet mellan nosspet- 

sen -« och bakre kanten af bröstfenan, och hos hanen lika med 

det samma mellan den förre och basen af den senare. Den är 

för öfrigt af samma byggnad som hos föregående, och har 34 

till 38 (hos de större vanligen 36—38) enkle och oledade strå- 
lar. — Analfenan är rudimentär och har 3 till 4 strålar. — 

— Bröstfenorna äro små och afrundade, och deras längd innehål- 
les omkr. 5 till 5!/, ggr i hufvudets d:o. De hafva 10 enkle 

och oledade strålar. — Stjertfenan är liten och i spetsen trubb- 

vinklig, och dess längd innehålles omkr. 25 till 28 ggr i to- 

tallängden samt 2?/; till 3 ggr i hufvudets d:o. Den har 10 

enkle men ledade strålar. — Plåtarne å kroppen” bilda omkr. 

54 till 57 ringar (möjligen med någon liten variation), då nack- 

plåtarne och de på skuldergördeln sittande plåtarne icke tagas 

med i räkningen, och af dessa är den 14:de eller 15:de anal- 

ring; och således äro plåtarne i den öfra sidoraden, eller de 

öfre sidoplåtarne, från bröstfenans fäste till ofvan anus 14 till 

15. Sido- och stjertplåtarne i den öfra raden från anus till 

stjertfenan äro omkr. 40 till 42. Hvardera radens ryggplåtar 
äro omkr. 23. Den öfre sidokölen företer stundom och saknar 

stundom afbrott ofvan anus, och stundom hafva vi å ena sidan 

iakttagit ett sådant afbrott, under det att den andra sidan 
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saknat det samma. Bukplåtarne äro omkring 15 till 16, och 
af desse är den främste, som betäcker skuldergördelns sidohälf- 
ters förening, mindre än den följande och med honom starkt 
förenad, och den siste är rudimentär. På skuldergördeln och 

nacken äro plåtarne anordnade på samma sätt som hos före- 

gående, men med lägre kölar, och den främste nackplåten har 

ungef. ”/; af den följandes längd. Marsupiet är bildadt på 

samma sätt, som hos föregående, och har sin början på sidorna 

af anus, samt upptager 24—26 plåtringar och hos de äldre ha- 

narne något öfver 1/, af afståndet mellan anus och stjertfenans 
spets, samt äfven något öfver !/; af totallängden. — Färgen 

är underkastad betydliga vexlingar och liknar i allmänhet den 
hos tångsnällan. På ryggen och sidorna är den stundom mörkt 

gråbrunaktig eller grågrönaktig, med talrike gulhvite smärre 
fläckar eller punkter, och med mörkare svartbrunaktiga smala 

tvärband på ringarnes kanter, och på buken är den ljusare gråak- 
tig eller brunaktig, med dylike punkter. Stundom är den mera 

enfärgadt och ljust brunaktig. Ryggfenan gråhvitaktig och ge- 

nomsigtig, eller färglös och utan fläckar, och bröstfenorna grå- 
gulaktiga eller gulaktiga. Iris silfvergrå, med messingsgul an- 

strykning och med mer eller mindre mörk skuggning. 
Vid våra vestra kuster är denna art temligen allmänt fö- 

rekommande från Öresund och till Norska gränsen. Uti Skan- 

dinavisk Fauna yttras en förmodan, att den förekommer i Öster- 
sjön, men en senare tids erfarenhet har icke bekräftat detta. 

Enligt G. Wistaer!) och C. G. J. Petersen?) är den anträf- 

fad i Öresund. Uti Skand. Fauna uppgifves, att den på som- 

liga 'ställen i Skelderviken i sydligaste Kattegat är talrik, hvil- 

ket äfven vi iakttagit. I nämnda fauna uppgifves äfven, att 

den förekommer i både södre och norre delarne af Bohusläns 

skärgård. Detta har sedermera blifvit bekräftadt så väl af A. 

W. Manms som af vår egen erfarenhet, och Marm uppgifver, att 

han der tagit den i flera hundradetal. — Enligt R. Corrertr 

lär den vara mer eller mindre talrikt förekommande vid södra 

och vestra kusterna af Norge upp till Trondhjemsfjorden. I 

Bergens museum hafva vi haft tillfälle att se flera exemplar 

tagna der i trakten. — För öfrigt förekommer den enligt ScHrEe- 

GEL, GöntHER och Francis Dar vid kusterna af Holland och Eng- 

1, Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 53. 
2) Vidensk. Meddel. fra den Naturhist. Foren. i Kjöb. 1884, p. 159. 
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land '), och om, såsom möjligt är, den sammanfaller med Syng- 

nathus dumerilii, Morrzav, så förekommer den äfven vid de 

norra och vestra kusterna af Frankrike ned till Gascognerbugten. 

Till lefnadssättet öfverensstämmer den, så vidt kändt är, 
med de föregående. 

II. Slägtet Nerophis, RarisesQuE-ScHmarrz. 1810. 

(Indice dittiologia Siciliana, pag. 57. — 1810. — Scyphius, RISSO: 
Histoire naturelle des principales productions de P'Europe méridionale, T. 

III, pag. 185. — 1826. — Nerophis, KAUP: Uebersicht der Lophobranchier; 

Archiv fir Naturgeschichte, XIX:er Jahrg. 1:er Bd. pag. 234. — 1853). 

Kroppen utomordentligt smärt och långsträckt och baktill 

nästan trådformig, trindlagd, eller stundom framtill något hop- 

tryckt, föga eller icke kantig, och med mer eller mindre tjock 

hud å plåtbetäckningen. Stjerten mer eller mindre prehensil. 

Af fenor förefinnes blott en utbildad, nemligen ryggfenan, som 

har samma läge ungefär, som hos föregående slägte. Stjert- 

fena förefinnes stundom i rudimentärt tillstånd, och saknas 

stundom helt och hållet. Bröstfenor och analfena saknas, 

ehuru de förra såsom embryonala hudfenor förefinnas hos 
ungarne 1 ett tidigare wulvecklingsstadium. Hanarne sakna 

marsupium, och bära äggen på undra sidan af bålen eller 
framkroppen. 

Till detta slägte höra enligt Gönrtuer 7 arter från Europa, 
Indien och Sydamerika. De äro ännu sämre simmare än de af 

föregående slägte, och förflytta sig trögt i vattnet med ormlika 

rörelser, och träffas derför nästan endast bland alger och andra 

hafsväxter, vid hvilka de klänga sig fast med sin stjert. Stun- 
dom gripa de med stjerten omkring linor till fiskredskap, eller 

andra flytande föremål. Vår fauna räknar 3:ne arter af detta 

slägte. Kroppens plåtbetäckning företer samma anordning af 

plåtar och kölar, som hos föregående slägte, men den mer 

1) Den i Skandin. Fauna yttrade suppositionen, att den form, som 

vid England blifvit ansedd såsom unge af S. acus, och som fortplantar sig 

vid 4—5 tums längd möjligen kunde tillhöra denna arten, har af en senare 

tids erfarenhet vunnit bekräftelse. 
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eller mindre tjocke hud, som betäcker plåtarne, gör den mindre 
tydlig. Rygg- och bukplåtarne och deras kölar äro de, som i 
allmänhet äro mest dolde. 

förefinnes vanligen i rudimen- 
Fart; tIllStänd SÖKA oo 1. equoreus, (LINNÉ). 

NEROPHIS. a Bijertfona .. saknas helt ochfföga mera än 
hållet. 2:ne gånger . 2. ophidion, (LINNÉ). 

Längden af 

nosen innehålles 

i hufvudets d:o omkring 3:ne g 

gånger. . .. 3. lumbriciformis, (YARRELL). 

icke 2:ne gånger . 1. equoreus, (LINNÉ). 
NEROPHIS. 

Längden af nosen innehål-| . 3 ba 
Ju fvadetsedig. väl 2:ne gånger . 2. ophidion, (LINNE). 

omkr. 3:ne gånger 3. lumbriciformis, (YARRELL). 

1. Nerophis 2equoreus, (LissÉ)!). 

Store Hafsnålen, 

En rudimentär stjertfena förefinnes merendels. Nosens 

längd innehålles icke fullt 2:ne ggr i hufvudets d:o, hvilken 

senare innehålles omkring 12 till 13 ggr i totallängden och 

omkring 42?/, till 5!/, d:o i afståndet mellan det samma och 

anus, hvilken sist nämnde är 'belägen under den bakre delen 

af ryggfenan. 

FRERE ST 44 Stjl. 6-1. 
Syngnathus equoreus, LINNE: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 417. 

— 1766. 

3 KR B. Fries: Ichthyol. Bidr, till Skand:s Fauna, I. Släg- 

i tet Syngnathus; K. Vet. Academ:s Handl. 1837, pag. 

35. — 1838. 
å A H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 705. — 

1846—1853. 

"Denna art har stundom upptagits såsom typ för ett särskildt genus: 

Entelurus, A. DUMÉRIL. 

Lilljeborg : Fiskarne. II 30 
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Scyphius equoreus, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 
692. — 1855. 

Nerophis 3 W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd ed. (Ri- 
chardson) vol. II, pag. 409. — 1859. 

»  Anguineus, IDEM: ibm, pag. 414. i 

»  Gquoreus, ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 191. — 1870. 
R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 202. — 1875. 

A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 596. 
” ” 

” ” 

— 1877. 

Entelurus 2. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 

pag. 62. — 1881. 

Nerophis — » FRANCIS DAY: 'The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol, II, pag. 261, pl. 144, fig. 4. — 1880—1884. 
R. CoLLETr: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bad. (särsk. 

aftr.) pag. 114. — 1884. 

Af B. FRIES (anf. st.) har den fått benämningen Stora Hafsnålen, 
och i Skand. Fauna anföras utom denna de Svenska benämningarna Tång- 

nål och Hafsnål. OC. UCEDERSTRÖM!) uppgifver, att den, såsom de andre 
af denna fiskgrupp, vid Strömstad benämnes Tångsnälla. 

Beskr. Den ernår en rätt betydlig längd, och denna lär 

någon gång, enligt en hos Dar förekommande uppgift, stiga till 

41 Engelska tum, eller omkr. 1.020 meter. Honan blir större 
än hanen, men hennes längd öfverstiger vanligen icke 550 mill. 

och hans d:0 i allmänhet föga 400—450 mill. Den utomor- 

dentligt smärte och baktill nästan trådformige kroppsformen 

. företer betydliga skiljaktigheter mellan könen i fullt utveckladt 

tillstånd. Hanen har, liksom hos föreg. slägte, främre kroppen 
smärtare och trindlagd samt med tydligare spår till långsgå- 
ende kölar, i synnerhet till sidokölarne, samt med något plat- 

tad eller, liksom ryggsidan, plattkullrig buksida, och utan den 

långsgående hudköl å dessa sidor, som förefinnes hos den äldre 

honan, men är föga eller icke utbildad hos den yngre. Anus 
har hos honom i förhållande till totallängden sitt läge något 
längre fram än hos henne. Hos honan, i synnerhet den äldre, 

är framkroppen ganska märkbart hoptryckt, och med höjden be- 
tydligt större än bredden. Största kroppshöjden innehålles hos 

hanen något öfver 50, och hos den äldre honan något öfver 30 
ggr i totallängden, och störste tjockleken är hos honom ungef. 

lika med den förra, men utgör hos henne föga mera än /, af 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4. p. 67. 
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den samma. Den baktill nästan trådformige stjerten är bakerst 
något hoptryckt, men så smal, att dess minsta höjd hos hanen 
innehålles omkr. 11 och hos honan omkr. 15 ggr i största 
kroppshöjden. Afståndet mellan nosspetsen och anus innehålles 
hos hanen omkr. 2?/; och hos honan omkr. 2:ne ggr i total- 

längden, och anus är belägen i den 30:de eller 31:ste plåtrin- 
gen. Kroppens plåtbeklädnad är betäckt af en tjock och plå- 

tarne i mer eller mindre grad döljande ytterhud, som i synner- 
het är utbildad hos den äldre honan. Såsom ofvan antyddes, 
bildar denna ytterhud hos henne långs midten af rygg- och 
buksidorna — å den förra mellan nacken och ryggfenan, och 

å den senare mellan gälnäset och anus — en köl, som är mera 

utbildad å ryggsidan och i synnerhet är märkbar hos den äldre 
honan, och gör, att hennes framkropp eller bål är särdeles 
tydligen hoptryckt, ehuru denne köl baktill är lägre. Mellan 

anus och stjertspetsen hafva vi räknat omkr. 65 till 72 plåt- 
ringar, af hvilka de bakerste äro helt små. — Hufvudet är 
temligen långt, men smalt. Dess längd innehålles hos honan 

omkr. 12!/, och hos hanen omkr. 13 ggr i totallängden, och 
hos hanen omkr. 4?/; och hos honan omkr. 5!/, ggr ij afstån- 
det mellan det samma och anus, och är hos hanen omkr. 4 och 

hos honan nära 3 ggr större än största kroppshöjden. Dess 

största höjd, som hos hanen är föga, men hos den äldre honan 
mycket mindre än största kroppshöjden, innehålles omkr. 4 till 
5 ggr i dess längd. Hjessan och nacken äro kullriga och utan 

kölar, och pannan är plattad. Supraorbitalkölarne äro föga 
märkbare, och räcka knappt framom näsborrarne. Nosen är 
lång, nästan trindlagd, ehuru framtill något hoptryckt, stun- 

dom rät och stundom något uppåt böjd, och alltid med den 

öfre profilen konkav och med spetsen litet uppåt böjd. Långs 

midten af dess öfra sida har den en låg och trubbig köl, som 

baktill förenar sig med supraorbitalkölarne, och på hvardera 

sidan af den går en låg, men skarpare köl. Nosens längd, eller 

afståndet mellan nosspetsen och ögat, är något större än !/, af 

hufvudets d:o, och något mer än dubbelt större än hufvudets 

största höjd. Den apicale munnen är mycket liten och med 

starkt uppstigande munspringa, och den afrundade underkäken 

- räcker icke upp till nosspetsens öfre kant. Näsborrarne äro 

nära intill hvarandra och strax framom ögonen. Dessa senare 

äro af medelmåttig storlek, och deras längddiameter, som ut- 
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gör omkr. 1/, till ?/, af hufvudets höjd midt öfver dem, inne- 
hålles omkr. 11 till 12 ggr i dess längd, och är något litet 

större än pannans bredd midt öfver dem. Gälöppningen, som 

är belägen ofvan den bakre änden af locket, är blott ett par 

eller tre mill. lång. Locket är af en elliptiskt oval form och 
på grund af den betäckande huden slätt, men under den har 
det radiära, knottriga streck af något så när enahanda beskaf- 

fenhet med dem hos föregående slägte. — Ryggfenan är af 

samma beskaffenhet, som hos föregående slägte, och företer uti 

sitt läge i förhållande till totallängden temligen betydliga vex- 

lingar, ehuru den i allmänhet börjar på den 22:dre plåtringen 

långt framom anus och sträcker sig öfver 12—13 plåtringar. 

Afståndet mellan nosspetsen och ryggfenan innehålles hos hanen 

omkr. 3 och hos honan omkr. 21/, ggr i totallängden. Rygg- 
fenans längd är något mera än 11!/, ggr större än hufvudets 

d:o, och den sträcker sig med mellan !/, och !/; af den samma 

bakom anus, som således är belägen långt bakom dess midt. 

Dess höjd innehålles nära 9 ggr i dess längd, och den är så- 

ledes låg och har den öfre kanten jemn. Den har 37 till 44 (van- 

ligen 40—43) strålar, som äro enkle och oledade och af samma 
beskaffenhet, som de hos föreg. slägte. — Stjertfenan, som icke 

så sällan saknas hos äldre exemplar och är mest utbildad hos 

de unge, har-6 till 7 helt korte strålar, af hvilka dock hos de 

äldre stundom en eller annan kan saknas eller vara dold af 

huden. — Färgen är olivbrun (enligt B. Frizs skönt brandgul 

eller brungul), mörkast på ryggsidan, och på sidorna af fram- 

kroppen eller bålen och äfven af den främste delen af stjerten 

med smala ljust blåaktiga tvärband, som äro kantade eller be- 
gränsade af svartbruna streck. Den hos äldre honan varande 

hudkölen å ryggen har kanten svartbrun. Ett mörkt purpur- 

rödt streck går från ögat framåt långs sidan af nosen och bakåt 

öfver öfre kanten af locket. Iris messingsgul, och ryggfenans 
strålar gule. De yngre med mindre lysande färger. Små un- 

gar hafva enligt A. W. Maim på en ljusgrön botten smala 

hvita tvärband. j 

Ungarne hafva kortare nos, och kunna lätt förvexlas med 

N. ophidion, om man icke ser efter stjertfenan, hvilken hos dem 

är särdeles tydlig. Hos en sådan hafva vi funnit följande di- 

mensioner: Totallängd 142 mill.; största kroppshöjd, öfver huf- 

vudet, 3 mill.; d:o öfver bålen 2!/, mill.; afstånd mellan nos- 
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spetsen och anus. 57 mill.; d:o mellan d:o och ryggfenan 44 
mill.;  hufvudets längd 13 mill.; nosens d:o 5!/, mill.; ögats 
längddiameter 12?/; mill.; ryggfenans längd 19 mill.; stjertfe- 
nans d:o 1!/, mill. Kroppen är alldeles trind, och något smär- 

tare än hos de äldre. Anus har sitt läge längre fram än' hos 

dem, och hufvudet är jemförelsevis större och med kortare nos, 
och såsom vanligt med större ögon. Stjertfenan är mera ut- 

bildad och har 6 tydlige strålar. Till plåtar och kölar äro 
redan tydliga, ehuru svaga, spår. 

Denna art, hvars förekomst i Sverige först blifvit upptäckt 

af B. Fries (anf. st.), är vid våra vestra kuster icke egentligen 

sällsynt, ehuru den icke kan sägas vara allmän derstädes. En- 

ligt S. Ninsson (Skand. Fauna) förekommer den i Öresund, 
hvarifrån han åtskilliga gånger erhållit den, tagen vid Lands- 

krona. Der är den dock troligen sällsynt, emedan den hvarken 

anföres af N. O. ScHaGerström eller C. P. Åström. Den ofvan 
anförde ungen är tagen i trakten af Halmstad af F. A Smirr, 
hvilket tyckes bevisa, att den fortplantar sig i södra Kattegat. 

A. W. Marnx (anf. st.) uppgifver, att han under 30 års tid er- 
hållit omkr. 2—3 dussin af den från Bohusläns skärgård, och 

han antager den derför såsom icke särdeles sällsynt derstädes, 

ehuru den af det skäl, att den der håller sig på något större 

djup (6—14 famnars) blott undantagsvis erhålles i hummer- 

tinor och skäddegarn. Enligt OC. Cepverström?!) är den allmän i 
trakten af Strömstad. — Enligt R. Correrr är den talrik vid 
de södra och vestra kusterna af Norge upp till Trondhjemsfjor- 

den. — För öfrigt förekommer den vid Holland, England och 
Frankrike, och skall enligt Morrav äfven finnas i Medelhafvet, 
förmodligen dess vestre del, emedan Giariori icke upptagit den 

bland Italiens fiskar. 

I afseende på dess lefnadssätt har, enligt hvad ofvan blif- 

vit anfördt, Mann gjort den iakttagelsen, att den i allmänhet 

såsom äldre håller sig i något djupare vatten än våre andre 

hafsnålar, och Francis Day säger, att den vid Englands kuster 

håller sig på 15—50 famnars djup, ehuru den i lugnt och sol- 

skent väder stundom kommer upp till ytan för att sola sig, 

och då med stjerten håller sig fast vid diverse i hafsytan kring- 

drifvande växter och andra föremål. För öfrigt håller den sig 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, pag. 67. 
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på sådana ställen, der vegetation förefinnes. Den lefver af di- 
verse smärre hafsdjur, och man har iakttagit, att den afplockat 
på Zostera marina sittande ungar af Actiniden Anthea cereus. 

Dess helt lille mun tillåter den endast att sluka mycket små 
djur. Dess fortplantning inträffar under den varmare årstiden, 

och Marnm har den 11 Augusti i Bohuslän från 14 famnars 

djup tagit en hane, som under buken framom anus och till ett 

afstånd af en noslängd bakom gällocket bar 10—12 irreguliera 
långsgående rader af ägg, som innehöllo nära kläckningsfär- 

dige embryoner af 9—10 mill:s längd. Liksom hos de följande 

arterna, fästas äggen å hanens buksida, som saknar marsupium, 

medelst en klibbig vätska (”segt slem”, EKxström), som sannolikt 

afsöndras från båda könen vid äggens öfverflyttning och påfäst- 
ning. Sannolikt sker denna öfverflyttning, liksom hos föregå- 

ende, i flera omgångar. 

2. Nerophis ophidion (Liss£). 

Lille Hafsnålen. 

Stjertfena saknas helt och hållet. Nosens längd inne- 

hålles väl 2:ne gånger i hufvudets d:o, hvilken senare inne- 

hålles omkr. 15 till 19 gånger i totallängden och omkr. 6 till 

9/3 gånger i afståndet mellan det samma och anus, hvilken 

sist nämnde är belägen under den främre delen af ryggfenan. 

Rf. 34—38. 

”Syngnathus Ophidion, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 131. — 1761. 

3 » OC. U. EKströÖM: Fiskarne i Mörkö skärgård; K. Vet. 

Acad:s Handl. 1831, pag. 280. — 1832. 

å . 8. NILSSON: Prodromus Ichthyologige Scandin. pag. 67. 

— 1832. 

bv , B. Fries: K. Vet. Acad:s Handl. 1837, pag. 36. — 1833. 

N erophis , H KRrRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 716. — 

1846—1853. 

Scyphius » S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

694. — 1855. 

Nerophis » W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson) vol. II, pag. 416. — 1859. 

3 » ÅA. GÖUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 192. — 1870. 
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Nerophis ophidion, R. COLLETT: Norges Fiske, p. 202. — 1875. 
Scyphius A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

597. — 1877. ; 
Nerophis 5 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875-78: Videnskabs Selskabets i Christiania Forhand- 

linger 1879, N:o 1 (särsk: aftr.), pag. 101. — 1879. 

5 E. Moreau: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 
pag. 68. — 1881. 

5 5 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol, II, pag. 262, pl. 144, fig. 5; — 1880—1884. 

5 : MöBIius & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 104. 

— 1883, 

5 pe R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 114. — 1884. 

Enligt LINNÉ benämnes den hos oss Hafsnål och i Halland Tang- 

smipa. C. U. EKSTRÖM anför derjemte namnet Sjönål, och i Skandin. Fauna 

har den erhållit benämningen Lilla Hafsnålen. 

Beskr. Den blir på långt när icke så stor, som föregå- 

ende art, men den blir dock något större än den vanligen upp- 

gifne storleken, och dess totallängd stiger till omkr. 1 fot eller 

300 mill. YaArreur uppgifver denna längd såsom den största, 

och vi hafva iakttagit honor, som haft en längd af 276 till och 

med 303 mill. Hanen blir icke så stor som honan, och hans 

längd synes enligt vår erfarenhet på sin höjd stiga till 200 

mill. Den är af en ännu smärtare kroppsform än den föregå- 
ende arten, och den bakre kroppen, eller stjerten, är ändå mera 

trådformigt utdragen än hos den. Skiljaktigheterna mellan kö- 

nen äro af enahanda beskåffenhet med dem hos den föregående 

arten, med undantag deraf, att honan har framkroppen jemfö- 

relsevis något lägre än den hos den samma, beroende derpå, 

att den hos den äldre honan långs ryggen å framkroppen gå- 

ende hudkölen är mindre utbildad. Deremot är den långs fram- 

kroppens buksidå gående hudkölen hos den äldre honan något 

mera utbildad. Framkroppen är emellertid hos den äldre ho- 

nan tydligen hoptryckt och med en hudköl långs rygg- och 

buksidorna, ehuru den å den förra är helt liten, och den å den 

senare stundom äfven är obetydlig. Hos hanen är deremot 

kroppen trind och utan dylike hudkölar. Största kroppshöjden 

' innehålles hos hanen omkr. 70 och hos honan omkr. 45 till 53 

ggr i toballängden, och störste tjockleken är hos honom ungef. 

lika med eller föga mindre än den förra, och utgör hos henne 
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omkr. !/, till nära ?/; af den samma. Anus, som har sitt läge 
i den 32:dre eller 33:dje plåtringen och under slutet af den 

l:ste !/, eller !/, af ryggfenan, är hos denna, liksom hos före- 

gående art, i förhållande till totallängden belägen längre fram 
hos hanen än hos honan. Hos honom sitter den något litet 

framom midten af totallängden, och hos henne något bakom 

den samma, och hos honom innehålles afståndet mellan nos- 

spetsen och anus omkr. 22/, till 2!/,, och hos henne omkr. 

12/5 till 158/, ggr i totallängden. Plåtbeklädnaden öfverens- 
stämmer i det närmaste med den samma hos föregående art, 

men 'plåtarnes kölar äro svagare, och då den dem betäckande 

huden är tjock, äro desse kölar å friska exemplar icke eller 
föga märkbare. Hos unga exemplar af under 100 mill:s längd 

äro kölarne tydligare. Mellan analringen och stjertspetsen hafva 
vi räknat 67 till 73 plåtringar, och således inalles å kroppen 

99 till 106 d:o!). — Hufvudet är temligen litet och kort, och 

dess längd innehålles hos den äldre honan omkr. 17 till 19, 

och hos hanen omkr. 15 till 16 ggr i totallängden, och hos ha- 

nen omkr. 6 till 6!/; och hos honan omkr. 8 '/; till 92/3; ggr 

1 afståndet mellan det samma och anus, och den är hos hanen 

omkr. 42/, till 42/, och hos honan omkr. 22/, till nära 3 ggr 

större än största kroppshöjden. Dess största höjd, som hos ha- 

nen är lika med eller föga mindre, men hos honan temligen 

betydligt mindre än största kroppshöjden, innehålles omkr. 4 
till 5 ggr i dess längd. Hjessan och nacken äro kullriga och 

. släta och höja sig föga öfver den plattkullriga pannan, men ba- 

kerst på nacken. äro å o. epotica elt par mycket små kölar, 

mellan hvilka ryggens hmudköl går något litet framåt på öfra 

nackbenet. MSupraorbitalkölarne äro nästan omärklige. Nosen 
är temligen kort, och dess längd innehålles omkr. 2!/, till 22/, 
ggr i hufvudets d:o, och är således något mindre än !/, af den 
senare. Den är något uppåt böjd och framtill” något litet hop- 

tryckt, och långs midten ofvan med en köl, som upphör på 

främre delen af pannan, och på hvardera sidan af denne är en 

annan mindre d:o. Den lille, apicale munnen, har nästan ver- 

tikal munspringa och är framtill tillsluten af underkäken, som 

nästan räcker upp till nosens öfre kant och nedtill företer en 

1) YARRELL (arf. st.) har räknat till och med anus 29—30, och från 

anus till stjertspetsen 75—79 plåtringar. 
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temligen tydlig hakvinkel. Näsborrarne äro små och rundade 
och nära intill hvarandra och intill ögat. Ögonen äro af me- 
delmåttig storlek, och 'äro väl så stora hos hanarne som hos 
honorna, och deras längddiameter innehålles omkr. 6 till 9 ggr 
i hufvudets längd, och utgör omkr. ?/, till 3/, af hufvudets 
höjd midt öfver dem. Gälöppningarne och locken likna dem 
hos föregående art, och der förmärkes knappast någon köl vid 
lockets fäste. — Ryggfenan börjar på ett afstånd från nos- 
spetsen, som hos hanen innehålles omkr. 2/, till 2!/,, och hos 
honan omkr. 17/; till nära 2 ggr i totallängden, och således 
hos honom längre fram än hos henne, men dock hos båda kö- 

nen i allmänhet på den 30:de plåtringen, och den har den 1:ste 

!/, eller !/, af sin längd framom anus, och sträcker sig öfver 
10 till 12 plåtringar. Dess längd, som stundom är väl 1/, 
och stundom närmare 2:ne ggr större än hufvudets d:0o, inne- 
hålles omkr. 9 till 10 ggr i totallängden. Den är något så 

när af samme form, som hos föreg. och har sin största höjd, 
som innehålles omkr. 9 ggr i längden, belägen något framom 

midten. Den har 34 till 38 (vanligen 36--37) strålar, som 
äro enkle och oledade och temligen starkt utbredde vid spetsen. 
— Till stjertfena finnes intet spår. — Färgen är något vex- 

lande, men i allmänhet till störste delen grön eller grönaktig. 
Könen synas förete någon olikhet i färgen, och den äldre honan 
har den mera lysande. Hos lefvande äggbärande hanar hafva 
vi iakttagit följande färg: Ofvan gulaktigt grön och temligen 
mörk, med ett svartaktigt streck långs ryggens midt från nac- 

ken till ryggfenan ; under något blekare, gråaktigt grön, på si- 
dorna och undertill med någon glans. Locket blekt köttrödt. 

Från munvinkeln bakåt genom ögat och bort emot öfre delen 

af gälspringan ett svartgrått band, och midt uti detta mellan 

munvinkeln och ögat ett hvitaktigt streck, och bakom ögat ett 

sådant i öfre kanten af det svarta bandet. TIris silfverhvit, med 

guldgul skiftning, och upp- och nedtill med brunaktig skugg- 

ning och med en smal silfverhvit ring närmast pupillen. På 

ryggen och kroppssidorna derjemte en del hvite punkter och 

smärre fläckar. Ryggfenan vattenklar. Hos något större och 

äldre hanar är det hvitaktiga strecket mellan munvinkeln och 

ögat bredare och ljust blått, och äfven det bakom ögat har 

denne färg, och stundom finnas flera blå streck på locket, och 

långs kroppssidan nedtill mellan hufvudet och anus är stun- 

1 
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dom ett mer eller mindre afbrutet och baktill otydligare ljust, 

blåaktigt eller blågrönt band, och långs hvardera sidan af ryg- 
gen en rad blåaktige mindre fläckar, och irreguliere sådane och 
punkter af ljust blåaktig färg finnas stundom äfven på stjerten !). 

De i kläckning stadda äggen äro grönaktiga; eljest äro de gulak- 

tiga. Den äldre honan hafva vi funnit försedd med något lifligare blå 

långsgående ränder och fläckrader på sidorna af nosen och huf- 

vudet, och af dessa flera på locken, och äfven på sidorna af 

främre kroppen bakom hufvudet. För öfrigt var hennes färg 

glänsande och temligen mörkt gulaktigt grön, med talrike smärre 

blåhvite fläckar och punkter på framkroppen och stjerten, och 

med ett. svartaktigt smalt streck långs midten af den förres 

både öfra och undra sida. Marm (anf. st.) beskrifver färgen 

hos en efter utseendet äldre hona sålunda: ”Färgen grön, mot 

stjertspetsen gulaktig. Något bakom mungipan förekommer på 

hufvudets sida en himmelsblå strimma, som under ögat bildar 

en båge, men der öfvergår till flera greniga dylika på gälloc- 

ket. Bakom detta börjar en bredare strimma upptill och två 

dylika nertill, samt mellan den förra och de senare 8, derefter 

4—2—1 finare sådana, hvilka fortsätta något öfver en hufvud- 

längd bakom gällocket. Men dessa högblå strimmor upplösa 

sig derefter till ljust blåhvita fläckar, och på stjertens sidor 

slutligen till små punkter. Färgen mellan de blå strimmorna 

är brunröd. Iris brunröd, med 4—5 hvitaktiga, större fläckar, 

samt i kanten baktill grön”. De yngre hafva föga eller ingen 
blå färg, och äro ofvan mörkare och under ljusare gulgröne. 

Uti ett temligen tidigt stadium och uttaget ur ägget har 

ett embryo af denna art blifvit beskrifvet och afbildadt af A. 

DE QUATREFAGES!), men då denna beskrifning blott är grundad 

på detta enda stadium, och materialet för öfrigt synes hafva 

varit inskränkt, har den i ett och annat afseende blifvit brist- 
fällig, ehuru den i detalj sysselsätter sig med den anatomiska 
byggnaden. Vi hafva haft tillfälle att undersöka ungar af den 

samma strax efter det de blifvit framkläckte från en hane, som 

förvarades lefvande i en tallrik. Deras längd var 9 mill; 

1) Dessa blå streck och fläckar hos hanen anses af R. COLLETT för 

att tillhöra hanens parningsdrägt. I så fall hafva de samma betydelse hos 

honan. ; 
2) Annales de Sciences mnaturelles, 2:e série, T. XVIII, Zoologie, Pp- 

193. — 1842. 
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framkroppens höjd å det ställe, der ännu inom bukväggen en 
återstod af äggulan förmärktes, var väl 1/, mill; d:o d:o midt 
emellan detta ställe och anus !/, mill.; stjertspetsen Vaa mal. 
hög, allt utan inberäkning af embryonalfenan; afståndet mellan 
nosspetsen och anus 4 mill.; hufvudets längd föga öfver 1 mill.; 
nosens d:o !/3 mill.; ögats längddiameter !/, mill.; de embryo- 
nala bröstfenorna ?/; mill. långa; höjden af den embryonala 
fenan långs rygg- och buksidorna !/,, till !/, mill. Desse un- 
gar hafva en mera långsträckt och smärt form än den, som 
blifvit afbildad af pe QuarrEFARGES, och ännu mera än den, som 
för följande arten blifvit afbildad af B. Frirs!). Hufvudet är 

kort och tjockt och . klumpigt, med kort, mopslik och uppåt 
böjd nos och stora ögon, såsom vanligt. Mun- och analöpp- 
ningar finnas redan, och bukväggen är sluten och äggulans 
återstod omsluten af den. Å sidorna af bålen synas utstående 

ojemnheter eller små knölar, motsvarande dem, som af Fries 
med rätta antagits vara bildade af kotornas sidoutskott. Loc- 

ket är ännu outbildadt, och bakom den utstående kanten af det 

samma är, såsom Fries anmärkt, en större gälöppning, ehuru 

gälarne icke äro fullt utbildade. Långs rygg- och buksidorna 
är en hyalin embryonalfena, omslutande stjertspetsen och, såsom 

redan blifvit antydt, af något vexlande höjd på olika ställen. 
Den börjar på ryggsidan något bakom midten af afståndet mel- 
lan hufvudet och anus, och på buksidan der återstoden af ägg- 

gulan slutar och något litet framom nämnde midt, och på denna 

sida har den ett litet afbrott vid anus, som bildar en stark af- 

sats. Öfverhufvud taget är denna fena något lägre på rygg- 

än buksidan. De embryonala, membranösa bröstfenorna äro 
jemförelsevis stora, och företedde ofta starkt vibrerande rörelser. 

Till fenstrålar synas inga spår hvarken i dessa fenor eller på 
ryggen ?). Desse ungar äro af en genomsigtig gråhvitaktig färg, 

med en del mörkare pigmentpunkter, stälde i rader. De voro 
ganska rörlige, och simmade med tillhjelp af sina embryonala 

fenor strax efter det de blefvo framkläckte, men emellanåt lågo 

de "stilla på bottnen af tallriken. 

I öfverensstämmelse med hvad C. U. Ezxsrtröm uppgifvit 

hafva vi iakttagit, att den i Stockholms skärgård är den tal- 

1) K. Vet. Acad:s Handl. 1837, tab. IVA Oe 

2) Enligt R. COoLLETT :(anf. st.) ha de yngre, som äro under 112 

mill. i längd, dessa embryonala bröstfenor ännu i behåll och 1 mill. länga. 
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rikast förekommande representanten för tofsgälarnes grupp, och 
detta är sannolikt förhållandet äfven i våre andre östre skär- 

gårdar. Redan ARrrtevi!) uppgifver, att den förekommer i Bott- 

niska Viken ända upp vid Ångermanland, och LinsÉ anför på 

grund deraf, att den finnes i Bottniska Viken. Doktor J. A. 
Wiström har benäget meddelat oss, att den der förekommer i 

trakten af Hudiksvall. Enligt A. J. Mera förekommer den der 

vid Finland upp till 60—062 nordlige breddgraden. Dess före- 

komst så långt upp i Bottniska Viken utvisar, att den fördra- 

ger bräckt vatten, eller sådant, som är nästan färskt. För öf- 
rigt är den allmänt förekommande vid alla våra hafskuster till 
gränsen af Norge, ehuru det anmärkes i Skand. Fauna, att den 
synes vara talrikare i öfre delen af Östersjön än vid kusterna 

af Skåne. Detta kan möjligen hafva sin grund deri, att den 
föredrager bergiga stränder. — Vid Norges södra och vestra 

hafskuster är den inom tångregionen enligt R. Conrett allmän 

upp till Trondhjemsfjorden. — För öfrigt förekommer den vid 

Englands och Frankrikes kuster och äfven i Medelhafvet, der 

den enligt Moreau och Gierioui är funnen vid Nizza och enligt 

CaAnesTtrRIN! skall vara allmän i Adriatiska Hafvet. 

Den håller sig inom tångregionen på ringa djup (ofta på 

'/,—5 famnars), der ymnig vegetation förefinnes. Den, liksom 

föregående, är en dålig simmare, och förflyttar sig stundom trögt 

genom några ormlika rörelser, eller ock simmar den helt sakta 
rätt fram genom undulära rörelser med ryggfenan. Oftast träf- 

fas den bland växter, vid hvilka den slingrat sig fast med sin 

för denna förrättning särdeles lämplige stjert. Då dessa växter 

äro gröna, och i synnerhet om de utgöras af hafsalgen Chorda 

Jilum, hvilken växt den gerna söker, är den bland dessa rätt 

svår att upptäcka, och kan på detta sätt erhålla ett skydd 

emot roffiskarne. B. Fries!) anför, att då ”flere individer vi- 

stas tillsamman i samma kärl, får man ofta se dem slingra 

stjertarne tillsamman och bilda grupper, som på visst sätt likna 

de gamla figurer, man ser öfver så kallade Ratzen-Könige”. 

Äfven vi hafva haft tillfälle att iakttaga, huruledes flera exem- 
plar på detta sätt mycket starkt hade slingrat sig fast vid 

hvarandra, och de släppte icke sitt tag förr än de lades i sprit. 

1) Descriptiones Specierum Piscium, p. 1, N:o 1. 

2) K. Vet. Acad:s Handl. 1837, p. 60—61. 
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Ett dylikt hopslingrande eger naturligtvis äfven rum vid par- 

ningen, ehuru då blott mellan hanen och honan. Liksom före- 
gående, lefver den endast af sådana små ryggradslösa djur, som 

den med sin lille mun kan taga och sluka. Dess fortplantning 

inträffar enligt OC. U. Exrström (anf. st,) under den varma års- 
tiden från slutet af Maj till September, efter hvilken månad 

han aldrig hade träffat någon äggbärande hane. Äggen, som 
hafva en diameter af ungef. 1!/, mill. fästas af honan medelst 
ett segt och i vattnet sedermera hårdnande slem på undra si- 

dan af hanens framkropp eller båle, från strax bakom hufvudet 
(stundom dock något längre bakom detta) till strax framom 

anus, och i 2—4 långsgående irreguliera rader. Hos de minste 

hanarne, af 145 mill:s längd, bilda de stundom blott 2:ne och 
hos de störste 4 rader. Deras antal är, då hanen blifvit full- 

satt, i allmänhet 100—120—130: Det hårdnade slemmet, med 

hvilket äggen blifvit fästade, bildar omkring fästet för dem 

smärre celler, som efter äggens kläckning ännu någon tid äro. 

qvar på hanens buksida. 

3. Nerophis lumbriciformis (YARrRrErr). 

Krumnosige Hafsnålen. 

Stjertfena saknas helt och hållet. Nosens längd innehål- 

les omkring 3:ne gånger i hufvudets d:o, hvilken senare inne- 
hålles omkring 12 till 14 gånger i totallängden och omkr. 3 

till 3 ?/, gånger i afståndet mellan det samma och anus. Nosen 

temligen starkt uppåt böjd. Anus belägen under den främre de- 

len af ryggfenan och vid slutet af den förste Y/; af total- 

längden. 

Rf. 24—26. 

'Syngnathus lumbriciformis, W. YARRELL: History of British Fishes, 1:st 

edit. vol. II, pag. 340. — 1835—1836. 

B. FrIEs: Ilchthyologiska Bidrag till Skandinaviens Fauna. 

I. Slägtet Syngnathus; K. Vet. Academiens Handl. för 

år 1837, pag. 38, tab, III, fig. 5—6. — 1838. 

Nerophis , H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 723. — 

1846—1853. 

Scyphius » S. NILSSON: Skandin, Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

695. — 1855. 
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Nerophis lumbriciformis. W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. 
(Richardson), vol. II, pag. 420. — 1859. 

» AA. GUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. 

vol. VIII, pag. 193. — 1870. 

» R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 203. — 1875. 
Scyphius » ÅA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

598. — 1877. 
Nerophis » ÅG. WINTHER: Prodr. Ichthyol. Dan. marine; Naturhist. 

Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 54. — 1879—1880. 

3 » E. MoreaU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 

pag. 65. — 1881. 

3 » FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 263, pl. 144, fig. 6. — 1880—1884. 

Af B. FRIES har den fått det Svenska namnet Läla Hafsnålen och 

i Skandinavisk Fauna det af Krumnosade Hafsnålen. 

Beskr. Den är mindre än den föregående arten, och dess 
längd öfverstiger enligt B. Fries och Morrav sällan 150 mill., 

ehuru Jenyns enligt Fr. Day skall någon gång hafva funnit 

dess längd stiga till omkr. 225 mill. Den minste af de af R. 

Corretrt iakttagne äggbärande hanarne hade enligt benäget skrift- 
ligt meddelande en längd af 107 mill., och den största af ho- 

nom iakttagna honan var 165 mill. lång, och då äfven af denna 

art honan säkerligen blir större än hanen, synes den af JEnyns 
uppgifna längden vara väl starkt tilltagen, eller åtminstone 

högst ovanlig. — Den är af en mindre smärt form än den 

föregående arten, och den äldre honan har, liksom hos båda de 

föregående, bålen högre än den hos hanen, och har den tydli- 

gen hoptryckt och med mer eller mindre tydlig långsgående 

hudköl å både rygg- och buksidorna, då hanen deremot har 

framkroppen eller bålen trindlagd eller nästan trekantig, med 

höjd och tjocklek ungef. lika. Största kroppshöjden innehålles 
hos henne omkr. 25 till 26, och hos honom omkr. 27 till 30 

ggr i totallängden, och störste tjockleken utgör hos henne omkr. 

2/.—3/,, eller stundom t. o. m knappt detta af den förra, som 
hos henne är betydligt större än hufvudets största höjd. Stjert- 
spetsen är något hoptryckt, och är icke särdeles fin, och saknar 

alla spår af stjertfena. Anus har sitt läge ungefär vid slutet 

af den förste !/, af totallängden, eller föga der framom, och 
ungef. under slutet af den förste '/, af ryggfenan, och den är 
belägen i den 18:de eller 19:de plåtringen. Plåtarne äro be- 
täckte af en ganska tjock hud, som gör dem särdeles otydlige, 

och deras kölar äro icke märkbare, med undantag af de nedre 
sidokölarne å framkroppen hos hanen, som äro något utstående 
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och göra, att denne kroppsdel hos honom är i någon mån tre- 
” kantig. Å stjerten från anus till stjertspetsen hafva vi å ett 
exemplar af 110 mill:s längd räknat 54 till dö plåtringar. Så- 
ledes är plåtringarnes hela antal omkr. 73. Å större exemplar 
kunna de möjligen vara något flere. De siste plåtringarne å 

stjerten äro helt små och korte. — Hufvudet är litet och nå- 

got mopslikt. Dess längd innehålles omkr. 12 till 14 ggr i 
totallängden och omkr. 3 till 3:/; ggr i afståndet mellan det 
samma och anus, och är hos äldre honan omkr. 2:ne och hos 

hanen omkr. 2—3 ggr större än största kroppshöjden. Dess 

största höjd, som hos honan är betydligt mindre än största 

kroppshöjden, innehålles omkr. 3:ne ggr i dess längd. Den 

korte, något uppåt böjde nosen gifver hufvudet dess mopslika 
utseende, Dess längd, eller afståndet mellan ögat och dess spets, 

icnehålles 3:ne ggr eller väl detta i hufvudets d:o. Närmare 
spetsen är den något hoptryckt, och dess öfre profil är starkt 
urbugtad eller konkav. Långs öfra sidan går en köl, som slu- 

tar vid främre delen af pannan. Munnen är af vanlig beskaf- 

fenhet, och den afrundade underkäken räcker icke fullt upp till 

öfre kanten af nosspetsen. Näsborrarne hafva vanligt läge, och 

de främre äro något utstående. Supraorbitalkölarne äro otyd- 
lige, och pannan är mycket smal, och hjessan är kullrig och 
slät. Ögonen äro temligen stora, och deras längddiameter, som 

är ungef. dubbelt större än pannans bredd midt öfver dem, 

samt stundom utgör omkr. 2/; och stundom föga mera än !/, 

af hufvudets höjd å samma ställe, innehålles omkr. 6 till 7 
ggr i hufvudets längd. Locken äro temligen smala, och af en 

nästan elliptisk form, och gälöppningarne äro särdeles små. — 

Ryggfenan, som börjar på ett afstånd från nosspetsen, som in- 

nehålles omkr. 3!/, till nära 31!/; ggr i totallängden, och på 
den 18:de eller 19:de plåtringen, samt har ungef. den förste 

1/7 af sin längd framom anus, och upptager 7 plåtringar, är 

jemförelsevis kort, och dess längd är stundom ungef. lika med 

och stundom litet längre än hufvudets d:o. Den är för öfrigt 
af vanlig form och beskaffenhet, och har 24 till 26 enkle och 

oledade strålar. — Färgen är underkastad betydliga vexlingar. 

Å ett af oss i Bohuslän taget exemplar (hona) hafva vi medan 

det var lefvande iakttagit, att det hade öfver allt en brun färg, 

som undertill var något ljusare. Bakom ögat var en rad af 

hvite fläckar. Dylike funnos äfven på locket och på kroppssi- 

dan, i synnerhet strax bakom locket. Å ett af oss vid Norge 
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taget exemplar (äfven en hona) hafva vi iakttagit en grönaktig 

färg, som var ljusare undertill. Å hvardera sidan af den främre 

delen af stjerten var en rad af mörkbrune fläckar. Iris var 

messingsgul, med stark svartaktig skuggning. B. Fries (anf. 
st.) uppgifver, att dess vanlige grundfärg är kastanjebrun, på 

somliga exemplar ljusare och på andra mörkare, och långs efter 

ryggen med irreguliere större fläckar af hvitgrå färg, hvilka 

sedermera utåt stjerten upplösa sig i många smärre sådane, och 
gifva denne kroppsdel en marmorerad färg. Francis Day upp- 

gifver färgen vara olivbrun, med hvita linier och smärre fläc- 

kar tvärs öfver nedre delarne af hufvudet och kroppen. 

Dess ungar hafva, såsom ofvan är anfördt, blifvit beskrifne 

af B. Fries!) sådane de visade sig kort efter det de blifvit 
kläckte. Deras längd var omkr. 14 mill. Sedda från sidan, 
voro de på längt när ej så smärte, som de ofvan beskrifne un- 

garne af lille hafsnålen. De voro genomskinliga och af en 
hvitaktig färg. Hufvudet var mycket stort i förhållande till 

den öfrige kroppen, och utgjorde ungef. 1/, af totallängden. No- 

sens längd var, emot det vanliga förhållandet med ungarne 

af denne fiskgrupp och äfven emot förhållandet med ungarne 

af benfiskarne i allmänhet, längre i förhållande till den öfrige 
delen af hufvudet än hos de gamle. Gälöppningarne voro af 

den hos benfiskarne vanlige storleken, och således store. Anal- 
öppningen, som hade samma läge i förhållande till ryggfenan, som 

hos de äldre, var dock belägen närmare stjertspetsen än hos dem, 

och blott ”ett stycke framom halfva kroppslängden”. Vid anus var 
en afsats, liksom hos lille hafsnålens ungar, och tarmen hade såle- 

des ett embryonalt läge, ehuru enligt figuren återstoden af 

äggulan var helt och hållet indragen och försvunnen. På grund 

af utstående sidoutskott tyckte Fries sig hafva kunnat iakttaga 
under mikroskopet 18 bålkotor och åtminstone 50 stjertkotor 

hos desse genomsigtige ungar. De membranösa, embryonala 
bröstfenorna voro fullt distinkta, ehuru -små, och voro i en 

ständigt vibrerande rörelse under det ungarne simmade i en 
upprätt ställning. Den bakre kroppen, från anus bakåt, var 

omsluten af en väl utbildad embryonal fena, och i den delen 

af denna på ryggen; som var ofvan anus, voro antydningar till 

fenstrålar, således till ryggfena, ehuru den embryonala fenan 
fortsattes ett stycke framom denna. På buksidan gick den em- 

1) K. Vet. Acad:s Handl. 1837, pag. 59, tab. IV. 
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bryonala fenan icke framom anus. De voro tydligen i sin ut- 

veckling komne något längre, liksom de äfven voro större än 

de ofvan anförde ungarne af lille hafsnålen. De simmade fritt 
omkring och bekymrade sig icke om den i samma kärl förva- 

rade fadern, hvilken å sin sida äfven underlät att egna dem 
någon uppmärksamhet. 

Den krumnosige hafsnålen är sällsynt hos oss, och före- 
kommer endast vid vår vestra hafskust. Enligt Krörer och 

G. WistHeR är den på Danska sidan anträffad i det sydligaste 
Kattegat vid Hornbek och Hellebek. Vid Svenska sidan af 

Kattegat har den oss veterligen icke erhållits söder om Bohus- 
län, hvarest B. Fries vid yttre skären år 1837 tog några ex- 

emplar (endast hanar), och hvarest vi under sommaren 1859 i 
trakten af Lysekil tog ett exemplar (en hona af 127 mill:s 

längd). Den måste emellertid der vara sällsynt, emedan A. W. 

Maim uppgifver, att han icke lyckats ertappa något exemplar 

derstädes under den långa tid, han egnat sig åt undersökningar 

af Bohusläns fauna. Såsom Fries anmärker, torde emellertid 

en af orsakerna till dess sällsynta anträffande här böra sökas 

deruti, att den hos oss håller sig vid bottnen i temligen djupt 

vatten, och således måste tagas med s. k. bottenskrapa, och der- 

jemte på grund af sin ringa storlek lätt undgår uppmärksam- 

heten. Fries tog den på 16 och Kzrörer på 8 famnars djup. — 

Enligt R. Corrett är den vid Norges kuster af sparsammare 

förekomst än de båda andra arterna af detta slägte, ehuru den 

icke skall vara sällsynt i Christianiafjorden. Den är dock i 
allmänhet fåtalig. Den skall enligt honom vid vestra kusten 
af Norge hafva blifvit tagen på flera ställen inom Bergens Stift. 
Vi hafva derstädes tagit den vid Haugesund på 10—15 fam- 

nars djup. — För öfrigt förekommer den allmän och stundom 

i ebben vid södra kusten af England, vid östra kusten af Skot- 
land, vid Orkney- och Shetlandsöarna och rundt omkring Ir- 

land ; samt vid norra och vestra kusterna af Frankrike ned till 

Gascognerviken, vid hvilket lands vestra kust den enligt Morzav 

stundom är talrik inom ebbens nedre del. 

I sitt lefnadssätt torde den, med undantag deraf att den 

är mera bottenfisk, öfverensstämma med de föregående. Enligt 

Skandinavisk Fauna bär hanen äggen i 4 sneda rader (af Fries 

afbildade såsom räta), och enligt Correrr vexlar äggens antal 

mellan 63 och 78. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. | SÅ 
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2:dra Ordningen: GANOIDEI, L. AGassiz. 1835. 

(Edinburgh New Philosophical Journal 1835. — JOH. MÖLLER: Ab- 
handl. d. K. Acad. d. Wissensch. zu Berlin 1844). 

Ganoidfiskar. 

Skelettet mer eller mindre förbenadt, och stundom med 

qvarstående ryggsträng. Kroppen betäckt oftast med emalje- 

rade fjäll (så kallade ganoidfjäll), sällan med cycloidfjäll, 

och stundom i mer eller mindre grad med bensköldar, och 

någon gång naken eller med små benkorn i huden. Ögon- 

nerverne bilda ett chiasma. Den från hjertat utgående arter- 

stammen (bulbus sive conus arteriosus) är muskulös och inuti 

försedd med talrika valvler eller klaffar. Gälarne äro frie 

och gälkaviteterne äro täckte af gällock, på hvars inre sida 

ofta förefinnes en stor bigäle. Då bukfenor finnas, äro de 

abdominala, och fenkanterne äro merendels mer eller mindre 

spånlikt täckte med benskifvor eller benklykor (fulera). Tar- 

men är inuti försedd med spiralformigt veck eller så kallad 

spiralklafr. Stundom förefinnas å Iufvudet så kallade sprut- 

hål. De Tlefvande formerne äro försedde med simblåsa, som 

har luftgång, som hos ett slägte (Polypterus) mynnar in ge- 

nom den undre väggen i pharynzg. 

Denna ordning, som under de paleozoiska och mesozoiska 

(primära och secundära) perioderna varit talrikt representerad 

af olika slägten och arter, omfattar numera blott ett ringa an- 

tal (7 slägten och 34 arter) sådana från Gamla och Nya Verl- 

den. Till vår fauna hör blott en enda art. 
De hit hörande formernes talrika förekomst i de äldre geo- 

logiska perioderna ådagalägger, att de stå på en lägre grad i 
utvecklingen af fisktypen än de, som tillhöra den föregående 
ordningen. Enligt den ofvan meddelade karakteristiken för denna 

ordning utmärker den sig genom en förening af karakterer, af 
hvilka en del, t. ex. det mer eller mindre förbenade skelettet, 

gälapparaten och simblåsan med luftgång, äro för den gemen- 

samma med den föregående ordningen, och en del andra, t. ex. 

ögonnervernes chiasma, muskelbeläggningen och de talrika valv- 
lerna i conus arteriosus, och tarmens spiralveck äro gemen. 
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samma med de 3:mne följande ordningarna, och der återstå då 

endast 2:ne karakterer, som för dem skulle vara egendomliga, 

nemligen fjällens emaljbeläggning och de så kallade fulera å 

fenkanterne, men dessa karakterer äro dels icke genomgående 

och dels icke uteslutande dem tillhöriga. Häraf följer således, 
att de till denna ordning hörande fiskarne egentligen blott äro 

att betrakta såsom öfvergångsformer mellan broskfiskarne och 

benfiskarne (vid den progressiva metoden), för hvilken åsigt äf- 

ven deras geologiska förekomst tyckes tala. Denna omständig- 

het har gjort, att i fråga varande ordning af somlige nyare 

författare dels har blifvit annorlunda begränsad och uppskattad, 

och dels har blifvit helt och hållet förkastad. Så har t. ex. 

Prof. CHr. LötKeN!) upptagit denna ordning såsom en underaf- 
delning eller grupp af lägre värde under Physostomerne bland 

benfiskarne, samt från den afsöndrat en del (t. ex. störarne), 

som vanligen räknas till den; och Prof. A. GösrEer ?) har, med 

bibehållande af ordningens värde och ytterligare räknande till 

den samma Dipnoerne, upptagit den i förening med broskfiskar- 

nes båda underordningar: Holocephali och Plagiostomi, såsom 

utgörande en gemensam underklass, som han benämnt Pale- 
ichthyes. En del Nordamerikanske ichthyologer, t. ex. Jorpan 

& GirBert 3) hafva helt och hållet förkastat denna ordning. I 
öfverensstämmelse med Jon. Mörrer, Huxney?) och de fleste an- 

dre författare hafva vi emellertid här upptagit den. 

De hittills gjorda iakttagelserna öfver desse fiskars utveck- 
ling äro få, men de hafva dock lagt i dagen ett och annat an- 

märkningsvärdt förhållande. ÅLEXANDER ÅGAssIZ?) och F. M. Bar- 

Four och W. N. Parrer") hafva beskrifvit utvecklingen af Le- 

1) Om Ganoidernes Begrendsning og Indeling; Videnskab. Meddelel- 

ser fra den naturhist. Forening i Kjöbenhavn 1868 & 1872. 

2) Description of Ceratodus, a genus of Ganoid Fishes etc.; Philoso- 

phical Transactions, Part. II. 1871, pag. 554. 

3) Synopsis of the Fishes of North America. 

4) Proceed of the Zool. Soc. of Lond. 1876, p. 59. HUXLEY har här 

och i samma tidskrift för 1883, p. 138 & 139, visat, att GÖNTHERS grupp 

Paleichthyes icke är hållbar, och att Ganoiderne närma sig mycket till ben- 

fiskarne, 

5) Proceed. of the American Academy of Arts and Sciences, vol. XIIF, 

p. 65, pl. IV. — 1878. 

6) Philos. Transact. of the Royal Society of London, vol. 173, Part. 

II, 1882, p. 359, pl. 21—29. 
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pidosteus osseus, och visat, att dess ungar vid kläckningen äro 

till stor del like vanlige benfiskars ungar, men hafva en sär- 

deles tjock ryggsträng (chorda dorsualis), en mycket stor ägg- 

säck, och ett kort hufvud, med tvärhuggen nosspets, med nästan 

rund eller hästskoformad munöppning, omgifven af en krans af 

sugvårtor, hvarmed de suga sig fast, och som liknar den hos 

Cyclostomernes larver. Deras kropp är omgifven baktill af den 

vanliga embryonalfenan. De växa fort, och komma då och då 
upp till vattenytan, för att sluka luft, liksom de gamle. Ännu 

sedan deras vanlige mun med tänder blifvit utbildad, är der 

på nosspetsen en qvarstod af sugvårtorna, som sedermera absor- 

beras. I ett och annat afseende förete de tendenser till öfver- 
ensstämmelse med ungarne af Acipenser, och i en del andra till 

d:o med dem af Selachierne. — Utvecklingen af Acipenser ru- 

thenus har blifvit beskrifven af W. Sanesser!) och W. K. PAz- 
KER”). De nykläckte ungarne äro särdeles outbildade, och lefva 

ännu 3 veckor efter kläckningen på återstoden af äggulan. Mun- 

nen är belägen på hufvudets undra sida, och är omfattad af de 

båda grenarne af den 1:ste visceralbågen. Gällocket bildas af 

ett veck eller flikartadt utskott från den 2:dre visceralbågen. 

Båda flikarna eller vecken närma sig hvarandra på buksidan, 

liksom hos ampbhibielarverne. På gälbågarne och på gommen 

uppkomma provisoriska, hornartade tänder, som erinra om dem 

hos nejonögonen och som först efter 3 månader försvinna. Un- 
- der och bakom nosspetsen framkomma tjocka och långa papiller, 

som sedermera utvecklas till skäggtrådarne. De ofullständiga 
locken täcka på långt när icke gälarne. I början ha desse un- 

gar en sammanhängande embryonalfena. — Denna utvecklings- 

historia synes tala för desse fiskars skiljande från benfiskarne. 

Uti sin katalog öfver fiskarne i British Museum har Gös- 
THER uppstält de lefvande Ganoidfiskarne i 2:ne afdelningar, eller 

enligt honom ordningar, emedan han der upptagit desse fiskar 

såsom bildande en underklass. Under dessa ordningar har han 

fördelat dem på 5 familjer. Denna jemförelsevis betydliga 

mängd af skilda grupper för ett så ringa antal af slägten och 

1) Arbeiten der Gesellsch. der Naturforscher an der Universität Ka- 

san. 1878. (På Ryska). Öfversatt i Archives de Biologie, T. II, p. 233. 

— 1881. 

2) Philos. Transact. of the Roy. Soc. of Lond. vol. 173, Part I, 

18820 pa IS0pL I2E-JS 
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arter utvisar en ovanligt stor formvexling, och detta synes vara 

ett ytterligare bevis för desse fiskars egenskap, att vara på ut- 
Öfver de nämnda 

afdelningarna eller underordningarne och familjerna meddela vi 

här en synoptisk tabell. 

döende stadde öfvergångs- eller mellanformer. 
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Underordningen CHONDROSTEI, Jon. MuLrLier. 1844. 

C(Abhandl. der Kön. Acad. d. Wissensch. zu Berlin 1844, pag. 147). 

Skelettet till betydlig del broskartadt och med qvarstående 

ryggsträng. Huden med bensköldar eller ock naken. Tänder 

små eller ock inga. Stjertfenan heterocerk och med fulcra. 

Enligt ofvanstående tabell omfattar denna underordning 
2:ne familjer, af hvilka den ena är representerad inom vår fauna. 

Familjen ACIPENSERIDA, Jon. Murier. 1844. 

(Acipenserini, JOH. MULLER; Abhandl. der K. Acad. der Wissensch. 

zu Berlin 1844, pag. 147). 

Störfiskar. 

Kroppen är långsträckt och försedd med 5 långsgående 
rader af bensköldar, nemligen en långs midten af ryggen 

(ryggsköldar), en ungefär långs midten af hvardera kropps- 

sidan (sidosköldar) och en långs hvardera sidan af buken 

(buksköldar). Hufvudet är ofvan och på sidorna betäckt af 
större och mindre sträfve och ruggige benplåtar, som till en 
del motsvara de hufvudet der betäckande benen hos benfiskarne, 

men för öfrigt är kraniet för det mesta broskartadt. RBygg- 

strängen är persistent eller qvarstående, men är upp- och ned- 

till omgifven af broskartade bågstycken. Nosen är mer eller 

mindre utdragen, och på dess undra sida är en transversel 

rad af 4 skäggtrådar, och bakom den är munnen, som är af 

medelmåttig eller temligen ringa storlek, och transversel och 

mer eller mindre tubformad, och kan utskjutas, samt saknar 

tänder. Näsborrarne äro store och belägne framom ögonen, 

hvilka äro små. Gälhinnorna äro fastvuzna vid gälnäset och 

sakna strålar. Gälarne äro å hvardera sidan 4, med dubbla 

rader af gällameller, och på insidan af hvartdera locket är en 

bigäle.  Rygg-, anal-, bröst- och bukfenor jemte heterocerk 

stjertfena förefinnas, och de flesta af dem vid främre kanten 

med så kallade fulcra. Fenstrålarne äro mjuke och ledade, 
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med undantag af den ytterste i bröstfenan, som är en hård 

benstråle, och af fulcra, som äfven äro benhårda. Simblåsan 

är stor och enkel, och dess luftgång mynnar in genom den 

Öfre väggen i oesophagus. Magen är utan blindsäck, och ge- 

nom en betydlig klaff skild från tunntarmen. Pancreas är 

delad i flere lober. Spiralklaffen är belägen i intestinum rec- 

tum. Ovarier och testes sträcka sig genom nästan hela buk- 

hålan, och de förra stå icke i förbindelse med äggledarne, 
hvilka med en trattformig mynning mynna i bukhålan, och 

äfven sädesledarne hafva en dylik trattformig mynning. 

Till denna familj höra 2:ne slägten, af hvilka det ena in- 

nesluter omkr. 20 och det andra 4 arter, från tempererade trak- 

ter i Europa, Asien och Nordamerika. I allmänhet förekomma 

de i floder och större insjöar, och en stor del af dem äfven i 
hafvet, från hvilket de på bestämd tid vandra upp i de i det 

samma utfallande floderna. Hvad deras geologiska ålder be- 

träffar, lära de vara de yngste bland Ganoiderne, emedan de 
icke uppträda förr än i början af tertiärperioden i de eocena 

lagren vid Sheppey. 

I. Slägtet Acipenser, ArTteoi. 1738. 

(Genera Piscium, pag. 65. — 1738). 

Nosen är tjock och icke nedplattad eller spadlik. Sköld- 

raderna äro icke sammanlöpande på stjerten, och mellan dem 

äro i huden större och mindre benkärnor af vexlande form. 

Ett litet spruthål förefinnes å hvardera sidan af hufvudet of- 

van kanten af lockets främre öfre hörn. Fenstrålarne äro å 

sidorna taggige och sträfve. Rygg- och analfenorna äro när- 

made till stjertfenan, hvars öfra flik icke utlöper i någon tråd. 

Bigälen är väl utbildad, och gällocken betäcka icke fullstän- 

digt gälarne. 

Enligt Gösraer (Introduction) räknar detta slägte omkr. 

20 arter, från Europa, Asien och Nordamerika. De flesta vi- 

stas i hafvet och endast få i större insjöar, och de äro i all- 

mänhet migratoriska, och vandra emot lektiden upp i större 

strömmar och floder, för att der lägga sin rom, som i allmän- 
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het är mycket talrik, och, såsom bekant, användes till kaviar. 

De lefva både af animalisk föda, såsom småfisk, insektlarver, 

kräftdjur, blötdjur, maskar, fiskrom, m. m. och af i upplösning 

stadda vegetabilier. Emot vintern söka de djupare ställen, i 
synnerhet i hafsbugter i granskapet af flodmynningar, hvarest 

de samlade i skaror tillbringa vintern i dvala, med hufvudet 

nere i slammet och med stjerten rigtad uppåt, och då förete- 

ende en viss likhet med en grupp af pallisader. En del ernå 

en betydlig storlek. I allmänhet förete de betydliga formför- 
ändringar efter åldern, och stundom äfven individuella sådana, 
hvilka omständigheter gifvit anledning till uppställningen af 

flera arter, som sedermera befunnits vara obefogade. 

1. Acipenser sturio, Linné. 

Stören. 

De enkle ryggsköldarne, som till antalet äro 10—13, med 

största höjden å midten, och derifrån stupande fram- och bakåt, 

och den 1:ste af dem stor och sammanhängande med öfre nack- 

plåten, hvilken senare skjuter mer eller mindre långt in mel- 

lan hjessplåtarne. Sköldarne å hvardera kroppssidan äro 

store och mer eller mindre närmade intill hvarandre, och till 

antalet vexlande mellan 24 och 381). Nosen är hos de äldre 

af en halfkonisk, eller nästan pyramidlik, stundom något ned- 

tryckt och vid spetsen mer eller mindre tillspetsad, eller ock 

trubbig form, och dess längd innehålles från föga mera än 2:ne 

till omkring 3:ne gånger i lufvudets d:o. Underläppen har en 
smal lucka 1 midten. Skäggtrådarne äro trinde och tillspet- 
sade, eller nästan borstlike, och utan fransar eller fimbrier. 

1) Uti YARRELL'S Hist. of Brit. Fishes, 3:rd edit. [Richardson], vol. 

II, pag. 457, beskrifves en yngre stör, sannolikt från England, som å högra 

sidan har 38 och å venstra d:o 40 sköldar. — A. W. MALM har i Göteborgs 

K. Vetenskaps- och Vitterhetssällskaps Handl. ny tidsföljd, 8:de häftet 
[1863], p. 107 anfört ett exemplar med blott 24 sådane sköldar, och der- 

efter beskrifvit ett annat, af honom såsom ny art uppstäldt exemplar, som 
har 38 sköldar i sidoraden. J. BRANDT [Mediz. Zoologie] har någon gång 

räknat 36 dylike, och vi hafva å ena sidan räknat 34 och å den andra 35 

å ett yngre exemplar. | 
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Hos de yngre är nosen smal, tillspetsad, något nedtryckt samt 

lång, så att dess längd blott innehålles omkr. 13/, till nära 
2 gånger i hufvudets d:o. 

Bf. 4-+36—40; af. 24+26—29; brf. 1+ 40—-44; bf. 1+ 
27—30; stjf. 26—30-+-4—35 / 4+ 100—125"!). 

Acipenser Sturio, LINNE: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 108. — 1761. 

> 3 A. J. RETZIUS: Faun&e Svecice, Pars I:ma, pag. 309. — 

1800. 

” 5 C. U. EKstRÖM: Fiskarne i Mörkö skärgård; K. Vet. 
Acad:s Handl. 1831, pag. 104, — 1832. 

3 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologige Skandinavice, pag. 

109. — 1832. 

- 5 J. F. BRANDT: Medizinische Zoologie etc. von Brandt 

u. Ratzeburg, 2:er Bd. pag. 17, tab. III, fig. 1. — 1833. 

5 5, L. J. FITZINGER & J. HECKEL: Monographische Dar- 

stellung der Gattung Acipenser; Annalen des Wiener 

Museums der Naturgeschichte, 1;er Band, pag 307, tab. 

XM fisk Sky tab NV fig 9-4 336 

H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 147. — 

1846 —1853. 
» hospitus, IDEM: ibm, pag. 780. 

>» huso, C. J. SUNDEVALL: Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1853, 
pag. 228. — 1854. (Enligt Skand. Fauna). 

» Sturio, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

699. — 1855. 
HeECKEL & KNER: Die Siisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 362. fig. 194—196. — 1858. 

» Thompsoni, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 442. 1859. 

» latirostris, IDEM: ibm, pag. 460. 

si IStUurIio, C. TH. E. Vv. SIEBOLD: Die Sisswasserfische von Mittel- 

europa, pag. 363. — 1863. 

A. J. MALMGREN: Kritisk öfversigt af Finlands Fisk- 

fauna, pag. 70. — 1863. 

A. W. MALM: Göteborgs K. Vetensk:s och Vitterh:s Sam- 

hälles Handl. ny tidsföljd, 8:de häft. pag. 102. — 1863, 

” ” 

1) Siffrorna, som stå framför tecknet —+, hafva afseende på de så 

kallade fulera, eller oledade benstrålar, och för stjertfenan (stjf.) hafva de 

siffror, som stå framför tecknet /, afseende på de fulcra och mjuke strålar, 

som sitta på öfre kanten af den öfra stjertfenfliken, och de, som stå efter 

detta tecken, afse dem, som sitta på undre kanten af den samma och bilda 

den egentliga stjertfenan. För öfrigt bör det anmärkas, att antalet af 

desse strålar till större delen är så vexlande, att siffrorna endast få be- 

traktas såsom approximativa. 
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Acipenser sturioides. IDEM: ibm, pag. 1081). 

» -SlUTO; ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 342. — 1870. 

3 5 R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 205. — 1875. 

3 s A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 604. 

— 1877. 

» sturioides, IDEM: ibm, pag. 605. 

» Slurio, R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78; Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, 

N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 102. — 1879. 

5 B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 191. fig. 127. — 1881. 

2 5 E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 471. — 1881. 

3 7 JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 85. — 1882. 

3 ; A. J. MELA: Vertebrata Fennica, pag. 362. — 1882. 

: 3 MöBIUS & HEINCKE: Die Fische der Östsee, pag. 149. 

— 1883. 

1) Denne form, som hufvudsakligen endast afviker från den vanlige 

genom smärtare kroppsform och något större antal af sköldar i sidoraden, 

har af GÖNTHER (Catal. etc. vol. VIII, pag. 339, noten) ansetts såsom skilj- 

aktig från ÅA. sturio, men sannolikt identisk med den Nordamerikanske 

A. maculosus. Till följd af de hittills gjorda iakttagelserna öfver störens 

stora föränderlighet anse vi dock, att denne form icke är något annat än 

en individuel variation af den. Genom Intendenten A. STUXBERGS bered- 

villiga godhet hafva vi varit i tillfälle att undersöka det i Göteborgs mu- 

seum förvarade typexemplaret för denna af MALM förmodade nya art. Det 

har blifvit uppstoppadt många år innan det af MALM beskrefs, och denna 

uppstoppning är tydligen mindre väl gjord. Hufvudets tjocklek och höjd 

utvisa tydligen, att kroppen bakom det samma har blifvit otillräckligt 

ifyld, eller stoppad för smal. Då huden icke blifvit tillräckligt utspänd, 

och den till följd deraf vid torkningen starkare sammandragit sig, hafva de 

i den samma inbäddade benkärnorna blifvit mera sammanhopade än van- 

ligt. och derigenom fått något olika utseende. Den spetsige och utdragne 

formen af nosen, hvars längd innehålles omkr. 2!/, ggr i hufvudets d:o till 

gälhinnans bakre kant, utvisar tydligen, att exemplaret är yngre. Hufvu- 

dets plåtar och kroppens sköldar hafva den hos yngre exemplar af mot- 

svarande storlek af ÅA. sturio vanlige formen, och de senare afvika endast 

något uti antalet från det, som är vanligt hos denna art. Det är dock 

endast sidosköldarne som äro ovanligt månge, ehuru afvikelsen i detta af- 

seende från hvad man förut iakttagit är ringa, i synnerhet som båda si- 

dorna icke hafva samma antal. Den venstra sidan har, såsom af Malm 

uppgifvits, 38, men den högra har 37, det är blott 1 mer än BRANDT iakt- 

tagit; och i England har man, såsom redan blifvit anfördt, iakttagit ett 

exemplar, som på venstra sidan t. o. m. hade 40 sådane sköldar. 
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—Acipenser sturio, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 280, pl. 150. — 1880—1884. 

3 ER R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

[879—83; Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 29:de 

Bd. (särsk. aftr.), pag. 115. — 1884. 

- Å H. G SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, pag. 

409, fig. 199—201. — 1886. 

I Sverige benämnes den vanligen Stör, men i Skandin. Fauna upp- 

gifves, att den vid Kullaberg i Skåne äfven kallas Håstörja, hvilket namn 

enligt Göteb:s och Bohusl:s Fauna den stundom äfven bär i Bohusläns 

skärgård. På Gotland kallas den stundom enligt G. LINDSTRÖM Styra. I 

Norge benämnes den vanligen Störje. 

Beskr. 1:0. Den äldre, med en längd af omkr. 1200 
mill. eller mera. Den är en af våre störste fiskar, och ernår 

hos oss icke så särdeles sällan en totallängd af 8 fot eller 2,400 

mill. och enligt Marm förvaras 1 Göteborgs museum ett i Göta- 

elf fångadt exemplar, hvars totallängd är 2,965 mill. I Up- 
sala Universitets zoologiska museum förvaras ett uppstoppadt 

exemplar, som fångats i trakten af Stockholm, och hvars total- 

längd är 9 fot 2!/, tum, dec.m., eller 2,775 mill. G. LiND- 

sTRÖM !) omtalar ett på stranden af Gotland af hafvet uppkastadt 

dödt exemplar, som skall hafva varit 14 fot eller 4,200 mill. 

långt. Vid Preussens östra hafskust, der den oftare erhålles, 

blir den enligt Besecke vanligen 2—3 meter lång, men skall 

någon gång ernä en längd af 6 meter. Den vanliga längden af de 

exemplar, som hos oss anträffas, är 4—6 fot, eller 1,200 till 1,800 

mill. — Kroppsformen, ehuru i allmänhet hos de äldre något tjoc- 

kare än hos de yngre, är dock underkastad temligen betydliga 

vexlingar, hvilket är i ögonen fallande, då man jemför den af 

Branpot & RarzeBurcG gifna fig. 1 med de teckningar, som lem- 

nats af Firzincer & Hecker och af HeckeL & Knser. Kroppen 

är särdeles långsträckt, och af en nästan trindlagd och på grund 

af de 5 längsgående raderna af sköldar något femkantig, och 

bakåt afsmalnande samt å hufvudet framtill mer eller mindre 

tillspetsad form. Största kroppshöjden, som är belägen vid eller 

strax bakom bröstfenornas fästen, innehålles omkr. 8 till 10 

ggr i totallängden, och störste tjockleken öfver gällocken är 

ungef. lika med, eller ock något större än den förra, men vid 

eller något bakom bröstfenorna något mindre än den samma. 

Stjerten afsmalnar ganska starkt bakåt, så att dess minsta höjd 

1 

1) Om Gotlands Fiskar; Gotlands Läns Hush.-Sällsk:s årsber. 1866. 
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framom stjertfenan innehålles omkr. 3 ggr eller mera i största 

kroppshöjden, men den är dock derstädes icke tunn. Anus sit- 
ter långt tillbaka och strax bakom bukfenornas fästen, men 

ganska långt framom analfenan, och afståndet mellan nosspet- 

sen och anus innehålles omkr. 11/, till nära 2:ne ggr i total- 

längden. Den är belägen ungef. under eller föga framom grän- 

sen mellan den bakerste enkle ryggplåten och den dubble plå- 

ten framom ryggfenans 1:sta fulerum. — Hufvudet är temli- 

gen stort och af en konisk eller nästan pyramidlik form, samt 
långs hjessan och pannan konkavt. Dess längd å sidan inne- 

hålles omkr. 41/, till 5 ggr i totallängden, samt omkr. 4 ggr 

eller något mera i längden till stjertfenans bugt eller urring- 

ning. Nosen är mer eller mindre utdragen och af en halfko- 
nisk eller ock nästan pyramidlik form, med spetsen, sedd ofvan- 

ifrån, hos de större afrundad, och hos de något mindre mer 
eller mindre trubbigt tillspetsad. Dess längd, eller afståndet 

mellan nosspetsen och ögat, är äfven hos de äldre underkastad 
betydliga vexlingar, ehuru den i allmänhet är kortast hos de 

större, och hos dem, som hafva nosspetsen bred och afrundad. 

Nämnda längd innehålles omkr. 2/, till 3 ggr i hufvudets 

d:o. Den, såsom hufvudet för öfrigt, är ofvan och på sidorna 
täckt af ruggige och nakne benplåtar, men desse äro smärre, 
ehuru af omvexlande storlek, och i allmänhet af en elliptisk 

form. Stundom äro de glest sittande. Den, som sitter bakerst 

på dess öfra sida och inskjuter mellan pannplåtarne, benämnes 

ethmoid- eller silbensplåten, emedan den betäcker mesethmoid- 

afdelningen af det broskartade kraniet. Å exemplar, som icke 

äro förtorkade, äro de nedre sidokanterne af nosen äfvensom 

dess undra sida beklädda af en mjuk och tjock, slemmig hud, 
och undertill och framom skäggtrådarne förefinnas å sidorna i 
denne hud en del impressioner af vexlande storlek och form, 

hvilka äro säten för slemkörtlar. Smärre slemporer, af hvilka 

en del äro ordnade i nästan stjernformiga figurer, finnas för 
öfrigt äfven på den öfrige delen af nosens undra sida. Vid för- 

torkning eller efter hudens borttagning synas långs midten af 

främre delen af nosens undra sida en del mindre, aflånge, rug- 

gige benplåtar, af hvilka de bakre sitta på plogbenet. Vid den 

bakre gränsen för desse benplåtar sitter å nosens undra sida 
och ungef. midt emellan nosspetsen och muntuben, eller stun- 

dom något närmare den förre än den senare, en transversel rad 

af 4 skäggtrådar, som äro temligen korte och icke räcka till 
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munnen, samt äro tillspetsade, trinde och nästan borstlike, och 

emot spetsen blott förete svaga spår till fine taggar å sidorna. 

men sakna fransar eller fimbrier. Baktill är å hvardera sidan 

af nosen strax framom ögonhålan en inåt rundad fördjupning, 
som bildar näshålan. Näsöppningarne äro store och sitta nära 

ögat och nära intill hvarandra, och den främre, som är mindre 

och elliptisk, sitter snedt ofvan och framom den bakre, som är 

aflång och framtill täckt af hud. Ofvan näshålan är en liten 

benplåt af irregulier, aflång form, som motsvarar nasalbenet, 

och derför blifvit kallad nasalplåt. Under denne, bakom näs- 

hålan och bildande främre öfre orbitalvinkeln, är en något större 
och rätvinkligt böjd plåt, som till sitt läge motsvarar det förr 

så kallade prefontalbenet, eller PaArzers ectethmoidben, och har 

af Huxrey!) fått benämningen ”prefrontalben”, men som af Par- 

KER uti en specialafhandling?) öfver detta ämne fått benämnin- 

gen supraorbitalben, och som vi derför vilja kalla främre supra- 

orbitalplåt. Den betäcker den under den varande broskartade 

delen af kraniet, som motsvarar benfiskarnes sidosilben, och den 

skulle på grund deraf äfven kunna kallas sidosilbensplåt, om 

den än icke utgör någon integrerande del af detta ben. Under 

och framom näshålan är en större trespetsig plåt, som motsva- 

rar det hos benfiskarne vanliga främsta infraorbitalbenet. Den 
sammanhänger baktill med en kedja af 3:ne å yttre sidan rug- 

giga och med liknande skulptur försedda ben, som utgöra de 

andra infraorbitalbenen, och af hvilka det mellersta är störst 
och rätvinkligt böjdt, samt begränsar ögonhålan nedtill, och 

det bakersta är sammanvuxet med ett par af de det mellersta 

kraniet betäckande benen, samt begränsar ögonhålan baktill, och 

har derför af W. K. Parrzer?) fått benämningen postorbitalben, 

sedan det förut af Huxner (anf. st.) kallats postfrontalben. Det 

senare benet betäcker delvis den delen af det underliggande 

broskartade kraniet, som motsvarar benfiskarnes os sphenoticum. 

För öfrigt är hufvudet ofvan betäckt af följande benplåtar eller 

skiflika ben, som alla äro nakna och ruggiga af smärre impres- 

1) A Manual of the Anatomy of Vertebrated Animals, pag. 141; och 

dess öfversättning af C. R. SUNDSTRÖM: Handbok i Ryggradsdjurens Ana- 

tomi, pag. 125. 

2) On the Structure and Development of the Skull in Sturgeons (Aci- 

penser ruthenus and ÅA. sturio); Philos. Transactions of the Royal Society 

of London, for the year 1882, vol. 173, Part. I; pli 18 fig. 2: 

3) Anf. st. p. 161, pl. 15; fig. 10. 
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sioner, som hos de äldre i allmänhet icke förete någon tydlig 

radiär skulptur, ehuru de stundom hafva en central rygg eller 
upphöjning, från hvilken denna skulptur radiärt utgår. Bakerst 

i midten af det hufvudet egentligen tillhörande plåthvalfvet är 
en temligen stor, nästan pilformig och å bakre delen med en 

liten långsgående köl försedd plåt, som på grund af sitt läge 

motsvarar öfra mnackbenet (o. supraoccipitale) och med detta 

blifvit identifierad, och derför må kallas supraoccipitalplåt. 

Dess främre ände inskjuter mellan de framom den liggande 

båda plåtarne mer eller mindre långt, och är stundom trubbig 

och stundom utdragen i en lång spets, i hvilket senare fall 

den stundom nästan helt och hållet åtskiljer nämnde båda plå- 

tar. Med denne sammanhänger baktill en stor och kölad plåt, 

med temligen tydlig radiär skulptur, hvilken icke egentligen 

tillhör hufvudets plåthvalf, och derför 1 allmänhet är räknad 

såsom den 1:ste ryggplåten. Utåt och nägot bakåt från supra- 

occipitalplåten och sammanhängande med den, och utanför och 

framom 1:ste ryggplåten, och äfven sammanhängande med den, 

är en stor och bred och framtill med en inknipen spets försedd 

plåt, som till sitt läge ungefär motsvarar benfiskarnes os pte- 

roticum, och derför må erhålla namnet pteroticalplåt!). Framom 

supraoccipitalplåten äro ett par store, aflånge och vanligen till 

en betydlig längd med hvarandra sammanstötande plåtar, som 

bilda större delen af hufvudets bakre plåthvalf, samt hvardera 

hafva en temligen kort, sned rygg. Desse plåtar motsvara tili 

sitt läge hjessbenen, och hafva derför fått namnet parietal- eller 

hjessplåtar. Vid yttre sidan af hvarderas bakre ände och mel- 

lan den och den inknipne spetsen af pteroticalplåten är en li- 

ten plåt af irregulier form, som till sitt läge tyckes motsvara 

0. epoticum, och derför i öfverensstämmelse med Huxrney må be- 

nämnas epoticalplåt?). Framom denne och framom spetsen af 

posttemporalplåten samt utåt i förening med den bildande den 

yttre kanten af det bakre plåthvalfvet, och inåt till en betyd- 

1) Den kallas af HECKEL & KNER (anf. st. p. 363) obere Schulter- 

schild. Af HUXxLEY (Manual of the Anat. of Vertebrated Animals, p. 141) 

benämnes den blott ”dermal ossification”. Af E. MOREAU (anf. st. p. 473) 

bestämmes den rigtigt, och kallas ”plaque mastoidienne”. 

2) Enligt den af HECKEL & KNER lemnade afbildningen af hufvudets 

öfra sida lär denne plåt stundom sammansmälta med pteroticalplåten, och 

den är ofta icke distinkt hos yngre. 
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lig längd sammanhängande med hjessplåten, är en nästan ellip- 
tisk, fram- och baktill med spetsiga utskott försedd plåt, som 
till sitt läge motsvarar o. squamosum, och derför af både Huxrer 
och Parker blifvit kallad squamosalplåt eller squamosalben. Af 
somlige andre benämnes den temporal- eller tinningplåt (af 

Tyskarne Schläfenschild). Vi vilja i öfverensstämmelse med de 
nämnde författarne benämna den squamosalplåt, ehuru den på 

grund deraf, att dess främre del delvis betäcker det broskartade 
0. sphenoticum, i öfverensstämmelse med den här antagna no- 
menclaturen med fog äfven kan kallas sphenoticalplåt. Den är 

temligen stor, ehuru mycket mindre än den innanför den va- 

rande hjessplåten. I yttre kanten och närmare främre änden 

har den en liten bugt, vid hvilken spruthålet har sitt läge. 

Med ett bakåt rigtadt utskott sammanstöter den med det framåt 

rigtade, tillspetsade utskottet från pteroticalplåten, och desse 

plåtar sammanstöta således med hvarandra, liksom ossa ptero- 

ticum & sphenoticwn sammanstöta hos benfiskarne. Framom 

hjess- och squamosalplåtarne äro 2:ne store aflånge plåtar, som 

bilda större delen af plåthvalfvet mellan ögonhålorna, eller å 
den egentliga pannan, och som å midten hafva en upphöjning, 

från hvilken utgå 3—4 mer eller mindre tydlige ryggar. Desse 
plåtar, som framtill äro åtskilde genom den större ethmoidplå- 

ten och i midten antingen genom en förlängning af den, eller 
genom från den skilde mindre ethmoidplåtar, och baktill, såsom 

redan är anfördt, äro åtskilde genom hjessplåtarne, och som 

således icke beröra hvarandra, äro till sitt läge motsvarande 

pannbenen, och hafva derför fått benämningen pannplåtar. 

Framom squamosalplåten och mellan postorbital- och hjessplå- 

tarne är en temligen stor plåt, som upptill begränsar större 

delen af ögonhålan och framtill sammanhänger med främre 

supraorbitalplåten eller, om man så vill, ectethmoidplåten, och 

som af Parker fått namnet supraorbitalplåt, och som vi derför 

vilja kalla bakre supraorbitalplåt. Desse äro de hufvudsaklige 

plåtarne eller benen i det hufvudet betäckande hvalfvet. Den 

tubformade och temligen lille munnen, som kan betydligt ut- 

skjutas, har sitt läge ä hufvudets undra sida långt tillbaka och 

vanligen under bakre delarne af ögonen, så att afståndet mellan 

den och nosspetsen är något större än nosens längd. Den är 

omsluten och stödd af flera ben och af brosk, och af benen fö- 

refinnas framtill i tuben öfverkäks-, gom- och pterygoidben, och 
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bak- eller undertill underkäksben och pr&eopercularben?!). Mun- 

springan eller den tillslutne munnen är transverselt halfmånfor- 
mig, och den öppne munnen transverselt oval. Öfverläppen är 
temligen tunn och föga inbugtad i midten, och den undre d:0o 

är tjock och uppsväld och i midten delad genom en smal lucka. 

Läpparne äro till en del broskartade och på inre sidan bärande 

tätt sittande och mycket små och korta borst. Munnens bredd 
är i allmänhet större än 1/, af nosens bredd å midten. Ögonen 

äro små, med vertikalt oval pupill, och deras längddiameter 

innehålles omkr. 32!/, till 4 ggr i pannans bredd midt öfver 

dem, hvilken senare, såsom vanligt, jemförelsevis är störst hos 

de store. Gälöppningarne äro store och sträcka sig långt ned, 

och bredden af gälnäset är derstädes något mindre än bredden 
af muntuben. Gaälhinnorna äro åtskilda och sakna strålar, och 

bilda en bred hudkant å locken, hvilka icke fullständigt täcka 

gälarne. Gälbågarne bära temligen glesa, korta, skiflika och 

inåt tillspetsade gälräfständer, och vi hafva å den främste gäl- 

bågen räknat 15 sådana. Locket är för öfrigt väl utbildadt, 

och utgöres af en bred, i bakre kanten afrundad och mer eller 

mindre tandad, i främre d:o urbugtad och upptill nästan tvär, 

samt å yttre sidan radiärt och reticulärt ruggig benskifva. Vid 

dess nedre främre hörn och vid hvarandra äro fästade 2:ne 

smärre benskifvor af irregulier form, och hvardera å midten af 

dess yttre sida med ett litet utstående ruggigt fält. Dessa an- 

tagas af Parker (anf. st.) såsom varande underlock och mellan- 

lock. Då ett litet, vid inre sidan af öfverkäksbenets bakre ände 

fästadt, smalt ben af nämnde författare blifvit antaget såsom 

preopercularben, eger stören enligt honom således alla 4 gälloc- 

ken, ehuru förlocket icke har funktionel betydelse. Det helt 

lilla s. k. spruthålet, motsvarande det hos BSelachierne eller 

Plagiostomerne, har sitt läge, såsom redan är antydt, vid yttre 
kanten af den främre delen af squamosalplåten och ofvan och 

något litet framom öfre främre hörnet af locket, i den hud, 

som här är försedd med smärre benkärnor. Stundom är det 

något närmare ögat och stundom midt emellan detta och loc- 
kets bakre kant. -— Ryggfenan är liten och belägen långt till- 
baka, så att afståndet mellan nosspetsen och den utgör omkr. 

?/; af totallängden. Den är tillspetsad, med största höjden, som 

1) W. K. PARKER (anf. st.). 
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är något större än dess längd, utgörande ungef. 1/, af största 
kroppshöjden, samt med öfre kanten starkt stupande bakåt och 

grundt urbugtad. Den har framtill omkr. 4 enkle och oledade 
strålar, eller fulera, af hvilka det Il:sta är stort och framtill 

mer eller mindre utbredt och plåtlikt, och derefter omkr. 36 

till 40 mjuke, ledade och vid spetsarne tvågrenige strålar, och 

alla strålarne äro å sidorna taggige. — Analfenan, som i all- 

mänhet börjar något bakom midten af ryggfenan och slutar 

något litet bakom dess slut, är ungef. af samma höjd, som den, 
men betydligt kortare, och är framtill tillspetsad och baktill 

betydligt lägre, och har den undre (bakre) kanten mycket grundt 

urringad. Den har framtill 2:ne fulera, af hvilka det 1:sta är 

framtill utbredt och plåtlikt, och derefter omkr. 26 till 29 

mjuke strålar af samma beskaffenhet, som de i ryggfenan. 

Denna och föregående fena äro betydligt närmade intill stjert- 

fenan, och afståndet mellan denna och analfenan innehålles om- 

kring 3!/5 till 3!/, ggr i hufvudets längd. — Bröstfenorna 
sitta långt nere och äro temligen stora och trubbigt och snedt 

tillspetsade, och deras längd är ungef. lika med eller ock nå- 

got mindre än Y/, af hufvudets d:o. De hafva omkr. 41 till 

44 strålar, af samma beskaffenhet som de mjuke d:0o i ryggfenan, 

och af hvilka den ytterste är en stor enkel och oledad ben- 
stråle, som saknar taggar, men är långs åt fårad, hvarigenom 

antydes, att den är bildad genom flere strålars sammansmält- 

ning. — Bukfenorna sitta mycket långt tillbaka och bakom 
midten af totallängden, så att afståndet mellan dem och nos- 

spetsen blott innehålles omkr. 12/, till 13/, ggr i nämnda längd. 

De äro betydligt mindre än bröstfenorna och af en rhomboidisk, 

snedt tillspetsad form, och deras längd innehålles omkr. 4 till 

42/. ggr i hufvudets d:o. De hafva 1 fulerum och 27 till 30 

strålar, som äro af samma beskaffenhet, som de mjuke strålarne 

i ryggfenan. — Stjertfenan är typiskt heterocerk, med rygg- 

strängen utlöpande ända till spetsen af den öfra stjertfenfliken, och 

med denna mycket längre och spetsigare än den undra d:o samt 

bärande på öfre kanten omkr. 26 till 30 fulera och vid spet- 

sen 4 till 5 helt små mjuke strålar. Det 1:sta fulerum å öfre 

kanten af denna flik är stort och aflångt, men räcker dock icke 

så långt fram som samma fulerum å den nedra fliken, och den 

förra har å hvardera sidan omkr. 7—8 sneda rader af smärre 

plåtar, samt dessutom långs fenstrålarnes fästen å dess undre 

Lilljeborg : Fiskarne. III 32 
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kant en annan rad af dylike plåtar, som utgöra en fortsättning 

af sidoplåtarnes eller sidosköldarnes rad å kroppen. Längden af 
den öfra fliken är något, men ej mycket mindre än hufvudets 

d:o. Den undra stjertfenfliken har blott ungef. !/; af den öfras 

längd, och den har framtill omkr. 4 fulcra, af hvilka det 1:sta 

är stort och aflångt, och bakom dessa äro i den och å den undre 

kanten af den öfra fliken omkr. 100 till 125 mjuke strålar, 

som äro af samma beskaffenhet, som de mjuke strålarne i rygg- 

fenan, d. v. s. å sidorna äro sträfve af små taggar, och vid 

spetsen äro tvågrenige. — Sköldarne eller plåtarne å kroppen 

äro karakteristiske. Ryggsköldarne, eller de, som utgöra den 

långs ryggens midt gående raden, äro i allmänhet af en oval 
eller stundom rundadt oval form och längre än brede, och hafva 

en långsgående köl, som i midten är upphöjd (dock hos stora 

exemplar utan att der bilda någon tagg eller hake, och hos 

mindre med en sådan blott på en del af de bakre), och deri- 

från sänker sig ungef. lika mycket fram- och bakåt. De äro 

för öfrigt ofvan reticulärt och mer eller mindre radiärt ruggige, 

med den radiära skulpturen utgående från deras högste punkt, 

samt något kupige. De äro mellan supraoccipitalplåten och 

ryggfenan till antalet 10 till 13 enkle och dessutom närmast 

intill ryggfenans 1:sta plåtlika fulerum en mindre dubbel, eller 

delad i 2:ne. Någon gång händer det att ännu en af de när- 

mast framom den siste dubble sittande äfven är delad i 2:ne, 

- och stundom är den siste, i allmänhet dubble sammansmält till 

en enda, och stundom är der en helt liten plåt på hvardera 

sidan af den främre änden af det nämnda fulcrum. Vanligen 
äro de enkle till antalet 10—11. Den 1:ste är alltid samman- 

stötande med supraoccipitalplåten. Sidosköldarne, eller de, som 

bilda den långs hvardera sidan af kroppen gående raden, äro 

af en sned, nästan trubbvinkligt triangulär form, med den 

spetsigaste vinkeln rigtad uppåt och något framåt, samt mer 

eller mindre närmade intill hvarandra, ehuru utåt icke samman- 

stötande. De äro äfven kölade, med kölen gående parallelt med 

kroppens längdaxel, och tilltagande i höjd bakåt, men dock hos 

de äldre i allmänhet icke bildande någon tagg, och de hafva 

för öfrigt samma skulptur, som ryggsköldarne. Deras antal är 

underkastadt betydliga vexlingar, och är stundom endast 24 och 

stundom ända till 36—38, beroende derpå, att flere eller färre 

af de i den understa raden af de å den öfra stjertfenfliken va- 
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rande och med kroppens sidosköldars rad sammanhängande smärre 

plåtarne utvecklas till sköldar af ringa storlek vid stjertens 

förlängning baktill. Dock torde i allmänhet enligt vår erfa- 

renhet det största antalet anträffas hos yngre, ehuru icke myc- 

ket unga exemplar. Vanligen är deras antal 26—31, och å ena 

sidan något olika med det å den andra. De mellerste, som äro 

störst, hafva ett framåt och uppåt rigtadt, tillspetsadt utskott, 

som ligger doldt i huden och inskjuter å inre sidan af den 

föregående skölden. Buksköldarne bilda en rad å hvardera si- 

dan af buken mellan bröst- och bukfenorna. De äro ungef. af 

samme form som ryggsköldarne, och något så när af samme 

storlek som sidosköldarne. De 2:ne främste äro i allmänhet de 

minste. Deras antal vexlar mellan 8 och 14, och är ofta olika 

å båda sidorna. För öfrigt förefinnas mellan rygg- och stjert- 
fenorna 3 till 5 par smärre plåtar, på hvardera sidan af bakre 

delen af ryggfenan omkr. 4 sådane, mellan buk- och analfenorna 
främst 1 par, derefter 1 enkel och bakerst 1 par, eller ock fram- 

till 2 par och bakerst en enkel, och slutligen mellan analfenan 

och stjertfenans 1:sta fulerum 2:ne par och dessutom 1 eller 2 

små å hvardera sidan af nämnda fulerum. Huden är mellan 

sköldraderna mer eller mindre sträf af smärre i den samma 

inbäddade taggiga benkärnor af vexlande form och storlek, 
hvilka i allmänhet äro tätast och störst på ryggen och glesast 

på buken. En del af dem utgöras af ytterst små korn, och en 

del äro större och förete tendenser till fjällform. De äro för 

öfrigt mycket vexlande hos olike individer. — Färgen är ofvan 

grönaktigt eller ock blåaktigt grå, och stundom något stötande 

i gulgrå, ned åt sidorna gråhvit eller blåhvit, och på buken 

hvit. Rygg-, stjert- och bröstfenorna gråbruna, de sist nämnda 

med hvitaktig ytterkant. Bukfenorna blekgrå, med ljusare kan- 

ter, och analfenan hvitaktig, med bred rödaktig spets. Iris 

messingsgul. 

2:0. Den yngre af omkr. 450—1200 mill:s längd eller 

något mera!). Utom genom ringare storlek, utmärka de yngre 

sig genom mera starkt markerad femkantig kroppsform ; genom 

lång, smal och tillspetsad nos, som genom torkning böjer sig 

1) Desse hafva stundom blifvit beskrifne såsom utgörande en egen 

art. SCHNEIDER: Blochii Syst. Ichthyol. p. 348, tab. 69, under namnet 

Acipenser Lichtensteinii). 
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uppåt, och å hvars undra sida skäggtrådarne sitta betydligt 

närmare muntuben än nosspetsen; genom längre hufvud i för- 

hållande till totallängden.; genom mer eller mindre utpräglad 

radiär skulptur å hufvudets plåtar; genom å kroppens sköl- 

dar skarpare och högre kölar, som å deras högste punkt i all- 

mänhet utlöpa i en bakåt rigtad tagg eller hake; och slutli- 

gen derigenom att rygg- och sidosköldarne äro mera närmade 

intill hvarandra. Hufvudets längd innehålles omkr. 4 till 4!/3, 

eller hos dem som stå på öfvergången, t. o. m.:5 ggr i totäl- 

längden, och mnosens längd innehålles omkr. 13/, till nära 2 

ggr i den förra. Huden är synnerligen sträf genom starkare 

utstående taggar äå de i den samma inbäddade benkärnorna. 

Skelettet är för det mesta broskartadt. Vi hafva redan 

ofvan vid redogörelsen för hufvudets benplåtar anfört de flesta 

af de förbeningar eller ben, som förekomma ofvanpå och å si- 

dorna af det för öfrigt till allra störste delen broskartade kra- 

niet, samt äfven berört dem, som ingå i muntubens bildning. 

Långs midten af den undra sidan af kraniet äro 2:ne ben, som 

både genom sin form och sitt läge tydligen ådagalägga sin ho- 

mologi med motsvarande ben hos benfiskarne. Det bakre och 
större af dem är parasphenoidbenet, och det främre och mindre 

är plogbenet. Parasphenoidbenet är af betydlig storlek, och 

sträcker sig med sin bakre tvåklufne ände bakom kraniets brosk- 

artade bakre ände och ett stycke ut på undra sidan af rygg- 

strängen !). Dess främre, smalare ände, som är långs åt fårad, 

ligger såsom vanligt ofvan den bakre d:o af plogbenet. Dess basi- 

temporale vingar äro långe, och ligga upptill på undra sidan 

af den del af det broskartade kraniet, som motsvarar o. sphe- 

noticum. Plogbenet är enligt Parker bildadt af en långsgående 
rad af flera ben, af hvilka det båkersta är långt och trekantigt. 

På undra sidan af dess främre ände är ett ruggigt fält, och 

de framom det varande benen äro å samma sida ruggiga. Uti 

den broskartade hjernkapseln af en stor stör har PaArkrer ?) fun- 

nit några mer eller mindre utbildade förbeningar, antydande 

flera af de ben, som hos benfiskarne bilda denne kapsel. Bakom . 

postorbitalbenet har förefunnits en mindre benskifva, som han 

hänfört till os prooticum, och som till en del omsluter ett hål 

1) PARKER, auf. st. pl. 16, fig. 3. 
2) Anf. st. p. 175—176, pl. 18, fig. 1—2. 
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(foramen ovale). Under den bakre supraorbitalplåten eller be- 
net har han blott på den ena sidan anträffat en mindre ben- 
skifva, som han hänfört till alisphenoidbenet. Framom detta, 
ofvan foramen opticum och i den broskartade väggen mellan 
båda ögonhålorna har han funnit en större benskifva, som af 

honom hänförts till orbitosphenoidbenet. I nedre delen af den 

främre väggen för ögonhålan, innanför den främre änden af det 
mellersta infraorbitalbenet och bakom näshålan har förefunnits 

en temligen stor förbening af på båda sidor något vexlande 

form, och som af honom hänförts till os ectethmoideum, eller sido- 

silbenet. Suspensoriet utgöres för det mesta af brosk, men den 

öfverste delen af det samma, motsvarande benfiskarnes hyoman- 
dibularben, är till en temligen betydlig del förbenad, samt me- 

delst brosk och fibrös väfnad fästad till den afdelning af det 

broskartade kraniet, som motsvarar bakre delen af o. sphenoti- 

cum och främre d:o af o. pteroticum. Till något mera än !/, 

af sin storlek är detta stora ben broskartadt, och denna brosk- 

artade del har någon likhet i profilen med en fot, vid hvars 

bakre del eller häl, locket är fästadt. Dess främre och nedre 

del, eller tå, är genom fibrös väfnad sammanbunden med ett 

tjockt, aflångt brosk, som motsvarar o. symplecticum, hvilket 
åter vid sin nedre ände är sammanvuxet med ett mindre, nä- 

stan pyramidformadt broskparti, som motsvarar quadratbenet. 
Vid den bakre sidan af den öfre änden af o. symplecticum är 

ett mindre brosk fästadt, som af Parzer fått namnet interhyal, 

och som tjenar till fäste för det egentliga tungbenshornet (9. 
ceratohyale), och således, liksom o. stylohyoideum Kos ben- 

fiskarne, förmedlar tungbensapparatens fäste vid suspensoriet. 
Pterygopalatinapparaten företer flera förbeningar, ehuru i den 

äfven mycket brosk ingår. Det största af dessa ben, som jemte 

öfverkäksbenen och brosket bilda den öfre eller främre och större 
väggen af muntuben, är pterygoidbenet, hvilket sträcker sig 

längre tillbaka och med sin bakre nedre ände är fästadt vid 

quadratbrosket eller det brosk, som motsvarar quadratbenet hos 

benfiskarne. Det är nästan af en bredt halfmånformig form, 

ehuru framtill lägre och der med en spetsvinklig inskärning, 

hvilken gör, att det der har 2:ne spetsar, af hvilka den nedre 

är längre framstående. Dess bakre och högre del är hoptryckt 

och tunn, med öfre och bakre kanterne afrundade och med den 

yttre sidan ojemnt konkav. På denna sida är fästadt ett stort 
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och tjockt brosk, som har samma böjning, som pterygoidbenet, 

och framtill sträcker sig fram mot öfverläppen och baktill sam- 
manhänger med quadratbrosket. I den nämnda inskärningen å 
främre delen af pterygoidbenet är ett litet mesopterygoidben 

fästadt, och det är äfvenledes å yttre sidan betäckt af det stora 

brosket. Till en del under detta brosk, och för öfrigt fästadt 

vid yttre sidan af pterygoidbenets nedre främre spets eller ut- 

skott, och mellan detta och öfverkäksbenet är gombenet beläget. 

Det sträcker sig lika långt fram som pterygoidbenet, men är 

af ringa storlek och af en aflång form och med en böjning, som 

är parallel med den af det senare benet. Baktill är det tunnt 

och i öfre kanten har det en längsgående ränna. Metaptery- 

goidbenet är endast bildadt af en stor, af flera afdelningar be- 

stående broskmassa. Mellankäksbenen saknas. Öfverkäksbenen 

äro temligen stora, ehuru mycket mindre än pterygoidbenen. 

De äro i synnerhet baktill tunna, och af en aflång form och 

med en stark böjning, som är ungef. parallel med den af gom- 

och pterygoidbenen. Deras främre ände är bredare och tydli- 

gen afsatt från deras bakre del, samt å inre sidan konkav och 

i öfre kanten irreguliert tandad, och bärande brosk å inre än- 

den och yttre sidan och å nedre kanten, hvilket brosk dels sam- 

manbinder båda öfverkäksbenen med hvarandra, och dels bidra- 

ger till bildningen af öfverläppen, eller utgör ett underlag för 

den samme. Mellan öfverkäksbenets bakre del och gom- och 

pterygoidbenen är en stor öppning, som till en del är utfyld 

af det ofvan anförda brosket å yttre sidan af pterygoidbenet, 

och för öfrigt tjenar till genomgång för muskler (underkäkens 

m. levator). På inre sidan af den bakre änden af öfverkäks- 

benet och vid den yttre sidan af quadratbrosket är fästadt ett 
litet, aflångt, upptill smalare och trubbspetsigt ben, som af 

Huxrer blifvit ansedt såsom möjligen varande ett ”quadrato- 
jugal”!), men af Parrer (anf. st. pag. 172) genom jemförelse 

med Lepidosteus blifvit identifieradt med ett preopercularben. 

Dessa i muntuben ingående ben sakna ledknappar, och äro för- 

enade med hvarandra genom brosk, och synas icke, med undan- 
tag af föreningen mellan de motsvarande benen å båda sidor, 

förete någon synnerligen stor rörlighet. Derigenom, att de båda 
sidornas motsvarande ben och brosk äro mera rörligt förenade, 

1) Lectures on the elements of Comparative Anatomy, p. 207. 
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kan emellertid muntuben lätt vidgas åt sidorna. Denna rörlighet är 
deremot betydlig för underkäken, hvars båda halfvor äro ganska 
löst förenade, och dessutom hafva en särdeles rörlig artikulation 
med quadratbrosket. Hvardera underkäksbalfvan är tjock och 

kort, och är till större delen bildad af ett Meckelskt brosk, 
som på yttre sidan är beklädt med en temligen bred benskifva, 

motsvarande os dentale, och som har en dels konvex och dels 
konkav ledknapp och en broskartad angulardel. Hvad tung- 

bensapparaten beträffar, saknas os linguale helt och hållet, och 
tungbens- och gälbågarne äro för det mesta broskartade, ehuru 

der förefinnas förbeningar så väl i tungbenshornen som i gäl- 
bågarne, företrädesvis dock i de förra och i de främre af de 

senare. Af de 5 paren gälbågar bära blott de 4 gälar, och det 

5:te paret motsvarar de nedra svalgbenen hos benfiskarne. — 

Ryggraden utgöres till det inre, såsom redan är anfördt, af en 

qvarstående ryggsträng, som är omsluten af en senig eller fibrös 

skida. Från denna hafva emellertid utvecklats öfre och nedre 
broskartade bågar eller bågstycken, som, med undantag af de 

allra främsta, som bilda slutne ringar, å sidorna af ryggsträn- 

gen äro skilda från hvarandra genom ett mellanrum. Dessa 

bågstycken, af hvilka en stor del af de öfre (de bakre undan- 
tagne) hafva neuraltaggar, och de främre af de nedre bära sido- 
utskott, äro talrika, och antyda, att kotornas antal skulle varit 

mellan 90 och 100, om de blifvit utbildade. Refbenen äro små, 

broskartade och sammansatta af flera stycken, och äro i all- 

mänhet till antalet 32 par, sträckande sig så långt tillbaka, 
som bukhålan räcker. De vertikala fenorna äro försedda med 
interspinalbrosk. — Liksom kraniet, har skuldergördeln dels 
broskartade och dels förbenade delar, hvilka senare ligga utanpå 

och betäcka i mer eller mindre grad de förre, samt förete å 

sina blottade sidor den ruggiga skulptur, som i allmänhet till- 

kommer störens hudförbeningar. De förbenade delarne utgöras 
af följande. Öfverst eller närmast intill hufvudet är ett gan- 

ska stort, aflångt, något litet böjdt och nedtill tillspetsadt ben, 
hvars yttre, tjocka lamell öfver allt är ruggig och detta till en 
del radiärt. Dess inre, tunna lamell, som är slät, utskjuter 
ofvantill ett godt stycke ofvan, men i mindre grad bakom den 

ruggiga. Med den öfra, tunna lamellen är detta ben starkt 
fästadt till undra sidan af kraniets pteroticalplåt och med den 

undre, tillspetsade änden till det nedanför det samma varande 
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benet. Detta skuldergördelns öfversta ben har af W. K. Par- 

KER !) blifvit antaget såsom homologt med benfiskarnes posttem- 
poralben. Bakom den nedre tillspetsade änden af detta ben 
och till en del äfven fästadt till det nedanför varande benet är 

ett helt litet aflångt och tillspetsadt ben, som å yttre sidan 

har blott en obetydlig eller ock ingen ruggig fläck. Det räcker 

endast föga eller ock icke nedom posttemporalbenet. Af nämnde 

författare har detta ben blifvit identifieradt med benfiskarnes 

supraclavicularben eller öfra nyckeiben. Det stora, upptill till- 

spetsade och inåt eller framåt utbredda och förtunnade ben, som 

sitter nedanför de båda nämnda, och vid hvilket de, såsom anfördes, 

äro fästade, har både genom sitt läge och sin form, ehuru denne 

är något afvikande från den vanlige, karakteren af ett nyckel- 

ben (elavicula), och har såsom sådant af Parker blifvit antaget. 

Dess bakre kant är utbredd på tvären emot benets främre del, 

och denne kants yta är till stor del ruggig, och nedtill och 
baktill vid den samme är bröstfenan till en del fästad, ehuru 

den har sitt hufvudsakliga fäste vid det af detta ben här be- 

täckta coracoscapularbrosket. Innanför den utbredde kanten är 

benet å yttre sidan konkavt och å den inre konvext. Nedan- 

för och framom detta ben och starkt fästadt vid det samma är 

ett 4:de ben, af betydlig storlek och bredd och af en irregulier, 

nästan rhomboidisk form. Liksom nyckelbenet, har det den framåt 

rigtade lamellen helt tunn och i kanten bugtig, och dess bakre 

kant är ändå mera utbredd på tvären emot nämnda lamell, än 

den å nyckelbenet, och bildar med den å inre sidan en spetsig 

vinkel. Denne utbredde kant eller rättare skifva, är rigtad 

inåt och å hela yttre eller undra sidan radiärt ruggig, och bak- 

till bildar den i förening med nyckelbenets motsvarande skifva 

en inåt rigtad spetsig vinkel strax under bröstfenans fäste. Den 

nedre änden af den samme är inskuren. Detta ben har af Par- 

KER fått benämningen interclavicula. I afseende på de brosk- 

artade delarne, så förefinnes, till en del täckt af posttemporal- 

benet, ett tjockt, nästan trekantigt brosk, som af Parker erhål- 

lit benämningen suprascapula, hvilket brosk är fullständigt 

skildt från den sammanhängande broskmassa, som är fästad på 

1) A Monograph on the Structure and Development of the Shoulder- 

Girdle and Sternum in the Vertebrata; The Roy. Society. vol. 1867, p. 12, 

pl. 1, fig. 6—8. — 1868. 
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inre sidan af de andra skulderbenen. Den öfre delen af denna 
massa motsvarar enligt Parker scapula, och har en stor scapu- 
larfenestra, och sträcker sig ned till en tjock broskbåge, som 
på sin bakre sida har en rad af 5 små ledgropar, för artikula- 
tionen med bröstfenans brachialbrosk. Denna rad bildar grän- 
sen mellan skulderbladsbrosket och korpbensbrosket. Detta är 

äfven tjockt och sträcker sig ned till den inåt böjda ruggiga 
skifvan af interclavicula. Den främre afdelningen af detta på 
den nämnda skifvan stälda coracoidbrosk har af Parker blifvit 
ansedd för att motsvara ett epicoracoidben. De bäckenbenen 
motsvarande brosken äro föga utbildade. 

Stören är en hos oss i allmänhet sparsamt förekommande 

fisk, som blott då och då erhålles vid våra hafskuster eller i 

strömmar ej långt från dessa. Yngre eller smärre exemplar 

erhållas oftare än de stora, och dylika, fångade i Öresund, torg- 

föras icke så sällan i Malmö, enligt hvad vi der erfarit. I 

Skandinavisk Fauna uppgifves, att den fås mindre sällan i 

Östersjön och Öresund än i Kattegat och Nordsjön, och att den 
vid Kullen i Skåne, ehuru ej ofta, fångas alla årstider i ”kolje- 

och slättegarn”. H. D. J. WALLEnGren!) uppgifver, att den en 

och annan gång fångas vid nordöstra kusten af Skåne. Enligt 
C. P. Åström 2) fås den någon gång under efterhösten vid Lomma 

i Öresund. Enligt H. Kröver och G. WistHer förekommer den 
utan tvifvel icke sällsynt i alla de haf, som omgifva Danmarks 

kuster, men fångas dock sällan, emedan den icke är föremål 

för något särskildt fiske. Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna 

är den ganska sällsynt i trakten af Göteborg, men ett och an- 

nat exemplar fångas dock årligen derstädes med redskap, som 

utsättas för fångst af annan fisk. Der uppräknas 18 exemplar, 

som under den senare tiden derstädes erhållits. Den skall i 

Götaelf gå upp ända till Lilla Edet. CaArz Cebperström uppgif- 

ver den såsom temligen allmän i trakten af Strömstad under 

våren och sommaren. Enligt G. Lispström?) fås den ej sällan 
i hafvet vid Gotland, i synnerhet på östra sidan om ön. En- 

ligt C. U. Exström är den högst sällsynt i skärgården vid Sö- 

1) Öfvers. at K. Vet. Akad:s Förh. 1866, N:o 1, p. 5. 
2) Några Iakttag. rör. Vertebrerade djur, som förekomma i trakten 

af Lomma, p- 32. 
3) Gotlands Läns Hushålln.-Sällsk:s årsberättelse 1866. 
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dermanland, och C. J. SunpEvaAnLL upptager den icke i den af 

honom lemnade förteckningen öfver fiskarne i Stockholms skär- 

gård !?). K. Zoologiska Riksmuseum och Upsala Universitets 

zoologiska museum hafva emellertid erhållit den derifrån, och 

vi hafva sett den död uppdrifven vid Stockholm å saltsjösidan, 

der den icke torde vara så synnerligen sällsynt. Genom Dok- 
tor M. B. Svedervs har innehafvaren af egendomen Mellinge- 
holm i trakten af Norrtelge, Herr J. W. ScHÖRER VON WaALD- 
HEM till Upsala Universitets zoologiska Museum förärat större 

delen af huden af en mindre, dock efter utseendet icke synner- 
ligen ung stör (ÅAcip. sturio), som enligt en af Herr ScHÖRER 

von WanpHeim dervid fästad anteckning för öfver 50 år sedan 

skall hafva blifvit fångad i den vid Mellingeholm varande sjön 

Limmaren i Frötuna socken i Roslagen, och som således från 

Norrteljeviken vandrat upp till nämnde sjö genom det ström- 
drag, som sammanbinder den med sagda vik. Sjön ligger en- 

ligt anteckningar 15 fot eller 4!/, meter öfver Norrteljeviken. 

Det sist nämnda museet har erhållit den från Dalelfven vid 

Elfkarleby. Enligt benägen uppgift af Doktor J. Wiström har 

den fångats en och annan gång vid Hudiksvall, och HI. WiDpE- 
GREN har uppgifvit?), att den någon gång skall hafva blifvit 

fångad i en laxpata i Torneåelf. Den förekommer således spar- 

samt vid alla våra hafskuster. Det är knappt troligt, att den 

ynglar hos oss, ehuru här stundom erhållas ganska små exem- 

plar. Dessa komma sannolikt till våra kuster från Ryssland 

och Preussen. — Enligt R. Coirett är det samma förhållande 
med den vid Norges hafskuster, der den stundom äfvenledes 

går upp ett stycke i der utfallande strömmar. Den har der 

anträffats t. o. m. vid landets allra nordligaste delar och så 
väl öster som vester om Nordkap. TI Christianiafjorden skall 

den icke vara synnerligen sällsynt, eburu den dock blott er- 

hålles då och då. Nämnde författare har icke fått några säkra 

bevis för att den ynglar vid Norge, emedan der blott äldre 
exemplar erhållits. — Enligt O. Grimm?) förekommer den inom 

Ryssland i Östersjön och i de strömmar, som der utfalla, äfven- 

1) Stockholms läns K. Hushålln.-Sällsk:s Handl. 6:te häft. 1855, p. 79. 

2) K. Landtbruks-Akademiens Handl. 1861. 

3) Fishing and Hunting on Russian Waters: international Fisheries 

Exhibition. London 1883. 
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som i Svarta Hafvet och dess floder. A. J. MALmGrEn!) upp- 
gifver, att den förekommer talrikare i Ladogasjön. På Finska 
sidan skall den enligt honom vara temligen sällsynt i Finska 

och Bottniska Vikarna. Enligt Bensecke var stören vid Preus- 

sens kuster förr talrikare än nu, och blef då derstädes fångad 

massvis; nu fångas den i större antal endast vid de östligaste 

delarne af Preussen, vid Nidden, vid Kurischen Nehrung, vid 

Neufähr och i Weichseln. Den tillhör egentligen Östersjöns 
djupare trakter, hvarifrån den emot lektiden under våren när- 

mar sig floderna, för att i dem uppstiga och förrätta sin lek. 

För öfrigt förekommer stören i Nordsjön, norre Atlanten och 

Medelhafvet, och erhålles, ehuru icke i någon mängd, vid hafs- 

kusterna och i floderna, som der utfalla, i vestra Tyskland, 
Holland, England, Frankrike, Österrike och Italien, och den 

förekommer äfven vid andra sidan af Atlanten, nemligen vid 

östra kusten af Nordamerika från Cap Cod till Florida. Enligt 
v. SteBonp skall den någon gång i Rhein uppstiga till Basel. 

Den är en trög fisk och den tillbringar vintern i hafvet 

eller större insjöar, eller ock någon gång i floder, der den sö- 

ker djupare bugter, och håller sig vid bottnen i ett slags dvala, 

utan att förtära någon föda. Den skall då afsöndra ett segt 

slem, som bildar en betäckning omkring hela kroppen. Den 

är seglifvad, och man har iakttagit, att den kunnat lefva 1!/, 

dygn ofvan vattnet. Då den fångas, ådagalägger den icke nå- 

gon synnerlig lifaktighet, ehuru den stundom på grund af sin 

stora styrka sönderrifver de garn, hvari den fastnat. Såsom 
dess temligen lille och obeväpnade mun antyder, lefver den före- 

trädesvis af smärre ryggradslösa djur, nemligen blötdjur, in- 

sekter, kräftdjur och maskar, samt i upplösning stadda vegeta- 

bilier, men stundom skall den äfven sluka småfisk, och i Skan- 
dinavisk Fauna uppgifves, att den i synnerhet lefver af sill, 

samt att den under det den förföljer sillstimmarna stundom 

fastnar i sillgarnen. Munnens extensilitet, de känslige skägg- 

trådarne och troligen äfven någon känslighet i den ytterste nos- 

spetsen underhjelpa sannolikt dess sökande efter föda vid bott- 

nen och bland vattenväxter. Dess lek, som förrättas i ström- 

mar, inträffar under den tid, då den i dessa har uppstigit, nem- 

ligen i Maj och Juni. 9S. Nirnsson har i Maj undersökt honor 

1) Krit. öfvers. af Finlands Fisk-fauna, p. 71. 
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med mogen rom, och A. W. Marim har d. 18 Juni iakttagit ”i 
högsta grad utbildad rom” hos en hona af 2,600 mill:s längd, 

hvars romsäckar vägde 3'!/, lispund, eller 29.76 kilogram. En- 
ligt Nirsson äro äggen stora som hampfrön och af svart färg, 

och enligt Benecke är deras diameter omkr. 2 mill. och en 

större hona lägger flera millioner ägg. Enligt den senare för- 

fattaren leker den i Preussen i Maj och Juni, och ungarne 
skola framkläckas redan fem dagar efter äggläggningen. Stören 

är såsom födoämne utan tvifvel en värdefull fisk, hvars odling 

derför af Benecke synnerligen rekommenderas, och med fram- 

gång skall hafva bedrifvits både i Schleswig-Holstein och i N. 

Amerika. Dess kött skall enligt Brsecke vara särdeles smak- 

ligt, och skall enligt D. GRrRosEs!) i smaken hafva likhet med 

kalfkött. Dess rom begagnas, såsom bekant, med fördel till 
kaviar. Hos oss försmår man i allmänhet dess kött. Inom vår 

Skandinaviska Nord fångas stören endast tillfälligtvis vid fångst 

af andre fiskar. De större exemplaren hafva här ofta anträf- 

fats döde, uppkastade af hafvet på stränderna. Fångsten af den 

och ett par andra arter (ÅA. huso & ruthenus) beskrifves af D. 

GRONEN å ofvan anförda ställe. 

LINNÉ har i sin Fauna Svecica upptagit Sterletten (Acipenser ruthe- 

nus), af det skäl, att den af Kon. FREDRIK 1:ste blifvit utplanterad i Mä- 

laren, der den på grund deraf enligt LINNÉ'”S förmodan skulle finnas. En- 

ligt hvad som nämnes i Skandinavisk Fauna lär emellertid sterletten seder- 

mera aldrig blifvit anträffad hvarken i Mälaren eller annorstädes i Sverige, 

så att detta försök med dess inplantering hos oss får betraktas såsom full- 

komligt misslyckadt. Det samma är förhållandet med ett dylikt försök i 

Roslagen, som anföres af RADLOFF i hans ”Beskrifning öfver norre delen 

af Stockholms län”, 2:dra delen, sid. 247, der han säger: ”Sterletten (aci- 

penser ruthenus) sattes omkring 1730 i Skeviken och i en insjö vid Björnö, 

men försöken misslyckades”. Då den enligt MALMGREN och MELA icke fö- 

rekommer i Finland?) och enligt V. SIEBOLD och BENECKE icke heller fin- 

1) Störfang in Russland; Der Zoologische Garten, 30 Jahrg. N:o 3, 

1889, p. 87. Enligt GRONEN erhöllos i Ryssland år 1883 4,101,148 kilo- 

gram störrom, till ett värde af 30 millioner francs. 

2) D:r J. VON FISCHER har i tidskr. Zoologische Garten för år 1875, 

p. 290, uppgifvit, att Sterletten skall förekomma här och der i sjön La- 

doga och att den derifrån går långt upp i Newan. Denna uppgift får 

emellertid emottagas med en viss försigtighet. Möjligen kan ett eller an- 

nat lefvande exemplar under transporten af den å kanalen vid Ladoga från 

sydligare Ryssland hafva kommit loss i kanalen och begifvit sig till La- 

dogasjön. 
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nes i Polen eller norra Tyskland, är der icke någon anledning att för- 

moda, att den någon gång skulle kunna förekomma i Östersjön eller vid 

östra eller södra kusterna af Sverige. Den blir icke så stor som stören, 

och dess totallängd öfverstiger icke 3 fot eller 900 mill. Den har en lång, 

smal och spetsig nos, långa skäggtrådar som å inre sidan bära fransar. 

Ryggsköldarne äro 13—17, med största höjden, bildad af en bakåt rigtad 
tagg, belägen bakom midten. Sidosköldarne äro små, tätt sittande och till 

antalet omkr. 60. 

3:dje Ordningen: HOLOCEPHALI, J. MöLrer. 1834. 

(Holocephala, JOH. MÖLLER: Abhandl. der Kön. Akad. der Wissensch. 

zu Berlin 1834, pag. 74. — 1836). 

Helhufvudsfiskar. 

Skelettet är broskartadt och med qvarstående ryggsträng, 

i hvars skida äro talrike fastare ringar, öch ofvan och under 

hvilken äro i allmänhet mer eller mindre ofullständiga brosk- 

artade bågstycken, af hvilka de främste äro mest utbildade. 

Mazillär-, palatoquadrat- och suspensorialbrosken äro sam- 

mansmälta med kraniet. Ögonnerverne bilda ett chiasma, och 

conus arteriosus är muskulös och har inuti talrika valvler, 

ordnade i 3 rader. Å hvardera sidan förefinnes en yttre yäl- 

öppning, täckt af ett hudveck, som innesluter broskartade och 

till en del sammanvuxne gälstrålar, och i gälkaviteten äro 4 

gälspringor. Både opariga och pariga fenor finnas. Sim- 

blåsa saknas, och tarmen har en spiralklaff. Ovarierna med 

få och stora ägg, som befruktas inom moderns kropp, och 

hafva ett hornartadt eller pergamentartadt hölje eller skal. 

Ovidueterna äro skilda från ovarierna och mynna med en ge- 

mensam öppning allra främst i bukhålan, men yå derefter 

skilda och mynna, efter att hafva företett uterina utvidgningar, 

med 2:ne skilda öppningar i en urogenitalkloak bakom anus. 

Hos hanen gå sädesledarne baktill ut i en reservoir (vesicula 

seminalis), från hvilken de med en gemensam kanal mynna 

ut på den främre sidan af en hoptryckt knöl bakom anus, och 

på den bakre sidan af denne knöl mynnar urethran. Hanen 

är utrustad med kopulationsorgan, som äro fästade till basen 

af bukfenorna!). 

1) Dessa organ, som, ehuru af vexlande form, i allmänhet äfven före- 

finnas hos hanarne af Plagiostomerne, hafva tydligen, såsom allmänt är 
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Denna ordning innesluter blott en familj, nemligen 

Familjen CHIMAERIDA, Bonararte. 1840. 

(4 new Systematic Arrangement of Vertebrated Animals; Transact. 

of the Linnean Society of Lond. vol. XVIII, Part. 3, pag. 292. — 1840). 

Hafsmusfiskar. | 

Kroppsformen långsträckt och baktill tillspetsad, och krop- 

pen hos de äldre med naken hud, som är försedd med talrike 

slemkörtlar. Nosen framskjutande, och munnen belägen under 

den samme samt å käkarne beväpnad med hårda, refflade 

tandskifvor, som till antalet äro 4 i öfverkäken och 2 i den 

undre d:o. Spruthål saknas. RByggfenan delad i 2 eller 3 

fenor, af hvilka den främsta är belägen ofvan bröstfenorna 

och framtill är beväpnad med en stor tagg, som jemte främre 

delen af 1:sta ryggfenan medelst ett brosk har ett rörligt få- 

ste vid en broskartad, starkt utbildad neuralbåge å främre 

delen af ryggraden. Anal- och stjertfenorna äro låga. Bröst- 

fenorna äro stora, och bukfenorna äro abdominala, och båda- 

dera äro fästade på mer eller mindre utstående skaft. Gä- 
larne äro 3:ne frie och 2:ne halfve, som icke äro frie, och af 

hvilka den främste är fästad på inre sidan af gälhinnan och 

den bakerste vid 2:dra afdelningen af den 4:de gälbågen. Gäl- 

öppningarne äro temligen små. BSidolinie finnes. Lefvern är 

mycket stor och fyller större delen af bukhålan. 

Till denna familj höra blott 2:ne slägten och 4 arter, från 

Europa, Nordamerika och hafven vid Goda Hopps Udden och 

Japan och från dem inom den tempererade zonen i södra he- 

misferen. De äro uteslutande hafsfiskar. Fossile representan- 

ter för denna familj uppträda tidigt i de geologiska lagren, och 

man har ansett sig hafva funnit lemningar af sådane redan i 

den Devoniska formationen. Säkert dit hörande former hafva 

blifvit funne i de mezozoiska och tertiära lagren från vidt skilda. 

trakter på jorden. 

antaget, samband med parningen, men då denna icke blifvit iakttagen, kän- 

ner man icke sättet för deras användning. Somlige (t. ex. GÖNTHER) be- 

nämna dem intromittenta kopulationsorgan, men häremot talar dels den 

omständigheten, att de ofta äro allt för voluminösa, och dels den, att de 

ofta äro temligen långt skilda från mynningen för vas deferens och med 
denne icke genom någon ledning hafva direkt samband. Det sannolika är, 

att de i öfverensstämmelse med deras Engelska benämning ”claspers”, blott. 

äro prehensila organ. 
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I. Slägtet Chimeera, Lissé. 1758. 

(Systema Nature, ed. X:ma, Tomus 1, pag. 236. — 1758). 

Nosen särdeles mjuk och utan bihang vid spetsen och å 
hvardera sidan med fåror, uti hvilka rader af slemporer äro 

belägna, och som framtill äro tvågreniga och sammanlöpande. 

Öfverläppen treflikig eller tredelad. Ögonen äro stora. 2:ne 

ryggfenor, som intaga större delen af ryggens längd och af 

hvilka den bakre är låg. Stjerten ofvan och under med en 

låg fena, liknande den 2:dra ryggfenan och analfenan, och 

dess vrigtning ungef. parallel med kroppens. Hanen har of- 

vanpå nosen, strax framom ögonen ett rörligt, broskartadt, 

kiubblikt och med taggar beväpnadt bihang, äfvensom ett supp- 

lementärt eller accessoriskt kopulationsorgan framom basen af 

hvardera bukfenan. Näshålorna äro belägna nära intill hvar- 

andra, och hvardera mynnar utåt framtill ofvan den mellerste 

eller främste öfverläppsfliken, samt är, med undantag af öpp- 

ningen, täckt af öfverläppens främre och sidoflikar och af en 

särskild brosk- och hudartad flik (nasalala). Inåt mynna 

de utanför munhålan, d. v. s. utanför tandskifvorna, men in- 

nanför öfverläppens sidoflikar!). 

Detta slägte omfattar 4 arter, från Europa, Nordamerika, 

Goda Hopps Udden och Japan. Af dessa arter räknar Europas 

fauna 2:ne, och den ena af dessa förekommer äfven vid Japan. 

1. Chimera monstrosa, LissE. 

Hafsmusen eller Håmusen. 

Stjerten utlöper i en lång, trådlik förlängning, och, räk- 

nad från anus, är den ungef. dubbelt eller något mera längre 

än hufvudet och framkroppen tillsamman. 1:sta ryggfenan är 

nära intill och nästan sammanhängande med den 2:dra d:o. Ha- 

1) Se för öfrigt härom T. H. HUXLEY: Proceed. of the Zool. Society 

of Lond. 1876, p. 25—26. 
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nens kopulationsorgan äro delade i 3:ne långe grenar, och framom 

basen af hvardera bukfenan är hos honom en kavitet, i hvil- 

ken det accessoriska kopulationsorganet, som är af en skif- 

lik, elliptisk form och å inre kanten beväpnadt med taggar, 

har sitt läge. Färgen ofvan brun, och på sidorna med silfver- 

grå glans och fläckar och med mer eller mindre sammanhän- 

gande bruna långsgående band, och stundom med marmorering 

af dylik färg. 2:dra ryggfenan, anal- och stjertfenorna med 

svart bräm. 

”Clumera monstrosa. LINNÉ: Mus. Reg. Adolphi Frider. T. I, pag. 53, tab. 

25. — 1754, 

Å »  IDEM Systema Nature, ed. X:ma, T. I, pag. 236. — 

1758. 

» (argentea), ASCANIUS: Icones rerum naturalium, second cayer, pag. 

6, tab. XV. — 1772. 

» Mmonstrosa, A. J. RETzZIUS: Faun& Svecice Pars I:ma, pag. 308. — 

1800. 

> 3 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologig Scandin. pag. 112. 

—wi1832: 

- i H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 784. — 

1846—1853. 

S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

05. — 1855. 

> 5 W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson) vol. II, pag. 464. — 1859. 

- A. GUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 349. — 1870. 

3 5 R. COLLETT: Norges Fiske, p. 206 — 1875. 

- 2 A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

605. — 1877. 

5 3 E. MoreaAU: Hist. nat. des Poiss de la France, T. I, 

pag. 455, fig. 79. — 1881. 

3 - FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 286, pl. 151. — 1880—1884. 

Enligt Skandin. Fauna benämnes den vid vår vestra kust Hafmus, 

hvilket namn egentligen har sin grund i dess mussvanslike stjert. Enligt 

samma fauna och enligt C. CEDERSTRÖM benämnes den i Göteborgs och 

Bohusläns skärgård Håmus, hvilket namn antyder, en uppfattning af dess 

frändskap med den vanlige Pigghajen, som der kallas Hå. I Norge kallas 
den enligt nämnda fauna Sömus, Havkruge, Havkatt, Spilsträng-Hyse och 

Gulhaa, hvilket sist nämnda namn äfven vi derstädes vid Bergen hört vara 

vanligt. Vi hafva dessutom erhållit den uppgift, att den der stundom be- 

nämnes Haagylling. 

Beskr. Den är af måttlig storlek, men dess totallängd 
stiger dock till 3—4 fot eller 900—1200 mill., då den långe, 
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utdragne stjerten är fullständig, hvilket icke ofta är fallet. Ho- 

nan blir något större än hanen. Dess ovanligeé kroppsform an- 
tydes både af dess slägt- och artnamn; och den kännes lätt 
från alle våre andre fiskar genom sin mjuke, hoptryckt koniske 

nos, sina refflade tandskifvor, sina stora, skaftade bröstfenor och 

i synnerhet genom sin långe, trådlikt utdragne stjert. Den 

främre afdeiningen af dess kropp, eller den, som är framom 

anus (d. v. s. hufvud och bål), är temligen undersätsig och 

tjock, ehuru något hoptryckt. Största kroppshöjden, öfver bröst- 

fenornas fästen, innehålles omkr. 23/; till 3 ggr i nämnda af- 

delnings längd, eller afståndet mellan nosspetsen och anus, och 

störste tjockleken, öfver bakre delen af hufvudet, innehålles 

omkr. 12?/, till nära 2 ggr i den förra. Anus är belägen mel- 
lan bukfenornas fästen och långt framom midten af totalläng- 

den, så att stjerten, eller den delen af kroppen, som är bakom 

anus, då den är fullständig, är dubbelt, eller något mera, längre 

än den öfrige kroppen. Vi hafva hos honan funnit den ungef. 

dubbelt och hos hanen något mera än dubbelt längre. För öf- 

rigt aftager framkroppen och stjerten bakåt så småningom både 

i höjd och tjocklek, och den senare är slutligen på ett långt 
stycke icke tjockare än en vanlig segelgarnstråd, och vid sjelfva 

spetsen nästan borstlik. — Hufvudet är stort, af en hoptryckt 

konisk och framtill trubbigt tillspetsad form, med den undre 

profilen framtill något starkare uppstigande än den öfre d:o är 

stupande. Pannans och hjessans profil är nästan rät och föga 

uppstigande bakåt och pannan är helt smal, om icke den ögo- 
nen upptill betäckande huden medräknas. Den framstående no- 

sen, hvars längd, från ögat räknad, innehålles omkr. 2:ne ggr 

eller föga mera i hufvudets d:o från nacken, är mjuk och rör- 

lig och består till stor del af fettväfnad. Den framskjuter ett 

godt stycke framom munnen, På hvardera sidan af den nedtill 
äro 2:ne böjda fåror, hvardera med en rad af slemgropar, som 

gifva dem en perlbandslik form. På nosens framsida dela dessa 

fåror sig hvardera i 2:ne och förena sig med dem från motsatta 

sidan. Hufvudet har dessutom talrika slemporer och flere un- 

duläre sömmar, som på nackens sidor förena sig med sidoli- 

nierna. Munnen är temligen liten och transversel samt belä- 

gen under ögats framkant. Öfverläppen är delad i 3:ne delar, 

nemligen i 2:ne stora sidoflikar, som täcka de å sidorna va- 

rande tandskifvorna, och innesluta labialbrosk, och en mindre 

Lilljeborg : Fiskarne. «II. 33 
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främre flik, som ofullständigt täcker de främre öfre tandskif- 
vorna. Underläppen är dubbel, och den yttre eller främre de- 

len af den är ruggig genom talrika större och mindre hudpa- 

piller. Tungan är liten och trekantig och framtill rörlig, och 

ofvan med talrika korta papiller. I öppningen bakom de främre 

öfre tandskifvorna är en ruggig slemhudspapill. De främre näs- 
borrarne, eller öppningarne för båda näshålorna, äro nära intill 

hvarandra och blott åtskilde genom en smal mellanvägg, samt 
belägne framtill ofvan den mellersta öfverläppsfliken, hvilken 

med en uppstående kant begränsar dem nedåt, och utåt äro de 

omslutne: dels af öfverläppens sidoflikar och dels af ett brosk- 

artadt och till en del hudartadt, treflikigt utskott (nasalala), som 

utgår från näshålans yttre vägg. Underkäken är ganska rörlig 

och försedd med mycket stark muskulatur. Ögonen äro stora, 
och deras längddiameter innehålles omkr. 3:ne ggr eller föga 

mera i hufvudets ofvan angifna längd. Pannan är smal, och 
med inberäkning af den hud, som upptill betäcker ögonen, inne- 

hålles dess bredd omkr. 1/4; till 1!/, ggr i dessas nämnde dia- 
meter, men då huden icke inberäknas, utgör denna bredd blott 

1/, af den andra. Gälöppingen har sitt läge långt nedtill, 

framom och under bröstfenans bas, och den är oval och temli- 

gen liten, så att dess höjd innehålles omkr. 4 ggr i hufvudets 

längd. Gälnäset är temligen bredt, och gälhinnorna, som hafva 
talrike broskartade gälstrålar, äro fastvuxna vid det samma, 

men de bilda dock en gemensam låg utstående hudkant, som 

går tvärs öfver gälnäsets undra sida. De öfre -eller bakre gäl- 

strålarne, äro fästade vid ett brosk, som Cuvier och andre anta- 
git för ett rudimentärt lock, men som Jom. Mörner (nedan anf. 

st.) antagit vara bildadt genom deras sammansmältning och 

således dem tillhörande, och af de nedre eller främre äro månge 

fästade vid ett brosk, som tillhör tungbensapparaten och mot- 

svarar ett tungbenshorn. ”Gälräfständer förefinnas, som äro 

korta och tillspetsade, och vi hafva å främste gälbågen räknat 

10—11. — Tandskifvorna äro, såsom ofvan är anfördt, 4 på den 

öfre och 2:ne på den undre käken. De af främsta paret af dessa 

tandskifvor hafva ett läge, som motsvarar det samma af fram- - 
tänder eller intermaxillärtänder, och de i öfverkäken bakom 

dessa sittande motsvara i öfverensstämmelse dermed öfverkäks- 

tänder eller maxillärtänder. Detta antagande följer af den ut- 
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redning rörande kraniets byggnad, som Jon. MöLnrner!) lemnat. 

En annan åsigt är emellertid framstäld af W. K. PaArrer & 
G. T. BetrtaAny?), som antaga, att dessa öfverkäkständer, liksom 

de motsvarande hos Ceratodus och Lepidosiren, äro: de främre 

plogbens- och de bakre gombenständer. De först nämnda tand- 

skifvorna (de främre) äro rigtade snedt framåt och nedåt och 
nedskjuta ett stycke under de bakom dem varande, äfvensom 
något under öfre kanten af underkäkens tandskifvor, då mun- 
nen är sluten, men de äro smala och starkt refflade och tätt 

hopfogade med hvarandra, och hvardera tandskifvan tyckes vara 

bildad genom sammanväxning af 5—6 tänder. Deras egg är 

skarp och mer eller mindre crenulerad. De bakom dem va- 

rande tandskifvorna äro betydligt större, sträckande sig tillbaka 

bort emot underkäkens fäste, och således upptagande den vida 

större delen af öfverkäken, samt utbredda inåt, så att de der 

nästan sammanstöta med hvarandra, och således bilda i det när- 

maste hela det främre gomhvalfvet. De förete en svagare reff- 

ling, hvilken baktill nästan är försvinnande, och de tyckas vara 

utsatta för mera nötning. Underkäkens tandskifvor äro temli- 
gen tunna och skarpa, med svag reffling och med största höjden 

framtill, der de äro rigtade framåt och uppåt. De äro fästade 

på inre sidan af underkäken i en fals långt nere emot dennes 

nedre "kant och sträcka sig bort emot dess bakre ändar. Deras 

öfre kant är ojemn, med ojemnheterna afpassade efter dem på 

de öfra tandskifvornas kanter, så att, då munnen är sluten, dess 

öfra och undra tandskifvor sluta tätt tillsamman. De främre 

öfre tandskifvorna äfvensom de främre framstående och skarpe 

delarne af underkäkens tandskifvor synas vara bestämda till att 

gripa och afklippa rofven, då deremot de öfre bakre d:o före- 

trädesvis torde göra tjenst för dessas sönderkrossning. De bilda. 

det hårda gomhvalf, emot hvilket rofvet af underkäken tryckes. 

och krossas. Underkäkens brosk har betydlig fasthet och höjd, 

och dess båda sidohalfvor äro framtill sammansmälta, och då 

den derjemte är utrustad med en särdeles stark muskulatur, 

är det tydligt, att den i och för dylika förrättningar eger em 

betydlig styrka. — Den 1:sta ryggfenan, som börjar på ett 

1) Abb. der Kön. Akad. der Wissensch. zu Berlin 1834, p, 221—223. 

2) The Morphology of the Skull, p. 89, 
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afstånd från nacken, som är något större än '/, af ögats längd- 

diameter, är hög och tillspetsad och framtill stödd af en stor, 

trekantig, tillspetsad och å bakre kanterne upptill sågtandad 

tagg, med sågtänderna rigtade nedåt. Den öfre delen af denne 
tagg, hvars längd hos hanen är större och hos honan något 

mindre än hufvudets d:o, är skild från ryggfenan. Dennas 

längd, som utgör omkr. ?/; af hufvudets d:o, är i allmänhet 

mindre än dess höjd, och den är stundom nästan sammanhän- 

gande med och stundom väl skild ftån den 2:dra ryggfenan. 
Den, såsom de andra fenorna, företer en strålig struktur, med 

mjuke, -broskartade och outbildade, men grenige fenstrålar, af 

en mörkare färg och bildande 10—11 knippen, och sittande på 

ett stort interspinalbrosk, som jemte den store taggen artiku- 

lerar med den å ryggradens främste del varande store brosk- 

artade neuralbågen. — 2:dra ryggfenan är låg och lång och 

sträcker sig långt ut på stjerten, samt är vid basen samman- 

hängande med stjertfenan. Dess längd innehålles omkr. 2!/, 

till nära 3 ggr i totallängden, samt är något större än afstån- 

det mellan nosspetsen och anus. Den är 1 det närmaste jemn- 

hög, eller något litet högre å den bakre delen, med höjden ut- 

görande ungef. !/,, till !/,, af dess längd och omkr. /; till Y/, 
af ryggfenans höjd äfvensom af kroppens d:o vid anus. Dess 

bakre hörn är afrundadt. Såsom redan blifvit antydt, har den 

ungef. samma stråliga struktur, som 1:sta ryggfenan, ehuru den 
är något finare och utan tydliga knippen. — ÅAnalfenan är 

mindre utbildad och utgöres till större delen af en hudfåll, som 

baktill höjer sig till en mer eller mindre kort och rudimentär 

och baktill tillspetsad fena, som är lägre än den 2:dra rygg- 

fenan, men har samma struktur som den. Baktill samman- 

hänger den vid basen med den undra stjertfenan, och den slu- 

tar stundom under och stundom något framom slutet af den 

2:dra ryggfenan. — Bröstfenorna, som äro fästade långt nere, 

under nacken och såsom vanligt vid skuldergördeln, äro mycket 

stora, och räcka, tillbakalagda, till eller ock mer eller mindre 

långt bakom anus, och hafva en ovalt elliptisk och snedt till- 

spetsad form, med spetsen något bakåt böjd. De sitta på gan- 

ska långa och utåt breda och afrundade och med starka musk- 

ler försedda skaft, som äro, i likhet med dem hos Plagiosto- 

merne, bildade af ett betydligt antal brachialbrosk, af hvilka 

de närmast intill skuldergördeln sittande äro större än de andra, 
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och af GeEGEnBAuRl) erhållit benämningarna propterygium (det 

främre), metapterygium (det bakre) och mesopterygium (det 

utanför det första), och de utanför dessa varande äro smala och 

mer eller mindre långa och radiära. Dessa fenors längd, med 

inberäkning af deras skaft, innehålles hos honan omkr. 13/, och 
hos hanen omkr. 12?/; ggr i framkroppens d:o, eller afståndet 
mellan nosspetsen och anus, och de äro således längre hos ha- 

nen än hos honan, och hos honom äro de äfven mera tillspet- 
sade och räcka långt bakom anus. De förete samma fint strå- 
liga struktur, som de förut anförda fenorna. — Bukfenorna äro 
fästade vid bäckenbrosken långt tillbaka och på sidorna af anal- 

öppningen, och äfven de sitta på skaft, som bestå af större inre 

broskstycken och smale och radiäre yttre broskstafvar, men dessa 

skaft, liksom sjelfva fenorna, äro mycket mindre och kortare 

än bröstfenornas. Längden af bukfenorna, med inbegrepp af 

deras skaft, innehålles omkr. 3 till 3!/,; ggr i framkroppens 

d:o, och de äro längst hos hanen. De äro således omkr. !/,, 
eller ock mindre än !/, så långa, som bröstfenorna, och deras 
form är jemförelsevis något bredare: bredt oval eller ovalt rhom- 

boidisk och utåt och bakåt snedt tillspetsad. Deras stråliga 
struktur liknar den hos föregående fenor. — Stjertfenan före- 

ter den egenheten, att den har 2:ne fullkomligt skilda, lång- 

sträckta afdelningar, nemligen en öfra och en undra, mellan 

hvilka den råttlike och slutligen trådlike stjerten utlöper bakåt. 

Dessa afdelningar likna framtill i formen och strukturen den 

2:dra ryggfenan, men äro något lägre, och sänka sig bakåt tills 

de mer eller mindre långt ut på stjerten försvinna. Den öfra 

och stundom äfven den undra stjertfenan börjar vanligen något 

litet framom stjertens midt. Den undra, som är lägre än den 

öfra, sträcker sig längre tillbaka, och å oskadade exemplar hafva 

vi funnit denna fortsatt under form af en låg, mörk hudköl eller 

hudfåll nästan ända ut till den tråd- eller borstlike stjert- 

spetsen. — Sidolinien, som liknar en söm, utgår på sidan af 

nacken från den på hufvudet uppstigande söm, som der förefin- 

nes, och den är i början slingrig och sänker sig under 1:sta 

ryggfenan, och går derefter parallel med den öfre kroppspro- 

1) Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere, 
2:es Heft, p. 145, Taf. IX, Fig. 15. — Se äfven HUuXLREY; Proceed. of the 

Zool. Society of London 1876, p. 48. 
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filen och närmare denne än den undre d:o, tills den hunnit mid- 

ten af stjerten eller något bakom denne midt, då den sänker sig ned 
till basen af den undra stjertfenan och följer den ungefär till 

dess slut. Huden är slät, mjuk, slemmig och temligen. tunn, 

men seg. — Färgen är något vexlande. Å ett friskt eller ny- 

ligen fångadt exemplar hafva vi funnit ryggen glänsande brun, 

och kroppssidorna skiftande i silfvergrått, med bruna skyar, som 

bildade mer eller mindre sammanhängande, långsgående, ojemna, 
bruna band, och här och der brun marmorering på silfvergrå 

botten. Undra kroppssidan framom anus var hvit. Nosens undra 

sida ljust rödaktig. Iris silfverhvit, med svartbrun skuggning 

upp- och nedtill. 2:dra ryggfenan, anal- och stjertfenorna lju- 

sare brunaktiga, med svart bräm. Bröst- och bukfenorna ofvan 

gråbruna och under gråhvita. Stundom äro de långsgående 

banden afbrutna och kroppssidorna marmorerade af brunt och 

silfvergrått, och stundom hafva sidorna af ryggen på en brun 

botten något otydlige, ljusare, eller gråaktige ringar, liknande 

dem, som förekomma hos Pristiurus catulus (GUNNERUS). 
Hanen skiljer sig till det yttre från honan dels, såsom re- 

dan blifvit antydt, genom större bröst- och bukfenor och åt- 

minstone stundom något längre stjert, och dels genom yttre 

bihang eller organ, som utan tvifvel stå i samband med kopu- 

lationen, då äggen, såsom ofvan är anfördt, liksom hos Plagio- 

stomerne, befruktas inom moderns kropp. På öfre delen af no- 

sen, vid gränsen mellan den och pannan och strax framom ögo- 

nen, sitter ett mindre, klubbformigt och böjdt, hårdt och styft 
bihang, som är rörligt i hufvudets vertikala längdplan, och kan 

resas upp och läggas ned framåt i en grund fals. På undra 

eller främre sidan af dess utbredde ände är det beväpnadt med 

ett fält af bakåt rigtade och särdeles skarpe taggar. Hos en 

hane af 804 mill:s längd hafva vi funnit detta organ vara 17 

mill. långt. Strax framom fästet för hvardera bukfenan är en 

af huden för det mesta betäckt kavitet, som är öppen framåt. - 

I denna kavitet befinner sig ett broskartadt, å ena sidan mju- 
kare, rörligt, accessoriskt eller supplementärt kopulationsorgan, 

med formen af en elliptisk skifva, och i inre kanten bärande 

en rad temligen store och skarpe taggar. Detta organ, som är 

fästadt vid bäckenbrosket, kan skjutas ut ur och dragas in i 

nämnda kavitet, och i senare fallet är det för det mesta doldt. 

Hos den nämnde hanen var det 22 mill. långt. De egentliga 
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kopulationsorganen, som äfven äro dubbla, hafva sitt läge in- 

vid bakre delen af hvardera bukfenans fäste, och äro aflånga 
och tregreniga, och med parallela och intill hvarandra liggande 
grenar, och ungef. af samma längd, som bukfenorna. De 2:ne 

grenarne äro till stor del mjuke och klubbformade, och den dem 

betäckande huden till betydlig del försedd med smärre tätt sit- 
tande inåt rigtade taggar. Den 3:dje grenen är smalare och 

stafformig, något afsmalnande emot spetsen, och styf och slät, 

och tyckes tjena såsom stöd åt de andre. Alla tre äro ungef. 

lika långe. Hos den nämnde hanen var kopulationsorganets 

längd 90 mill. Å inre sidan vid basen är en temligen stor 

öppning för den s. k. peritonealkanalen, som kommer från buk- 
hålan. 

Ungar af hafsmusen hafva först på senare tiden genom de 

förbättrade djuphåfningsredskapen erhållits. A. GÖNTHER be- 
skrifver i korthet i Challenger-Expeditionens Report!) någre 

ungar, hvars framkropp har en längd af 12/, till 4!/, Engel- 

ska tum, eller omkr. 38 till 112 mill., tagne under de veten- 

skapliga expeditionerna med ”Knight Errant” och ”Triton” på 

mellan 500 och 600 famnars djup i norre delen af Atlantiske 

oceanen. Det minsta, sannolikt nyligen kläckta exemplaret (en 

hane) har den kortaste stjerten, hvilken är ungef. dubbelt längre 

än framkroppen. Hos de större är den vida längre, och hos 

det största, som har framkroppen 4!/, tum lång, är stjerten 

17 tum d:o, och således nära 4 ggr längre än framkroppen. 

Af fenorna är endast den 1:sta ryggfenan med sin store tagg 

utbildad. Af analfenan är blott ett spår tillstädes uti en låg 

rygg, och 2:dra ryggfenan och stjertfenan saknas helt och hål- 
let. Hos den lille hanen förefinnes redan en tydlig början till 

det appendiculära organet på nosen upptill, äfvensom till de 

egentlige kopulationsorganen bakom bukfenorna, ehuru de en- 

dast äro 2 mill. långa. Enligt Frascis Day skola ungarne hafva 

mycket små fjäll långs ryggen. 

Skelettet. När man bortser från underkäken, nasal- och 

labialbrosken, supraorbitalbrosken samt tungbensapparaten, som 

alla äro rörliga, utgöres benhufvudet, eller rättare broskhufvu- 
det (kraniet) af en enda sammanhängande broskmassa, hvilket 

1) Report on the scientific Results of the Voyage of H. M. S. Chal- 

lenger etc. Zoology, vol. XXII; Report on the Deep-Sea Fishes, p. 12. 
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gifvit anledning till det åt denna ordning bland fiskarne gifna 
namnet Holocephali. Man kan dock i denna broskmassa ur- 

skilja åtskilliga afdelningar, som motsvara en del särskilda ben 
hos benfiskarne. Oaktadt kraniets broskartade beskaffenhet och 
oaktadt ryggraden har en qvarstående ryggsträng (chorda dor- 

sualis), har det dock en rörlig artikulation med den senare, 

och skiljer sig derigenom från de andre fiskarnes kranium, med 

undantag af rockornas. Från deras och de andre Plagiostomer- 

nes kranium skiljer det sig derigenom, att hörsellabyrinten icke 

är helt och hållet innesluten i den broskartade hjernkapselns 

vägg, utan en del af den ligger innanför den samme vid sidan 
af hjernan, hvarigenom de visa en tendens till benfiskarne. För 

den rörliga artikulationen med den främste broskartade delen 

af ryggraden har kraniets nackbensbrosk 3:ne distinkta ledytor. 

Den största af dessa har sitt läge under nackhålet, på den del 

af occipitalbrosket, som motsvarar basilarbenet, och är vertikalt 

konkav. De andra båda, som sitta på sidorna af nackhälet, på 

de delar af occipitalbrosket, som motsvara sidonackbenen, likna 

de hos de högre ryggradsdjuren vanlige condyli occipitales. 

Ofvan nackhbålet är en låg vertikal köl, som tydligen motsvarar 

en crista occipitalis, och som .upptill i förening med en hori- 

sontel köl bildar en kort hoptryckt spets eller utskott, motsva- 

rande det vanliga hoptryckta, bakåt rigtade utskottet å det öfra 

nackbenet. På den horisontelle kölen strax framom denne spets : 

"är ett foramen, som leder in till hjernhålan, och som enligt 

Mörnrer motsvarar de hål å öfre delen af hjernskåler, som Hos 

rockorna leda in till labyrinterne. Vid yttre sidan af och framom 

sidonackbroskets ledknapp är ett större hål, till genomgång för 

nervus vagus, och således motsvarande det derstädes vanliga 

a sidonackbenet hos benfiskarne. På sidorna af den öfre delen 

af hjernskålen synas 3:ne mer eller mindre böjde, hvitaktige 

ryggar, som äro bildade af de under liggande halfceirkelformige 

kanalerne.. Framom det nämnda hålet på den horisontelle kö- 

len är å denne ett stycke, tills ungef. midt öfver ögonhålorna 
en grund ränna, antydande, att detta brosk motsvarar de båda 
pannbenen, mellan hvilka rännan skulle bilda en gräns. Detta 

brosk, som framom rännan är konvext, bildar här en smal vägg 

mellan ögonhålorna. Framom de halfcirkelformige kanalerne 
bildar hjernskålens brosk å hvardera sidan en skarp, halfcirkel- 

formig kant, som baktill begränsar ögonhålan, och detta brosk 
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bildar vidare inåt och framåt från denne kant de bakre och 
undre väggarne i denna håla, af hvilka den undre är helt tunn 

och något genomsigtig. Utanför och framom den senare väggen 

är brosket tjockare, och tilltager i tjocklek framåt, tills det 

slutar framtill med en dubbel, uttill konvex och intill konkav 

ledknapp, med hvilken underkäken artikulerar. Detta från den 

bakre delen af ögonhålan till nämnde ledknapp sig sträckande 
brosk har med rätta blifvit antaget såsom motsvarande suspen- 

soriet eller suspensorialapparaten, och det brosk, som bär den 

nämnde ledknappen, är följaktligen motsvarande quadratbenet. 

Under det smala pannbrosket är en membranös skiljevägg, mel- 
lan båda ögonhålorna. I den nedre delen af denna skiljeväggs 

midt är en öppning för ögonnerven, och vid den nedre bakre 

delen af den samma är en sådan för ögonmusklerne och för de 

2:dre och 3:dje grenarne af nervus trigeminus. Vid öfre främre 

hörnet af ögonhålan bildar brosket en tvärt utstående kant of- 

van ett stort hål, som är genomgång för den 1:ste grenen af 

den nämnde nerven, hvilken kommer från ett hål ungef. i mid- 

ten af den bakre ögonhålsväggen. Denne utstående kant har 

ett läge, som utvisar, att den och den från den samme utgå- 
ende kanten framom det stora hålet tillhöra ett brosk, som mot- 

svarar sidosilbenet. Vid den nämnde kantens öfra sida äro 

2:ne skifformiga supraorbitalbrosk fästade. Det hoptryckta, ver- 

tikala och nedåt och framåt sig utbredande brosk, som är framom 

sidosilbensbrosket, motsvarar utan tvifvel till större delen sil- 

benet, nemligen midtelsilbenet och öfra silbenet, men det, som 

är mellan näshålorna, torde till någon del motsvara plogbenet. 

Den öfre starkt hoptryckte delen af öfra silbensbrosket har fram- 

till, der det är något tjockare, hos honan en liten afsats på 

samma ställe, der det hos hanen har en ledyta, för artikulatio- 

nen med det här hos honom varande klubbformiga, accessoriska 

kopulationsorganet. Strax under denna afsats är å hvardera 

sidan ett temligen stort hål (foramen), genom hvilket den 1:ste 
grenen af nervus trigeminus återigen utgår, för att utbreda sig 
i nosen och läpparne. Längre ned, der detta brosk utbreder 

sig, bildar det å hvardera sidan en utstående, fast kant, och 

framom och med denne sammanhängande ett mjukt och böjligt 
och af hyalint brosk bildadt hvalf, som upptill betäcker hvar- 

dera näshålan. Mellan dessa båda hvalf har det ett fast, ned- 

skjutande och långs främre sidan urhålkadt utskott, som upptill 
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bildar skiljeväggen mellan båda näshålorna och nedtill förenar 
sig med det förmodade plogbensbrosket. Under hvardera näs- . 

hålan är det gom- och öfverkäksbenen motsvarande palatomaxil- 

lärbrosket, som bär de bakre öfre tandskifvorna och baktill öf- 

vergår i quadratbensbrosket. Fästade vid yttre sidan af den 

bakre delen af näshålans hvalf och vid underkäken, samt lig- 

gande inuti öfverläppens sidoflik, äro ett par mindre och rörliga 

så kallade labialbrosk, som tjena till stöd för nämnda flik. Un- 

derläppen är utan särskildt brosk. I främre delen af den öfre 

och yttre väggen för näshålan äro 3:ne rörliga nasalbrosk, af 

hvilka det ena är mycket litet och nästan rundt, och ett annat 

(ofvan anfördt) framträder fritt från yttre väggen i nasalöpp- 

ningen eller näsborren. De tjena till stöd för desse väggar. 

I det öfra nasalhvalfvet, invid öfra silbensbroskets mellersta ned- 

skjutande utskott är ett litet rörligt 4:de brosk, som genom 

sitt läge synes motsvara det hos benfiskarne vanliga nasalbenet. 

Underkäken utgöres af ett enda fast och hårdt, det Meckelska 

motsvarande brosk, hvars båda sidohalfvor, som äro höga och 

tjocka, framtill äro fullkomligt sammansmälta. Kraniets basal- 

del i förening med det brosk, som motsvarar parasphenoidbenet, 

med suspensorialbrosken och med de tunna brosk, som utgöra 

de undre väggarne af ögonhålorna, bilda tillsamman å kraniets 

undra sida ett slätt hvalf, som framtill begränsas af de ut- 

bredda bakre öfre tandskifvorna. I den bakre delen af detta 
hvalf synes å hvardera sidan ett temligen stort hål, som tjenar 

till genomgång för en gren af den 3:dje grenen af nervus tri- 

geminus på dess väg till gommen. OÖfvan det sist nämnda 
hvalfvet, bakerst mellan de båda skilda lamellerna af den hinn- 

artade skiljeväggen mellan ögonhålorna, och framtill mellan de 
af parasphenoid- och ethmoidbrosken bildade väggarne gå lukt- 

nerverne till näshålorna. Tungbensapparaten företer stor likhet 

med den hos benfiskarne, med undantag deraf, att den blott är 

broskartad. Det os linguale motsvarande brosket är temligen 

litet och pilformigt. De der bakom varande urohyalbrosken 

äro 4, af hvilka det sista är stort, utskjutande långt bakom 

nedre svalgbrosken, skifformigt och i bakre änden trubbigt till- 

spetsadt. Basibranchiostegalbrosk saknas. Å hvardera sidan af 
dessa, midtelraden bildande brosk äro 6 bågar, af hvilka det 

främsta paret utgöres af tungbenshornen, de 4 derpå följande 
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paren äro gälbågar, och det sista paret utgöres af de nedra 

svalgbensbrosken. Tungbenshornen äro hvartdera bildade af 3:ne 
afdelningar, såsom vanligt, af hvilka den nedersta (ceratohyal- 

brosket) är den största, och den öfversta (stylohyoidbrosket) är 
mycket liten. Bakom ledgången mellan 1:sta och 2:dra afdel- 

ningarna af tungbenshornen är ett triangulärt brosk fästadt till 
båda dessa afdelningar, och det är detta brosk, som enligt hvad 
ofvan blifvit anfördt af Cuvier blifvit ansedt såsom ett rudi- 

mentärt gällock, och som bär någre gälhinnestrålar, och derför 

samt på grund af sitt fäste af Jon. Mörrer blifvit ansedt så- 

som ett desse strålar och tungbensapparaten tillhörande brosk. 

Hypohyalbrosk saknas. De 2:ne öfversta afdelningarna äro ge- 

nom fibrös väfnad fästade till den undra sidan af den delen af 

kraniets undra hvalf, som är bildad af suspensorialbrosket. De 

3:ne främste gälbågarne å hvardera sidan bestå, såsom vanligt, 

af 4 afdelningar. Det öfversta eller 4:de brosket i den 1:ste 

gälbågen är litet och tillspetsadt. Å de följande 2:ne gälbå- 

garne äro dessa brosk (4:de) stora, aflånga, skifformiga och trub- 

bigt tillspetsade. Det 4:de parets gälbågar hafva blott 2:ne af- 

delningar, och den 2:dra afdelningen har ungef. samme form 

som den 4:de å de 2:ne närmast föregående bågarne, med un- 

dantag deraf, att den i bakre kanten nedtill har en utstående 

vinkel, der den genom ligament är bunden till den bakom va- 

rande skuldergördeln. Desse 4 gälbågar äro med sine öfre än- 

dar genom ligament eller fibrös väfnad fästade dels vid basilar- 
brosket, eller undra sidan af kraniets basilardel, och dels vid 

samma sida af den faste, broskartade främste delen af rygg- 

raden. De nedre aflånga svalgbensbrosken äro dels fästade till 

det föregående paret gälbågar och dels med sine öfre ändar ge- 

nom starka ligament till skuldergördeln, som således har ett 

starkt samband med tungbensapparaten. — Ryggraden, som i 

allmänhet i sin byggnad närmar sig mest till den hos stören, 

och som liksom dennes, har en persistent ryggsträng, företer 

flera egenheter. Ryggsträngen är upp- och nedtill omgifven af 

broskartade bågstycken, af hvilka de öfra upptill omsluta rygg- 

mergen, men dessa bågstycken äro, med undantag af ryggradens 

främste ände, ofullständiga och mindre utbildade än de hos 
stören. Ryggsträngen utmärker sig derigenom, att dess skida 

har tätt sittande transverselle hårdare ringar, som äro kalk- 
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artade!). I ryggradens främste del, der ryggsträngen börjar 

med en trubbig ände, äro de främsta undra bågstyckena särde- 

les utbildade och sammansmälta, och bilda framtill en kon- 

vexokonkav ledyta, för artikulationen med kraniets basilarbrosk, 

och flera af de främsta öfra bågstyckena äro sammansmälta till 

en stor och öfver ryggmergen här sluten, broskartad neuralbåge, 

som framtill å hvardera sidan af ryggmergskanalen har en min- 

dre konvex ledyta, för artikulationen med sidonackbensbroskens 

ledknappar. Framtill bildar denne sammansatte neuralbåge ett 

stort, uppstående och något bakåt böjdt utskott eller neuraltagg, 

bakom hvilken den är å sidorna konkav och med öfre kanten 

tunn och urringad. Det nämnda utskottet erbjuder ett godt 

fäste för nackmusklerne och för de muskler, som uppresa rygg- 

fenan. Vid den bakre delen är neuralbågen utbredd, med en åt hvar- 

dera sidan utstående kant, hvilken upptill är tjockare och j 

öfre kanten har en transversel, konkav ledyta, för artikulationen 

med främre delen af 1:sta ryggfenans interspinalbrosk och dess 

store tagg. Bakom denne del af ryggraden äro de nedra och 

öfra bågstyckena (ha&emapophyserna och neurapophyserna) skilda 

från hvarandra mer eller mindre långt, och de å den ena sidan 

äro skilda från dem å den andra d:o. Mellan de öfra bågstyc- 

kena eller neurapophyserna äro broskskifvor af en oval, tillspet- 

sad form, med spetsen rigtad nedåt emot ryggsträngen, och 

dessa, som bidraga till att fullkomna ryggmergskanalen, hafva 

af Hasse (anf. st.) fått benämningen cartilagines intercalarie. 

Upptill täckes nämnde kanal af mycket små och tunna brosk- 

skifvor, motsvarande neuralbågarne, och derför intagande plat- 

sen för neuraltaggarne. Dessa skifvor kallas af Jor.. MöLLer 

”Deckplatten” och af Hasse ”Schlusstäcke”. — Den broskartade 

skuldergördelns båda sidohalfvor äro nedtill orörligt samman- 
vuxna, och skuldergördeln är icke förenad med hufvudet annor- 

lunda än att den, såsom redan är anfördt, genom starka fibrösa 

band är bunden till de bakre delarne af gälapparaten. Den är 
ej heller direkt fästad vid ryggraden, utan vid musklerne vid 

sidorna af den store neuralbågen å dess främste del. Enligt 

GEGENBAUR?) Öfverensstämmer den uti sin byggnad hufvudsak- 

1) HassE: Das natärliche System der Elasmobranchier etc.; Besonde- 
rer Theil; Die Holocephalen, p. 25 etc. Taf. IV, Fig. 5, 8& 9, k. 

2) Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere, 
2:es Heft, Schultergärtel der Wirbelthiere, p. 88 
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ligen med den hos Plagiostomerne, ehuru den till formen af- 
viker ganska betydligt från deras och mera erinrar om den 
broskartade delen af den samme hos stören, och i sin öfre del 

t. o. m. erinrar något om benfiskarnes skuldergördel. Den har 

enligt nämnde författare ingen del, som motsvarar clavicula 

eller supraclavicula, men deremot motsvarigheter till scapula 

och 0. coracoideum. Dess (sidohalfvans) öfre del, som företer 

en viss likhet i formen med ett nyckelben, är aflång och jemn- 

bred, med öfre änden trubbigt tillspetsad och å yttre sidan ned- 

till försedd med en sned köl, som uppåt fortsättes af en fibrös 

hinna. Vid böjning af detta brosk erfar man, såsom GEGENBAUR 

anmärker, att der å det ställe, der den fibrösa hinnan utgår 

från broskkölen, är en antydning till en ledgång. Den del af 

brosket, som är ofvan denna antydning, synes motsvara det öf- 

versta brosk i skuldergördeln hos en rocka, som PARrRKeEr2!) be- 

nämner suprascapula, och den delen, som är under den samma, 

synes till större delen vara motsvarande det brosk, som han å 

samma ställe benämner scapula. Något längre ned å detta 
brosks yttre sida är ett uppåt rigtadt hål, framom hvilket 

brosket har en starkt utstående, nedåt löpande köl, som nedtill 

sammanstöter med en likadan å andra sidans motsvarande brosk. 

Det nämnda hålet synes motsvara en scapularfenestra, och det 

brosk, som bildar den nedre bredare delen af skuldergördeln 

bakom kölen, och som är förenadt med det motsvarande å andra 

sidan, synes motsvara hvad Parker å samma ställe kallar cora- 

coid, eller coracoidbrosk. Det, som bildar den nedre delen af 

kölen, synes motsvara hans precoracoidbrosk, och det som är 

framom kölen och är sammansmält med motsatta sidans, Synes 

motsvara hvad han kallar prescapula, eller prescapularbrosk. 

Vid den bakre kanten af den nedre något utbredde delen af 

scapularbrosket, och vid samme kant å den öfre delen af cora- 

coidbrosket är bröstfenan fästad medelst 2:ne broskskifvor, som 

enligt hvad ofvan blifvit anfördt af GecesBaur erhållit benäm- 

ningarna propterygium och metapterygium, af hvilka den förra 

är mindre och nästan triangulär och den senare aflång. Bäcke- 
net utgöres af 2:ne (ett å hvardera sidan) temligen små, något 

1) A Monograph on the Structure and Development of the Shoulder- 

Girdle and Sternum in the Vertebrata, p. 7—8, pl. I, fig. 1, 2 & 4. 
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böjda, aflånga brosk, som å midten äro bredare och der i yttre 
kanten hafva en trubbvinkligt utstående knöl, vid hvilken äf- 

vensom vid den bakom den varande kanten hvardera bukfenan 

är fästad. : 

Hafsmusen förekommer endast i hafven utanför våra vestra 

kuster, och den har aldrig erhållits i Östersjön. Enligt Skan- 
din. Fauna har den en och annan gång fångats i Öresund mel- 

lan Landskrona och ön Hven på sådana ställen, hvarest varit 

ett djup af 30—40 famnar, och enligt den samma skall den 

något oftare erhållas norr om Öresund vid Kullen. Bland de 

i Upsala Universitets zoologiska museum förvarade fiskar, som 

tillhört framl. Doktor N. O. ScHAGERsTRÖM äro ett par exemplar, 

som enligt den af honom upprättade katalogen äro tagna vid 

Kullen i sydligaste Kattegat. Enligt Göteborgs och Bohusläns 
Fauna är den icke sällsynt utanför Bohuslänska kusten, hvarest 

den tillfälligtvis fångas med koljebacka på 20—30 eller flera 
famnars djup, och honorna lära oftare erhållas än hanarne, hvil- 

ket vi iakttagit äfven vara förhållandet vid den vestra kusten 

af Norge. Der, såsom öfver allt annorstädes, erhållas i allmän- 

het endast större och fullt utbildade exemplar. Enligt OC. Oz- 

DERSTRÖM !) är den under vintern icke sällsynt vid norra Bohus- 
län i trakten af Strömstad. — Enligt R. Conrerr är den vid 

Norges kuster mer eller mindre talrikt förekommande, från de 

sydligaste delarne af landet upp till Finmarken, men håller sig 

dock företrädesvis på de stora djupen i fjordarne vid Bergens 

stift och vid Nordland. — För öfrigt har den, såsom vanligt- 
vis djupvattensfiskarne, en mycket vidsträckt geografisk utbred- 
ning, och förekommer inom Europa vid kusterna af England 

och Frankrike och i Medelhafvet vid Italien, ehuru den enligt 
Morrav skall vara sällsynt vid Frankrike. Utom Europa har 

den erhållits vid Goda Hopps Udden och vid Japan. 

Om dess lefnadssätt känner man blott, att den är en djup- 
vattensfisk, som oftast anträffas på de större djupen, ehuru den 

någon gång erhålles på mindre djup i sydligaste Kattegat och 
Öresund. Detta bevisas äfven deraf att dess ungar, enligt hvad 
ofvan blifvit anfördt anträffats på 500—600 famnars djup. Då 

den enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna i Bohusläns skär-- 

1) Öfvers: af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p..67. 
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gård företrädesvis tages med s. k. koljebacka, är det tydligt, 

att den föredrager dybotten, emedan koljorna i allmänhet fån- 

gas på sådan botten, enligt hvad som anföres 1 detta arbete, 

2:dre delen, sid. 59. Den ringa storleken af dess gap, som 

dessutom på grund af de omgifvande broskens sammanväxning 

icke kan utvidgas, ådagalägger, att den icke är någon roffisk, 

ehuru vi i dess mage funnit lemningar af fisk, och i Skandi- 
navisk Fauna uppgifves, att den stundom fångas på storbackor, 

som blifvit agnade med makril eller kolja. H. Krörer har hos 
den funnit lemningar af musslor och maskar jemte bitar af 
tång, och vi hafva hos den funnit lemningar af kräftdjur, muss- 
lor och Echinider, hvarar således framgår, att den förtär både 

vertebrerade och evertebrerade djur jemte vegetabilier, ehuru de 

senare möjligen kunna hafva kommit att följa med, då den slu- 

kat på dem sittande djur. — Att den är äggläggande har all- 

mänt varit antaget, på grund af hvad man iakttagit vara för- 

hållandet med den mycket nära den stående Callorhynchus an- 
tarcticus, ehuru A. GönreerR i sin ”Report on the Deep-Sea 
Fishes” i den zoologiska afdelningen af Challengerexpeditionens 

Report, vol. XXII, pag. 13 (af är 1887), säger, att, så vidt - 
han har sig bekant, inga med säkerhet kända ägg af Chimera 
förefinnas i någon samling. Vi äro emellertid i tillfälle att 
kunna bekräfta detta antagande, då vi hos en i' Februari må- 
nad fångad hona, hvars framkropp var 340 mill. lång, i de 
uterina utvidgningarna af oviducterna påträffat nära fullbildade 

och med ett hornartadt eller rättare pergamentartadt skal för- 
sedda ägg, som hafva stor likhet med dem hos slägtet Scylliwm, 

ehuru företeende några egenheter. Derigenom har ock blifvit 

ådagalagdt, att det ägg, som beskrifves af R. CorzretTt 1 Norges 

Fiske, pag. 206—207, i öfverensstämmelse med denne förfat- 

tares förmodan verkligen är ett ägg af denne fisk. De af oss 

anträffade äggen (1 i hvardera äggledaren och i den näst sista 

uterina utvidgningen) äro till längden mindre än det af CoL- 

rert beskrifna, och förete dessutom en och annan mindre afvi- 

kelse, som tydligen härleder sig derifrån, att de icke äro fullt 

utbildade, då deremot det senare utan tvifvel har varit lagdt 

och är tomt och utkläckt, och sannolikt, såsom han säger, blif- 

vit funnet uppkastadt på stranden. De af oss anträffade äggen, 

som hade den tjockare delen rigtad bakåt emot genitalöppnin- 
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gen, äro ännu icke fullbildade i den smale änden, som vi i 

likhet med Corretrt vilja kalla den bakre, emedan den med af- 

seende på äggets rörelse är den bakre, ehuru den är rigtad 

med afseende på fisken framåt. Denne ändes hölje är till en 

del hinnartadt, med spår till hornbildning och af hvit färg, 

samt genom en strietur afskild från det färdigbildade äggskalet. 

Deras totallängd är 122 och längden till stricturen 100 mill. 
Största bredden, som är ett stycke framom midten, är 28 mill. 

och störste tjockleken 15 mill. Bredden af den främre änden 

är 9 och af den bakre d:o vid stricturen 8 mill. De äro af 

en aflångt elliptisk form, emot den främre änden afsmalnande 

och med denne ände nästan tvärt afhuggen, samt med den bakre 

änden utdragen och starkt afsmalnande. Den ena sidan är kon- 

vex och den 2:dra plattkonvex. Det som dessutom för dessa 

ägg är utmärkande är, att de långs hvardera sidan hafva en 

hinnartad och genomsigtig, starkt afsatt bord, eller limbus, hvars 

största bredd är 3 !/; mill. och med spår till fransbildning derige- 

nom, att den har tätt stående, sammanhängande och snedt 

framåt rigtade rudimentäre strålar, eller rättare spår till strå- 

lar, och att de långs midten af den plattkonvexa sidan hafva 

en hög och tunn pergameutartad köl, som är något tjockare än 

borderne och saknar spår till fransbildning. Långs midten af 

den bakre smale delen är å den konvexa sidan en mycket låg 

rygg. Vid den främre afhuggne änden bilda sidoborderne, som 

"der, liksom äggskalet i sin helhet derstädes, äro något tjockare, 
spetsigt utstående, men invikna hörn, och skalet har mellan 

hörnen en tunnare, omviken och tilltryckt flik. Emot den bakre 
änden är äggskalet tydligen tunnare och mindre utbildadt. 

Det har en ytterst fin, longitudinelt trådig struktur. Dess all- 

männe färg är olivgrön, dunklare och stötande i brunaktig vid 

den främre änden och blekare, stötande i hvitgrön å den bakre, 

utdragne d:o. Den bakersta uterina utvidgningen af oviducten 

var tom, och det ägg, som den innehållit hade således blifvit lagdt. 

Det af Correrrt beskrifna ägget är mycket längre, tydligen beroende 
derpå, att den bakre, utdragne änden är utvecklad till sin fulla 

längd. Dess längd, utan inberäkning af den tråd, hvarmed 

dess bakre ände slutar, är 163 mill. och trådens längd är 42 
mill. Dess största bredd är 25 mill. och således ej fullt så 
stor som den å de af oss anträffade äggen. Framtill är det 
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valsformigt afrundadt, och har således icke den något ned- 
tryckte form, som tillkommer de ofvan anförda äggen, men denna 
formskilnad har troligen uppkommit efter kläckningen. Dess bakre 

halfdel har formen af en smal stjelk, med starkt utstående 

kanter och bakåt utlöpande i en spets, som slutar med den 

nämnda tråden, hvilket allt ännu icke blifvit utbildadt hos de 

af oss funna äggen. Långs dess hela längd har det å hvardera 

sidan en likadan bord, som den hos de senare äggen, ehuru !/, 

mill. bredare, samt äfven en liknande köl långs midten af den 

ena sidan, och på den andra sidan har det en något starkare” 

framträdande köl å den smalare delen än den motsvarande å 

de af oss funna äggen. Äggets färg är glänsande brun, och 
således mörkare än den å de senare, detta utan tvifvel äfven 

härledande sig derifrån, att äggskalet är mera utbildadt och 
länge legat i vattnet. Courretr uppgifver, att han utanför Nam- 

dalen vid Appelver i Norge en gång funnit ett likadant på 

stranden uppkastadt ägg, som dock var betydligt söndrigt. — 

Den fångas hos oss endast tillfälligtvis vid fångst af annan 

fisk med större och mindre backor eller långrefvar och någon 

gång med garn. Den är seg och tranig i köttet och ätes icke, 
men dess store, mycket oljhaltige lefver användes af fiskarena 

såsom medicin emot diverse yttre åkommor. I Skandinavisk 
Fauna uppgifves, att man brukar lägga lefvern i magar (ven- 

triklar) af långor, och smörjer sig med dess olja vid svulst, led- 

vridningar och styng af fjärsingen. Dess olja brukas stundom 

äfven för samma ändamål, som olja i allmänhet. I samma 

fauna uppgifves äfven, att man i Bohuslän år 1821 eller 1822 

iakttagit epidemi å den, hvarvid man funnit den (sannolikt tal- 

rikt) flytande död vid stränderna och skären, hvarefter den blif- 

vit mera sällsynt än förut. 

4:de Ordningen: PLAGIOSTOMI, C. Dumérir. 1806. 

 (Plagiostomen, C. DUMÉRIL: Analytische Zoologie, ibers. von Froriep, 

pag. 102. — 1806.) 

Bredmunnar. 

Skelettet är broskartadt, men kotkropparne, palatoquadrat- 

och suspensorialbrosken äro distinkta, och de båda senare rör- 

ligt fästade vid kramiet. Fjäll saknas, men huden är meren- 

Lilljeborg : Fiskarne. HI. 34 
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dels sträf af mindre eller större taggar, som mer eller mindre 
ersätta fjällen, och som äro benartade, och dessutom afvika 

från dem derigenom att de äro underkastade fällning). Ögon- 

nerverne bilda ett chiasma, och conus arteriosus är muskulös 

och har inuti talrika valvler, ordnade i flera rader. Vanli- 

gen förefinnas 5, sällan 6 till 7 yttre gälöppningar å hvar- 

dera sidan, och gälarne äro fastvuxne vid huden, eller icke 

frie.  Spruthål förefinnas, och munnen är i allmänhet beväp- 

nad med talrika tänder. I allmänhet förefinnas pariga, och 

merendels äfven en, två eller flera opariga fenor. Simblåsa 

saknas, och tarmen har spiralklaff.  Fortplantningsorganen 

likna hufvudsakligen dem hos föregående ordning, och hos 

honan börja oviducterna med en gemensam trattformig myn- 

ning (ostium), ehuru de sedermera äro väl skilda. Äggen, 
som äro stora och få, liksom hos dem af föregående ordning, 

och som liksom hos dem befruktas inom moderns kropp, kläc- 

kas äfven ofta inom den summe, och embryo är stundom ge- 

nom ett slags indeciduat placenta mer eller mindre förenadt 

med väggen af den uterina utvidgningen af oviducten, samt är 

i allmänhet försedt med yttre trådlika gälar, som dock afläg- 

gas innan det framkommer. Embryo afsnör sig efter hand 

starkt från -återstoden af äggulan, tills denna genom ett slags 

navelsträng står i förbindelse med dess tarm. Hos hanen 

mynna sädesledarne jemte urethran på en papill i en intill 

analöppningen gränsande urogenitalkloak. Hos honan mynna 

oviducterna med en gemensam, eller ock med skilda öppningar i 

en likadan kloak strax bakom anus. Liksom hos föregående ord- 
ning, äro strax bakom och utanför kloaken 2:ne öppningar, 

som äro mynningar för de s. k. peritonealkanalerne, som 

komma från bukhålan”). Hanen har vid basen af bukfenorna 

1) Se härom hvad JAP. STEENSTRUP anför i ”Forhandlinger ved de 

Skandinaviske Naturforskeres ottende Möde i Kjöbenhavn 1860”, p. 688—- 

689 (tr. 1861). — Denna fällning förklarar den betydliga vexling, som de 

större taggarne (”knaggarne”) förete hos de äldre rockorna. 

2) Vi hänvisa för öfrigt härom till C. VoGT & PAPPENHEIM: ”Orga- 

nes de la Generation chez les Animaux Vertébrés. Organes sexuels des 

Plagiostomes”; Annales des Sciences naturelles, 4:me série, Zoologie, T. 

XII, p. 100, pl. 2 & 3. — 1859; — och till E. MOREAU: Hist. nat. des 

Poiss. de la France, T. I, pag. 238—275. — Såsom redan ofvan blifvit 

antydt, anse vi, att äfven hos Plagiostomerne hanens kopulationsorgan i 

LD 
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till bäckenet fästade, kopulationsorgan, men saknar sådana 
accessoriska, som finnas hos föregående ordning. 

Desse fiskar tillhöra för det mesta blott hafvet, och före- 
komma i alla haf, ehuru talrikast i de tempererade och varma. 

Fossila lemningar af Plagiostomer äro talrika i alla formatio- 
ner, och någre af de allra äldste bestämbare fiskarne anses till- 
höra Plagiostomerne. Sådana äro fentaggar af en fisk, som fått 

namnet Onchus, och som blifvit funne 1 ett öfre Siluriskt la- 

ger äfvensom i lager tillhörande stenkolsformationen. För öf- 
rigt hafva lemningar af andre Plagiostomer, såsom Dimera- 

canthus, Homocanthus, ÖOracanthus, Gyracanthus etc. blifvit 

funna i Devoniska formationen, Oolithen, stenkolslagren, Trias 

och Jura. 

Denna ordning omfattar 2:ne afdelningar eller underord- 

ningar. 

Underordningar: 

PLAGIOSTOMI. fundra kroppssidan . ..z.... 1  Batoidei, GÖNTHER. 

Gälöppningarne | 
belägne å .. 

(DA ALEKFOPPENNA.. ee bs i 2. sSelachoidet, GÖNTHER. 

l:sta Underordningen: BATOIDELN, ÅA. GöstHErR. 1870. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 434. — 1870). 

Rockfiskar. 

Kroppen i allmänhet utomordentligt nedtryckt och utbredd 

genom de åt sidorna starkt utbildade och utstående bröstfe- 

norna, så att framkroppen merendels bildar en nästan rundad, 

eller ock mer eller mindre rhomboidisk skifva, från hvilkens 

bakre del stjerten utgår såsom ett smalt, mer eller mindre 

långt bihang. Sällan är kroppen mera långsträckt och med 

allmänhet vid parningen endast tjena såsom prehensila redskap. Den half- 

kanal eller ränna, som i allmänhet förefinnes långs ena sidan af detta or- 

gan, tjenar endast till ledning för det sekret, som afsöndras från den store, 

å undra sidan af bukfenan belägne, af VOGT & PAPPENHEIM glande copula- 

trice benämnde körtel, hvars ändamål är okändt. Denna ränna har således 

ingen betydelse för sperman. 
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tjock stjert. På undra sidan af denna skifva förefinnas bak- 
till å hvardera sidan af hufvudet 5 gälöppningar. Då rygg- 

fenor eller ryggfena finnes, äro de eller den belägna på stjer- 
ten, och analfena saknas. 

Rockfiskarne hafva samma geografiska utbredning, som 
Bredmunnarne, men de skilja sig från Hajfiskarne i allmän- 

het i afseende på sin förekomst derigenom, att de merendels 

äro bottenfiskar. Någre af dem uppstiga i färskt vatten, eller 

ock förekomma endast i strömmar inom tropikerne. 

De indelas af GönsrHerR 1 6 familjer, af hvilka de 3:ne 

hafva representanter inom vår Skandinaviska nords fauna. 
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1:sta Familjen: MYLIOBATIDA, J. Mörner & J. Hesiuz. 1841. 

(Myliobatides, J. MÖLLER & J. HENLE: Systematische Beschreibung 

der Plagiostomen, pag. 176. — 1841). 

Örnrockfiskar. 

Kroppsskifvan eller framkroppen utomordentligt bred, på 

grund af den särdeles starka utvecklingen af bröstfenorna, 

men dessa sträcka sig dock icke öfver hufvudets sidor till nos- 

spetsen, hvilken i stället har en eller ett par köttiga bihang, 

eller så kallade hufvudfenor, stödda af fenstrålar. Stjerten 
är särdeles lång och smal och till formen liknande en pisk- 

snärt, utan spår till sidofållar, och med en enda ryggfena, 

belägen nära dess rot, och bakom hvilken vanligen är en stor, 

bakåt rigtad och sågtandad tagg, eller så kalladt spjut. 

Denna familj innesluter 2:ne grupper, eller underfamiljer: 

Myliobatini och Ceratopterini, af hvilka endast den förra till- 

hör vår nordiska fauna. 

Underfam. MYLIOBATINI, Å. GÖNTHER. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 435. — 1870). 

Örnrockor. 

Tänderna stora, plattade, rutformiga och mer eller mindre 

mosaiklikt stälda. 

I. Slägtet Myliobatis, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Animal, 1:re edit. T. II, pag. 137. — 1817). 

Hufvudfenorna bilda ett sammanhängande, mjukt och kon- 

vext bihang framom nosspetsen. Bröstfenorna utåt spetsvink- 

liga. Nasalvalvlerna sammanvuxna till en fyrkantig skifva. 
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Käkarne ungefär Uika långe. De mellersta tänderna äro 
hos de äldre särdeles breda, sexkantiga och med den transver- 

sella dimensionen mycket större än den longitudinella, och å 

hvardera sidan af dessa äro flera rader af mindre tänder. 

Hos de helt: unge äro de mellersta tänderna icke bredare än 
de andra. Huden är slät eller nästan slät. Stundom saknas 

genom fällning den sågtandade taggen å stjerten, och stundom 

är der en mindre tagg framom den större, till följd deraf att 

denne senare icke blifvit fäld innan den förre framkommit. ' 

Detta slägte räknar omkr. 9—10 arter från alla varmare 

haf, och ett par af dem tillhöra Europas fauna. De ernå tem- 

ligen betydliga dimensioner. 

1. Myliobatis aquila (Liss). 

Vanliga Örnrockan. 

Huden öfver allt slät, med undantag stundom af någre 

ytterst fine taggar ofvanpå stjertroten. Bihanget å nosspetsen 

trubbigt och ej synnerligen framstående. Hanen har ett tyd- 

ligt utskott framtill å den öfre orbitalkanten. De mellersta 

tänderna hos de äldre 4—6 gånger bredare än långa. Rygg- 

fenans fäste börjar bakom, eller ungef. midt emot spetsarne 

af bukfenorna. Färgen är vexlande: ofvan olivbrunaktig eller 

gulgrå, och under hvitaktig eller smutsigt gråbrun. 

Roja aquila, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, 'Tomus I, pag. 

396. — 1766. 
Myliobatis , G. CUVIER: Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 137. 

— 1817. 

J. MÖLLER & J. HENLE: Systematische Beschreibung 

der Plagiostomen, pag. 176. — 1841. 

>  noctuld, BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, T. III, Pe- 

sci, fascicolo II, tavole. — 1841. (Goda figurer). 

» aquila, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 595. 1859. 

” ” 

a - ÅA, GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. 

vol. VIII, pag. 489. — 1870. 
SÅ E. MorEAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 442, fig. 75 & 76. — 1881. 
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Myliobatis aquila, R. Corretr: Myliobatis aquila (Lin.). ny for Norges 

Fauna; Videnskabs Selskabets i Christiania Forh. 1882. 
N:o 29. — 1883. 

5 - FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 352, pl. 176. — 1880—1884. j 

Beskr. Den blir temligen stor, och dess totallängd från 

nosspetsen till stjertspetsen stiger stundom till öfver 12/, meter 
enligt Morzav, ehuru den oftast är mindre, och af denna längd 
utgör den samma af framkroppen eller kroppsskifvan, d. v. s. 

afståndet mellan nosspetsen och anus, eller ock mellan den 

samme och bakre hörnet af bröstfenan, omkr. !/;, stundom nå- 
got mindre och stundom något mera. Framkroppen, som är 

betäckt af en i allmänhet slät hud, är underkastad temligen 

betydliga vexlingar i sin form, företrädesvis beroende på den 

större eller mindre utvecklingen af bröstfenorna. De äro emel- 

lertid utomordentligt stora, och förete en viss likhet med örn- 

vingar, hvilket gifvit anledning till benämningen. Framkrop- 

pens största bredd mellan de åt sidorna utstående spetsarne af 

bröstfenorna är stundom något mera och stundom något mindre 

än dubbelt så stor som dess längd. Den är, med inbegrepp af 

bröstfenorna, i allmänhet af en rhomboidisk form, med sido- 

vinklarne spetsigt utdragne, med den af nosen bildade vinkeln 

aftrubbad och med den bakre, denne motstående utlöpande i stjer- 
ten, som till formen nästan liknar en råttsvans eller pisksnärt, och 

således äfven stjerten hos hafsmusen, samt är mycket lång, så att 

dess längd merendels utgör omkr. ?/; af totallängden. Framtill är 

den senare tjockare och något högre långs midten ofvan, och bakom 

taggen eller spjutet är den trind och aftager bakåt så småningom 

i tjocklek samt är vid spetsen helt smal och trådformig. När- 

mare basen ofvan bär den ryggfenan och strax bakom den det 

å 2:ne sidor sågtandade spjutet. Den är mycket rörlig och 

böjlig och kan af fisken rullas omkring de föremål, som den 
vill fatta på detta sätt. Anus har sitt läge mellan bukfenornas 

baser. — Hufvudet är tjockt och uppsväldt, med kort och fram- 

till tvärkonvext och tunnt nosbihang, med en aflång och baktill 

något smalare grop eller urhålkning långs dess midt ofvan, 

och med temligen stora och för det mesta åt sidorna rigtade 
ögon, till följd deraf att hufvudet är upphöjdt och framtill 
fritt från bröstfenorna, som sträcka sig wungef. till ögonen. 

Spruthålen, som äfven till en del äro rigtade åt sidorna, och 
äro belägna bakom ögonen, äro mycket stora, och deras längd- 
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diameter är väl dubbelt så stor som den af ögonen. Sjelfve kroppen, 
som i allmänhet är tjock och ofvan upphöjd öfver bröstfenornas 

baser, sänker sig något strax bakom hufvudet, men höjer sig 
åter öfver skuldergördeln, och bildar derifrån bakåt en långs- 
gående rygg. Bröstfenornas främre kant är framtill strax 
bakom ögonen något urringad, men derefter ända till den spets- 

vinklige spetsen svagt och något ojemnt konvex, och deras 

bakre kant är konkav eller urringad, och deras bakre hörn är 

föga utstående och något trubbigt. Munnen är belägen såsom 

vanligt å hufvudets undra sida och är transversel. Nasalvalv- 

len har tvär och papillerad bakre kant. Näsborrarne fram- 

till äro temligen långt åtskilde. — Tänderna, som äro plat- 

tade och skiflika samt släta och mosaiklikt stälda, bilda å 

hvardera käken 7 långsgående rader, och de i den meller- 

sta raden äro hos äldre sexkantiga och 4 till 6 ggr bredare 
än långa. Af de vid hvardera sidan af dessa varande 3:ne ra- 
dernas äro de af de 2:ne inre d:o fyrkantiga och de af den ytter- 

sta raden tre- eller femkantiga, och dessa äro alla ungefär af 

samma dimensioner, och bilda en regulier mosaik. Hos helt 

unge individer äro de i den mellersta raden fyrkantiga och 
ungef. af samme storlek som de vid sidorna. — Ryggfenan är 

liten och afrundad, och dess fäste börjar något litet bakom 

eller vid spetsarne af bukfenorna. — Strax bakom den sitter 

det ofvan omnämnda bakåt rigtade spjutet, eller ock 2:ne (ett 

större och ett mindre) sådana. Det stora spjutet har en betyd- 
lig längd, hvilken utgör omkr. !/, af framkroppens eller kropps- 

skifvans d:o. Det har ungef. formen af en värjklinga, och är 

långs öfra sidan svagt konvext och långs midten af den undra 

d:o köladt, och således i genomskärning trekantigt, med myc- 

ket skarp spets samt med omkr. 40—--50 skarpa, inåt eller 

framåt rigtade sågtänder å hvardera sidan. Det har således 

utseendet af att vara ett fruktansvärdt vapen. Redan sedan 

äldre tid har det varit kändt, att detta spjut är underkastadt 

fällning samt då ersättes af ett nytt spjut, som intager 

det fäldas plats; och derför händer det stundom att det kan 
saknas, äfvensom att det gamla spjutet kan sitta qvar ännu 

sedan det nya börjat framkomma, och att man sålunda kan 
träffa på exemplar med 2:ne spjut. Det af Corrett anförda, vid 
Norge erhållna exemplaret, som var 853 mill. långt, hade 2:ne 
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spjut, af hvilka det stora var 82 och det mindre 11 mill. långt. 

Det senare satt omedelbart framom det större och var ännu 

betäckt af hud. — Bukfenorna äro korta och baktill nästan 

tvärt afskurna eller tvärt afrundade. — Hos det nämnda Nor- 

ska exemplaret, som var en hane, hade enligt Corretrr kopula- 

tionsorganen en längd af 78 mill., eller ungef. !/, af kropps- 

skifvans längd, som var 318 mill. Efter hela sin längd hade 
de en öppen fåra, delad genom en långs den samma gående 
vägg eller list. — Färgen är vexlande både individuelt och 
efter lokaler och ålder. Ofvan är den stundom olivgrönaktig, 

med i brons eller koppar skiftande glans, stundom gulgrå, och 

stundom gulaktig. Under är den ljusare, stundom hvitaktig 

eller gråhvit, och stundom smutsigt gråbrun. Unga exemplar 

hafva stundom ofvan hvitaktige fläckar. 

Vanliga örnrockan tillhör egentligen sydliga haf, ehuru 

den icke så få gånger erhållits vid kusterna af England. Inom 

vår Skandinaviska nord har blott ett enda exemplar anträffats 

(en hane), hvilket enligt R. Cornrerr d. 16 November 1882 blef 

fångadt med garn bland småsill på 12-14 famnars djup i Chri- 

stianiafjorden vid gården Vettre i Asker, 20 kilometer söder 

om Christiania. — Enligt Frascis Dar har den erhållits omkr. 
10 gånger vid England. Enligt Morzav är den sällsynt vid de 

norra kusterna af Frankrike, men är temligen allmän vid dess 

vestra kuster samt i Medelhafvet. För öfrigt har den en myc- 

ket vidsträckt geografisk utbredning, och förekommer vida ut- 

bredd i Atlantiske oceanen och i hafven vid Australien. 
Den tyckes vara mera rörlig än rockfiskarne i allmänhet 

och håller sig mindre vid bottnen än de, samt simmar snabbt 

med vinglika Slag med sina stora bröstfenor, och synes enligt 

Morzrav derför snarare flyga än simma genom vattnet. Enligt 

denne författare låter den höra ett temligen starkt rytande ljud, 

då den tages ur vattnet. Vid dylika tillfällen svänger den 

starkt stjerten åt alla sidor och söker att gifva styng med 
spjutet, hvilka styng skola vara giftiga och särdeles farliga, 

och till följd deraf äro mycket fruktade. Fiskarena i Frank- 

rike bruka derför strax afhugga stjerten, då den fångas. Den 

lefver utan tvifvel af diverse skaldjur, som den krossar med 

sina för detta ändamål tjenliga tänder. Man har förmodat, att 

den vore äggläggande samt beskrifvit lagda ägg, som man an- 
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sett tillhöra den, men Morzrav (anf. st. pag. 446) anför en till- 

förlitlig iakttagelse af en fiskare, som såg en hona af denna 

örnrocka i båten framföda 7 ungar strax efter det den hade 
blifvit fångad. 

2:dra Familjen TRYGONIDA, J. Mörner & Henne. 1841. 

(Trygones, MÖLLER & HENLE: System. Beschreib. der Plagiostomen, 

pag. 156. — 1841). 

Spjutrockfiskar. 

Kroppsskifvan mer eller mindre starkt utbredd, och bröst- 

fenorna sträcka sig framåt öfver sidorna af hufvudet till nos- 

spetsen. Huden är slät, eller ock med större eller mindre 

taggar, men hanen har inga särskilde taggar på bröstfenorna. 

Stjerten liknar merendels till formen den hos föregående fa- 
milj, och saknar längsgående hudfållar å sidorna, samt är 

smal och tillspetsad, och ofvan ofta beväpnad med ett sågtan- 

dadt spjut, och har stundom, men saknar ofta ryggfena, eller 

har den ofullständig, och är betydligt vexlande i längd, samt 

stundom kort och tjock. Tänderna äro små, packade, och 

plattade, eller ock mer eller mindre tillspetsade eller knöl- 

fornuga. 

Till denna familj höra omkr. 10 slägten och 50 arter, och 

representanter för den samma förekomma i de flesta varma och 

tempererade haf, 1 synnerhet i de förra, och någre förekomma 

i färska vatten i Central- och Sydamerika. .Det sågtandade 
spjutet är ett lika farligt vapen, som det hos föregående familj, 

och äfven hos desse fälles det och efterträdes af ett annat. 

De med det samma gjorda styngen förorsaka dels genom giftet 

och dels genom lacerationen svåra smärtor, och hafva ofta för- 

anledt amputationer. 
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I. Slägtet Trygon, M. Abvassosn. 1772. 

(Cours d histoire naturelle fait en 1772, vol. II, pag. 170. — G. Cu- 

VIER: Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 136. — 1817). 

Kroppsskifvan är ovalt rhomboidisk, eller ock rhomboi- 
disk, och kroppen är slät, eller mer eller mindre knölig och 

taggig. Tänderna äro plattade hos honan. Stjerten är lång, 

smal och pisksnärtlik, samt utan ryggfena, men ofta med en 

eller två vertikale hudkölar eller hudfållar, som icke räcka 

till dess spets. Spjut, som är långt, förefinnes. Nasalvalv- 

lerna äro sammansmälta till en fyrkantig skifva eller klaff, 

som för det mesta betäcker öfverläppen. 

Till detta slägte höra omkr. 30 arter från Europa, Asien, 

Afrika och Norra och Södra Amerika och Australien, de flesta 

från varmare haf och några få från större floder. En art har 
från det sydligare eller mellersta Europa förirrat sig en gång 

till Sveriges och ett par gånger till Danmarks kuster, och en 

gång in i sydvestra Östersjön. 

1. Trygon pastinaca (LissÉ). 

Spjutrockan, 

Nosspetsen är kort, men bildar en tydlig framstående vin- 

kel eller trubbig spets, och bröstfenornas sidovinklar äro af- 

rundade. Kroppsskifvan är rhomboidisk och något bredare 

än lång, och dess hud är slät, med undantag stundom af 

någre smärre tillspetsade knölar på skuldergördeln och midt 

åt ryggen. Stjerten är stundom något kortare och stundom 

omkr. 1Y/, gånger längre än kroppsskifvan, och har en di- 

stinkt hudköl undertill och en låg och otydlig d:o ofvan. Fär- 

gen ofvan svartgrön eller gråblåaktig, och under gråhvit, hos 

yngre ofvan ofta med ljusare fläckar. 

Raja Pastinaca, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 396. — 

1766. 

Trygon é G. CUVIER: Regne Animal, 1:re éd. T. II, pag. 136. —- 

1817. 
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Trygon Pastinaca, BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, Tomo III, 

Pesci, fascicolo VI, pag. 33, tavole 1. — 1832—1841. 

Re 5 J. MÖLLER & J. HENLE: Systematische Beschreibung der 

Plagiostomen, pag. 161. — 1841. 

3 - H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 1018. — 

1846 --1853. 

3 S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

T41.1— 1855. 

ös E W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd ed. (Ri: 

chardson), vol. II, pag. 591. — 1859, 

H. SCHLEGEL: Natuurlijke Historie van Nederland, De 

Dieren van Nederl. Gewervelde Dieren, Visschen, pag 

201 — 1862. 

ÅA. GÖNTHER: Catal, of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 
VIII, pag. 478. — 1870. 

vulgaris, E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 448, fig. 77. — 1881. | 
- pastinaca, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 350. — 1880—18384. 

MöBIus & HEINCKE: Die Fische der Östsee, pag. 158. 

— 1883. 

Beskr. Den ernår en temligen betydlig storlek. Enligt 

Morzrav stiger dess totallängd till 1.4 meter eller till och med 
mera. Vanligen är den dock något mindre. Då stjertens längd, 

mätt från 'kloaken, är betydligt vexlande, så att den stundom 
är något mindre och stundom omkr. 1!/, ggr större än läng- 

den af kroppsskifvan, eller afståndet mellan nosspetsen och bakre 

hörnet af bröstfenan, så följer deraf, att nämnda skifvas längd 

stundom är större än !/, och stundom blott är ungef. !/; af 

totallängden. Vanligen är nämnda längd dock enligt vår er- 

farenhet något mindre än !/, af totallängden. <Kroppsskif- 

vans största bredd öfverstiger i allmänhet med mellan !/; och 

1/7 dess längd, och dess form är rhomboidisk, med en kort, 

men tydligt framstående och trubbvinklig nosspets. Bakom 

denne äro kroppsskifvans främre sidokanter i början svagt 

S-formigt böjde och der utanför vid deras mest utstående del 
afrundade. = Derefter äro dess bakre sidokanter bakåt kon- 

vergerande och svagt konvexe, tills de sluta i bröstfenornas bakre, 

trubbiga hörn, från hvilka dessa fenors inre bakre kanter gå 

framåt tills de med ryggen ofvan bukfenornas baser bilda spet- 

sige vinklar. Längden af den linie, som drages vinkelrätt från 

nosspetsen till den linie som drages transverselt genom ögo- 

nens midt ut till kroppsskifvans sidokanter, innehålles omkr. 3 

” ” 

” 

” ” 
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till 3!/, ggr i den senare liniens d:o. Kroppen är långs mid- 
ten temligen tjock, och dess höjd eller tjocklek öfver den bakre 

delen af skuldergördeln innehålles hos de äldre omkr. 8 ggr i 
kroppsskifvans största bredd. Bakom hufvudet höjer kroppen sig 

något till bakre kanten af skuldergördeln, och har långs mid- 

ten af denne en låg ås, och från skuldergördeln sänker ryggen 

sig så småningom bakåt emot stjerten. Kloaken har sitt läge 

mellan bukfenornas baser, och har, då den är sluten, formen af 

en springa, som är ungef. lika lång som ögats längddiameter. 
På hvardera sidan af den strax bakom den är en peritonealöpp- 

ning. Afståndet mellan nosspetsen och kloaken är något kor- 

tare än kroppsskifvans längd. — Hufvudet höjer sig bakåt öf- 

ver de med det sammanhängande bröstfenorna, och dess bakre 

upphöjde del är nästan fyrkantig. Till följd deraf äro ögonen, som 

upptill äro betäckta af tjock hud (ögonlock), för det mesta rigtade 

åt sidorna, och ungef. det samma är förhållandet med de strax 

bakom ögonen varande spruthålen, hvilkas störste diameter är 

något större än ögats d:o. MHufvudets längd från nosspetsen till 

nacken innehålles omkr. 3 ggr eller föga mera i kroppsskif- 

vans största bredd. Ögonen äro temligen små, och deras längd- 

diameter innehålles omkr. 7 ggr i hufvudets längd och omkr. 

3?/, ggr i pannans bredd midt öfver dem, med inberäkning af 

den dem betäckande huden. Munnen är temligen liten, och 

dess bredd innehålles omkr. 31!/, ggr, och afståndet mellan den 

och nosspetsen nära 2 ggr i hufvudets längd. Nasalklaffen är 

nästan fyrkantig, med bakre kanten grundt urringad och med 

korta papiller. Skiljeväggen mellan näsborrarne under klaffens 

bakre kant är smal. På gommen är ett bredt i bakre kanten 

papilleradt gomsegel. — Tänderna äro små och af en elliptiskt 

oval, till den rhomboidiske tenderande form. Hos honan äro 

de plattade, och hos hanen hafva de en transversel rygg, som 

gör, att hans tandfält kännes något litet sträft. De bilda å 

hvardera käken omkr. 20 (10 å hvardera sidan) sneda, från 

käkens midt bakåt divergerande rader. — Stjerten, som räk- 

nad från kloaken i allmänhet är längre än kroppsskifvan, är 

temligen tjock vid basen (hos ett exemplar af 570 mill:s total- 

längd 28 mill. bred), och derifrån bakåt starkt afsmalnande och 

trindlagd, och vid spetsen smal som en vanlig segelgarnstråd. 

Ryggfena saknas helt och hållet, men stjerten är närmare ba- 

sen ofvan beväpnad med det så kallade spjutet, som är något 
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nedtryckt ofvan och under konvext, med skarp spets och fint 
och skarpt sågtandade sidokanter, med sågtänderna rigtade inåt. 

Det är svärdformigt, smalt och långt, och dess längd, med in- 

begrepp af den delen, som är omsluten af huden, är föga kor- 
tare än hufvudet, och innehålles blott omkr. 1!/,; till 1!/, ggr 

i det senares d:o till nacken. Det har å hvardera sidan hos 

de äldre omkr. 40 sågtänder. Å undra sidan af stjerten är 

en tydlig långsgående hudköl, som börjar något bakom spjutets 

början och slutar ett stycke bakom dess spets. Ofvan har den 

äfven en långsgående hudköl, men denne, som börjar något 

inom spjutets bakre spets och sträcker sig ett stycke bakom 

denne, men på långt när ej till stjertens spets, är helt låg och 

mindre tydlig. — Bukfenorna äro af en nästan rektangulär 

form, med bakre kanten nästan tvär eller tvärt afrundad, med 

yttre hörnet trubbigt och det inre afrundadt, och deras längd 

från den i huden dolde basen innehålles omkr. 1?/; ggr i huf- 

vudets d:o till nacken. — Färgen är vexlande. Ofvan är den 
svartgrön eller gråblåaktig, stundom grårödaktig, sällan med 

otydlige blåaktige och gråaktige fläckar, som bilda marmore- 

ring. Stundom ofvan gulgrönaktig. Yngre ha ofta ofvan hvit- 
aktige fläckar. Under är den gråhvit, stundom med rosenröd 

anstrykning, och med kroppsskifvans och bukfenornas kanter 

mer eller mindre bredt skuggade af den öfra kroppssidans färg. 

Hanen kännes genom sina vid den inre sidan af bukfe- 

norna fästade kopulationsorgan, som äro helt små och släta, 
och hafva hvartdera formen af en nedtryckt tapp, med en bug- 

tig ränna å öfra sidan. Hos den 570 mill. långe hanen voro 

de endast 32 mill. långa, och räckte icke utom ändarne af buk- 

fenorna. 

Inom vår Skandinaviska halfö har denna art, såvidt kändt 

är, blott en enda gång erhållits, nemligen då enligt hvad som 

anföres i Skandinavisk Fauna ett exemplar den 24 Juli 1849 

blef tillvarataget af framl. Kammarherren, Baron N. GYLLEN- 
STJERNA vid Arilds fiskläge vid Kullaberg i Skåne vid Skelder- 
viken. Enligt hvad Prof. F. WaAuHLueres uppgifvit!) har detta 

exemplar förmodligen strax då det erhölls af Baron GYLLEN- 

STJERNA blifvit föräradt till Lunds Universitets zoologiska mu- 

1) Om den zoologiska Institutionen vid Lunds Universitet (Akade- 

misk Inbjudningsskrift), Lund 1865, pag. 22. 



Spjutrockan. 543 

seum, der det fortfarande lär förvaras, och till hvilket museum 

nämnde Baron några år förut hade förärat hela sin fisksamling. En- 
ligt G. WisxtHer!) hafva 2:ne exemplar under åren 1862 och 1871 

blifvit fångade i Kattegat i trakten af Fredrikshavn på Jut- 
land, och enligt C. G. J. Petersen?) har ett exemplar den 10 
Juni 1882 blifvit fångadt vid Skagens södra strand. Vid Norge 

har den icke blifvit anträffad. Enligt MöBivs & Herscre (anf. 

st.) blef i September 1877 ett 550 mill. långt exemplar fån- 

gadt i bugten vid Kiel. — För öfrigt förekommer den fåtalig 

vid kusterna af Holland, England t. o. m. Skotland, norra och 

nordvestra Frankrike, och mera talrik vid de sydvestra kusterna 

söder om Loire i Frankrike, och den är ej sällsynt i Medel- 

hafvet. I Atlanten är den vida utbredd enligt GönreerR och 

förekommer enligt honom äfven vid China och Japan). Den 

har således, liksom föregående art, en mycket vidsträckt geogra- 
fisk utbredning. 

Rörande dess lefnadssätt har man uppgifvit, att den håller 

sig 1 grundt vatten ej långt från stränderna på sandig eller 

dyig botten, och derför icke så sällan insnärjer sig i fiskarenas 

nät. Det sätt, hvarpå den, liksom föregående, söker, då den 

gripes, att försvara sig med sitt spjut, tyckes utvisa, att den 

är medveten om detta fruktansvärda vapens egenskaper. FR. 

Day omnämner, att han vid Cochin var nödsakad att amputera 

en arm å en inföding, hvilken hade fått kallbrand i ett sår, 

åstadkommet genom ett styng af dess spjut. Äfven för fornti- 

dens författare var detta spjuts farliga egenskaper kända, en- 

ligt af dem meddelade uppgifter. OÖrircE beväpnade sin son med 

ett spjut, som var spetsadt med en tagg eller spjut af spjut- 

rockan, och derför ansågs såsom det mest fruktansvärda vapen, 

och hvarmed han sedermera oafsigtligt kom att döda sin fader 

UrLysses. 

1) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 61. 

2) Vidensk. Meddelels. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenhavn 1884, 

pag. 160. 

3) Den är upptagen i den af E. NYSTRÖM lemnade ”Redogörelse för 

den Japanska Fisksamlingen i Upsala Universitets zoologiska museum”; 

Bihang till K. Sv. Vet. Akad:s Handl. Bd. 13, afd. IV, N:o 4, p. 53. Desse 

fiskar äro skänkte af Direktören JULIUs W. PETERSEN och Herr I. C. SMITT 

i Nagasaki. 
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3:dje Familjen: RAJIDA, J. Mörner & J Hesiur. 1841. 

(Raje, J. MÖLLER & J. HENLE: System. Beschreib. der Plagiostomen, 

pag. 132. — 1841). 

Egentlige Rockfiskar. 

Kroppsskifvan i allmänhet bred och af rhomboidisk form, 

ofvan merendels mer eller mindre taggig; och stjerten med en 

långsgående hudfåll å hvardera sidan. Bröstfenorna sträcka 

sig öfver hufvudets sidor nära eller till nosspetsen. Elektriskt 

organ äfvensom stjertspjut saknas. Tänderna äro små och 

talrika samt till formen vexlande. Ögonen ofta med en från 
iris upptill utgående skiflik och i kanten fingerlikt delad 

Jlik, som kan mer eller mindre förminska pupillen. Hufvu- 

det starkt nedtryckt, och ögon och spruthål till följd deraf för 

det mesta rigtade uppåt. 

Denna familj omfattar mellan 40 och 50 arter, som för 
det mesta förekomma i tempererade haf i båda hemisfererna. 

men företrädesvis i den norra. De närma sig mera den norre 

än den södre polcirkeln, och en och annan utbreder sig norr 

om den förre och förekommer i norra Ishafvet. En del ernå 

en betydlig -storlek, och alla äro ätbara. Hanen utmärker sig 

från honan, utom genom kopulationsorganen, äfven i allmänhet 

genom fält af särskilde taggar på öfra sidan af bröstfenorna i 

närheten af deras mest utstående sidokanter och ofta äfven 

på hufvudets d:o, samt dessutom stundom genom tillspetsade 

tänder, då honan har dem trubbiga eller plattade!). Till 

vår Skandinaviska nord hörer inom denna familj blott ett slägte, 

men eljest räknar den dessutom 3:ne andra slägten. Alla äro 

äggläggande och lägga stora, fyrkantiga eller rektangulära och 

tjockskaliga ägg, med hornartadt skal och med ett mer eller min- 

dre långt utskott utgående från hvarje hörn ?). För att i ägget 

1) Rörande detta ämne hänvisa vi till CHR. LÖTKEN: ”Om Kjönsfor- 

skjellen i Tandforholdet hos vore Rokker, serligt hos Skaden (Raja batis 

LIN.); Vidensk. Meddelels. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1873, N:o 1—24. 

2) A. W. MALM har i Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 3, p. 
91, tafl. III, lemnat några bidrag till kännedomen om deras senare utveck- 

ling. För öfrigt hänvisa vi till F. M. BALFoUR: ÅA Monograph on the De- 

velopment of Elasmobranch Fishes. London 1878; och till WYMAN: Mem. 

of the American Acad. 1864, vol. IX, p. 31. 



Slägtet Raja. 545 

insläppa det. för fostrets respiration nödiga vattnet, finnes der, 

liksom hos de äggläggande hajarnes ägg, å alternerande sidor 

emot basen å hvarje af de 4 utskotten en fin springa i ägg- 
skalet. 

I. Slägtet Raja, Arteoi. 1738. 

(Genera Piscium, pag. 70. — 1738). 

Stjerten är smal och starkt afsatt från den mycket breda 

och mer eller mindre rhomboidiska kroppsskifvan, och har of- 

van ett par ryggfenor, samt har stundom och saknar stundom 

en rudimentär  stjertfena. Bröstfenorna sträcka sig icke till 
nosspetsen. Bukfenorna äro hvardera genom en inskärning 
tvådelade. Nasalvalvlernas sidolober äro skilda genom en vid 

urbugtning. Könen äro merendels mer eller mindre olika uti tand- 

formen och förete äfven olikheter i kroppens taggbeväpning, eme- 
dan hanen vanligen har denna något starkare utbildad och 

dessutom har ett eller ett par fält af för honom egendomlige 

taggar på hvardera bröstfenan. 

Detta slägte räknar omkring 40 arter, af hvilka 8 och 

möjligen 9 tillhöra vår Skandinaviska nord. I sin geografiska 

utbredning öfverensstämmer det med familjen. De flesta af de 

till vår Svenska fauna hörande arterna af detta slägte hafva 

för öfver 50 år sedan med utmärkt reda och skarpsinnighet 

blifvit distinguerade och identifierade af framl. Professor B. 

Fries 1 Kongl. Vetenskaps Akademiens Handlingar för år 1838, 
sid. 126—163, tab. II & III, till hvilken afhandling läsaren 
hänvisas. Hufvudsakligen i öfverensstämmelse med honom di- 
stinguera vi å den på nästa sida bifogade tabellen de vår nor- 

diska fauna tillhörande arterna. 

Lilljeborg : Fiskarne. III 35 
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A. Trubbnosiga. — Nosspetsen icke eller föga utdragen, 

bildande en trubbig eller rät vinkel, och längden af den linie, 

som från den samme drages vinkelrätt till den linie, som dra- 

ges transverselt genom ögonens midt ut till kroppsskifvans sido- 

kanter, är kortare än Y/, af den senare. 

1. Raja radiata, Donovan. 

Klorockan. 

Nosspetsen trubbvinklig. Kroppsskifvan undertill slät eller 

utan taggar, men ofvan sträf af mindre och större strålige 

sådane, hvilka senare bilda en rad långs midten af ryggen 

och stjerten ofvan och äfven förefinnas framom och bakom 

ögonen och å hvardera sidan af skuldergördeln. Bröstfenor- 

nas utstående sidovinklar äro afrundade. RByggfenorna äro 

nära intill hvarandra, och mellan dem är oftast ingen tagg. 

Tänderna äro tillspetsade och i det närmaste lika hos båda 
könen, men spetsen å dem hos hanen är längre. 

Roja radiata, DONOVAN: The Natural History of British Fishes, vol. 

V, pl. 114. — 1808. 
»  Clavata, HOoLLBERG: Göteborgs K. Vetensk:s och Vitterh:s Sam- 

hälles nya Handl. 3:dje delen, pag. 29, med 2 taflor. 

— 1819. 
2 : PALLAS: Zoographia Rosso-Åsiatica, vol. III:tium, pag. 

58. — 1831. 

? : 8. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandin. pag. 119. 

» rTadiata, B. ne Granskning af de vid Svenska kusterna före- 

kommande arter af Fisk-Slägtet Raja; K. Vet. Acade- 

miens Handl. 1838, pag. 146, tab. III, fig. 4 — 1839. 

M ; ” MöLLER & HENLE: System. Beschreib. der Plagiosto- 

men, pag. 137. — 1841. 

zz A W. v. WRIGHT & C. J. SUNDEVALL: Skandinaviens Fiskar 

af W. v. Wright, B. Fries, C. U. Ekström och Ci J. 

e Sundevall, 8:de häft. pag. 178, pl. 43. — 1845. 

5 ; H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 939. — 

1846—1853. 

- : 8. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

736. — 1855. 
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Raja radiata, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson) vol. II, pag. 587. — 1859. 

ÅA. GÖUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 460. — 1870. 

3 R. COLLETT: Norges Fiske, p. 214. — 1875. 

Ambb ay dad A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

607. — 1877. 

Raja 5 R. CoLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

13875—78; Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, 

N:o 1, pag. 105. — 1879. 

2 a E. MoreAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 394. — 1881. 

JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 41. — 1882. 

SR -. FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 347, pl. 173. — 1880—1884. 

z 5 MöBIUS & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag.-153. 

— 1883. 
5: & R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 118. — 1884. 

Enligt B. FRIES benämnes den i Bohuslän Klorocka, och enligt A. 

W. MALM kallas den der äfven Jernhatt och Lampa och i förening med 

knaggrockan Tinhög. Enligt Skandinavisk Fauna benämnes den vid Kullen 

i Skåne Torrborr!) och Perukrocka. Enligt KRÖYER kallas den vid Tromsö 

i Norge Lurskata och Lampeskata. I Norge tilldelas rockor i allmänhet 

namnet Skate. 

Beskr. Den är den minsta af våra rockarter, och dess 

totallängd stiger på sin höjd till omkr. 2 fot eller 600 mill. 

och honan blir något större än hanen. Oftast äro emellertid 

de, som erhållas, något mindre. Framkroppen är af en rhom- 

boidisk form, och kännes till formen från den af alla våra an- 

dra rockor, med undantag af RB. circularis, genom den mycket 

trubbvinklige och nästan afrundade nosspetsen och de afrundade 

sidovinklarne å bröstfenorna. Kroppen är starkt nedtryckt, 

och höjer sig icke synnerligen öfver bröstfenornas fästen. Dess 

störste tjocklek eller höjd innehålles omkr. 11 ggr i kropps- 
skifvans största bredd. Kroppsskifvans längd, eller afståndet 
mellan nosspetsen och bakre kanterne af bröstfenorna, innehål- 

les mellan 1!/, och 1!/, ggr i dess största bredd mellan bröst- 
fenornas ytterste sidokanter, men denna bredd är hos hanen 

1) Detta namn är utan tvifvel en förvridning af dess Danska namn 
Terbe. 
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ungef. lika med afståndet mellan nosspetsen och bakerste kan- 

terne af bukfenorna. Afståndet mellan nosspetsen och kloaken 
är föga kortare än den nämnda längden af framkroppen, och 

stjertens längd från kloaken är nästan lika med den sist nämnda. 
Bröstfenornas bakre hörn äro äfven afrundade. Kroppsskifvans 

främre sidokanter (mellan nosspetsen och midten af de afrun- 

dade sidohörnen), som äro tydligen S-formigt böjde, äro med 

nära !/, af sin längd längre än dess bakre d:o, hvilka äro svagt 

konvexe och jemne. Stjerten är vid basen temligen tjock och 
bred, så att dess bredd derstädes hos hanen innehålles omkr. 

7—8 ggr i dess längd från kloaken. — Hufvudet är äfven 
starkt, nedtryckt, och ögonen äro derför för det mesta rigtade 

uppåt. Dess längd från nosspetsen till nacken innehålles om- 

kring 3!/, ggr 1 kroppsskifvans största bredd och omkr. RA 

ggr i dess längd till bakerste kanten af bröstfenorna. Pannan 

är konkav, och nosen är ofvan baktill långs åt urhålkad, och 

den senares längd, d. v. s. afståndet mellan nosspetsen och den 

transversella linien genom ögonhålornas framkanter, utgör om- 

- kring 3/; af hufvudets angifna längd. Längden af den linie, 

som drages från nosspetsen vinkelrätt till den transversella 

linie, som drages genom ögonens midt ut till kroppsskifvans 

sidokanter, innehålles nära 21/, ggr i den senare liniens d:o. 

Ögats längddiameter innehålles omkr. 4!/, ggr i hufvudets 
längd, och är något mindre än pannans minsta bredd mellan 

ögonen. Upptill äro ögonen betäckta af ruggig hud, eller så 

kallade ögonlock. Spruthålen hafva sitt läge omedelbart bakom 

ögonen, och deras längste diameter, som är rigtad snedt utåt 

och framåt, utgör wungef. 3/, af ögats längddiameter. Mun- 

springan är trubbvinkligt böjd, och dess bredd eller transver- 

sella längd utgör något mera !/, af hufvudets längd. Läppar 

saknas och tänderna äro. derför framtill blottade. Näsborrarne 

äro framtill långt åtskilde, och bredden af mellanrummet der- 

städes mellan dem utgör ungef. ?/; af munnens d:o. Nasalvalv- 

lernas utåt och bakåt rigtade lober äro vid spetsen afrundade, 

och de äro långt åtskilda genom en vid urbugtning, samt be- 
täcka de ytterste sidodelarne af öfverkäken. De 5 gälöppnin- 

garnes båda rader konvergera bakåt. — Tänderna äro små och 

tillspetsade och talrika, och bilda omkr. 36—40 långsgående 

rader. De äro vid basen något utbredda, eller försedda med en 

sockel, på hvilken sitter en bakåt eller inåt rigtad spets; som 
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är längre och skarpare hos hanen än hos honan, men eljest äro 
de ungef. af samme form hos båda könen. De, som sitta i 

midten af käkarne, äro något större än de å sidorna. — Å den 

öfra sidan af stjertens bakre ände sitta 2:ne väl, ehuru ej långt 

åtskilda ryggfenor, som äro snedt afrundade, med största höjden 
baktill, och som hafva sträf hud, och af hvilka den bakre är 

förenad med den ytterst rudimentära eller knappt märkbara 

stjertfenan. Den främre ryggfenan, hvars längd innehålles om- 

kring 3!/, ggr i hufvudets d:o, och hvars höjd utgör något 
mera än !/, af dess längd, är något litet större än den bakre. 

— Kroppsskifvans sidodelar utgöras, såsom redan är anfördt, 

af de stora och till granskapet af nosspetsen sig sträckande 

bröstfenorna. Uti dessa synas talrike broskartade strålar. De- 

ras form är redan angifven. — Bukfenorna, som genom en 
djup inskärning äro skilda från bröstfenorna, ehuru de emot 

basen med dem äro förenade, äro mycket mindre än de. De 
äro genom en djup och sned urbugtning i bakre eller yttre 

kanten afdelade i 2:ne afdelningar, af hvilka den främre, eller 

den närmast bröstfenan varande, är mindre, men tjockare och 

fingerlik och företeende en afvikande inre broskbyggnad, och 

den bakre afdelningen, som är af en nästan elliptisk eller ellip- 

tiskt oval form, har strålar, liknande dem i bröstfenan. De 

äro något större hos hanen än hos honan, och hos honom är 

längden af deras främre afdelning ungef. lika med 2/, öch den 

samma af deras bakre d:o med ?/, af hufvudets längd, och de 

räcka hos honom bakom slutet af den 1:ste !/; af stjertens 
längd. Baktill äro de vid basen genom huden sammanbundna 

med stjerten. — Taggbeväpningen å huden är för denna art 

särdeles karakteristisk. För det första saknar den undra kropps- 

sidan helt och hållet taggar, och för det andra äro alla taggar 

å öfra d:o stjernlike, eller med radiär eller strålig skulptur emot 

den bredare basen, med undantag af de för hanen egendomlige 

taggarne å bröstfenorna. Öfra kroppssidan är, öfver allt, med 

undantag af ett litet fält å hvardera sidan mellan bröst- och 

bukfenorna och den öfra sidan af dessa senare fenors främre 

afdelning, samt hos hanen af kopulationsorganen, sträf af större 

och mindre taggar, af hvilka de senare äro mera utbredde, och 
de förre blott förekomma å hufvudet, sjelfve kroppen och stjer- 

ten. I allmänhet är spetsen å taggarne mer eller mindre tyd- 

ligen böjd bakåt. Af de store taggarne, som vanligen benäm- 
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nas knaggar, förefinnas hos de äldre merendels 2:ne framom 

och 2:ne bakom hvardera ögonhålan, och den bakerste af de 

senare, som är aflägsnad från den främre, sitter på kraniets 

bakre sidohörn. Stundom är der blott 1 större tagg framom 
ögonhålan. Å hvardera sidoänden af skuldergördeln förefinnas 
alltid 2:ne knaggar. Från strax bakom nacken till strax framom 
1:sta ryggfenan är en rad af 12 till 16 (vanligen 14) knaggar, 

af hvilka de bakerste äro minst och de på framkroppen äro 

glesast. Mellan de båda ryggfenorna finnes oftast ingen större 

tagg, men båda äro, såsom redan blifvit anfördt, sträfva af helt 
små taggar. Vid Norge har R. Cornrett (anf. st.) icke sällan 
träffat på exemplar, som mellan dessa fenor haft en större tagg. 

De smärre taggarne äro mycket vexlande i storlek. På nos- 
brosket finnas 2:ne bakåt divergerande rader af taggar, som 

äro temligen store, och på hvardera sidan af den långs ryggen 

och stjerten gående knaggraden, från den 3:dje knaggen fram- 

ifrån och till den 3:dje eller 4:de knaggen å stjerten bakifrån, 

eller "ock stundom ända till den siste, är en rad af temligen 

store taggar.” På bröstfenorna vid sidorna af hufvudet utanför 

ögonen och spruthålen äro hos hanen någre få temligen store 
taggar, hvilka äro en antydning till den eljest hos honom va- 

rande främre taggkardan. Hos honan äro, der något mindre 

taggar, och hos båda könen förefinnas större sådane utanför 

sidorna af skuldergördeln. En del af de smärre taggarne, nem- 

ligen de på bröstfenornas yttre delar och de på bukfenornas 

bakre afdelningar äro ytterst små. Hanens taggbeväpning lik- 
nar i allmänhet eljest honans, med undantag deraf, att hans 

knaggar | jemförelsevis äro större, och med undantag deraf, att 
han, såsom redan blifvit antydt, å hvardera bröstfenan, ett godt 

stycke innanför dess afrundade sidohörn, har ett par irreguliera 
långsgående rader (”taggkardor”) af omkring 20 smale och tem- 

ligen långe och icke emot basen utbredde eller radiäre, men 
särdeles spetsige taggar, som ligga tilltryckta till huden och 
äro rigtade inåt och bakåt. — Färgen företer några vexlingar. 
Den är ofvan stundom grågul, med talrike, något otydlige, 
mindre svartgrå fläckar, som äro störst och mörkast på buk- 

fenornas öfra sida. En del små gulaktige fläckar finnas på 
baserne af bröstfenorna. Undra sidan är hvit, stundom med 

ljusröd anstrykning vid bröst- och bukfenornas kanter. Iris 
silfverhvit, med mörkare skuggning. Stundom är färgen ofvan 
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lefverbrun, med svag gulhvit marmorering, och någre glese 

smärre svartaktige fläckar, som äro mindre tydlige. Huden är 

särdeles slemmig. 

Hanens båda till bäckenet och bukfenorna fästade kopula- 

tionsorgan äro mycket stora, och räcka hos äldre stundom utom 
stjertens midt, och äro emot spetsen något utbredda. Hos en 

hane af 530 mill:s totallängd hafva vi funnit hvartdera kopu- 
lationsorganet vara 140 mill. långt samt 32 mill. bredt utom 

midten. Hvartdera är sammansatt af 7—8 mer eller mindre 

rörligt med hvarandra förenade broskstycken, som man stundom 
sökt delvis identifiera med en del af benen i de bakre extre- 
miteterna hos de högre ryggradsdjuren. Vid dessa brosk äro 

fästade kraftiga muskler, och de förete vid parningstiden enligt 

Morzav större rörlighet. Ett godt stycke bakom kloaken går 

tvärs öfver stjertens undra sida ett hudveck, som sammanbinder 

båda kopulationsorganens basaldelar med hvarandra. Mellan 

urogenitalkloaken och dem förefinnes ingen kanal eller ränna, 

som till dem skulle kunna öfverföra sperman, och som således 

skulle kunna lemna stöd för det antagandet, att de göra tjenst 
såsom intromittenta kopulationsorgan. Men 'deremot är der 

långs deras yttre sida, från nära deras bas ända till deras spets, 

en djup och bugtig ränna, som vid deras ände är utbredd och 

afdelad i fack eller skilda håligheter, och som tager emot och 
utan tvifvel tjenar till ledning för det sekret, som afsöndras 

: från den store, af Vocer och ParppenHeim, enligt hvad ofvan är 
anfördt, kopulationskörtel (”glande copulatrice”) benämnde kör- 

tel, som har sitt läge under hvardera bukfenans bakre afdel- 
ning och vid yttre sidan af kopulationsorganens bas, samt ge- 

nom en kanal, står i förbindelse med den främste delen af 

nämnda ränna. Kopulationsorganet är efter hela sin längd nå- 

got nedtryckt och ofvan konvext, och har vid spetsen någon 

likhet med ett anknäbb, ehuru dess spets ej är symmetrisk, 
emedan det undra brosket der är bredare än det öfra och ut- 

skjuter å yttre sidan utom detta. Man kan äfven hos det 

samma finna en viss likhet med ett finger, hvars nagel mot- 

svaras af det yttersta öfra brosket. Ett af de öfre brosken slu- 

tar här inom den utbredde och öppne half kanalen med en fri 
bakåt rigtad spets. Dessa organ sakna å ytan helt och hållet 
taggar. 
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Enligt hvad vi erfarit och enligt hvad som anföres af H. 
Krörer torde af de vår fauna tillhörande rockorna denna arten 

vara den, som talrikast förekommer i närheten af våra vestra 

kuster, och detta derför att den går in på mindre djup än föl- 

jande art. Den har äfven den vidsträcktaste geografiska utbred- 

ningen. Enligt B. Fries och A. W. Marx skulle den visserli- 
gen i Bohuslän vara mindre allmän än knaggrockan, men vi 

hafva under sommaren sett den torgförd i Göteborg i ganska 
betydlig mängd, då deremot vid nämnda tillfälle ingen knagg- 
rocka derstädes förefanns. Detta hade utan tvifvel sin grund 
deri, att den går längre in i skärgården, och derför oftare fån- 

gas af dem, som sysselsätta sig med fiske i dennes inre delar. 

Enligt MöBivs & Heincke är denna rocka den, som oftast erhål- 

les i sydvestra Östersjön, nemligen i Kielerbugten, der den flera 

gånger anträffats, ehuru den der är sällsynt. Enligt Skandi- 

navisk Fauna förefinnes den i mellerste och nordlige delarne 

af Öresund och i sydligaste Kattegat vid Kullen, der den icke 
skall vara sällsynt, samt vidare norr ut ända till Nordkap. 

Bland de med Schagerströmska samlingen till Upsala Universi- 

tets zoologiska museum komne fiskarne finnes äfven ett exem- 

plar af denna art, som enligt den af ScHaAGERsTRÖM upprättade 

katalogen är taget i trakten af Landskrona; och Krörer upp- 

gifver, att han en gång sett ett temligen stort antal af den i 

Augusti månad samtidigt fångade i närheten af ön Hven i 

Öresund... Enligt OC. Cepersrröm!) är den icke sällsynt i trak- 
ten af Strömstad. — Enligt R. Corrert förekommer den vid 
Norges kuster talrikare än någon af de andra arterna inom 

slägtet, och är allmän från de sydligaste ända upp till Varan- 

gerfjorden, och enligt samme författare?) hafva 2:ne yngre 

exemplar af den under den Norska nordhafsexpeditionen blifvit 
tagna på 459 famnars djup 115 kilometer vester om Norsk- 
öarna vid norra Spetsbergen. Enligt A. J. Mera?) förekommer 

den öster ut vid kusten af Kolahalfön samt i Hvita Hafvet. 

Enligt H. Kkröver?) förekommer den vid Grönland, och FABER 
uppgifver den under namnet Raia fullonica såsom förekom- 

1) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
2) Den Norske Nordhavs-Expedition, Zoologi, Fiske, p. 14. 

3) Vertebrata Fennica. 

AJJAnf; Stispsp908. 
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mande vid Island !?). Enligt Jornas & GirnBert förekommer den 

vid Nordamerikas östra kuster. Enligt Frascis Dar och Mo- 

REAU förekommer den vid kusterna af England och Frankrike, 

men vid senare landet är den sällsynt och finnes endast vid 

dess norra och vestra kuster, vid hvilka senare den dock fås 

så sydligt, som i Gascognerbugten, der den anträffas under vin- 

tern. Här synes den inom Europa hafva sin sydlige gräns, 

och den upptages icke af Gieriori såsom förekommande i Me- 

delhafvet, | 
Den, såsom de andra rockorna, är en bottenfisk, men un- 

der den -blidare årstiden träffas den i allmänhet på jemförelse- 

vis mindre djup än de andra arterna. Enligt Göteborgs och 

Bohusläns Fauna håller den sig under sommaren i Bohuslän i 

allmänhet på jemn och sandig botten på omkr. 16 och stun- 

dom t. o. m. blott 6 famnars djup. Den företer emellertid i 

afseende på djupet betydliga vexlingar, då den enligt Corrertt i 

Trondhjemsfjorden erhållits på 250 famnars djup, och ungar af 
den, enligt hvad ofvan redan är anfördt, tagits på 459 famnars 

djup utanför Spetsbergen. Enligt Krörer söker den antagligen 

emot vintern, efter slutad fortplantning djupet. Den lefver af 

diverse skaldjur, företrädesvis kräftdjur, och maskar, men den 

slukar stundom äfven smärre fiskar, 1 synnerhet sådane, som 
hålla sig vid bottnen, och P. Orsson?) har ett par gånger fun- 

nit lemningar af tång i dess ventrikel. Kerörer har under 

sommarmånaderne hos den funnit äggen starkt utvecklade, och 

antager derför, att dess fortplantning eller äggläggning då i 
allmänhet eger rum, men förmodar dock, att äggen icke förr 

än sent på hösten kläckas, emedan man stundom under vintern 

träffar på späde ungar af omkr. 75 till 100 mill:s längd. Äggen 

äro aflångt fyrkantiga och äro, utan inberäkning af de fyra 

från hörnen utgående utskotten, omkr. 58 mill. långa och 37 
mill. breda. De skola enligt nämnde författare läggas på grun- 

den. Ungar af den nämnda längden hafva de store taggarne 

högre än de hos de äldre och omslutne af hud, som slutar med 

en temligen lång tråd, men de sakna den stråliga skulpturen. 

Hos det i ägget inneslutna, men fullt utbildade fostret har 

Krörer funnit de store taggarne tillstädes, men till formen af- 

1) Naturgesch. der Fische Islands, p. 38. 

2) Lunds Universitets Årsskrift, Tom. VIII, särsk. aftr. pc 12. 
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vikande från dem hos de äldre, nemligen plattryckte och ned- 

tryckte till ryggen och rigtade bakåt samt elastiskt fästade, så 
att de, då de resas upp, af sig sjelfve återtaga sitt förra läge. 

Stjerten var hos detta foster dubbelt längre än kroppsskifvan. 

— Klorockan fångas tillfälligtvis vid fångst af annan fisk, me- 

rendels med långrefvar eller så kallade koljebackor, eller linor, 

men stundom fås den i garn, som utsättas för fångst af flun- 
dror, eller s. k. skäddegarn, och en och annan erhålles med 
sillvadar. Såsom födoämne värderas den föga. 

2. Raja elavata, Linne. 

Knaggrockan. 

Nosspetsen är ungefär rätvinklig, d. v. s. kroppsskifvans 

främre sidokanter bilda vid nosspetsen en unyef. rät vinkel, 

ehuru sjelfve spetsen är något litet tillspetsad. Längden af 

den linie, som från nosspetsen drages vinkelrätt till den linie, 

som drages transverselt genom ögonens midt ut till kropps- 

skifvans sidokanter, är betydligt mindre än Y/, af den senare 

liniens d:o. Pannans minsta bredd innehålles något öfver 

2:ne ggr i nosens längd. Kroppsskifvan är ofvan öfver allt 

sträf af tätt sittande mindre taggar, och äfven under till en 

del sträf af något glesare, mindre sådane, och vanligen å båda 

sidor väpnad med någre få glese och vid basen starkt ut- 

bredde, eller på en bred, slät sockel sittande större taggar. 

Derjemte finnes merendels en rad större taggar långs ryggen 

och 3:ne d:o långs stjerten. Bröstfenornas utstående sidovinklar 

äro ungef. räte, och ryggfenorna äro temligen långt åtskilda, 

och mellan dem finnes vanligen en eller ett par större taggar. 

Den äldre honans tänder äro rutformiga eller nästan ovala, 

och släta, och den äldre hanens äro tillspetsade. 

Raja clavata, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 106. — 1761. 

ee 3 ÅA. J. RETzIUsS: Faun&e Svecice, Pars I:ma, pag. 304 — 

1800. 

Raja Dasybatus punctatus, HOLLBERG: Göteb:s K. Vetenskaps och Vitter- 

hets Samhälles nya Handl, 4:de del. pag. 25 med 1 tafla. 

— 1821. 

»  pontica, PALLAS; Zoographia Rosso-Asiatica, vol. IIlI:tium, pag. 

58. — 1831. 



5306 Slägtet Raja. 

Roja rubus, S, NILSSON: Prodromus Ichthyologige Skandinavice, pag- 

118. — 1832. 

>»  clavata, B. FRIES: Granskn. m. m. af Fiskslägtet Raja; K. Vet. 

Acad:s Handl. 1838, pag. 140, tab. lI, fig. 1—3. — 1839. 

5: 5 J. MÖLLER & J. HENLE: System. Beschreib. der Pla- 

giostomen, pag. 135 — 1839. 

Dasybatis BONAPARTE: Iconografia della Fauna TItalica, numero 

149, tavole, fig. 4. — 1832— 1841. 

Raja 5 W. v. WriIGHT & C. U. EKSTRÖM: Skandin:s Fiskar af 

W. v. Wright, B. Fries, C. U. Ekström & C. J. Sunde- 

vall, 6:te häft. pl. 35, och 7:de häft. pag. 154 — 1840 

—1842. 
5 5 H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 962. — 

1846—1853. 

3 5 S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

735. — 1855. 
Raoia 5 W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. [Ri- 

chardson], vol. II, pag. 581. — 1859. 

Raja 3 A. GUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 456. — 1870. 

» 3 R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 214. — 1875. 

3 2 A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 606. 

— 1877. 
”Raia 5 E. Moreau: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 391. fig. 69. — 1881. 

Raja Satie MöBIvs & HEINCEE: Die Fische der Ostsee, pag. 154. 

med figur å pag. 155. — 1883. 

Raia 3 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Tre- 

land, vol. II, pag. 343, pl. 171. 1880—1884. 

Raja å R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1[879—83; Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 29:de 

Bd. (särsk. aftr.), pag. 118. — 1884. 

Redan i sin -Prodromus anför NILSSON för den det Svenska namnet 

Knaggrocka. Detta namn bekräftas af B. FRIES och C. U. EKSTRÖM, och den 

senare tillägger, att den äfven kallas Piggrocka och de yngre Rockhök. 

Beskr. Ehuru den är en af de mindre rockarterna, blir 

den mycket större än föregående art, och närmar sig dennas 

dubble storlek, och dess totallängd stiger till mellan 3 och 4 

fot, eller mellan 900 och 1200 mill. Vi hafva undersökt en 

hona, som var väl 1000 mill. lång. Konservator V. Storm!) 

uppgifver dess längd till omkr. det samma. XKxröver antager, 

att honorna icke äro utvuxna och fortplantningsskickliga förr 

1) Bidrag til Kundskab om Trondhjemsfjordens Fauna; det Kongl. 

Norske Videnskabernes Selskabs Skrifter 1883, p. 45. 
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än de ernått en längd af omkr. 900 mill. Oftast äro de dock 

något mindre än 1000 mill. långa, och hanen är mindre än 

honan. Framkroppen eller kroppsskifvan är af den vanlige 

rhomboidiske formen, men afvikande från den hos föregående 

art derigenom, att dess främre vinkel vid nosspetsen är ungef. 

rät, eller nästan spetsig, och de af bröstfenorna bildade sido- 

vinklarne också ungef. äro räte och icke afrundade, ehuru med 

en svag afrundning å främre sidokanterne strax framom dem. 

Kroppen är starkt nedtryckt, och dess största höjd innehålles 

omkr. 9—10 ggr 1 kroppsskifvans största bredd: Kroppsskif- 
vans längd, eller afståndet mellan nosspetsen och den trans- 

versella linie, som drages genom bröstfenornas bakerste kanter, 
är mycket mindre än dess största bredd mellan dess sidohörn, 

och den förra innehålles omkr. 1!/, till 1!/, ggr i den senare, 
hvilken äfven hos hanen är märkbart större än afståndet mel- 

lan nosspetsen och bakerste kanterne af bukfenorna. Afståndet 

mellan nosspetsen och kloaken är föga mindre än den nämnda 

längden af kroppsskifvan, och stjertens längd från kloaken är 

föga större än den sist nämnda. Bröstfenornas bakre hörn äro 

afrundade. XKroppsskifvans främre sidokanter, som med ungef. 

1/.—1/,' af sin längd äro längre än dess bakre d:o, förete 2:ne 
bugter: en strax bakom eller utanför nosspetsen och en ungef. 

å midten, och de senare hafva en grund bugt strax bakom 

sidohörnen. Stjerten, som ofvan är konvex och under platt, 
och hvars längd från kloaken stundom är ungef. lika med och 

stundom något större än !/, af totallängden, är temligen ned- 

tryckt, i synnerhet mellan bukfenornas spetsar och den 1:sta 

ryggfenan, och den har å hvardera sidan en tydlig utstående 

hudkant eller hudfåll. Dess bredd vid basen innehålles omkr. 

10, och dess bredd vid den 2:dra ryggfenan något öfver 30 ggr 
i dess längd från kloaken. — Hufvudet är, liksom hos föregå- 

ende, starkt nedtryckt, med ögonen för det mesta rigtade uppåt. 

Dess längd till nacken. innehålles omkr. 3'/, till 3?/, ggr i 

kroppsskifvans största bredd, och omkr. 2!/, ggr i dess längd 

till den transversella linien genom bröstfenornas bakerste kanter. 

Pannan är konkav äfvensom den bakre delen af nosen långs åt. 

Nosens längd, eller afståndet mellan nosspetsen och ögonhålornas 

framkanter, utgör omkr. 3/; af hufvudets d:o. Längden af den 

linie, som drages från nosspetsen vinkelrätt till den transver- 

sella linie, som drages genom ögonens midt ut till kroppsskif- 
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vans sidokanter, innehålles omkr. 2?/; ggr i den senare liniens 

d:o. Ögats längddiameter innehålles omkr. 51/, ggr i hufvu- 
dets längd, och den utgör blott ungef. 3/; af pannans minsta 

bredd mellan ögonen. Spruthålets störste diameter utgör un- 

gef. ?/, af ögats längddiameter. Munspringan är temligen svagt 

bågböjd och utan vinkel i midten, och dess transversella längd 
eller bredd utgör ungef. !/, af hufvudets längd. De främre 

näsborrarne äro långt åtskilde, men afståndet dem emellan är 

något mindre än munspringans transversella längd. Nasalvalv- 

lernas lober äro skilda genom en särdeles djup bugt, och de äro 

olika dem af föregående art genom papiller eller korta trådar 

i deras bakre kanter. — Tänderna äro mycket olika hos de 

äldre af båda könen, och honans tandform är för arten karak- 

teristisk. Hos henne sitta de i förbund, så att de bilda både 
sneda och långsgående rader, hvilka till antalet äro omkr. 38 

—40. De äro hos henne utan spår till någon tagg, samt nå- 

got vexlande i sin form. De större, som hafva sitt läge i de 

inre och mellerste delarne af tandfältet, äro rutformiga, med 

i midten tillplattad yta, och de mindre, som sitta vid sidorna 
af nämnda fält, äro nästan ovala, med konvex yta. Hos den 

äldre hanen bilda de temligen reguliera både långsgående och 
transversella - rader, och deras krona har en sylformad, bakåt 

eller inåt rigtad spets, sittande på en sockel eller utbredd bas. 

Hos dem, som sitta längst ute vid sidorna af käkarne, är spet- 

sen icke utbildad, och deras krona är mer eller mindre plattad. 

De yngre af båda könen hafva tänderna kantiga och trubbiga, 

eller grynformiga, och stälda i sneda rader. — De båda på bakre 

delen af stjerten sittande ryggfenorna likna till formen ungef. 

dem af föregående art, och äro af en nästan oval eller elliptiskt 

oval och baktill afrundad form, men de äro något längre åt- 
skilda, och den bakre sitter något längre från stjertspetsen än 

hos den. Båda äro sträfva. Afståndet dem emellan är ungef. 

lika med den 2:dras längd, och det samma mellan den 1:stas 
början och stjertspetsen innehålles föga mera än 3 ggr i stjer- 

tens längd från kloaken. Skilnaden i storlek mellan båda fe- 
norna är obetydlig, och den 1l:sta, hvars längd innehålles om- 

kring 3!/, och höjd omkr. 6 ggr i hufvudets längd, är endast 

något litet längre än den 2:dra. — Stjertfenan är mera utbil- 
dad än hos föregående art, samt ganska tydlig. Den är sam- 

manhängande med 2:dra ryggfenan, och den är nästan lika 
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lång som denna, men har ej mera än ungef. 1/, af dess höjd, 

och är således helt låg. — Bröstfenornas form är redan an- 
gifven uti den beskrifna kroppsskifvans d:o. — Bukfenorna 
äro i bakre eller yttre kanten väl så djupt urringade eller urbugtade 

som de hos föreg. art, och afvika i formen dessutom något från dem 

hos den derigenom, att deras bakre, elliptiskt ovala afdelning 

vid spetsen är trubbigt tillspetsad och icke afrundad, såsom hos 

den. Längden af deras främre afdelning utgör hos honan nära 

3/. och den samma af deras bakre d:o väl ?/; af hufvudets längd, 

och den senare afdelningen räcker hos honan knappt till slutet 

af den 1:ste !/; och hos hanen ungef. till d:o af den 1:ste 1/, 

af stjertens längd. — Taggbeväpningen å huden är visserligen 

för arten i allmänhet karakteristisk, men de store taggarne 

(knaggarne) äro i hög grad vexlande, och äro icke af den be- 

tydelse för artens bestämning, som man uppgifvit, och på grund 

hvaraf man gifvit den det Svenska namnet knaggrocka, emedan 
de egentlige knaggarne på sidorna af kroppsskifvan stundom 

helt och hållet eller nästan helt och hållet saknas. Hela öfra 

kroppssidan är mycket sträf af smärre, vid roten två- till sex- 

strålige taggar. Den undra kroppssidan är hos honan till större 

delen och hos hanen blott på nosen och de främre delarne af 

bröstfenorna sträf af småtaggar, som i allmänhet äro mindre 

och glesare än de på öfra kroppssidan. Hos honan saknas de 

här endast på de yttre delarne af bröstfenorna och på den in- 

nerste delen af stjerten, men på den öfrige delen af dennes 

undra sida stå de synnerligen tätt. Hos hanen är den undra 
sidan af stjerten äfven sträf, men småtaggarne der äro mindre 

och glesare än hos honan. Hos unge hanar är undra kropps- 

sidans sträfhet mindre märkbar, och förefinnes i ringa grad på 

nosen, vid sidorna af munnen, på basen af bröstfenorna, på bu- 

ken bakom skuldergördeln, på basen af bukfenorna och på stjer- 

tens undra sida. De store taggarne (knaggarne) hafva alla en 

mer eller mindre utbredd och slät bas eller sockel, på hvilken 

sitter den mycket spetsige och bakåt rigtade taggen. Af desse, 

ehuru något mindre och med mindre utbredd bas, förekommer 

merendels en rad långs midten af ryggen och stjerten, och en 

eller ett par taggar mellan de båda ryggfenorna. Hos äldre 

förefinnas ofta på ett stycke af stjertens inre del å hvardera 

sidan af denna midtelrad en till två sidorader af dylike taggar, 

som dock der ej sällan representeras af endast ett fåtal taggar, 
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af hvilka de 1—3 större ofta hos honan förefinnas å stjertens 

sidor framom den 1:sta ryggfenans början. För öfrigt före- 

komma å kroppsskifvan så väl ofvan som under merendels flere 

eller färre sådane taggar, som der ofta hafva en mera utbredd 
bas, och som åtminstone till större delen saknas hos de yngre. 

Således finnas stundom en eller två dylike ofvan på nosen strax 

bakom nosspetsen, en eller två framom och en till tre bakom 

ögonen, en till tre å hvardera sidan på skuldergördeln, och flere 

eller färre å bröstfenorna, i synnerhet innanför deras främre 

och bakre sidokanter. Stundom äro desse knaggar flere på den 
öfra än på den undra sidan af kroppsskifvan, men stundom är 

förhållandet motsatt. B. Frurs (anf. st.) uppgifver, att han 

sett mycket gamla både honor och hanar, som icke egt en enda - 

af desse kroppsskifvan tillhörige, af honom öfverloppsknaggar 

benämnde knaggarne, i hvilka midtelradens å ryggen dock icke 

äro inberäknade. Morrav (anf. st.) uppgifver äfven, att de stun- 

dom helt och hållet saknas, och han har afbildat en hane, som 

å kroppsskifvans öfra sida blott har ryggens midtelrads taggar 

samt de å bröstfenorna för hanen egendomliga taggkardorna. 

Vi hafva haft tillfälle att undersöka en i Upsala Universitets 

zoologiska museum förvarad äldre hona, från trakten af Trond- 

hjem, af 1002 mill:s totallängd och 726 mill:s bredd, som å 

kroppsskifvan endast har en enda knagg nära högra bröstfenans 

bakre hörn, samt har de större taggarne å stjerten jemförelse- 

vis små och föga utbildade. Af desse senare finnas långs mid- 

ten af stjerten endast 3:ne framom ryggfenorna och ingen mel- 
lan dem, och å hvardera sidan af stjerten endast ett par, alla , 

"irreguliert sittande och efter utseendet stadde i försvinnande. — 

Färgen är, såsom vanligt, något vexlande, och är stundom mör- 
kare och stundom ljusare. Hos den ofvan anförda stora honan 

var färgen ofvan spräcklig af svart, grått och grågult, d. v. s. 

den hade ofvan en del större irreguliere och talrike tätt stående 

smärre svarte fläckar på en dels gråaktig och dels grågul bot- 

ten. Å kroppsskifvans främre sidokanter voro store svartaktige 

och gråaktige fläckar. Inom och bakom sidovinkeln å hvar- 

dera bröstfenan var en större svart fläck. Stjerten hade ofvan 

breda grågula och svartaktiga tvärband, hvilka för arten äro 

karakteristiska, men stundom äro de grågula, smala och ofull- 
ständiga. Iris var blekt messingsgul. Under var färgen hvit, 

med svartaktige kanter å bröst- och bukfenorna, och å bakre 



Knaggrockan. 561 

delen af stjertens undra sida var den svartaktig. Stundom är 
färgen ofvan gulaktigt grå, med en mängd runde hvitgule fläc- 

kar af vexlande storlek och utan symmetri. Mellan desse äro 
smärre svarte, runde fläckar eller prickar, som äro samlade 

omkring dem och bilda infattningar, som i synnerhet äro 
tydlige hos de yngre. Hos desse hafva vi funnit färgen 
ofvan gulgråaktig, med en del gulhvite fläckar med svart 

ring omkring. En större sådan ocell finnes å hvardera sidan 
af skuldergördeln. Tvärbanden å stjertens öfra sida äro då 
särdeles tydliga. Den hvite färgen å undra kroppssidan stö- 

ter stundom i violett vid fenkanterne. Corrett (Meddelelser 

1879—383) beskrifver en 405 mill. lång färgvarietet, som ut- 
märker sig derigenom, att den ofvan har 2:ne par stora, svarta, 

af en hvit ring omgifna oceller, af hvilka det ena paret har 

sitt läge på hvardera sidan af ryggen, och det andra d:o vid 

basen af bröstfenorna, nära den samme af bukfenorna. 

Hanen, som är något mindre än honan, kännes lätt från 

henne genom sina kopulationsorgan, som äro mycket stora, och 

räcka hos den äldre hanen bakom stjertens midt, och deras 

längd innehålles föga mera än 2!/, ggr i stjertens d:o från 

kloaken. De äro trubbigt tillspetsade och äro vid spetsen icke 
så breda som de hos föregående art. De börja tidigt framkomma 
hos ungarne, men äro naturligtvis i början rudimentära. Hos 
en hane af 216 mill:s längd fann A. W. Maim dem vara endast 
3 mill. långa. Först hos hanar af något öfver 600 mill:s längd 

fann B Fries dem vara fullt utbildade. Hanen, (den äldre) 

skiljer sig dessutom från honan genom sina spetsiga tänder”) 

och genom de så kallade taggkardorna å bröstfenornas öfra 

sidor innanför deras sidovinklar. Taggarne i dessa kardor bilda 

enligt B. Fries hos äldre stundom 6—8 långsgående irreguliera 

rader, men vanligen blott 2 till 4 sådana, med omkr. 10—15 

i hvarje rad, och de äro starkt tillspetsade och ligga tryckte 

till huden i rigtning inåt och något bakåt samt sakna sockel. 

Dessutom har den äldre hanen en del till dels store, bakåt rig- 

tage taggar å de främre delarne af bröstfenorna vid sidorna af 

hufvudet, ungefär i jomnbredd med ögonen. De större af desse 

1) Enligt FRANCIS DAY skall PARNELL hafva påträffat 3:ne fullvuxne 

hanar, hvilkas tänder saknade tagg och voro lika trubbiga som honans. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 36 
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taggar bilda vanligen 3—4 långsgående rader, och hafva mer 
eller mindre utbredd bas. 

Enligt Kzrörer skall en monströs form af denna art, med 

en liten fena midt på ryggen, icke vara så särdeles sällsynt. 

Enligt Frascis Dar (pl. 171, fig. 2) händer det någon gång att 
de främre spetsarne af bröstfenorna äro skilde från sidorna af 

nosen, och hufvudet slutar då framtill med 3:ne spetsar, af 

hvilka den mellerste (sjelfve nosspetsen) är störst. 

Knaggrockan är mer eller mindre allmän vid våra vestra 

kuster, ehuru den, såsom redan blifvit antydt, icke i allmänhet 

går upp på så ringa djup invid dem, som föregående art, och 

derför får sökas något längre ut i hafvet. Enligt Skandinavisk 

Fauna förekommer den i norre delen af Öresund och i sydli- 

gaste Kattegat vid Kullen i Skåne. Enligt H.' Krörer är den 

icke så talrik i Öresund som föregående art. Enligt MöBius & 
Herscke är den mycket sällsynt i sydvestra Östersjön i trakten 
af Kiel, och har endast några få gånger der anträffats. Enligt 

B. Fries och ÅA. W. Marm är den allmän i Bohusläns skärgård, 

der den enligt den senare icke annat än undantagsvis träffas 

på mindre djup än 14 famnars. Enligt Fries erhållas i Bo- 

husläns skärgård hela året om både äldre och yngre af den. — 

Enligt R. Cornrzerr (1875) förekommer den mer eller mindre 
talrik vid de flesta af Norges hafskuster ända upp i Finmar- 

. ken. Enligt V. Storm skall den dock vara sällsynt i Trond- 

hjemsfjorden, och enligt en senare uppgift af Correrr (Christ. 

Vidensk:s Selsk:s Forh. 1882) är den allmän vid Norges syd- 

liga kuster åtminstone upp till Trondhjemsfjorden, hvadan den 

första uppgiften om dess förekomst vid Finmarken är tvif- 

velaktig. Vid Grönland och Island har den enligt KRrörer 
icke blifvit iakttagen, och JorpaAn & GinBErRt upptaga den 
icke för Nordamerika. — Söder ut förekommer den allmän 

vid kusterna af England och Frankrike och äfven i Medelbaf- 

vet och i Svarta Hafvet, och den går enligt GöstHer ned till 
Madeira. 

Enligt A. W. Marim vistas den under den kallare årstiden 

i Bohuslän på mjuk botten, på ett djup af åtminstone 40 fam- 

nar, men under den varmare d:o, åtminstone under senare häl- 

ten af Juni, under Juli och Augusti månader går den upp i 

grundare vatten, på 25 och t. o. m. 14 famnars djup, på sand- 

botten, för att der fortplanta sig. Såsom de andre är den na- 
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turligtvis en bottenfisk. Den slukar så väl fiskar som diverse 
ryggradslösa djur. P. Orsson!) har i dess tarmkanal funnit 
lemningar dels af fiskar, nemligen af Gadus merlangus, af Clupea, 
at Raniceps raninus och Gobius mniger, och dels af diverse 
ryggradslösa djur, såsom: af kräftdjur af Carcinus menas och 
andra krabbor, af hummern, af slägtena Crangon, Pagurus, 
Portunus och Nephrops, och en och annan gång af smärre 
kräftdjur: af blötdjur af slägtena Pecten, Cardium och Modiola : 

af Echinodermer af slägtet Echinus: af maskar och af Polyper 
af slägtet Actinia, mest röda Actinier. Äfven har han funnit 
lemningar af tång. Den har således en mycket vexlande re- 

gime, och det är tydligt, att den, för att taga en del af dessa 

djur, går upp på ringa djup. — Enligt Kröver och Marm läg- 

ger denna rocka ägg under hela sommaren, och den senare, 

som beskrifvit ett i ett ägg anträffadt embryo”?), uppgifver, att 
ägget, utom hörntrådarne och förutom de å sidokanterne va- 

rande sidomembranerna, är 55—57 mill. långt och 40 mill. 
bredt, och att det med tillägg af hörntrådarne är 110—113 
mill. långt. Hörntrådarne äro emot spetsen hårfine, och den 
ene ändens äro längre än den andres. Äggets yta är svartak- 
tigt hornfärgad. Att det ägg, i hvilket Marm fann det be- 
skrifna embryo't, legat temligen länge, bevisas derigenom, att 

å detsamma voro fästade 4 mill. stora skal af Anomia ephip- 
pium och 6—3 förenade celler af Flustra membranacea. Blott 

ett eller på sin - höjd två (ett för hvarje uterin utvidgning af 
oviducten) läggas åt gången. Enligt Marms iakttagelser är an- 
läggningen af embryot icke märkbar då ägget lägges, men om 

än detta utan tvifvel är det normala förhållandet, så anföres 

dock af B. Fries en af honom gjord iakttagelse, som tyckes 
utvisa, att ägget någon gång kan hafva blifvit kläckt antingen 

kort före eller under dess läggning. Han omnämner”) nemli- 

gen, att han en gång hos en äldre hona af knaggrockan fann 

ett ägg, som var qvarsittande i och till hälften utkommet ur 

”anus” (genitalöppningen), och som var tomt, och ur hvilket 

ungen följaktligen hade utkrupit. J. CovcH har anfört en iakt- 

tagelse af en fiskare, som hos en hona af Raja batis i oviduc- 

1) Lunds Univ:s Årsskrift, Tom. VIII, 1871. 

2) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 3, p- 9, tafl. TII, fig. 1—4. 

3) Anf. st. p. 146. Antagligen hade det icke passerat tarmkanalen. 
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ten fann en framkläckt unge, som var dubbelt större än ungen 

vanligen är, då den kläckes!). Enligt Frances Dar lära ho- 
norna under parningstiden åtföljas af flere hanar, och under 

parningen fäster sig hanen så starkt vid honan, att, om än blott 

endera af dem tagit kroken, äfven den andra vid uppdragnin- 

gen följer med. Embryo är enligt Marw i ett tidigare stadium 
af en smärt och långsträckt form, men de sig åt sidorna ut- 
bredande bröst- och bukfenorna börja tidigt uppkomma. Rygg- 
fenorna sitta hos det samma långt framom stjertänden. — Lik- 

som föregående, fångas den dels med krok och dels med garn. 

Såsom födoämne värderas den föga. 

3. Raja circularis, J. Covcz. 

Cirkelrockan. 

Nosspetsen är trubbvinklig. ehuru något litet framstående. 

Längden af den linie, som från nosspetsen drages vinkelrätt 

till den linie, som drages genom ögonens midt transverselt ut 

till kroppsskifvans sidokanter, innehålles omkring 2?/,—53 gån- 

ger i den senare liniens d:o. Kroppsskifvan ofvan för det mesia 

öfver allt sträf af i allmänhet temligen glest sittande smärre 

strålige taggar, och ett nästan trianguwlärt fält af större så- 

dane taggar förefinnes på framryggen strax bakom hufvudet. 

En böjd rad af större taggar intager öfre orbitalkanten, och 

från något bakom det triangulära taggfältet gå långs ryggen 

och stjerten 2:ne rader af större taggar, ehuru långs dessa 

kroppsdelars midt ingen taggrad förefinnes, men å stjertens 

basaldel finnas å hvardera sidan af de nämnda 2:ne tagg- 

raderna ännu 2—3 andra d:o, af hvilka den ena sträcker sig 

långt ut på sidan af Stjerten. Undertill är kroppsskifvan 

äfven till stor del sträf af yttterst små taggar. Bröstfenor- 

nas utstående sidovinklar äro afrundade. Tänderna äro hos 

båda könen små och tagglika, och endast något mindre hos 

hanen. Färgen ofvan brungrå, med en del smärre runde gul- 

hvite fläckar, som hafva en mörkare infattning, och hos yngre 

merendels vid hvardera sidan af skuldergördeln med en större 
rund, svart, inuti med gul marmorering försedd fläck. 

1) FRANCIS DAY: anf. st. p. 337. 
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—Raia circularis, J. CoucH: Charlesworth's Magazine of Natural History 

(new series), vol. II, pag. 71. — 1838. (Sec. Ginther). 

Raja Falsavela, BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, numero di 

pag. 135, tavole, fig. 1 & 2!), — 1841. 

>  Naevus, J. MÖLLER & J. HENLE: System. Beschreib. der Plagi- 

ostomen, pag. 138 & 194. — 1841. 

»  Circularis, AA. W. MALM: Beskr. öfver en för Skandin:s fauna ny 

art af slägt. Raja m. m.; Öfvers. af K. Vet. Akad:s 
Förh. 1857, pag. 187. — 1858. 

» radula, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd ed. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 574. -— 1859. 

Raa miraletus, J. CovcH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. I, pag. 112, pl. 27. — 1864. (Junior). 

»  Circularis, IDEM: ibm, pag. 115, pl. 28. (Adulta). 

5 3 A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 462. — 1870. 

s 5 R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 214. — 1875. 

jä ÅA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

608. — 1877. 

A 3 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78; Videnskabs Selskabets i Christiania Forhand- 

linger 1879, N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 105. — 1879. 

E. MoREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 397, fig. 70. — 1881. 

LG 5 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

| vol. II, pag. 348, pl. 174. — 1880—1884. 

3 SÅ R. CoLrzLÉTT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 119. — 1884. 

Af MALM (Göteb:s och Bohusl:s Fauna) har den fått det Svenska 

namnet Spättråcka, men vi anse det ofvan gifna lämpligare. 

Beskr. Den blir något större än knaggrockan, och dess 

totallängd stiger hos honan till väl 4 fot eller 1200 mill. och 

hos hanen till omkr. 800 mill. eller något mera. Såsom nam- 

net antyder, utmärker den sig genom en något rundad form å 

kroppsskifvan, som är rundadt rhomboidisk och betydligt bred. 

Kroppsskifvans längd till bakre kanterne af bröstfenorna inne- 

hålles mellan 12/, och 1!/; ggr i dess största bredd, och denna 

senare är hos honan nästan lika med afståndet mellan nosspet- 

sen och spetsen af den bakerste afdelningen af bukfenan, samt 

utgör omkr. 3/5; till 2/, af totallängden. Kroppsskifvans främre 

sidokanter, som äro något bugtige, bilda med hvarandra vid 

1) Fig. 2, som föreställer den yngre, har fått namnet R. quadrima- 

culata. 
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nosspetsen en trubbig vinkel, men nosspetsen är något litet 
framstående, ehuru trubbig, och vid sidorna af den äro kanterne 

af nosen afrundade. Bröstfenornas både sidovinklar och bakre 

vinklar äro starkt afrundade, och deras bakre sidokanter, hvil- 

kas längd utgör ungef. ?/, af längden af kroppsskifvans främre 
d:o, äro äfven mer eller mindre afrundade. Stjerten är vid 

basen tjock, så att dess bredd derstädes innehålles blott 3—10 

ggr 1 dess längd, och den aftager så småningom i tjocklek emot 

spetsen, som såsom vanligt är smal, och dess längd från kloa- 

ken utgör nära !/, af totallängden. — Hufvudet är starkt ned- 

tryckt och bredt och med bred nos. Dess längd till nacken 

innehålles omkr. 4 ggr i kroppsskifvans största bredd, och omkr. 

3 ggr i dess längd till bakre kanterne af bröstfenorna. Pannan 

är nästan platt, och nosen är från strax bakom spetsen långs 

åt urhålkad, hvilken urhålkning är baktill bredare och afrun- 
dad samt å sidorna och baktill begränsad af brosklister. No- 
sens längd utgör väl 3/; af hufvudets d:o. Längden af den li- 

nie, som från nosspetsen drages vinkelrätt till den linie, som 

drages transverselt genom ögonens midt ut till kroppsskifvans 

sidokanter, innehälles omkr. 23/, till 3 ggr i den senare liniens 
d:o. Ögonens längddiameter innehålles omkr. 4 ggr i hufvudets 

längd, och den är något större än pannans minsta bredd mel- 

lan dem, hvadan de äro jemförelsevis stora. Munspringan 

är i midten nästan vinkligt böjd, och dess bredd utgör något 

mera än !1/, af hufvudets längd. Nasalvalvlernas lober äro tem- 

ligen smala och trubbiga, samt sakna papiller. — Tänderna 
äro ungef. lika hos båda könen, och blott något mindre hos 

hanen. De äro små och tillspetsade eller tagglike, med spetsen 

något böjd och rigtad bakåt eller inåt, och hoptryckta, samt 

med föga utbredd bas. De bilda omkr. 80 långsgående rader. 

— Ryggfenorna äro till form och storlek ungef. lika, af en 

ovalt elliptisk, framtill lägre, baktill afrundad och i bakre kan- 
ten urbugtad form, och de sitta temligen nära hvarandra, så 
att afståndet dem emellan är lika med eller mindre än !/, 
ögondiametern. Afståndet mellan den 1:sta ryggfenans början 
och stjertspetsen innehålles något öfver 4 ggr i stjertens längd 

från kloaken. Hvarderas längd innehålles omkr. 3?/; ggr och 

höjd omkr. 7 ggr i hufvudets längd. — Stjertfenan är myc- 

ket rudimentär, och sammanhänger med den 2:dra ryggfenan. - 

— Bröstfenorna utmärka sig, såsom redan blifvit antydt, ge- 
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nom sin både å sidorna och baktill afrundade form, som gifvit 

anledning till artnamnet. Deras mellerste, broskartade och le- 

dade strålar äro af jemförelsevis betydlig längd, och deras främre 

spetsar eller ändar sluta temligen långt utanför sidorna af nos- 

spetsen, hvilket gör, att kroppsskifvans främre del är ovanligt 

bred, och, med undantag af den korte, framstående nosspetsen, 

är nästan afrundad. — Bukfenorna äro i bakre eller yttre 
kanten djupt urringade, och deras bakre afdelning är ovalt ellip- 

tisk och baktill trubbig, och de räcka hos honan något bakom 

den I1:ste 2!/, af stjertens längd. Längden af deras bakre afdel- 
ning är ungef. lika med den af hufvudet. — Taggbeväpningen 

företer åtskilliga egenheter. Å öfra sidan är kroppsskifvan 

nästan öfver allt sträf af mer eller mindre glest sittande, emot 

basen mer eller mindre tydligen strålige småtaggar, som stå 

tätast på bröstfenornas framkanter och på nosspetsen. På trak- 
ten innanför gränsen mellan bröst- och bukfenorna och på dessa 

senares basaldelar saknas de. Kroppsskifvans undra sida är äf- 

ven till stor del sträf af dylike småtaggar, som i allmänhet 

äro ännu mindre än de på den öfra. De stå äfven der tätast 

på nosen och under bröstfenornas främre kanter, och äro också 

täta på trakten mellan gälöppningarne. De saknas här å trak- 

ten strax bakom munnen, å större delarne af bröstfenorna, på 

buken strax framom och omkring kloaken och på bukfenorna. 
På stjerten, med undantag af dess innerste basaldel, saknas 

småtaggar ofvan, och de saknas äfven på dess undre basaldel 

och långs midten af dess undra sida. På dess sidokanter och 
å sidorna undertill förefinnas de tätt hopade och till en del 

temligen store, och bilda der framtill ett långsgående band, och 

baktill en nästan enkel rad af starkare utbildade småtaggar. 

Af större taggar, som i allmänhet äro något hoptryckte och 

krökte bakåt, samt med något utbredd och strålig bas, före- 

finnas inga på undra sidan af kroppsskifvan. A den öfra d:0 

förekomma sådane dels vid ögonen, der de bilda en böjd rad å 

inre och främre orbitalkanten, och dels på ryggen, der de bilda 

ett triangulärt eller ovalt, temligen glest fält, med 20—30, på 

framryggen och baktill på skuldergördeln, och ett stycke bakom 

detta fält börja 2:ne rader af sådane taggar (en å hvardera 

sidan af ryggens midtellinie), och fortsättas långs hvardera 

sidan af stjertens öfra midtellinie ända till början af den 1:sta 

ryggfenan. På de främre delarne af stjertens sidor förefinnas 
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talrike sådane taggar, som här bilda 2—3 långsgående irregu- 

liera rader å hvardera sidan af de 2:ne långs stjertens öfra sida 

gående båda raderna, men af dessa sidorader är det något längre 
ut på stjerten blott den ena, som bibehåller sig och fortgår 

ända till den 2:dra ryggfenan. — Färgen hos de äldre är of- 
van brungråaktig, eller mer eller mindre mörkt gråbrunaktig, 

med en del mer eller mindre symmetriskt stälde smärre run- 

dade, gulhvite fläckar, med mörkare infattning, och under är 

den hvit, med mörkare skiftning på bröstfenornas bakre sido- 

kanter och på de yttre sidokanterne af bukfenornas bakre af- 

delningar. Stjertens undra sida är midt åt äfven hvit. Stun- 

dom finnas å kroppsskifvans öfra sida månge smärre, spridde, 

mörkbrune fläckar. De yngre äro å kroppsskifvans öfra sida 

merendels gulbrunaktige och å hvardera sidan af skuldergör- 

deln med en större rundad svart fläck, som i midten har gul 

marmorering eller gula streck. 

Hanen liknar enligt A. W. Manrwm till form och färg ho- 
nan, men är något mindre. Den är, såsom vanligt, utrustad 

med de för honom egendomliga frärrdre och bakre taggkardorna 
å bröstfenornas öfra sida och med kopulationsorgan, hvilkas 

längd hos den äldre utgör något mera än !/; af totallängden. 

Hos en 792 - mill. lång hane fann Marm kroppsskifvans största 

bredd vara 485 mill. och längden af kopulationsorganen vara 
165 mill. Den afviker dessutom från honan derigenom att den 

å stjertens sidor vid basen blott har en taggrad å hvardera 
sidan af de 2:ne mellersta raderna, och således der inalles blott 

har 4 långsgående rader af större taggar. Den bakre tagg- 

kardan å bröstfenan har 40—50 taggar, stälde i 3—4 långs- 

gående rader. 

Cirkelrockan, som först blifvit iakttagen hos oss af A. W. 

Many, tillhör is Sveriges, men väl Norges fauna. Den har 
ännu aldrig erhållits i granskapet af någon Svensk hafskust. 

Den närmast intill Sverige belägne lokalen, der den anträffats, 

är det stora djupet i Skagerrack söder om Arendal i Norge, 
der under den Svenska vetenskapliga expeditionen med kanon- 

båten Gunhild i Juli 1879 enligt R. Corrett!) 2:ne yngre ex- 

emplar blifvit tagna på ett djup af 200—370 famnar. HEljest 
har den enligt A. W. Mauim och Corrett vid Norge endast er- 

1) Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bd. p. 119. 
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hållits. på fiskebankarne utanför Jäderen vid detta lands syd- 
vestra kust, der den jemförelsevis mest fångats af Svenske fiskare, 

och stundom på ett djup af 120 famnar enligt Marnm, och der 

den enligt Corrertr icke lär vara synnerligen sällsynt. Hanen 

erhålles mera sällan än honan. — Söder ut har den sin egent- 
liga geografiska utbredning, och är enligt GösrtHer utbredd åt- 
minstone till Madeira. Den är temligen allmänt förekommande 
vid kusterna af England, och är på somliga ställen derstädes 
talrik. Vid Frankrike skall den enligt Morzav vara temligen 

sällsynt, och i Medelhafvet är den enligt Gietioni sällsynt. 

Den skall vid England enligt Francis Dar föredraga lugne 

fjärdar, och erhålles der sällan under vintern, hvilket tyckes 
utvisa, att den då aflägsnar sig från kusterna och söker de större 
djupen. Man har under sommaren i Juli hos den anträffat ägg 

som tycktes vara nästan färdiga till läggning, och det är tro- 

ligt, att den, liksom de andra rockorna, i allmänhet under den 

varmare årstiden lägger sina ägg, och då går upp ur hafvet på 

mindre djup. 

B. Spetsnosiga. Nosspetsen mer eller mindre utdragen 

och spetsvinklig, och längden af den linie, som från den samme 

drages vinkelrätt till den linie, som drages transverselt genom 

ögonens midt ut till kroppsskifvans sidokanter, är lika med 

eller större än !/, af den senare. 

4. Raja fullonica, Linsé. 

Gökrockan eller Näbbrockan, 

Nosspetsen är spetsvinklig, men längden af den linie, som 

från den drages vinkelrätt till den linie, som. drages genom 

ögonens midt transverselt ut till kroppsskifvans sidokanter, är 

ej mycket större än Y/, af den senare liniens d:o.  Pannans 

minsta bredd innehålles omkr. eller nära 3 ggr i nosens längd. 

Kroppsskifvan, hvars sidovinklar äro trubbvinkligt afrundade, 

är ofvan sträf af tätt sittande fine taggar, och under delvis 

sträf af sådane, som i allmänhet äro glesare, och dess färg 

är der hvit, utan svarte punkter och streck. En enkel böjd rad 
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af större taggar finnes på den öfre och främre orbitalkanten, 

en rät, kort, långsgående sådan är på midten af framryggen, 

och 2:ne sådana finnas långs bakryggen och stjertens öfra sida, 

men der är ingen långs desse senare kroppsdelar smidt. Tän- 

derna med temligen lång, sylspetsig och böjd krona. 

Raja fullonica, 

” ” 

” ” 

” ” 

” ” 

” ” 

Shagreen Ray, 

Raja fullonica, 

” ss 

Leucoraja , 

Raja 5 

»  Chagrinea, 

Raia fullonica, 

Kaja 3 
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Beskr. Den är bland de spetsnosiga af medelstorlek, och 
dess totallängd stiger till något öfver 4 fot eller 1200 mill. 

Corrett anför en hona från Trondhjemsfjorden, som var 1335 

mill. och en hane från samme lokal, som var 1290 mill. lång. 

Oftast är den omkr. 1000 mill. lång. Å en någon tid i salt 
förvarad, derefter utvattnad och särdeles väl bibehållen hona 

hafva vi tagit följande mått. Totallängd 3 fot 23/,, tum, 
dec.m., eller 969 mill. Kroppsskifvans största bredd 2 fot !/, 
tum, eller 615 mill. Kroppsskifvans längd, eller afståndet 

mellan nosspetsen och den transversella linien genom bröstfe- 

nornas bakre kanter, 17 tum, eller 510 mill. Kroppens största 

höjd, öfver skuldergördeln, 54 mill. Afstånd mellan nosspetsen 

och den transversella linien genom bukfenornas bakre afdelnin- 

gars bakre kanter 600 mill. Afstånd mellan nosspetsen och 

kloaken 480 mill. Stjertens längd från kloaken 480 mill. D:0o 

d:o från dess förening med bukfenorna 435 mill. D:o bredd 

vid basen 61 mill. D:o d:o vid början af 1:sta ryggfenan 17 

mill. D:o d:o vid slutet af 2:dra d:o 9 mill. Kroppsskifvans 

främre sidokants längd från mnosspetsen till midten af bröstfe- 

nans afrundade sidovinkel 438 mill. D:o, eller bröstfenans bakre 

d:o d:o till midten af dess bakre afrundade hörn 306 mill. — Huf- 

vudets längd till nacken 177 mill. Nosens d:0o till den trans- 

versella linien genom främre orbitalkanterne 116 mill. Längd 

af den vinkelräta linien från nosspetsen till den transversella 

linien genom ögonens midt 135 mill. D:o af den senare linien, 

utdragen till kroppsskifvans sidokanter, 246 mill. Afstånd mel- 

lan nosspetsen och -ögat 121 mill. Ögats längddiameter 37 

mill. Pannans minsta bredd mellan ögonen 40 mill. Sprut- 

hålets störste diameter 22 mill. Afstånd mellan nosspetsen och 

munspringan 131 mill. Munspringans bredd 88 mill. Afstånd 

mellan nosspetsen och de främre näsborrarne 104 mill. och d:0o 

mellan desse senare 61 mill. — Bukfenans främre afdelnings 

längd å undra sidan från basaldelen 87 mill. D:o bakre d:o d:o 

å d:o 148 mill. Afstånd mellan den 1:sta ryggfenans början 

och. stjertspetsen 128 mill. 1:sta ryggfenans längd 54 mill. 

och höjd 31 mill. 2:dra ryggfenans längd 47 mill. och höjd 

27 mill. Stjertfenans längd 27 mill. och höjd 6 mill. — 

Kroppsskifvans form, som noga öfverensstämmer med den af 

B. Fries lemnade och af W. v. Wricur ritade konturteckningen, 

enligt ofvan gifna citat, är nästan rhomboidisk, ehuru baktill 

+ 



272 Slägtet Raja. 

afbruten och något afrundad och framtill något spetsigt utdra- 
gen. Den är mycket starkt nedtryckt, då största kroppshöjden, 

öfver skuldergördeln, som är betydligt högre än hufvudet, inne- ' 
hålles omkr. 112?/; ggr i dess största bredd, hvilken senare in- 
nehålles omkr. eller nära 13/; ggr i totallängder. Den är fram- 

till vid nosspetsen spetsvinkligt utdragen, har de främre sido- 
kanterne bugtige, bröstfenornas sidovinklar afrundade, med 

antydning till trubbige vinklar, och deras bakre vinklar eller 

hörn afrundade. Afståndet mellan nosspetsen och kloaken inne-- 

hålles omkring 2:ne ggr i totallängden, och kroppsskifvans 

främre sidokant öfverskjuter med något mindre än !/, af sin 

längd den samma af bröstfenans bakre d:o. Stjerten är under- 

till plattad samt vid basen tjock och bred, så att dess bredd 

derstädes innehålles omkr. eller nära 8 ggr 1 dess längd från 

kloaken, hvilken senare är ungef. lika med afståndet mellan 

nosspetsen och kloaken. Utåt emot midten är den något ned- 

tryckt, och afsmalnar så småningom emot spetsen. Å hvardera 
sidan nedtill har den en tunn långsgående hudfåll. Dess bredd 

vid början af 2:dra ryggfenan innehålles omkr. 28 ggr i dess 

längd. — Hufvudet, som är märkbart lägre än kroppen vid 

skuldergördeln, utmärker sig genom sin ganska långe och till- 

spetsade nos, hvars spets räcker temligen långt utom de främre 

spetsarne af bröstfenorna. Dess längd till nacken innehålles 

omkr. 5!/, ggr i totallängden, omkr. 3'/, ggr i kroppsskifvans 

"största bredd och icke fullt 3 ggr i den senares längd till bakre 

kanterne af bröstfenorna. Nosens längd till den transversella 

linien genom ögonhålornas främre kanter utgör omkr. ?/; af 
hufvudets d:o, och längden af den linie, som från nosspetsen 

drages vinkelrätt till den linie, som genom ögonens midt dra- 

ges transverselt ut till kroppsskifvans sidokanter, utgör nära 

2/- af den senare liniens d:o, och innehålles således icke 2:ne 

ggr i den samma. Pannan är grundt konkav, och dess minsta 

bredd mellan ögonen innehålles omkr. 3 ggr eller nära detta i 

nosens längd, och nosen har ofvan en långsgående, bakåt bre- 

dare urhålkning, som å sidorna är begränsad af brosklister. 

Ögonen äro stora, och deras längddiameter innehålles omkr. 43/, 

ggr i hufvudets längd, och är föga mindre än pannans minsta 
bredd dem emellan. Spruthålets störste diameter utgör något 

mindre än 2/, af ögats längddiameter. Afståndet mellan nos- 
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spetsen och munspringan utgör omkr. 3/,, och den senares bredd 

utgör omkr. !/, af hufvudets längd, och den är å midten nästan 

trubbvinkligt böjd. Nasalvalvlernas lober äro smalt elliptiska 

och vid spetsen å bakre kanten försedda med greniga papiller, 

och de äro åtskilda genom en vid och jemn bugt. — Tänderna, 

som noggrant blifvit beskrifna och afbildade af B. Fries, äro 

talrika och små och af liknande form hos båda könen, och hafva en 

mer eller mindre lång, sylspetsig och bakåt böjd krona, samt 

äro olika dem hos våra andra rockor. De bilda reguliera långs- 

gående rader, af hvilka vi å öfverkäken räknat 61, och deras 

antal å underkäken är ungef. det samma. Med undantag af 

den å käken mellersta raden, som sitter något mera intryckt 
än de angränsande, äro de, som sitta på käkarnes mellerste 

delar, större och med längre spetsar än de, som sitta på deras 

yttre d:o. Hos de förra är kronans spets ganska lång, starkt 

lillspetsad och i synnerhet emot basen bakåt krökt. Den främre 

afdelningen af tandens basaldel utgöres af en från den bakre 

basaldelen genom en bugt tydligen afsatt, trubbig, å bakre 

sidan urhålkad knöl, som ej har större bredd än spetsens bas, 

och utgör en fortsättning af den, och således har samme rigt- 

ning som den. Den genom den nämnda bugten afskilde bakre 

afdelningen af tandens basaldel utgöres af en temligen mycket 

åt sidorna och i synnerhet bakåt utbredd, tjock och å den fria 
ytan konvex och ojemn skifva, hvars sidokanter äro bugtige och 

bakre kant urnupen. Denna afdelning har en nästan triangulär, 
baktill aftrubbad form. — De båda intill hvarandra stötande 
ryggfenorna hafva samme halfovale, framtill tillspetsade och 

baktill afrundade form. Den framtill tillspetsade formen är en 

följd deraf, att de framtill äro låga och höja sig så småningom 

bakåt. Enligt de meddelade måtten är den 1:sta ryggfenan 

något litet större än den 2:dra, och dess längd innehålles något 

öfver 3 och dess höjd ej fullt 6 ggr i hufvudets längd. De äro 

båda sträfva af småtaggar, med undantag af den bakre basal- 

delen. Den bakre sammanhänger med den rudimentära stjert- 

fenan, som är helt låg och aflång och enligt de lemnade måt- 

ten är mycket mindre än ryggfenorna, samt räcker till stjert" 

spetsen. — Bröstfenornas sidovinklar äro, såsom redan är an- 

" fördt, afrundade, dock med antydning till en mycket trubbig 

vinkel, men om deras främre och bakre sidokanter utdragas och 

sammanträffa, bilda de med hvarandra en ungef. rät vinkel. 
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Deras bakre hörn hafva en bredare afrundning. — Bukfenorna 
äro 1 bakre eller yttre kanten såsom vanligt djupt urringade. 

Deras främre afdelning, som räcker ungef. till midten af deras 
bakre d:o, är kort och tjock, och dess längd innehålles omkr. 

2 ggr i hufvudets d:o, och deras bakre d:o, som räcker väl till 

slutet af 1:ste !/, af stjertens längd från kloaken, har väl 5/; 

af hufvudets längd samt är af en elliptiskt oval, baktill sma- 
lare och trubbigt tillspetsad form, med den yttre kanten nästan 

rät. — Taggbeväpningen företer en och annan egenhet. Kropps- 

skifvan är ofvan öfver allt sträf af tätt sittande och mycket 

små taggar, som i allmänhet äro rigtade bakåt, och som äro 

störst. på nosen och kroppsskifvans främre sidokanter. Stjerten 

är ofvan och på sidorna öfver allt äfven sträf af småtaggar, 

som på sidorna emot dess bas äro något större. Undra sidan 

af kroppsskifvan är delvis sträf af i allmänhet ännu mindre 

småtaggar, som äfven der äro tätast och störst på nosen och 

kroppsskifvans främre sidokanter. För öfrigt förefinnas små- 

taggar och någon sträfhet undertill på sidorna af munnen, på 

trakten omkring och mellan gälspringorna, på buken bakom skul- 

dergördeln och på baserne af bröstfenorna vid sidorna af buken, 

detta dock allt hos honan. Någon liten skiljaktighet i detta 

afseende torde finnas hos hanen. Eljest är kroppsskifvan under- 

till för öfrigt, med inbegrepp af trakten strax framom munnen, 

slät. Basaldelen af stjertens undra sida är slät, men eljest är 

: stjerten undertill sträf af småtaggar, som äro större än de på 

kroppsskifvans undra sida i allmänhet. Större taggar (knag- 

gar), som i allmänhet hafva en något utvidgad och strålig bas, 

finnas endast på öfra sidan af kroppen. På främre delen af 

nosens öfra sida äro hos de äldre vanligen ett par rader af 4 
—8 sådane taggar. På främre och öfre orbitalkanterne är en 

böjd rad af omkr. 11—13 dylike taggar, och strax bakom huf- 

vudet är en gles rad af omkr. 6 sådane långs midten af ryg- 

gen och slutande på skuldergördeln. Bakom skuldergördeln är 

ryggen på ett stycke utan större taggar, men på bakryggen 

framom slutet af bröstfenorna börja 2:ne långsgående rader af 

sådane — en på hvardera sidan af ryggens midtellinie — och 
fortsättas långs stjertens öfra sida ända till början af 1:sta rygg- 
fenan. Hvardera af dessa rader innehåller mellan 50 och 60 

(34—57)1) dylike taggar, hvars utbredde bas är starkare strå- 

1) Enligt COLLETT stundom t. o. m. 64 taggar i en sådan rad. 
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lig än på de andre större taggarne. Stundom kan en öfver- 
talig, större tagg förefinnas å endera af stjertens sidor. — Krop- 
pen är försedd med talrike slemporer. På den främre delen af 
kroppsskifvans undra sida förefinnas talrika, ytterst små, runda 
sådana, af mörkare färg !). — Färgen ofvan är något litet vex- 
lande, och är stundom ljusare och stundom något mörkare. Vi 
hafva funnit den å öfra sidan af kroppsskifvan vara framtill å 
hufvudet och framryggen något ljusare, eller grågulaktig, med 
mörkare, gråbrunaktige molnfläckar, och å den öfrige delen äf- 

vensom å stjertens öfra sida gråbrunaktig, ehuru något ljusare 

å yttre delarne af bröstfenorna och på stjertens sidor. Vi bafva 

iakttagit ofvan någre små irreguliere, spridde svarte fläckar 

(till antalet 7) på kroppsskifvan och en på stjertens ena sida. 

Enligt V. Storm?) har den stundom äfven hvite fläckar ofvan. 
B. Fries uppgifver färgen ofvan såsom gulgrå, och Fr. Dar upp- 
gifver den såsom gulbrun. Under är den hvit, ofläckad. 

Hanen synes vara ungef. lika stor som honan. Hudens 

taggbeväpning å öfra sidan af kroppsskifvan och stjerten liknar 

enligt nämnde författare den hos honan, med undantag af de 

taggkardor å den först nämnda, som för hanen äro utmärkande. 

Till kroppsformen liknar han äfven honan. Kopulationsorganen 

äro stora, och räcka ungef. till midten af stjertens längd från 

kloaken, och deras längd innehålles mellan 5 och 6 ggr i to- 

tallängden. Marim har i den främre tandkardan, som är belä- 

gen nära intill kroppsskifvans främre sidokant, midt emot bakre 
delen af hufvudet, räknat 15—20 i 3 rader stälde taggar, och 

i den bakre tandkardan, som är smal eller lineär, har han räk- 

nat 16—28 taggar, stälde i ett par irreguliera rader. 

Gökrockan har, så vidt kändt är, blott en enda gång er- 

hållits i närheten af någon Svensk kust. I Skandinavisk Fauna 

anföres nemligen, att ett exemplar, som var omkr. 1080 mill. 

långt, erhållits i sydligaste Kattegat i granskapet af Arilds 

fiskläge i Kullen, och blifvit tillvarataget af framl. Baronen, 

Kammarherren N. GYLLENsTtJERNA, och med dennes fisksamling 

kommit till Lunds Universitets zoologiska museum. — Enligt 

A. W. Mam och RB. Correrr förekommer den icke sällan på 

1) Rörande detta ämne hänvisa vi till S. GARMAN: On the lateral 

Canal System of the Selachia and Holocephala; Bullet. of the Mus. of 

Compar. Zool. at Harvard College, vol. XVII, N:o 2. 1888. 

2) Det Kongel. Norske Vidensk. Selskabs Skrifter 1880, p. 80. 
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30—120 famnars djup på fiskebankarne utanför Norges syd- 

vestra kuster (utanför Jäderen), och har äfven icke sällan er- 
hållits norr om desse bankar, i trakten af Bergen och i Trond- 

hjemsfjorden, hvarest den lär hafva sin nordlige gräns, och 

hvarest den enligt Storm (anf. st.) skall vara den talrikaste af 

djupvattensarterna inom detta slägte. Enligt Corrett har den 

vid Norge blott en gång anträffats öster om Lindesnäs, då nem- 

ligen i Januari 1880 ett exemplar blef fångadt vid mynningen 

af Christianiafjorden. Den är således i närheten af vår Skan- 

dinaviska nord egentligen tillhörande Nordsjön. — För öfrigt 
förekommer den vid kusterna af England och Frankrike och 
äfven i Medelhafvet, men är der sällsynt, och den går enligt 

GönrtHerR söder ut till Madeira. 
Den är i allmänhet en djupvattensfisk, som icke erhålles 

på mindre djup än 70—80 famnars, men väl på 100—250 

d:o. I dess ventrikel har P. Orsson!) funnit lemningar af blå- 

kexan, af diverse olika torskfiskar samt af kräftdjur och en gång 

af en mycket stor mussla. 

5. Raja nidrosiensis, R. Corrett. 

Svartbuksrockan. 

Nosspetsen är särdeles spetsvinkligt utdragen, och läng- 

den af den linie, som från den samme drages vinkelrätt till den 

linie, som drages genom ögonens midt transverselt ut till kropps- 

skifvans sidokanter, innehålles omkr. 1?/; till 1?/; ggr i den 

samma af den senare?), och är således betydligt större än !/, 

af denna. Pannans minsta bredd innehålles omkr. 41/3; till 

4”/, ggr i nosens längd. Kroppsskifvuns utstående sidohörn 

äro ungef. rätvinkliga, och dess öfra sida är föga eller stun- 

dom nästan icke, men dess undra d:o öfver allt sträf af 

smärre tätt sittande taggar. Hos honan har stjerten ofvan 
S:ne långsgående rader af större, vinkligt bakåt böjde taggar, 

nemligen en långs midten och en långs hvardera sidan, men 

hos hanen har den blott en sådan långs midten gående rad. 

1) Lunds Univ:s Årsskr. T. VIII, 1871. 

2) Enligt de af COLLETT gifna figurerna. 
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Tänderna äro ungefär lika hos båda könen, och försedda med 
en temligen liten bakåt rigtad tagg. Öfra kroppssidan är mörkt 

gråbrun, och den undra svart eller brunsvart. Pupillen är grön. 

Raja nidrosiensis, R. COLLETT: Vidensk. Selskabets i Christiania Forhandl. 

1881, N:o 7, (särsk. aftr.). — 1881. 

» ”nidarosiensis, V. STORM: Bidrag til Kundskab om Trondhjemsfjordens 

Fauna; det Kongel. Norske Vidensk. Selsk:s Skrifter 

1880, pag. 80. — 1881. 
» Midrostensis, IDEM: ibm 1883, pag. 47. — 1884. 

bj 5 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.), pag. 121. -- 1884. 

De anförde författarne hafva för den icke uppgifvit någon lokal be- 
nämning, ehuru den sannolikt har en sådan vid Trondhjemsfjorden, der den 

ofta erhålles. Vi hafva för den ofvan föreslagit ett Svenskt namn, som är 

hemtadt från en lätt i ögonen fallande karakter. 

Beskr.1). Den jemte slätrockan är den största af våra 
rockor, och dess totallängd stiger enligt Srtorm till omkr. 2 
meter eller nära detta för honan, men hanen blir icke så stor. 

Då inga mått å en fullvuxen hane blifvit lemnade, är dock 
skilnaden i storlek icke känd. Corrett har beskrifvit en yngre 
hane, hvars längd var 1380 mill., men detta mått representerar 

utan tvifvel på långt när icke den fullvuxne hanens d:o. Till 
kroppsformen liknar den mycket plogjernsrockan, men nosspet- 

sen är ej fullt så utdragen som hos den. Kroppsskifvan har 

den vanlige, irreguliert rhomboidiske, å främre sidorna inbug- 
tade och något bugtige och å de bakre d:o afrundade formen. 
Dess sidohörn äro rätvinkliga, med tydlige och icke afrundade 
vinklar. Kroppsskifvans största bredd innehålles omkr. 1?/; 
ggr, eller stundom icke fullt detta i totallängden. Afståndet 

mellan nosspetsen och kloaken innehålles omkr. 1?/3; ggr. eller 

något mera i totallängden, och kroppsskifvans främre sidokant 

öfverskjuter med omkr. !/,, till !/; af sin längd den samma af 

bröstfenans bakre d:o. Stjertens längd innehålles omkring 
21/, ggr i totallängden, och den är således jemförelsevis kort, 
samt mycket kortare än afståndet mellan nosspetsen och kloaken 
och än kroppsskifvans längd till bakre kanterne af bröstfenorna. 

— Hufvudet är på grund af nosens starka förlängning af en 

betydlig längd, och denna, ehuru ej angifven, synes enligt figu- 

1) Denna beskrifning grundar sig på de af COLLETT och STORM gifna 

sådana. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 37 
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rerna utgöra vida mera än !/, af totallängden, och icke inne- 

hållas 3 ggr i kroppsskifvans största bredd. Nosens längd in- 
nehålles omkr. 31/, till 33/; ggr i kroppsskifvans största bredd. 

Längden af den linie, som drages från nosspetsen vinkelrätt 

till den transversella linie, som genom ögonens midt drages ut 

till kroppsskifvans sidokanter, synes enligt figurerna blott inne- 

hållas omkr. 13/5; till 1?/; ggr i den senares d:o, och pannans 

minsta bredd mellan ögonen innehålles omkr. 4!/, till 4?/, ggr 
i nosens längd. Sidokanterne af nosspetsen äro tydligen kon- 

kave, men spetsen är icke afsatt. — De båda ryggfenorna äro 

åtskilda” genom ett mellanrum, som på sin höjd är så långt 

som !/, af 1:sta ryggfenans bas, och stundom är kortare, och i 

hvilket i allmänhet förefinnas 2 eller flere taggar. — En myc- 
ket låg, rudimentär stjertfena förefinnes, hvars längd är ungef. 

lika med den samma af den 2:dra ryggfenan. — Bukfenorna 

äro djupt inskurna baktill, och deras främre afdelning räcker 

hos honan ungef. lika långt tillbaka som deras bakre eller inre d:0, 

hvilken har bakre kanten afrundad och knappt räckande till 

slutet af 1:ste !/, af stjertens längd från kloaken. — Taggbe- 

väpningen. Hos den gamla honan är kroppsskifvans öfra sida 

i allmänhet slät, med undantag af någre smärre taggar mellan 
ögonen och nosspetsen samt långs den öfre orbitalkanten. Stun- 

dom är större delen af nosen, i synnerhet spetsen, samt hela 

främre sidokanten af kroppsskifvan sträfva, och några sträfva 

ställen förefinnas äfven på bröstfenornas strålar och emot kan- 

terne på ryggfenorna. Hela undra sidan af kroppsskifvan är 
jemnt sträf, och så godt som utan spår till släta ställen. Stjer- 
tens undra sida är hos de flesta slät, men stundom finnes der 

långs midten en strimma af nästan omärklige småtaggar, hvil- 

ken upphör under början af 2:dra ryggfenan. I allmänhet äro 

sträfheterna ofvan mindre märkbara hos de yngre honorna. 
Stjerten har ofvan 3:ne långsgående rader af temligen store, 
vinkligt bakåt böjde taggar, nemligen en rad långs midten och 

en långs hvardera sidan. Dessa rader förete dock betydliga 

vexlingar uti taggarnes antal. Midtelraden börjar ungef. midt 

för basen af bukfenorna och upphör vid 1:sta ryggfenan, ehuru 

de mellan båda ryggfenorna varande taggarne kunna anses så- 

som en fortsättning af den. BSidoraderna börja ungef. midt för 
spetsarne af bukfenorna och sluta vid början af 2:dra ryggfe- 

nan. Taggarnes antal i midtelraden är omkr. 107, och i hvar- 
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dera sidoraden omkr. 45—48. En kort accessorisk rad af 13 
—14 smärre taggar finnes stundom på midten af stjerten under 

den normala sidoraden. Hos de yngre honorna äro taggarne 

färre och mindre utbildade. Stjerten är mellan taggraderna 
slät. Hos hanen är äfven hela undra sidan sträf, med undan- 

tag af bukfenornas kanter och kopulationsorganen. Ofvan på 
kroppsskifvan är han, liksom honan, för det mesta slät, med 
undantag endast af någre småtaggar på nosen mellan ögonen 

och nosspetsen, och någre dylike jemte sträfva ställen på öfre 

orbitalkanten, hvarest äfven en rad af 4—5 något större taggar 
förefinnes. På bröstfenorna innanför deras sidovinklar har han 
såsom vanligt en taggkarda, och sannolikt har han äfven en 

sådan mindre i närheten af bröstfenornas sidokanter midt för 

bakre delarne af hufvudet. Af de större taggarne på stjerten 

har han endast midtelraden, som emellanåt är afbruten genom 

luckor, och blott räknar omkr. 40 taggar. — Färgen är enligt 

Storm hos hanen mörkare än hos honan. Ofvan är den mörkt 

gråbrun, eller mörkt brunaktig, och under nästan helt och hållet 

brunsvart, eller nästan svart, utan spår till ljusare fläckar. Mid- 

telpartiet af undra kroppssidan är mörkast, och är till en del 

i friskt tillstånd rent svart. Sidokanterne äro något ljusare. 

Iris är bronsfärgad, och pupillen är grön i viss belysning och 

i annan d:o blåsvart. 

Hanen utmärker sig för öfrigt från honan derigenom, att 

småtaggarne på nosens undra sida stå tätare och äro något 

större än hos henne. Hans kopulationsorgan äro särdeles stora, 

och räcka, tillbakasträckta, ända till början af 1:sta ryggfenan. 

Den innanför bröstfenans sidovinkel varande taggkardan har 

43—46 taggar. 

Denna stora och utmärkta rocka har hittills endast anträf- 

fats i Trondhjemsfjorden i Norge, der den i allmänhet före- 

kommer på ett bestämdt djup af omkr. 200 famnar, ehuru den 

stundom tagits på 150 och stundom på omkr. 300 famnars d:0. 

Enligt Konservator V. Storm, som har förtjensten af att först 

hafva bemärkt den, och sedermera i väsendtlig mån bidragit 

till att göra den känd, ehuru den först blifvit beskrifven af 

Prof. Corretr, är den på ett visst ställe i denne fjord ganska 

talrik, nemligen på det största djupet i fjordens bredaste del, 

nordvest ut från Munkholmen vid staden Trondhjem, och på 

detta ställe har den blifvit fångad i mängd. Storm har i dess 
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ventrikel funnit lemningar af fiskar: af Coryphenoides, at 

Spinaxz niger och Pristiwrus catulus, samt af kräftdjur af 
slägtena Lithodes, Pasiphaé och Pandalus. Den lätthet med 
hvilken den fångas på s. k. linor, utvisar, att den är särdeles 

rofgirig och med begärlighet tager kroken. 

6. Raja lintea, B. Fries. 

Blagarnsrockan eller Hvitrockan. 

Nosspetsen spetsvinkligt utdragen, och längden af den 

lime, som från den samme drages vinkelrätt till den limie, 

som drages tramsverselt genom ögonens midt ut till kropps- 

skifvans sidokanter, är märkbart större än !/, af den samma 
af den senare. Nosens längd utgör omkr. |; af hufvudets 
d:o. Pannans minsta bredd innehålles omkr. 3, ggr eller 

något mera i afståndet mellan nosspetsen och ögats midt, och 

omkr. 3 tll nära 3YY, ggr i nosens längd. Kroppsskifvans 

utstående sidohörn afrundadt rätvinkliga, och den är undertill 

fullkomligt slät, och ofvantill äfven för det mesta slät, eller 

utan småtaggar, hvilka der endast förekomma på nosen fram- 

till och vid kroppsskifvans sidokanter, men den är der beväp- 

nad med en del större taggar, nemligen vid ögonen, på sidorna 

af skuldergördeln, en rad långs midten af ryggen och stjerten 

och en d:o af något mindre d:o långs hvardera sidan af den 

senare. Färgen är undertill rent hvit, utan svarte punkter 

och streck. Tänderna äro låga, med kort, bakåt böjd spets, 

och hos honan endast tjockare och kortare än hos hanen. 

Raja Fullonica, -S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Skandinavice, pag. 

1190— 1832; 

»  läntea, B. FRIES: Granskn. m. m. af Fiskslägtet Raja; K. Vet. 

Acad:s Handl. 1838, pag. 154. — 1839. 
»” > J. MÖLLER & J. HENLE: System. Beschreib. der Pla- 

giostomen, pag. 147. — 1841. 

5 A S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag-. 

738.1—=' 1855. 

> g A. W. Marm: Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1857, 
pag. 193. — 1858. 
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Roja = lintea, ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 
VIII, pag. 466. — 1870"). 

3 s R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 217. — 1875. 

Leucoraja A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 611. 
— 1877. 

Raja A R. COLLETT: Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1882, 

N:o 29 (särsk. aftr.), pag. 4. — 1882. 

B. Fries har gifvit den namnet Hvit-rocka, och nämner tillika, att 

den i Bohusläns skärgård bär namnet Blagarns-rocka (d. ä. Blångarns- 

rocka). 1 Skand. Fauna uppgifves, att den vid Smögen i Bohuslän kallas 

Gödskrocka (d. ä. Jutskrocka). I Göteborgs och Bohusläns Fauna uppgif- 

ves, att den vid Klädesholmen derstädes benämnes Spanjor. 

Beskr. Enligt A. W. Maim, som haft tillgång till det 
rikaste materialet af denna art, öfverstiger dess totallängd knap- 

past, eller ock föga 4 fot eller 1200 mill., och den tyckes i detta 

afseende ungef. öfverensstämma med gökrockan. Med denna 

öfverensstämmer den enligt B. Fries närmast äfven uti kropps- 

formen. Nosspetsen företer ungefär samme form som hos den, 

men kroppsskifvans främre sidokanter äro enligt Fries ”ej så 
djupt vågige, och ej heller så konkave, så att hufvudets mest 

utstående sidorand når nära intill den raka linie, som drages 
mellan nos- och fenspetsarne”?). Enligt Marx äro kroppsskif- 
vans sidohörn ganska starkt afrundade, ehuru ungef. rätvinkliga, 

då främre och bakre sidokanternes linier utdragas så, att de 

sammanträffa. Bröstfenornas bakre sidokanter äro enligt Marm 

temligen starkt afrundade samt såsom vanligt kortare än kropps- 
skifvans främre d:o, hvilka senares längd utgör ungef. 3/, af 

kroppsskifvans största bredd, hvilken återigen utgör nära ?/; af 

totallängden, och är hos honan föga eller icke större än afstån- 
det mellan nosspetsen och bakre kanterne af bukfenorna. En- 

ligt Marm är stjertens längd från bukfenans fäste till den samme 

lika med afståndet mellan detta fäste och ögats framkant. En- 

ligt hvad vi iakttagit å ett uppstoppadt exemplar är dess längd 

från kloaken föga mindre än 1/, af totallängden. Den är nå- 

1) GÖNTHER har för denna art citerat bland andra äfven H. KRÖYER, 

men den af den senare lemnade figuren och äfven beskrifningen till stor 

del referera sig till en annan art, nemligen GÖNTHERS BR. marginata, eller 

Days R. alba. 

2) Enligt GUNTHER (möjligen efter uppstoppadt exemplar) skulle desse 

sidokanter alls icke vara bugtige, ehuru något konkave. 
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got nedtryckt och temligen bred vid basen, och har å hvardera 

sidan från början af den 2:dre !/, af dess längd och ända till 

dess spets en utstående tunn hudfåll. — Hufvudet tyckes vara 
något längre än det hos gökrockan, och dess längd till nacken 

innehålles omkr. 4 ggr i totallängden och omkr. 22/;.—2/, 
ggr i största kroppsbredden. Nosens längd till den transver- 

sella linien öfver främre orbitalkanterne utgör omkr. ?/; af huf- 
vudets d:o, och längden af den linie, som drages från mnosspet- 

sen vinkelrätt till den linie, som drages genom ögonens midt 

ut till kroppsskifvans sidokanter, utgör nära 2/, af den senare 

liniens d:o. Pannans minsta bredd innéhålles omkr. 3 till nära 

3!/, ggr i nosens längd och omkr. 3/, d:o eller något mera 

i afståndet mellan nosspetsen och ögonens midt. Ögonen äro 

temligen små, och deras längddiameter innehålles omkr. 6 ggr 

i hufvudets längd, samt är märkbart mindre än pannans min- 

sta bredd. Afståndet mellan nosspetsen och munspringan inne- 

hålles ej fullt 12/5; ggr och munspringans bredd innehålles om- 

kring 3 ggr i hufvudets längd. — Tänderna äro enligt Fries 

mindre och talrikare än slätrockans, och enligt Marm nubblika, 

med en snedt inåt böjd spets; hos honan vida tjockare och något 

kortare, samt med bredare basalutvidgning (”klack?) och kor- 
tare spets än de hos hanen. Hos henne äro de från basen tjocka 

och icke inknipna såsom hos hanen. — Ryggfenorna äro tem- 

ligen stora och sammanstötande, och den främre nägot större 

än den bakre, och de hafva en irreguliert fyrsidig form, med 

det främre öfra hörnet starkt afrundadt, och med bakre kanten 

kortare än de öfrige samt utgörande blott !/, af basens längd. 

Den 2:dra ryggfenan räcker med sin bakre kant till bakre än- 

den af stjertfenan. — Den rudimentära stjertfenan utgöres af 

en liten, baktill snedt afhuggen flik, som är ungef. dubbelt 
längre än hög. — Bukfenorna äro djupt inskurna i yttre eller 

bakre kanten, och deras främre afdelning är nästan konisk. 

Deras bakre d:o öfverskjuter med ungef. !/, af sin längd den 

främre d:o, och är i yttre kanten afrundad och har den bakre 
änden trubbig. Denna afdelning är såsom vanligt betydligt 

längre hos hanen än hos honan. — Taggbeväpningen. Å kropps- 

skifvans öfra sida förefinnas radiära småtaggar på nosbrosket 

och långs främre sidokanterne, och en del af dem, i synnerhet 

de på nosen, äro temligen store och höge samt hafva spetsen 

bakåt böjd, och så är äfven förhållandet med en del af dem 
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vid främre sidokanterne utanför ögonen. Småtaggarne å desse 
kanter sträcka sig tillbaka närmare bröstfenornas sidovinklar. 
Ytterst små sådane taggar förefinnas i stort antal å hvardera 
sidan af stjerten ofvan, hvarest de bilda ett af de större tagg- 
raderna begränsadt band, som börjar vid basen af stjerten och 
sträcker sig bort emot slutet af 2:dra ryggfenan, och rygg- och 
stjertfenorna äro upptill sträfva. För öfrigt saknar kroppen 
ofvan småtaggar, och hela dess undra sida är fullkomligt slät 
och saknar både mindre och större sådane. Af större taggar 

förefinnas omkr. 3:ne framom och 3:ne bakom hvartdera ögat, 

samt 3:ne å hvardera sidan af skuldergördeln på hvardera bröst- 
fenans bas. Från strax bakom hufvudet går långs midten af 

ryggen och stjerten ofvan en rad af dylike taggar till strax 

framom 1:sta ryggfenan. I denna rad finnas omkr. 40—50 
taggar, af hvilka 2:dre—4:de, eller de på framryggen, samt 

20:de—35:te, eller de på främre delen af stjerten, äro störst, 
och af hvilka de på ryggen ofta delvis äro afnötte, korte och 

knöllike, eller t. o. m. här och der saknade. En rad af något 
smärre och till antalet vexlande af detta slags taggar (knaggar) 
finnes å hvardera sidan af stjerten, men på 1:ste !/; af stjer- 
tens längd äro de ganska små, så att de kunna räknas såsom 
större småtaggar, och äro der stälde i ett par irreguliera rader, 

till en början med bakåt krökt och sedermera med både bakåt 
och uppåt böjd spets. De större taggarne äro i allmänhet emot 
spetsen hoptryckte och emot den utbredde basen strålige eller 

refflade. — Färgen är enligt B. Fries ofvan enfärgadt blågrå, 
och enligt A. W. Marx lergrå. Enligt den senare äro nosspet- 
sen, bukfenans främre afdelning, öfre kanterne af rygg- och 

stjertfenorna, kopulationsorganen och, ehuru svagt, bakre kan- 

terne af bröstfenorna sepiesvarta. De större taggarne äro blå- 

aktigt hvite. Undra kroppssidan är hvit eller mjölkhvit, med 

ett bredt långsgående band under stjerten, en fläck å hvardera 

sidan af anus samt trakterne innanför sidovinklarne och de 

bakre d:o å bröstfenorna lergrå, enligt Marm. Iris är silfvergrå. 

Hanen har enligt A. W. Marm å hvardera sidan vid bröst- 

fenans sidokant midt för ögat en främre taggkarda, med omkr. 

30 taggar, liknande långspetsade knaggar, samt 1!/, panndia- 

meter innanför bröstfenans sidovinkel en bakre taggkarda, som 

är lång och smal (15 ggr längre än bred), med taggarne fram- 

till i 3:ne och baktill i 2:ne rader, och till antalet 90—93, 
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samt för det mesta rigtade inåt. Hans kopulationsorgan voro 

enligt Marnm hos ett 1125 mill. långt exemplar 190 mill. 
långa, och, mätta från den dem förenande hudfållen, var deras 

längd lika med afståndet mellan nosspetsen och munspringan. 

Hans bakre taggkarda var 250 mill. lång. 

Liksom föregående art, tillhör äfven blagarnsrockan endast 

Norges fauna, och den synes äfven der hafva en inskränkt ut- 

bredning. Den synes med allt skäl kunna betraktas såsom den 

sällsyntaste af våra rockarter, ehuru B. Fries uppgifver, att 

den ”fångas allmännare än gökrockan”. A. W. Marm (anf. st.) 

uppgifver, att den af ”storsjöfiskare” från Bohuslän fångas på 
fiskebankarne Holmen och Robben utanför Skagerack och på 

Jäderens bank under Maj, Juni och Juli månader på 80—120 
famnars djup. De af Maim erhållna exemplaren hafva i all- 

mänhet varit temligen likstora, och haft en längd af mellan 
1000 och 1200 mill. Enligt Krörer och Corretrt sträcker dess 
utbredning sig härstädes icke längre upp emot norden än till 

trakten af Stavanger, der den äfven blifvit anträffad af P. Ors- 
soN 2), — För öfrigt känner man icke något om dess förekomst 
vid andra kusttrakter. Den synes således hafva en mycket in- 
skränkt geografisk utbredning. 

Om dess lefnadssätt är intet bekant. 

Raja batis, Linsé. 

Slätrockan. 

Nosspetsen spetsvinkligt utdragen, och längden af den linie, 
som från den drages vinkelrätt till den linie, som genom ögo- 

nens midt drages transverselt ut till kroppsskifvans sidokan- 

ter, är större än !/, af den senares d:o, ehuru stundom skil- 

naden är obetydlig. Pannans minsta bredd mellan ögonen 
innehålles omkr. 2'/,—83 ggr i nosens längd, hvilken är un- 

gefär lika med ?/, af hufvudets d:o (stundom något större och 
stundom något mindre). Kroppsskifvan är ofvan och under 
mer eller mindre sträf (stundom endast i ringa utsträckning) 
och dess undra sida är hvitaktig, med svarta punkter och 

1) Lunds Universitets Årsskrift, Tom. VIII. 1871. 
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böjda streck. Dess sidohörn äro trubbigt spetsvinkliga. Stjer- 

ten har å hvardera sidan en rad af flera eller färre större 
taggar, och stundom äfven en sådan rad långs midten af dess 

öfra sida. Tänderna tillspetsade, i synnerhet de i käkarnes 

mellerste delar, och hanens skilja sig från honans Iufvud- 

sakligen genom längre spets och mera utbredd bas och något 

större storlek"). 

Raja Batis, 

” 

” 

Raia 

Batis vulgaris, 

Raja  batis, 

” 

Leviwradja » 

Raia 

Raja 

” 

” 
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Enligt B. FRIES och A. W. MALM kallas den i Bohuslän Slättrocka, 

och i Skandinavisk Fauna uppgifves, att den vid vår vestra kust äfven 

kallas Glattrocka, och att den i Norge benämnes Plettrokke. Vi hafva 

hört den i Norge kallas Skate. 

Beskr. Den ernår betydliga dimensioner, och dess total- 

längd öfverstiger 2 meter, och Day anför exempel på, att den 

från nosspetsen till stjertens bas (förmodligen dess fäste vid 

bukfenorna) haft en längd af 6 fot och 10 tum, Engelskt mått, 

eller omkr. 2.050 meter, samt en annan gång 6 fot och 2 tum, 

eller omkr. 1.850 meter. Dessa exemplars totallängd skulle 

således för det förra exemplaret hafva varit nära 3 och för det 

senare något mindre än 3 meter. Marm omnämner en i Bo- 

husläns skärgård fångad hane, hvars totallängd var 2.180 me- 

ter, och vi hafva genom Prof. F. A. Smirrs benägna tillmötes- 

gående varit i tillfälle att å zoologiska riksmuseum 1 Stockholm 

uppmäta ett från längre tid tillbaka derstädes förvaradt, upp- 

stoppadt honexemplar, hvars totallängd är 2.019 meter. Så 

stora exemplar erhållas emellertid sällan. Oftast träffas den 

med en totallängd af 4—5 fot, eller 1200—1500 mill. Enligt 

B. Fries är honan emellertid vid denne storlek icke aflingsför, 

men vi hafva iakttagit hanar af denna längd, som haft fullt 

utbildade -kopulationsorgan, och som således antagligen varit 

könsduglige. Till kroppsformen öfverensstämmer den i det när- 

maste med gökrockan, ehuru nosen i allmänhet är något litet 
kortare och kroppsskifvans sidohörn ej äro så afrundade som hos 

den. Kroppsskifvan är af en nästan rhomboidisk, framtill tillspet- 

sad och baktill afrundad form. Nosspetsen är spetsvinkligt 

utdragen, och detta väl så mycket hos honan som hos hanen, 

och mera hos de äldre än hos de helt unge. Längden af den 

linie, som från nosspetsen drages vinkelrätt till den d:o, som 

drages transverselt genom ögonens midt ut till kroppsskifvans 

sidokanter, innehålles omkr. 13/; till nära 2 ggr i den samma 

af den senare linien. Kroppsskifvans främre sidokanter äro på 

det hela något konkave samt svagt tvåbugtige, med den främre 

bugten å sidan af nosspetsen, som dock icke är inknipen eller 

tydligen afsatt.  Bröstfenornas utstående sidohörn äro truibigt 
spetsvinkliga, d. v. s. deras spets är aftrubbad, men de främre 

och bakre sidokanterne bilda med hvarandra en spetsig, eller 

nästan rät vinkel, om de utdragas. Bröstfenornas bakre sido- 
kanter äro strax bakom deras sidohörn svagt urbugtade och der 
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bakom konvexe, och deras bakre hörn äro starkt afrundade. 

Kroppsskifvans "största bredd innehålles omkr. eller nära 12?/, 
till 1!/, ggr i totallängden, och dess längd utgör omkr. 2/, 

af bredden, och dess främre sidokant öfverskjuter med omkr. 

2/; till nära !/, af sin längd den samma af bröstfenans bakre 
d:o. Afståndet mellan nosspetsen och kloaken innehålles omkr. 

13/, till 15/, ggr i totallängden. Stjertens längd från kloaken 
är således märkbart mindre än !/, af den senare längden, och 

utgör nära 2/; af kroppsskifvans längd till de bakre kanterne 

, af bröstfenorna, och är, sålunda beräknad, nära lika med ?/, af 

kroppsskifvans största bredd. — Hufvudet är något vexlande i 

sin form, i synnerhet efter ålder och kön, beroende derpå, att 
nosen, såsom ofvan nämndes, är något mera utdragen hos ho- 

nan än hos hanen, samt hos de äldre än hos de unge. Dess 

längd till nacken innehålles omkr. 4 till 4?/; ggr i totalläng- 

den, och något öfver 2 ggr 1 kroppsskifvans längd till bakre 

kanterne af bröstfenorna, samt omkr. 2?/, till 3 ggr i kropps- 

skifvans största bredd. Nosens längd innehålles omkr. 12/; till 

13/,; ggr i hufvudets d:o, och pannans minsta bredd mellan 

ögonen innehålles omkr. 21/5, eller knappt detta, till omkr. 3 

ggr i den förra. Ögonen äro små, och deras längddiameter 

innehålles omkr. 8—10 ggr i hufvudets längd, samt utgör om- 

kring !/, eller något mera af pannans minsta bredd. Afståndet 
mellan nosspetsen och munspringan utgör omkr. ?/; af hufvu- 

dets längd, och bredden af denna springa innehålles omkr. 2!/; 

ggr i nämnda längd. Nasalvalvlernas lober äro stora och ovala 
och vid inre kanten af deras bakre ände flerflikiga. — Tän- 

derna, som hos båda könen äro tillspetsade, men större och 

med längre spets samt mera utbredd bas hos hanen, äro å of- 

van anförda ställe utförligen beskrifna och afbildade af Car. 

LörKesn. Vi hafva i hvardera käken räknat omkr. 50 långs- 

gående tandrader hos en fullt utbildad hane af 1300—1400 

mill:s längd. De å sidorna på käkarne sittande tänderna äro 

mycket mindre än de, som sitta på deras mellerste delar, samt 

hafva en helt kort spets. Hos hanen äro de mellersta, större 

tänderna vid basen utbredda till en ovalt rundad, kranslik soc- 

kel, från hvilken utgår en hoptryckt, bakåt eller inåt krökt 

spetsig tagg af 5—6 mill:s längd. Hos honan 'äro de visser- 

ligen vid basen framtill och å sidorna utbredda, men denna ut- 

bredning bildar icke någon afsatt sockel, utan öfvergår så små- 
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gom i den blott 3—41/, mill. långe taggen, hvilken icke är 

hoptryckt eller så skarpt tillspetsad, som den hos hanen. Hos 
de yngre, som äro halfvuxne, förete tänderna redan enligt Lör- 

KEN en märkbar könsskilnad, men hos dem, som äro ännu min- 

dre, är skilnaden omärklig, och de äro der försedda med helt 

kort tagg. — Ryggfenorna äro väl åtskilda, och mellan dem 

finnes vanligen en eller ett par taggar (knaggar), men stundom 

ingen. De äro ungef. af samme storlek, med längden ungef. 
dubbelt större än ögats längddiameter, samt af en nästan snedt 
oval, eller halfoval form, och för det mesta sträfva af småtag- : 

gar. — Stjertfenan är såsom vanligt rudimentär, och samman- 

hänger med den 2:dra ryggfenan. Den har ungef. 1/, af rygg- 

fenornas längd, men är mycket låg, så att dess höjd blott ut- 

gör omkr. 1/, af dess längd, och den har derför utseendet af 

en låg hudflik. — Bukfenorna äro såsom vanligt i bakre eller 

yttre kanten djupt urbugtade, och deras bakre afdelning är hos 

hanen betydligt längre än hos honan, och räcker väl till slutet 

af den 1:ste !/, af stjertens längd. Hos honan innehålles denna 

afdelnings längd omkr. 2!/,, och hos hanen väl 1!/, ggr i huf- 
vudets d:o. — Taggbeväpningen vexlar både individuelt och 

efter åldern och könet, och den är i allmänhet, hvad småtag- 

garne beträffar, minst utbildad hos de yngre och hos hanarne, 
och deremot mest d:o hos de stora eller gamla honorna. 1 all- 

mänhet bemärkas småtaggarne mindre hos friska, slemmiga 

"exemplar än å de uppstoppade. Hos den ofvan anförda stora, 

uppstoppade honan i zool. riksmuseum hafva vi iakttagit, att 

kroppsskifvan å hela öfra sidan är starkt ruggig af tätt sit- 

tande småtaggar, samt å undra d:o äfven nästan öfver allt är 

ruggig af dylike taggar, men desse äro der i allmänhet mindre 

och, med undantag af nosspetsen och de främre sidokanterne, 

mycket glesare. Stjerten är äfven sträf både ofvan och under. 
Hos en yngre, dock 1260 mill. lång, uppstoppad hona 1 samma 

museum hafva vi funnit kroppsskifvans öfra sida vara jemfö- 

relsevis föga sträf af mycket små och i allmänhet glese små- 

taggar, som dock voro något större och tätare på nosen, ögon- 

brynen och främre sidokanterne. På den undra sidan var den 

blott delvis sträf på hufvudet och buken. Långs midten af 
stjertens öfra sida var ett band af något gröfre småtaggar. 

Hos mycket unga exemplar äro enligt B. Fries kroppsskifvans 

båda sidor glatta och sakna helt och hållet småtaggar. Hos 
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fullt utbildade hanar, af 1300—1400 mill:s längd hafva vi fun- 

nit kroppsskifvans öfra sida endast delvis sträf af småtaggar, nem- 

ligen på främre delen af nosen och på främre sidokanterne 
ända ut emot sidovinklarne, på hvilka ställen småtaggarne voro 
temligen store och sutto tätare; på den ögonen upptill betäc- 

kande huden (ögonlocken) och på de öfre och främre orbital- 

kanterne, bildande der ett böjdt fält, samt långs midten af stjer- 

tens öfra sida, der de bildade ett band, och på hvilka ställen 
de i allmänhet sutto tätt och icke voro så synnerligen små ; 

och slutligen på hufvudet för öfrigt, och stundom långs ryg- 

gen och på de främre och mellerste sidodelarne af bröstfenorna, 
innanför taggkardorna, samt på sidorna af stjerten, på hvilka 

ställen de voro mycket små och i allmänhet sutto glest. För 
öfrigt var kroppsskifvan ofvan slät, eller utan småtaggar. Undra 
sidan af den samma hos desse hanar var slät, med undantag af 

nosen och främre sidokanterne, som voro starkt sträfve, och 

med undantag af sidorna af hufvudet framom gälöppningarne, 
och af ett litet fält å hvardera sidan bakom nämnde öppnin- 

gar. Undra sidan af stjerten var äfven sträf af småtaggar 
långs midten. De större taggarne (knaggarne) saknas i all- 

mänhet å kroppsskifvan, med undantag af de för hanarne egen- 

domliga s. k. taggkardorna, men hos helt unga exemplar före- 

kommer ofta en eller ett par sådane ofvan den främre ögon- 

vrån och en d:o ofvan den bakre d:o, och stundom hafva vi 

funnit en temligen liten sådan hos den äldre hanen ofvan den 

förra vrån. Stjerten är deremot merendels ofvan försedd med 

sådane taggar, som i allmänhet hos hanarne och stundom äfven 

hos honorna bilda 3:ne der långsgående rader, nemligen en rad 

långs midten och en d:o långs hvardera sidan, och en eller ett par 

taggar mellan de båda ryggfenorna, men de äro betydligt vexlande 
i antal, och de i midtelraden äro ofta afnötte, låge och trub- 

bige. Det är för arten utmärkande, att en stor del af tag- 

garne i sidoraderna äro mer eller mindre märkbart rigtade 

framåt. Hos den stora, ofvan omnämnda honan i zool. riks- 

museum saknades å stjerten midtelraden, och den var endast 

antydd genom en tagg strax framom 1:sta ryggfenan och ge- 
nom en d:o mellan den och 2:dra d:o vid början af den senare. 

Å stjertens högra sida förefans en rad af 38 något framåt rig- 

tade taggar, sträckande sig till slutet af 2:dra ryggfenan, och 

å den venstra sidan var en dylik rad af 45 sådane, sträckande 
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sig bakom nämnda fena. Hos den 1260 mill. långa honan 
förefans å bakre delen af stjertens öfra sida, framom 1:sta rygg- 

fenan, en midtelrad af endast 7 låge, afnötte och föga utstående 

taggar, och å hvardera sidan af stjerten var en rad af blott 

30—32 något mera tillspetsade och till en del något framåt 
rigtade sådane. Hos de 1300—1400 mill. långe hanarne var 

stjerten försedd med de normala 3:ne långsgående raderna af 

taggar (knaggar) och med 1 dylik tagg mellan båda ryggfe- 
norna, men midtelraden räknade hos den ene blott 19—20 tem- 

ligen små och afnötte sådane, då den deremot hos den andre 

hade 30—40 d:o, börjande redan på den bakerste delen af bak- 

ryggen, och sidoraderna voro mindre utbildade än de hos ho- 
norna. Hos den ene hade hvardera sidan en rad af 10 irre- 

guliert sittande taggar, men hos den andre hade den ena sidan 

4 och den andra d:o blott 1 sådan tagg, sittande långt tillbaka. 
Hos mycket unga exemplar finnes enligt B. Fries å stjerten 

blott den långsgående midtelraden af taggar, och detta bekräf- 

tas af A. W. Marm, som uppgifver (anf. st.), att alla de 6 unga 

exemplar, som han hade till hands, blott voro försedda med en 

rad taggar å stjerten, nemligen långs midten af dess öfra sida. 

— Färgen är betydligt vexlande, i synnerhet efter åldern, men 

äfven individuelt. Hos friska exemplar (honor) hafva vi funnit 

färgen ofvan vara gråbrunaktig, stundom med temligen tätt 

sittande och mera distinkta, och stundom med glesare och min- 

"dre tydlige gulhvite fläckar, och med bakre kanterne af bröst- 

fenorna blekt rödaktige, och färgen undertill var smutsigt hvit 

eller gråhvit, med talrike 'svartaktige eller blåsvarte punkter 

och krökta streck, bildade af slemkörtlarne och deras kanaler. 

Stundom är den ofvan mera grågulaktig, med irreguliere, run- 

dade, svarte fläckar af vexlande storlek. De unge hafva ofvan 

merendels något mörkare gråbrunaktig grundfärg, och ofta å 

hvardera sidan af skuldergördeln en stor ljus ocell, samt dess- 

utom en mängd mindre sådane. 
Hanen, som enligt Marms iakttagelse ernår en totallängd 

af öfver 2 meter, men som sannolikt dock icke blir så stor som 

honan, är utrustad med mycket långa kopulationsorgan, som 

vid spetsen äro afsmalnande eller inknipna, och innanför den 

samme äro något klubblikt förtjockade. Deras längd hos den 

fullt utbildade hanen från det dem förenande hudvecket utgör 

mellan !/, och 1/.; af totallängden, och de räcka långt bakom 
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stjertens midt. Den främre taggkardan har det vanliga läget 

innanför den främre sidokanten och ungef. midt för spruthålet, 

och har i 4 irreguliera rader omkr. 20—30 bakåt böjde och 
vid basen något utbredde taggar, och den bakre taggkardan, 
med det vanliga läget ett godt stycke innanför kroppsskifvans 

sidovinkel, har 4—5 irreguliera rader af omkr. 50—60 S-for- 

migt böjde och icke vid basen utbredde taggar, som äro rigtade 

inåt och något litet bakåt. 
Enligt Frascis Dar förekomma icke sällan missbildningar 

af denna rocka, liknande dem, som ofvan blifvit anförda för 

knaggrockan, och bestående deruti, att de främre ändarne af 

bröstfenorna genom en djup inskärning äro skilde från sidorna 

af hufvudet, som således äro fria. Någon gång händer det, att 
inskärningarne å hvardera 'sidan äro dubbla, och då bildar den 

främste delen af bröstfenan å hvardera sidan af hufvudet en 
fri, snedt framåt utstående lob eller flik, som är skild från den 

större, bakom den varande delen af samma fena. Dessa miss- 

bildningar, som för lång tid sedan blifvit beskrifna och an- 

sedda såsom utmärkande egendomliga rockarter, hafva först på 

senare tiden blifvit riktigt tydda af Car. LörKes!). J. Couvct?) 

har lemnat en afbildning af en dylik, ehuru mindre utbildad 
monstrositet af denna rocka, der blott en helt liten flik fram- 

till af den högra bröstfenan är genom en inskärning skild från 

sidan af hufvudet. 

Skelettet är, såsom bekant, helt och hållet broskartadt. Å 

en hona, hvars längd var 1460 mill. hafva vi funnit det brosk- 

artade kraniet vara 335 mill. långt, med bredden öfver de pe- 

riotiska eller bakre sidoafdelningarna 85 mill. och öfver de ut- 

stående ectethmoidbrosken 160 mill. Dess höjd var omkr. 24 

mill. Det har således en långsträckt och nedtryckt form, och 

utmärker sig genom den starkt afsatte, mycket smale och långt 

utdragne nosen eller rostrum, GEGENBAUR. Basilarbrosket är tunnt 

och å öfra sidan starkt urhålkadt emot nackhålet, som det be- 

gränsar å undra sidan, och kort och genom en intryckt böjd 

linie, eller ett slags sutur afskildt från kraniets undre bakre 
broskvägg. Å hvardera sidan af det är ett genom en inskär- 

1) Videnskab. Meddelelser fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1879 

—80, p. 45. 

2) History of the Fishes of the Brit. Islands, vol. I, p. 96. 
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ning delvis från det samma afskildt, tjockt brosk, som utåt be- 
gränsar nackhålet, och för öfrigt genom sitt läge motsvarar 

exoccipitalbenet, och derför bör benämnas exoccipitalbrosk. Detta 

brosks motsvarighet mot exoccipitalbenet ådagalägges äfven der- 

igenom, att det baktill har en stor konvex ledknapp, utanför 

hvilken är ett foramen för nervus vagus. Således har kra- 

niets nackafdelning medelst 2:ne ledknappar en i viss mån rör- 

lig artikulation med ryggraden. Vid nackhålets öfre del är ett 
brosk, som å det torkade kraniet genom låga symmetriska lister 
är begränsadt emot de omgifvande och med det sammansmälta 

brosken, och som sträcker sig ett stycke framåt i kraniets öfre 
vägg, och både genom läge och form synes motsvara ett supra- 

occipitalben, och derför må benämnas supraoccipitalbrosk. De 
periotiska brosken, som tillsamman bilda en tjock broskmassa, 

omslutande å hvardera sidan af den bakre delen af hjernkavi- 

teten en hålighet, i hvilken hörselorganet är beläget, och som 

upptill genom ett af hinna och hud täckt större hål kommuni- 

cerar med det yttre, hafva sitt läge utanför och framom de 

nämnda occipitalbrosken, och begränsas undertill af kraniets 

undre broskvägg, framtill å sidan af ett större foramen för 
nervus trigeminus, samt af ett brosk, som ligger mellan detta 

foramen och foramen opticum, eller rättare den stora öppnin- 

gen för ögonnerven, och som derför torde kunna benämnas sphe- 

noidbrosk, och ofvantill på kraniets öfre vägg begränsas de af 

de förenade hjess- och pannbrosken. Bakåt äro de periotiska 
brosken ungef. lika långt utstående, som exoccipitalbrosken, och 

å yttre sidan hafva de en ledyta för suspensorialbrosket. Vi be- 

gagna benämningen hjess- och pannbrosken, emedan vi å ett 
torkadt kranium sett låga lister antydande gränserna dem emel- 

lan. Kraniets undra vägg framom basilarbrosket utgöres af en 

enda bred broskskifva, som endast under ögonen har sidokan- 
terne grundt urbugtade, och från hvilken längre fram de fram- 

till ögonhålorna begränsande ectethmoidbrosken utgå, och som 

framtill fortsättes af den broskskifva, som bildar den undre 

väggen i rostrum eller nosen. Denna senare vägg, som å det 

torkade kraniet genom intryckta linier tydligen är begränsad 

från nosens öfra vägg, har af J. Mörrer ansetts motsvara plog- 

benet, och synes förete någon analogi dermed, men GEGENBAUR!) 

1) Untersuchungen zur Vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere, 
3:es Heft, das Knorpelskelet der Selachier, p. 87 etc. 
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förkastar detta, och antager detta brosk såsom en kontinuerlig 
fortsättning af det brosk, som bildar kraniets undra vägg, och 

som enligt honom icke har några motsvarigheter till benfiskar- 

nes kranialben. Det kraniets öfra vägg bildande brosket är 

jemnt och plattkonvext, och företer i midten en stor elliptisk 

af hinna utfylld fontanell eller lucka. Framom denna fonta- 
nell sluter brosket sig åter tillsamman, men dock blott för ett 
helt kort stycke, framom hvilket en annan stor lucka (prefron- 

tallucka, GEGENBAUR) börjar, sträckande sig långt ut på öfra 
sidan af den smale nosen. Från hvardera sidan af frontal- 

brosket framom ögonen och utanför bakre delen af den nämnde 
prefrontalluckan utgår det stora, uppsvälda, ofvantill konvexa 

och undertill urhålkade ectethmoidbrosket, som är särdeles starkt 

utstående åt sidan, och tydligen motsvarar ectethmoidbenet hos 

benfiskarne. Det afviker dock från detta senare deruti, att det 

i sin hålighet undertill innesluter luktorganet, som hos ben- 

fiskarne har sitt läge framom ectethmoidbenet. Vid den yttre 

änden af ectethmoidbrosket är rörligt fästadt ett temligen långt, 

något bakåt böjdt och utåt afsmalnande utskott (”seitlicher 
Fortsatz der Ethmoidal-Region”, GEGENBAuR), som med sin yttre 

ände är fästadt till propterygiet i främre delen af bröstfenan, 
och således förmedlar bröstfenans fäste till hufvudet, och derför 

af GecENBAUR (anf. st. p. 108) tydes såsom ett hufvudfenbrosk 
(”Schädelflossen-Knorpel”). Till sitt läge erinrar detta brosk 
om ett jugalben. Nosens längd framom ectethmoidbrosket är 
längre än den öfrige delen af kraniet. Om man i öfverens- 

stämmelse med J. Mönrer skulle anse den broskskifva, som 

bildar nosens undra vägg såsom motsvarande plogbenet, får 
man anse den, som bildar nosens öfre del såsom motsvarande 

ett öfra silben. Såsom redan är anfördt, är det periotiska 
brosket å yttre sidan försedt med en stor ledyta, i hvilken den 

öfre änden af ett aflångt och något böjdt brosk artikulerar, 

under det att dettas nedre ände genom starka band är fästad till 

underkäken och tungbensapparaten. Detta brosk motsvarar så- 

ledes tydligen ett suspensorium, och vi hafva ofvan kallat det 

suspensorialbrosk. GzEGENBAUR har benämnt det hyomandibular- 

brosk, hvilket utan tvifvel är rigtigt, men han har dock räk- 
nat det till tungbensapparaten, af det skäl, att den öfre afdel- 

ningen af tungbensbågen stundom visar sig uppkomma genom 

en afsöndring af den nedre delen af hyomandibularbrosket. Den 
Lilljeborg : Fiskarne. II. 38 
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öfre, tandbärande, af ett ende brosk bestående käken, som är 

något smalare än den undre, är bildad genom sammansmält- 

ning af quadratbenet med pterygopalatinapparaten, eller rättare 

med gomapparaten, och benämnes derför palatoguadratbrosk. 

De yttre, böjde delarne af detta brosk motsvara quadratbenen. 

Å hvardera sidan mellan detta brosk och ectethmoidbrosket äro 

2:ne smärre, temligen löst fästade brosk, som blifvit kallade 

labialbrosk, i likhet med dem hos hafsmusen, men som GEGEN- 

BAUR, liksom före honom Cuvier, ansett förete motsvarigheter till 

mellankäks- och öfverkäksben, och derför af honom blifvit be- 

nämnda. premaxillar- och maxillarbrosk. De ligga till en del 

inuti nasalklaffarne. Mandibularbrosket, eller underkäken, företer 

ungefär samme form, som det såsom öfverkäke fungerande pa- 
latoqguadratbrosket, men det är något bredare, i synnerhet vid 

de yttre, böjde ändarne. Tungbensapparaten företer å hvar- 

dera sidan 6 bågar, med inbegrepp af tungbenshornen och den 

de bakersta svalgbenen motsvarande bågen. Den främste är 

fästad till suspensorialbrosket, och den bakerste, som företer en 

starkt bakåt utstående vinkel, är med denne fästad till skul- 

derapparaten. Mellan de nedre eller inre ändarne af de främste 

tungbensbågarne, eller tungbenshornen, går en smal broskstaf 

(copula), sammanbindande dem. Der bakom är ett stort och 

utbredt, framtill tvåspetsigt och baktill bredt och der i midten 

tunnare och genomsigtigt urohyoidbrosk, eller copula. — Den 

främre delen af ryggraden ända till strax bakom skuldergör- 

deln utgöres af en enda sammansmält, aflång och ihålig brosk- 
massa, som såsom en slida omsluter ryggmergen och ryggsträn- 

gen, som här ännu icke företer någre kotkroppar. Denna brosk- 

massa har dock en långsgående öfra och en d:o nedra afdelning, 

begränsade från hvarandra dels genom långsgående kanter eller 

kölar å brosket, och dels genom de långsgående raderna af hål 

för spinalnerverne. Den öfra afdelningen, som betäcker rygg- 

mergen, motsvarar tydligen neuralbågarne, och har ofvan en 

långsgående köl. Den undra afdelningen, som framtill har led- 

ytor, för artikulationen med exoccipitalbrosken å kraniet, är 

vid spinalhålen utbredd åt sidorna och något omböjd uppåt, 

och detta företrädesvis något framom skuldergördeln, der den 

å hvardera sidan har en afsats. Strax bakom skuldergördeln 

efterträdes denna broskslida af differentierade kotkroppar och 

neuralbågar, hvilka senare, såsom vanligt hos broskfiskarne, äro 
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skilde från kotkropparne och hafva distinkta intercalarbrosk 

(entercalaria neuralia, Hasse). Bakom bäckenet uppträda he- 
malbågar och fortsättas till slutet af stjerten, och äfven i dem 

förekomma mer eller mindre tydliga intercalarbrosk (interca- 

laria hemalia, Hasse). De bakersta stjertkotorna äro ytterligt 
små. För de båda ryggfenorna förefinnas för hvardera ett par 
interspinalbrosk och 8—10 ledade broskstrålar. — Skuldergör- 
deln har det öfra, tvärs öfver ryggraden liggande och med dess 

neuralköl sammanbundna brosket genom ledgångar afskildt från 

den öfrige delen af den samme, hvilken deremot är samman- 
smält till en enda broskmassa, och nämnda brosk är långs efter 

ryggraden genom en mer eller mindre fullständig sutur eller 

inskärning deladt i 2:ne symmetriska d:o, som af W. K. Par- 

KER!) blifvit benämnda suprascapule. De intill dessas yttre 

ändar varande brosken äro enligt honom scapule, eller scapu- 
larbrosk. Från hvartdera scapularbrosket utgår 3:ne broskgre- 

nar, som fram- och baktill omsluta 2:ne stora hål eller öpp- 

ningar och nedtill förena sig med en stor broskskifva, som lig- 

ger på tvären under ryggraden och är parallel med suprasca- 

pularbrosken. Den främre af desse grenar benämnes af PARKER 

prescapula, den mellerste mesoscapula och den bakerste upp- 

till scapula i inskränktare bemärkelse, och nedtill coracoid, eller 

coracoidbrosk. Den stora broskskifvan under ryggraden, som 

genom 3:ne utskott är förenad med nämnde grenar, är af nämnde 

författare ansedd såsom motsvarande ossa epicoracoidea, och be- 

nämnes epicoracoid, eller epicoracoidbrosk, och det främsta af 

dess 3:ne sidoutskott benämnes precoracoid och det mellersta 

d:o mesocoracoid. Det bakersta utskottet är coracoid i inskränk- 

tare bemärkelse. Af de 2:ne nämnda stora hålen benämnes det 

främre coracoscapularfenestra och det bakre scapularfenestra. 

Stundom, ehuru icke hos slätrockan, är scapularfenestran genom 

en broskbalk delad i 2:ne, hvarvid den nedre benämnes cora- 

coidfenestra. Vid yttre sidorna af desse böjde, med utskotten 
från epicoracoidbrosket sammansmälte grenar af scapular- och 

coracoidbrosken äro 3:ne ledytor, för artikulationen med hvar- 

dera bröstfenan: den främsta å prescapular- och precoracoid- 

grenen artikulerande med det främsta stora brosket vid nämnda 

1) A Monograph on the Structure and Development of the Shoulder- 

Girdle and Sternum in the Vertebrata, p. 7—38. 
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fenas bas (propterygiet, GEGENBAUE), den mellersta å mesoscapu- 
lar- och mesocoracoidgrenen artikulerande med det mellersta 

brosket i nämnde bas (mesopterygiet, Gec.), och den bakersta 
å scapular- och coracoidgrenen artikulerande med det bakersta 

stora basalbrosket för nämnda fena (metapterygiet, GEc.). Bröst- 

fenans propterygium och metapterygium äro längre än mesop- 

terygium, och räcka till fenans främre och bakre ändar, samt 
hafva flera afdelningar. Vid dessa basalbrosk äro fästade tal- 

rike (vi hafva räknat 96) i bröstfenan utgående, ledade och två- 

grenige strålar. — Bäckenet utgöres af en aflång och temligen 

smal, något bågböjd broskskifva, som ligger på tvären under 

ryggraden framom dennas hemalbågar, och som vid ändarne 

är något bredare och der utsänder ett uppåt och något inåt 

rigtadt utskott, samt der å yttre sidan har 2:ne ledytor, för de 

2:ne afdelningarna i hvardera bukfenan, hvilka medelst ett 

större brosk artikulera med hvar sin af dessa ledytor. Hvarje 
af dessa brosk har 2:ne afdelningar. I bukfenorna hafva vi 

räknat 27 strålar, som alla äro ledade, men icke grenige, och 

af hvilka blott 3 höra till den främre afdelningen. 
Slätrockan är en af våra allmännare rockor, som ej sällan 

fångas vid vår vestra kust från och med Öresund i trakten af 
Landskrona och norr ut till gränsen af Norge. Längre söder 

ut i Öresund tyckes den icke gå, emedan den icke af C. P. 

Åström blifvit upptagen bland de derstädes i trakten af Lomma 

förekommande fiskarne. Enligt Mösius & Heincee går den emel- 
lertid in i sydvestra Östersjön, och har flera gånger der blifvit 

fångad, nemligen vid Eckernförde, i Kielerbugten och vid Tra- 

vemände. Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna är den gan- 

ska allmän i Kattegat och i de djupare fjärdarne i Bohuslän, 
och såsom fullt utbildad vistas den der på slambotten på de 

större djupen. De större individerne gå sällan upp i grundare 

vatten än 20 famnars. Enligt C. Ceperström!) är den allmän 
i trakten af Strömstad. — Enligt R. Corrett är den jemte 
klorockan den vid Norges kuster talrikast förekommande arten, 

och den är der utbredd från de sydligaste fjordarne till långt 

upp i Finmarken, ehuru den enligt hans förmodan icke torde 

förekomma öster om Nordkap. De stora träffas äfven i Norge 
på större djup, och erhållas stundom på ett sådant af 200 fam- 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
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nar. — För öfrigt är den allmän vid kusterna af England och 
Frankrike, och finnes äfven i de vestre delarne af Medelhafvet, 

der den enligt Morrav är temligen allmän vid Cette, men Gic- 
LIOLI uppgifver den icke såsom tillhörande Italiens fauna. 

Den såsom de andra arterna är en bottenfisk, och den före- 

drager lös eller dyig botten på temligen betydligt djup, ehuru 

de yngre stundom gå upp på mindre djup närmare stränderna 

på sandbotten. Den slukar både fiskar och diverse ryggrads- 

lösa djur, i synnerhet större kräftdjur. Man har i dess ventri- 

kel stundom funnit ganska store fiskar, såsom knaggrockor och 
en gång en merulk, som vägde 6 skålpund, och P. Orsson?) 

har hos den funnit hvitling, kolja, sandskädda och sill, samt 

större kräftdjur, och äfven maskar och ormstjernor, så att den 

tyckes hålla till godo med alla slags animaliska ämnen. ÖLSSON 

hade hos den äfven funnit lemningar af Zostera, men sanno- 

likt hade dessa fått följa med, då den slukat något djur. Den 

tager stundom på krok, och har dervid förmågan att hålla sig 

vid bottnen så starkt, att det fordras icke obetydlig ansträng- 

ning och ett starkt snöre för att kunna draga den upp. Den 

skall vara mycket seglifvad och kan uthärda betydliga l&esioner 

utan att dö. Enligt Pensast lär den para sig i Mars och 

April, och de hänga då så starkt tillsamman, att när den ena 

tagit en krok och drages upp, så följer äfven den andra med. 

Honorna skola enligt samme författare börja 1 Maj att lägga 

ägg och fortsätta dermed till September. Af B. Fries anföres, 
att vid draggning eller så kallad skrapning på stort djup 

utanför de yttersta skären i Bohuslänska skärgården en gång 

erhölls ett ”tomt rockägg-skal”, som var 13 tum (verkm.) eller 

omkr. 324 mill. långt och 5!/, d:o eller 137 mill. bredt. Han 

antager, utan tvifvel med rätta, att detta ägg blifvit lagdt af 

en slätrocka, och säger, att man deraf kan sluta till den enorma 

storlek, som denna kan uppnå. — Såsom födoämne begagnas 

denna rocka jemförelsevis rätt mycket vid Bohuslän, och man 

får ofta se den derstädes uppskuren och upphängd till torkning 

för detta ändamål. — På den sitter ofta fästad en igelartad 

ectoparasit, Pontobdella muricata, som blir temligen stor. 

1) Lunds Univ:s Årsskr. T. VIII, 1871. 
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838. Raja vomer, B. Frirs. 

Plogjernsrockan. 

Nosspetsen mycket spetsvinkligt utdragen, och längden af 

den linie, som från den drages vinkelrätt till den d:o, som genom 

ögonens midt drages transverselt ut till kroppsskifvans sidokan- 

ter, utgör omkr. >, eller mera af den senare d:o. Pannans 

minsta bredd mellan ögonen innehålles omkr. 41/, till—6 ggr 

1 nosens längd till ögonen, hvilken utgör ungef. ?/, eller nära 

detta af lufvudets längd. Kroppsskifvuns sidohörn äro trub- 

bigt spetsvinkliga, och dess öfra och undra sidor äro för det 

mesta mer eller mindre sträfva af fine småtaggar, men den 

saknar större taggar. Sådane förefinnas endast å stjerten, 
der de å hvardera sidan bilda en mer eller mindre utbildad 

rad, och någon gång finnes en rad af någre få sådane långs 

midten af stjertens öfra sida, framom den 1:sta ryggfenan. 

Tänderna äro tillspetsade och något mindre än de hos före- 

gående art, och hos båda könen i det närmaste lika, ehuru 

hos honan med bredare bas och kortare spets. Färgen å 

undra sidan af kroppsskifvan är smutsigt hvit eller gråhvit, 

med talrike svartaktige punkter och krökta streck. 

Raja oxyrinchus? LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 395. —- 

1766. 

>» Vomer, B. FrIEs: Granskn. af de vid Svenska kust. förek. art 

af sl. Raja; K. Vet. Acad:s Handl. för år 1838, pag. 

161. — 1839. 
? J. MÖLLER & J. HENLE: Systematische Beschreibung der 

Plagiostomen, pag. 144. — 1841. 

Leviraja oxyrhynchus? BoNAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, nu- 

mero 130, tavole, fig. 1. — 1841. 

Raja vomer, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 1011. — 
1846 —1853. 

: oxyrhinchus?) S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

vomer, f 740. — 1855. Y 

» vomer, A. W. MALM: Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1857, 

pag. 193. — 1858. 

- 3 W. YARRELL: History of the British Fishes, 3:rd ed. 

(Richardson), vol. II, pag. 548. — 1859. 

Long-nosed Skate, J. CoucH: Hist. of the Fish. of the Brit. Islands, vol. 

I, pag. 93, pl. XIX. — 1864. 
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Raja vomer, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 468. — 1870. 

3 - R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 217. — 1875. 
Leviraja , A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

617. — 1877. 
Raja 5 V. StorRM: Bidr. til Kundsk. om Trondhjemsfjordens 

Fauna; Det Kongel. Norske Vidensk:s Selsk:s Skrift. 1880, 

pag. 81. — 1881. 

Raia oxyrhynchus? E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 403. — 1881. 

- 5 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 341, pl. 169. — 1880—1884. 

Raja vomer, V. StoRM: Bidr. t. Kundsk. om Trondhjemsfj:s Fauna, 

V, Fiske; det Kong. Norske Vidensk:s Selsk:s Skr. 1883, 

pag. 46. — 1884. 

: 5 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 120. — 1884. 

Af B. FRIES har den erhållit det Svenska namnet Plogjernsrocka. A. 

W. MALM omnämner, att den å Klädesholmen i Bohuslän benämnes Vår- 

näbb, hvilket skall vara liktydigt med Stornäbb. 

Beskr. Den synes icke blifva fullt så stor, som slätroc- 

kan, och den största af Marm och Storm iakttagna längden har 

varit den af 1300—1400 mill., men då honorna af denna längd 

enligt B. Fries icke äro aflingsföra, är det tydligt, att den blir 
betydligt större, ehuru hanen vid denne storlek är aflingsför 

enligt Marm, och den således, liksom den af slätrockan, är detta 

vid betydligt mindre storlek än honan. Storm uppgifver i öf- 
verensstämmelse dermed, att honorna blifva störst, ehuru han 

icke uppgifver sig hafva anträffat honor, som varit könsmogna, 

eller haft fullt utbildade ägg, utan blott sådana, som haft ägg 
af 20—30 mill:s diameter och som ännu legat i ovariet. Man 

kan derför antaga, att denna rockas fullt utbildade eller 

störste storlek ännu icke är känd. — Till kroppsformen skiljer 

den sig från alla våra andra rockor genom sin särdeles långt 

utdragne och tillspetsade nos, ehuru denne dock icke är fullt 

så lång, som å den rocka, som af BosarartE och andre blifvit 

benämnd Raja macrorhynchus, Rarisesoue. Kroppsskifvan är 

rhomboidiskt sectorformad, med nosspetsen mycket spetsvinklig, 

och med de främre sidokanterne, i synnerbet baktill, starkt ur- 

bugtade, och der framom något bugtige, så att den linie, som 

drages från nosspetsen till bröstfenans utstående sidovinkel, lig- 
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ger ett godt stycke utanför nämnde kant. Nosspetsen tilltager 
dock temligen hastigt i bredd bakåt, och är å icke uppstoppade 

exemplar icke så spetsig och smal, som hos den nämnda arten. 

Bröstfenornas utstående sidohörn äro trubbigt spetsvinkliga, d. 

v. s. trubbiga, ehuru de båda sidolinierna med hvarandra bilda 
en spetsig eller nästan rät vinkel, om de utdragas så, att de 
råkas. Deras bakre sidokanter äro svagt konvexe, och deras 

bakre hörn äro starkt afrundade. Kroppsskifvans största bredd 

innehålles omkr. 12/,; till 1!/, ggr i totallängden, och dess 

längd till bakre kanterne af bröstfenorna utgör omkr. 2/; till 

5/, af den förra, och afståndet mellan nosspetsen och bakre 

kanterne af bukfenorna är hos honan ungef. lika med eller föga 

mindre än den först nämnda bredden. Längden af den linie, 

som från mnosspetsen drages vinkelrätt till den d:o, som genom 

ögonens midt drages transverselt ut till kroppsskifvans sidokan- 

ter, innehålles omkr. 12/, till 12/; ggr i den senares d:o. Läng- 

den af kroppsskifvans främre sidokant i rak linie öfverskjuter 

med ungef. 2/, den samma af bröstfenans bakre d:o. Afståndet 

mellan nosspetsen och kloaken innehålles omkr. 13/, till 13/; 

ggr i totallängden, och längden af stjerten från kloaken är så- 
ledes mindre än !/, af den senare, och utgör omkr. ?/; till >/; 
af kroppsskifvans största bredd. — Hufvudet utmärker sig, på 

grund af den långt utdragne och spetsige nosen, genom en jem- 

— förelsevis betydlig längd, som dock är något vexlande. Dess 

längd till nacken innehålles omkr. 3 till 3!/, ggr i totalläng- 

den, samt omkr. 2 till 2!/, ggr i kroppsskifvans största bredd. 

Nosens längd innehålles omkr. 1/, till 1'/; ggr i hufvudets 
d:o, och pannans minsta bredd mellan ögonen innehålles omkr. 

4!/, till 6 ggr i den förra. Såsom synes häraf, är nosens längd 
något vexlande i förhållande till pannans bredd, då B. Fries, 

A. W. Maim och vi hos exemplar från hafvet utanför sydvestra 

Norge funnit pannans minsta bredd mellan ögonen innehållen 

omkr. 51/, till 6 ggr i nosens längd från nosspetsen till ögo- 

nen, och Storm och Corrett hos åtskilliga exemplar från Trond- 
hjemsfjorden funnit nämnda bredd blott innehållen omkr. 4!/, 

till 5 och någon gång t. o. m. blott 4!/, ggr i nosens längd. 
Ögonen äro af medelmåttig storlek, men deras längddiameter, 
som innehålles omkr. 12/; ggr i pannans minsta bredd, utgör 

knappt !/,, af hufvudets längd. Afståndet mellan nosspetsen 

och munspringan utgör ungef. >/, af hufvudets längd, och bred- 
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den af nämnda springa innehålles omkr. 3/, till 4 ggr i den 

senare. Nasalvalvlernas lober äro elliptiskt ovala och utan in- 

skärningar i bakre eller inre kanten. — Tänderna äro vid ba- 

sen utbredda, och de å käkarnes inre delar äro beväpnade med 

en kort, något hoptryckt och bakåt eller inåt rigtad spets, och 
hanens tänder skilja sig endast från honans derigenom, att de 
vid basen äro mindre utbredda, men hafva något längre spets. 
De som sitta å sidorna i tandfälten äro mindre, och de yttersta 

äro utan tydlig spets. De bilda å hvardera käken omkr. 40 

långsgående rader. — Ryggfenorna äro väl åtskilda, men mel- 

lan dem finnes ingen större tagg (knagg). Vanligen är den 

l:sta något större än den 2:dra, men stundom äro de ungefär 

lika stora, med längden något större än ögats längdiameter, 

och med en snedt oval, eller nästan halfoval form. De äro 

sträfva af småtaggar, och den 2:dra sammanhänger med den 

helt låga, rudimentära stjertfenan. — PBukfenorna hafva den 

vanlige, i yttre eller bakre kanten djupt urringade formen, och 

deras bakre afdelning, hvars längd hos honan innehålles omkr. 
3 ggr 1 hufvudets d:o, har en elliptisk, trubbspetsig form, och 

räcker ungefär eller knappt till slutet af den 1:ste !/; af stjer- 

tens längd. — Taggbeväpningen företer, såsom vanligt, någon 

vexling efter könen och äfven individuelt, samt är förmodligen 

också beroende af åldern. I allmänhet är kroppsskifvan både 

ofvan och under för det mesta sträf af smärre, vid basen ra- 

diäre taggar, och denna sträfhet är starkare å undra än öfra 

sidan, samt mera utbildad hos honan än hos hanen. NSmåtag- 
garne äro ofvantill hos båda könen mera utbildade på nosen 
emot dess spets, på främre sidokanterne och på ögonbrynen, der 

de bilda ett böjdt band. Hos hanen äro sidorna af bakryggen 

framom bukfenorna och innanför bakre delarne af bröstfenorna 
släta, och sträfheten å öfra sidorna af bröstfenornas baser är 

mycket svag. Hos honom är nosens öfra sida blott delvis sträf, 
men hela undra sidan af den samme äfvensom bröstfenornas 

undra sidor äro särdeles sträfva. Hos honan är kroppsskifvan 

både ofvan och under nästan öfver allt sträf, och, utom på no- 

sen och ögonbrynen, äro småtaggarne hos henne i synnerhet ut- 

bildade på bakryggen, öfra och undra sidorna af bukfenornas 

bakre afdelningars basaldelar och å öfra sidorna af bröstfenorna. 

Bukfenornas främre afdelningar och trakten å hvardera sidan 

mellan dem och bröstfenorna äro släta. Stjertens öfra sida är 
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hos honan mycket sträf, men dess undra d:o är ända från klo- 
aken tills bort åt dess bakre ände slät, och blott nära spetsen 

har den å sidorna några småtaggar. Större taggar (knaggar) 
finnas endast å stjerten. I allmänhet saknas de långs midten 
af stjertens öfra sida, och Marm har blott en enda gång hos en 
hane funnit en rad af 5 sådane taggar framom 1:sta ryggfenan. 
På hvardera sidan af stjerten förefinnes deremot merendels en 

rad af dylike, ehuru till antalet betydligt vexlande. Denna rad 
börjar 1 allmänhet mer eller mindre långt bakom bakre ändarne 

af bukfenorna och slutar vid 1:sta ryggfenan. Desse taggar 

synas vara minst utbildade hos hanarne, och saknas hos dem 

stundom helt och hållet, enligt Marim. Vi hafva hos hanen 

å hvardera sidan långt baktill funnit 4-—3 sådane. Hos honan 

förefinnes i allmänhet å hvardera sidan af stjerten en dylik rad 

af taggar, som ofta till antalet äro olika å båda sidor, och en- 

ligt vår erfarenhet vexlande mellan 18 och 22, men enligt 

Storm uppgående ända till 30. — Färgen är mycket lik den 
hos slätrockan. Hos ett friskt exemplar (hona) hafva vi funnit 

den å kroppsskifvan ofvan brunaktig, med någre få hvitaktige 

fläckar ; bröst- och bukfenornas bakre kanter rödaktige. Under 

var den smutsigt eller gråaktigt hvit, med talrike svartaktige 

punkter och böjda streck, bildade af slemkörtlarne och deras 

kanaler. Enligt Marwm är färgen hos hanen ofvan brungrå, med 

glese, runde, mjölkhvite fläckar, hvilka äro föga större än ögats 

halfve diameter. Kanten från den mörke nosspetsen till bort 

emot bröstfenans sidovinkel, de aflånga småtaggiga fälten öfver 

ögonen jemte kardfälten gråaktigt hvita. Hos honan är färgen 

enligt honom något ljusare och de hvite fläckarne dunklare, 

och den gråaktigt hvite färgen ofvan ögonen saknas. STORM 

har hos den ofvan iakttagit store, runde, hvite fläckar, bildande 

böjda rader. 
Hanen utmärker sig från honan genom de vanliga attribu- 

terna. A. W. Maim har funnit den aflingsför vid en totallängd 
af 1280—1370 mill., och Storm har funnit den sådan redan 

vid en totallängd af 1130 mill., då kopulationsorganen hade en 
längd af 295 mill. Hos en hane af 1370 mill:s totallängd 

hade enligt Marm kopulationsorganen blott en längd af 240 
mill., troligtvis detta på grund af olika mätning. Hos en hane 
af omkr. 1170 mill:s totallängd hafva vi funnit kopulationsor- 
ganen vara 255 mill. långa från basen, icke från fästet till 
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stjerten. I den främre taggkardan, utanför spruthålet och nära 

sidokanten hafva vi funnit 12—14, och Marm och Storm funnit 

6--12 bakåt rigtade taggar, och i den bakre d:o innanför bröst- 
fenans sidovinkel hafva vi funnit 53—55 taggar, S-formigt böjde 

och bildande 5 långsgående rader, samt rigtade inåt och något 
litet bakåt. Storm hade i denna karda endast funnit 20, men 

Marm omkr. 50 taggar. 

Plogjernsrockan ingår enligt A. W. Marwx icke 1 Kattegat, 

och tillhör således icke Sveriges fauna, ehuru den enligt honom 

någon gång skall hafva blifvit tagen på fiskebankarne utanför 

Skagerrack, men han har erhållit den åtskilliga gånger fångad 
af Svenske fiskare på fiskebankarne utanför Jäderen i Norge på 

omkr. 90 famnars djup. Enligt R. Corrett har man under den 

senare tiden 1 Norge iakttagit, att den är talrikt förekommande 

derstädes så väl i trakten af Bergen som i Trondhjemsfjorden, 
hvarest den enligt Storm mest träffas på ett djup af omkr. 70 

famnar, men stundom på d:o af 150 d:o, och på en viss lokal utanför 

Munkholmen. Enligt den senare författaren har den icke an- 

träffats norr om nämnde fjord, och tyckes således der hafva 

den nordlige gränsen för sin geografiska utbredning. — Söder 

ut förekommer den vid England, och om Raja oxyrhynchus, 

Morreav och BonarartE, såsom sannolikt är, sammanfaller med 

den, förekommer den äfven vid Frankrikes kuster och i Medel- 

hafvet, samt i Atlantiske oceanen ned till Madeira. 

Den håller sig i allmänhet på större djup än föregående 

art, men torde eljest i sitt lefnadssätt öfverensstämma med den, 

och liksom den under den mildare årstiden hålla sig på något 

mindre djup än under vintern, då den enligt hvad man vid 

England iakttagit lär draga sig ut till de större djupen. De 

af Mann erhållna exemplaren hafva fångats under Maj — Augusti. 

I dess ventrikel har man funnit lemningar af fiskar (Sebastes 

marinus) och af kräftdjur (Pandalus borealis & Pasiphaö 

tarda). Om dess fortplantning är intet kändt. Sannolikt läg- 
ger den ägg under den blidare årstiden. 
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Vi vilja här äfven anföra en rocka, som, ehuru den ännu icke blifvit 

anträffad inom vår Skandinaviska nords område och således icke tillhör 

dess fauna, dock erhållits icke så särdeles långt derifrån, och derför möjli- 

gen vid en noggrannare efterforskning kan komma att här påträffas vid 
Norges nordligare kuster. Denna rocka är 

Raja hyperborea, COLLETT. 

Raja hyperborea, RB. COLLETT: Fiske fra Nordhavs-Expeditionens sidste 

Togt, "sommeren 1878; Videnskabs Selskabets i Chri- 

stiania Forhandl. 1878, N:o 14 (särsk. aftr.), pag. 7. — 

1379. 

IDEM: Den Norske Nordhavs-Expeditiop 1876—1878, 

Zoologi, Fiske, pag. 9, pl. I, fig. 1 & 2. — 1880. 

A. GÖUNTHER: Report on the scientific results of the 

Voyage of H. M. S. Challenger, Zoology, vol. XXIII; 

Report on the Deep-Sea Fishes, pag. 8, pl. IV. — 1887. 

Till kroppsformen liknar den mycket Raja clavata, i synnerhet efter 

de af GÖNTHER lemnade figurerna, ehuru nosen enligt dessa är kortare och 

trubbigare än hos: den, då den deremot enligt de af COLLETT lemnade är 

väl så spetsig. Den senare författaren har för den lemnat följande diagnos: 

Nosen är tillspetsad och af medelmåttig längd. Nosspetsens afstånd 

från ögat (d. v. s. nosens längd) är icke fullt dubbelt större än interor- 

bitalrummets bredd (d. v. s. pannans minsta bredd innehålles icke fullt 

2:ne ggr i nosens längd). Kroppen är något bredare än dess längd från 

nosspetsen till ändarne af kopulationsorganen!). Stjerten är jemförelsevis 

kort, och dess längd innehålles 3:ne ggr i totallängden. Tänderna (hos 

hanen) äro spetsiga och smala, och bilda i öfverkäken omkr. 36, och i un- 

derkäken 42 rader ?). Den öfra kroppssidan är sträf, samt försedd med 

större taggar (knaggar). Undra kroppssidan är slät. De större taggarne 

långs ryggen äro 62). De samme långs midten af stjertens öfra sida äro 

17. Mellan de 2:ne ryggfenorna är 1 liten tagg"). Färgen är ofvan 

mörkt gråbrun, och undertill hvit, med stora, å sidorna symmetriska mörkt 

gråbruna fält. 

Det af COLLETT beskrifna exemplarets totallängdå var 518 mill.; dess 

största bredd 405 mill.; stjertens längd 168 mill.; nosens längd 90 mill; 

1) Det är härvid att taga i betraktande. att det af COLLETT beskrifna 

exemplaret äfvensom det största af GÖNTHER beskrifna efter allt utseende 

endast äro yngre hanar. 

2) Enligt GÖNTHER ha de ungef. samme form hos den unga honan. 

3) Enligt figuren äro de 9. 

4) Hos det större af GÖNTHER beskrifna exemplaret voro båda rygg- 

fenorna förenade, utan tagg dem emellan, men hos de mindre förefans 
en sådan. 
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pannans minsta bredd 49 mill.; afståndet mellan nosspetsen och bröstfe- 

nans sidovinkel 305 mill.: d:o mellan denne vinkel och bukfenans (sanno- 

likt bröstfenans) bakre ände (hörn) 175 mill.; kopulationsorganets längd 

48 mill. — Nosspetsen är spetsvinklig, och enligt de af COLLETT lemnade 

figurerna hör den till de spetsnosiga, emedan längden af den linie, som 

från nosspetsen drages vinkelrätt till den d:o, som drages transverselt ge- 

nom ögonens midt ut till kroppsskifvans sidokanter, är något litet större 

än !/, af den senare; men enligt de af GÖNTHER gifna figurerna hör den 

till de trubbnosiga, då enligt dem längden af den linie, som från nosspet- 

sen drages vinkelrätt till den d:o, som genom ögonens midt drages trans- 

verselt ut till kroppsskifvans sidokanter, innehålles väl 2!/, ggr i den se- 

nares d:o, och pannans minsta bredd är obetydligt mindre än nosens längd, 

och nosspetsen är mycket trubbig och närmar sig till den form, som till- 

hör Raja radiata. Dessa skiljaktigheter äro så stora, att man skulle 

kunna tvifla på, att den af GÖNTHER afbildade tillhör samma art, i syn- 

nerhet som kroppsskifvans sidovinklar hos den senare äro starkt afrundade, 

då de hos COLLETTS exemplar enligt figurerna äro trubbigt räte, men då 

de för öfrigt nära öfverensstämma i kroppsformen, tändernas form, tagg- 

beväpningen och färgen, torde man med GÖNTHER böra skrifva dessa skilj- 

aktigheter på de individuella variationernas räkning, eller ock på skiljak- 

tighet uti uppfattningen vid beskrifningen. Den af GÖNTHER afbildade 
hanen var något större, eller omkr. 615 mill. lång, men kopulationsorganens 

ringa storlek utvisar tydligen, att den icke var fullt utbildad eller aflings- 

för. Till hvad ofvan i diagnosen blifvit anfördt må tilläggas, att kropps- 

skifvans främre sidokanter äro bugtige, att på hvardera af de öfre orbital- 

kanterne är en rad af 3—4 större taggar, och att vid sidoändarne af skul- 

dergördeln äro å hvardera 2—3 dylike taggar, samt att alla desse taggar 

hafva utbredd, radiär bas. Med R. radiata öfverensstämmer den närmast 

deri, att den ofvan är sträf, jemte det den der har större taggar, och att 

den under är slät. 

Af denna rocka har under den Norska vetenskapliga Nordhafsexpedi- 

tionen 1876—78 ett exemplar erhållits på 459 famnars djup 115 kilom. 

vester om Norsköarna vid norra Spetsbergen. Enligt GÖNTHER blef det 

största af honom beskrifna exemplaret jemte 3:ne mindre taget under den 

Engelska vetenskapliga expeditionen med Knight Errant mellan Skotland 

och Färöarna på ett djup af 608 famnar, och dessutom ett helt litet ex- 

emplar under samma expedition på 400 famnars djup. Ventrikeln hos det 

utanför Spetsbergen tagna exemplaret var enligt COLLETT fullproppad med 

fiskar och kräftdjur, tillhörande djupet. 
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2:dra Underordningen: SELACHOIDEI, ÅA. GöNTHER. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 353. — 1870). 

Hajfiskar. 

Kroppen i allmänhet mer eller mindre långsträckt och 

cylindrisk, och framkroppen så småningom öfvergående ti stjer- 

ten, som i allmänhet har en heterocerk, väl utbildad fena. Gäl- 

öppningärne, som å hvardera sidan till antalet äro 5—7, äro 

belägne å sidorna af kroppen. 

Representanter för denna underordning förekomma i nästan 
alla haf, ehuru de äro talrikast mellan tropikerna, och endast 

få förekomma inom den norre polcirkeln, och man känner ännu 

icke huru långt i söder emot den antarctiska regionen de äro 

utbredde. I allmänhet tillhöra de hafvet, men några arter 
uppgå till ett betydligt afstånd från hafvet i färskt vatten i 

större floder, såsom Tigris och Ganges. I allmänhet hafva de 
en vidsträckt geografisk utbredning. Endast få förekomma på 

större djup. Omkring 140—150 arter äro kända. Större delen 

af dem äro roffiskar, och en del äro kände såsom fruktans- 

värde sådane, då de dels på grund af sin betydlige storlek 

och styrka och dels på grund af sin skarpa tandbeväpning ega 

förmåga att såsom med en sax afklippa sina rof. Någre af de 

störste hafva små tänder, och lefva blott af smärre, ryggrads- 

lösa djur. I öfverensstämmelse med deras kroppsform äro de 

starke simmare, och äro derför mera rörlige än de af föregående 
underordning. En del af dem användas såsom födoämnen, i 

synnerhet i Indien, China och Japan, och i China användas 
fenor af hajar och rockor i stor skala till förfärdigandet af 

gelatin. ; 
De hafva af GönrHerR blifvit indelade i 9 familjer, och af 

dessa tillhöra 4 vår nordiska fauna!) 

1) JORDAN & GILBERT hafva uppstält flera familjer, och räkna till 

Nordamerikas fauna 13 sådana. 
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608 Gråhajfiskar. 

l:sta Familjen: CARCHARIIDA, A. GöstHEerR. 1870. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 357. — 1870). 

Gråhajfiskar. 

Ögonen äro försedda med membrana nictitans, eller blink- 

hinna. Munnen är belägen undertill och är halfmånformig. 

RByggfenorna äro 2:ne, och af dem är den främre belägen 

framom: bukfenorna, och den så väl som den bakre saknar 

tagg.  ÅAnalfena förefinnes. Framom basen af stjertfenan 

saknas köl å sidorna af stjerten. 

Till denna familj räknar GÖnstTHER 3:ne underfamiljer och 
11 slägten. Af dessa höra blott 2:ne slägten inom den första 

underfamiljen till vår nordiska fauna. De föda i allmänhet 

lefvande ungar, som under utvecklingen (stundom genom ett 
slags placenta) äro fästade vid väggen af den uterina utvidg- 

ningen af oviducten. 

Underfam. CARCHARIINI, GUNTHER. 

(Anf. st. pag. 353). 

Gråhajar. 

Tänderna med enkel spets, med skarpe kanter, som äro 

släte eller sågtandade, och som äro rätt eller snedt stälde. 

Nosen är longitudinelt utdragen. Gälspringorna äro temli- 

gen små. 

GAÄBCHARINE SAKNAS ie set elle KöRR SN For ee KG 1. Carcharias, G. CUVIER. 

Spruthål . . . 

förefinnas, ehuru små. ..... 2. Galeus, G. CUVIER. 
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I. Slägtet Carcharias, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Animal, 1:re edit. T. II, pag. 125. — 1817). 

Vid basen af stjertfenan finnes ofvan en liten inskärning, 

och denna fena har en distinkt nedra flik. Spruthål saknas. 

Labialfåran sträcker sig föga eller icke bakom munvinkeln. 
Tändernas tagg enkel och mer eller mindre bred emot basen 

och triangulär samt med sågtandade eller släte kanter. 

Detta slägte omfattar de egentlige hajarne eller de så kallade 

menniskohajarne, som erhållit detta namn af det skäl, att somlige 
af dem ofta sluka menniskor. TI de tropiska hafven äro de all- 

männe, och en del finnas äfven i de tempererade d:o, men 

der äro de jemförelsevis fåtalige. Mellan 30 och 40 arter äro 

kända, och en af dessa, som i Europa är den vanligaste, har 

en gång förirrat sig till Norge, ända in i den inre delen af 

Christianiafjorden, och ett par gånger förirrat sig in i sydvestra 

Östersjön. Icke sällan ernå de betydliga dimensioner, och af 

somliga arter äro exemplar af 12—14 fots eller 3,600—4,200 

mill:s längd vanliga, men stundom stiger längden till öfver 

25 fot, eller 7,500 mill. Lemningar af arter af detta, eller 

mycket nära stående slägten äro icke sällsynta i de sekundära 
och tertiära formationerna. 

1. Carecharias glaucus (Lisse). 

Blåhajen, 

Kroppsformen är smärt, och kroppshöjden innehålles om- 

kring 8—9 gånger i totallängden. Nosen är särdeles lång, 

och dess längd, eller afståndet mellan nosspetssen och ögat, 

inmehålles hos de äldre föga mera än 21/, gånger och hos de 
yngre närmare 3 gånger i afståndet mellan nosspetsen och 
öfre kanten af den bakersta gälspringan, och ögat har hos 

de förre sitt läge ungef. i midten af afståndet mellan nosspet- 

sen och 1:sta gälspringan. Näsborrarne äro belägne något 

närmare ögat än nosspetsen. Labialveck saknas, med undan- 
Lilljeborg: Fiskarne. III. 39 
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tag af en fåra vid munvinkeln. Tänderna i öfverkäken mer 

eller mindre snedt triangulära, med föga inbugtade sidokanter, 

som merendels äro fint sågtandade, med undantag stundom af 

mycket stora exemplar; och de i underkäken äro smalare tri- 

angulära, med starkt inbugtade sidokanter och, liksom de i den 

öfre, merendels med fint sågtandade kanter, med undantag af 

mycket stora exemplar, hos hvilka de ofta äro släta. Hos helt 

unga exemplar äro både de öfra och undra tänderna föga 

eller icke sneda. De bilda ”4—5 rader. Bvröstfenorna äro 

mycket stora och böjda, eller nästan lieformade, och räcka, 

tillbakalagda, till eller bakom början af 1:sta ryggfenan, som 

är närmare bukfenornas än de förras fästen. Stjertfenan är 

stor, och längden af dess öfra flik, som undertill närmare dess 

bakre ände har en afsats, utgör omkr. Y, af totallängden. 2:dra 

ryggfenan är liten, och buk- och analfenorna äro äfven små. Hu- 

den, som är betäckt af små knölar, är måttligt sträf. Färgen är 

ofvan hos de äldre mörkt blå, eller blågrå eller skifferblå, ned 
åt sidorna något ljusare och under hvitaktig. Nosen är sjö- 

grön och under gulaktig. RBygg- och stjertfenorna svartblå, 

och bröstfenorna å yttre sidan svartaktiga. Hos unga är fär- 

gen ofvan ljusare blå, och under nästan silfverhvit. Dess 

längd stiger till 4.2—7.5 meter eller mera. 

"Squalus glaucus, LINNÉ: Syst. Nat. ed. XII:ma, Tomus I, pag. 401. — 
1766. 

Carcharias (Prionodon) glaucus, J. MÖLLER & J. HENLE: System. Beschreib. 

der Plagiostomen, pag. 36. — 1841. 

Squalus glaucus, BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, numero di 
pag. 140, tavole, fig. 2. — 1841. 

Carcharias (Prionodon) glaucus, W. YARRELL: History of British Fishes, 

3:rd ed. (Richardson), vol. II, pag. 482. — 1859. 

Blue Shark, J. CoucH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. I, pag. 28, pl. 6. — 1864. 

Carcharias glaucus, ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 364 — 1870. 

E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 329, fig. 50. — 1881. 

Carcharinus , JORDAN & GILBERT: Synops. of the Fish. of North Ame- 

. rica, pag 22. — 1882. 
Carcharias » - FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 289, pl. 152. — 1880—1884. 

MöBIvS & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 150. 

— 1883. 

” ” 

” 
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Carchariasglaucus, R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i, Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvid. 29 Bad. (särsk. 
aftr.) pag. 116. — 1884. 

Denne haj tillhör egentligen icke vår nordiska fauna, men 

ett exemplar af den har en gång förirrat sig hit, och enligt R. 

CorretTt (anf. st.) blifvit fångadt d. 29 November 1883 i den 
inrerste delen af Christianiafjorden vid Christiania, och enligt 

Mögivs & HueinckE har den ett par ggr förirrat sig in i syd- 

vestre delen af Östersjön, nemligen en gång in i Travemände- 

bugten 'och en gång in i Kielerbugten. , Det å förra stället er- 

hållna exemplaret var 11!/, fot långt. Det vid Christiania tagna 

exemplaret var 1.605 met. långt, och det var således ett yngre 

d:o. För öfrigt har den en mycket vidsträckt geografisk ut- 

bredning i både tempererade och tropiska haf, och förekom- 

mer icke sällan vid Englands kuster, äfvensom vid de norra, 

vestra och södra kusterna af Frankrike, och den är allmän i 

Medelhafvet. Dessutom förekommer den i de varmare delarne 

af Atianten både inom Gamla och Nya Verlden, i Indiske Ocea- 
nen och i Stille Oceanen ned till Australien. 

Den är en migratorisk och mycket rofgirig och för men- 

niskor farlig fisk, och det är ofta den, som fångas från farty- 

gen i oceanerne medelst vid starka jerntafsar eller smärre jern- 

kedjor fästade och behörigen agnade krokar, som uthängas från 

fartygens akter. Det är äfven ofta den, som förgriper sig på 

förolyckade sjömän och andra i hafvet simmande menniskor, 

hvilka den vanligen klipper tvärt utaf, sedan den vändt sig på 

ryggen. Englands kuster närmar den sig företrädesvis under 
den varmare årstiden, då den i lugnt väder simmar sagta långs 

hafsytan, så att spetsarne af rygg- och stjertfenorna uppstiga 

öfver vattnet. Det är dock sällan, att större exemplar der visa 

sig. Då den förföljer sitt rof eller är uppretad, är dess blink- 

hinna i ständig rörelse, och drages fram- och tillbaka öfver 

ögonen. I de varmare hafven ledsagas den ofta af en mindre, 
till Makrilfiskarnes familj hörande fisk, som af sjömännen van- 

ligen kallas Lotsen (Naucrates ductor). Den skall visa ömhet 
om sine ungar, som enligt uppgift vid annalkande fara skola 

springa in i dess gap. Den är mycket seglifvad och oöm, och 

man har uppgifvit, att då en gång en sådan, som blifvit fån- 

gad och uppskuren och beröfvad sin lefver, återsläptes i hafvet, 

förföljde den och sökte gripa en makril. Dess födoämnen ut- 

göras af större och mindre fiskar. 
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II. Slägtet Galeus, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Anim. 1:re édit. T. II, pag. 127. — 1817). 

Små spruthål förefinnas bakom ögonen. Inskärning of- 

van vid stjertfenans bas saknas. Stjertfenan har distinkt 
nedra flik. Tänderna äro lika 1 båda käkarne: snedt trian- 
gulära och i yttre kanten med en afsats, och der emot den 

bredare basen sågtandade, samt såsom vanligt på hvardera 

käken bildande flera rader. Sidolinien är föga tydlig, och 

huden är täckt af mycket små, tätt sittande, merendels i kan- 

ten inskurna eller taggiga fjäll eller fjällika hårdnader. 

Hithörande hajar äro af medelstorlek, och utgöra endast ett 

par arter, men förekomma dock i de flesta tempererade och tro- 

piska haf. 

Anm. JORDAN & GILBERT!) m. fl. hafva i stället för slägtnamnet 

Galeus antagit det af Galeorhinus, med citerande af BLAINVILLE och året 

1816. Sannolikt har detta föranledts af ett af BONAPARTE i hans Icono- 

grafia della Fauna Italica lemnadt citat af följande lydelse: Squalus 

(Galeorhinus) Galeus, BLAINV. in Faun. Fr. Poiss. I. pag. 83, sp. 17, tab. 

21, fig. 1; och det anförda årtalet 1816 antyder en förvexling af Faune 

Frangaise med en af BLAINVILLE under detta år i Bullet. des Sciences de 
la Sociéte Philomatique de Paris, p. 105—124, utgifven mindre uppsats, 

med titel: ”Prodrome d'une nouvelle distribution systématique du regne 

animal”. Faune Frangaise, der namnet Galeorhinus första gången förekom- 

mer, utgafs under åren 1820—30, och den delen, som innehåller fiskarne. 

och hvari nämnda namn är upptaget, utkom enligt AGASSIZ Nomenclator 

Zoologicus år 1828. Således har det af CUVIER gifna slägtnamnet Galeus 

prioriteten för sig. Det af JORDAN & GILBERT gifna knapphändiga citatet 

anför icke stället, der namnet Galeorhinus blifvit gifvet. 

1. Galeus vulgaris, EFLEmisc. 

Gråhajen. 

2:dra ryggfenan föga mera än !/, så stor som den 1:sta 

d:o, och belägen något litet längre fram än analfenan. 

1) Synopsis of the Fishes of North America, pag. 21. 



—Squalus Galeus, 

Galeus vulgaris, 

Squalus Galeus, 

Galeus camnis, 

” ” 

Squalus Galeus, 

Galeus vulgaris, 

» — Canis, 

» > 

Toper, 

Galeus canis, 

» vulgaris, 

>» Linné, 

» vulgaris, 

> ICONES; 
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LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, Tomus I, pag. 
399. — 1766. 

FLEMING: History of British Animals, p. 165. — 1828. 

S. NILSSON: Prodromns TIchthyologie Scandinavice, p. 

115. — 1832. 

BONAPARTE: Iconografia della Fauna TItalica, fascicolo 

VIII, tavole, fig. 3. — 1832—1841. 

J. MÖLLER & J. HENLE: Systematische Beschreibung 
der Plagiostomen, pag. 57. — 1841. 

C.J. SUNDEVALL & W. V. WRIGHT: Skandinaviens Fiskar 

af W. v. Wright, B. Fries, C. U. Ekström och C. J. 

Sundevall, 8:de häft. pag. 185, pl. 45. — 1845. 
H. KRöÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 834. — 

1846—1853. 

S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, p. 714. 

— 1855. 

W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 491. — 1859. 

J. CouCH: History of the Fishes of the Brit. Islands, 

vol. I, pag. 45, pl. 9. — 1864. 

ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. 

vol. VIII, pag. 379. — 1870. 

R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 207. — 1875. 

A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

618. — 1877. 

R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875--78; Videnskabs Selskabets i Christiania Forhand- 

linger -1879, N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 102. — 1879. 

E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 317, fig. 45. — 1881. 

Galeorhinus galeus, JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

—Galeus vulgaris, 

America, pag. 21. — 1882. 

FRANCIS DAY: 'The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 292, pl. 153. — 1880—1884. 

Galeorhinus galeus, R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 
1879—83; Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 29:de 

Bd. (särsk. aftr.), pag. 116. — 1884. 

Den har i Skandin. Fauna erhållit benämningen Gråhajen, och i Skan- 

dinaviens Fiskar den af Håstörje. I Göteborgs och Bohusläns Fauna upp- 
o 

gifves, att den i Bohuslän å Klädesholmen kallas Bethaj "'), och å Syd- 

koster blott Haj. 

Beskr. Den är af medelstorlek, och dess totallängd stiger 
till 6 till 7 fot, eller 1800—2100 mill. ehuru den oftast blott 

1) Detta namn härleder sig enligt C. J. SUNDEVALL derifrån, att den 

tvärt afbiter på långref fastnade koljor, utan att sjelf fastna på kroken. 
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är 4—535 fot, eller 1200—1500 mill. lång. — Deu är af en 

särdeles långsträckt och smärt form, och största kroppshöjden 

innehålles omkr. 8 till 10 ggr i totallängden, och störste tjock- 

leken är obetydligt mindre än den förra, emedan kroppen är 
framtill trindlagd. Bakåt aftager den så småningom i höjd 

och tjocklek, så att den der är något hoptryckt, och är vid 

stjertfenans bas ganska smal, så att dess höjd derstädes inne- 

hålles omkr. 3 till 3?/; ggr i största kroppshöjden. Kloaken 

är, liksom hos rockorna, belägen mellan de bakre delarne af 

bukfenornas baser samt något bakom midten af totallängden, 
och afståndet mellan nosspetsen och den innehålles omkr. 13/, 

ggr 1 nämnda längd. Stjerten är å sidorna framom stjertfenan 

afrundad, och saknar derstädes helt och hållet långsgående köl. 

— Hufvudet är framåt starkt nedtryckt, med temligen lång 

och nedtryckt nos. MHufvudets längd till den främsta gälsprin- 

gan innehålles omkr. 53/; till 53/, ggr i totallängden, och no- 

sens längd till ögat innehålles omkr. 2 till 2!/; ggr i den 

förra, och är kortare hos de unge. WNedd ofvanifrån, är nosspet- 

sen afrundad. Afståndet mellan nosspetsen och den undertill 

belägne munnen innehålles omkr. 2 till 2?/; ggr, och den half- 
månformiga munspringans bredd omkr. 22/5; ggr i hufvudets 

uppgifna längd. En kort labialfålla och bakom den en tydlig 

iabialgrop omsluter munvinkeln både ofvan och nedan, och mun- 

vinkeln är belägen något litet bakom ögat. Näsborrarne äro 

temligen långt åtskilde från hvarandra och äro närmare ögat 

än nosspetsen, och de äro små, S-formige och transverselle samt 

med en liten valvel. Ögonen äro små, och deras längddiameter 

innehålles omkr. 8 ggr i hufvudets ofvan angifna längd och 
omkr. 31!/,—4 ggr i pannans minsta bredd dem emellan. De 

äro försedda med blinkhinna, och den dem upptill betäckande 

huden är i kanten nästan rät, och således med en antydning 

till öfre ögonlock, och de främre och bakre ögonvrårne äro vink- 

lige. Pupillen är longitudinelt aflång. Spruthålet är helt litet 
och beläget temligen långt bakom ögat. De 5 gälspringorna 

äro af medelmåttig storlek, och de 2:ne bakre äro ofvan främre 

delen af bröstfenans fäste. — Tänderna äro temligen små, af 

en snedt triangulär, tillspetsad form, med en afsats i yttre 
kanten och utanför denna å basalkanten med omkr. 4—7 små, 
skarpa sågtänder. De bilda, såsom vanligt, flera rader å hvarje 

käke, med omkr. 30 i hvarje rad, och den tand, som sitter i 
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midten af raden är symmetrisk och har sågtänder å båda kan- 
terne. — Rygyfenorna äro, såsom redan för familjen uppgifvits, 
2:ne, som båda hafva ungefär samme, nästan trianguläre form, 

med det bakre hörnet utdraget och spetsigt, och af hvilka den 

1l:sta är mellan 2 och 3 ggr större än den 2:dra. Den 1:sta 

ryggfenan har sitt läge längt framom bukfenorna, och närmare 

intill bröstfenorna än intill dem. Afståndet mellan nosspetsen 

och 1:sta ryggfenan innehålles omkr. 23/, till 3 ggr i total- 

längden. Nämnda ryggfenas höjd, som är föga mindre än dess 

längd vid basen, innehålles nära 3:ne ggr i hufvudets längd. 

Afståndet mellan båda ryggfenorna utgör föga mera än 1/, af 

totallängden, och det samma mellan den 2:dra ryggfenan och 

basen af stjertfenan är blott litet större än 1/; af sist nämnda 

afstånd. Deraf följer, att 2:dra ryggfenan sitter särdeles långt 

tillbaka och ej långt från stjertfenan, så att afståndet mellan 
den och den senares öfre spets innehålles nära 3!/, ggr i total- 

längden. — Analfenan, som är något mindre än den 2:dra 

ryggfenan, samt har nästan samme form som den, med undan- 

tag deraf, att dess ena hörn är mera afrundadt, har sin början 

ungef. under midten af den, och slutar något bakom den samma. 

— Bröstfenorna äro temligen stora, dock på långt när ej så 
stora som de hos föregående art. De äro af en nästan trian- 

gulär form, med yttre spetsen trubbspetsig, med främre kanten 

något konvex och den bakre konkav, och med längden något 

mindre än den af hufvudet, så att den innehålles omkr. 1?/; 
till 12!/, ggr i den senare. — Bukfenorna äro flera gånger 

mindre än bröstfenorna, men större än analfenan, och af en 

trubbvinkligt eller nästan rätvinkligt triangulär form. Afstån- 
det mellan dem och nosspetsen innehålles ej fullt 2:ne gånger 

i totallängden, och de äro belägna långt bakom den 1:sta rygg- 

fenan. — Stjertfenan, som såsom vanligt är heterocerk och väl 

utbildad, har en ganska stor och distinkt undra flik, som i 

bakre kanten är urbugtad, och upptill genom en inskärning 

eller afsats är afskild från den öfra d:o. Denna senare är sned 
och trubbigt tillspetsad, och dess längd innehålles omkr. 5 ggr 
eller något mera i totallängden, och är något större än hufvu- 

dets d:o till 1:sta gälspringan. — Huden, som är något sträf, 
då den strykes bakifrån, är fullkomligt täckt af ytterst små 

(de störste ej fullt 1 mill. långa) fjäll eller fjällika hårdnader, 
som på olika ställen å kroppen äro af vexlande form, men i 
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allmänhet å yttre sidan äro försedda med en långsgående köl. 
På nosen äro de i den bakre kanten afrundade och på ryggen 
der för det mesta enspetsade. På kroppssidorna och på buk- 

sidan äro de i allmänhet i bakre kanten trespetsade, med den 

mellerste spetsen, som är bildad genom en fortsättning af kölen, 
störst.  Kölarne och spetsarne förorsaka hudens sträfhet. — 

Sidolinien är otydlig, och upphör mellan 1:sta och 2:dra rygg- 
fenorna. — Färgen på öfra sidan är mörkt gråaktig, eller stålgrå, 

med någon glans, hos de yngre stötande i gråbrunt, på kropps- 

sidorna nedåt ljust gråblåaktig eller gråhvitaktig, och på buk- 

sidan hvit, med någon perlmorglans. Rygg- och stjertfenorna 

äfvensom bröstfenorna å yttre sidan äro af ryggens färg, och buk- 
och analfenorna ungef. af nedra kroppssidornas d:o. Pupillen 

är svart, och iris bildar omkring den en smal messingsfärgad 

ring. Främre delen af nosen är något genomsigtig emot kan- 

terne. 

Hanen utmärker sig, såsom vanligt hos denna ordnings 

fiskar, genom vid bukfenorna fästade yttre kopulationsorgan. 

Dessa äro icke synnerligen stora, men räcka hos de äldre något 

bakom bukfenorna. 

Gråhajen förekommer endast vid våra vestra hafskuster, 

och är der i allmänhet mer eller mindre sällsynt, och hanarne 

äro enligt A. W. Maim sällsyntare än honorna, och de större 

sällsyntare än de mindre. Enligt Skandinavisk Fauna erhålles 
den en och annan gång i Öresund, ehuru merendels blott yngre 

exemplar. Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna är den säll- 

synt i Bohuslänska skärgården, der den fångas merendels under 

årets sista hälft på stor- och koljebackor, på 20—50 famnars 

djup. Under en längre följd af år har Göteborgs museum blott 

erhållit 7 exemplar derifrån. Upsala Universitets zoologiska 

museum har under de senare åren derifrån erhållit ett par tem- 

ligen stora honor. Enligt C. Ceperström skulle den dock i trak- 
ten af Strömstad i norre delen af Bohusläns skärgård icke vara 
sällsynt. — Vid kusterna af Norge är den enligt R. Corretr 
på det hela sparsamt förekommande, och har der endast erhål- 

lits i Christianiafjorden och i trakten af Bergen, och den går 

sannolikt icke så nordligt som till Trondhjemsfjorden, emedan 

den icke der blifvit iakttagen af Konservator Storm. — För 
öfrigt förekommer den i nästan alla tempererade och tropiska 

haf, så väl norr som söder om &equatorn. Vid kusterna af Eng- 
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land och Frankrike äfvensom i Medelhafvet är den allmänt ut- 

bredd, ehuru den på somliga ställen är talrikare än på andra. 

Den är äfven utbredd i Atlantiske, Indiske, Stille och Antarc- 

tiske Oceanerne. Den är anträffad vid vestra kusten af Nord- 
amerika vid San Francisco, vid Goda Hopps Udden och vid 

Tasmanien 

De äldre hålla sig i temligen djupt vatten, och fångas der- 

för vid England icke i drifgarnen, utan såsom hos oss på bac- 

kor, och de anträffas derstädes i synnerhet under den varmare 
årstiden och vid de södra kusterna, men de yngre träffas der 
hela året om i granskapet af stränderna. Den är mycket rof- 

girig, och slukar så väl fiskar som diverse ryggradslösa djur, 

såsom större kräftdjur och sjöstjernor m. fl. Enligt en af FraAv- 

ers Dar anförd uppgift, lär den, åtminstone tidtals, lefva i ett 

slags monogami, emedan den ofta träffas parvis, och när den 

ene af makarne blifvit fångad, har vanligen äfven den andre 

blifvit tagen på en krok strax bredvid. Den lär yngla under 

den varmare årstiden, och J. CoucH har funnit ungarne väl ut- 

bildade i Maj, och uppgifver, att de framfödas ungef. samtidigt 

eller på en gång. Han fann hos en stor hona 21 ungar, men 

Fravwcis Day anför, att man någon gång hos en hona funnit 52. 

Dess kött anses odugligt till föda. Den fångas hos oss tillfäl- 

ligtvis vid fångst af annan fisk, och vanligen på backor, eller 

långrefvar. Då den fastnar på en krok, brukar den rulla sig 

omkring många gånger och på detta sätt sno linan omkring 

sin kropp, för att sålunda söka slita sönder den. 

"I öfverensstämmelse med Skandinavisk Fauna vilja vi här med några 

ord fästa uppmärksamheten på en haj, som väl ännu icke anträffats inom 

vår Skandinaviska nord, men som erhållits vid Island, och som derför san- 

nolikt bör kunna förekomma vid Norge. Den jemte en annan bildar typen 

för ett eget slägte, som blifvit uppstäldt af MÖLLER & HENLE i deras of- 

van ofta citerade arbete. 

Slägtet Galeocerdo, MÖLLER & HENLE. 1841. 

(Systemat. Beschreib. der Plagiostomen, pag. 59. — 1841). 

2:ne ryggfenor. 1:sta ryggfenan belägen mellan bröst- och bukfenorna, 

och saknande tagg. Stjerten ofvan vid basen af stjertfenan med en inskärning 

och utan köl å sidorna. Blinkhinna förefinnes, äfvensom ett litet spruthål 
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bakom ögat. Tänderna i det närmaste lika på båda käkarne: nästan snedt 
angulära, med en afsats eller inskärning i yttre kanten och med både inre 
och yttre kanterne från spetsen till basen sågtandade. Analfena förefin- 
nes, och stjertfenan med väl utbildad undra flik och med en eller ett par 
inskärningar i undre kanten af den öfra d:0. 

Detta slägte omfattar 3:ne arter från Atlanten, Indiske Oceanen och 
hafvet vid Australien. 

Galeocerdo arcticus (FABER). 

”Squalus arcticus, FABER: Naturgesch. der Fische Islands, pag. 17. — 
1829. 

; ; S NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

115. — 1832. | 
Galeocerdo MÖLLER & HENLE: System. Beschreib. der Plagiostomen, 

pag. 60, Taf. 24. — 1841. 

z 5 H. KrRörER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 933. — 
1846—1853. 

: ; S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

717. — 1855. 

5 b A. GUNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. 

vol. VIII, pag. 377. — 1870. 

Dess totallängd stiger till 10—12 fot, eller till 3—3.6 meter. Krop- 

pens form liknar mycket den af gråhajen, och dess hud är fint sträf at 

mycket små taggiga hårdnader. Nosen är mycket kort, och, sedd ofvan- 

ifrån, afrundad, och dess längd är mycket kortare än afståndet mellan båda 

paren näsborrar. Tänderna äro bredt triangulära. med den yttre kanten 

inskuren eller djupt urbugtad och den inre d:o konvex, och båda ända från 

spetsen till basen tätt sågtandade eller krenulerade. 1:sta ryggfenans fäste 

börjar nära bakom bröstfenans d:o. Stjertfenans längd utgör ungef. !/, af 

totallängden, och är lika med afståndet mellan båda ryggfenorna. I den 

undre kanten af den öfra stjertfenfliken är blott 1 inskärning nära spetsen. 

Långs åt en del af öfverkäken är ett labialveck. Färgen är ofvan grönak- 

tigt blågrå, och under hvit. Hos torkade är den ofvan grå och under 

ljusare. 

Den tillhör den kallare zonen, och förekommer enligt FABER i norre 

Atlanten vid Island och Färöarna, mellan 60:de och 70:de nordliga bredd- 

graderna, och bör derför äfven kunna anträffas vid nordliga Norge. 
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2:dra Familjen: LAMNIDAE, ÅA. GöstHer. 1870. 

(Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 389. — 1870). 

Ögonen sakna membrana nictitans, eller blinkhinna. Mun- 

nen belägen undertill. Ryggfenorna äro 2:ne, och af dem är 

den främre belägen framom bukfenorna och saknar tagg. Anal- 

fena förefinnes. Stundom förefinnas små spruthål och stun- 

dom saknas de. Gälöppningarne i allmänhet store. Näsbor- 

rarne skilde från munnen. 

Hithörande hajar ernå i allmänhet en betydlig storlek, och 

äro till sin förekomst pelagiske. Representanter för familjen 

uppträda redan under stenkolsformationen. Under de sekundära 

och tertiära formationerna äro nästan alla de nu lefvande släg- 

tena redan uppträdande. Af Gösreer upptagas under denna 

familj 2:ne grupper, eller underfamiljer: Lamninmi och Selachinm. 

Underfamiljer: 

äro stora eller medelmåttiga 1. Lamnini, GÖNTHER. 
LAMNIDE, | 

Tänderna .. Järo mycket små, talrika och 
lraska SEA READ SAR FN SEN 2. Selachini, GÖNTHER. 

1:sta Underfam.: LAMNINI. GÖUNTHER. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 354. — 1870). 

Tänderna äro stora, eller af medelmåttig storlek, och i 

öfverkäken är der å hvarje sida på något afstånd från sym- 

physis, eller midten, en eller två tänder, som tydligen äro 

mindre än de andra. 

Till denna underfamilj räknar GönstHer 4 slägten, af hvilka 

2:ne tillhöra vår nordiska fauna, ehuru det ena der blott till- 

fälligtvis uppträder, och i allmänhet är mera sydligt. 

Slägten: 

LAMNINI. kölad äter Ers Eeva lar 1. Lamna, CUVIER. 

Stjerten å si- 

dORNSk ers 

Inta KÖR SES se ,-.. +. 2. Alopias, RAFINESQUE. 
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I. Slägtet Lamna, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 126. — 1817). 

Kroppsformen undersätsig. Vanligen ytterst små sprut- 

hål bakom ögonen. Å hvardera sidan af bakre delen af stjer- 

ten är en långsgående köl, och framom basen af stjertfenan 

är ofvan och nedan en inskärning. 2:dra ryggfenan och anal- 

fenan -äro mycket små. Stjertfenans nedra flik är särdeles 
starkt utbildad, och stjertfenan till följd deraf nästan half- 

månformig. Gälöppningarne äro store och den bakerste är 

strax framom bröstfenan. Labialveck saknas, eller äro otyd- 
liga. Tänderna äro medelmåttigt stora, smalt lancettformade, 

utan sågtänder å kanterne, men stundom med basaltaggar, 

och bildande å hvardera käken 3:ne transversella rader. 

Detta slägte omfattar trenne arter från tempererade och 

tropiska haf, och deraf tillhöra de 2:ne Europas och den ena 

af dessa äfven vår nordiska fauna. 

1. Lamna cornubica (Gwen). 

Håbranden. 

Nosen konisk och tillspetsad, och vid munnen ungefär lika 

hög som lång. Tänderna äro å hvardera sidan af båda kä- 

karne 12—216 i hvarje rad, räknad från käkens midt, och hos 

de äldre hafva de å hvardera sidan af basen en tagg. Rygg- 

fenans bas börjar strax bakom bröstfenornas fästen. 

Squalus cornubicus, GMELIN: Caroli a Linné Systema Nuturg, ed. XIII:ma, 

T. I, Pars III, pag. 1497. — 1788. 

Lamna cornubica, FLEMING: History of British Animals, p. 168. — 1828. 

Squalus cornubicus, S. NILSSON: Prodromus Ichthyol. Scandin. pag. 116. — 

1832. 

Lamna cornubica, BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, fascicolo 

XIII, tavole, fig. 2. — 1832—1841. 

Squalus cornubicus, C. J. SUNDEVALL & W. V. WRIGHT: Skandinaviens Fiskar 

etc. 5:te häft. pl. 30 & 6:te häft. pag. 135. — 1838— 

1840. 
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Lamna cornubica, MÖLLER & HENLE: System. Beschreib. der Plagiosto- 
men, pag. 67. — 1841. 

= 3 H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 852. — 

1846—1853. 

Ö > S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

718. — 1855. 

pf å W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson) vol. II, pag. 498. — 1859. 

Porbeagle, J. CoucH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. I, pag. 41, pl. VIII. — 1864. 

Lamna cornubica, A. GÖöNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 389. — 1870. 
ÅS R. COLLETT: Norges Fiske, p. 208. — 1875. 

5 , A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

618. — 1877. 

Ps ä E. MoreAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 296. — 1881. 

3 3 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 297, pl. 156. — 1880—1884. 

3 3 MöBIuvs & HEINCEE: Die Fische der Ostsee, pag. 151. 

— 1883. 

Enligt C. J. SUNDEVALL & A. W. MALM tilldelas den vanligen i Bo- 

huslän namnet Håbrand, hvilket namn den enligt Skand. Fauna och ”Nor- 

ges Fiskar” äfven bär i Norge. Enligt SUNDEVALL och Skand. Fauna be- 

nämnes den stundom i Norge äfven Haamer, ehuru detta senare namn i 

södra Norge äfven tilldelas Håkäringen. Enligt Skandin. Fauna kallas den 

vid Kullen i Skåne Blåhå och 1 Bohuslän Håmär. 

Beskr. Den är en af våra större, ehuru ej största haj- 

arter, och dess totallängd stiger till omkring 10—12 fot, eller 

3—3.6 meter, enligt Morrav och Francis Dar, ehuru de största 

hos oss erhållna exemplaren i allmänhet icke eller föga öfver- 

stigit 8 fot, eller 2.4 meter i längd. Enligt Bosararre skall 

den i Medelhafvet kunna ernå en längd af 20—24 fot, så vida 

denna uppgift icke beror på någon förvexling. — Den är af 

en mera undersätsig kroppsform än våre andre hajar, ehuru 

den enligt C. J. Sunspevanr 1 detta afseende utan hänsyn till 
ålder och kön företer individuella vexlingar, och är stundom 

mera och stundom mindre undersätsig. Kroppen är framtill 
trindlagd eller nära trind, med största kroppshöjden stundom 

utgörande omkr. 2/; och stundom omkr. !/; af totallängden, 

hvilken senare proportion lär vara den vanligaste. Den af Bo- 

NAPARTE lemnade figuren visar en totallängd, som är omkr. 7 

ggr eller nära detta större än största kroppshöjden, hvilket 
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också öfverensstämmer med de af Krörer och Morrav lemnade 
uppgifterna. Bakåt är kroppen något litet hoptryckt, ehuru 

detta icke å bakre delen af stjerten, der den å hvardera sidan 
utstående, store och temligen skarpe sidokölen gör stjerten bred, 

ehuru den der har ringa höjd, så att dess bredd derstädes är flera 
ggr större än dess höjd. Största kroppshöjden är belägen un- 

gefär vid 1:sta ryggfenans början, och från denna fena aftager 

kroppshöjden bakåt starkt, och stjerten är strax framom stjert- 

fenans rot helt låg. Den aftager äfven framom nämnda fena 
framåt i höjd ganska starkt, och då hufvudet, sedt från sidan, 
är framtill tillspetsadt, är kroppsformen således spolformig samt 

både framtill och baktill tillspetsad, och företeende icke obe- 

tydlig likhet med den hos en del makrilfiskar, i synnerhet med 

den hos tonfisken. Stjertens minsta höjd innehålles omkr. 41/, 

till 6 ggr i största kroppshöjden. Stjerten är dessutom här ut- 

märkt genom en mer eller mindre djup inskärning eller af- 
sats ofvan och nedan framom stjertfenans rot. Kloaken, som 

har sitt läge såsom vanligt mellan bukfenornas baser, sitter 

något bakom midten af totallängden. Den å hvardera sidan af 

stjerten utstående kölen har ungef. !/; af längden af afståndet 

mellan den bakersta gälspringan och spetsen af den öfra stjert- 

fenfliken. — Hufvudet är temligen' litet och af en konisk form. 

Dess längd till den främsta gälspringan innehålles omkr. 4?/, 
till 5'/, ggr i totallängden, och är större än största kropps- 
höjden. Nosen är konisk och tillspetsad, sedd så väl ofvan- 

ifrån som från sidan, med en föga utstående, trubbig, långsgå- 

ende rygg å hvardera sidan upptill, och med längden, eller af- 

ståndet mellan nosspetsen och ögat, som innehålles omkr. 3!/, 

till 3?/; ggr i hufvudets d:o, nästan lika med dess höjd vid 

munnen under ögats framkant. Hos en del är nosen längre 

och tjockare än hos andra, och dess längd innehålles hos dem 

blott omkr. 4 ggr i afståndet mellan nosspetsen och bröstfenan, 

då den deremot hos andra innehålles 5 ggr 1 nämnda afstånd 
(SUNDEVALL). Den har 6 breda, långsgående band af slemporer. 
Bakom och under ögat är en grupp af större sådana porer. 

Munnen är belägen undertill, och är stor och halfmånformig. 
Underkäkens främre kant är under ögats framkant, och mun- 
vinkeln är bakom detsamma. Näsborrarne äro belägne nära 

munnen och närmare ögat än nosspetsen, samt äro stälde trans- 
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verselt och äro S-formade och utan valvel, eller blott med ett 

rudiment deraf. Ögonen äro ej så särdeles små, och deras längd- 
diameter utgör ungef. 1/. af nosens längd. De sakna blink- 
hinna. Pupillen är snedt oval och af grön färg. De å hvardera 

sidan varande 5 gälspringorna äro höga och alla belägna framom 
bröstfenan, och den sista är rigtad snedt nedifrån uppåt och 

bakåt. Deras största höjd utgör stundom ungef. !/, och stun- 

dom något mindre än /, af största kroppshöjden. Uti det hud- 

veck, som täcker hvarje gälspringa, äro 3:ne parallele broskstrå- 

lar, som utgå från midten af hvarje gälbåge och sträcka sig 

till hudveckets kant. Bakom hvartdera ögat och på ett afstånd 

från det, som är väl dubbelt större än ögats längddiameter, 

förefinnes i allmänhet ett ytterst litet sprutihål. — Tänderna 
bilda på hvardera käken 3:ne transversella och med den samme 

parallela rader, som å hvardera käkens midt genom ett långs- 

gående tomrum äro afdelade i 2:ne sidohalfvor, med 12—16 

(vanligen 12—14) tänder i hvarje rad i dessa halfvor. Å hvar- 

dera halfvan äro de 2:ne innersta stora, men i den öfre käken 

är den 3:dje inifrån ganska liten, de 4:de och 5:te återigen 

stora, och derefter aftaga de utåt i storlek, så att de yttersta 

eller bakersta äro helt små. På underkäken äro å hvardera 

sidan de 2:ne innersta de största af alla, men från dem aftaga 

de jemnt i storlek utåt eller bakåt. De äro i allmänhet temligen 

stora och smalt lancettformade, eller nästan smalt och hoptryckt 

kägelformade och tvåeggade, med släta eggar, och hos de äldre 

(ehuru temligen tidigt) med en tagg vid hvardera sidan af ba- 

sen, som är utbredd och urbugtad. Alla äro något litet krökta 

inåt. Hos ett exemplar af 2.4 meters längd äro de största om- 

kring 12 mill. långa. — Ryggfenorna äro 2:ne, af hvilka den 

1:sta är stor och den 2:dra är mycket liten. Den 1:sta rygg- 

fenan, som börjar strax bakom bröstfenornas fästen och på ett 

afstånd från nosspetsen, som innehålles omkr. 3:ne eller något 

öfver 3:ne ggr i totallängden, och midten af hvars bas är be- 
lägen ungefär i midten af afståndet mellan nosspetsen och 
stjertfenan, är af en nästan liksidigt triangulär form, med 

främre kanten konvex, med spetsen trubbig, med den bakre 
(öfre) kanten konkav och med det nedra bakre hörnet spetsigt ut- 

draget. Dess höjd, som är ungef. lika med längden af dess 

bas, innehålles omkr. 7 till 9 ggr i totallängden och omkr. 
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1'/, till 2 ggr i hufvudets längd till den 1:sta gälspringan. 

2:dra ryggfenan sitter närmare stjertfenan och så långt bakom 
den 1:sta ryggfenan, att afståndet dem emellan utgör 2/, eller 

något mera af totallängden, och den är många ggr mindre än 
den 1:sta, och dess höjd innehålles omkr. 5 ggr eller mera i 

höjden af denna senare. Den är trubbvinkligt triangulär, med 

öfra hörnet afrundadt och med bakre d:o något utdraget. — 
Analfenan har sitt läge under den 2:dra ryggfenan och har 

ungef. samme form och storlek, som den. — Bröstfenorna - äro 

stora, och deras längd är något mindre än den ofvan uppgifna 

längden af hufvudet, och innehålles omkr. 6 ggr i totalläng- 
den. De äro fästade långt nere vid gränsen af buksidan, och 

äro af en bredt eller elliptiskt lieformad form, med främre kan- 

ten konvex, spetsen trubbig och den bakre kanten urbugtad. 

Tillbakalagda, räcka de nära slutet af 1:sta ryggfenan. — Buk- 

fenorna äro belägna långt bakom 1:sta ryggfenan och bakom 

midten af totallängden, samt äro små och af en trubbvinkligt 

triangulär form, med bakre hörnet spetsigt utdraget, och deras 

längd innehålles väl 3:ne ggr i bröstfenornas d:o. — Stjertfe- 

nan är stor, och på grund deraf, att dess öfra flik är starkt 

uppstigande och dess nedra d:o stor och starkt nedstigande, är 

den snedt halfmånformig, eller nästan halfmånformig, med half- 

månens öfre del större än dess nedre d:o. Längden af dess öfra 

flik är något större än afståndet mellan nosspetsen och den 
1:sta gälspringan, och afståndet mellan de båda flikarnas spet- 

sar är nära 11/, ggr större än nämnda d:o. — Huden är, då 

man stryker den bakifrån, sträf på grund af de ytterst små. 

taggiga, fjällika hårdnader, som betäcka den samma, Hos en 

stor håbrand af 2.4 meters längd hafva dessa hårdnader eller 
fjäll en diameter af blott !/, mill. På kroppen äro de nästan 

halfceirkelformiga och tjocka samt med omkr. 3—5 långsgående 
kölar, som i deras bakre kanter utlöpa i taggar. På fenorna 

hafva de inga kölar och äro släta. För öfrigt är huden fast 
och hårdt fästad vid köttet, samt afsöndrande ett ymnigt och 
illaluktande slem. — BSidolinien är otydlig på friska och synes 

bäst på torkade exemplar. Den börjar öfver ögat, böjer sig 

något öfver gälspringorna och går sedan rät till stjertens sido- 
köl. — Färgen är ofvan svartgrå eller mörkt blågrå, och under 

hvitaktig. De bakre vinklarne å ryggfenorna, och enligt Bosa- 

PARTE 1:sta ryggfenans hela bakre kant äfvensom den samme å 
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stjertfenan och större delen af 2:dra ryggfenan hvita. Bröst- 

fenorna å yttre sidan svartaktiga. Buk- och analfenorna un- 
gefär af buksidans färg. Iris mörkbrun. 

Hanens till bukfenorna fästade kopulationsorgan äro långa 

och räckande bakom nämnda fenor, samt nästan trinda, utåt 

afsmalnande och der på inre sidan plattade. Hos ett exemplar 
af 2.4 meters längd äro de omkr. 250 mill, långa. Hos ho- 

nom lär enligt Suvsprevarr 2:dra ryggfenans och analfenans bakre 
spetsiga hörn vara mera utdraget än hos honan. 

Håbranden förekommer hos oss endast vid vår vestra kust, 
från och med Öresund och norr ut, och har icke erhållits vid 

våra Svenska Östersjökuster, men enligt MöBivs & Heincre före- 
kommer den någon gång under hösten, förföljande sillstimmen, 

i sydvestra Östersjön i trakten af Kiel, och enligt A. J. Miga 
(Vertebr. Fennica) skall den en gång hafva blifvit anträffad i 

den yttre skärgården utanför Finska Viken. Den är i allmän- 

ket hos oss sällsynt, ehuru den enligt Skandinavisk Fauna åt- 
skilliga gånger erhållits i Öresund, och ehuru den vid Kullen 

vid sydligaste Kattegat är känd under ett eget namn: Blåhå. 
Enligt A. W. Maiwxm är den temligen sällsynt vid Bohuslänska 

skärgården, ehuru den under makrilfisket icke sällan iakttages 

längre ute 1 Kattegat, då den stundom nappar på kroken å 

s. k. ränndörj och blir fångad. Enligt C. Ceperström!) lär den 
icke vara sällsynt i trakten af Strömstad. — Enligt R. Corrett 
är den vid Norges hafskuster utbredd från Christianiafjorden 

till Östfinmarken, och är en af de för fiskarena, under namnet 

Haabrand, bäst bekanta arterna. Norr om polcirkeln förekom- 

mer den icke sällan vid Tromsö, samt äfven i Varangerfjorden, 

ehuru der i mindre antal. Enligt V. Storm?) är den knappast 

sällsynt i Trondhjemsfjorden, och är bekant för fiskarena der- 

städes, som uppgifva, att den visar sig vid hafsytan, för att 
taga på snöre fångade fiskar, men den erhålles dock icke ofta. 
— För öfrigt har den en mycket vidsträckt geografisk utbred- 

ning, och förekommer allmän vid kusterna af England, Frank- 
rike, Iberiska Halfön, i Medelhafvet, i Nordatlanten, äfven i dess 

vestre del vid östra kusten af Nordamerika, och i Stille Ocea- 

nen vid Japan och Nya Zeland. 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
2) Det Kongel. Norske Vidensk. Selskabs Skrifter 1883, p. 44. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 40 
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I afseende på dess lefnadssätt anmärkes af A. W. Mann, 

att den vid Bohuslän visar sig i allmänhet under den varmare 

årstiden och under hösten i September och Oktober, och att den 

synes hålla sig högre upp i vattnet, emedan den icke fångas 

på backor, hvilket äfven öfverensstämmer med den ofvan ef- 

ter Storm anförda iakttagelsen i Trondhjemsfjorden. Äfven vid 

England visar den sig enligt Dar företrädesvis under somma- 

ren och hösten. Den håller sig ofta tillsamman i smärre ska- 
ror, då den förföljer andre fiskar, i synnerhet sill och sardin. 

I Skandinavisk Fauna anföres, att fiskarena enstämmigt upp- 

gifvit, att den är mindre liflig och vild än andre hajar, och 

att den är ”dåsig och hänger liksom död på linan”, äfven se- 

dan den kommit upp ur vattnet. Der anföres, att fiskarena 

vanligen, då den blifvit fångad, blott lägga den på tvärs öfver 
båtens reling och skära upp den och uttaga lefvern, och der- 

efter utkasta den i sjön. Ingen fiskare skall hafva uppgifvit, 

att den är farlig, eller att den någonsin gjort någon annan 

skada, än att den sönderrifvit garnen. Deremot strider emel- 

lertid en af J. Couvcx lemnad uppgift, att en gång en håbrand, 

som såg sig icke kunna undkomma, sprang på en fiskare och 

högg ut ett stycke af hans kläder. Den är såsom de andre 

mycket rofgirig, och slukar diverse både större och mindre 

fiskar, och deribland äfven andre hajar af mindre storlek, och 

af ryggradslösa djur är det företrädesvis bläckfiskar som tjenar 

den till föda. Den föder lefvande ungar, och den fortplantar 

sig sannolikt under den varmare årstiden. Enligt hvad som 
anföres af C. J. SUNDEVALL måste ungarne vara mellan 18 och 

30 tum vkm. eller mellan 450 och 750 mill. långe, då de fö- 

das. Hos oss användes blott dess lefver till kokning af olja, 

men på somliga ställen i Frankrike och Italien förtäres dess 

kött. Den fångas hos oss blott tillfälligtvis. 
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II. Slägtet Alopias, Rarisesque ScHmarrz. 1810. 

(Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante 

della Sicilia, pag. 12. — 1810. — Alopecias, A. GÖNTHER: Catal. of the 
Fish, in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 393. — 1870) '!). 

Mycket små spruthål förefinnas i fåror bakom ögonen. 
2:dra ryggfenan och analfenan äro mycket små, och den senare 

är belägen något bakom den förra. Framom basen af stjert- 

fenan är ofvan en inskärning, och denna fenas öfra flik är 

utomordentligt lång, utgörande omkr. Y, eller mera af total- 

längden, och dess nedra d:o är tydlig, men temligen Uiten. 

Stjerten saknar sidokölar. Tänderna äro i båda käkarne wn- 

gefär lika, och af medelmåttig storlek, samt plattade och tri- 

angulära och utan sågtänder å kamnterne. 3:dje tanden å hvar- 

dera sidan af öfverkäken, räknad från käkens midt, är myc- 

ket mindre än de andra. Gälöppningarne äro af medelmåttig 

storlek. Huden är obetydligt sträf af små trubbiga hårdna- 

der eller knölar. 

Till detta slägte hörer blott 1 art, som förekommer i nä- 

stan alla tempererade och tropiska haf. 

1. Alopias vulpes (Gwenin). 

Räfhajen. 

Squalus Vulpes,  GMELIN: Caroli a Linné Systema Nature, ed. XIII:ma, 

T. I, Pars III, pag. 1496. — 1788. 

Carcharias G. CUVIER: Rögne Animal, 1:re édit. T. II, pag. 126. 

— 1817. 

Alopias 5 BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, fascicolo 

XIII, N:o 66, tavole, fig. 1. — 1832—1841. 

J. MöÖLLER & J. HENLE: System. Beschreib. der Pla- 

giostomen, pag. 74. — 1841. 
H. KrRöÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 929. — 

1846 —1853. 

1) Ehuru det af RAFINESQUE gifna slägtnamnet Alopias är felaktigt 

och namnet Alopecias är orthographiskt, hafva vi dock, i likhet med flere 

andre författare, ansett oss böra respektera det förras prioritet. 
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Alopecias vulpes, W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. [Ri- 

chardson], vol. II, pag. 512. — 1859. 

Thrasher, J. CoucH: History of the Fishes of the Brit. Islands, 

vol. I, pag. 37, pl. VIL — 1864. 

Alopecias vulpes, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 393. — 1870. 

5 : R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 208. — 1875. 

3 - IDEM: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1875— 

78; Vid. Selsk:s i Christ. Forh. 1879, N;o 1 (särsk. 

aftr.), pag. 102. — 1879. 

Alopias : E. MorEAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. 1 

pag. 287. fig. 38. — 1881. 

: S JORDAN: & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 27. — 1882. 

. FRANCIS DAY: 'The Fishes of Great Britain and TIre- 

land, vol. II, pag. 300, pl. 157. 1880—1884. 

Beskr. Den ernår en betydlig längd, men dess kropps- 

storlek är dock i jemförelse dermed icke så betydlig, då den 

smala stjertfenan utgör !/, eller mera af totallängden. Oaktadt 

detta, är den dock att räkna bland de större hajarne, då dess 

totallängd stiger till omkr. 5 meter eller nära 17 fot. — Å 

ett i Bergens museum förvaradt, naturtroget uppstoppadt exem- 

plar hafva vi genom benäget tillmötesgående af Doktorerne D. 

C.: DaAnietnssEn och J. Koren, s:r, fått tillfälle att taga följande 

mått. Totallängd i rät linie från mnosspetsen till spetsen af 
stjertfenan 4.29 meter. Afstånd mellan nosspetsen och basen 

af stjertfenan 2.19 met. Stjertfenans längd i rät linie 2.22 
met. Kroppens största omkrets 1.455 met. Stjertens omkrets 

vid stjertfenans bas 0.48 met. Afstånd mellan nosspetsen och 

1:sta ryggfenan 1.005 met. D:o mellan båda ryggfenorna 0.64 

met. Höjd af 1:sta ryggfenan 0.3 met. D:o af 2:dra d:o i 

sned rigtning till den bakåt utdragne spetsen 0.06 met. Längd 

af bröstfenan i rät linie till midten af dess bas 0.585 met. 

Afstånd mellan bröst- och bukfenorna 0.615 met. +D:o mellan 

2:dra ryggfenan och stjertfenan 0.27 met. — Den utomordent- 

ligt långa öfra stjertfenfliken, som vanligen är längre än den 

öfrige kroppen, gör denne haj lätt kännetecknad från alla andra. 

Hvad dess kroppsform för öfrigt beträffar, är den framom bröst- 

fenorna temligen tjock, ehuru kroppens höjd äfven der är större 
än dess tjocklek, och från bröstfenorna är den bakåt allt mer 

och mer hoptryckt, ehuru ryggen är afrundad. Dess största 
kroppshöjd, vid 1:sta ryggfenans början, innehålles omkr. 4 till 
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5 ggr i afståndet mellan nosspetsen och basen af stjertfenan. 

och det är för den utmärkande, att stjerten vid denna fenas 

bas är ovanligt hög, så att dess höjd derstädes innehålles föga 

mera än 2:ne ggr i största kroppshöjden. Kloaken sitter tem- 

ligen långt tillbaka, och afståndet mellan nosspetsen och den 

innehålles omkr. 1!/, ggr i kroppens längd till basen af stjert- 

fenan. Stjerten är å sidorna vid denne bas afrundad och sak- 

nar helt och hållet sidoköl, men har ofvan vid stjertfenans bas 
en inskärning eller afsats. — Hufvudet är kort, och dess längd 
till den 1:sta gälöppningen innehålles omkr. 8 ggr i totalläng- 

den i rät linie, och omkr. 3 ?/; ggr i kroppens längd till basen 

af stjertfenan. Nosen är kort, något nedtryckt och litet upp- 
stigande, och, sedd från sidan, trubbigt tillspetsad, och, sedd 

ofvanifrån, bred och trubbigt afrundad. Dess längd till ögat 

innehålles väl 3:ne ggr i hufvudets längd till 1:ste gälöppnin- 
gen. Näsborrarne ligga under och något framom ögonen, och 

närmare munnen än nosspetsen. Ögonen äro temligen stora, och 

deras diameter innehålles omkr. 6 ggr i hufvudets angifna längd. 
Det mycket lilla spruthålet har sitt läge en ögondiameter bakom 

ögat i en långsgående fördjupning eller fåra. De 5 medelmåt- 

tigt store gälöppningarne äro alla belägne framom bröstfenan. 

Munnen är halfmånformig och såsom vanligt belägen undertill. 

Dess bredd utgör omkr. ?/, af hufvudets d:o. — Tänderna äro 

medelmåttiga, eller temligen små, och något vexlande efter åldern 

och bildande å hvardera käken omkr. 5 transversella rader. I 

allmänhet äro de hoptryckta eller plattade, triangulära, med 
skarp spets, släte kanter och något utbredd bas, och flera i den 

öfre än i den undre käken. TI den öfre käken äro å hvardera 

sidan, från midten räknade, omkr. 22, och i den undre d:0o 

omkr. 19 i hvarje transversel rad. Hos unge individer är der 

i midten af käkarne en ytterst liten tand, som sedermera för- 

svinner och efterträdes af en tandlucka, och i öfverkäken är å 

hvardera sidan, utan inberäkning af denna tand, den 3:dje tan- 

den, inifrån räknad, mycket mindre än de angränsande. — Af 

de båda ryggfenorna har den 1:sta, som är temligen stor och 

af en nästan triangulär form, sin början nära bakom bröstfe- 
nornas fästen och ej långt framom midten af afståndet mellan 
nosspetsen och stjertfenan, och dess höjd är något större än, eller 

stundom nära lika med '/, af största kroppshöjden, och dess 

längd är ungef. lika med dess höjd. Dess öfre spets är trubbig 
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och dess bakre (öfre) kant är urbugtad. Den 2:dra ryggfenan 
är belägen närmare stjertfenan, och på ett afstånd från den 

1:sta d:o, som innebålles mellan 3 och 4 ggr i afståndet mellan 

nosspetsen och stjertfenan, och den är helt liten och många 
ggr mindre än den 1:sta. — Analfenan, som är ungef. af samme 
storlek och form som den 2:dra ryggfenan, är belägen något 

litet längre tillbaka än den. — Bröstfenorna äro fästade långt 

nere, och äro stora samt bredt lieformade, med främre kanten 

konvex, med den bakre d:o konkav och med spetsen trubbigt 

tillspetsad. Deras längd innehålles ej fullt 4 ggr i afståndet 

mellan nosspetsen och stjertfenan. — Bukfenorna äro fästade 

ej synnerligen långt bakom 1:sta ryggfenan, och de äro föga 

mindre än denna, och af en nästan rhomboidisk form, med den 

bakre (undre) kanten urbugtad. — Stjertfenans öfra flik är 

sabelformad, något böjd, bred och temligen tjock vid basen, och 

så småningom afsmalnande och tunnare emot spetsen, som är 

något krökt, och å dess undra sida nära spetsen med en afsats, 

mellan hvilken och spetsen undre kanten är urbugtad. Vanli- 

gen (såsom det synes, i synnerhet hos yngre individer) är den 

något längre än den öfrige kroppen, men stundom (hos exem- 

plaret i Bergens museum) ungef. af samma längd som den. 

Den är, såsom vanligt hos hajarne, rigtad snedt uppåt och bakåt. 

Stjertfenans nedra flik är liten, men distinkt. — Huden är obe- 

tydligt sträf af mycket små trubbige knölar. — Sidolinien är 

föga tydlig, och rät. — Färgen är ofvan och på sidorna ask- 
grå och stundom blågrå, något ljusare på nedre delarne af 
kroppssidorna, och på buksidan hvitaktig, eller gråhvit. Iris 

har en smal messingsgul ring närmast pupillen. Bröst- och 

bukfenorna äro för det mesta svartaktiga eller svartgrå. 

Räfhajen har aldrig anträffats i närheten af någon Svensk 
kust, men den har 2:ne gånger erhållits vid Norge. Det ofvan 
anförda, i Bergens museum förvarade exemplaret, som är en 

hona, blef fångadt i närheten af Bergen den 31 Augusti 1868. 
Enligt R. Corretr blef ett yngre exemplar af 1.635 meters 
längd den 1:ste Februari 1878 fångadt i den innerste delen af 
Christianiafjorden. Detta exemplar förvaras i Christiania Uni- 

versitets zoologiska museum. Enligt C. G. JoH. PetErsEs!) har 

1) Videnskab. Meddelelser fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1884 

pag. 160. (Särsk. aftr.) 
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i början af December 1886 ett nästan 8 fot, eller 2.4 meter 

långt exemplar drifvit i land vid Tidsvilde i Danmark. — För 
öfrigt är den vida utbredd i tempererade och varma haf. Den 
är enligt Fr. Day icke sällsynt i granskapet af kusterna af 

England och Irland, och har der anträffats så nordligt som 

Shetlandsöarna. Enligt Moreav är den sällsynt vid de norra 

och vestra kusterna af Frankrike, men är temligen allmän vid 
dess Medelhafskust, och den synes vara allmänt utbredd i Me- 
delhafvet. I Atlanten är den utbredd ända ned till Goda Hopps 

Udden och vester ut till Nordamerika, och den förekommer äf- 

ven i Stille Oceanen, der den anträffats vid San Francisco och 
vid Nya Zeland. 

Den är rofgirig och förföljer ofta stim af diverse fiskar, 

såsom makril, sill, sardin och skarpsill, och råkar då stundom 

ut för att fastna eller sno in sig i de för desse fiskar utsatta 

garnen. Man har äfven uppgifvit, att den stundom angriper 

bardhvalar och smärre hvaldjur, ehuru möjligen, såsom Gön- 

THER antager, denna uppgift beror på felaktig iakttagelse och på 

en förvexling med ett annat djur, nemligen Späckhuggaren (Orca 
gladiator), hvars ryggfena stundom står upp ur vattnet på 

samma sätt, som räfhajens stjertfena emellanåt synes uppstå- 

ende ur det samma. Dar anför emellertid några iakttagelser 

af dess anfall på hvaldjur, som synas honom vara tillförlitliga. 

Den skall vid sådana tillfällen kunna utdela starka slag med 

sin långa stjertfena. Ehuru denna vid basen är ganska musku- 

lös, är den dock längre ut emot spetsen tunn och svag, och 

tyckes icke vara duglig till att dermed tilldela några synner- 

ligen starka slag åt större hvaldjur. Då den förföljer fiskstim, 

går den flera hvarf rundt omkring dem och slår med stjert- 
fenan i vattnet, för att drifva dem tillsamman, under det att 

den allt mer och mer närmar sig dem, tills den slutligen rusar 

på dem, då de äro tätt packade, och slukar så mycket den för- 

mår. Dess fortplantning synes vara okänd, men sannolikt fö- 

der den lefvande ungar, ehuru Dar anför en uppgift af Bucr- 

LAND, att dess ägg skulle hafva ett liknande skal med det å 
äggen af Scyllium. 
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2:dra Underfam.: SELACHINI, GÖNTHER. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 354. — 1870). 

Tänderna äro mycket små och mer eller mindre koniska 
och talrika. 

III. Slägtet Selache, G. Cuvier. 1817. 

(Cetorhinus, BLAINVILLE: Bullet. des Sciences par la Société Philomat. 

de Paris, 1816, pag. 121. (Enligt PAVESI). — Selache, G. CUVIER: Regne 

Animal, 1:re édit. T. II, pag. 129. — 1817). 

Kroppsformen är långsträckt, och huden är sträf af myc- 

ket små taggar. Tänderna äro utomordentligt små, nästan 

koniska, böjda och släta i kanterne. Gälräfständerna äro 

benartade, långa, fina och mycket talrika och tätt sittande, och 
bilda å inre sidan af de 4 mellerste gälbågarne en dubbel och 

på den främste och bakerste halfve eller oegentlige gälbågen 

en enkel, bred och tät frans eller kam, som gör tjenst såsom 

en silapparat. Gälöppningarne äro utomordentligt store, och 

de främre af dem sträcka sig tvärs öfver hela kroppssidan, 

och i öfverensstämmelse dermed äro munhålan och gälkavite- 
terna mycket stora. Ett litet spruthål förefinnes ofvan och 

långt bakom ögat. 2:dra ryggfenan och analfenan äro små. 

Stjertfenan har den undra fliken väl utbildad, och den är der- 

för irreguliert halfmånformig. med en inskärning i den öfra 

Hlikens undre kant nära spetsen. Stjerten har åtminstone of- 

van vid stjertfenans bas en afsats, och å hvardera sidan en 
långsgående köl"). 

Till detta slägte hör blott en art, som är den störste af 

alla hajar så väl som af alla fiskar. Lemningar (gälräfständer) 

af någon hithörande form hafva blifvit funna i Cragen, af ter- 

tiärformatioren, vid Antverpen. 

1) Till dessa karakterer kan läggas, att ventrikelu skall vara afdelad 
i flera rum. Denna karakter har samband med födans beskaffenhet, och 

antyder en viss öfverensstämmelse med hvalarne. 
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iSqualus maximus, 

Selache maxima, 

Basking Shark. 

Selache maxima, 

Selachus maximus, 

iSelache maxima, 

- rostrata, 

» Maxima, 

Squale Pélerin, 

Selachus maximus, 

Selache maximus, 

Cetorhinus 

-Selache maxima, 

Brugden. 633 

Selache maxima (Gunnerus). 

Brugden. 

GUNNERUS: Det Trondhjemske Selskabs Skrifter, 3:dje 

Deel, pag. 33, tab. II. — 1765. 

LINNÉ: Systema Nat. ed. XII:ma, T. I, p. 400. — 1766. 

GUNNERUS: Det Kongel. Norske Videnskabers Selskabs 
Skrifter, 4:de Deel, pag. 14, tab. IV, fig. 1—2, — 1768. 

S. NILSSON: Prodromus Ichthyologig Scandin. pag. 114. 

— 1832. 
MÖLLER & HENLE: Systemat. Beschreib. der Plagiosto- 

men, pag. 71. — 1841. 

S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

720. — 1855. 
W. YARRELL: History of the Brit Fishes, 3:rd ed. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 508. — 1859. 

J. CoucH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. I, pag. 60, pl. XIV. — 1864. 
ÅA. GUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus, vol. 

VIII, pag. 394. — 1870. 

JAP. STEENSTRUP: Om Gjellegitteret eller Gjellebar- 

derne hos Brugden, etc.; Oversigt over det K. Danske 

Vid. Selskabs Forh. 1873, N:o 1 (särsk. aftr.) — 1873. 

P. Pavest: Contribuzione alla storia naturale del Ge- 

nere Selache; Annali del Museo Civico di Storia Natu- 

rale di Genova, vol. VI, 1874 (särsk. aftr.), pag. 36, 

tav. I—IIi. — 1874. 

IDEM: ibm. 
R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 209. — 1875. 

P. GEEVAIS: Journal de Zoologie, 'T. V, pag. 319, pl. 

XIII & XIV, — 1876. 

P. Pavest: Seconda Contribuzione alla Morfologia e Si- 

stematica dei Selachi; Annali del Museo Civico, vol. 

XII, 1878, (särsk. aftr.) pag. 416. — 1878. 

R. CoLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78, Vidensk. Selsk:s i Christiania Forh. 1879, 

N:o 1 [särsk. aftr.], pag. 103. — 1879. 

E. Moreau: Hist. nat. des Poiss de la France, T. I, 

pag. 305. — 1881. 

JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 31. — 1882, 

FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland 

vol. II, pag. 303, pl. 158, fig. I. — 1880—1884. 

I Norge benämnes den vanligen Brugde, ehuru den äfven stundom 

der kallas Brygde. 
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Beskr. Den är utan tvifvel den störste af alla nu lef- 

vande fiskar. Enligt Gunservs!) blir den 10—12, ja, till och 
med 16 famnar (18—21.6 met.) lång. Ehuru det synes, som 

den under medlet af förra seklet och något derefter (som var 
den tid då Gunservs gjorde sina iakttagelser) skulle hafva er- 

nått betydligare dimensioner än nu för tiden, har man dock 
äfven under senare tid någon gång fångat exemplar af särdeles 

betydlig storlek, utvisande, att den ännu häfdar sin rätt att 

betraktas såsom den störste af alla fiskar. Så t. ex. uppgifver 

R. Corzrerr (Meddelels. 1875—78), att omkr. år 1868 harpune- 
rades i Vestfjorden i Norge ett exemplar, hvars lefver fylde 23 

tunnor, eller 27 hektoliter, och att ett annat blef är 1844 fån- 

gadt vid Smölen, utanför Trondhjemsfjorden, som var 46 Norska 
fot, eller 15 met. långt, och innehöll 14 tunnor, eller 16 hek- 

toliter lefver. I allmänhet hafva emellertid de under senare 

tiden erhållna exemplaren varit mindre, sannolikt beroende dels 

derpå, att brugdefisket för det mesta upphört, och dels derpå, 

att de stora hålla sig längre ute i oceanen och äro svårare att 

fånga. Pavesi uppräknar i sin 2:dra afdelning de under detta 

seklet vid Europas och Nordamerikas kuster enligt hans vet- 

skap erhållna exemplaren, och af dem är det största mellan 12 

och 13 meter långt. — För de utförligaste och bästa beskrif- 

ningarne och afbildningarne af denne sällsynte, eller möjligen 

rättare svåråtkomlige haj hafva vi att tacka Pavesi (anf. st.), 

ehuru de af honom beskrifna exemplaren äro yngre, och icke 
fullt ådagalägga den äldre brugdens utseende, då dess kropps- 

form med åldern lär undergå temligen betydliga förändringar. 

Genom Doktorerne D. C. DaAniEnssens och J. KOorEns, sris, be- 

nägna medverkan, för hvilken vi härmed uttrycka vår lifliga 

erkänsla, hafva vi varit i tillfälle att uppmäta och afteckna det 

i Bergens museum förvarade, uppstoppade exemplaret af denne 

haj, hvilket exemplar, möjligen med undantag af en eller annan 

oriktighet i hufvudets form, synes vara särdeles väl uppstop- 

padt. Det är, såsom bekant, det enda inom vår Skandinaviska 

nords museer förvarade exemplaret af den samme. Det är emel- 

lertid, liksom de af Pavest beskrifna exemplaren, helt ungt, 

ehuru något större än det största af dem. Dess totallängd till 

1) Det Trondhjemske Selsk:s Skrifter, 3:dje Deel, p. 36; och det K. 
Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 4:de Deel, p. 18. 
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spetsen af den öfra stjertfenfliken är 3.9 meter. Dess kropps- 

form är mycket långsträckt och framtill mindre och baktill 

mera hoptryckt, och öfverensstämmer i det närmaste med den, 

som figuren 1 i Pavesrs senare afhandling utvisar. Den figur, 

som Fr. Dar gifvit, och som är tecknad efter ett något mindre 

exemplar i British Museum, utvisar en tjockare och troligtvis 

för tjock kroppsform. De äldre äro emellertid sannolikt tjoc- 

kare än de yngre, och i kroppsformen närmande sig till håbran- 

den, och det exemplar, som Gunseruvs beskrifver och afbildar i 

sin första afhandling, var enligt hans uppgift omkr. 5 famnar, 

eller 30 fot långt och 2 famnar, eller 12 fot i omkrets. Då 

man kan beräkna kroppens största höjd till något öfver !/; af 

dess omkrets, emedan den är något högre än tjock, så kunna 

vi således beräkna nämnda höjd till omkr. 4!/, fot. Kroppens 
största höjd innehölls således hos detta exemplar omkr. 6 3/, 

ggr i totallängden. Det i Bergens museum befintliga exempla- 

ret har den största kroppshöjden strax framom 1:sta ryggfenan, 

och nämnda höjd innehålles hos det omkr. 8 ggr i totalläng- 
den. Hos det 2:dra af Pavesi beskrifna exemplaret var total- 

längden 3.25 met. och kroppshöjden vid främre kanten af bröst- 

fenans fäste 0.40 met. och denna senare innehölls således omkr. 

8!'/; ggr i den förra. Det synes således, som största kropps- 

höjden hos de äldre innehålles omkr. 6, eller möjligen något 

mindre än 6, och hos de yngre omkr. 8 ggr i totallängden. 

Bakom 1:sta ryggfenan och ännu mera bakom bukfenorna afta- 

ger kroppen starkt i höjd bakåt, och stjertens minsta höjd 

framom stjertfenan innehålles omkr. 3!/, till 4 ggr i största 
kroppshöjden. Sidokölarne å stjerten äro ganska starkt utstå- 

ende, så att stjertens bredd strax framom stjertfenans bas är 

'nära 11!/, ggr större än dess höjd derstädes. Den har enligt 

Pavesi der en tydlig afsats både i öfre och undre kanten. En- 

ligt Dar finnes en sådan blott i den förre kanten. Vid bröst- 

fenorna utgör tjockleken ungef. 3/, af kroppshöjden. Afståndet 

mellan nosspetsen och kloaken innehålles omkr. 13/5 till 12?/; 

ggr i totallängden, och kloaken är således belägen bakom midten 
af den senare, och sitter såsom vanligt mellan bukfenornas baser. 

— Hufvudet är stort, beroende till väsendtlig del på munhå- 

lans och gälkaviteternas betydliga utvidgning. Det lär för öf- 

rigt efter åldern i sin form vara vexlande, och skall, emot det 

vanliga förhållandet, hos de yngre hafva längre och mera till- 
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spetsad nos. Enligt Pavest innehålles afståndet mellan nos- 
spetsen och framkanten af bröstfenans bas!) omkr. 3!/, ggr i 
totallängden, och enligt hans lemnade figur 1 å pl. 3 i den 

2:dra afhandlingen innehålles hufvudets egentliga längd, eller 

afståndet mellan nosspetsen och den 1:sta gälspringan, omkr. 

5 ggr i totallängden. Enligt samma figur innehålles nosens 
längd till ögat omkr. 2!/, ggr i den sist uppgifna hufvudläng- 

den, och enligt de af Pavest uppgifna måtten innehålles nosens 

längd till ögats midt 3:ne ggr i afståndet mellan nosspetsen 

och bröstfenan. Å det uppstoppade exemplaret i Bergens mu- 

seum är nosen mycket kortare (och utan tvifvel allt för kort), 

och dess längd innehålles omkr. 5 ggr i hufvudets d:o till öf- 

verste delen af den 1:sta gälspringan. Den af Dar lemnade 

figuren efter det i British museum förvarade, uppstoppade, min- 

dre exemplaret, antyder, att nosens längd skulle innehållas nära 

3 ggr i hufvudets d:o till den l:sta gälspringan. VSedt från 
sidan, är hufvudet af en nästan konisk form, med den öfra pro- 

filen nästan rät, och blott litet inbugtad å nosens bas, och med 

den bakre delen af den undra d:o något uppstigande och med 

en tydlig afsats vid underkäkens spets, hvarefter framåt nosens 

undra profil är vågrät och något bugtig, tills den vid nosens 

främre ände är starkt uppstigande och svagt urbugtad samt 

slutande 1 den trubbspetsige nosspetsen. Sedt ofvan- eller un- 
derifrån, har hufvudet en med den förre helt olik form. Det 

har å hvardera sidan bakom ögat en starkt utstående konvexi- 

tet, dels på grund af utvidgning af kraniet härstädes, och dels 

på grund af en sådan af munhålan. Denna utvidgning minskas 

bakåt från och med den 1:sta till och med den sista, eller 5:te 

gälspringan. Framom ögonen är nosen, sedd ofvanifrån, be- 

gränsad å sidorna från den bakre delen af hufvudet genom 

djupa urbugtningar å sidorna, och är starkt afsmalnande framåt, 
der den slutar med en kort, å sidorna något urbugtad, trubb- 

spetsig spets. I öfverensstämmelse dermed att munhålan är af 

betydlig vidd, är munöppningen särdeles bred och stor, för att 

kunna på en gång i mun- och gälhålorna insläppa en större 

1) Han beräknar hufvudets längd till den sista gälspringan, eller till 

bröstfenan, ehuru hufvudet baktill begränsas af den 1:sta gälspringan, hvil- 

ket ådagalägges af den af honom öfver den främre delen af skelettet gifna 

figuren 1 å den 2:dra planchen i hans I;sta afhandling. 
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mängd vatten, som utsläppes genom de stora gälspringorna, och 
ur hvilket genom silning de små djur samlas i munnen, som 

tjena den till föda. Munvinklarne, som äro belägne ett godt 

stycke bakom ögonen, sträcka sig å sidorna nära intill hufvu- 

dets sidokonvexiteter. Nosen är mjuk och ofvan och å sidorna 

med tätt sittande slemporer. Näsborrarne sitta vid undre sido- 

kanterne af nosen och mycket närmare ögonen än nosspetsen. 

Ögonen äro mycket små, och hafva sitt läge nära öfre mun- 

kanten och ofvan främre kanten af underkäken. Spruthålen äro 

helt små, och äro belägne högt uppe på hufvudet och långt 

bakom ögonen, och nästan midt emellan dessa och de öfre vink- 

larne af de främsta gälspringorna. Dessa senare äro såsom 
vanligt å hvardera sidan 5, och alla äro belägna framom bröst- 

fenorna, samt utomordentligt stora och sträckande sig ned på 

buksidan, och de främre, som äro något större än de bakre, 

taga sin början uppe på ryggen vid nacken, och sträcka sig så- 

ledes tvärs öfver hela kroppssidan. Gaälbågarne äro i öfverens- 

stämmelse dermed af ovanligt stor längd, hvarigenom en dub- 
bel förmån vunnits, nemligen för det första en större utsträck- 

ning och starkare utveckling af respirationsorganet, och för det 

andra ett större utrymme för den för denne haj egendomlige 

silapparaten, som är bildad af de utomordentligt talrika, långa 

och fina, benartade gälräfständerna. Denna apparats byggnad 

och betydelse har först blifvit rigtigt beskrifven och förklarad 

af Japetus STEENSTRUP i en skarpsinnig afhandling af år 1873"), 
ehuru den redan var antydd af Gunserus. Dessa gälräfständer 
sitta å den 1:ste och siste gälbågen i enkel rad, men i dubbla 

rader å de 4 mellerste egentlige gälbågarne, å den inre eller 

främre kanten af gälbågen, och således på vanligt ställe, samt 

tätt intill hvarandra. De äro hårda och styfva, men dock böj- 

liga, samt mycket fina, ehuru något tjockare än grofva borst 

och emot basen bredare, och med basaländen vid fästet omböjd, 

och enligt Gunwerus och enligt hvad vi sjelfve erfarit?) af en 

1) Om Gjellegitteret eller Gjellebarderne hos Brugden; Övers. over 

det K. Danske Vidensk. Selsk:s Forh. 1873, N:o 1. 

2) Professor T. TULLBERG har bland de s. k. Marklinska samlingarne 

i Upsala Universitets zoologiska museum funnit en större del af en dylik 

gälbåge, med derå sittande gälräfständer, och har haft den godheten att 

meddela oss densamma till undersökning. 
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svart eller svartbrun färg, och hos större exemplar af omkr. 130—- 

150 mill:s längd !). Då de således sitta mycket tätt, erhålla de till- 

samman på en gälbåge, såsom Gunnerus nämner, någon likhet 
med ett pennfan, eller rättare med en tätkam med långa tänder. 

Enligt Gunsserus är hos de större exemplaren den gälräfständer 

bärande gälbågen en famn (1.8 met.), eller mera lång; och gäl- 

räfständernas antal å en dylik med dubbla rader försedd båge 
kan, då vi å det i Upsala Universitets zoologiska museum be- 

fintliga stycket, som är omkr. 0.6 met. långt, räknat omkr. 670 
dylika tänder i enkel rad, beräknas till omkr. 4,000. Då såsom 

nämndt sådana gälräfständer förefinnas, icke endast på de 4 ordinäre 

gälbågarne, der de sitta i dubbla rader, utan äfven 1 enkel rad 

på den l1:sta gälspringans främre vägg och på den båge, som 

bildas af nedra svalgbenet, är det lätt att finna, att det hela 

utgör en storartad silapparat (med omkr. 40,000 gälräfständer), 
som är i hög grad lämplig att ur vattnet sila de massor af 

smärre djur, som utgöra födan för denne kolossale fisk, liksom 
för de store bardhvalarne, och hvilka djur (företrädesvis Pteropoder 

och Copepoder eller andra smärre blöt- och kräftdjur) förekomma 

1 stor myckenhet nästan öfver allt i oceanerne. — Tänderna äro 

utomordentligt små och, såsom man med rätta kan säga, rudi- 

mentära, samt till formen öfverensstämmande med den af Pa- 

vest i hans 1:sta afhandling, taflan IT, fig. 5, lemnade afbild- 

ning. De största hos exemplaret i Bergens museum hafva vi 

funnit vara endast omkr. 3 mill. långa eller höga. De äro af 
en nästan konisk form, med spetsen, hvars sidokanter äro något 

litet utstående och släta, tillplattad och tvärt bakåt eller inåt 

böjd. De längst åt sidorna sittande äro minst och föga märk- 

bara. I midten af hvardera käken är en tandlucka. Å hvardera 

sidan af denna bilda de enligt Gunnerus (hos de äldre) 4-—5 och 
enligt Pavesi (hos yngre) 3—4 transversella rader, och enligt den 

senare sträcka dessa rader sig icke till munvinklarne. Det är 

således en i högsta grad reducerad tandbeväpning, som utan 

tvifvel icke har någon egentligen funktionel betydelse. — I1:sta 
ryggfenan är temligen stor, och har sitt läge framom bukfe- 

norna, ehuru närmare dessa än bröstfenorna. Dess höjd, som 

stundom är mindre än och stundom ungef. lika med dess längd, 

1) Enligt PAVESI voro gälräfständerna hos det af honom beskrifna 

3.25 met. långa exemplaret blott 30 mill. långa. 
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är alltid något mindre än största kroppshöjden, och är stundom 

ungef. lika med och stundom något större än nosens längd till 

ögat, samt innehålles hos de yngre nära 3:ne ggr i afståndet 

mellan nosspetsen och basen af bröstfenan. Afståndet mellan 

nosspetsen och ryggfenan innehålles omkr. 2!/, ggr i totalläng- 

den, och den börjar således ett godt stycke framom midten af 
den senare. Den är af en nästan triangulär form, med bakre 

(öfre) kanten starkt stupande och något urbugtad, och med öfre 

hörnet tillspetsadt. — 2:dra ryggfenan, som är liten och som 
börjar på ett afstånd från den 1:sta d:o, som innehålles omkr. 

4! till 5!/, ggr i totallängden och är något mindre än den 

dubbla höjden af 1:sta ryggfenan, och som slutar på ett afstånd 

från stjertfenan, som är något större än 1/, af det förra af- 

ståndet, är flera gånger mindre än den 1:sta ryggfenan, ehuru 

den är jemförelsevis större än samma fena hos håbranden. Dess 

öfra hörn är aftrubbadt och dess bakre d:o är utdraget och till- 

spetsadt. — Analfenan är något mindre än 2:dra ryggfenan 

och ungef. af samme form som den, och den börjar något så 

när under dess midt, eller ock närmare slutet af dess fäste, 

samt slutar något bakom detta, samt ungef. under början af 

stjertkölen. — Bröstfenorna äro temligen stora och af en ellip- 

tisk och temligen starkt tillspetsad form, och räckande, tillba- 

kalagda, till eller något bakom början af 1:sta ryggfenan. De- 

ras längd är betydligt större än största kroppshöjden, och in- 

nehålles omkr. 12/, till 12?/, ggr i afståndet mellan nosspetsen 
och bröstfenans bas, samt nära 6 ggr i totallängden. — Buk- 

fenorna äro knappt hälften så stora som bröstfenorna samt af 

en nästan triangulär form, med bakre (undre) kanten konkav 

och alla hörnen spetsvinkliga. De äro fästade bakom midten 
af totallängden, och afståndet mellan dem och bröstfenorna är 

betydligt vexlande, och innehålles omkr. 2!/, till 32/3, eller 

enligt den af Pavesi först gifna teckningen t. o. m. omkr. 4 ggr i 

totallängden. Deras höjd eller längd innehålles hos yngre omkr. 

1?/, ggr i största kroppshöjden, och nära 3:ne ggr i afståndet 

mellan nosspetsen och bröstfenorna. — Stjertfenan är mycket 

stor, och derigenom, att dess undra flik är starkt utbildad, har 

den, liksom hos håbranden, en irreguliert eller snedt halfmån- 
formig form, och dess öfra flik, som är längre än dess nedra 

d:o, har i undre kanten nära spetsen en afsats eller inskärning. 

Längden af den öfra stjertfenfliken innehålles något öfver 5 
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ggr, och afståndet mellan båda flikarnas spetsar innehålles om- 
kring 4 till 4!/, ggr i totallängden. — Huden är hos stora 

exemplar enligt GunnErus 1—2 tum eller 25—50 mill. (een til 

to Finger) tjock, och har derför enligt honom i Norge begag- 

nats till skosulor och till seldon. Den är öfver allt mycket 
sträf af små taggar, som äro synlige för det obeväpnade ögat. 

— BSidolinie saknas eller är otydlig. — Färgen är enligt Gus- 
NERUS mörkt grå, och enligt Pavesr ofvan mörkt stålgrå, med 
blåaktig anstrykning, och under hvit. 

Brugden har aldrig anträffats i grannskapet af någon Svensk 

kust, och tillhör således icke Sveriges Fauna. Vid Norges vestra 

och nordvestra kuster, der den förr utgjort föremål för ett in- 

bringande fiske, har den deremot sedan sekler tillbaka varit 

känd under namnen Brugde och Brygde. Den förekom och fån- 

gades under förra seklet och början af innevarande sekel före- 
trädesvis utanför Nordmöre och Nordland, från Stat till Helge- 

land, ehuru den äfven stundom visade sig och blef fångad så 

väl söder som norr om nämnda lokaler: så väl söder om Ber- 

gen som vid Finmarken, der den på senare tiden skall hafva 

blifvit iakttagen t. o. m. i Varangerfjorden enligt Corrertr. En- 

ligt Gusservs började man vid Nordmöre under slutet af 1750- 
talet och början af 1760-talet bedrifva brugdefisket med mera 

ifver än förut, och denna omständighet begagnades af honom 

till inhemtande af kännedom om denne förut föga eller icke för 

naturforskarne bekante fisk, som då derstädes icke tycktes vara 

sällsynt. Detta fiske bedrefs sedermera fortfarande med fram- 

gång, och R. Corrett anför, att under sommaren år 1800 blefvo 

på en sträcka af blott 3 mil utanför Bergen 31 exemplar af 

brugden fångade, och att den ännu under åren mellan 1830 

och 1840 fångades temligen talrikt. Sedan har den emellertid 
aftagit i antal, och under en längre följd af år har blott ett 

eller annat exemplar blifvit fångadt på vidt skilda lokaler vid 

Norges nordligare kuster. Således blef år 1868 ett stort exem- 

plar fångadt i Vestfjorden i granskapet af Lofoten, der den allt 

emellanåt skall visa sig, och der den i synnerhet på fiskeplat- 

serne nedanför Senjen regelmässigt förekommer nästan hvarje 
sommar ; och ett exemplar blef i medlet Februari år 1877 iakt- 
taget i Varangerfjorden, der den icke under de 20 föregående 

åren skulle hafva blifvit bemärkt. Enligt till Cornretrt lemnade 
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uppgifter skall den dock nästan årligen i Juli och Augusti må- 

nader visa sig utanför Söröen i trakten af Hammerfest. Öfver- 

verhufvud taget synes det således, som den vid Norges kuster 
hade blifvit allt mer och mer fåtalig. Möjligen kan ock grun- 

den till, att den så sällan iakttages derstädes, till en del ligga 

deruti, att det svåra och lifsfarliga brugdefisket kommit ur 

bruket, och lemnat rum för andra mindre farliga och indräg- 

tigare fisken. — Vester ut förekommer den enligt Fazer vid 

Island, der den dock enligt Car. LörKen är mycket sällsynt, och 
enligt Jorpan & GinBert m. fl. vid östra kusterna af Nordame- 

rika ned till Virginia. Man har trott, att den förekommit vid 

Grönland, men Cur. LörtkKes!) har upplyst, att den derom af 

FaBricius lemnade uppgiften icke är tillförlitlig. Söder ut i 

Europa förekommer den i granskapet af kusterna af England, 

Skotland, Irland, Frankrike och Portugal samt i Medelhafvet, 

ehuru den öfver allt, med undantag af hafvet utanför vestra 

kusten af Irland, är mycket sällsynt. Den är i allmänhet om- 

vexlande i sitt uppträdande, så att den något år kan visa sig 

talrik, och följande år högst fåtalig. Det har merendels varit 

under den varmare årstiden som den visat sig vid Norge och 

der blifvit fiskad, och enligt J. CovcH är det under våren i 
April och Maj som den visar sig i stim utanför vestra kusten 

af Irland och vid öarna utanför Skotlands vestkust, samt der- 

ifrån vandrar emot norden. Man skulle deraf kunna draga den 

slutsats, att den egentligen är en sydligare fisk, och att den 

till Norge kommer söderifrån, om det än får antagas, att den 

blott tillhör Nordatlanten och Medelhafvet. 

Byggnaden af brugdens mun, den rudimentära beskaffen- 

heten af dess tänder och den egendomliga silapparaten (”Gjzl- 

legitteret”, STtEEnstrur), som den har å sine gälbågar, lemna en 

god ledning för att till en del bedöma dess lefnadssätt. Den 

är genom dessa förhållanden, såsom vi redan hafva antydt och 

såsom allt sedan GunnEri tid allmänt blifvit antaget, tydligen 
bestämd till att lefva af små pelagiska djur, som den, liksom 

bardhvalarne, silar ur vattnet, och både härigenom och genom 
sin storlek företer den bland fiskarne en parallelism med dessa 

1) Vidensk. Meddelels. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1879— 

80, p. 62. å 

Lilljeborg : Fiskarne. III | 41 
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däggdjur. Deraf följer ock, dels att den är en pelagisk fisk, 
och dels att den icke är någon djupvattensfisk, emedan det är 

i den vide oceanen och vid ytan, eller högre upp i vattnet, som 

den har att söka sin föda, då de små djur, som den uppsilar, 

i allmänhet äro ytdjur och icke förekomma på några betydli- 
gare djup.- Man kan äfven säga, att den öfver hufvud taget 
lefver af samma slags djur, som sillen, och derför måste den, 

liksom den senare och bardhvalarne, föra ett kringstrykande 
pelagiskt lif. Det är derför endast undantagsvis och vanligen 

endast under lugna och varma sommardagar, och möjligen i 

och för. fortplantningen, som den närmar sig kusterna. Den 

är ock till följd deraf icke någon roffisk, och saknar den vild- 

het och grymhet, som tillhöra dylike fiskar, och deraf kan man 

förklara det hos den lugna och fredsamma lynne, som gjort 

det möjligt att fånga den medelst harpunering. Under lugna 
och varma solskensdagar har man derför både vid Norge och 

utanför Irland ofta fått se den liggande stilla och liksom sof- 

vande i hafsytan, baddande sig i solskenet, och dervid har man 

kunnat närma sig den, för att kasta harpunen i dess kropp. 

Deraf har man i England fått anledning till att gifva den 

namnet Basking Shark. Man har stundom uppgifvit, att den 

slukar mindre fiskar, såsom sill, och att den vid Irland stun- 

dom uppsöker platserne för sillfisket och störer detta. Huru än 

härmed sig förhåller, så är sillen tydligen icke dess normala 

föda. Dess fortplantning är okänd... — Det är i och för dess 

store, mycket oljehaltige lefver, som man idkat och idkar dess 

fångst. Denna verkställes på samma sätt, som hvalfångsten, 

medelst harpun. Den är, såsom Gunserus säger, allt för stor 

och kraftig, för att kunna fångas med en på en jernketting 

fästad krok, såsom andre större hajar. S. Ninsson har i Skan- 

dinavisk Fauna lemnat följande, honom af brugdefiskare i Norge 

meddelade uppgifter om brugdefisket derstädes. Detta fiske 

börjas vid Norges vestkust kring medlet af Augusti månad, och 

båtarne, som dertill användas, äro 18—20 alnar (10.69—11.88 

met.) långa, samt hafva 4 mans besättning. De kryssa långs 

kusten, hvarvid brugden oftast visar sig i kölvattnet och kom- 

mer nära intill båten, men stundom träffas den liggande stilla 

1 vattenbrynet. Harpuneraren tager då harpunen, som är för- 

sedd med ett långt skaft, och stöter den i brugden så djupt 

han kan. De andre hjelpa till, och ”då benet träffas, reser han 
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i ett ögonblick mot bottnen”!). Harpunlinan, som har en 
längd af 280—300 famnar och som ligger rundt upplagd (”kvei- 

let”) och klar, löper så hastigt ut, att man måste ösa vatten 

på relingen, för att den ej skall fatta eld. Sedan brugden hun- 

nit bottnen, simmar den der framåt så fort den orkar, och 

drager båten efter sig ut i vida hafvet. Stundom, om den är 

mager, kan den hålla ut ett helt dygn, men är den fet, trött- 

nar den efter 3—4 timmar. Sedan den blifvit uttröttad, hala 

de upp den till sidan af båten, och göra med en lång knif ett 

djupt insnitt i stjerten framom fenan, men skära den ej tvärs 

af, emedan den då med den stympade stjerten skulle slå båten 

i stycken. Derefter stickes den med lansar och dödas, och vän- 

des i vattnet så, att buksidan kommer uppåt, samt fastbindes 

medelst tåg vid masten. En af besättningen tager derefter en 
lång knif och skär ut ett stort stycke vid framdelen af lefvern, 
och genom öppningen sticker han in armen samt afskär alla 

band och fästen för lefvern. Till sist skär han upp buken 

långs åt med en enda skåra, då lefvern kommer upp och flyter 

på vattnet som ett bolster; men i samma ögonblick rusar vatt- 

net in i bukhålan, och då måste tågen, hvarmed brugden blif- 

vit fastsurrad, hastigt kapas, emedan båten eljest neddrages af 

brugdens tyngd. Gunserus uppgifver, att brugdefiskarena bruka 

fästa till harpunlinan några tomma tunnor, för den händelse 

att de af oroligt väder eller eljest blifva nödsakade att lossgöra 

linan från båten. Tunnorna förblifva då flytande och utvisa 

platsen. hvarest brugden håller till, och dessutom bidrager det 
motstånd, de göra, till hans uttröttande. Gunsserus uppgifver 
derjemte, att brugdefiskarena stundom äro nödsakade att låta 
brugden draga båten efter sig i en till två dagar, innan han 

blifvit så uttröttad, att de kunna närma sig honom. Nämnde 

författare uppgifver, att de största exemplaren af brugden haft 

24 tunnor lefver, och, såsom redan är antydt, har Correrr 
lemnat uppgift om en år 1868 i Vestfjorden vid Lofoten fån- 

gad brugde, som hade 23 tunnor, eller 27 hektoliter lefver. 

Mängden af lefver har emellertid företett betydliga vexlingar 
äfven hos exemplar af samme storlek, och man har förmodat, 

1) Enligt PENNANT är brugden temligen känslolös för harpunstyn- 

gen, tills dessa genom två mans förenade ansträngningar blifvit särdeles 

djupt intryckta. 
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att det berott på större eller mindre fetma. I allmänhet har 

man enligt Gusservs ansett, att honorna hafva den störste och 

fetaste lefvern. Då den olja, som lefvern innehåller, är af ut- 

märkt beskaffenhet, är det lätt att inse detta fiskes ekonomi- 

ska vigt!). 

3:dje Familjen: SCYLLIIDAE, A. GöstHER. 1870. 

(Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 400. — 1870). 

Ögonen sakna blinkhinna. Munnen är belägen undertill. 

2:ne ryggfenor förefinnas, och af dem är den främre beiägen 

öfver eller bakom bukfenorna, och saknar tagg. Analfena 

äfvensom tydliga spruthål förefinnas. Stjerten utlöper hort- 

sontelt, eller utan böjning i stjertfenan. Tänderna äro små, 

och flera rader af dem äro i allmänhet funktionella. 

Till denna familj räknas af GösrtHER 7 slägten, från tem- 
pererade och tropiska haf i både norra och södra hemisfererna. 

Tvenne slägten och 3:ne arter tillhöra vår fauna. De äro i 

allmänhet äggläggande. 

Slägten: 

SOYLGUDA. (icke sägtandad «. « «.. si. se st 1. Scyllium, G. CUVIER. 

Stjertfenans 

öfre kant .. 

framtill sägtandad. su. sr 2. Pristiurus, BONAPARTE. 

I. Slägtet Seyllium, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Animal, 1:re édit. Tom II, pag. 124. — 1817). 

Näskaviteten är skild från munnen. Tänderna äro små 

och i allmänhet med en midteltagg och 1 eller 2 sidotaggar, 

samt bildande flera transversella rader.  ÅAnalfenan börjar 

framom den 2:dra ryggfenan, och stjertfenans öfre kant sak- 

nar sågtänder. 

1) GUNNERUS har i sin senare afhandling anfört flera grunder för det 

af honom gjorda antagandet, att brugden var den fisk, som slukade och 

en liten tid herbergerade profeten JONAS. 
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De till detta slägte hörande hajarne äro i allmänhet af 

ringa storlek, och förete merendels icke någon särdeles vidsträckt 

geografisk utbredning, och äro i sin förekomst för det mesta 

litorala. Representanter för slägtet, som enligt GöstHEr (Intro- 

duction) räknar 8 arter, förefinnas dock i de flesta tempererade 
och tropiska haf. Lemningar af närstående former äro icke 
sällsynta i Lias och Kalken. ?2:ne arter tillhöra vår fauna. 

Arter: 

SOYLLIUM. (Spetsigt Wtdrd gel ade. dr Se 1. canicula, (LINNE). 
Bukfenornas 

bakre hörn . 

tab big tr Och Hobie R IRS RA 2. stellare (LINNÉ) 

1. Seylliaum eanicula (Linse). 

Småfläckige Rödhajen. 

Nasalvalvlerna äro nästan sammanflytande och endast 

åtskilda genom ett mycket smalt frenuwm. Bukfenornas bakre 

inre hörn är utdraget och spetsigt. Slutet af analfenans bas 

ligger under, eller föga framom början af 2:dra ryggfenans 

d:o. Ofvan rödgråaktig, med talrika och tätt sittande mindre 

och en del något större, svartaktige fläckar. 

.Squalus canicula, LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, T. I, pag. 399. — 

1766. 
FS Catulus, IDEM: ibm, pag. 400. (Mas). 

Canicula, A. J. REtzZIUS: Faun&g Suecice Pars I:ma, pag. 305. — 

1800. 
2 5 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

113. — 1832. 

Scyllium 5 J. MÖLLER & J. HENLE: Systematische Beschreibung der 
" Plagiostomen, pag. 6. — 1841. 

H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 814 — 

1846 -—1853. 
S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

710. — 1855. 
W. YARRELL: History of the British Fishes, 3:rd ed. 

(Richardson), vol. IT, pag. 470. — 1859. 

Rough Houndh, -J. CoucH: Hist. of the Fish. of the Brit. Islands, vol. 

I, pag. 14, pl. II. — 1864. 
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Scyllium canicula, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 
VIII, pag. 402. — 1870. 

Hd - R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 210. — 1875. 

A s< A. W. MALM: Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1875, 

N:o 10, pag. 33. — 1876. 

3 3 IDEM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 619. — 
1800: 

> E R. COLLETT: Meddelels. om Norges Fiske i Aarene 1875 

—78; Vidensk. Selskabets i Christiania Forhandi. 1879, 

N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 104. — 1879. 
i, E. MorzaUu: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 278, fig. 34 & 35. — 1881. 

3 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. Ii, pag. 309, pl. 159, fig. 1. — 1880—1884. 

: A R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 
1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bad. (särsk. 

aftr.) pag. 117. — 1884. : 

Uti Skandinavisk Fauna har den fått det Svenska namnet Småfläc- 

kig Doggfisk, och der nämnes, att den vid Kullen i Skåne kallas Håskär/f- 

ving, hvilket namn är det enda Svenska lokalnamn, som blifvit den tillde- 

ladt. Uti Ofversigt af K. Vet. Akademiens Förhandl. 1875 och i Göte- 

borgs och Bohusläns Fauna har den af ÅA. W. MALM erhållit namnet Små- 

fläckig Rödhaj, hvilket synes oss vara lämpligt, och är en försvenskning 

af det af KRÖYEK åt den samme gifna Danska namnet Smaaplettede Rödhaj. 

PBeskr. Enligt Francis Dar ernår den vid England åt- 

minstone en längd af 3!/, fot, eller 1.050 met., men hos oss 

har man, så vidt kändt är, icke erhållit någon, som öfverstigit 

2!'/, fot, eller 0.75 met. i längd, och dess vanliga längd är 

omkr. 0.55—0.7 met. — Den är af en mycket långsträckt 

kroppsform, med kroppen framtill, framom bukfenorna något 

takformig och mindre hoptryckt, och bakom de samma allt 
mer och mer hoptryckt. Ryggen är afrundad, och framom 
bukfenorna divergera kroppssidorna nedåt emot den betydligt 

bredare och något tillplattade buksidan. Största kroppshöjden, 

öfver bröstfenornas fästen och något bakom de samma, inne- 

hålles omkr. eller något öfver 10 (10!/,—101/3) ggr i total- 

längden, och störste tjockleken, strax framom bröstfenornas fä- 

sten, är blott obetydligt mindre än den förra (innehålles omkr. 
1!/,, ggr i den förra). Tjockleken strax framom bukfenornas 

fästen innehålles omkr. 153/,, och den samme vid början af den 

nedra stjertfenfliken omkr. 5!/, ggr i största kroppshöjden. 
Kroppshöjden aftager så småningom bakåt, och stjertens höjd 

vid nedra stjertfenflikens början innehålles nära 3:ne ggr i stör- 
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sta kroppshöjden. Bukfenorna sitta jemförelsevis långt framme, 
och då kloaken har det vanliga läget mellan deras baser, är 

den belägen framom kroppens midt, och afståndet mellan den 

och nosspetsen innehålles mellan 22?/; och 2!/, ggr i totalläng- 

den. Stjerten fortsättes i stjertfenan utan att göra någon böj- 

ning, vare sig uppåt eller nedåt, och dess längd är på grund 

af kloakens läge större än den öfrige kroppens d:o. — Hufvu- 

det är af medelmåttig storlek, och framtill nedtryckt, med af- 

rundad nos, och baktill något bredare än kroppen bakom det 

samma. Dess längd till den 1:ste gälöppningen eller gälsprin- 

gan innehålles omkr. 8!/, till 8!/; ggr i totallängden, och är 

större än största kroppshöjden. Nosen är kort och framtill 

starkt nedtryckt, och vid spetsen bredt afrundad?). Dess längd 

till ögonen innehålles omkr. 27/, till 23/, ggr i hufvudets angifna 

d:o. Afståndet mellan nosspetsen och munspringan är betydligt 

kortare än nosens längd, och innehålles omkr. 12?/; till 11/, 

ggr i den samma. Munspringan är nästan halfceirkelformad, 

och munvinklarne äro ungef. under ögonens bakre kanter, samt 

äro betäckte af å sidorna af öfverkäken varande öfverläppsflikar. 

Underkäken har å hvardera sidan emot munvinkeln en rörlig 

underläpps- eller labialflik. Nasalvalvlerna äro nästan, men 

icke fullständigt sammansmälta, emedan gränsen dem emellan 

midt för öfverkäken är utmärkt genom ett smalt frenum eller 

fäste, hvarigenom de äro fästade till nämnde käke, och midt 

för detta fäste hafva de merendels en helt liten inskärning i 

den bakre kanten, som eljest är temligen djupt urbugtad, och 

saknar inskärningar närmare sidohörnen. Afståndet mellan de 

främre näsborrarne är något mindre än nosens längd. De bakåt 

gående nasalkanalerne sluta vid öfverkäkens tandrader, och sträcka 

sig icke in i munhålan. Ögonen äro stora och försedda med 

både öfre och undre ögonlock, eller dem betäckande rörlig hud. 
Deras längddiameter innehålles omkr. 2!/, ggr i hufvudets an- 

gifna längd. Pannan är plattkonvex, eller hos yngre med en 

långsgående rygg och på hvardera sidan af den med en grund 
långsgående grop, och dess bredd, med inberäkning af de öfre 

ögoulocken, är ungef. lika med ögats längddiameter, och utan 

nämnde inberäkning blott något mera än 1/, så stor. Nära 

1) Hos exemplar från Medelhafvet hafva vi funnit nosspetsen smalare 

afrundad än hos sådana från Sverige. 
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bakom ögat är spruthålet, hvars diameter blott utgör ungef. 

1/, af ögats d:o. Gälspringorna äro temligen små, och den 
bakersta, som icke har hälften af den 1:stas höjd, är bakom 
och den näst bakersta öfver framkanten af bröstfenans bas. In- 

gen af dem går ner under bukkanten. — Tänderna äro små 
och talrika, och bilda 4—53 transversella rader å hvardera kä- 

ken, och äro å båda käkarne ungef. lika. De hafva en åt si- 
dorna utbredd bas, från hvilken utgår en större midteltagg, på 

hvardera sidan af hvilken vid basen äro 1—2 mindre taggar. 

De i ytterkanterne och emot munvinklarne sittande tänderna 
äro mindre och med mindre utbildade taggar. — I1:sta rygg- 
fenan sitter långt tillbaka och börjar öfver eller föga bakom 

slutet af bukfenornas fästen, och obetydligt framom midten af 

totallängden, så att afståndet mellan den och nosspetsen inne- 

hålles omkr. 2!/,—21/, ggr i nämnda längd. Den är temli- 
gen liten och af en nästan triangulär form, med det öfra hör- 

net trubbigt eller afrundadt och det bakre nedra d:o rätvink- 

ligt. Längden af dess snedt bakåt och uppåt rigtade framkant 

är något mindre, eller ock nästan lika med kroppens största 

höjd, men dess vertikala höjd är blott obetydligt större än !/3 

af den samma, och längden af dess bas är något större än dess 

nämnda höjd. — 2:dra ryggfenan börjar på ett afstånd från 

den 1:sta d:o, som är ungef. lika med, eller ock något större än 

hufvudets angifna längd, och den är något mindre än den 1:sta, 

men ungef. af samme form, dock med det öfra hörnet något 

mera afrundadt. Afståndet mellan denna fenas bas och stjert- 

fenans spets innehålles omkr. 3?/, till 33/, ggr i totallängden. 

— Analfenan, som börjar bakom 1:sta ryggfenans fäste och 

har sin bas slutande under eller föga framom början af 2:dra 

ryggfenan, är temligen lång, men låg, och af en trubbvinkligt 

triangulär form, med den trubbige vinkeln afrundad och belä- 

gen ungef. å midten undertill. Dess bakre vinkel är spetsigt 

utdragen. Arfståndet mellan dess och bukfenornas fästen inne- 

hålles omkr. 9!/, till 91/, ggr i totallängden, och längden af 

dess bas är något kortare än hufvudets angifna längd, men 

större än största kroppshöjden, och dess vertikala höjd innehål- 

les nära 3:ne ggr i hufvudets längd. Afståndet mellan slutet 

af dess bas och början af den nedra stjertfenfliken innehålles 
mellan 13 och 14 ggr i totallängden. — Stjertfenan är hori- 

sontel, d. v. s. icke uppåt böjd, och låg, men lång, så att dess 
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längd från början af nedra stjertfenfliken innehålles blott om- 

kring 4?/; till 43/; ggr i totallängden. Dess bakre ände är 
snedt afskuren, eller ock mycket grundt urbugtad, och med 

afrundade hörn, af hvilka det öfra är något bakom det nedra. 

Dess öfra flik är lägre, och börjar ett godt stycke bakom bör- 

jan af dess nedra d:o, samt har öfre kanten jemn. Dess nedra 

d:o, som ett sycke framom stjertfenans ände genom en afsats 

eller inskärning är afskild från denne ände, företer en form, 

som mycket liknar analfenans, ehuru den är betydligt (omkr. 

1!/,; ggr) längre än denna. Den har framtill ett afrundadt 

hörn, öfver hvilket dess höjd är något litet större än stjertens 

höjd vid denna fiks början, och dess undre kant är bakom 

detta hörn grundt urbugtad, och den aftager i höjd emot in- 

skärningen. — Bröstfenorna äro, såsom vanligt, stora, ehuru 

icke särdeles långa, men breda och af en ovalt rhomboidisk 

form. De äro fästade nere vid bukkanten och med ett nästan 

horisontelt fäste. Längden af deras främre, bågformigt böjde 

kant är något litet längre än, eller stundom nästan lika med 
hufvudets angifna längd, och deras bredd är något större än 

2/, af deras nämnda längd. Deras yttre kant är rät eller 

svagt bågböjd, och deras yttre hörn trubbigt afrundadt. — 

Bukfenorna, som äro fästade på ett afstånd från bröstfenornas 

fästen, som innehålles omkr. 51/; ggr i totallängden, och på 

ett d:o från nosspetsen, som innehålles omkr. 23/; till 22/3; ggr 

i nämnda längd, äro af en nästan elliptiskt rhomboidisk form, 

med det yttre bakre hörnet afrundadt och det inre bakre d:o 

spetsigt utdraget och räckande något bakom 1:sta ryggfenans 

början. Slutet af deras fäste är under, eller något framom 

nämnda början. De äro horisontella och mycket mindre än 

bröstfenorna, och deras längd från början af deras fäste till 

deras bakerste spets, som är något mera än dubbelt så stor, 

som deras bredd, är hos hanen något större och hos honan nå- 

sot mindre än bröstfenans nämnda längd. — Huden är, i syn- 

nerhet då den strykes bakifrån, sträf af mycket små och tätt 

sittande fjällike benknölar, som i sin form mycket likna tän- 

derna, med undantag af dem på främre delen af nosen, som 

äro rundade och släte och glänsande. Desse knölar äro i all- 

mänhet kölade och i bakre kanten försedde med 1—3 spetsar, 

som utgöra fortsättningar af kölarne, och af hvilka den mel- 

lerste är störst. — Sidolinien, som framtill går närmare rygg- 
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kanten, är antydd ända ut till stjertens spets, ehuru den bakåt 
icke är synnerligen tydlig. — Färgen är något, ehuru ej myc- 

ket vexlande. Ofvan och på sidorna är bottenfärgen i allmän- 

het rödgråaktig, på öfre delen af hufvudet och på ryggen mör- 

kare och stötande i mörkt gråbrunt, och nedåt sidorna ljusare 
och stötande i grågult, och öfver allt här är den mer eller min- 

dre tätt fläckig af dels små och dels något större, rundade, 

svartaktige fläckar. På öfre delen af hufvudet och på ryggen äro 

desse fläckar i allmänhet mycket små och särdeles tätt stående. 

Nedåt sidorna äro de glesare och i allmänhet större, och på si- 

dorna af stjerten äro de i synnerhet glese. Rygg- och stjert- 

fenorna och bröst- och bukfenorna å öfra sidorna äro äfven för- 

sedda med dylike fläckar, som dock der i allmänhet äro något 

större och glesare än på ryggen. På analfenan äro fläckarne 

otydlige. Buksidan och undra sidorna af bröst- och bukfenorna 

äro hvita eller hvitaktiga. På exemplar från Medelhafvet, i 

synnerhet på sådana från Algier (förvarade i Upsala Universi- 

tets zoologiska museum) hafva vi iakttagit, att de mörke fläc- 
karne å ryggen och i synnerhet å sidorna varit något större 

och glesare än de i allmänhet äro hos våra större inhemska 

exemplar. 

Hanen har små kopulationsorgan, som icke räcka till buk- 

fenornas bakre spetsar, samt knappt hafva !/, af dessa fenors 

ofvan angifna längd. För öfrigt utmärker den sig från honan 

genom något större bukfenor, såsom ofvan är antydt, och der- 

igenom att dessa fenor med inre kanterne äro sammanvuxna 

till nära deras bakre spetsar. 

Småfläckige Rödhajen är i allmänhet hos oss sällsynt, och 

förekommer endast vid vår vestra hafskust, der den då och då 

erhålles, och synes oftast hafva anträffats i sydligaste Kattegat 

vid Kullen i Skåne, emedan denna lokal, är den enda hos oss, 

der den blifvit af fiskarena utmärkt med ett eget namn. Den 

har icke anträffats i Östersjön. Enligt Skandinavisk Fauna fö- 

rekommer den då och då i Öresund, hvarest den erhållits i 

granskapet af Råå fiskläge. Upsala Universitets zoologiska mu- 
seum har från högre läroverkets i Malmö museum erhållit ett 
exemplar, som blifvit fångadt i Öresund mellan Malmö och Hel- . 

singborg, och samma museum har af Konservator G. KoLtHoFF 

erhållit ett exemplar, som blifvit fångadt i Bohusläns skärgård 

i Oktober 1881. I Göteborgs och Bohusläns Fauna uppgifves, 

att den är mycket sällsynt utanför Göteborgs och Bohusläns 
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skärgårdar, men att der dock fångas nästan hvarje år ett och 

annat exemplar utanför de yttre delarne af skärgårdarne, samt 

merendels på kolje- eller storbacka, på ett djup af 20—45 

famnar. Under en tid af 30 år hade författaren endast sett 

10 exemplar, som der blifvit fångade. C. Ceperström!) upp- 

gifver den såsom sällsynt i trakten af Strömstad. — Enligt R. 

Corrett förekommer den sällsynt eller sparsamt vid Norges 

södra och vestra kuster, och har en och annan gång blifvit ta- 

gen så väl i Christianiafjorden som i trakten af Bergen. Så 

långt upp emot norden som till trakten af Trondhjem går den 

troligtvis icke, emedan den icke af Konserv. Storm blifvit an- 

träffad i Trondhjemsfjorden. — Enligt G. WistHer?) är den 
äfven temligen sällsynt vid Danmarks kuster. Vid de flesta 

af Englands kuster, i synnerhet dess södra och vestra äfvensom 

vid Irlands kuster är den allmän, och enligt Morrav är den 

särdeles allmän vid alla kuster af Frankrike, och är äfven all- 

mänt utbredd i Medelhafvet. Den är således tydligen en mera 

sydlig fisk, som icke, åtminstone normalt, fortplantar sig i när- 

heten af våra kuster, då härstädes endast äldre exemplar er- 

hållits, och derför endast tillfälligtvis besöker vår Skandina- 

viska nord. 

Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna håller den sig hos 

oss vanligen på temligen betydligt djup, och fås derför icke 

nära intill stränderna, ehuru den enligt Fz. Dar lär föredraga 

sandig botten. Den, såsom vanligen äfven andre roffiskar, är 

företrädesvis i rörelse om nätterna, för att söka rof. Den skall 

vara mycket seglifvad, och man skall en gång ur ventrikeln 

på en rocka hafva uttagit en småftläckig rödhaj, som der legat 

i flere timmar, men som dock, då den släpptes i vattnet qvick- 

nade vid och blef rörlig. Då den tages, brukar den slingra 

sig om handen och armen, och söker att med sin taggiga hud 

raspa sönder skinnet. Den är mycket rofgirig, och slukar di- 

verse djur både med och utan ryggrad, såsom fiskar, blötdjur, 

kräftdjur, maskar m. fl. Den, såsom i allmänhet de andre af 

denna familj, är äggläggande, och dess ägg läggas utan tvifvel 

under den blidare årstiden. Enligt en af Francis Day anförd 

uppgift af CosvE skall en gång en hona i ett aquarium i södra 

Europa hafva lagt 18 ägg, hvilka icke kläcktes förr än omkr. 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
2) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 57. 
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38 månader efter deras läggning. Enligt en annan till Fr. Dar 

af Prof. Perers lemnad uppgift å iakttagelser, gjorda i ett aqua- 
rium i Berlin, varierar tiden för äggens kläckning, sedan de 

blifvit lagda, mellan 156 och 186 dagar. Fr. Dar anför, att 

man i Southportaquariet i London iakttagit, att efter läggnin- 

gen en tid af 7—10 månader åtgår till deras kläckning. Äggen 

äro stora, af en ungef. elliptisk form och omkr. 50 mill. långa 

och 18 d:o breda och något bredare i den ene änden än i den 

andre. Ågghöljet eller äggskalet är fast, horn- eller perga- 

mentartadt, och af en gulbrunaktig eller hornlimlik färg, samt 

med en mycket lång och stark, mot basen tjockare och utåt 

slutligen helt fin tråd utgående från hvartdera af äggskalets 

fyrå ändhörn. För öfrigt har det vid hörnen dylika springor 

som de, hvilka blifvit omnämnda vid beskrifningen af rockor- 
nas ägg. Fr. Dar anför enligt iakttagelser vid Southportaqua- 

riet, att modern, då ägget håller på att passera ut ur genital- 

öppningen och dervid den ene äggändens trådar först kommit 

fram och äro hängande ut ur nämnda öppning, snor desse trå- 

dar flera hvarf omkring något lämpligt föremål, och derefter 

utdrager ägget, sedan det sålunda blifvit behörigen fästadt, 

hvarefter äfven den andre ändens trådar snart fästa sig. Hon 

skall på detta sätt utdraga och fästa 2:ne ägg åt gången. Vi 

hafva sett dylika ägg fästade vid alger från Medelhafvet, hvar- 

vid trådarne haft en mycket betydlig längd och varit snodde 

så många gånger omkring algrenen, att denne fått utseendet af 

en trådspole. Dess kött anses föga eller icke dugligt, och den 

är derför icke af någon ekonomisk betydelse. 

2. Scyllium stellare (Linsé). 

Storfläckige Rödhajen. 

Nasalvalvlerna äro åtskilda genom ett bredt frenum, eller 
fäste till öfverkäken, utanför hvilket hvardera i den bakre 
kanten har en liten urbugtning. Bukfenornas bakre inre hörn 

är trubbigt och icke utdraget. Slutet af analfenans bas är 

ungefär under midten af 2:dra ryggfenans d:o. Ofvan och 

på sidorna brungrå, med temligen store, glese, svarte fläckar. 

Squalus stellaris, LINNE: Syst. Nature, ed. XIl:ma, T. I, p. 399. — 1766. 

Scylliuwm catulus, MÖLLER & HENLE: System. Beschreib. der Plagiostomen 

pag. 9, tab. 7. — 1841. 
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.Scyllium catulus, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del Fiskarna, p. 713. 

— 1855. 

S W. YARRELL: History of British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 477. — 1859. 

Nurse Hound, J. CovCH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. I, pag. 11, pl. I. — 1864. 

Scyllium stellare, A. GÖNTEHR: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 402. — 1870. 

A. W. MALM: Om en för den- Skandinaviska Faunan ny 

Haj-art; Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1875, N:o 10, 

pag. 33. — 1876. 

Sj ; C. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 292. — 1877. 

7 5 A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 622. 

— 1877. 

catulus, E. MOREAU: Hist. nat. des Poissons de la France, T. I, 

pag. 280. — 1881. 

- FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 312, pl. 159, fig. 2. — 1880—1884. 

I Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förhandlingar af år 1875 och i Göteborgs 

och Bohusläns Fauna har den fått af MALM det Svenska namnet Storfläc- 

kig RBödhaj. 

Beskr.!). Den synes i allmänhet blifva föga större än 
föregående art, ehuru man uppgifvit dess största längd till 5 

fot, eller 1.5 meter, hvilken uppgift sannolikt beror på förvex- 

ling eller öfverdrift. Den största, säkert iakttagna längden lär 

enligt Fr. Day vara 32/, fot, eller 1.050 met., och Moreau upp- 
gifver dess största längd i Frankrike till 1 meter. Oftast är 

den mindre än så. Den liknar i kroppsformen i det närmaste 

föregående art, men är icke fullt så långsträckt som den, be- 

roende hufvudsakligen derpå, att dess stjertafdelning (från klo- 

aken) är jemförelsevis något kortare än den samma hos den, 

samt derpå, att kroppen framtill är något bredare. Största 

kroppshöjden, öfver bröstfenornas fästen, innehålles omkr. 11 

till 12 ggr i totallängden, och dess största bredd, öfver de främre 

gälspringorna, är betydligt större än den förra, så att den med 

nära !/, öfverstiger den samma?). Stjertens höjd vid nedra 

1) Denna beskrifning är till större delen grundad på den af MALM 

gifna. 
2) Enligt MOREAU är kroppens största höjd lika med dess bredd. och 

innehålles blott 9 ggr i totallängden. Dessa förhållanden synas således 

vara vexlande, och möjligen beror vexlingen på olika ålder. 
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stjertfenflikens början utgör något mera än 1/, af största kropps- 

höjden. Afståndet mellan mnosspetsen och kloaken innehålles 

blott omkr. 21/,; ggr i totallängden, beroende på stjertafdelnin- 
gens mindre betydliga längd i förhållande till det förra, eller 
till längden af framkroppen. — Hufvudet är väl så nedtryckt 

och bredt som hos föregående art. Dess största bredd baktill 

är något större än den af kroppen bakom det samma, och dess 

största höjd innehålles nära 12/5 ggr i den förra. Dess längd 

till den främsta gälspringan innehålles omkr. 8 ggr i total- 
längden, och är något större än kroppens största bredd bakom 

det, och öfverstiger med omkr. !/; den största kroppshöjden. 

Nosen är framtill starkt nedtryckt och bredt afrundad och väl 

så bred, som hos föregående art. Dess längd till ögonen inne- 

hålles omkring eller nära 22?/, ggr i hufvudets d:o, och den är 

således korbare än hos föregående art. Nasalvalvlerna äro skilda 

från hvarandra genom ett bredt fäste, eller frenum, till den mel- 

lerste delen af öfverkäken, och hvardera har ungef. å midten 

en bakåt gående, fastare, nästan trind förtjockning eller list, 

som med en trubbig spets utlöper något utom dess bakre kant, 

och på inre sidan af hvilken denne kant har en urbugtning. 

Till följd deraf att nosen är bredare än hos föregående, är af- 

ståndet mellan de främre näsborrarne större, och ungefär lika 

med nosens längd. Ögonen äro mindre än hos föregående, och 

deras längddiameter innehålles närmare 4 ggr i hufvudets an- 

gifna längd. Munnen har samme form som hos föregående, 

och så är det äfven förhållandet med gälspringorna. — Tän- 

derna äro något inåt krökta, och likna dem hos föregående art, 

men deras midteltagg synes vara smärtare och väl så lång, och 

på hvardera sidan af denne äro vid basen merendels 2:ne smärre 

taggar, och basen är framtill refflad. — I1:sta ryggfenan bör- 

jar något framom midten af totallängden och nästan öfver buk- 

fenornas bakre kanter. Den är temligen liten, nästan oval och 

med båda de öfre hörnen afrundade, samt rigtad snedt uppåt 

och bakåt. Längden af dess framkant är något större än stör- 

sta kroppshöjden. — 2:dra ryggfenan börjar ungef. !j, ögon- 

diameter framom slutet af analfenans bas, och afståndet mellan 

båda ryggfenornas baser eller fästen är ungef. lika med det 

samma mellan ögats framkant och 1:sta gälspringan. Den är 

ungef. af samme form, som den 1:sta d:o, men något mindre 

och upptill smalare. — Analfenan börjar nästan under 1:sta 
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ryggfenans bakre kant, och slutet af dess bas är ungef. under 

midten af den 2:dra ryggfenans d:o. Den är i det närmaste 

af samme form, som den samma hos föregående art. Afståndet 

mellan dess bas och början af stjertfenans undra flik är betyd- 

ligt kortare än den förre. — Bröstfenorna likna i det närma- 

ste dem af föregående art, men deras hörn äro mera afrundade. 

— PBukfenorna äro deremot till formen betydligt afvikande 

från dem hos föregående art. Deras fäste börjar ungef. midt 

emellan framkanten af bröstfenornas d:o och början af den 2:dra 

ryggfenan, och på ett afstånd från nosspetsen som innehälles 

omkr. 2?/, ggr i totallängden. De äro betydligt mindre än 

bröstfenorna samt rhomboidiskt ovala, med det yttre bakre 

hörnet starkt afrundadt, med den bakre kanten något sned och obe- 

tydligt konvex eller nästan rät, och med det inre bakre hörnet 

trubbigt och icke utdraget. Deras bredd utgör nära ?/; af deras 

största längd. De afvika dessutom från dem af föregående art 

derigenom att de hos hanen icke äro sammanvuxna med hvar- 

andra, såsom hos den. — Stjertfenan är något större och högre 

än hos föregående art, och dess längd från början af den nedra 

stjertfenfliken innehålles icke mera än 4 ggr i totallängden och 

stundom icke detta, och dess höjd utgör ungef. !/, af dess längd. 

Den nedra stjertfenflikens främre hörn är starkt afrundadt, och 

den bakre stjertfenspetsen är, åtminstone hos de yngre, snedt af- 

rundad. — Hudens taggbeväpning är något starkare utbildad 

än hos föregående, men de taggige benknölarne likna i det när- 

maste i formen dem hos denne. — Färgen är något vexlande, 

men i allmänhet betydligt afvikande från den hos föregående 

art. Ofvan och på sidorna är den brunaktigt askgrå (”choco- 

ladgrå”, Mam), eller stundom grågulaktig eller rödaktig, med 

temligen store svarte eller violettsvarte, glese fläckar, som ofta 

äro ljusare i midten och äro störst på kroppssidorna och på 

fenorna; och nedåt kroppssidorna är bottenfärgen något ljusare, 

och buksidan är hvit eller smutsigt hvit. Bland de mörke fläc- 

karne äro en del mindre, som äro gråaktige. 

Storfläckige Rödhajen tillhör egentligen sydligare trakter 

än vår Skandinaviska nord, och den är hos oss ytterst sällsynt. 

Den har blott en enda gång blifvit anträffad härstädes, och 

förtjensten af att hafva infört den i vår fauna tillkommer framl. 

Professor A. W. Maim. Den 17 November 1875 inköpte han 

till Göteborgs naturhistoriska museum en yngre, 622 mill. lång 
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hona, som föregående dagen blifvit fångad på koljebacka strax 

nordvest om Hållö i Bohusläns skärgård. Den blef kort der- 

efter af honom beskrifven i Öfversigt af K. Vetensk:s Akad:s 

Förhandlingar för år 1875. Den har icke blifvit anträffad vid 

Norge eller Danmark. Vid kusterna af Holland, England och 

Frankrike är den icke sällsynt, ehuru den der är mera fåtalig 

än föregående art, och Morrav anför den såsom temligen säll- 

synt vid Frankrikes norra kust. I Medelhafvet skall den der- 

emot vara ganska allmän, och der synes den hafva sitt egent- 
liga hem. 

Vid England skall den enligt Fr. Dar hålla sig i djupare 

vatten än föregående, samt föredraga bergbotten, men eljest öf- 

verensstämmer den med bonom i sitt lefnadssätt. Den fångas 

der dels med trawl och dels på krok. "Dess ägg likna dem af den 

föregående, och lära enligt CostrE fordra en tid af omkr. 9 må- 

nader efter det de blifvit lagda för sin kläckning. Den är, lik- 

som föregående, föga duglig till föda, ehuru den enligt Morrav 

i Frankrike vid kusterna allmänt förtäres. 

II. -Slägtet Pristiurus, Bosararte. 1832—1841. 

(Iconografia della Fauna Italica, T. III, Pesci, N:o 39. — 1832— 

1841. — Catalogo metodico dei Pesci europei, pag. 19. — 1846. — Gön- 

THER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. VIII, p. 406. — 1870). 

Niöäskaviteten är långt skild från munnen, och nasalvalv- 
lerna äro små. Tänderna äro små och tre- till femtaggiga, 

samt bildande flera irreguliera transversella och talrika sneda 

rader. ÅAnalfenan börjar framom den 2:dra ryggfenan. På 

främre delen af öfra stjertfenflikens kant äro 2:ne långsgå- 

ende rader af rörliga sågtänder. Nosen är långt utskjutande 
framom munnen och försedd med talrika slemporer. Äggen 

hafva den bakre, emot genitalöppningen rigtade änden afrundad 

och med en inskärning i midten, och hafva ett kort, tillspetsadt 

utskott i hvartdera hörnet af den andre änden, men för öf- 
rigt äro de af ungefär samme form, som hos föregående slägte. 

Inom detta slägte, som är föga skildt från det föregående, 
är enligt GöstHerR blott 1 art känd, tillhörande Europas och 

vår fauna. 
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1. Pristiurus eatulus (Gusservs). 

Hågälen !), 

Squalus catulus,  GUNNERUS: Haae-Gelen; Det Trondhjemske Selskabs 

Skrifter, 2:den Deel, p. 249. — 1763. 

Galeus melastomus, RAFINESQUE SCHMALTZ: Caratteri di alcuni nuovi ge- 

neri e nuove specie di animali e piante della Sicilia, p. 
13. — 1810. 

Squalus annulatus, S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, p. 

114. — 1832. 

Pristiurus melanostomus, BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, fasc. 

VII, N:o 39, tavole, fig. 3. — 1832—1841. 

? » J. MÖLLER & J. HENLE: Systematische Beschreibung 

der Plagiostomen, pag. 15, Taf. 7. — 1841. 

Scyllium melastomum, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 832. 

— 1846—1853. 

» annulatum, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, p. 713. 

— 1855. 

Pristiurus melanostomus, W. YARRELL: History of the British Fishes. 3:rd 

edit. (Bichardson), vol. II, pag. 479. — 1859. 

Black-mouthed Dogfish, J. CoOuCH: History of the Fishes of the Brit. Is- 

lands, vol. I, pag. 18, pl. III. — 1864. 

Pristiurus melanostomus, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. 

Mus. vol. VIII, pag. 406. — 1870. 

S » ÅR. COLLETT: Norges Fiske, pag. 211. — 1875. 

å » AA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

623. — 1877. 

z- » E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 284, fig. 37. — 1881. 

= , FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 314, pl. 160, fig. 1. — 1880—1884. 

3 », R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 29:de 

Bd. (särsk. aftr.), pag. 117. — 1884. 

I Skandinavisk Fauna har den erhållit det Svenska namnet Ringlad 

Doggfisk, och i Göteborgs och Bohusl:s Fauna det af Ringhaj. I Norge 
är den sedan mycket lång tid tillbaka vid dess vestra hafskust allmänt 

känd under namnet Haagjele. 

1) Då den hos oss är så sällsynt, att den icke har erhållit något lo- 

kalt Svenskt namn, men den deremot i Norge är allmänt känd under det 

här anförda namnet, hafva vi ansett det rättast, att antaga detta såsom 

ett gemensamt inhemskt namn. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 42 
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Beskr. Den, liksom de af föregående slägte, ernår icke 
någon betydlig storlek. Dess vanliga längd är omkr. 2 fot, 
eller 0.6 meter, men den är dock stundom 3 fot, eller 0.9 met. 

lång !). — Den, i synnerhet hanen, är af en mycket smärt och ' 

långsträckt kroppsform, som mycket erinrar om den hos arterna 

af föregående slägte. Liksom hos dem är ryggen afrundad, och 

kroppssidorna å framkroppen framom bukfenorna något diver- 

gerande nedåt emot buksidan, som är mer eller mindre till- 

plattad. Bakåt, i synnerhet bakom bukfenornas fästen, aftager 

kroppen så småningom både i höjd och tjocklek, så att den å 

den bakre stjerten är temligen låg och tunn. Största kropps- 

höjden (hos den äggbärande honan öfver buken och hos hanen 

öfver bakre delen af bröstfenans fäste) innehålles hos henne mel- 

lan 9 och 10 och hos honom mellan 11 och 12 ggr i total- 

längden, och störste tjockleken utgör hos henne ungef. "/; af 

och är hos honom nästan lika med den förra. Stjertens höjd 
strax framom den nedra stjertfenfliken innehålles hos honan om- 

kring 3:ne och hos hanen omkr. 21/, ggr i största kroppshöj- 

den, och stjertens tjocklek å samma ställe innehålles hos henne 

omkr. 4 och hos honom nära 5 ggr i kroppens störste d:o. 

Bukfenorna och i förening dermed kloaken sitta långt fram, och 

afståndet mellan mnosspetsen och den senare innehålles omkring 

21, till 22/. ggr i totallängden. Stjertafdelningen är således 
lång, och stjertens längd från kloaken innehålles omkr. 13/, 

till 12/; ger i totallängden, och den är något längre hos ha- 

nen än hos honan. Stjerten utlöper horisontelt, eller utan böj- 

ning, i stjertfenan, men nära dennas spets böjer den sig något 

litet nedåt. På den främre, helt låge delen af stjertfenans 
öfra fliks kant äro 2:ne långsgående rader af utåt och bakåt 
rigtade, rörliga sågtänder eller taggar, hvilka icke sträcka sig 

så långt tillbaka, som till inskärningen i stjertfenan undertill. 

— Hufvudet är stort och nedtryckt, i synnerhet framåt, och 
baktill något bredare än kroppen bakom det samma. Dess 

längd till den 1:sta gälspringan innehålles omkr, 62/3; till 6!/, 
ggr i totallängden, samt är omkr. 1!/, till 1?/, ggr större än 

största kroppshöjden. Mellan bakre delarne af ögonen är pan- 

1) COLLETT omtalar å sist anförda stället ett i trakten af Tromsö 

fångadt exemplar, som skulle hafva varit 1710 mill. långt, men denna längd 
är så oerhörd, att den synes oss sannolikt bero på ett tryckfel. 
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nan å midten något upphöjd, och från denna upphöjning gå 

bakåt till nacken 2:ne korte bakåt divergerande ryggar. Fram- 
till har pannan en långsgående midtelgrop, som fortsättes af 

en vid urhålkning å bakre delen af nosen. På denna urhålk- 
ning äro 2:ne nästan sammanlöpande aflånga fält af tätt stå- 

ende porer, och på nosens undra sida är midt åt ett aflångt 

och bakåt afsmalnande dylikt fält. Nosen är lång, bred, starkt 
nedtryckt framåt och med främre änden afrundad. Dess längd 

till ögonen innehålles omkr. 21/, till 2 '!/; ggr i hufvudets an- 

gifna d:o, och dess bredd öfver näsborrarne är ungef. lika med 

dess längd. De bakre näsöppningarne äro skilde från munnen 

genom ett afstånd, som är nästan lika med det mellan dem va- 

rande, hvilket blott innehålles omkr. 5?/; ggr i hufvudets längd. 

De främre näsöppningarne äro något utstående å nosens sido- 

kanter. Afståndet mellan desse är ungefär dubbelt större än 

det mellan de förre. Afståndet mellan nosspetsen och munnen 

utgör ungef. !/, af hufvudets längd. Munspringan är nästan 

halfeirkelformad och särdeles stor, så att dess bredd upptager 

nästan hela hufvudets undra sida, och innehålles blott något 

litet mera än 2:ne ggr. i dess längd. Ögonen äro stora, och 
deras längddiameter utgör ungef. !/, af hufvudets längd, och är 

något större än 1/, af pannans bredd midt öfver dem, med in- 

beräkning af ögonlocken. Spruthålen äro belägna bakom och nära 

intill ögonen, och äro af medelmåttig storlek, så att deras diameter 

innehålles väl 4 ggr i ögonens d:o. Gälöppningarne eller gälsprin- 

gorna äro medelmåttiga, och sträcka sig icke ned på buksidan, 

och af de bakre, som äro mindre än de främre, är den 4:de 

intill och den 5:te något bakom bröstfenans främre basalkant. 
Höjden af den främsta utgör !/, eller något mera af ögats längd- 

diameter. — Tänderna likna i det närmaste dem hos föregå- 

ende slägte, och äro lika på båda käkarne. De hafva en större, 

något bakåt eller inåt krökt midteltagg och å hvardera sidan 

vid basen 1—2 mindre sidotaggar, och bilda på hvardera kä- 

ken 4—5 irreguliera transversella, och å hvardera sidan, från 

midten räknade, 15—16 sneda, bakåt och utåt rigtade rader. 

De i midtellinien, hvarifrån divergensen utgår, äfvensom de 

närmast intill munvinklarne belägna äro de minsta. — De 

båda ryggfenorna äro ungef. af samme storlek och form, och 
äro temligen små. De äro af en nästan elliptiskt oval form, 
med den främre kanten bågböjd, den öfre vinkeln trubbig, 
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den bakre (öfre) kanten tvär, eller svagt konvex, och med den 

undre (bakre) kanten nästan rät. Den 1:sta börjar ungef. öfver slutet 

af bukfenornas fästen och på ett afstånd från nosspetsen, som 

hos hanen är föga och hos honan något mera mindre än !/, af 

totallängden, och hos den förre innehålles omkr. 2!/,, och hos 

den senare omkr. 2!/, ggr i den senare längden. Afståndet 

mellan båda utgör hos honan omkr. 8/; och hos hanen omkr. 

3/, af hufvudets längd. Den 2:dras bas eller fäste slutar un- 

gefär öfver slutet af analfenans d:o. De äro rigtade snedt uppåt 

och bakåt, och längden af deras främre kant är ungefär 

dubbelt så stor, som stjertens höjd vid nedra stjertfenflikens 

början, och deras vertikala höjd utgör omkr. 3/; till ?/; af den 
förra. — Analfenan är af en betydlig längd, som är föga 

mindre än hufvudets d:o, och dess höjd utgör ungef. !/, af den 

förra. Den börjar något bakom 1:sta ryggfenans fäste, men 

ungef. 'under denna fenas tillbakalagda kant, och dess undre 

främre vinkel är afrundad. Den blir bakom denne vinkel! allt 

lägre bakåt, och dess undre kant der är ungef. rät och slutar 

i ett spetsigt utdraget hörn, som räcker nästan till början af 

den undra stjertfenfliken, emedan afståndet mellan denna och 

analfenans bas är ringa. — Bröstfenorna äro stora och breda 

och af en rhomboidiskt triangulär form. De sitta nere vid 
bukkanten och hafva ett nästan horisontelt fäste. Afståndet 

mellan detta och nosspetsen innehålles omkr. 51/, till 5?/; ggr 

i totallängden. Deras längd i rät linie efter framkanten är 
något mindre än hufvudets d:o, och deras största bredd vid 

bakre änden utgör omkr. 6/; eller nära detta af deras nämnda 

längd, och är störst hos hanen. Deras främre kant är svagt 

böjd, deras båda bakre hörn äro afrundade och deras utåt och 

bakåt rigtade kant är nästan rät. De räcka bakom midten af 

afståndet mellan deras och bukfenornas fästen. — Bukfenorna 

äro mycket mindre (icke hälften så stora) än bröstfenorna. De- 

ras längd från början af deras fäste till deras bakre hörn inne- 

hålles omkr. 11/, till 1!/; ggr i hufvudets angifna längd, och 
deras bredd utgör icke fullt !/, af deras längd. De äro af en 
mycket trubbvinkligt triangulär form, med den trubbige vin- 

keln, som är ungefär 1 linie med kloaken, starkt afrundad. Deras 

bakre hörn äro hos honan tillspetsade, och något kortare samt 
afrundade hos hanen, men deras inre kanter äro dock icke sam- 

manvuxne med hvarandra hos honom. — Stjertfenan är lång och 
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låg och baktill något nedåtböjd, och med spetsen snedt afrundad 

samt med en knappt märkbar urbugtning närmare det öfra af- 

rundade hörnet. Dess nedra flik börjar nära analfenans bas och 

på ett afstånd från denne, som innehålles omkr. 2 till 21/, ggr 

i ögats längddiameter, och stjertfenans längd från denna fliks 

början innehålles omkr. 3?/; till 3!/, ggr i totallängden. Dess 

höjd öfver den undra flikens trubbige vinkel innehålles omkr. 
4 och dess höjd vid spetsen omkr. 6 till 8 ggr i dess längd. 

Dess nedra flik är baktill närmare stjertfenspetsen begränsad af 
en grund inskärning, och denna fliks längd till denna inskär- 

ning utgör omkr. 3/5 af stjertfenans d:o. Bakom dess trub- 

bige vinkel är dess undre kant grundt urbugtad. Den öfra 
stjertfenfliken, hvars öfre kant baktill är bågböjd, är låg, 

och höjer sig framtill, der den bär de rörliga sågtänderna, så 
långsamt, att den der nästan är omärklig. — Huden är be- 

väpnad med så ytterst fine taggar, att den endast kännes sträf, 

då "den bestrykes bakifrån. Desse taggar eller taggige, fjäll- 
like benknölar hafva samme form, som hos föregående slägte, 

och förete kölar, som utlöpa i en större midteltagg och en min- 

dre sidotagg å hvardera sidan af den. På främre delen af no- 

sen äro de något större, rundade och släte, och der bakom på 

nosen med en köl, som utlöper bakåt i en kort tagg. — Sido- 

linien är stundom mera och stundom mindre märkbar, och i 

förra fallet synes den framtill gå närmare ryggkanten, och ännu 

kunna bemärkas nära stjertspetsen, och då visar den en sänk- 

ning strax bakom den undra stjertfenflikens början. — Färgen 

är temligen betydligt vexlande, och är stundom ljusare och 

stundom mörkare, men den företer alltid på sidorna af fram- 

kroppen en del ljusare ringar, omfattande mörkare fläckar, och 

sträckande sig upp på sidorna af ryggen. På ryggen och kropps- 

sidorna är för öfrigt färgen stundom mörkt askegrå och ljusare 

nedåt sidorna och med de ljuse ringarne föga märkbare, samt 
med nosen ofvan framtill ljusare gråbrun. Stundom äro desse 

kroppsdelar gråbrune, stundom grågule och stundom med grå- 

rödaktig anstrykning. I allmänhet är färgen inom de gulhvite 

eller gråhvite ringarne mörkare än den eljest är. Ofta, i syn- 
nerhet hos hanar, äro bröst-, rygg- och stjertfenorna i bakre 
kanterne hvita, och buk- och analfenorna samt den undre stjert- 

fenfliken i yttre eller undre kanterne delvis hvita. HEljest ha 
dessa fenor i allmänhet ryggens eller kroppssidornas färg. Un- 
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der är den smutsigt hvit eller gråhvit. Munnen inuti, gälhå- 
lan och peritongum äro svartaktiga. Iris är hvitaktig, med svart 

skuggning, och pupillen blå. 

Hanen, som, såsom redan är anfördt, utmärker sig genom 

smärtare kroppsform, bredare bröstfenor och baktill trubbiga 

bukfenor, har temligen stora kopulationsorgan, som räcka långt 
bakom bukfenorna, äro tillspetsade och ofvan med en långsgå- 

ende och i fack afdelad kanal. Deras längd är ungefär lika 

med den samma af bukfenan från början af dess fäste, och in- 

nehålles omkr. 9 ggr i totallängden. Å inre sidan af deras 

bas är öppningen för den s. k. peritongealkanalen synlig. 

Hågälen är inom Sverige särdeles sällsynt, och erhålles 

blott en och annan gång i Bohusläns skärgård, eller der utanför 
i Kattegat på temligen betydligt djup, och ännu mera sällan i 

Öresund. Enligt Skandinavisk Fauna förvaras i Lunds Uni- 
versitets zoologiska museum ett exemplar, som blifvit fångadt 

i Öresund i trakten af Råå fiskläge. I Göteborgs och Bohus- 

läns Fauna anföras 3:ne exempel på dess fångst utanför Bohus- 

läns skärgård, på 30—40 famnars djup, och Konserv. C. A. Hans- 

Son har benäget meddelat oss, att ett exemplar blifvit fångadt 

i södra Ramsåfjärden, 3 mil söder om Strömstad. — Vid Nor- 

ges vestra kuster har den deremot inom vår Skandinaviska 

nord sitt egentliga hem, och fångas der i de djupe fjordarne i 

mängd. Vi hafva der sett den talrikt torgförd i Bergen. Enligt 

V. Storm!) är den ännu så nordligt som i Trondhjemsfjorden 
allmän på djupet, och enligt Cornretr har ett exemplar blifvit 

fångadt på 250 famnars djup i trakten af Tromsö, men der 

har den säkerligen den nordlige gränsen för sin geografiska 
utbredning. Enligt sist nämnde författare skall den vara spar- 

samt förekommande i Christianiafjorden. -— För öfrigt före- 
kommer den vid kusterna af England, Frankrike och Iberiska 
Halfön och i Atlanten ned till Madeira, och är allmän i Me- 

delhafvet. Enligt Fr. Day och Morrav lär den vara sparsam 
vid Englands kuster och sällsynt vid de norra och vestra ku- 

sterna af Frankrike. 

Den öfverensstämmer utan tvifvel i lefnadssättet med ar- 
terna af föregående slägte, och är en bottenfisk, som i allmän- 

1) Det K. Norske Vidensk:s Selsk:s Skrifter 1883, p. 44. 
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het håller sig på betydligt djup, der den fångas på storbackor 
eller djupvattenslinor. Den lefver företrädesvis af fiskar och 
kräftdjur. P. Orsson!) har i dess ventrikel funnit lemningar 

af sådana. Man erhåller ofta under den blida årstiden honor, 

som äro hafvande med fullbildade ägg. Dessas hölje eller skal 

har en längd af omkr. 60 och en bredd af omkr. 21 mill. och 
är, såsom redan ofvan är antydt, af en elliptisk form, emot 

den ene, bakåt mot genitalöppningen rigtade änden något bredare, 

och med denne ände afrundad samt med en inskärning i midten, 

beroende derpå, att de eljest vanliga hörnen med sina utskott 
här blifvit inböjda till hvarandra. Dess andre ände är tvär 
och tunn och skarp, och har i hvartdera hörnet ett kort, till- 

spetsadt utskott af omkr. 4 mill:s längd. För öfrigt har det 

vid hörnen (äfven vid de inböjda), de vanliga alternerande sprin- 

gorna, hvilka äro hvita. Dess färg är mörkt kastanjebrun, 

eller stundom svartbrun, och dess yta är glänsande och har en 

mycket fin långsgående trådig struktur. I allmänhet är i hvar- 
dera oviducten samtidigt ett ägg färdigt till läggning, och så- 

ledes läggas sannolikt 2:ne ägg åt gången. Utan tvifvel öpp- 

nas äggskalet under kläckningen vid den tväre änden. — I 
Bergen hafva vi erfarit, att den der torgföres såsom födoämne, 

och att den förtäres af mindre bemedladt folk. 

4:de Familjen: SPINACIDAE, A. GöstHErR. 1870. 

(Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. VIII, pag. 417. — 1870). 

Ögonen sakna blinkhinna. 2:ne ryggfenor förefinnas, men 

analfena saknas. En lång och djup grop finnes å hvardera 

sidan af munnen. Spruthål förefinnas, och bröstfenorna äro 

utan inskärning vid basen. 

Till denna familj räknas af GönsrtHerR 10 slägten och 20 
arter, och representanter för den samma förefinnas i alla haf. 

3:ne slägten tillhöra vår nordiska fauna. I allmänhet föda de, 
så vidt kändt är, lefvande ungar. Lemningar af hithörande 
fossile former hafva blifvit funna vid Lyme Regis och i krit- 

formationer både i England och på Libanon. 

1) Lunds Univ:s Årsskr. T. VIII (särsk. aftr. p. 11), 1871. 
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| Slägten : 
på båda käkarne lika: 

med en tagg nästan tväreggade och 

framtill med en utåt rigtad 
Tänderna .JSPEtsklsh fles dad 1. Squalus, ARTEDI. 

SPINACIDZE. på båda käkarne olika: 
Hvardera på öfre käken syllika, 

ryggfenan . . med en till två taggar 
vid hvardera sidan å 

basen, och på den un- 

dre d:o skarpeggade 

och med en utåt och 
bakåt rigtad spets . . 2. Spinax, CUVIER. 

utan tagg, och kort. Tänderna på 

underkäken sneda och med afhug- 
Senoren EN RAR RS An 3. Somniosus, LE SUEUR. 

I. Slägtet Squalus, Arte. 1738 

(Genera Piscium, pag. 66. — 1738. — LINNÉ: Systema Nature, ed. 

X:ma, T. I, pag. 233. — 1758. — Acanthias, RISS0 : Hist. nat. des prin- 

cip. product: de P'Europe mérid. T. III, pag. 131. — 1826). 

Vid främre delen af hvardera ryggfenan är en uppåt och 

bakåt rigtad bentagg. En lång, djup och nästan rät grop 
förefinnes utanför hvardera sidan af munnen. Tänderna äro 

lika på båda käkarne, bildande å hvardera käkens kant 2—5 

med den parallela rader, jemte mindre bakom, och med en 

hoptryckt skarp spets, som å hvardera sidan från käkens midt 

är så starkt rigtad utåt och bakåt, att dess inre kant bildar 

en horisontel, skärande egg. Gälöppningarne äro små. Sprut- 

hålen äro temligen stora och belägna icke långt bakom ögonen. 

Af detta slägte äro enligt Gönraer blott 3:ne arter kända, 
af hvilka de 2:ne hafva en mycket vidsträckt geografisk utbred- 
ning i tempererade haf så väl i norra som södra hemisferen, 

men dock icke förekomma i &equatorialtrakterna. De uppträda 

stundom i utomordentliga massor, så att man någon gång i ett 

enda större notdrag i England kunnat taga 20,000. De föda 

lefvande ungar, som vid födseln äro ganska store. 
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1. Squalus acanthias, Linse. 

Håen eller Pigghajen. 

1:sta ryggfenan börjar öfver eller vanligen bakom bakre 
kanten af bröstfenornas fästen. Ryggfenstaggarne äro icke 

fårade, och stjertfenans öfra flik är utan inskärning i undre 
kanten. 

—Squalus Acanthias, LINNE: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 107. — 1761. 
- 3 A. J. RETzZIUS: Faun&e Suecice Pars I:ma, pag. 305. — 

1800. 

5 S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, pag. 

NSI 

Acanthias vulgaris, MÖLLER & HENLE: System. Beschreib. der Plagiostomen, 
pag. 83. — 1841. 

Squalus Acanthias, W. V. WRIGHT & CO. J. SUNDEVALL: Skandinaviens Fiskar 

af W. v. Wright, B. Fries, C. U. Ekström och C. J. 

Sundevall, 8:de häft. pag. 187, pl. 46. — 1845. 

Acanthias vulgaris, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 868. — 

1846—1853. 

2 S S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 
731. — 1855. 

HH 5 W. YARRELL: History of the British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson) vol. II, pag. 518. — 1859. 

Picked Dog, <J. CoucH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. I, pag. 49, pl. XI. — 1864. 

Acanthias vulgaris, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 418. — 1870. 
k ; R. COLLETT: Norges Fiske, p. 2011. — 1875. 

å Linnéi, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

624. — 1877. 

vulgaris, BR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78; Videnskabs Selskabets i Christiania Forhand- 

linger 1879, N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 104 — 1879. 

2 A E. MorgAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 342, fig. 58. — 1881. 

Squalus acanthias, JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 16. — 1882. 

-Acanthias vulgaris, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 315, pl. 160, fig. 2. — 1880—1884. 

5 MöBIvs & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 152. 

— 1883. 
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Enligt Skand. Fauna kallas den i Sverige stundom Haj, vid Råå fisk- 

läge Hafkatt och Håkatt, och vid Kullen i Skåne, vid Göteborg och i Bo- 

huslän Hå, hvilket sist nämnda namn enligt Göteb:s och Bohusläns Fauna 
och äfven enligt hvad vi sjelfve erfarit å sist nämnda ställe öfver allt är 

vanligt. I Skandinaviens Fiskar har den fått namnet Pigghaj. I Norge 

kallas den enligt Skand. Fauna stundom Pighaa. 

Beskr. Dess längd stiger till omkr. 4 fot eller 1200 mill., 

ehuru den vanligen icke träffas öfver 900 mill. lång. — Den 
är af en särdeles långsträckt form, med ryggen afrundad, med 
sidorna å framkroppen divergerande nedåt och med buksidan 

derstädes något plattad. Dess framkropp, framom bukfenorna, 
är således trindt trekantig, eller med genomskärningen trekan- 

tig, med afrundade hörn. Så väl kroppshöjd som tjocklek 

aftaga så småningom bakåt, ehuru stjerten baktill, framom 

stjertfenan är trindlagd och icke hoptryckt. Största kropps- 

höjden, öfver bröstfenornas fästen, eller ock öfver buken, inne- 

hålles omkr. 8 till 11 ggr i totallängden, och störste tjockle- 

ken, ungef. på samma ställen, är föga eller icke mindre än den 

förra. Mellan ryggfenorna är kroppen något högre än tjock, 
men mellan den 2:dra ryggfenan och stjertfenan är den trind- 

lagd, och har här höjd och tjocklek ungefär lika. Der har 
stjerten å hvardera sidan nedtill en långsgående, låg hudköl, som 

sträcker sig något bakom stjertfenans början och som gör stjer- 

ten här till någon del kantig. Dess minsta höjd framom stjert- 

fenan innehålles omkr. 4 ggr i största kroppshöjden. Den ba- 

kerste delen af stjerten, som ingår i stjertfenan, är något uppåt 

böjd. Bukfenorna och i förening med dem kloaken sitta långt 

tillbaka, och afståndet mellan den och nosspetsen innehålles 

icke fullt 2:ne ggr i totallängden, och den sitter således bakom 
rmidten af den senare. — Hufvudet är temligen stort och ned- 
tryckt, i synnerhet framtill. Äfven baktill är dess bredd, som 
är något större än största kroppsbredden, omkr. 1!/, ggr större 

än dess höjd derstädes. Pannan har långs midten en bred 

långsgående rygg, utanför hvilken supraorbitalkanterne något 

höja sig, och å hvardera sidan af hjessan är en kort långsgå- 

ende sådan. Hufvudets längd till den 1:sta gälspringan inne- 

hålles omkr. 6—6 !/, ggr i totallängden. Nosen är temligen lång 

och framtill starkt nedtryckt, med sidokanterne något bågböjde 
och konvergerande emot den afrundade eller trubbigt vinklige 

nosspetsen. Nosens längd till den transversella linien genom 
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ögonens främre kanter innehålles nära 3:ne ggr i hufvudets 

angifna d:o, och dess bredd öfver näsborrarne är ungef. lika 

med dess längd. Afståndet mellan nosspetsen och munspringan 

innehålles omkr. 1?/; ggr i hufvudets längd, och munnen, som 

bildar ett cirkelsegment, som är mindre än en halfcirkel, och 

hvars vinklar äro ungef. under ögonens bakre kanter, har bred- 
den något större än nosens d:o öfver näsborrarne. Å hvardera 

sidan af öfverkäken är en djup grop, som sträcker sig bakom 
munvinkeln. De sammanlöpande näsöppningarne hafva en helt 

liten nasalvalvel, och de äro långt skilde från munnen, så att 

afståndet mellan den och dem är väl så stort som det mellan 

dem och nosspetsen. De äro icke utstående å nosens sidokanter. 

Ögonen äro stora, och deras längddiameter innehålles nära 4 
ggr i hufvudets angifna längd, och nära 2:ne ggr i pannans 

bredd midt öfver dem, med inberäkning af ögonlocken. Pupil- 

len är vertikalt oval. Spruthålet är temligen stort, och dess 
diameter utgör ungef. 1/; af ögats längddiameter, och afståndet 

mellan det och ögat är något större än dess nämnde diameter. 

Det har framtill en stor hudklaff. Gälspringorna äro små, och 
den bakersta har sitt läge vid framkanten af bröstfenans fäste. 

— Tänderna äro temligen små och talrika och lika på båda 

käkarne. De bilda å hvardera käken omkr. 6 med käken pa- 

rallela rader, af hvilka de på öfverkäken 3:ne och på underkä- 

ken 2:ne d:o, som sitta på käkens kant, äro störst, och de, som 

sitta bakom eller innanför den samme, äro allt mindre och 

mindre och kunna betraktas såsom supplementartänder, bestämda 

att ersätta de fungerande tänderna, när dessa blifvit utslitna. 

De äro vid basen något utbredda, och den derifrån utgående 

spetsen är starkt hoptryckt och å hvardera sidan af käken, 

räknad från dess midt framtill, rigtad så starkt utåt och bakåt, 

att dess inre kant, som är skarp och skärande, på öfverkäken 

blifvit rigtad nedåt och på underkäken d:o uppåt, bildande så- 

ledes å hvardera käken en skarp, horisontel, sågtandad, dubbel 

egg, som är tjenlig till att afklippa det rof, som gripes. De 

äro, såsom vanligt, något rörliga, och kunna resas upp och läg- 

gas något tillbaka. I förra fallet närmas de fungerande ra- 

derna till hvarandra. — Ingendera af de båda ryggfenorna är 

af någon betydlig storlek, ehuru den 1:sta är något större än 
den 2:dra. Båda äro ungefär af samme nästan trianguläre form, 
och vid framkanten af båda sitter en stor, slät, något böjd och 
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i bakre kanten urhålkad bentagg, som på den 1:sta i allmän- 

het icke räcker högre än till fenans halfva höjd, men på den 

2:dra räcker upp till dess öfra hörn. 1:sta ryggfenan börjar i 
allmänhet bakom bröstfenornas fästen, men den sitter vanligen 

något närmare dessa än bukfenorna, och afståndet mellan den 

och nosspetsen innehålles omkr. 3:ne ggr, och det mellan den 

och den 2:dra d:o nära 5 ggr i totallängden. Den är af en 

nästan triangulär form, med öfra hörnet trubbigt, den bakre 

(öfre) kanten urbugtad och det bakre hörnet spetsigt utdraget. 
Dess vertikala höjd utgör föga mer än ?/, af största kropps- 

höjden. Den 2:dra ryggfenan, som är fästad bakom bukfenorna 
och på ett afstånd från den öfra stjertfenfliken, som innehålles 

något öfver 8 ggr i totallängden, har den vertikala höjden ut- 
görande omkr. ?/, af den samma af den 1:sta d:o, och dess öfra 

hörn är något trubbigare och dess bakre d:o längre utdraget 

än de motsvarande hos denna. — Bröstfenorna äro temligen 

stora och af en rhomboidiskt triangulär form, De äro fästade 

långt nere, och hafva ett nästan horisontelt fäste. Deras längd 

efter deras främre kant i rät linie är något mindre än hufvu- 

dets angifna längd, och deras bredd vid spetsen är något min- 

dre än deras nämnda längd. De äro af vanlig form och utan 

inskärning vid basen, med båda hörnen trubbiga eller afrun- 

dade, och med den yttre kanten sned och grundt urbugtad. 

De räcka, då de tillbakaläggas, icke till midten af afståndet 

"mellan deras och bukfenornas fästen. — Bukfenorna äro myc- 
ket mindre än bröstfenorna (icke hälften så stora), och af en 

nästan trubbvinkligt triangulär form. Afståndet mellan nos- 

spetsen och deras fästen är större än !/, af totallängden, och 

innehålles omkr. 15'/, ggr i denna. Deras bredd innehålles nå- 

got mera än 2:ne ggr i deras längd, och deras yttre hörn är 

afrundadt och deras bakre d:o spetsigt. — Stjertfenan är väl 

utbildad och med något uppåt rigtad öfra flik, som börjar 

midt öfver början af den undra d:o. Dess längd, som utgö- 

res af den starkare utbildade öfra stjertfenfliken, innehålles 
omkr. 42/, ggr i totallängden. Dess öfra flik saknar inskär- 

ning i undre kanten, och då dess undra flik utskjuter bakåt 

med en trubbig spets, är stjertfenan nedtill i bakre kanten ur- 

bugtad och har således 2:ne distinkta hörn, af hvilka det nedra 

icke på långt när är så utstående som det öfra d:o. — Huden 

är sträf af mycket små tätt sittande, med en större bakåt rig- 
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tad tagg och å hvardera sidan af denne vid dess bas med en 

mindre d:o försedde fjällike benknölar, och sträfheten kännes 
nästan endast, då man bestryker den bakifrån framåt. Ben- 

knölarne på nosspetsen äro släte. — Sidolinien är temligen 

tydlig, åtminstone framtill, och går rät samt pärmare ryggkan- 

ten. — Färgen är ofvan stundom mörkt askegrå, stundom brun- 

grå, och stundom mörkbrun med rödbrune molnfläckar, vanli- 

gen ljusare på nosen, och med små, glese, hvitaktige fläckar eller 

punkter i en rad å främre delen af sidolinien och en och an- 

nan ofvan denne, eller hos smärre unga exemplar långs ryggen 

ända till bakre stjerten. Under är den hvitaktig eller smut- 

sigt hvit, stundom med rödbrun marmorering. Iris är silfver- 

hvit, med svartaktig skuggning. 
Hanens kopulationsorgan äro stora och räcka bakom buk- 

fenorna, samt äro försedda med en krökt spets och en hake. 

De äro redan tydliga hos ofödde ungar af 180 mill:s längd. 

Ungarne äro omkr. 250 mill. långe, då de framfödas, och 

återstoden af ägget är då absorberad. Innan detta senare är 

skedt, är ägget genom en lång hals förenadt med den ofödde 

ungens buksida mellan bröstfenornas fästen. De nyfödde un- 

garne likna de äldre, med undantag deraf, att nosen är kortare, 
ryggfenornas taggar kortare, och bröst- och stjertfenorna något 

bredare i förhållande till längden. 

Håen eller pigghajen är hos oss den allmännaste hajarten, 

ehuru den i allmänhet endast erhålles vid vår vestra kust, från 

Öresund norr ut. Sällan anträffas den vid våra Östersjökuster, 

men : den har dock enligt H. D. J. WaALLENGREN') en gång er- 

hållits vid Landön, vid nordöstra kusten af Skåne. Enligt Mö- 

Brus & HeinckE erhålles den en och annan gång i sydvestra 

Östersjön, vid kusten af Schleswig-Holstein och öster ut till 
kusten af Mecklenburg. Enligt Skand. Fauna förekommer den 
sällan i södre delen af Öresund, men i den norre delen af det 

samma, vid Råå och Helsingborg är den icke sällsynt. Vid 

vår vestra kust norr om Öresund är den allmän, och träffas 

på en del ställen i betydlig mängd. Enligt Göteborgs och Bo- 
husläns Fauna är den allmän i Göteborgs och Bohusläns skär- 

gårdar, men träffas företrädesvis i de yttre delarne af desse, 

och framför allt på grunden utanför de yttersta skären. — I 

1) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1866, N:o 1, p. 5. 
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Norge är den, liksom i Sverige, enligt R. Corrett den allmän- 
naste hajarten, och är der utbredd från Christianiafjorden ända 
upp till den Ryske gränsen. Öster om Nordkap torde den 

emellertid icke vara talrik, emedan ÅA. J. Mera (Vertebr. Fen- 

nica) uppgifvit, att den är mycket sällsynt i Varangerfjorden. 

— För öfrigt har den en mycket vidsträckt geografisk utbred- 
ning inom både norra och södra hemisferen. Vester ut före- 
kommer den vid Färöarna, Island och Nordamerika, och söder 

ut förekommer den allmän vid kusterna af England och Frank- 

rike och i Medelhafvet, och i södra hemisferen har den anträf- 

fats vid Nya Holland. 
Den håller sig i allmänhet öfver dyig botten och på ett 

djup af 14—40 famnar. I grundare vatten än 10 famnars 

uppgår den under den varmare årstiden endast undantagsvis. 

(Göteb:s och Bohusl:s Fauna). Den håller sig i stim och träf- 

fas ofta i sällskap med koljan. Den är ofta besvärlig för fiska- 

rena, emedan den plundrar och sönderrifver näten, som blifvit 

utsatta för fångst af annan fisk, och stundom bortsnappar den 

fiskar, som fastnat på backor, emedan dess skarpa och skärande 

tänder gifva den förmågan att afbita tafsarne. Talrikast lär 
den visa sig tidigt om våren, då den stundom uppträder nära 

kusterna i ofantliga stim, som blifvit förliknade med sillstim. 

Ett båtlag skall då stundom på en dag kunna fånga flera båt- 

laster. Enligt hvad som anföres i ”Skandin:s Fiskar” skall 

- man i Norge hafva iakttagit, att sillstimmen stundom hållas 

vid kusten belägrade af de utanför stående stimmen af denne 

baj. Detta erinrar om hvad vi ofvanför (sid. 72—73 i denne 
del) yttrat om hajars uppträdande hos sillstim i granskapet af 

Shetlandsöarna, och om deras förmåga att kunna bidraga till 

att köra bort sillen från lekplatserne. Vi hafva efter GÖnNTHER 

redan ofvan anfört, att man en gång vid England i ett enda not- 
varp fångat 20,000 hajar, som alla utan tvifvel tillhört denna art. 

Så talrikt som vid England och Norge uppträder den väl nu- 
mera icke 1 Bohuslän, men stundom kan den dock äfven der 

vara ymnig. A. W. Mairwm uppgifver i Göteborgs och Bohusl:s 

Fauna, att från den 5 April 1856 till den 21 Januari 1857 

infördes till Göteborg 13,900 exemplar af denne haj. Enligt 

PEpErR Crauvssön (Kjöbenh. 1632) skall der 60 år förut, d. v. s. 

under den senare delen af 1500-talet, hafva i Bohuslän idkats 

ett mycket indrägtigt fiske af denna hajart, som då der upp- 
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trädde i stor myckenhet, och detta säkerligen under en längre tid, 

emedan det eljest troligen icke ådragit sig historieskrifvarens 
uppmärksamhet. Slutligen försvann denne fisk, liksom sillen. 

Den är i hög grad rofgirig, och slukar i synnerhet fisk, såsom 

koljor, sill, hvitling, torsk, makril, knot och ungar af rockor, 

men äfven ryggradslösa djur, såsom kräftdjur, maskar och 

Holothurior, af hvilka alla P. Orssos!) funnit lemningar hos 
den. Enligt Arustorenes parar den sig vid Grekland i Augusti 
och framföder lefvande ungar i Maj, och C. J. Suspevanr (anf. 
st.) tror, på grund af uppgifter af C. U. Exrström, att ungefär 
det samma eger rum hos oss. Enligt honom häntyda mång- 

faldiga sammanstämmande uppgifter derpå, att ungarne ymni- 
gast framfödas i slutet af April och början af Maj. Vi hafva 

emellertid d. 11 Augusti i Bohuslän hos den träffat starkt ut- 

vecklade foetus af 200 mill:s längd, och som, då de blefvo ut- 

skurne ur moderns oviduct, hoppade på marken, ehuru de ännu 

hade en 72 mill. lång äggsäck fästad till kroppen. A. W. MALm 
har i Bohuslän under tiden mellan d. 20 Maj och 10 Septem- 
ber hos honan funnit mer eller mindre utbildade foetus, och 

uppgifver, att i hvarje äggledare utvecklas samtidigt 2 eller 3, 

hvaraf således skulle följa, att den samtidigt framföder 4—6 

ungar. SUNDEVALL förmodar, att högsta antalet är 10. Alla äro 
vid födseln ungef. lika utbildade, och då finnes intet residuum 

af ägget utom ungens kropp. R. Conzrett uppgifver, att han i 
norre delen af Trondhjems amt hos en hona d. 28 Juni funnit 

fullt utbildade foetus, och att Konservator Storm d. 15 Decem- 

ber hos en i Trondhjemsfjorden fångad hona jemte en mängd 

ägg funnit 8 till en del fullbildade foetus af 180 mill:s längd. 

Desse hade emellertid då sannolikt ännu temligen lång tid qvar 
till partus, och denne skulle troligtvis icke hafva inträffat förr 

än under slutet af vintern eller början af våren. W. THomr- 
SJN ?) anför, att han en gång erhöll tillfälle att se en d. 28:de 

December vid Belfast i Irland fångad hona, med en längd af 

3 fot 4 tum, eller omkr. 1 meter, och som hade 8 ägg och 9 

ungar. Desse senare voro 9!/, tum eller omkr. 240 mill. långe, 

men hade ännu en återstod af ägget utom kroppen, och voro 
således ännu, oaktadt storleken och oaktadt de lågo ”mycket 

1) Lunds Universitets Årsskrift, T. VIII, 1871. 
2) The Natural History of Ireland, vol. IV, p. 254. 
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obetydligt fästade” i äggledaren, icke fullfärdige till att fram- 
födas. Af desse ungar voro 5 hanar och 4 honor. Samme för- 
fattare anför en uppgift, att man en gång sett ungar framfödas 
från en hona, som i flera timmar varit död, och att de i bör- 

jan höllo sig i närheten af den döda modern. Af de anförda 
iakttagelserna tyckes följa, att dess partus inträffar under di- 
verse olika årstider, ehuru den här i norden torde företrädesvis 

inträffa under våren och den varmare delen af året; och att 

ungarne vid födseln äro omkr. 250 mill. långe. — Enligt hvad 

vi redan ofvan anfört, kan den stundom vara skadlig för fisket 

genom. att plundra och sönderslita eller sönderbita garnen och 

genom att förskingra och sannolikt stundom fördrifva sillen. 
Frasors Day anför exempel på, att den vid England stundom 

förstört pilchardfisket, jemte det den äfven varit skadlig för 

sillfisket. Den är emellertid stundom till nytta, och i Bohus- 

län och Norge, och äfven i England och på flera andra trakter 

begagnas den såsom föda af fiskare och allmoge, och anses af 

många såsom särdeles smaklig, i synnerhet sedan den blifvit 
rökad och stekt. Äfven torkas den och begagnas såsom lutfisk. 

Den fångas i synnerhet på krok, men tafsen bör vara af me- 

talltråd, emedan den eljest biter af den. 

II. Slägtet Spinax, G. Cuvier. 1817. 

(Regne Anim. 1:re édit. T. II, pag. 129. — 1817). 

Vid främre delen af hvardera ryggfenan är en uppåt 

och bakåt rigtad bentagg. Ofvan och bakom munvinkeln är 
en bakåt afsmalnande och tillspetsad grop. Tänderna äro 

olika på båda käkarne: på öfre käken syllika och med en till 
två mindre taggar vid hvardera sidan af den syllike midtel- 

taggens bas, och på den undre d:o hoptryckta och skarpeggade, 

med spetsen å hvardera sidan af käken, räknad från dess midt, 

så starkt utåt och bakåt böjd, att dess inre kant bildar en för 
det mesta uppåt rigtad, skärande, sågtandad egg. Gälöpp- 

ningarne små. Näsöppningarne nära nosspetsen. Spruthålen 

stora, och belägna temligen högt och långt bakom ögonen. 

Bröstfenorna af ringa storlek, 

Enligt Gösteer omfattar detta slägte 2:ne arter, från Eu- 

ropa, Madeira och Cuba. 
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Spinax gunneri, I. REinHARDT, Sr. 

Blåkäxan, 

Hudens fjällike benknölar med fine, bakåt rigtade taggar, 

hvarigenom den fått ett luddigt utseende. 1:stäa ryggfenan 

mindre än den 2:dra d:o, och belägen ungefär midt emellan 

ögat och början af den senare. Färgen ofvan svartblå (på 

spritexemplar svartbrun) och under svart. 

—-Squalus Spinaz, 

, 

ISört-Hacen, 

Squalus Spinaz, 

Blaataske, 

Squalus Spinax, 

Spinax Gunneri, 

Squalus Spinax, 

Spinax niger, 

3 3 

” ,” 

” ” 

” 2 

” ” 

7 Linnéi, 

: niger, 

” ” 

- gunnert, 

LINNÉ: Syst. Nat. ed. X:ma, Tomus I, pag. 233. — 
1758. 

IpDEM: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 107. — 1761. 

GUNNERUS: Det Trondhjemske Selskabs Skrifter, 2:den 

Deel, pag. 313, tab. VII & VIII. —- 1763. 

LINNÉ: Systema Nature, ed. XII:ma, 'Tomus I, pag. 

398. — 1766. 

ASCANIUS: Icones rerum naturalium, cah. IV, pl. 37. — 

NIT ve 

A. J. ReETzZIUS: Faun&e Svecice, Pars I:ma, pag. 305. — 

1800. 

J. REINHARDT, senior: Kongl. Danske Vidensk:s Selsk:s 

Forhandlinger 1824—1827, pag. XVI. — 1828. 

S. NILSSON: Prodromus Ichthyol. Scandin. pag. 118 — 

1832. 

BONAPARTE: Iconografia della Fauna Italica, N:o 84, 

fascicolo XIV & XVII, tavole, fig. 1. — 1832—1841. 

MöLLER & HENLE: System. Beschreib. der Plagiosto- 
men, pag. 86. — 1841. 

H KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 893. — 
1846—1853. 

S. NILSSON: NSkandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 
729. — 1855. 

A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. 
vol. VIII, pag. 424. — 1870. 

RE. COLLETT: Norges Fiske, pag. 212. — 1875. 

4. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 626 
— 1877. 

Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1875--78; Vi- 

denskabs Selskabets i Christiania Forh. 1879, N:o 1, p. 

104. (särsk. aftr.) — 1879. 

E. MoreAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. I, 

pag. 348, fig. 59. — 1881. 

R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 
1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 
aftr.) pag. 117. — 1884. 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 43 
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Enligt Skandin. Fauna kallas den i Bohuslän Blå kexa, och i Göte- 

borgs och Bohusl:s Fauna omnämnes äfven detta namn jemte det af Blå- 

kätta. Af GUNNERUS har den fått det Norska namnet Sorthaa, och han 

nämner, att den i trakten af Trondhjem kallas Hautorsk och Sorttorsk. 

Enligt AsCAN kallas den vid vestra Norge (förmodligen i trakten af Bergen) 

Blaataske. 

Beskr. Den är den minsta af våra hajarter, och dess to- 

tallängd öfverstiger sällan 1!/, fot, eller 450—470 mill., och 

är vanligen något mindre än så. Dess kroppsform är jemfö- 

relsevis mindre långsträckt, men är vexlande, emedan honan, 

som i allmänhet är mera undersätsig än hanen, är naturligtvis 

något tjockare, då hon är drägtig med ungar. Största kropps- 

höjden, vid och äfven något bakom 1l:sta ryggfenan, innehålles 

hos honan omkr. 7 till 8, och hos hanen omkr. 9 ggr i total- 

längden, och störste tjockleken, å samma ställe, innehålles om- 

kring 12/, till 1!/,; ggr i den förra. Kroppsformen är dess- 

utom betydligt afvikande från den hos de 2:ne närmast före- 

gående slägtena derigenom, att den undertill plattkonvexe eller 

konvexe buken har de afrundade sidokanterne något utstående 

utanför de vertikala kroppssidorna. Bakåt, i synnerhet bakom 
bukfenorna, aftager kroppen, såsom vanligt, i höjd och tjocklek, 

och stjertens minsta höjd framom stjertfenan innehålles omkr. 

4 ggr i största kroppshöjden, och dess tjocklek derstädes utgör 

ungef. ?/, af dess höjd. Bukfenorna och i förening med dem 

kloaken sitta särdeles längt tillbaka, och afståndet mellan den 

senare och nosspetsen innehålles blott omkr. 12/3; ggr i total- 
längden, och stjertens längd från kloaken innehålles omkr. 2?/; 

till 23/; ggr i den senare längden. Stjerten är således något 

kortare än hos de närmast föregående arterna. Den i stjert- 

fenan ingående delen af stjerten är något litet uppåt böjd, och 

framom stjertfenan äro stjertens sidor konvexa och sakna helt 

och hållet långsgående hudkölar. Ryggen är tjock och afrun- 

dad och med en mer eller mindre märkbar långsgående fåra 
mellan båda ryggfenorna. — Hufvudet är temligen stort, bredt 

och nedtryckt, i synnerhet framtill. Dess längd till den 1:ste 

gälöppningen innehålles omkr. 6'/; till 6!/; ggr i totalläng- 

den, och dess bredd baktill är betydligt större än så väl dess 

höjd derstädes som kroppens bredd bakom det samma. Långs 

pannan och hjessan har det en rygg, som baktill delar sig i 
2:ne smärre bakåt divergerande sådane, men framtill är pannan 
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och den bakre delen af nosen ofvan urhålkade. Nosen är tem- 

ligen kort, men bred, starkt nedtryckt och framtill afrundad, 

med spår derstädes till en trubbig vinkel. Dess längd innehålles 

omkr. 3 till 3!/, ggr i hufvudets angifna d:o, och dess bredd strax 

bakom näsborrarne är ungef. 1/, ggr större än dess längd. 
Ofvan har den å hvardera sidan 2:ne parallela bugtiga rader af 

slemporer, som börja på sidorna af nosspetsen och sträcka sig 

till nacken, och undertill har den äfven bugtiga rader af dy- 

lika. Näsöppningarne äro belägne nära nosspetsen och mycket 

långt från munnen, och de främre af dem sträcka sig ut till 

kanterne af nosen strax bakom dess spets. Nasalvalvlerna äro 

mycket små. Afståndet mellan nosspetsen och munnen utgör 

nära ?/, af hufvudets längd, och munnens bredd är nära lika 

med nosens största d:o. Ögonen äro stora och hafva grön pu- 

pill, och deras längddiameter innehålles omkr. 3!/, ggr i huf- 

vudets angifna längd, men ej fullt 2:ne ggr i pannans bredd, 

med inberäkning af ögonlocken. Spruthålen äro stora och be- 

lägna högt uppe och temligen långt bakom ögonen, och äro 

framtill försedda med stor hudklaff. Deras diameter innehålles 

omkr. 3 ggr 1 ögats d:o. Gälöppningarne äro mycket små, och 
den bakerste är belägen intill basen af bröstfenan. Bakom och 
omkring munvinkeln är en bakåt tillspetsad och af ett hudveck 

omgifven grop, inuti hvilken huden liknar slemhuden. — Tän- 

derna äro helt olika på de båda käkarne. De på den öfre kä- 

ken bilda på käkkanten 2:ne rader, och bakom dessa 2 till 3 

supplementära d:o, och de hafva en större syllik spets, och på 

hvardera sidan af dennes bas 1 till 2 mindre spetsar. De på 

underkäken utgöra på käkens kant en enkel rad af större och 

fullt utbildade, som hafva basen något utbredd och spetsen hop- 

tryckt, tunn och skärande, och å hvardera sidan af käken, räk- 

nad från dennes midt framtill, är spetsen så starkt böjd utåt 

och bakåt, att dess inre kant för det mesta är rigtad uppåt, 

och att tänderna samtliga bilda en med käkens böjning parallel 

skärande egg. Bakom och under dessa tänder äro ett par ra- 

der af smärre och outbildade supplementära sådana. — Rygg- 

fenorna äro båda temligen olika, och emot det vanliga förhål-- 

landet är den 1:sta betydligt mindre än den 2:dra, som jemfö-- 

relsevis är temligen stor. 1:sta ryggfenan börjar bakom bröst- 

fenornas fästen, men mycket närmare dessa än bukfenorna, och 

afståndet mellan ögat och början af dess fäste är ungefär lika. 
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med det samma mellan det senare och 2:dra ryggfenans d:o. 

Afståndet mellan nosspetsen och 1:sta ryggfenan innehålles om- 

kring 3'!/; och det samma mellan båda ryggfenorna omkr. 4?/3 

ggr i totallängden. 1:sta ryggfenan är af en snedt elliptisk 

form, med främre och öfre kanterne bildande en jemn bakåt 

böjd båge, och med bakre hörnet trubbspetsigt. Afståndet mel- 

lan början af dess bas och dess bakre hörn är något större än 

1/, af det samma å 2:dra ryggfenan, och innehålles icke fullt 

2:ne ggr i hufvudets längd. Taggen vid främre delen af dess 

bas är hoptryckt och framtill skarpkantig och å hvardera si- 
dan med en långsgående fåra, samt kort och icke räckande till 

midten af fenans höjd. Den 2:dra ryggfenan, som är betyd- 

ligt större, har den främre kanten bågböjd, den bakre (öfre) 

kanten urbugtad och det bakre hörnet spetsigt utdraget och 

räckande nästan till midt öfver den nedra stjertfenflikens bör- 

jan. Dess tagg är mycket större än den vid den 1:sta, men 

räcker dock föga utom midten af fenans framkant, och äfven 

den har å hvardera sidan en långsgående fåra, och den är böjd 

och särdeles spetsig. — Bröstfenorna äro mycket olika dem 
hos föregående både uti form och storlek. De äro temligen 

små och icke större än bukfenorna, samt af en oval, i yttre 

kanten tvärt afrundad form. Afständet mellan nosspetsen och 

deras fästen innehålles omkr. 5 ggr i totallängden, och deras 

längd efter framkanten innehålles nära 2:ne ggr i hufvudets 

d:o, och deras bredd utgör omkr. ?/; af deras längd. Deras 

fäste liknar det vanliga. Deras tillbakalagde bakre kant räc- 

ker på långt när icke till 1:sta ryggfenans början, och afstån- 

det mellan deras och bukfenornas fästen är särdeles långt, och 

innehålles föga mera än 3 ggr i totallängden. — Bukfenorna 
hafva den vanlige, trubbvinkligt trianguläre formen, med den 

trubbige yttre sidovinkeln afrundad och det bakre hörnet spet- 

sigt utdraget. Deras längd från början af deras fästen till sist 

nämnda hörn är betydligt större än den anförda längden af 

bröstfenorna, och innehålles knappt 1!/, ggr i hufvudets d:o. 

— Stjertfenan är något litet uppåt böjd, och är icke synnerli- 

gen stor, och dess längd från början af nedra stjertfenfliken 

innehålles omkring eller nära 4 ggr i totallängden, och dess 
största höjd innehålles omkr. 3, och dess höjd vid spetsen omkr. 

4—6 ggr i dess längd. Afståndet mellan den 2:dra ryggfenans 

fäste och nedra stjertfenflikens början är obetydligt. Dess nedra 
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flik har såsom vanligt en trubbig nedskjutande vinkel, och den 

är baktill genom en grund inskärning afskild från öfre stjertfen- 

spetsen, hvilken är snedt afrundad. Den öfra stjertfenfliken 

börjar ett temligen godt stycke bakom början af den nedra d:0o. 

— Hudens benknölar äro ytterst små, och hvarje bär en fin, 

men temligen lång, krökt och bakåt rigtad tagg, hvilka myc- 

ket tätt sittande taggar gifva åt huden ett luddigt utseende, 

eller rättare en sammetslik glans. Benknölarne på nosspetsen 

äro trubbige. — Stidolinien är temligen tydlig, och har meren- 
dels en mer eller mindre lång rad af korta svarta streck, och 

är rät och framtill närmare ryggkanten. — Färgen är ofvan 

och på sidorna svartblå och på buksidan, äfven under hufvudet, 

svart, hvilken senare färg ungefär i jemnhöjd med bröst- och 

bukfenornas fästen och med den något utstående sidokanten af 

buken är skarpt begränsad från den andre. På exemplar, som 

ligga i sprit, försvinner den blå färgen, och de äro ofvan och 

på sidorna svartbruna. Alla fenorna äro svartaktiga eller svart- 

blåaktiga. Iris är rödbrun och pupillen är grön. Ofvan buk- 

fenorna och på sidorna af stjerten äro merendels en och annan 

aflång svart fläck eller streck. I södern har den stundom ett 

långsgående hvitaktigt band å sidorna af buken och stjerten. 

Stjertfenan har stundom en hvit kant. 
Hanen synes vara nägot mindre än honan, men för öfrigt 

liknande henne, med undantag deraf, att han har stjerten från 

kloaken något längre. Hans kopulationsorgan äro små och till- 
spetsade och räcka föga bakom spetsarne af bukfenorna, och äro 

till ut emot spetsen sammanvuxna med dessa. 

Blåkäxan är inom Sverige sällsynt, och har endast erhål- 

lits vid dess vestra kust och der icke söder om Bohuslän, och 

i detta landskaps skärgård mera sällan i de södre delarne af 

den samme än i de norre. Enligt Göteborgs och Bohusläns 

Fauna torde den icke förekomma inom Bohusläns skärgård an- 

norstädes än på de större djupen i Kosterfjärden samt någon 

gång i Gulmarfjärden. Enligt C. Cepversrröm!) skall den dock 

icke vara sällsynt i trakten af Strömstad. — Inom Norge är 
den deremot icke sällsynt, och förekommer der enligt R. Cor- 

Lert? från Ohristianiafjorden till Öxfjord i Vestfinmarken på 

många ställen i stort antal, i synnerhet i trakterna af Bergen 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
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och Trondhjem. Äfven i Christianiafjorden erhålles den stun- 

dom i betydlig mängd. På flera ställen vid Norges kuster ut- 

gör den föremål för särskildt fiske för lefverns skull. — För 

öfrigt förekommer den någon gång vid norre udden af Jutland, 

vid vestra kusten af Frankrike (sällsynt) och i Medelhafvet, 

der den dock skall vara temligen sällsynt enligt Morzav. Märk- 

ligt nog, har den icke blifvit funnen vid England. 

Den är en djupvattensfisk, hvilket äfven dess stora ögon 

antyda, och derför träffas den ofta i de djupe fjordarne i Norge, 

der den enligt V. Storm!) erhålles på 70—300 famnars djup. 

Den skall enligt honom vara periodisk, och träffas talrikare 

på somliga tider än på andra. För öfrigt känner man intet 

vidare om dess lefnadssätt. Den lefver af diverse djur, och P. 

OLrsson?) har i dess ventrikel funnit lemningar af fiskar och 

kräftdjur. Den föder lefvande ungar, och R. Corzetr har hos 

den funnit fullt utvecklade ungar (7—38 till antalet) i medlet 

af Juli månad. På den parasiterar icke sällan en egendomlig 

mjuk Cirriped: Anelasma squalicola, som oftast gräfver in sig 

i köttet i närheten af ryggfenorna, och som af de Norske fiska- 
rena vanligen kallas blomster, emedan den företer en viss lik- 

het med en blomma. På den träffas äfven stundom en egen- 

domlig Amphipod: Trischizostoma raschii, A. Borck, af Gam- 

marinernas grupp. Den fångas i allmänhet på krok med djup- 

vattenslinor eller storbackor, och, såsom ofvan redan är anfördt, 

för lefverns skull, emedan köttet icke ätes. Stundom kan fång- 

sten af den vara temligen betydlig, och vi hafva sett den torg- 

föras 1 Bergen i ganska stort antal. 

1) Det Kongel. Norske Vidensk. Selskabs Skrifter 1883, p. 45. 

2) Lunds Universitets Arsskrift, T. VIII. 1871. 
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III. Slägtet Somniosus, LE Svevr. 18182). 

(Journal of the Academy of natural sciences of Philadelphia, vol. I, 

pag. 222. — 1818. — Lemargus, MÖLLER & HENLE: System. Beschreib. 

der Plagiostomen, pag. 93 — 1841. — A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. 

in the Brit. Mus. vol. VIII pag. 426. — 1870; & Introduction to the Study 

of Fishes, pag. 332. — 1880). 

RByggfenorna sakna bentagg, och fenorna äro små och 

mycket liknande dem af föregående slägte, och bukfenorna sitta 

föga framom 2:dra ryggfenan. Näsöppningarne äro nära 

nosspetsen. Tänderna på käkarne äro olika: de på öfverkä- 

ken äro lancettformiga och skarpt tvåeggade, och de på under- 

käken äro hoptryckta och skarpkantade, och från midten af 
käken å hvardera sidan af den samme med spetsen så starkt 

böjd utåt och bakåt, att dess inre kant blifvit för det mesta 

rigtad uppåt, bildande en med käken parallel skarp, sågtan- 

dad egg, och på båda käkarne sitta de i flera rader. Käkarne 

äro svage. Huden är likformigt täckt af små taggige ben- 

knölar, och särdeles sträf. Spruthålen äro temligen stora. 

Till detta slägte höra enligt Gösrtnrrr blott ett par arter, 

af hvilka den ena tillhör Nordatlanten och den arctiske ocea- 

nen, och den andra Medelhafvet. 

1. Somniosus microcephalus (ScEnriEr). 

Häkäringen eller Håmären. 

1:sta ryggfenan sitter ungefär midt emellan fästena för 

bröst- och bukfenorna, och bröstfenorna äro små. Kroppen 

är temligen undersätsig, och baktill starkt afsmalnande. 

1) Ehuru med motvilja, hafva vi ansett oss nödsakade att antaga 
detta slägtnamn, som, såsom varande ett adjektiv, strider emot de antagna 

reglerna för nomenclaturen. Det af CUVIER gifna slägtnamnet Scymnus 

tillkommer enligt GÖNTHER med rätta en annan, från den här i fråga va- 

rande generiskt skild form (Sc. lichia), och slägtnamnet Lemargus får icke 

begagnas, emedan det förut (1837) af H. KRÖYER blifvit gifvet åt parasi- 

tiska kräftdjur, och fortfarande är i bruk för dessa. 
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Haa-Skierdingen, GUNNERUS: Det Trondhjemske Selskabs Skrifter, 2:den 

Deel, pag. 330, tab. X & XI. — 1763. 

Squalus Carcharias, O. FABRICIUS: Fauna Groenlandica, pag. 127. — 1780. 
(Non Linné). 

>»  microcephalus, SCHNEIDER: Bloch, Systema Ichthyologie, pag. 135. 

— 1801. 

» borealis,  SCORESBY: An Account of the Arctic Regions, vol. I, 

pag. 538, pl. 15, fig. 3 & 4. — 1820. 

» glacialis, FABER: Naturgesch. der Fische Islands, pag. 23. — 

1829. 

$ 3 S. NILSSON: Synopsis Ichthyologie Scandin. pag. HG: 

— 1832. 

Scymnus' (Lemargus) borealis, MÖLLER & HENLE: Systemat. Beschreib. der 

Plagiostomen, pag. 93. — 1841. 

2 microcephalus, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 914. 

— 1846—1853. 

- borealis, S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

724. — 1855. 

Lemargus W. YARRELL: History of the Brit Fishes, 3:rd ed. (Ri- 

chardson), vol. II, pag. 524. — 1859. 

Greenland Shark, J. CoucH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. I, pag. 57, pl. XIII. — 1864. 

Lemargus borealis, A. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus, vol. 

VIII, pag. 426. — 1870. 
Scymnus microcephalus, R COLLETT: Norges Fiske, pag. 212. — 1875. 

A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 626. 

— 1877. 

Somniosus a CHR. LÖTKEN: Videnskab. Meddelelser fra den naturhist. 

Foren, i Kjöbenh. 1879 —80, pag. 56. — 1879 — 80. 

Lemargus brevipinna, E. MOREAU: Hist. nat. des Poissons de la France, T. 

I, pag. 361, fig. 63. — 1881. 
Somniosus microcephalus, JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of 

North America, pag. 15. — 1882. 

Lemargus  » FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ire- 

land, vol. II, pag. 320, pl. 162, fig. 1. 1880—1884. 

Somniosus — » R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 29:de 

Bd. (särsk. aftr.), pag. 117. — 1884. 

” SE) 

Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna benämnes den i Bohuslän på 

flera ställen Håmär, och någon gång Blåmagmär. Enligt C. CEDERSTRÖM!) 

benämnes den i trakten af Strömstad Blåmage. GUNNERUS anför för den 

det Norska namnet Haa-Skierding, och i Skandinavisk Fauna anföras der- 

jemte de Norska namnen Haaskjering och Kjering. +R. COLLETT uppgif- 

ver för den de Norska namnen Haakjerring och Haamer, af hvilka det 

sist näranda brukas i södra Norge. 

1) Öfvers. af K. Vet. Ak:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
LÅ 
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Beskr. Den ernår betydliga dimensioner, och är en af de 
största hajarterna. Dess totallängd stiger enligt Gunnerus till 

omkr. 25 fot, eller 7.5 met., hvilket dock är något ovanligt, 

men enligt FaBer och Dar och enligt hvad vi sjelfve iakttagit 

blir den icke sällan 14—15 fot, eller 4.2—4.5 meter lång. 

Den, i synnerhet de äldre, är af en undersätsig kroppsform, och 

den närmar sig i detta afseende till håbranden. Den är fram- 

till tjock, dock med höjden större än bredden, och är bakåt allt 

mera hoptryckt. Största kroppshöjden, öfver slutet af bröstfe- 

nan eller början af ryggfenan, innebålles omkr. 5 till 63/5; ggr 

i totallängden !). Bakom 1:sta ryggfenan aftager kroppshöjden 

starkt bakåt, och stjerten är bakom 2:dra ryggfenan ganska 
smal. Dess minsta höjd framom stjertfenan innehålles omkr. 

4 ggr 1 största kroppshöjden, och dess tjocklek derstädes utgör 

väl ?/, af den förra, hvadan den smalaste delen af stjerten är 

föga hoptryckt. Bukfenorna sitta mycket långt tillbaka, och 

långt bakom midten af totallängden, och till följd deraf inne- 

hålles afståndet mellan nosspetsen och kloaken blott omkr. 1/3; 
till 1!/, ggr i totallängden. Ryggen är ganska tjock, men 

dock ända till 2:dra ryggfenan, ehuru i synnerhet framom den 

l:sta, tydligen något takåsformig, och från midt öfver bröstfe- 

nans rot till 1:sta ryggfenan är den långs åt midten kölad, 

med kölen höjande sig bakåt emot nämnda fena. Mellan båda 

ryggfenorna förefinnes blott en antydning till köl. Mellan 

2:dra ryggfenan och stjertfenan är långs stjertens öfre kant en 

fåra, i hvilken är en helt liten köl. På sidorna af stjertfenans 

bas är nedtill en sned köl. Den bakre i stjertfenan ingående 

delen af stjerten är starkt uppstigande. — Hufvudet är temli- 

gen stort, och dess längd till 1:sta gälspringan innehålles om- 

kring 5 till 5!/, ggr 1 totallängden, och är hos de yngre större 

och hos de äldre lika med eller mindre än största kroppshöj- 

den. Framåt är det något nedtryckt, med något tillplattad 

nos, som, sedd ofvanifrån, är vid spetsen afrundad, och har 

sidokanterne temligen skarpe. Nosen är icke synnerligen lång, 

och dess längd till ögat innehålles omkr. 2 till 22/; ggr i 

hufvudets angifna d:o. Ofvan har den öfver och framom näs- 

borrarne å hvardera sidan en svag insänkning. Näsöppningarne 

1) De här uppgifna proportionerna grunda sig hufvudsakligen på de 

mått å friska exemplar, som blifvit lemnade af A. W. MALM. 

ee 



682 Slägtet Somniosus. 

sitta närmare nosspetsen, och afståndet mellan denne och dem 

innehålles omkr. 33/; ggr i nosens längd. Afståndet mellan 

nosspetsen och munnen är ungef. lika med nosens längd, och 
munnen sitter således ovanligt långt fram. Munnen är trans- 

versel och föga böjd. Ögonen äro små, och deras längddiame- 

ter innehålles omkr. 9 ggr i hufvudets längd. Spruthålen äro 

temligen stora, och belägna högre uppe än ögonen samt ett 

godt stycke bakom dessa. Gälöppningarne äro små, och den 

bakerste är strax framom bröstfenans fäste. — Tänderna äro 

olika på båda käkarne. De på öfverkäken äro lancettformiga 

och skarpt tvåeggade och med en långsgående låg köl å främre 
sidan, samt bilda 4—9 transversella rader'!). De på underkä- 

ken äro af en helt annan form. De äro starkt hoptryckta (fram- 

och bakifrån) och af en nästan rektangulär form, med en låg 

långsgående rygg å främre sidan och med en skarpkantad och 

tydligen afsatt spets, som å hvardera sidan af käken, räknad 

från dess midt framtill, är så starkt böjd utåt och något bakåt, 

att dess inre kant blifvit rigtad för det mesta uppåt, och samt- 

liga på kanten af käken sittande bilda sålunda en med käken 

parallel, skarp, sågtandad egg. På kanten af underkäken sitta 

2:ne rader fungerande tänder, och bakom dessa 3—4 d:o supp- 

lementära sådana. I hvarje transversel rad i öfverkäken äro 
omkr. 40—42, och i underkäken omkr. 50—52 tänder. — 

Ryggfenorna så väl som fenorna i allmänhet äro små. 1:sta 

ryggfenan börjar på ett afstånd från nosspetsen, som stundom 

är något mindre och stundom något större än !/, at totalläng- 

den, och således i allmänhet vid eller nära midten af denna. 

Den har ock sitt läge ungef. midt emellan fästena för bröst- 

och bukfenorna. Den har höjden framtill utgörande knappt !/z 

af hufvudets angifna längd samt ungef. lika med längden af 

dess bas, och dess främre och öfre kanter bilda en afrundad 

vinkel, och dess bakre hörn är tillspetsadt. 2:dra ryggfenan 

börjar nästan öfver slutet af bukfenornas fästen och på ett af- 

stånd från mnosspelsen, som innehålles omkr. 1!/, till 1/; ggr 

i totallängden. Den är något mindre och lägre än den 1:sta 

d:o och med det bakre hörnet något längre och spetsigare ut- 

draget. — Bröstfenorna äro små, ehuru väl så stora, som 
l:sta ryggfenan. Deras längd efter framkanten innehålles om- 

1) Enligt FABER hos unga exempl. 4, och hos äldre ända till 9 rader. 
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kring eller nära 2:ne ggr i hufvudets angifna längd. Deras 

form är ovalt rhomboidisk, deras framkant bågböjd, och deras änd- 

kant urbugtad eller tvär, och båda kanterne bilda med hvarandra 

en trubbig vinkel. — Bukfenorna äro fästade på ett afstånd från 
nosspetsen som innehålles omkr. 12/5 till 13/; ggr 1 totalläng- 

den. De äro något mindre än bröstfenorna och af den vanlige, 

trubbvinkligt trianguläre formen, med den utåt varande trub- 

bige vinkeln afrundad och med det bakre hörnet spetsigt och 

utdraget. —  Stjertfenan är äfven den jemförelsevis liten, och 

nästan snedt halfmånformig, på grund af den starka utveck- 

lingen af den nedra stjertfenfliken, hvilken börjar något framom 

den öfra d:o, som under hela sin längd är låg. Den nedra 

stjertfenfliken begränsas upptill på vanliga stället närmare den 

öfre stjertfenspetsen af en grund inskärning eller afsats. Af- 

ståndet mellan stjertfenans båda spetsar är ungefär lika med 
hufvudets angifna längd. Afståndet mellan början af den nedre 

stjertfenfliken och dess bakre spets utgör nära ?/; af afståndet 

mellan samma början och spetsen af den öfra stjertfenfliken, 

och det senare afståndet är nära lika med hufvudets längd. — 

Huden är mycket skarp och sträf af tätt sittande mycket små 

benknölar, som hvar och en är beväpnad med en temligen 

stark, krökt och något bakåt rigtad, spetsig tagg. Nosspetsens 

benknölar äro trubbige. — Sidolinie saknas eller är otydlig. 
— Färgen är vexlande: stundom mörkare och stundom ljusare. 
Hos yngre exemplar är färgen enligt Göteborgs och Bohusläns 

Fauna stundom mörkt kaffebrun, med någon blåviolett anstryk- 
ning, och stundom svartbrun och undertill något ljusare, och 

alla fenorna med en mera blåaktig färg. Iris blåaktigt svart, 

omgifven af en smal grönaktig ring, och pupillen rund och 

smaragdgrön. De större ha färgen stundom mörkt askegrå. 

Stundom är färgen skiffergrå, mörkast på ryggen. 

Håkäringen erhålles ytterst sällan i sydligaste Kattegat, 

och i Skandinavisk Fauna anföres blott ett enda exempel på 

att den blifvit fångad i närheten af Kullaberg i Skåne och 

tillvaratagen af framl. Kammarherren, Baron N. GYLLENSTJERNA. 

Den ingår dock icke sällan i Kattegats mnordlige del, och er- 

hålles enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna nästan årligen 
utanför den Bohuslänska kusten, men blott ett eller annat ex- 

emplar, som i allmänhet tillfälligtvis fångas på storbacka på 

30—110 famnars djup. Stundom erhållas der så stora exem- 
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plar. att de lemna 1 å 2 tunnor eller 1.65—3.30 hektoliter 
lefver. Enligt OC. Cepverström!) är den under vintern icke säll- 

synt i trakten af Strömstad. — Vid Norge tillhör den före- 

trädesvis hafvet utanför dess nordligare hafskuster, der den, så- 
som bekant, sedan långlig tid tillbaka varit föremål för fiske, 

men enligt R. Corretr förekommer den dock i ringare antal 

eller mera tillfälligt derstädes i de fleste djupare fjordar långs 

landets hela kuststräckning ända till Christianiafjorden, der 

den flera gånger tagits på de större djupen. — För öfrigt fö- 

rekommer den och fångas 1 Norra Ishafvet vid Beeren Ejland, 

Spetsbergen, i Barentshafvet öster om Spetsbergen, vid Island 

och Grönland och i Nordatlanten vid Färöarna och vester ut 

till östra kusten af Nordamerika, ned till Cap Cod. Söder ut 
inom Europa förekommer den tillfälligtvis någon gång vid ku- 

sterna af England och norra Frankrike. Den är således egent- 

ligen tillhörande den arctiske oceanen eller norra Ishafvet. 

I afseende på lefnadssättet är den i allmänhet en djup- 

vattensfisk, som håller sig vid bottnen på de stora djupen, ehuru 

den stundom äfven kommer upp till hafsytan, för att söka rof. 

Man har ock iakttagit, att den, då någon kamrat till den blif- 

vit fångad, länge fortfarit att kretsa omkring fångstfartyget, och 

dervid lätt kunnat fångas. Den fångas för det mesta på 150 till 

300 famnars djup. Den går emellertid stundom sannolikt på 

vida större djup. Man har nemligen i norra Ishafvet icke säl- 

lan i dess ventrikel funnit en stor Amphipod (Eurytenes gryl- 

lus), som nyligen under en af Prinsen af Monaco företagen ve- 

tenskaplig expedition?) med ett slags ryssja blifvit tagen på 

2,000 meters djup 1 granskapet af Azorerna, men aldrig under 
djupvattenshåfningarna i Norra Ishafvet påträffats, och detta 

sannolikt på grund af dess vistelse på så utomordentligt stort 

djup. Man skulle deraf kunna få draga den slutsats, att hå- 

käringen stundom nedstiger till ett djup ar öfver 1,000 famnar. 
Den är i allmänhet trög och dåsig och visar föga lifaktighet, 

då den blifvit fångad, hvarifrån anledningen till slägtnamnet 

blifvit hemtad. Detta hindrar den dock icke ifrån att vara i hög 

grad glupsk och rofgirig, och den slukar alla slags både lef- 

vande och döda djur och djurlemningar, som den kan komma 

öfver, och på grund af denna dess glupskhet och dess betydliga 

1) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1876, N:o 4, p. 67. 
2) Bullet. de la Société Zoologique de France, T. XIV, 1889, p. 298. 
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storlek är den den för menniskan farligaste hajarten i våra 
nordiska haf. Man har stundom i dess ventrikel funnit lem- 

ningar af drunknade menniskor. Enligt hvalfångaren ScorEsBy 
är dess glupskhet så stor, att den, då den håller på att för- 

tära af kadavret af en hval, icke alls låter skrämma sig af 

menniskans närvaro, och att man t. o. m. kan sticka den med ett 

spjut eller knif, utan att den låter drifva sig bort. Man har 

äfven uppgifvit, att den anfaller lefvande hvalar och sliter styc- 

ken af späck från deras sidor. Dervid kan dock stundom en 

förvexling med späckhuggaren (Orca gladiator) hafva egt rum. 

Den angriper ofta och slukar stora sälar, och FaBer (anf. st. 

p. 25) uppgifver, att han i ventrikeln hos en 14 fot lång hå- 

käring fann en hel Phoca variegata (vitulina), 8 store torskar, 

1 fyra fot lång långa, en flundra och flera stycken af hvalspäck. 

GuNNErRUS anför, att man en gång i dess ventrikel funnit en hel 

ren, som troligtvis med någon snölavin störtat i hafvet, och en 

annan gång en ”Hav-Ertne” (enligt senare iakttagelser troligen 

en Halichoerus grypus, eller gråsäl) så stor som en oxe, jemte 

14 fiskar. Den slukar äfven ofta dykande simfåglar, som på 

djupet söka sin föda. Då Grönländarne äro ute på fiske i sina 

svaga, med sälskinn öfverdragna kajaker, äro de ofta i lifsfara 

för håkäringen, som lägger sig på ryggen under kajaken, gri- 

per om dess nedre del med sina skarpa käkar och afklipper 

med dem både kajaken och den nedre delen af grönländarens 

kropp. På grund af allt detta yttras i Skandin. Fauna, att 

håkäringen skonar intet, och att den är hafvets tiger i de nord- 

liga trakterna. Dess fortplantning är icke närmare känd, men 

sannolikt föder den, liksom de med den samme närmast besläg- 

tade formerne, lefvande ungar, och FaBricius och FaABErR uppgifva 

bestämdt, att den gör detta. GönrHerR (Introduction) anför äf- 

ven detta, och nämner tillika, att den enligt uppgift skall föda 

4 ungar åt gången. CuHr. Lörres!) har emellertid anfört åt- 

skilliga grunder för det antagandet, att den skulle vara ägg- 

läggande. Dessa tyckas dock hafva sin grund deri, att de 
undersökta exemplaren varit för unga och outbildade. Man har 

ofta hos den funnit mjuka ägg, ungef. så stora som ankägg, 

och enligt Gunnerus t. o. m. ”nogle Spand fulde til deels (med) 

meget store Aeg”?), men man har aldrig funnit några sådana 

SE 1) Videnskab. Meddelels. fra den naturhist. Foren i Kjöbenh. 1879— 

80, pag. 56 etc. 

2) Äggen förtäras af fiskarena på samma sätt som sjöfågelägg. 
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med dylikt hölje, som de hos de äggläggande hajarne; och Cor- 
neTT anför, att man stundom tagit på fiskeplatserne ungar af 

ungefär 2 fots, eller 600 mill:s längd, hvilka sannolikt, enligt 
jemförelse med ungar af andra mindre hajarter, varit nyligen 

framfödde. Detta allt synes lemna stöd för de äldre uppgif- 

terna, att den är vivipar. — Uti Skandin. Fauna meddelas 

några af fiskarena lemnade direkta uppgifter om dess fångst. 

”Man begagnar dertill en stor stark jernkrok, fästad i en jern- 
kedja med ett ”lekan”, och derjemte en lång, stark hamplina. 
Till bete nyttjas ett stycke fläsk, kött, eller ock sälspäck, hvil- 

ket sist nämnda är bäst af allt. För att samla håkäringen till 

det ställe, der man vill fiska, t. ex. en djup fjord, nedsänker 
man några dagar förut en så kallad krake, omgifven af spjälar 

och fyld med fiskeinkråm och annat afskräde, som då det bör- 

jar gå i förruttnelse, lockar håkäringen till stället, utan att 

den kan komma åt rofvet. Derefter upptages kraken, och linan 
med den agnade kroken nedsänkes. Antingen håller man linan 

med handen, då det händer, att när håkäringen hugger uti be- 
tet, sker det med sådan häftighet, att fiskaren slår knogarne 

i relingen och denna drages ned mot vattenytan, eller ock bin- 

"der man i linan en tom tunna, som flyter på vattnet. Då hå- 
käringen huggit i kroken och märker sig vara fast, rullar den 

sig hastigt omkring, och skulle derigenom afsno linan, om ej 

lekanet vore. Då den blifvit dragen upp till ytan, har fiskaren 

till hands en jernbeslagen klubba, hvarmed han dödar den 

samma innan han vågar taga in den i båten”. Den stickes 

stundom med lansar, och då den dessutom är mycket trög och 

dåsig, äro svårigheterna för dess upphalning icke så synnerli- 

gen stora. Den är emellertid mycket seglifvad. Man fångar 

den endast för lefverns skull, såsom redan ofvan blifvit an- 

tydt, och då denna blifvit uttagen, låter man kroppen gå till 

botten, liksom man gör med brugden, enligt hvad ofvan är an- 

tördt. Fisket af håkäringen har egt rum sedan åtskilliga sek- 
ler tillbaka, men har på senare tid tagit starkare fart, och id- 

kas för närvarande icke endast utanför nordvestra och norra. 

kusterna af Norge, utan äfven i trakten af Beeren Ejland och 

t. o. m vid Spetsbergen och hafvet öster derom. En enda hå- 

käring kan stundom gifva 7 hektoliter lefver. Correrr har 
uppgifvit den årliga afkastningen af detta fiske till omkr. 12 

tusen hektoliter lefver, men troligen är det nu större. ' 



Rundmunnar. 687 

2:dra Serien: MONORHINI, E. HcKer. 1866. 

Luktorganet är enkelt, d. v. s. med blott en näskavitet 

och en näsöppning, ehuru luktnerverne såsom vanligt äro pa- 

rige och nasalkapseln stundom företer antydning till att vara 

dubbel). 

Desse fiskar äro betydligt afvikande från alle andre, och 

hafva derför af A. Gösrtaer betraktats såsom utgörande en sär- 

skild underklass. Deras organisation antyder, att de stannat 

på ett lägre utvecklingsstadium. 

5:te Ordningen: CYCLOSTOMI, C. Dumérin. 1806. 

(Cyelostomen, C. DUMÉRIL: Analytische Zoologie, äbers. von FRORIEP, 

pag. 100. — 1806. — Cyclostomi, BONAPARTE: Catalogo metodico dei Pesci 

europei, pag. 9. — 18462). — Marsipobranchii, TH. H. HuvxLEY: An In- 

troduction to the Classification of Animals, pag. 113. — 1869; och A Ma- 

nual of the Anatomy of vertebrated Animals, pag. 121. — 1871). 

Rundmunnar. 

Kroppsformen är mer eller mindre cylindrisk och lång- 

sträckt och ålformig, eller stundom nästan maskformig, och 

kroppen är täckt af en naken och slät och mer eller mindre 

slemmig hud, och saknar bröst-, buk- och analfenor och har 

stjertfenan sammanhängande med ryggfenan, då denna finnes, 

och dessa hafva rudimentära, broskartade strålar. Skelettet 
är föga utbildadt samt broskartadt, och ryggsträngen är per- 

sistent och kotor saknas, och broskbildningen är stundom in- 

skränkt till kraniet, som är distinkt, ehuru orörligt fästadt 

vid ryggsträngen, som inskjuter i dess basaldel. Munnen, 

1) W. EK. PAREER (”On the Skeleton of the Marsipobranch Fishes, 

Part. II, Petromyzon”; Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London, 1884, vol. 174, p. 423) säger om nasalkapseln hos Petromyzon, 

att den egentligen är dubbel (”is essentially double”). 

2) Å samma ställe har BONAPARTE uppstält en underklass af fiskarne, 

omfattande både Cyclostomerne och Cirrostomerne, under benämningen 

Marsipobranchi. 
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som är belägen å främre kroppsänden (apical) och ofta är 

mer eller mindre utbildad till sugmun, är till sin form för- 

änderlig, och har stundom och saknar stundom sammanhän- 

gande eller ock afbrutne läppar. Inuti är munnen beväpnad 

med mer eller mindre hårda och hornartade tänder. Gälarne 

äro säckformige, och äro å hvardera kroppssidan 6-—7 eller 

Here, och stälde i en longitudinel rad, utan gälbågar, och gål- 

lamellerna, som äro fästade vid säckarnes väggar, sakna brosk- 

stafvar, och gälsäckarne hafva för vattnets tillträde och utgång 

både inre och yttre öppningar, som antingen direkt eller ock indi- 

rekt genom kanaler kommunicera med pharynx eller oesophagus. 

Tarmkanalen är enkel och rät, men stundom till en del med en 

spiralformig, svagt utbildad list inuti. Appendices pylorice, 

pancreas och mjelte saknas, äfvensom simblåsa. Hjertat har 

den hos benfiskarne vanlige byggnaden, nemligen med ett hjert- 

förmak och en hjertkammare och en bulbus arteriosus, utan 

muskelbeläggning och blott med 2:ne valvler, och det är inne- 

slutet i en pericardialsäck och beläget långt tillbaka, under 

den bakre delen af gälapparaten. Hjernan är liten, men väl 

distinkt och företeende de hos fiskarne vanliga afdelmngarna. 

Hörselorganet, som såsom vanligt är dubbelt, är föga utbil- 

dadt, och inneslutet i en enkel, broskartad kapsel, samt har 

2:ne eller ock blott 1 halfcirkelformig kanal, med eller utan 

vestibul!). Könsorganen äro skifformiga och äro fästade långs 

under ryggsträngen, eller ock blott på högra sidan af den, och de 

sakna direkt utförselkanal, och könsprodukterna komma ut i 
bukhålan, hvarifrån de utföras genom en i en genitalpor bakom 

anus mynnande peritonealkanal. Så vidt kändt är, undergå 

ungarne under sin utveckling en betydlig metamorfos”). 

1) Se det utmärkta arbetet af G. RETzIUS ”Das Gehörorgan der Wir- 

belthiere”, I. pag. 3—27, Taf. I—TII: — 1881. 
2) HUXLEY först (Journal of Anatomy and Physiology, vol. X, år 

1876) oeh W. K. PARKER sedan (Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London, vol. 174, af år 1884) hafva påpekat en del analogier 

uti cranio-facialapparatens brosk mellan desse fiskar och de tidigare utveck- 

lingsstadierna af larverne af de med distinkt tunga försedda stjertlösa 
groddjuren, och den senare författaren säger (anf. st. p. 450) med afseende 

på tydningen af Cyclostomernes morphologi: ”The early stages of the Anu- 

rous Batrachia give us the best clue to them, and far off as they are from 

them, they are indeed their nearest existing relatives”. — Med afseende 
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Af de hithörande fiskarne, som jemte Bredmunnarne och 

någre andre af LissÉ fördes till Ampbhibierna och gruppen Nan- 

tes, förekomma en del endast i färskt vatten och en del endast 

i hafvet, och en del förekomma 1 bådadera och vandra från 

hafvet upp i färska vatten, för att der fortplanta sig. På grund 
af byggnaden af munnen bruka en del stundom suga sig fast 
på andre fiskar och lefva på dem såsom ectoparasiter, och en 

del andre gräfva sig in i dem, då de äro döde, t. o. m. in i 

deras bukhåla, och förtära deras kött. Deras låga utvecklings- 

grad talar för, att de sannolikt i phylogenetiskt hänseende äro 

af hög ålder och jemförelsevis tidigt uppträdt på jorden, men, 

med undantag af de tänder, med hvilka munnen är beväpnad, 

äro de delar, hvaraf deras kropp är bildad, af så mjuk beskaf- 

fenhet, att de icke kunnat motstå upplösningen och qvarlemna 

några återstoder i de geologiska lagren. Tandskifvor, mycket 
liknande tänderna hos Myzine, hafva emellertid icke sällan 

påträffats i de Devoniska och Siluriska lagren. 

Desse fiskar förete delvis så stora skiljaktigheter sins emel- 

lan, att de enligt den på senare tid vanliga åsigten böra af- 

delas i 2:ne underordningar. 

Underordningar: 

ÖYCLOSTOMI är: baktill slätemn Fife uHe 1. Hyperoartii, J. MÖLLER. 

Näskanalen ... mynnar baktill i gommen eller 

Svalgetars sopran tad sama. 2. Hyperotreti, J. MÖLLER. 

på hufvudets muskulatur hänvisas till D:r P. FÖRBRINGER: ”Untersuchun- 

gen zur vergleichenden Anatomie der Muskulatur des Kopfskelets der Cy- 

clostomen” ; Jenaische Zeitschrift fir Naturwissenschaft, 9:er Bd. 1:es Heft, 

p. 1. — 1875. 

Lilljeborg : Fiskarne. NI. 44 
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1:sta Underordningen: HYPEROARTII, J. Mörner. 1834, 

(Hyperoartia, JOH. MÖLLER: Vergleichende Anatomie der Myxinoiden, 

der Cyclostomen mit durchbohrtem Gaumen, 1:er Theil, Osteologie und 

Myologie; Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin aus dem Jahre 1834, pag. 77. — 1836). 

Helgommar'!). 

Näsöppningen är belägen på hufvudets öfra sida, mer 

eller mindre långt bakom öfre munkanten, och den från den 

samme nedåt och bakåt gående näskanalen är vid sin bakre 

ände sluten. Ryggfenorna äro hos de fullt utvecklade väl 

utbildade. 

Denna underordning omfattar blott 

Familjen PETROMYZONTIDA, BonaAraArtTe. 1846. 

(Petromyzonide, BONAPARTR: Catalogo metodico dei Pesci europei, 

pag. I. — 1846). 

Nejonögonsfiskar. 

Under sin utveckling, som åtminstone stundom fordrar en 

tid af 3—4 år, undergå de en betydlig förvandling. I utbil- 

dadt tillstånd hafva de sugmun, som är omgifven af en mer 

eller mindre kretsformig, sammanhängande och baktill af ett 

inbäddadt ringbrosk stödd läpp, och inuti är beväpnad med 

enkla, eller ock två- till fler taggiga hornartade tänder, som sitta 

på något mjukare papiller eller på brosk, och af hvilka man 

med hänsyn till läget urskiljer flera, till en del oegentligen 

benämnda slag, såsom mazillär-, mandibulär-, lingual-, lateral- 

och labial-, eller sugtänder: de 1:sta belägna å det öfra mun- 

hvalfvet långt fram och på främre kanten af det ringformiga 

labialbrosket, de 2:dra å undra sidan af munnen ungefär 

midt emot de nyss nämnda och under och framom tungan, de 

S:dje på tungan längre in i munnen, de 4:de på sidorna af 

1) Detta namn, som är en öfversättning af det systematiska, har 

förut blifvit gifvet i Skandinavisk Fauna. 
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den yttre delen af munnen, vid sidorna af de 2:ne först 

nämnda slagen, och de 5:te, som i allmänhet äro de minsta, 

på inre sidan af läppen, utanför de andra och mer eller 
mindre rundt omkring på den samme. Näsöppningen sitter 

då särdeles långt bakom öfre munkanten. I nämnda tillstånd 

hafva de väl utbildade ögon. De säckformige gälarne äro å 

hvardera sidan af kroppen 7, och de mynna hvardera dels 

utåt på kroppssidorna och dels inåt uti en gemensam från 

svalget kommande, under matstrupen gående och baktill sluten, 

vattenförande kanal. Den främre och längre delen af tarmen 

har en svagt utbildad spiralformig list. Könsorganen äro vid 

fästet under ryggsträngen förenade, eller sammanstötande, men 

nedåt skilda och bilaterala eller dubbla, och mellan dem ligger 

tarmen, och de äro således icke egentligen opariga!Y). — I out- 

bildadt tillstånd, eller såsom larver (Ammocoetes, olim) hafva 

de munnen icke utbildad till sugmun, och läppen är afbruten 

och utgöres af en halfcirkelformig eller hästskofornmnig öfver- 

läpp och en rudimentär underläpp, och tänder saknas, och 

munnen är försedd med greniga papiller. Ögonen äro rudi- 

mentära, och näsöppningen sitter något närmare öfre mun- 

kanten. Den för gälarne gemensamme, från svalget kommande 

kanalen hos de utbildade saknas här och ersättes af en gäl- 

håla, i hvars bakre ände oesophagus börjar, och som långs 

sin undra sida inuti har en ränna med flimmercilier. Den 

främre öppningen i munnen till gälhålan eller svalget är omgif- 

ven af en krans af greniga eller fimbrierade papiller, och der 

bakom är ett munsegel?). Fenorna äro mindre utbildade. 

Till denna familj räknas af GönrHer 4 och af JORpDaAn & 

GinBert 5 eller 6 slägten, med ett ringa antal (15—-20) arter, 
företrädesvis från färskt vatten i de tempererade regionerna af 

båda hemisfererna. Deras lefnadssätt är föga kändt, men åt- 

minstone några af dem uppstiga ur hafvet eller insjöar perio- 

diskt i strömmar, för att i dem fortplanta sig, eller lägga sina 
ägg, och sannolikt dö de i allmänhet snart efter denna för- 

rättning. Såsom utbildade lefva de af diverse smärre djur: 

1) Man har uppgifvit, att de äro opariga, men hos exemplar med 

svälda ovarier och testes hafva vi iakttagit ofvan uppgifna förhållande hos 

Petr. fluviatilis, planeri & marinus. 

2) Denna byggnad erinrar delvis om den hos Cirrostomerne. 



692 Slägtet Petromyzon. 

insekter, smärre kräftdjur och maskar, och stundom suga de 
sig fast vid lefvande fiskar och afgnaga deras kött; och såsom 
larver förtära de helt små organiska ämnen, som innehållas i 

slammet på bottnen, i hvilket de då hålla sig nedkrupne. 

Till vår och Europas fauna hör blott 1 slägte inom denna 
familj. 

I. Slägtet Petromyzon, Arrteoi. 1738. 

(Genera Piscium, pag. 64. — 1738). 

En maxzxiwulärtand med 2:ne stundom nära intill hvarandra 

sittande och stundom längre åtskilde spetsar. En främre trans- 

versel lingualtand med flere spetsar eller knölar, af hvilka 

den mellerste är störst. En transversel, böjd mandibulartand 

med flere (i allmänhet 7—9) spetsar eller spetsige knölar. De 

utbildade med 2:ne ryggfenor, af hvilka den bakre samman- 

hänger med stjertfenan. Analfena saknas merendels, och är 

oftast blott antydd af en hudköl bakom anus. 

Till detta slägte höra 9 arter från Europa och Nordamerika, 

och 3:ne af dem tillhöra vår fauna. 

Arter: 

Väla tSkal Oaks sl 1. fluviatilis, LINNE. 

långt itskitde 

Ryggfenorna nära intill hvarandra. 

PETROMYZON: eller ock mer eller 

Maxillärtan- mindre tydligt samman- 
Hangande skr. lera: 2. planeri, BLOCH. dens spetsar . 

Fre ha ba NA UN BIO NYE BEEN 0 KODEN För or ON oe SE ORe 3. marinus, LINNÉ, 
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1. Petromyzon fluviatilis, Linns. 

Vanliga Nejonögat eller Nättingen"), 

Mazillärtanden är halfmånformig och har vid hvardera 
änden en spets, hvilka spetsar således äro långt åtskilde. Man- 

dibulärtanden utgöres af en transversel böjd skifva, med 7 

mer eller mindre spetsige taggar, af hvilka den ytterste å 

hvardera sidan merendels är tvåspetsig, Å Mardera sidan 

af dessa båda tänder äro 3:ne lateraltänder, af hvilka den 

mellersta har 3:ne och de andra 2:ne spetsar. Lingualtanden 

har 1 större midteltagg och å hvardera sidan af denne 5—7 

smärre taggar, som alle äro särdeles spetsige. Labialtän- 

derna utgöras af en enkel ring af ytterst små sådana, och 

upptill innanför läppkanten finnas mellan denne ring och 

mazxillärtanden några få något större d:o. De båda rygg- 

fenorna äro väl åtskilda genom ett tydligt mellanrum. 

Petromyzon fluviatilis, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 105. — 1761. 

5 » ÅA. J. REtTzZIUS: Faun&e Suecice Pars I:ma, pag. 303. — 
1800. ; 

i » OC. QUENSEL & I. W. PALMSTRUCH: Svensk Zoologi, 1:sta 

bandet, N:o 33, pag. 32, pl. 34, fig. 1. — 1806. 

3 » S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, p. 

122. — 1832. 

& , OC. U. EKstrRÖM: Fiskarne i Mörkö skärgård; Kongl. 

Vetenskaps-Academiens Handlingar 1834, pag. 70. — 

1835. 

- , H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 1042, — 

1846 —1853. 

4 » S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, p. 745. 

— 1855. 
» Omali, oP. I. VAN BENEDEN: Bulletins de PAcad. Roy. des Sci- 

ences etc. de Belgique, 26:me année, 2:e série, T. II, 

pag. 549, planche. — 1857. (Junior secundum GÖNTHER). 

fluviatilis, HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 377, Fig. 202. — 1858. 

Lampetra W. YARRELL: History of the British Fishes, 3:rd edit. 

(Richardson), vol. I, pag. 28. — 1859. 

” 

1) Namnet Nejonöga är en förvriden försvenskning af det Tyska 

Neunauge. 
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Petromyzon fluviatilis, C. TH. E. VON SIEBOLD: Die Sisswasserfische von 
Mitteleuropa, pag. 372, fig. 62. — 1863. 

z » AA. W. MALM: Om de Skandinaviska arterna af familjen 

Petromyzontide; Göteborgs Kongl. Vetenskaps- och 

Vitterhets-Samhälles Handlingar, ny tidsföljd, 8:de häf- 
tet, pag. 88, med figur. — 1863. 

>» Omali, IDEM: ibm, pag. 89, med figur. 

Lampern, J. CoUCH: History of the Fishes of the Brit. Islands, 

vol. IV, pag. 395, pl. 247, fig. 2. — 1865. 

Petromyzon argenteus, IDEM: ibm, pag. 400, med figur. 

» Jluviatilis, A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 502. — 1870. 

: 5 R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 219. — 1875. 

5 bs C. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 298 — 1877. 

> - A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

632. — 1877, 

» Omalit,  IDEM: ibm, pag. 635. 

» Jfluviatilis, R. COLLETT: Meddelels. om Norges Fiske i Aarene 1875 

—78; Vidensk. Selskabets i Christiania Forhandi. 1879, 

N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 107..— 1879. 

z bö E. MoRrREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III 

pag. 604. — 1881. 

S 3 B. BENECEE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 196, fig. 129. — 1881. 

5 FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

ISNENol I pagi 359, på 179) fig. I. — 1880—1884. 
3 : MöBIivs & HEInNcCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 161. 

= Ilon 

5 3 R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 122. — 1884. 

3 : H. G. SEELEY: 'The Fresh-Water Fishes of Europe, pag-. 

424, fig. 207 & 208. — 1886!). 

Dess vanliga Svenska namn är Nejonögon eller Nejonöga, och från 

Dalelfven och norr ut kallas den derjemte MNätting. Af LINNE skrifves 

dess Svenska namn Nein-öga, och han uppgifver, att den i Westerbotten 

kallas Nätting. Enligt C. A. GOSSELMAN (Zool. o. botan. iakttagelser inom 

Blekinge, p. 6) kallas den vid kusten af Blekinge Sillapipare. Larven, 

eller den outvecklade formen af både denna och följande art kallas vanli- 

gen Linål. 

1) Bland afhandlingar berörande Petr. fluviatilis vilja vi fästa upp- 

märksamheten på: PH. OWSIANNIKOW: Uber das dritte Auge bei Petro- 

myzgon fluviatilis; Mémoires de VPAcadémie Impériale des Sciences de 

S:t Petersbourg, VII:e série, Tome XXXVI, N:o 9. -— 1888. 
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Beskr. Hos oss blir honan vanligen icke mera än omkr. 
13—-14 tum, dec.m. eller 390—420 mill. lång, men Vv. SiEBOLD 

och BewsecEE uppgifva, att den stundom ernår en längd af 450 

—500 mill. I Skandinavisk Fauna uppgifves, att denna art i 

hafvet utanför Skåne stundom blir 16—17 tum, verkm., eller 400 

—425 mill. lång !). Hanen blir icke så stor, och dess längd öf- 

verstiger i allmänhet icke 9—10 tum, dec.m. eller 270—300 

mill. — Kroppsformen är ållik, smal och långsträckt, framtill 

trindlagd, eller nästan cylindrisk, och bakåt så småningom allt 

mer och mer hoptryckt och å den bakre delen af stjerten tem- 

ligen tunn. Kroppshöjden öfver den näst siste gälöppningen 

innehålles hos de äldre omkr. 14 till 16 ggr i totallängden, 

och tjockleken å samma ställe utgör omkr. 3/, till 2/5; och vid 

1:sta ryggfenans början omkr. ?/; af den förra. Hos de yngre 
eller mindre är kroppen i allmänhet något smärtare och ej 

fullt så tjock och trindlagd, som hos de större, med svälda 

generationsorgan, och bakåt är den något starkare hoptryckt. 

Kroppens höjd innehålles hos dem omkr. 17 till 18 ggr i to- 

tallängden, och dess tjocklek vid näst siste gälöppningen utgör 

omkr. 3/, och vid 1l1:sta ryggfenans början ej fullt ?/; af den 
förra. Äfven kroppshöjden aftager så småningom bakåt, och 
stjertfenans spets är trubbspetsig. Anus, som har formen af 

en långsgående springa, i hvars bakre del är en kort, ehuru 

hos hanen något större, genitalpapill, sitter särdeles långt till- 

baka, ett godt stycke bakom början af 2:dra ryggfenan, och 
afståndet mellan främre kanten af nosen och anus utgör omkr. 

3/, eller nära detta, af totallängden. Från anus går en låg 

hudköl till början af stjertfenans undra flik. — Hufvudet är 

äfven trindlagdt och något smalare än den bakom det varande, 

gälarne inneslutande kroppsdelen. Enligt hvad skelettet utvi- 

sar sträcker det sig tillbaka till det främsta paret af gälöpp- 

ningarne (liksom hos hajarne), men eljest är den bakre grän- 

sen för det samma icke märkbar å det yttre. Dess längd, eller 

afståndet mellan nosens främre kant och främsta paret af gäl- 

öppningarne, innehålles omkr. 81/, till 9!/, ggr i totallängden. 

Den hos de fullt utvecklade af en sluten eller kontinuerlig läpp 

1) Der yttras den förmodan, att denne form utgör en egen art, men 

detta är naturligtvis icke förhållandet, då dess tänder likna dem hos den 
vanlige formen. 
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omgifne munöppningen är temligen stor och på grund af läp- 

pens rörlighet till formen föränderlig, så att den, då fisken suger 

sig fast, utvidgas och antager en rundad form, och eljest me- 
rendels slutes, derigenom att läppens sidodelar läggas tillsam- 

man, ehuru den ofta, då sugning icke eger rum, har en mer 

eller mindre aflångt elliptisk form. På döda exemplar är den 

ofta oval eller rundad. Längden af den hoplagde munöppnin- 

gen utgör ungef. ?/, af nosens d:o. Läppen är temligen tjock 

och i kanten inåt fransad af 3:na rader korta, enkla papiller, 

af hvilka de i den mellersta raden äro störst och skiflika, och 

de andra trinda och kortare, och de i den yttersta raden äro 

glesa. Under- och baktill är läppen begränsad af en grop. 

Ögonen sitta ganska långt tillbaka, och derför är nosens längd, 
eller afståndet mellan främre noskanten och ögonen, ganska be- 

tydlig. Denna längd utgör ungefär ?/, af hufvudets d:o, ehuru 

den vid fastsugningen, då munöppningen utvidgas, betydligt 

förminskas. Ögonen äro temligen små, ehuru hos yngre (lik- 

väl fullt utvecklade) individer jemförelsevis något större. De- 

ras längddiameter innehålles omkr. 6 till 7 ggr 1 hufvudets 

angifna längd, och pannans bredd midt öfver dem är omkr. 
dubbelt eller något mera större än nämnde diameter. Den hud, 

som betäcker ögonen, är midt för iris och pupillen fullt klar 

och genomsigtig. Näsöppningen, som är liten och rundad eller 

oval samt omgifven af en låg uppstående hudlist, har sitt läge 

på midten af pannan, något litet framom ögonen, och bakom 

den är en aflång, baktill afrundad konvexitet, som antyder den 

underliggande nasalkapseln. Afståndet mellan näsöppningen 
och noskanten innehålles omkr. 17?/, till nära 2:ne ggr i huf- 

vudets längd. Gälöppningarne, som äro 7, och som äro små 

och nästan halfmånformige och framtill äro till en del täckte 

af en liten hudklaff och baktill hafva en böjd rad af smärre 

hudpapiller, äro temligen långt åtskilde, och den af dem bil- 

dade, bakåt och något nedåt rigtade raden är något kortare än 

hufvudet, och afståndet mellan noskanten och den siste gäl- 
öppningen innehålles omkr. 43/5; till nära 5 ggr i totallängden. 

På hufvudet äro flera rader af slemporer. En sådan med 7—38 

porer går på nosen upptill å hvardera sidan från noskanten 

bakåt. En går på sidan af nosen och böjer sig nedåt till undra 

sidan bakom den undra delen af läppen. En annan går på 

sidan af nosen från nära det ställe, der den först nämnda slutar, 
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och böjer sig nedåt till under ögat. En, med tätare stälde po- 

rer, går från ögat rätt bakåt. — Tänderna, som redan i kort- 

het blifvit anförda i diagnosen, äro af en hornartad beskaffen- 

het och en ljust gulbrunaktig färg. De bekläda såsom slidor 

andra dem liknande, men något mjukare och trubbigare pa- 

piller, från hvilka de mer eller mindre lätt aflossna, och från 

hvilka nya utvecklas, då de blifvit afnötta, på samma sätt, 
som förhållandet stundom är med reptiliernas tänder. Den så 

kallade maxillärtanden, som har sitt läge på den öfre och främre 

delen af munhvalfvet, på främre kanten af labialbrosket, och 

är en af de största, är af en nästan halfmånformig form, med 

hvardera sidoänden bildande en nedåt rigtad och temligen skarp 

spets eller tagg. Den så kallade 'mandibulärtanden, som sitter 

på munhålans undra vägg, äfven 1 yttre delen af den samma, 

och på kanten af labialbrosket, under öppningen till den inre 

delen af nämnda håla, utgöres af en transversel, något bågböjd 

hornlist, som alltid har 7, i allmänhet särdeles spetsige taggar, 

af hvilka den ytterste å hvardera sidan är den störste och i 
allmänhet är tvåspetsig. Ofvan och innanför mandibulärtan- 

den är en tjock, transversel och kort hudflik, som å kanten har 

4 korta slemhudspapiller. Ofvan och innanför denna och i öpp- 

ningen till den inre delen af munhålan synes den främre änden 

af tungan, och på den sitter lingualtanden, hvilken äfven är 

synlig. Den utgöres af en, såsom Marm säger, nästan kronlik, 

transversel skifva, som är mindre än de båda nämnda tänderna 

och i kanten bär en större midteltagg och på hvardera sidan 

om denna 5—7 mindre taggar, hvilka alle äro mycket spetsige. 

Uti en fördjupning eller grop på tungans öfra sida sitta 2:ne, 

framtill sammanstötande och bakåt fortsatta tänder, bärande 

hvardera en rad af mycket små taggar, som till antalet äro 

omkr. 10—14, och som af Parker benämnas supralingualtänder. 

På hvardera sidan af de 2:ne först nämnda tänderna och i den 

yttre delen af munhålan sitta på hvardera sidoväggen af denna 

3:ne temligen små tänder, de så kallade lateraltänderna, af 

hvilka den understa är den minsta och den mellersta har 3:ne 

och hvardera af de andra 2:ne korte och temligen trubbige 
taggar. På den främre delen af öfra munhvalfvet, framom 

mavxillärtanden, men ett stycke bakom läppkanten är en irre- 

gulier, transversel och böjd rad af omkr. 9—11 mindre tänder, 

och rundt om i munnen, strax innanför läppkantens papillfrans 
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är en enkel rad af ytterst små tänder, och alla dessa, som 

sitta på den inre sidan af den rörlige läppen och tjena till att 

underhjelpa fästet vid fastsugningen, äro de så kallade labial- 

eller sugtänderna. Innanför den kretsformiga raden af de min- 
sta labialtänderna finnas å sidorna och baktill å läppen inga 

andra sådana tänder. — I1:sta ryggfenan, som börjar ungefär 

på midten af totallängden, är betydligt både kortare och lägre 

än den 2:dra d:o. Dess längd är hos honan större än hufvu- 

dets d:o, och hos hanen stundom ungef. lika med den senare, 

och innehålles omkr. 7 till 3 ggr i totallängden. Den utgöres 

af en tunn hudartad flik, inneslutande talrike rudimentäre, 

broskartade strålar, och har sin största afrundade höjd på mid- 

ten, utgörande ungef. !/, till !/, af dess längd. Den är i syn- 

nerhet baktill tydligen begränsad, och afståndet mellan den och 

den framtill otydligt begränsade 2:dra ryggfenan utgör ungef. 

!/, eller något mindre del af hufvudets längd. -— 2:dra rygg- 

fenan är, såsom nämndes, framtill otydligt begränsad, emedan 

den der så småningom höjer sig, och den antydes längre fram 

af en helt låg hudköl, som börjar strax bakom den 1:sta rygg- 

fenans slut. Baktill sammanhänger den med stjertfenan, men 

dess gräns är der antydd af en tydlig afsats. Den är af samma 

struktur som den 1:sta. Dess längd utgör omkr. !'/; till !/, af 

totallängden. Den har sin största höjd, som är ungef. dubbelt 

större än den å 1:sta ryggfenan, och som utgör ungef. 1/, till 

nära !/, af dess längd, belägen något framom midten, och dess 

öfre kant är der afrundad. — Stjertfenan, genom hvilken den 
tillspetsade stjerten fortsättes till nära fenans bakre trubbspet- 

sige spets, har längden något mindre än hufvudets d:o. Den 

är af samma struktur, som ryggfenorna, och dess största höjd 

är nära lika med höjden af 2:dra ryggfenan. Mellan den och 

anus är en låg hudköl, såsom en antydning till en analfena. 
— Färgen är betydligt vexlande, i synnerhet efter åldern. Hos 

lefvande äldre exemplar, tagna i Dalelfven i slutet af Oktober, 

hafva vi iakttagit följande färg: ryggen och öfre delarne af 

kroppssidorna mörka, svartgröna; nedre delarne af kroppssidorna 

svartgrå, med någon bronsglans; buksidan hvit och gråprickig; 

fenorna bruna eller grårödaktiga, med fina mörkbruna ådror; 
iris silfvergrå. Hos lefvande yngre exemplar af 222 mill:s 

totallängd och med svälda generationsorgan, tagna i Mälaren i 

slutet af Oktober, hafva vi funnit färgen på ryggen svartgrå 
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och nedåt sidorna ljusare och med violett glans, och under hvit, 
med någon silfverglans och med fine grå punkter; iris gulhvit. 

Hos yngre i hafvet tagna exemplar hafva vi funnit färgen på 

ryggen stålblå, nedåt sidorna ljusare och öfvergående i glän- 
sande silfverhvit färg, som intager nedre kroppssidorna och 

buksidan; fenorna gråhvita, här och der skuggade med svart- 

grå punktering; iris silfverhvit. Denne färg öfverensstämmer 

närmast med den, som uppgifvits för den en gång förmodade 

arten Petr. omalii, med undantag deraf, att dennas fenor varit 

svagt gulaktiga. På hjessan ett stycke bakom näsöppningen är 

i allmänhet en ljusare fläck, och stundom ett par sådane på 

öfra sidan af nosen. Under lektiden skola kroppssidorna vara 

mera metallglänsande. CO. U. Erxström uppgifver färgen ofvan 

såsom grönaktigt blå, med stålglans; sidorna ljusare, och under 

silfverhvit; fenorna nästan vattenklara, och den 2:dra ryggfenan 
med en mörk fläck; iris rent silfverhvit. (Förmodligen efter 

exemplar, som tagits i eller nära hafvet). Dermed öfverens- 

stämmande färg å ett i Götaelf vid Göteborg taget äldre exem- 

plar beskrifves af A. W. Marm, med undantag deraf, att fenorna 

voro gråröda, på grund af i dem talrikt förekommande blod- 

kärl, och munpapillerna voro ”rödlätta”. — Mellan könen hafva 

vi icke funnit någon annan yttre skilnad än att honan är nå- 

got större än hanen, men Fr. Dar uppgifver, att under våren 

i Mars och April honorna äro tjockare än hanarne, till följd af 

de svälda ovarierna, men att de senare hafva läppen mera upp- 

sväld och munnen större. 

Larven eller den outvecklade formen (Ammocoetes, eller 

linålen) af denna art är icke till det yttre särskildt beskrifven, 
ehuru man stundom har påträffat den. W. K. Parzer har å 

nedan anförda ställe, pl. 3, fig. 4—6, lemnat afbildningar af 

en 2 Engelska tum lång larv af Petrom. fluviatilis, som visa 

dennes yttre form, jemte det han äfven å andra plancher af- 
bildat snitt af en 6 Engelska tum lång sådan larv. Enligt 

de förra afbildningarna synes den vara något undersätsigare än 

larven af Petrom. planeri, och dess kroppshöjd så väl som huf- 

vudets längd innehållas endast mellan 11 och 12 ggr i total- 

längden, och hufvudet är, sedt från sidan, framtill afrundadt. 

l:sta ryggfenan saknas, eller är indistinkt, men den med stjert- 
fenan sammansmälta 2:dra d:o äfvensom den senare äro väl ut- 

bildade. Dessa afvikelser från de hos den något mer för sig 
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komne larven af den senare arten vanliga förhållandena torde 

emellertid kunna tillskrifvas det tidigare utvecklingsstadiet. 

Aveuvsrt Mänrer?!) säger sig hafva iakttagit den, och att den så 

mycket liknar den samme af den följande arten, att han der- 

igenom funnit det förklarligt, att den blifvit förbisedd. Enligt 
honom skola de dock afvika från hvarandra i munöppningens 

form, men han nämner icke hvari afvikelserna bestå. 9San- 

nolikt äro skiljaktigheterna så obetydliga, att de äro svåra att 

iakttaga?). Då man af Ammocoetes, eller den så kallade: lin- 

ålen, stundom träffar exemplar, som äro dubbelt större än redan 

förvandlade eller utvecklade exemplar af den följande arten (Petr. 

planeri), synes det troligt, att de tillhöra den här 1 fråga va- 

rande arten (Petr. fluviatilis). Hos dylika hafva vi emellertid 

icke kunnat finna någon afvikelse i munnens form från den hos 

mindre linålar, som sannolikt tillhört följande art, men deras 

rudimentära ryggfenor hafva visat sig mera åtskilda än de hos 

de senare, och det synes oss derför troligt, att larverne af dessa 
arter liksom de utbildade, skilja sig från hvarandra uti förhål- 

landet mellan dessa fenor. Vi hafva iakttagit dylike larver, 

som haft en längd af 155 mill. Långs buksidan från branchial- 

regionen till anus hafva de haft en hudlist, som vi icke iakt- 

tagit hos-de andre ?). 

Skelettet?). Såsom redan ofvan är antydt, är skelettet 
broskartadt, med persistent eller qvarstående ryggsträng, och 

brosket är dels hårdt och dels mjukt, och detta senare till be- 

1) Archiv fär Anatomie, Physiologie etc. von J. MÖLLER, Jahrg. 1856, 

p. 328. 

2) Enligt SEELEY skola larverne sakna ryggfenor, och stjertfenan skall 

sträcka sig mycket längre fram än hos de utvecklade. 

3) Rörande larvens tidigare utveckling hänvisa vi till A. GOETTE: 

Uber die Entwicklung von Petromyzon fluviatilis; Zoolog. Anzeiger, 1888, 

26 März, N:o 275, pag. 160. 

4) Vi hänvisa för öfrigt till JOH. MÖLLER: Vergleichende Anatomie 

der Myxinoiden etc.; Abhandl. der Kön. Akad. der Vissensch. Zu Berlin 

aus dem Jahre 1834, pag. 152 & 170, pl. IV. — 1836: och i synnerhet 

till W. K. PAREER: On the Skeleton of the Marsipobranch Fishes, Part 

II, Petromyzon; Philosophical Transactions of the Royal Society of London 

for the year 1883, vol. 174, p. 411, pl. 8, 10, 14, 15 & 18—26. — 1884; 

och T. H. HUXLEY: On the Nature of the Craniofacial Apparatus of Petro- 

myzon; Journal of Anatomy and Physiology, vol. X, p. 412, pl. XVII & 

XVIII. — 1876. 
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tydlig grad. Kraniet är mycket ofullständigt. Basioccipital- 

brosk synes förefinnas, af Parker kalladt parachordalbrosk, be- 

täckande undra sidan af ryggsträngen, der den mellan öronkaps- 

larne inskjuter i kraniets basaldel ända till ungef. midt för 

ögonhålorna. Under basioccipitalbrosket är här en hinna, som 

framtill är fästad till ett å hvardera sidan af kraniets basaldel 

utgående, utåt och nedåt rigtadt brosk, som af ParKer fått benäm- 

ningen pedicle eller skaft, och som framåt fortsättes af pterygoidbro- 

sket och det bakre palatinbrosket och ethmopalatinbrosket, hvilka 

alla undertill begränsa en under ögat varande stor, af hinna täckt 

öppning, som fått benämningen subocularfenestra, och framtill 

sluta i ett utskott, som blifvit kalladt prepalatintagg. Ofvan basen 

af hvardera pediclen är den något utstående, rundadt ovale öronkap- 

seln, som är bildad af hårdt brosk. Hjernkapseln är liten och smal, 

men dess sidoväggar äro väl utbildade och af hårdt brosk, främst 

orbitosphenoidbrosk, der bakom alisphenoidbrosk och bakerst af 

sådant, som bidrager till bildningen af öronkapseln, och hos de 

äldre af här i fråga varande art bilda de främre af dessa brosk 

ett ytterst tunnt och böjligt brosklager öfver hjernan bakom 

näskapseln, men baktill är der öfver den samma endast hinna. 

Kraniets undra sida är under ögonen konkav, och den saknar 

hos de äldre af denna art den ”basicranialfontanell”, som enligt 

Parker der finnes hos de yngre af Petr. marinus. Det brosk, 
som bildar kraniets undra vägg mellan de nedskjutande ethmo- 
palatinbrosken, utgöres bakerst af intertrabecular- och främst af 

ethmoidbrosk. Öfver den främre delen af hjernkapseln ligger 

den af mjukt brosk bestående nasalkapseln, af mörk färg och 

med den tubformade näsöppningen framtill. Ett smalt, trans- 
verselt band af mjukt brosk förefinnes långs främre kanten af 
ethmoidbrosket, och medelst det samma är ett stort, sköldfor- 

madt, ofvan konvext och under konkavt och i främre kanten 

urbugtadt, hårdt brosk rörligt fästadt till ethmoidbrosket, och 

denna stora broskskifva har, på grund af dess öfverensstämmelse 

med en motsvarande hos grodans larv, af Parzxer erhållit be- 

nämningen cornu trabecule, eller på svenska trabecularhorn. 

Under den främre änden af detta brosk är ett annat stort, rör- 

ligt, sköldformadt brosk, liknande det samma, men utan urbugt- 

ning i främre kanten. Det har af Parzer erhållit benämningen 

öfra labialbrosket N:o 1. På hvardera sidan under detta och 

längre inne är ett litet, nästan päronformadt brosk, som af 
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PareerR kallats öfra labialbrosket N:o 2. Längre tillbaka och 
bakom öfra labialbrosket N:o 1 är å hvardera sidan ett större, 

skifformigt brosk, hvars öfre kant är betäckt af trabecularhor- 

net, och det har af nämnde författare fått benämningen öfra 

labialbrosket N:o 3. Nedanför dessa labialbrosk är en stor, 

sluten, hård broskring, som dels tjenar till stöd för maxillär- 

och mandibulärtänderna och dels stödjer läppen, och således i 

väsendtlig mån styrker sugapparaten. Detta brosk har af Par- 
«ER blifvit kalladt nedra labialbrosket. Dessa labialbrosk,- som 

saknas hos larverne af Petr. fluviatilis & planeri, hafva enligt 

honom delvis motsvarigheter uti munnen omgifvande brosk hos 

larverne af de groddjur, som höra till: gruppen Ånwura phanero- 

glossata. Inuti den tjocke läppen finnas dessutom å hvardera 

sidan 3:ne små brosk, som tjena till stöd för lateraltänderna. 

Maxillär- och quadratbrosk saknas, men den store broskringen 

anses af nämnde författare såsom tillhörande mandibulärregio- 

nen, och såsom mandibulära brosk räknas af honom äfven 3:ne 

andra sådana, som under tungbrosket äro fästade till den bakre 

delen af det nedra labialbrosket, nemligen å hvardera sidan ett 

mindre, stilettformadt, och mellan dessa ett något större T-for- 

madt. Han kallar dem laterala och mediana mandibulärbrosk. 

Tungapparaten är genom ”epiceratohyalbrosket” å hvardera si- 
dan fästad vid pediclen och pterygoidbrosket bakom ögonhålan. 

Det främsta brosket, eller lingualbrosket, bär den muskulösa, ofvan 

med en långsgående midtelgrop försedda tungan, som der har 

de båda raderna supralingualtänder och vid sin främre ände 

lingualtanden. Det mest utbildade tungbrosket är ”basihyal- 

brosket”, som är fästadt till bakre delen af lingualbrosket, 

och är smalt och nästan värjformadt, och sträcker sig ända 

till branchial- eller gälkorgen, samt är hårdt. Den store, af 

mjukt brosk bildade branchial- eller gälkorgen, som är sam- 

mansatt af å hvardera sidan omkr. 9, till större delen hjort- 

hornslikt grenige och med hvarandra sammanbundne stafvar, 

och dessutom af en dermed förenad större, skållik broskskifva 

baktill, samt af ett med dessa sammansmält, ett sternum lik- 

nande, aflångt, af en rad hål genombrutet brosk långs midten 

af korgens undra sida, och som framtill är förenad med epicerato- 

hyalbrosken och upptill mer eller mindre med ryggsträngens 

skida, är af en nästan cylindrisk form, och räcker något längre 

bakom hufvudet än detta är långt. Denne gälkorg saknas hos 
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Myzxine, och de stafvar, som framtill sammanbinda den med 

tungapparaten, nemligen med epiceratohyalbrosket, och som af 

Parker benämnas extrahyalbrosk, förefinnas icke hos larverne af 

Petromygon, men korgen har till en del motsvarigheter hos grod- 

larver och hajar. Med undantag af det 1:sta paret af desse 

stafvar, är der å hvardera sidan mellan hvarje 2:ne af dem en 

gälöppning, som upp- och nedtill omslutes af de stafvarne sam- 

manbindande grenarne, och den skållika, baktill konvexa och 

framtill konkava skifvan i korgens bakre ände omsluter baktill 

pericardialsäcken. De nämnde stafvarne benämnas af PARKER 

extrabranchialstafvar. — Ryggraden utgöres af den persistente 

och mjuke ryggsträngen, hvars skida saknar segmentering, men 

å dess främre del, ungef. så långt tillbaka som till gälkorgens 

slut, finnas dock vid de öfre delarne af nämnda skidas sidor 

fästade omkr. 13, i storlek bakåt aftagande, smärre hårda brosk- 

stycken, utgörande rudiment till lika många neuralbågar. Ref- 

bensbrosk saknas. 

Vanliga Nejonögat eller Nättingen förekommer från det 

sydligaste till det nordligaste Sverige, ehuru denne fisk är få- 

talig i de södre delarne af landet. Enligt Skandinavisk Fauna 

”träffas den någon gång i åar och floder i Skåne”, och der näm- 
nes, att 1 hafvet derstädes förekommer en form, som är ovan- 

ligt stor och hög och hoptryckt. H. D. J. WaALLENGREN Upp- 

gifver!), att den förekommer sällsynt i nordöstre delen af denna 

provins. Enligt C. A. GosseLMmaAsN?) förekommer den vid kusten 
af Blekinge. Enligt HJ. WiveGren?) förefinnes den vid myn- 
ningarne af de i sjön Wettern utfallande bäckar och äfven i 
Wenern. Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna är den särdeles 
sällsynt i Götaelf i trakten af Göteborg. =L. Lroyp?) uppgifver 

dock, att den är allmän i trakten af Wenersborg. Enligt 5. 

W. Tenow>) förekommer den i Wermland i Klarelfven. Enligt 
C. R. Sunpström") finnes den inom Nerike i Wettern och åtmin- 
stone i södra Grytsjön i Qvistbro socken. C. J. SUNDEVALL”) 

1y Öfvers. af K. Wet. Ak:s Förh: 1866, N:o 1, p: 5. 

2) Zoologiska och Botaniska Iakttagelser inom Blekinge. p. 6. 

3) K. Landtbruks-Akademiens Tidskrift 1863, p. 202 & 203. 

4) Anteckn. under ett tjuguårigt vistande i Skandinavien, p. 69. 

5) Öfversigt af Wermlands och Dals Ryggradsdjur, p- 111. 

6) Bidr. till Känned. om Örebro läns Vertebratfauna, p. 31. 

7) Stockholms läns K. Hushållnings-Sällskaps Handlingar, 6:te häft. p. 83 
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omnämner den från Stockholms skärgård, och C. U. ExstrÖmM 
(anf. st.) säger, att den sällan förekommer inom Mörkö skärgård 
vid Södermanland. Vi hafva sett den fångad i Mälarens nord- 

ligaste fjärd, Ekoln, men der tyckes den vara sällsynt. Från 

och med Dalelfven och norr ut förekommer den deremot talrik 

så väl i strömmarne som 1 skärgårdarne. Vi hafva sett den 

fångas i stor myckenhet i Dalelfvens nedra lopp vid Elfkarleby 

i Oktober månad. Enligt HI. ViveEcrEn!) förekommer den inom 

Westerbotten särdeles talrikt i skärgården och i de större elf- 

varnas nedre delar, och samme författare?) uppgifver, att den 

under -. sommaren i stor mängd förekommer i Norrbottens skär- 

gård, och åtföljer strömmingen, vid hvilken den suger sig fast 

tills den slutligen så småningom förtär den. Under hösten i 

September vandrar den från skärgården upp 1 elfvarna, och 

fångas då i mängd på några ställen i Luleå och Torneå elfvar. 

— Enligt R. Corrett (anf. st.) är den inom Norge mycket 

sällsynt, och har der blott ett par gånger erhållits i Christia- 

niafjorden. Den torde emellertid förekomma i det nordligaste 

Norge, emedan den enligt A. J. Meria3) har någon gång (raris- 

simus) erhållits vid Varangerfjorden. — Enligt sist nämnde 

författare förekommer den i Hvita Hafvet och i Finland tem- 

ligen allmänt utbredd, och enligt O. Grimm?) förefinnes den i 

sjöarne Ladoga och Onega. Enligt Parras (Zoogr.) förekommer 

den inom Ryssland äfven i floderna Wolga och Tanais och i 

Sibirien i floderna Irtisch, Ob och Jenisej, så vida icke den der 

förekommande tillhör någon af de af DyBowszi för östra Sibirien 

uppgifna arterna Petr. ernstu & reissneri. Enligt H. Krörer 
och A. FEDDERSEN förekommer den i Danmark på flera ställen 
på Sjelland och Jylland, ehuru den der icke är allmän. För 

öfrigt är den utbredd öfver större delen af Europa, ehuru den 

i södra Europa är mera sällsynt. I Tyskland, England och 

Frankrike är den icke sällsynt, och förekommer i de flesta 

större strömmarna derstädes. GönsrtHerR uppgifver äfven dess 

förekomst i Nordamerika och Japan, men den der förekommande 

1) Handlingar rörande Landtbruket och dess Binäringar etc. 24:de 
delen, ny följd, V, p. 43. 

2) Kongl. Landtbruks-Akademiens Handl. 1861. 

3) Vertebrata Fennica. 

4) Fishing and Hunting on Russian Waters. p. 17. 
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torde dock enligt senare iakttagelser tillhöra en annan art, nem- 
ligen Lampetra plumbea (Ares); GILL; JoRrpaAn & GILBERT !). 

Såsom utbildad är denne fisk mer eller mindre liflig och 

rörlig, och håller sig i hafvet i allmänhet i kusternas granskap 

och i närheten af andre fiskar, t. ex. sill eller strömming, vid 

hvilka den såsom ett slags ectoparasit suger sig fast och hvilka 

den slutligen på detta sätt dödar och förtär. Sålunda berättar 

HJ. WIDEGREN (anf. st.), att den under sommaren i skärgårdeu 

vid Luleå ”åtföljer strömmingen, och hugger sig fast vid denne 

fisk, som han så småningom förtär. Dagligen erhölls i skär- 

gården sådan strömming, vid hvilken nättingen hade sugit sig 

fast”. V. THomeson har träffat den på samma sätt fästad till 

Salmo trutta. Den är mycket seglifvad, och skall kunna lefva 

ett par dagar ofvan vattnet, och skall efter att hafva blifvit 

stelfrusen kunna äter vakna till lif. Den är migratorisk?), och 

går liksom laxen från hafvet eller större sjöar upp i der utfal- 

lande strömmar med klart och forsande vatten och stenig och 

groft grusig botten, för att der fortplanta sig eller lägga sin 

rom. Under dessa vandringar följer den flodstränderna, och 

vid forsarne underhjelper den uppstigandet genom att suga sig 

fast vid stenarne. Dess rörelser äro slingriga. Såsom larv eller 

outbildad (s. k. linål, Ammocoetes) är den trög, och den ligger 

under den tiden, som enligt Aveust Mörner lär räcka omkr. 

3—4 år, nedkrupen i den dyige bottnen, der den ur slammet 

medelst ett slags silning eller flimmerrörelse med tillhjelp af 

sina fimbrierade munpapiller upphämtar de smärre organismer 

och organiska lemningar, som under denna tid tjena den till 

föda. Hos oss är det i synnerhet från Bottniska Viken som 
den under hösten i September, Oktober och början af November 

uppstiger i de större strömmarne från och med Dalelfven och 

norr ut till Torneåelf. Enligt Besecke uppstiger den på samma 

sätt i Preussen ur Östersjön eller de båda Haffen i strömmarne 

1) Uti Upsala Universitets zoologiska museum förvaras ett omkr. 250 

den af THUNBERG åsatta anteckningen Mus. Linnéanum. 

2) Om dess vandringar talas af C. QUENSEL i ”Svensk Zoologi”, i:sta 

bandet, p. 34, — 1806, hvarest, (troligen efter utländske författare) säges, 

att den i Mars och April går ur sjöarne upp i floderna för att leka, och 

att den lägger sin rom nära stränderna mellan stenar, samt att den om 

hösten går tillbaka dit, hvarifrån den kommit. 

Lilljeborg : Fiskarne. III. 45 
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under hösten från slutet af September. Att detta uppstigande 
afser fortplantningen, ehuru denna inträffar långt senare, är 
tydligt dels deraf, att den enligt den vunna erfarenheten ute- 
slutande leker i färskt vatten, och dels deraf, att vi då alltid 

funnit dess generationsorgan starkt utbildade och svälde, ehuru 

icke lekfärdiga, och dess tarmkanal tom och hopkrymt. Den 
är emellertid då i allmänhet betydligt fet, och då den utan 

tvifvel liksom ålen tillbringar vintern i dvala i den dyige bott- 
nen 1 strömmar eller sjöar, är det samma förhållande med den 

som med andra hibernerande djur, att den under hibernationen 

lefver på sitt förut förvärfvade hull. Vi hafva i slutet af Okto- 

ber funnit dess ägg hafva en diameter af ?/, mill. Enligt 

BeseceE hafva de vid läggningen 1 mill:s diameter. Enligt 

denne författare leker den i Preussen i April och Maj, och det 

är derför antagligt, att den hos oss leker i Maj eller möjligen 

i de nordligare orterna i Juni. Liksom den i sin byggnad en- 

ligt Huxuer och Parker företer en del öfverensstämmelser med 

grodornas larver, öfverensstämmer den med grodorna deruti, att 

den vid inträdet i hibernationen har starkt utbildade genera- 

tionsorgan, och derför sannolikt också öfverensstämmer med dem 

deri, att ej långt efter uppvaknandet ur dvalan vara färdig till 

fortplantningsförrättningen. Detta är för öfrigt äfven förhållandet 

med åtskillige andre fiskar. Till lekplatser väljer den grusiga 

och steniga ställen, som icke äro djupa. Man träffar den under 

leken i större eller mindre sällskap, men de äro alltid parvis 

fördelade, så att en hane och en hona tillsamman förrätta leken. 

Hanen suger sig fast vid honans hufvud ofvantill, och båda 

slingra sig om hvarandra med stjertarne och uppröra dervid 

sand och grus från bottnen, och äggen befruktas af hanen vid 

deras utgång från modern. Äggen, som äro talrika, äro alla 

ungefär lika utvecklade, och alla läggas derför något så när sam- 

tidigt, ehuru i flera omgångar. Efter lekens förrättning dö de san- 

nolikt snart. Både leken och afkomman äro mycket beroende af 

väderleken, och om denna är ogynsam, omkommer ynglet i stor 

mängd. Enligt hvad ofvan är antydt, växer ynglet långsamt 

och fordrar flera år för sin utveckling eller förvandling. Enligt 

BenecEE träffar man icke smärre förvandlade exemplar i färskt 

vatten, och han antager derför, att dess larver vandra till haf- 
vet, för att der få näring och undergå förvandling samt deretter 

växa till sin fulle storlek, och så i och för fortplantningen återgå 
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till de floder, der de blifvit kläckte. För dem, som ur större 

sjöar uppgå i strömmar i och för fortplantningen, hafva sjöarne 

samma betydelse, som hafvet för de andre. Detta antagande, 

som antyder en viss likhet med laxens vandringar, vinner i 
sannolikhet derigenom, att man under sommaren i hafvet enligt 

hvad vi erfarit, ofta anträffar yngre, halfvuxna exemplar af van- 

liga nejonögat. Det är troligt, att denne fisk, sedan den i hafvet 

fullbordat förvandlingen, liksom laxen, växer mycket fort. Den 

lefver af diverse smärre ryggradslösa djur, såsom smärre blöt- 

djur, Entomostraceer, insekter och insektlarver och maskar, och 

såsom larv troligen äfven af i upplösning stadda organiska äm- 

nen 1 allmänhet, och såsom fullbildad dessutom af både lefvande 

och döde fiskar och af fiskrom. Den häftighet, med hvilken 

den suger sig fast, antyder, att den är särdeles glupsk. — Om 

dess fångst och användning lemnas redogörelse i Svensk Zoologi, 

l:sta bandet N:o 33, pag. 34—36, hvarest uppgifves, att den i 

Österbotten fångas med mjerdar eller så kallade katsar, som äro 

gjorda af videqvistar, och med tinor, som äro förfärdigade af bräder. 

Vi hafva vid Elfkarleby i Oktober sett den fångas i Dalelfven 
med der så kallade tinor, som äro gjorda af vidjor och qvistar 

och likna mjerdar, och sannolikt bedrifves fångsten på samma 

sätt vid de Norrländska floderna. Den är särdeles smaklig, och 

säljes mest dels såsom något saltad och rökt, och dels såsom 

halstrad och inlagd med salt, ättika, peppar och lagerbärsblad 

m. m. och den värderas af de fleste. Då den i norra Sverige 

fångas i betydlig mängd, utgör den der, i synnerhet under 

hösten och vintern, en icke obetydlig handelsvara. Den användes 

stundom (i synnerhet å utrikes orter) såsom agn för fångst af 

andre fiskar. Så anför J. CoucH, att man i Holland begagnat 

den till fångst af pigghvarf och torsk. 
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2. Petromyzon planeri, Brocu!). 

Igelnejonögat eller Stensugaren. 

Tänderna förete enahanda anordning med dem af före- 

gående art, och likna dem 1 det närmaste uti formen, men 
taggarne å de samma, som till antalet öfverensstämma med 

dem hos föregående, äro trubbige och knöllike. De båda rygg- 

fenorna äro närmade intill hvarandra, så att de stundom äro 

mer eller mindre tydligen sammanhängande. Blir icke så 
stor, som föregående art. 

Petromyzon Planeri, BLoCH: Naturgesch. d. Fische Deutschlands, 3:er Theil, 

pag. 47—1784?). 

5 » P. ÖSBECK: Kongl. Vetensk:s Academiens nya Handlin- 

gar, Tom. XXV, pag. 181. — 1804. 

fa » OC. QUENSEL & J. W. PALMSTRUCH: Svensk Zoologi, 1:sta 

bandet, N:o 33. pag. 38, tab. 34, fig. 3. — 1806. 

3 » S. NILSSON: Prodromus Ichthyologig Scandinavice, pag. 

122. — 1832. 

5 oo» H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 1052. — 

1846—1853. 

5 » S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

747. — 1855. 

Lampetra » MW. YARRELL: History of the British Fishes, 3:rd edit. (Ri- 

chardson) vol. I, pag. 19. — 1859. 

Petromyzon » Å. W. MALM: Om de Skandinaviska arterna af famil- 

jen Petromyzontide; Göteborgs K. Vetenskaps och Vit- 

terhets Samhälles Handlingar, ny tidsföljd, 8:de häft. 

pag. I2, med figur. — 1863. 

3 , OC. TH. E. V. SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mittel- 

europa, pag. 375. fig. 63—64. — 1863. 

1) Man har på senare tid efter A. GÖNTHERS föredöme i allmän- 

het kallat denna art Petr. branchialis, och citerat LINNÉ såsom auctor, 

men då LINNE'S P. branchialis är en larvform, och larverne af denna 

och föregående arter likna hvarandra så mycket, att de svårligen kunna 

åtskiljas, är den att betrakta såsom en gemensam form för båda arterna. 

2) BLoCHS citerade beskrifning har tydligen afseende på här i 

fråga varande art, men den af honom lemnade figuren 3 å tab. 78, är 

felaktig, och synes vara tecknad efter en yngre Petr. fluviatilis. Detta 

är redan anmärkt i Skandinavisk Fauna. 
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Petromyzon branchialis, ÅA. GÖNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. 

vol. VIII, pag. 504. — 1870. 

5 planeri, P. LANGERHANS: Untersuchungen iber Petromyzon pla- 

neri, pag. 1—114, Taf. I—X. — 1873. 

branchialis, R. COLLETT: Norges Fiske, p. 220. — 1875. 

på » AA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

636. — 1877. 

3 » OC. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 298. — 1877. 

3 » ÅR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875—78: Videnskabs Selskabets i Christiania Forhand- 

linger 1879, N:o 1 (särsk. aftr.), pag. 107. — 1879. 

& planeri, E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

pag. 606. — 1881. 

En » B. BENECKE: Fische, Fischerei ete. in Ost- und West- 

preussen, pag. 197, fig. 130 & 131. — 1881. 

» branchialis, A. J. MELA: Vertebrata Fennica, pag. 371, fig. 214, — 

1882. 

» FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. II, pag. 352, pl. 179, fig. 2 & 3. — 1880—1884. 

» 0. G. NORBÄCK: Handledning i Fiskevård och Fiskafvel, 

pag. 453. — 1884. 

5 , H. G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, 

pag. 427. — 1886!). 

5 » C.G. WESTERLUND: Bidrag till kännedomen om Ronneby- 

traktens Fauna och:Flora, pag. 75. — 1890. 

Af OSBECE, som först beskrifvit denne fisk såsom Svensk (anf. st.) 

uppgifves, att den vid Hasslöf i Halland benämnes Stensugare. Af C. 

QUENSEL har den i Svensk Zoologi fått namnet Igel-Neinögon, och detta 

namn har i Skandinavisk Fauna blifvit återgifvet med det af Igel-Nejon- 

ögon. I östra Skåne hafva vi hört både den utbildade formen och larven 

af allmänheten benämnas Hlliver.  Eljest benämnes larven (Ammocoetes 

branchialis, auctor.) af både denna art och af den föregående i Dalarne och 

på andra ställen enligt LINNÉ, m. fl. Linål. 

Beskr. Denna art blir i allmänhet icke så stor, som före- 
gående, men den blir dock stundom större än de fleste förfat- 

tarne antagit, och företer, ehuru för öfrigt fullt typisk, någon 
gång dimensioner, som icke äro mycket underlägsna dem af 

föregående. Vi hafva till här varande Universitets zoologiska 

museum af Doktor C. A. WeEsterLunD erhållit ett i Ronnebyån ta- 

1) Figurerna äro lånade från HECKEL & KNER, och de tillkomma 

sannolikt en annan art. såsom MALM redan anmärkt, och äfven beskrif- 

ningen synes delvis hafva blifvit lånad från deras, och är derför icke 

fullt tillämplig på här i fråga varande art. 
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get exemplar (hona), somt har den betydliga längden af 321 mill. 

Denna längd öfverensstämmer ungefär med den största af v. SiE- 

BOLD uppgifna, eller 13 Tyska tum. Dess längd öfverstiger dock 

i allmänhet icke 300 mill. eller 10 decimaltum, och bland tal- 

rika, i eller nära leken stadda, äldre exemplar, dels från Fyrisån 

vid Upsala och dels från trakten af Wettern, hafva vi icke fun- 

nit något öfverstigande 7 till 8 tum, dec.m. eller 210—240 mill. 

i längd. Vi anse oss derför kunna antaga denna längd såsom 

den hos oss normala för fullvuxna äldre exemplar. Man träffar 

emellertid ofta unga, dock fullt förvandlade exemplar, som icke 

äro mera än omkr. 3 tum, dec.m. eller 90 mill. och stundom 

ändå något mindre i längd. Dess kroppsform liknar i det när- 

maste den hos föregående art, ehuru den mera öfverensstämmer 

med den hos de yngre än med den hos de äldre af den, emedan 

kroppen bakåt är mera hoptryckt, så att dess tjocklek vid 1:sta 

ryggfenans början hos de äldre utgör omkr. ?/3;, eller stun- 

dom föga mera än !/,, och hos de unge blott !/, af dess höjd 

derstädes. Framtill, öfver gälkorgen är den nästan trind, och 

kroppshöjden öfver bakre delen af denne innehålles omkr. 15 

till 16 ggr i totallängden. Afståndet mellan främre kanten af 

nosen och anus utgör omkr. ?/; af totallängden, och anus sitter 

således något litet längre fram än hos föregående. Mellan anus 

och stjertfenan är merendels en låg hudköl, men stundom, i syn- 

nerhet hos yngre, är der en tydlig analfena, som sammanhänger 

med stjertfenan. Genitalpapillen är längre än hos föregående 

art, och är merendels längst och mest tillspetsad hos hanen, men 

stundom är den äfven lång hos äldre honor. Hos den ofvan 

nämnda stora honan är den 91!/, mill. lång, med längden utgö- 

rande mera än !/, af nosens d:o. Hos en ung hane af 90 mill:s 

längd hafva vi funnit nosens längd vara 7 mill. och genitalpapil- 

lens 3 mill. Dess längd är för öfrigt underkastad betydliga 

vexlingar. Hos honan är buken strax framom anus under lekti- 

den merendels mer eller mindre ansväld. — Hufvudet har ungef. 

samme form, som hos föregående, och dess längd till 1:sta paret 

gälöppningar innehålles hos de äldre omkr. 8 till 91/5, och hos 

de yngre omkr. 7!/, ggr i totallängden. Nosens längd utgör 

omkr. ?/,, eller nära detta, af hufvudets d:o, och längden af den 
hoplagde munöppningen utgör ungef. ?/; af nosens d:o. Ögonen 
äro temligen små, men dock väl så stora, som hos föregående, 

och deras längdiameter, som jemförelsevis är störst hos de yngre, 
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innehålles omkr. 5 till 7 ggr i hufvudets längd, och pannans 

bredd midt öfver dem är vanligen icke fullt dubbelt och hos 

de yngre knappt 1!/, ggr. men hos de mycket stora väl dubbelt 

större än nämnde diameter. Näsöppningen är, liksom hos före- 
gående, belägen långt tillbaka, men dock något framom ögonen, 

och afståndet mellan den och den främre noskanten innehålles 

hos de äldre omkr. 12/, till 12/; och hos de yngre omkr. 22?/; 

ggr i hufvudets längd. Gälöppningarne likna dem hos föreg. 

men den lille hudfliken framtill å de samme är mindre, och 

de sitta något närmare hvarandra än hos den. Längden af de- 

ras rad utgör blott omkr. >/; till 3/, af hufvudets längd, och 

afståndet mellan den främre noskanten och den siste gälöpp- 

ningen innehålles omkr. 42/, till 43/; ggr i totallängden. Slem- 

porerna på hufvudet likna dem hos föregående. Papillerna på 

läppkanten äro något olika dem hos föregående. De äro äfven 

här korta, men bilda blott 2:ne rader, och den inre radens, som 

äro skiflika, äro i spetsen naggade eller grundt inskurna. — 

Såsom redan ofvan är antydt, äro tänderna anordnade på samma 

sätt, som hos föregående art, och äfven till formen likna de 

mycket dem af föregående, med undantag deraf, att deras spet- 

sar äro trubbige och knöllike. Maxillärtanden har de båda knöl- 

like spetsarne väl så långt åtskilde som hos den, och å mandi- 

bulärtanden, som har 7 knölar, är den ytterste knölen å hvar- 

dera sidan vid spetsen grundt inskuren eller urbugtad, och så- 

ledes med antydning till samma tudelning, som hos föregående. 

Lingualtanden har midteltaggen låg och trubbig, och taggarne 

å sidorna af den äro ytterst små och trubbige!). Lateraltän- 

derna likna dem af föregående och så är äfven förhållandet 

med labialtänderna, och de ytterst små sådana, som bilda den 

cirkelformade raden innanför läppens papillkrans, äro väl så tyd- 

liga som hos den. — Ryggfenorna äro väl så mycket utbildade 
hos denna art, som hos föregående, och så är det stundom äfven 

förhållandet med analfenan. I1:sta ryggfenan, som i allmänhet 

börjar framom, (ehuru studom föga), midten af totallängden, är 

mycket lägre än den 2:dra d:o (ej mera än ungef. !/; så hög), 

1) Både mandibulär- och lingualtänderna äro rigtigt afbildade af 

MALM (Göteborgs K. Wetensk:s och Witterhets Samhälles Handl.), men 

maxillärtandens taggar hafva af honom tecknats spetsigare än de äro i 

naturen. 
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och dess längd innehålles omkr. 6!/, till 71/, ggr i totalläng- 

den, och är omkr. 6 ggr större än dess höjd. Den är både 

fram- och baktill i allmänhet tydligen begränsad hos de äldre, 

men stundom hos de yngre, och någon gång hos de äldre är 

den sammanhängande med 2:dra ryggfenan, och, då dessa fenor 

äro något litet skilda, är der dock merendels en låg hudlist dem 

emellan. Den 2:dra ryggfenan sammanhänger baktill med stjert- 

fenan, men är dock der vanligen begränsad af en tydlig afsats. 

Framtill har den stundom vid basen en förtjockning. Dess längd 

innehålles omkr. 33/; till 41/, ggr i totallängden. Den har 

sin största höjd belägen framom midten, och den är der upp- 

till afrundad, eller stundom nästan trubbvinklig, och nämnda 

höjd innehålles hos mycket stora exemplar omkr. 6— 7, och hos 
andra omkr. 4—6 ggr i dess längd. För öfrigt äro dessa fenor 

af samma struktur, som hos föregående. — Hos ett och annat 

äldre exemplar och icke sällan hos yngre d:o visar sig anal- 

fenan såsom en låg, afrundad hudflik, saknande fenstrålar och 

baktill lägre och sammanhängande med stjertfenan. — Denna 

senare fena liknar den hos föregående art, och har spetsen mer 

eller mindre trubbig eller trubbvinklig. Dess öfra och undra 

flik äro ungef. lika stora. Dess längd innehålles omkr. 12/& 

till 1!/, ggr i hufvudets d:o, och dess höjd är vanligen något 

mindre än den samma af 2:dra ryggfenan '!). — Färgen är, lik- 
som hos föregående, betydligt vexlande, i synnerhet efter åldern. 

De äldre äro i allmänhet mörkare än de yngre. Stundom äro 
de äldre under våren ofvan och på sidorna mörkt gråblå, eller 

ock svartblå, med grön anstrykning, och denne färg sträcker 

sig ända ned till sidorna af buken, som med skarp färggräns är 

hvit, med någon silfverglans och med eller utan gråaktig punkte- 

ring. Iris är silfvergrå, skuggad med mörk punktering och med 

svart omgifning. Fenorna äro mer eller mindre genomsigtiga 

och blekt gråaktiga eller grå-rödaktiga. Stundom är denne 

färg något ljusare: ofvan mörkt grågrönaktig och ljusare nedåt 

sidorna och der med bronsglans, och med den hvite färgen på 

1) K. KESSLER (Bullet. de la Société impér. des Naturalistes de Mos- 

cou, T. XXIX, 1856, I, p. 391) antager, att fenornas utveckling vexlar efter 

årstiden, och att de äro mindre utvecklade under hösten än under våren, 

och att ryggfenorna under den förra tiden äro mera åtskilda. En star- 

kare utveckling af dem skulle således tillhöra lekdrägten och utmärka 

artens högsta utveckling. 
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buksidan sträckande sig något upp på sidorna af kroppen. Stun- 

dom är färgen ofvan mörkt olivbrun och nedåt sidorna ljusare 

och på buksidan silfverhvit. Stundom, i synnerhet hos yngre, 

är färgen på ryggen olivgrön eller ljust olivbrun, nedåt sidorna 

ljusare och gråaktig eller smutsigt gulaktig, och på buksidan 

rent silfverhvit. Iris är då blekt messingsgul, med svart infatt- 

ning utomkring. Bakom näsöppningen är i allmänhet en grå- 

hvit fläck. — Könen likna hvarandra, och den äldre hanen 

skiljer sig till det yttre från den äldre honan endast derigenom, 

att han är något mindre och smärtare samt dessutom äfven 

såsom yngre har längre och mera tillspetsad genitalpapill. 

Dess utvecklingsform eller larv, som först blifvit utredd 

af Aveust Mörner!) och som förut ansågs såsom ett eget slägte 

och en egen art och beskrefs under namnet Ammocoetes bran- 

chialis, ehuru under detta namn utan tvifvel äfven den honom 

liknande larven af Petrom. fluviatilis blifvit upptagen, skiljer 

sig från den utvecklade, eller förvandlade formen genom de 

karakterer, som redan ofvan i allmänhet för larverne inom detta 

slägte blifvit angifna. De formförändringar, som den här i 

fråga varande larven under sin utveckling undergår, hafva blifvit 

beskrifna och afbildade af v. SieBonrp och BeEnecKeE å ofvan an- 

förda ställen, och den tidigare utvecklingen har blifvit beskrifven 

af Max ScHuntzE 1 Sitzungsberichte der naturforschenden Gesell- 

schaft zu Halle, Bd III, 2, 1855. Enligt Avcaust MörrerR åtgår 

en tid af 3—4 år för larven innan den undergår sin förvand- 

ling till den utbildade formen, men v. SigBorp anmärker, att 

betydliga vexlingar i detta afseende måste förefinnas, emedan man 

stundom träffar larver, som äro mycket större än en del redan 

utvecklade individer, och han har erhållit en hona af en enligt 

uppgift denna art tillhörande larv, som var ända till och med 13 

Tyska tum lång. Vi hafva redan ofvan antydt, att sådana skiljak- 

tigheter möjligen kunna bero på förvexling meilan vanliga nejonö- 

gats och igelnejonögats larver, men det är dock troligt, att indivi- 
duella skiljaktigheter af betydenhet i afseende på tiden och storle- 

ken vid förvandlingen kunna förefinnas, äfvensom att larven, i 
likhet med den af en del insekter, kan vara större än den för- 

vandlade formen 1 början är. Vi hafva i en mindre bäck i 

Skåne i slutet af Augusti tagit någre larver, som utan tvifvel 

1) Archiv fär Anatomie, Pysiologie etc. Jahrg. 1856, p. 323. 
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tillhöra den här i fråga varande arten, emedan denna hvarje 
år förekom i nämnde bäck, der deremot aldrig Petr. fluviatilis 
iakttogs. Deras längd är 120—140 mill. Deras kroppsform 

är temligen lik den fullbildade formens, men hufvudet utmär- 

ker sig genom sin litenhet och sin framtill trubbigt tillspetsade 

form, då det ses från sidan, och genom den med den förvandlades 

alldeles olike munnen. Hufvudets längd till den 1:ste gälöppnin- 

gen innehålles omkr. 13 ggr i totallängden. Munnen är liten 

och är icke bildad såsom sugmun. Nosen är, sedd ofvanifrån, 

framtill tvärt afrundad, och öfverläppen är hästskoformad och 

temligen stor, och utan kantpapiller, och baktill tunn och der 

genom en djup afsats eller inskärning afskild från den rudi- 

meéentäre och tväre underlänpen. Å öfra sidan af den bakre 

delen af nosen är en liten afsats, 1 hvilken näsöppningen har 

sitt läge, och afståndet mellan den och noskanten är temligen 

kort, och innehålles nära 3:ne ggr i hufvudets längd. På hvar- 

dera sidan och något bakom denna afsats är en grund grop, i 

hvilken det af hud betäckta och knappt märkbara, rudimentära 

ögat är beläget. Hos andra exemplar hafva vi stundom funnit 

ögonen tydliga och den dem betäckande huden fullt genomsig- 

tig, men ögonen hafva varit mycket små. De munöppningen om- 

gifvande greniga papillerna äro störst undertill och vid sidorna 

af denne öppning, och upptill äro de helt små, och bilda der 

flera rader, som sträcka sig framåt emot noskanten på undra 

sidan af öfverläppen. "Deras grenars spetsar synas vara temligen 

fasta. Gälöppningarne, som såsom valigt äro 7, ligga 1 en långs- 

gående fåra. Fenorna äro låga och mer eller mindre rudimen- 

tära och utan strålar. De sammanhänga med hvarandra, men 

urbugtningar antyda dock gränserne dem emellan, och de båda 

ryggfenorna äro endast sammanbundna genom en låg hudflik. 

l:sta ryggfenan börjar något framom midten af totallängden. 

Analfenan är endast antydd af en låg hudköl. Stjertfenan är 
något mera utbildad och är trubbspetsig. Hos de ofvan om- 
nämnda exemplaren, med tydliga ögon, hafva ryggfenorna visat 

tydliga strålar, men stjertfenan var föga utbildad och mycket 

låg. Dessa exemplar voro dock knappt så stora som de andra. 

Anus har sitt läge något framom midten af 2:dra ryggfenan, 

och bakom den finnes ingen genitalpapill. Generationsorga- 
nen äro dock redan distinkta. Färgen är ofvan och på sidorna 

smutsigt gulaktig, eller hos de större blekt gråbrunaktig, nedåt 
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och på buken ljusare och stötande i blekt grågult, eller gråhvitt, 

men utan silfverglans. Långs hvardera sidan af ryggen är 

stundom ett mörkbrunt streck, som börjar på öfverläppen. 
Denna art är inuti landet mera allmänt utbredd än den 

föregående, och äfven den förekommer inom Sverige från de 

sydligaste till de nordligaste delarne af landet i större och 

mindre vattendrag. Enligt hvad som nämnes 1 Skandinavisk 
Fauna och äfven enligt hvad vi sjelfve erfarit, är den inom Skåne 

allmän i de flesta åar och bäckar, äfven i sådane, som äro helt 

små och under sommaren delvis torka ut. Enligt C. G. VEsTER- 

LUND (anf. st.) förekommer den i Blekinge, och enligt Osbeck i 

Halland. Enligt HI. WipoeGren!) förekommer den inom Små- 
land vid Wettern i trakten af Jönköping, och han nämner, att 

larven (Ammocoetes branchialis) träffas i Wetterns bottendy 

på ända till 20 famnars djup. Herr W. Avreur har i bref 

benäget meddelat oss, att den förekommer i de flesta vattendrag, 

som å vestra sidan af Wettern komma från sluttningen af skogs- 

trakten Hökensås (äfven Svemon kallad) och utfalla i denne sjö, 

i hvilka vattendrag den under våren emot lektiden uppstiger, 

för att leka, och han har till Upsala Universitets zoologiska 

museum förärat talrika, derstädes under lektiden tagna exemplar. 

Enligt Göteborgs och Bohusläns Fauna förekommer den i diverse 
vattendrag dels i trakten af Göteborg, dels i trakten a? Alingsås 

i Westergötland och dels i Bohuslän. Enligt 5. W. Trsow?) 

förekommer den inom Wermland så väl i Klarelfven som i 

en del andra strömmar. CO. R. Sunpström?) uppgifver, att den 

ej är sällsynt i Örebroån samt i ån vid Mårsäter i Hammars 

socken i Nerike. Under lektiden uppstiger den i Fyrisån, och 

Upsala Universitets zoologiska museum har erhållit talrika 

exemplar, som blifvit tagna vid qvarndammen inom Upsala stad. 

Utan tvifvel förekommer den i en stor mängd vattendrag i 

Norrland, ända upp i dess nordligaste delar, emedan vi iakttagit 

den vid Karesuando, hvarest vi uttagit den ur ventrikeln af en 

der skjuten Mergus serrator, och Upsala Universitets zoologiska 

museam har erhållit den, tagen å samma ställe af Doktor C. 

P. Lastanivs. Linsg och andre författare uppgifva ”linålen” 

1) K. Landtbruks-Akademiens Tidskrift 1863, p. 202, 

2) Öfvers. af Wermlands och Dals Ryggradsdjur, p- 111: 

3) Bidrag till kännedomen af Örebro läns Vertebratfauna, p. 32. 
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(Ammocoetes branchialis, auctor.) såsom talrik i Dalarne i Dal- 

elfven äfvensom i elfvar 1 Norrland på derstädes till rötning 

utlagdt lin (hvaraf namnet), men då denne der anträffade larv- 

form lika väl kan tillhöra den der ymnigt förekommande före- 

gående arten som den här i fråga varande, lända dessa uppgif- 

ter icke till någon närmare belysning af den senares förekomst 

hos oss. — Enligt R. Corretr är den inom Norge allmän i vat- 

tendragen i detta lands sydlige delar, och ännu så nordligt 

som i Gausa och Lougen i Gudbrandsdalen, men den lär icke 

förekomma norr om Dovrefjeld, och lär saknas långs hela vest- 

kusten i der varande färska vatten. — HEnligt A. J. MALMGREN 

och A. J. Meusa är den inom Finland allmän upp till 68:de 

nordliga breddgraden i södre delen af Finska Lappland. Enligt 

K. Kessrner (anf. st.) förekommer den i sydvestra Ryssland, och 

enligt O. Grimm!) förekommer den i Ryssland i smärre ström- 

mar, som utfalla i Östersjön, och i Svarta och Caspiska Hafven. 
Enligt A. FepperseN?) förekommer den inom Danmark på Jyl- 

land, Fyen, Sjelland och Bornholm. För öfrigt förekommer 

den i hela Europa, äfven 1 dess sydligaste länder, och GÖNTHER 

uppgitver äfven vestra Nordamerika för den, men Jorpan & Gir- 

BERT Upptaga den icke såsom Nordamerikansk. 

Uti lefnadssättet synes den förete en viss likhet med före- 

gående art, och den vandrar, liksom den, på en viss tid från 

större vatten upp i mindre deri utfallande vattendrag, men den 

afviker från den deruti, att den företager dessa vandringar un- 

der våren, och icke under hösten. Dessutom afviker den äfven 

från föregående deri, att den icke, så vidt man känner till det, 

vistas någon tid i hafvet, för att der undergå sin förvandling, 

utan träffas under larvstadiet endast i färskt vatten och genom- 

går sin utveckling i detta, 1 allmänhet i större och mindre 

strömmar, ehuru den för sin sista tillväxt torde söka något 

större vatten, och ehuru den enligt Krörer i vestra Jylland 

stundom träffas i bräckt sådant. På grund af denna senare 

iakttagelse är det dock icke omöjligt, att den, liksom föregå- 

ende art, kan träffas i Östersjöns och Bottniska Vikens skärgår- 

dar. Den rör sig på samma sätt, som föregående, med sling- 

rande rörelser, och går i allmänhet emot strömmen, samt vistas 

1) Fishing and Hunting on Russian Waters, p. 17. 

2) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. p. 95. 
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gerna vid smärre forsar, der man ofta kan få se ganska många 

tillsamman slingra sig fram emot strömmen med ganska betyd- 

lig styrka, och emellanåt, då de behöfva hvila, suga sig fast 

vid stenarne. Den är, liksom föregående, mycket seglifvad. I 

larvstadiet är den mindre rörlig, och ligger då under dagen 

nedkrupen i dyn på bottnen. Den väljer nemligen då gerna 

lugnare och djupare vatten med dyig botten. Vi hafva under 

sommaren i mindre vattendrag, sedan vattnet blifvit fördämdt 

och från de djupare hålorna utkastadt, påträffat larven å så- 

dana ställen, dold djupt nere i dyn och visande mycken tröghet 

1 sina rörelser. Herr W. Avurernr har benäget meddelat oss 

några at honom å fullvuxna igelnejonögon under lektiden — som 

varade från d. 10 April och under hela Maj och möjligen ut i 
Juni — i mindre strömdrag gjorda iakttagelser. ”De uppgingo 

från Wettern och ådagalade under sin sträfvan emot strömmen 

en synnerligen stor energie, och fortsatte med uppstigningen 

till dess oöfvervinneliga hinder stängde deras väg. De höllo 

sig merendels på mycket grundt vatten och der friskt ström- 

drag förefanns, och deras smärte kropp var i en ständigt sling- 

rande rörelse, och de sögo sig allt emellanåt fast vid mindre 

stenar. De förekommo stundom ensamme och stundom 2 till 
10 å 20 i sällskap. När de voro ensamme, voro de ganska 

skygge, och flydde vanligen nästan blixtsnabbt med strömmen, 

då de blefvo oroade. Detta var emellertid mindre ofta händel- 

sen, emedan de med passion uppsökte hvarandra. Hanarne 

voro mera smärte och cylindriske än honorna, som, från sidan 

sedda, voro mera breda. Då hanarne vidrördes, utsprutade de 

seminalvätskan eller mjölken genom genitalpapillen till 2 å 

3 alnars afstånd, och honan gaf ifrån sig rommen, då hon vid- 

rördes. Deras färg var betydligt vexlande, och en del af båda 
könen voro flammige”. Enligt dessa iakttagelser inträffar såle- 

des dess lek hos oss i sydligare trakter i April och Maj. Denna 

lektid uppgifves äfven af G. O. Cepoerström!). Troligen inträf- 
far dess lek i mnordlige delar af Sverige något senare, eller i 
Juni månad. I Preussen inträffar den i Mars och April enligt 

BesecKr. A. Mönner (anf. st. p. 324) har iakttagit leken, hvil- 

ken försiggår på samma sätt, som den föregående artens. Han 
såg dem tillsamman i skaror af 10 stycken eller flera, men 

1) Fiskodling och Sveriges Fiskerier, p. 229 & 231. 
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könen voro dock parvis fördelade, och hanen sög sig fast vid 
honans nacke och böjde bakre delen af kroppen i en halfcirkel 

ned under samme del af henne, och utgjöt sin mjölke öfver de 

från henne dermed samtidigt utgående äggen, hvilka afgingo i 

flera omgångar. Något införande af hans genitalpapill egde 

icke rum. Äggens diameter är föga under 1 mill. och de äro 

af en gulhvit, eller enligt BeseczE grågul färg och omgifna af 

ett vattenklart slemmigt hölje, som utan tvifvel tjenar till 

deras fästande vid stenar och andra föremål. Omkring 10 tim- 

mar efter befruktningen börjar äggets klyfningsprocess, hvilken 

är total, liksom hos groddjuren. Baron G. OC. CEperström har 
haft godheten meddela oss d. 14 Juni vid Jönköping nyligen 

kläckte ungar, som äro omkr. 4 mill. långe, och öfverensstämma 

med den af A. Mörner lemnade beskrifningen, och äro utan 

äggsäck, men hafva den bakre kroppen särdeles tjock. Sedan 

ungarne erhållit den utveckling, att de något mera kunna röra 

sig, nedgräfva de sig i dyn, och tillbringa hela sin 3—4 år 

långa utvecklingsperiod i denna. A. Möcrer har iakttagit, att 

de äro ljusskygge och i aquarierna alltid uppsöka de mörkaste 

ställena. Denne författare antager, att igelnejonögat såsom full- 

vuxet och fortplantningsskickligt har en kort lifstid, och att 

det dör kort efter fortplantningsförrättningen, emedan han några 

veckor efter denna förrättning förgäfves sökte efter fullbildade 

exemplar, men deremot vid slutet af deras uppträdande ofta på- 

träffade döda sådana. Denna åsigt är äfven antagen af senare 

författare, såsom v. SirBonrp och BeseckeE. — Denna art lefver 

utan tvifvel af samma slags födoämnen, som den föregående, 

såsom fiskrom, mindre lefvande och döde fiskar, diverse arthro- 

poder och maskar. De af oss under deras fortplantningstid 

undersökta exemplaren hafva alltid haft tarmkanalen särdeles 

reducerad och tom. De hålla sig emellertid gerna i sådana 

strömdrag, hvarest är god tillgång på småfisk, i synnerhet el- 

ritzor och foreller. Uti tarmen af dess utvecklingsform, lin- 
alen, hafva vi blott funnit lemningar af Arthropoder och di- 

verse upplösta organiska ämnen. — Hos oss användes den, så 

vidt kändt är, icke såsom födoämne, och har i ekonomiskt hän- 

seende ingen annan betydelse än såsom agn, för fångst af andre 

fiskar, ehuru den vid Vetterns vestra kust stundom erhålles i 

betydlig mängd, och man der gjort försök med dess saltning 

och rökning. 
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3. Petromyzon marinus, Linsé. 

Hafsnejonögat eller Lampricken. 

Mazillärtanden är i transversel rigtning kort, och dess 

2:ne spetsar sitta nära intill hvarandra. Lingualtandens store 

midteltagg är flerspetsig och å främre sidan med en långs- 

gående fåra, och supralingualtänderna äro ungefär lika stora 

som den. Lateraltänderna äro å hvardera sidan 4, och aila 

äro tvåspetsiga. Labialtänderna äro talrika och tätt sittande, 

och bilda talrika och. till en del snedt radiära rader rundt 

omkring den inre munöppningen, äfven på den undre delen 

af läppen. Ryggfenorna äro hos de äldre temligen långt 

åtskilda"). 

—Petromyzon marinus, LINNÉ: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 106. — 1761. 

» ÅA. J. RETZIUS: Faun&ge Svecice, Pars I:ma, pag. 302. — 

1800. 

» S. NILSSON: Prodromus Ichthyol. Scandin. pag. 121 — 

1832. 

3 , H KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 1025. — 

1846—1853. 

: >» S. NILSSON: MSkandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 
743. — 1855. 

HECKEL & KNER: Die Sisswasserfische der Östreichi- 

schen Monarchie, pag. 374, fig. 200—201. — 1858. 

a » W. YARRELL: History of the Brit. Fishes, 3:rd ed. (Ri- 

chardson), vol. I, pag. 32 — 1859. 

C. TH. E. VON SIEBOLD: Die Sässwasserfische von Mit- 

teleuropa, pag. 368, fig. 61. — 1863. 

Lampetra marina, A. W. MALM: Om de Skand. arterna af fam. Petromy- 

zontide&e: Göteb:s K. Vetensk:s och Vitterh:s Samhälles 

Handl. ny tidsföljd, 8:de häftet, pag. 87, med figur. — 

1863. 

Petromyzon marinus, J. CoucH: History of the Fishes of the British Islands, 

vol. IV, pag. 385, pl. 247, fig. 1. — 1865. 

A. GÖNTHER: Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. 

vol. VIII, pag. 501. — 1870. 

R. CoLLETT: Norges Fiske, pag. 218. — 1875. 

” 

” ” 

” ” 

1) Tandbeväpningen hos denna art är mycket olik den hos de 

andra båda, och denna omständighet har föranledt flere författare att 

betrakta den såsom generiskt skild från dem. 
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Petromyzon marinus, A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 

630. — 1877. 

: » C.C R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur 

pag. 297. — 1877, 

» R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1875--78; Videnskabs Selskabets i Christiania Forh. 

1879, N:o 1, (särsk. aftr.), p. 106. — 1879. 

4 » E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. III, 

pag. 602, fig. 217. — 1881. | 

B. BENECKE: Fische, Fischerei etc. in Ost- und Vest- 

preussen, pag. 194, fig. 128. — 1881. | 

>» JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 11. — 1882. 

Å » FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ire- 

land, vol. II, pag. 356, pl. 178. 1880—1884. 

MöBiIUsS & HEINCKE: Die Fische der Ostsee, pag. 159, 

med fig. — 1883. 

R. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 122, — 1884. 

& » H.G. SEELEY: The Fresh-Water Fishes of Europe, p. 

422, fig. 205 & 206. — 1886. 

C. G. WESTERLUND: Bidr. till känned. om Ronneby- 

traktens Fauna och Flora, pag. 75. — 1890. 

Enligt Skandinavisk Fauna benämnes den vid Kullen i Skåne Sugare 

och Anprejare och vid Göteborg Lampert, och både enligt denna och Gö- 

teborgs och Bohusläns Fauna benämnes den i Bohusläns skärgård Lam- 

prick. Enligt den förra faunan kallas den i Blekinge Sillapipare, och C. 

G. WESTERLUND (anf. st.) uppgifver, att den vid Ronneby derjemte kallas 

Nejonål. 

Beskr. TLissÉ har sett ett vid Kalmar taget exemplar, 

som var tjockt som en arm; och den blir i allmänhet större 

än de föregående arterna. Dess längd stiger till 1 meter eller 

något öfver 33 tum, dec.m., hvilken längd dock hos oss synes 

vara ovanlig, emedan den icke blifvit iakttagen hvarken af 

Ninsson, Marm eller Corretr. Keröver uppgifver dess längd till 

3 fot. Bland de af framl. Doktor N. O. ScHacGerström i Skåne 

insamlade och i Upsala Universitets zoologiska museum förva- 

rade fiskarne förefinnes ett vid Christianstad i Helgeå taget 

exemplar (hona med svälde äggstockar), som är 2 fot 8 tum, 

dec.m., eller 840 mill. långt. Oftast äro emellertid de exem- 

plar, som erhållas, något mindre, och hafva en längd af 2—21/, 

fot, eller 600—750 mill. — I kroppsformen liknar den i det 

närmaste vanliga nejonögat, men är i allmänhet icke fullt så 
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smärt som detta, och med framkroppen något mera hoptryckt. 

Största kroppshöjden, mellan gälkorgen och 1:sta ryggfenan, 

eller ock vid dennas början, innehålles omkr. 12 till 14 ggr i 

totallängden, och störste tjockleken utgör omkr. ?/, till 3/,; af 
den förra, och är öfver gälkorgen omkr. 2/; af kroppshöjden 
derstädes. Vid 1:sta ryggfenans början är tjockleken föga större 

än !/, af kroppshöjden å samma ställe. Anus sitter, såsom 

vanligt hos desse fiskar, långt tillbaka och något bakom början 

af 2:dra ryggfenan, och afståndet mellan den och främre nos- 

kanten utgör omkr. 3/, af totallängden, eller nära detta. Ge- 
nitalpapillen är kort. Undra sidan af stjerten bakom anus sak- 

nar i allmänhet hudköl, och mellar båda ryggfenorna förefin- 

nes icke heller någon sådan. Gälöppningarne äro små och run- 

dade, och hvardera har vid främre kanten 3:ne små hudflikar, 

och vid bakre d:o en böjd rad af ytterst små papiller, och in- 

nanför och midt för denna rad en större grenig papill. Läng- 

den af gälöppningarnes rad är något mindre än den samma af 

hufvudet till den 1:ste gälöppningen, och afståndet mellan den 

främre noskanten och den bakerste gälöppningen innehålles nära 

d!/, ggr i totallängden hos de äldre. — Hufvudet liknar i 

formen det af vanliga nejonögat, men munnen är väl så stor 

som hos den. Hufvudets längd, eller afståndet mellan främre 

noskanten och 1:ste gälöppningen, innehålles omkr. 9 till 9?/, 

ggr 1 totallängden, och nosens längd, eller afståndet mellan 

nämnde noskant och ögat, utgör omkr. 3/, af hufvudets d:o. 

Munnen är stor och företer samma föränderlighet i sin form, 

som den hos vanliga nejonögat. Längden af den hoplagde mun- 

öppningen utgör väl 5/; af nosens längd, och den slutar såle- 

des något litet framom ögat. Den tjocke läppens kant är fran- 

sad med 2:ne rader af smärre papiller, som emot basen äro 

breda och emot spetsen tillspetsade och der grenige eller djupt 
delade. Bakom den nedre delen af läppen är en djup grop. 

Näsöppningen är mycket liten och sitter hos de äldre något 

litet längre fram än ögonen, och afståndet mellan den och 
den främre noskanten utgör omkr. 2/7 af hufvudets längd. Ögo- 

nen äro jemförelsevis mycket små hos de äldre, och deras längd- 

diameter innehålles hos dem omkr. 11 till 12 ggr i hufvudets 
angifna längd. Pannans bredd midt öfver ögonen är hos de 

äldre omkr. 3 till 4 ggr större än nämnde diameter. På huf- 
vudet förefinnas en del slemporer, som äro anordnade ungefär 

Lilljeborg : Fiskarne. II. 46 
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på samma sätt, som hos vanliga nejonögat. — Tänderna äro, 

enligt hvad redan i diagnosen är antydt, talrikare än hos de 
föregående arterna, och tandbeväpningen är således mera utbil- 

dad än hos dem. Maxillärtanden är jemförelsevis mindre, eme- 

dan den i transversel rigtning är kort, och de 2:ne hos de 

äldre temligen trubbige taggar, som den har, äro stälde nära 

intill hvarandra. Mandibulartanden är deremot, liksom hos 

föregående, i transversel rigtning lång och böjd, och försedd 
med 7 till 8 hos de yngre spetsige och hos de äldre mer. eller 

mindre trubbige taggar, af hvilka, då de äro 8, de 2:ne mel- 

lerste äro minst, och den ytterste å hvardera sidan vid spetsen 

är enkel. Lingualtanden är ej synnerligen stor. och framtill 

långs midten fårad. Dess midteltagg, som är något bakåt rig- 

tad och föga uppstående, har ungef. 3:ne spetsar, och å hvar- 

dera sidan af den är en böjd rad af 5 till 7 taggar, som äro 

spetsige och temligen store. Bakom denna tand äro å tungans 

öfra sida 2:ne supralingualtänder, som äro starkt utbildade 

och ungefär af samme storlek, som lingualtanden, samt haf- 

vande hvardera ungef. 10 i en böjd rad sittande spetsige 

taggar. Lateraltänderna äro å hvardera sidan 4, som alla äro 

tvåtaggiga, och af hvilka de 2:ne nedersta äro minst och de 

2:ne öfversta något mindre än maxillärtanden, och den öfversta 

sittande ofvan den senare. Af labialtänderna sitta 4 temligen 

stora framom maxillärtanden, och den bakersta af dessa mellan 

de 2:ne främsta lateraltänderna, och för öfrigt äro der omkr. 

24 rader af större och mindre sådana tänder omkring maxillär-, 

mandibulär- och lateraltänderna, stälda radiärt omkring dessa, 

dock så, att de rader, som äro belägna framtill och på sidorna, 

äro bågformigt böjda utåt och bakät, och de rader, som äro 

bakom mandibulärtanden, och således tillhöra den nedre delen 

af läppen, samt alla hafva små tänder, äro rigtade rätt bakåt. 

Då man betänker, att hvarje rad har flera tänder (i allmänhet 
5—9), är det tydligt, att dessa utgöra ett stort antal och äro 

ganska tätt sittande. De äro alla hos de äldre af gulbrunaktig 

och hos de helt unge af mörkbrun färg. — I1:sta ryggfenan 

börjar ungefär vid eller något litet bakom midten af totalläng- 

den. Den är liten och både fram- och baktill tydligen begrän- 

sad, samt hos de äldre ganska långt skild från den 2:dra rygg- 

fenan. Den höjer sig småningom framtill och har den öfre 
kanten jemnt bågböjd och den bakre änden afrundad. Dess 
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längd är något mindre än hufvudets d:o, och dess höjd utgör 

omkr. !/, af den förra. Afståndet mellan den och 2:dra rygg- 
fenan är hos de äldre ungef. lika med !/, af hufvudets längd. 
Hos de yngre äro dessa fenor närmare intill hvarandra, så att 

enligt Morrav afståndet dem emellan stundom blott utgör NS 

af nosens längd. — 2:dra ryggfenan, som är mycket högre 

och i synnerhet längre än den 1:sta d:o, är framtill mindre 

tydligen begränsad än baktill, der den slutar med en liten af- 

sats, ehuru den der är sammanhängande med stjertfenan. Den 

har sin största höjd framtill, och dess öfre kant är der nästan 

trubbvinklig, och sänker sig så småningom derifrån bakåt. Dess 

längd utgör omkr, !/, af totallängden, och dess största höjd 

utgör ungef. !/. af den förra. — Till analfena finnes vanligen 

icke det ringaste spår. — Stjertfenan är liten och vid spetsen 

trubbvinklig, eller ock ojemnt afrundad, och dess öfra och undra 

flikar äro ungefär lika breda. Dess längd från 2:dra ryggfenans 

afsats utgör omkr. ?/, af hufvudets d:o, och dess höjd utgör 

nära !/, af den förra. Alla fenorna hafva tätt sittande, rudi- 

mentäre och broskartade strålar. — Färgen är enligt H. Krö- 

YER (anf. st. pag 1027) å lefvande exemplar gråaktigt hvit, med 

någon grönaktig skiftning, och på ryggen och sidorna med svart 

marmorering. Hufvudet ofvan svartgrått och under gult, nä- 

stan orangegult. Fenorna äro rödaktiga, eller ock med en 

mörk orangefärg, och ryggfenorna derjemte marmorerade med 

svart. Iris silfverhvit, med gul anstrykning. — Under lektiden 

skall den (sannolikt hanen) erhålla en hudkam eller fenlik hud- 

flik på ryggen mellan hufvudet och 1:sta ryggfenan, och äfven 

undertill en sådan mellan anus och stjertfenan. 
Larven af denna art är icke känd. Den måste emellertid 

tidigt undergå sin förvandling, emedan bland de af framl. Dok- 
tor N. O. ScHaAcerstrRöm insamlade och i Upsala Universitets 

zoologiska museum förvarade fiskarne är ett ungt, enligt upp- 

gift i Öresund, i trakten af Landskrona taget exemplar, som 

endast är 146 mill. långt, och som redan genomgått sin för- 

vandling, och har mun och tänder lika med dem hos de äldre. 

Fenorna äro något mindre utbildade, men 1:sta ryggfenan är 

dock tydlig, ehuru mycket låg, och den är väl skild från den 

2:dra d:o. Dess färg tyckes hafva varit olik de äldres, samt 

mörkare än deras. Enligt Marm sakna dylika små exemplar 

nästan helt och hållet marmorering. R. Conretrt omnämner 
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äfven dylika mindre exemplar, som redan varit förvandlade, 

och sådana anföras äfven i Göteborgs och Bohusläns Fauna. 

Hafsnejonögat förekommer företrädesvis utanför våra vestra 

hafskuster, ehuru denna art stundom går temligen långt in i 

Östersjön, och den synes öfver allt vara mer eller mindre säll- 

synt, och erhålles sällan, ehuru detta, i synnerhet hvad vester- 

hafvet beträffar, såsom Kröver anmärker, mera torde bero derpå, 

att den icke utgör föremål för något särskildt fiske, utan endast 

tillfälligtvis erhålles vid fångst af annan fisk, då den antingen 

sugit sig fast vid denne, eller vid fiskredskapen, eller t. o. m. 

vid båten, eller ock stundom erhålles i finmaskade garn. En- 

ligt G. WistHerR') är den talrik i vesterhafvet, men i Skandi- 

navisk Fauna uppgifves, att den öfver allt är mindre allmän, 

och i Göteborgs och Bohusläns Fauna anföres den såsom mindre 

allmän i Bohuslän och i trakten af Göteborg, och der nämnes, 

att under en lång följd af år endast ett ringa antal exemplar 

af den derstädes erhållits. Af hvad som anföres af R. CorrEtt 

synes det, som den äfven vid Norges kuster skulle vara temli- 
gen sparsamt förekommande, ehuru den der oftare erhålles än 

vid kusterna af Sverige. Linsk har erhållit den från Kalmar, 
enligt hvad redan ofvan är antydt, och i Skand. Fauna upp- 

gifves, att den i Östersjön går åtminstone så långt öster ut som 

till kusten af Blekinge och är der känd af fiskarena, som kalla 

den Sillapipare. Enligt A. J. MALMGREN?) går den vida längre 

in i Östersjön, och ett stort exemplar har en gång blifvit ta- 
get vid södra Finland. Enligt C. A. Gossecman?3) har den nå- 

gon gång fångats i trakten af Karlskrona, och C. G. WEstEr- 

LUND (anf. st.) uppgifver t. o. m. att den i skärgården utanför 

Ronneby ”förekommer ej just sparsamt, och erhålles merendels 

i sillgarn”. Enligt H. D. J. WaALLENGREN?) förekommer den 

sparsamt vid nordöstra kusten af Skåne, och vi hafva ofvan 

anfört ett stort exemplar, som blifvit taget i Helgeå vid Chri- 

stianstad, och förvarats i framl. Doktor N. O. SCHAGERSTRÖMS 

fisksamling, och i samma samling hafva förvarats ett par yngre 

exemplar, som enligt den af nämnde Doktor öfver den samma 

1) Naturhistorisk Tidsskrift, 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 62. 

2) Kritisk öfversigt af Finlands Fisk-fauna, p. 75. 

3) Zoologiska och Botaniska Iakttagelser inom Blekinge. p. 6. 

4) Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förh. 1866, N:o 1, Pp. 5. 
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upprättade katalogen blifvit tagna i Öresund i trakten af Lands- 

krona. Enligt C. P. Åström!) är den icke allmän i Öresund i 
trakten af Lomma, och den skall der både i hafvet och i ån 

sällan erhållas, och då den fångas i hafvet, sker det med sill- 

garn. I sydvestre delen af Östersjön erhållas enstaka exemplar 

1 Kielerbugten, enligt MösBivs & HeinckKe (anf. st.) — Inom 

Norge förekommer den enligt R. Corretr från Christianiafjor- 

den ända upp till Varangerfjorden. Den förekommer sannolikt 

längre öster ut i Ishafvet, emedan Parras?) uppgifver, att Le- 

PECHIN hemfört den från Hvita Hafvet. — För öfrigt förekom- 

mer den i bafven vid Danmark, Tyskland, mellersta och södra 
Europa, äfvensom i Medelhafvet, vid vestra Afrika och östra 

Nordamerika, i allmänhet från hafven under våren och som- 

maren uppstigande i floder och strömmar i och för fortplant- 

ningen. 

Om dess lefnadssätt känner man föga. Den vistas för det 

mesta i hafvet, och får der sin tillväxt, ehuru den kläckes i 

färskt vatten och sannolikt tillbringar sin första larvtid i detta. 

Då man i hafvet anträffat tidigt förvandlade exemplar, är det 

antagligt, att den mycket tidigt lemnar det färska vattnet. 

Den, såsom de andra arterna, är migratorisk, och under våren 

och försommaren — i April, Maj och Juni — vandrar den från 
hafvet upp i floder och strömmar, som utfalla i det samma, 

för att der förrätta sin lek, emedan den lägger sina ägg i färskt, 

eller åtminstone bräckt vatten, och H. Kröver har iakttagit, 

att de båda könen vid dessa vandringar parvis åtfölja hvarandra. 

Liksom de andra arterna suger den sig fast vid diverse andre 
fiskar, för att så småningom förtära dem, och i Tyskland har 
man iakttagit, att den, sålunda fästad vid laxar och majfiskar, 

har af dem blifvit transporterad långt upp i diverse floder, så- 
som Rhein, Main, Elbe, Saale, Havel m. fl. Sålunda förklaras 
stundom dess förekomst långt från hafvet i en del floder och 

strömmar, ehuru den icke är någon stark simmare. Hos oss 

har den erhållits i Götaelf och i Helgeå och Löddeström i Skåne. 

Den suger sig stundom fast vid båtar och fartyg, och i forn- 

tiden lär man hafva hyst den fördomen, att den derigenom kunde 

1) Några iakttagelser rörande de Vertebrerade djur, som förekomma 

i trakten af Lomma, p. 32. 

2) Zoographia Rosso-ÅAsiatica, vol. III, p. 66. 
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hindra deras fart. Gunnerus uppgifver, att den suger sig fast 

vid brugden. Man har någon gång iakttagit, att den t. o. m. 

sugit sig fast vid en badande menniska. Dess föda utgöres 

utan tvifvel företrädesvis af andre fiskar och af fiskrom. Dess 

lek inträffar hos oss sannolikt i allmänhet under försommaren 

och midt under sommaren. Kkrörer har i Danmark den 19 Maj 

träffat den med fullt mogen rom, så att denne vid svagt tryck 

på buken utgjöts, och A. W. Manu har iakttagit ett d. 17:de 

Juli i Götaelf taget, 500 mill. långt exemplar, som hade. rin- 
nande rom. Dess lek försiggår sannolikt på samma sätt, som 

de andra arternas. Den söker dertill sådana ställen i ström- 

marne, hvarest är starkt strömdrag och grusig och stenig bot- 

ten, och den skall göra gropar i bottnen, i hvilka äggen läg- 

gas, och omgifver dessa gropar med stenar, hvarvid den stun- 

dom med sin sugmun flyttar stenar, som väga 2:ne skålpund. 

Det är emellertid ytterst sällan som man gjort dylika iaktta- 

gelser, och då man icke fått tillfälle att iakttaga dess larver, 

Synes Vv. NIEBOLD anse dessa uppgifter ej fullt tillförlitliga. Pa- 

NIzzA!) har dock iakttagit dess lek i floden Po vid Pavia, och 
att de efter leken drifva döda nedåt floden. Dess ägg äro myc- 

ket talrika, och de svälda ovarierna fylla bukhålan. Hos ett 

dylikt exemplar hafva vi funnit äggen, ehuru icke fullt mogna 

för leken, hafva en diameter af 1 mill. — Hafsnejonögat fångas, 

såsom ofvan blifvit anfördt, hos oss sällan och endast tillfäl- 

ligtvis, och den har till följd deraf ingen betydelse såsom födo- 

ämne, och blir vanligen bortkastad. I somliga andra länder, 

t. ex. södra Frankrike och Italien, värderas den såsom födoämne, 

och under äldre tid ansågs den i England såsom en stor de- 

likatess. 

1) Memoria sulla Lampreda marina; Memorie dell” Instituto Lom- 

bardo di scienze, lettere ed. arti, vol. II. Milano 1845, pag. 25. 
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2:dra Underordningen: HYPEROTRETI, J. Mörrer. 1834. 

(Hyperotreta, J. MÖLLER; vid föreg, underordn. anf, st.). 

Hålgommar. 

Näsöppningen är belägen vid främre noskanten, ofvan 

munnen, och den från den samme bakåt och nedåt gående näs- 

kanalen (nasaltuben), som är omgifven af mjuke broskringar, 

mynnar i gomhvalfvet, och är således vid sin bakre ände öp- 

pen"). Distinkt ryggfena saknas. 

Liksom den föregående underordningen, omfattar äfven denna 

blott en familj, nemligen 

Familjen MYXINIDA, Bonararte. 1846. 

(Catalogo metodico dei Pesci europei, pag. 9. — 1846). 

Pirålsfiskar. 

Kroppen är ålformig och omgifven af en tunn, naken, starkt 

slemafsöndrande och löst sittande hud, och långs hvardera si- 

dan af buken mellan hufvudet och kloaken är en rad af starkt 

utbildade, säcklike slemkörtlar, som å huden motsvaras af en 

rad af porer. Munnen, som saknar läppar, är belägen vid 

den snedt afskurne främre kroppsänden, och har 4 par skägg- 

trådar, af hvilka de 2:ne främsta paren vid nosspetsen om- 

gifva den främre näsöppningen. Den synes mera vara bildad 

för borrning än för sugning, och är beväpnad med 1 ethmoid- 

tand på gommen och 4 (2:ne par) rader supralingualtänder 

på öfra sidan af tungan, hvilka alla äro mycket spetsiga, och 

hårdare än tänderna hos föregående underordning, ehuru, lik- 

som de, ihåliga och sannolikt underkastade ömsning. Ögonen 

äro ytterst rudimentära, täckta af huden och stundom äfven 

af muskler, och då osynliga samt föga eller icke funktionella. 

1) Redan GUNNERUS (anf. st. p. 253) har iakttagit, att nasalkanalen 

mynnar i gommen, eller, såsom han kallar den, ”Kjeften”. 
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De säckformige gälarne äro å hvardera kroppssidan 6 till 

14, med å samma sida 1 till 14 gälöppningar, som äro be- 

lägne långt bakom hufvudet. Till gälarne går vattnet genom 

matstrupen (oesophagus), från hvilken en kort kanal leder till 

hvarje gälsäck. Från gälarne går det hos dem, som hafva en 

yltre öppning för hvarje gäle, dels ut genom dessa öppningar 

och dels ut genom en kanal (ductus oesophageus, s. oesophago- 

culaneus), som på venstra sidan bakom den siste gälen myn- 
nar i dennes yttre öppning. Hos dem deremot, som blott 

hafva 2:ne gälöppningar, belägne vid sidan af hvarandra på 

buksidan, ledes vattnet ut från hvarje gälsäck genom en från 

dess yttre vägg utåt och bakåt gående kanal, och alla desse 

kanaler, som tillhöra samma sida, förena sig slutligen baktill 

uti en kort, gemensam utförande kanal, som mynnar i den 

samma sida tillhörande gälöppningen. Äfven hos desse senare 

ledes det förbrukade eller öfverflödiga vattnet dessutom ut ge- 

nom en de andres liknande kanal, som bakom den venstra 

sidans siste gälsäck från oesophagus går utåt och mynnar i 

eller omedelbart intill bakre delen af denna sidas yttre ge- 

mensamme gälöppning !). Gälkorg saknas, ehuru vid bakre 

delen af hufvudet mer eller mindre utbildade delar af ett par 

gälbågar (pharyngobranchial rudiments, PArKer), eller ock en 

fullständig 1:ste gälbåge jemte rudiment af en 2:dre förefin- 

nas. Ett gomsegelartadt slemhudsveck är beläget bakom näs- 

kanalens mynning på gommen. Tarmkanalen är enkel och 

nästan rät, och saknar spiralklaff. Lefvern är dubbel. Ge- 

neratiohsorganen äro opariga och belägna på högra sidan, 

samt mynna i en kloak bakom anus. De äro äggläggande, 

och äggen äro stora och af jemförelsevis ringa antal. De 

mogna äggen äro försedda med ett hornartadt skal eller hölje, 

som vid hvardera polen har en mängd korte, vid spetsarne 

med hakar, eller hullingar försedde trådar eller trådlika ut- 

skott, och som å ene polen hafva en micropyle, eller liten öpp- 

ning på skalet. Enligt J. T. CUnsingHaAM?) utvecklas äggskalet 

inom ovariet eller äggfollielen. Så vidt kändt är, äro de 

1) Rörande detta ämne hänvisa vi för öfrigt till J. MÖLLER; Abhandl. 

d. Kön. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1834, p. 87 & 88. 

2) Quaterly Journal of microscopical science, new series, vol. XXVII, 

p. 74. — 1886 —1887. 
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hermafroditer, i början med företrädesvis utvecklade mascu- 

lina generationsorgan (”protandriske”), och derefter med före- 

trädesvis feminina d:o och med reducerade och rudimentära 

masculina d:o!). Äggets klyfning under utvecklingen är en- 

ligt W. Mörner ?) partiel. 

Till denna familj höra blott 2:ne slägten och 6—7 arter, 

från tempererade och någon gång kalla haf i både norre och 
södre hemisferen, och blott ett slägte och en art tillhör vår och 

Europas fauna. De tillhöra uteslutande hafvet, och utmärka 

sig i synnerhet i sitt lefnadssätt derigenom, att de bruka borra 

sig in i döde fiskar och andra döda ryggradsdjur, och förtära 

" deras kött, så att nästan endast huden och skelettet återstå. 

I. Slägtet Myxine, Lissé. 1754. 

(Myzxina, LINNÉ: Museum Adolphi Friderici, T. I, pag. 91. — 1754. 

Myzine, IDEM: Systema Nature, ed. X:ma, T. I, pag. 650. -- 1758)?) 

På buksidan äro blott 2:ne gälöppningar: 1 för hvar- 

dera sidans gälsäckar, som till antalet äro 6. Den främre 
näsöppningen är ofvantill täckt af en framtill trubbspetsig 

hud- och broskartad skifva. Stjertfenans broskartade strålar 

fine och rudimentäre?). 

Detta slägte omfattar enligt GöstHer 3:ne arter, från Nord- 

atlanten, Magellhansundet och Japan. 

1) I afseende på detta senare ämne hänvisa vi till FRIDTJOF NANSEN: 

A Protandric Hermaphrodite (Myzxine glutinosa, L.); i Bergens museums 

Aarsberetning for 1887, N:o VII. 
2) Jenaische Zeitschrift för Naturwissenschaft, 9:er Bd. 1:es Heft. 

pag. 116—117. 

3) Den räknades af LINNÉ till Vermes och stäldes af honom näst 

efter slägtet Hirudo. 

4) Det andra hithörande slägtet är Bdellostoma, J- MÖLLER, som 

har 3:ne arter, från södre delarne af Stille Oceanen och från Californien. 

Det utmärker sig genom 6—14 yttre gälöppningar å hvardera sidan. 
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1. Myxine glutinosa, Linné. 

Pirålen eller Pilålen. 

Supralingualtänderna äro i hvarje rad omkring 7—8 och 

8—10 till antalet, och af dem äro de 2:ne främsta vid basen 

sammansmälta, och de i den yttre raden äro något större än 

de i den inre d:o. 

Myzina glutinosa, 

Myzxine 3 

Sleep- Marken, 

Myzxine glutinosa, 

LINNÉ: Museum Adolphi Friderici Regis, T, I, pag. 91, 

tab. 8, fig. 4. — 1754. 

IDEM: Syst. Nat. ed. X:ma, Tomus I, pag. 650. — 

1758. 

IDEM: Fauna Svecica, ed. II:da, pag. 506. — 1761. 

J. E. GUNNERUS: Det Trondhjemske Selskabs Skrifter, 

2:den Deel, pag. 250, tab. 3. —- 1763. 

O. FABRICIUS: Fauna Groenlandica, pag. 344. — 1780. 

Gastrobranchus coecus, BLocH: Naturgesch. der ausländ. Fische, 9:er Th. 

Myzxine glutinosa, 

” ” 

Borer, 

Myzxine glutinosa, 

pag. 67, Taf. 413. — 1795. 

A. J. RETzZIUS: Faun& Suecice Pars I:ma, pag. 302. — 

1800. 

ÅA. ReEtzZIUS: Bidrag till Åder- och Nervsystemets Ana- 

tomie hos Myxine glutinosa: Kongl. Vetenskaps-Acade- 

miens Handlingar för år 1822, pag: 233, tab. III. — 

1822. 

S. NILSSON: Prodromus Ichthyologie Scandinavice, p. 

123. — 1832. 

JOH. MÖLLER: Vergleichende Anatomie der Myxinoiden, 

etc.; Abhandl. der Kön. Akademie der Wissensch. zu 

Berlin 1834, pag. 79. — 1836. 

C. J. SUNDEVALL & W. V. WRIGHT: Skandinaviens Fiskar 

af W. v. Wright, B. Fries, C. U. Ekström och C. J. 

Sundevall, 6:te häft. pag. 121, och 5:te häft. pl. 28 — 

1840 & 1838. 
H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 1068. — 

1846—1853. 
S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

750. — 1855. 

W. YAkRRELL: History of the British Fishes, 3:rd edit. 

(Richardson) vol. I, pag. 12. — 1859. 

J. CoucH: History of the Fishes of the Brit. Islands, 

vol. IV, pag. 408, pl. 248, fig. 3. — 1865. 

A. GÖUN'THER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

VIII, pag. 510. — 1870. 
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Myzxine glutinosa, BR. COLLETT: Norges Fiske, pag. 220. — 1875. 

ja & A. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag. 637. 

— 1877. 

5 - C. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 
pag. 298. — 1877. 

; d JORDAN & GILBERT: Synopsis of the Fishes of North 

America, pag. 5. — 1882. 

PR Å FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol, II, pag. 364, pl. 179, fig. 4. — 1880—1884. 

LINNÉ anför i Mus. Adolphi Friderici för den de Svenska namnen 

Pihra och Pihråhl och i Fauna Svecica det af Putåhl. Uti Prodromus 

Ichthyologig Scandinavice äfvensom i Skandin. Fauna anföras benämnin- 

garne Pirål. Pilål, Haform och Sjöorm, samt de Norska namnen Ingris- 

pilt, Hvitål, Digerål och Sleepmark. Enligt GUNNERUS kallas den i Norge 

derjemte Piir-Aal och Sueren (Sugaren). Enligt Göteborgs och Bohusläns 

Fauna begagnas i Bohuslän vanligen benämningen Pilål, mera sällan den 

af Pirål. KRÖYER har det Danska namnet Slimaal. 

Beskr. Enligt Skandinavisk Fauna och ”Norges Fiske” 
ernår den stundom en längd af 1!/, fot eller 450—470 mill. 

Oftast är den dock endast 8—10 tum, dec.m., eller 240—300 

mill. lång. Mycket sällan erhållas exemplar, som understiga 

100 mill. i längd. — Kroppsformen är smal och ållik, ehuru 

något smärtare än ålens och tenderande till den masklike for- 

men derigenom, att den bakåt föga aftager i höjd. Kroppen 

är framtill nästan trind och bakom midten så småningom allt 
mer och mer hoptryckt, och den bakre delen af stjerten är 

ganska tunn. Största kroppshöjden innehålles omkr. 20 till 24 
ggr i totallängden, och störste tjockleken är framtill föga min- 

dre än den förra. Vid kloaken är höjden af kroppen något, 

ehuru ej betydligt mindre än framtill, men tjockleken är der 

blott ungefär hälften så stor som höjden. Kroppen är omslu- 

ten af en naken och temligen tunn samt löst sittande och myc- 
ket slemmig hud, å hvilken epidermis är lätt aflossnande. Långs 

hvardera sidan af buken, mellan hufvudet och kloaken, är en 

perlbandslik rad af bakåt större slemkörtlar, till antalet något 

öfver 100 i hvarje rad, och hvardera försedd med en utåt ge- 

nom huden mynnande kanal, hvilka körtlar afsöndra en utom- 

ordentlig massa af segt och trådigt slem. Kloaken, som har 

formen af en springa, med temligen tjocke läppar och med längden 

föga mindre än !/, af kroppshöjden, sitter mycket långt tillbaka, 

så att afståndet mellan den och nosspetsen, eller den främre 

kanten af den näsöppningen betäckande skifvan, utgör omkr- 
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5/, till 7/g af totallängden. Uti kloaken har urogenitalpapillen 
sitt läge bakom anus. — Hufvudet är icke till det yttre bakåt 

begränsadt, och är af samme trinde form, som den främre de- 

len af kroppen, och af samme tjocklek som den. Framtill vid 

den der belägne munöppningen är det snedt afhugget uppifrån 

nedåt och bakåt, så att nosspetsen derigenom är framstående. 

I sjelfve nosspetsen är den främre näsöppningen belägen, upp- 

till betäckt af en hudartad och af ett smalt och mjukt brosk 

inuti stödd, framtill afsmalnande och trubbigt tillspetsad skifva, 

och på sidorna omgifven af 4 (2:ne par) tillspetsade och inuti 

af mjukt brosk stödde skäggtrådar?!). Från denne öppning går 

en af mjuke, ofullständige broskringar stödd näskanal bakåt till 

den af långsgående och baktill genom ett tvärgående brosk 

förenade broskstafvar upptill stödde nasalkapseln, hvarefter näs- 

kanalen fortsättes nedåt till gommen. Framtill företer denne 

kanal på grund af broskringarne en viss öfverensstämmelse med 

de högre ryggradsdjurens luftstrupe. Munnen är till sin form 

något föränderlig, i den mån de den samme omgifvande mu- 

skulöse kanterne utskjutas, eller indragas, och i mån af tun- 

gans rörelser, men då den icke är omgifven af någon läpp, 

såsom hos dem af föregående underordning, kan den icke ut- 

vidgas i samma grad som hos dem, och synes derför ej heller 

på samma sätt som deras kunna göra tjenst såsom sugmun. 

Då tungan genom brosk och starka muskler är synnerligen 

starkt utbildad?) och kan skjutas fram till så stor del, att de 

starka och spetsiga tänder, hvarmed den är beväpnad, komma 

att ligga utom nedre delen af munnen, och tungan derigenom 

kan fungera såsom en synnerligen skarp rasp, ej olik den å 

Gastropodernas tunga eller radula, så synes munnen mera vara 

lämpad för borrning än för sugning, och deraf får man en för- 

klaring öfver dess förmåga att borra sig in 1 döde fiskar, hvil- 

ken gifvit anledning till dess Engelska namn Borer. Vid hvar- 

dera sidan af munnen, ungefär vid gränsen mellan dess öfre 

och nedre delar, eller, om man så vill, vid munvinkeln äro 

2:ne (således summa 4) tillspetsade skäggtrådar eller munpa- 

1) PARKER räknar här 7 sådane skäggtrådar. 

2) PARKER (nedan anf. st. p. 382) säger om tungan: ”In the Myxi- 

noids the tongue dominates the whole body; everything else yields to it, 

and is modifield intensely by it”. 
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piller, som äro stödde af mjuka brosk och af hvilka den undre 

eller inre är kortare och emot basen bredare än den öfre. Till 
de ytterst små och rudimentära ögonen, som sakna krystallins, 

iris och pigment, och äro täckta af hud och muskler, samt 

sannolikt icke äro funktionella, synas inga spår å det yttre. 
De båda små, nära intill och vid sidan af hvarandra, på buk- 
sidan belägne öppningarne för båda sidornas gälkanaler ligga 

på ett afstånd från nosspetsen, som utgör något litet mera än 

Y, af totallängden. Omedelbart intill bakre delen af den ven- 
stre öppningen är mynningen af ductus oesophageus, s. 0eso- 

phago-cutaneus, och detta gör, att denne öppning synes större 
än den högre och sträckande sig något längre tillbaka än denne. 
Gälarne äro å hvardera sidan 6, såsom redan ofvan är anfördt. 

Hvarje har formen af en ovalt-rundad och något hoptryckt och 

med temligen tjocke väggar försedd säck, å hvars sidor de 

mjuka och talrika gällamellerna sitta, under form af smala, 

skiflika och delvis genom bindväf sammanhängande utskott från 

säckens inre sidas slemhinna. Mellan säckens inre vägg och 

matstrupen går en helt kort kanal (ductus branchialis inter- 

nus, Jon. Mörner) och från dess yttre vägg utgår en längre 

sådan kanal (ductus branchialis externus, Ivem), och alla de 6 

senare kanalerne, som tillhöra samma sida, förena sig slutligen 

utanför och bakom den siste gälsäcken uti en kort gemensam 

utförande kanal (ductus branchialis externus communis), som 
mynnar i samma sidas yttre gälöppning. — Tänderna äro 
färre än de hos dem af föregående underordning, och äro hår- 

dare och mera glänsande samt af ljusare gulhvit färg, och i 

detta afseende mera närmande sig utseendet af vanliga tänder 

hos benfiskarne, ehuru de äfven här äro ihåliga och sannolikt, 

åtminstone delvis, äro underkastade fällning. De hafva alla 

mycket skarpe spetsar. Den på gommen, på ethmoidbrosket 

sittande tanden, eller ethmoidtanden (Parkrer), är trind, med 

utbredd bas och bakåt böjd, samt af en svagt S-formig form. 

Den är något mindre än de större af de andra, och är å si- 

dorna täckt af veck af slemhinnan. De på tungans öfra sida 

sittande supralingualtänderna (Parker) hafva ungefär samma 

läge, som motsvarande tänder hos dem af föregående underord- 

ning, ehuru jemförelsevis något längre fram i munnen. De af- 

vika dessutom från dem af föregående deruti, att då de senare 

blott utgöra 2:ne rader af spetsar på 2:ne tänder, så utgöra de 
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här 4 (2:ne par) rader af ända till basen skilda tänder, med 

undantag af de 2:ne främsta i hvarje rad, som vid basen äro 

sammansmälta, dock med en fåra, som antyder gränsen dem 
emellan. De äro hoptryckta, tväeggade och nästan krökt lan- 

cettformiga, med spetsarne rigtade bakåt och inåt i munnen, 

och från hvardera sidan med hvartdera parets raders spetsar 
rigtade emot hvarandra. Deras antal i hvarje rad är föga vex- 

lande, och i yttre raden äro de i allmänhet 7 till 8, och i den 

inre d:o 8 till 10. De främre äro större än de bakre, och de 

i den yttre raden större än de i den inre d:o, och de bakre 

äro något mera krökta än de främre. — I afseende på fenor, 

så saknas rygg- och analfenor, så vida man icke vill anse de 

fortsättningar af stjertfenan, som finnas å rygg- och buksidorna 

— på den förra sträckande sig något framom och på den se- 

nare ungefär till anus — såsom med den senare förenade rygg- 

och analfenor. Stjertfenan, som baktill är något snedt afrun- 

dad, med stjerten inskjutande i den samma och med öfra och 

undra flikarna ungefär lika höga, är baktill mest utbildad, och 

dess största höjd derstädes är ungef. lika med största kroppshöj- 
den. Den har talrike från stjerten nästan rätt utstående rudimen- 

täre strålar, som synas vara af fastare konsistens än fenhinnan. 

Mellan de yttre gälöppningarne och kloaken är hos äldre exem- 
plar i allmänhet en mycket låg hudlist eller hudköl, men hos 

lefvande exemplar, som ej äro äggstinna, är den enligt ”Skandi- 

naviens Fiskar” mera utbildad och kan hafva en höjd, som är 
lika med !/, af kroppshöjden, och företer ytterst små rudimen- 

ter af strålar. Hos ett ungt exemplar af 90 mill:s längd, som 

länge förvarats i sprit, hafva vi funnit en särdeles hög, dock 

inga spår till strålar visande hudkam mellan de yttre gälöpp- 

ningarne och kloaken, och dess stjertfena sträckte sig å rygg- 

sidan något längre fram än hos de äldre. Eljest var detta 

exemplar likt de senare. — Färgen är grårödaktig, stundom 

med violett skiftning på öfra kroppssidan. Å lefvande exem- 

plar är kroppen något litet genomsigtig. Den är i allmänhet 

omgifven af en ymnig slemmassa. 
Det broskartade skelettet!) är i allmänhet mindre utbil- 

dadt än det hos föregående underordning, ehuru någre få delar 

1) Se W. K. PARKER: On the Skeleton of the Marsipobranch Fishes. 

Part I. The Myxinoids (Myzxine and Bdellostoma); Philosophical Transac- 

tions of the Royal Society of London, vol. 174, pag. 373. — Part. II. 1883. 
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(i synnerhet facialbrosken) af det samma äro mera utvecklade. 

Ryggraden utgöres endast af den persistenta ryggsträngen och 

för öfrigt af hinnor och fibrös väfnad. Inga spår till brosk, 
som föreställa delar af öfre bågstycken, eller af neuralbågar, 

förefinnas. Hjernskålen är endast representerad af ett brosk- 

artadt golf eller undre vägg, och hjernan är för öfrigt omslu- 

ten af hinna. Liksom hos dem af föregående underordning, äro 

kraniets brosk dels hårda och dels mjuka. Den store rygg- 

strängen inskjuter, liksom hos dem af föregående underordning, 

med en konisk ände mellan de af hårdt brosk bildade öron- 

kapslarne. Kraniets basis bildas således dels af ryggsträngen 

och dels af hårdt basal- eller ”parachordalbrosk”, som betäcker 

så väl ryggsträngens undra som öfra sidor mellan öronkaps- 

larne. På den förra sidan bildar detta brosk en sammanhän- 

gande temligen tunn massa, som bakåt blott sträcker sig till 

bakre kanterne af öronkapslarne, och på den senare sidan är 

denna broskmassa långs midten delad genom en fissur, men 

sträcker sig der något bakom de nämnde kapslarne. Desse äro 

särdeles tydlige och ungef. af samme storlek, som de hos före- 

gående underordning. Upptill äro de njurformige och undertill 

ovale och der större. Basioccipitalbrosket är således ofullstän- 

digt, och då på det samma icke förefinnas några brosk utbil- 

dade, som kunna motsvara sidonackbens- eller öfra nackbens- 

brosk, så förefinnes icke någon occipitalring, och kraniet är 

derför baktill otydligt begränsadt. På grund deraf, att det 

ryggsträngen upptill betäckande basilarbrosket dels är kort och 

dels i midten afbrutet, ligger hjernkapseln här på ett ofull- 

ständigt golf. För öfrigt förete de hårda och mjuka brosk, 
som bilda så väl den bakre som den främre delen af kraniet 

stora luckor —  fenestror eller fontaneller — som äro utfylda 

af hinnor, och hvarigenom kraniets broskbildning i allmänhet 
visar sig vara särdeles ofullständig, och har, såsom PARKER Sä- 

ger, blifvit ett slags ”cranio-facialt korgverk”, som i sina yttre 

konturer företer en viss likhet i formen med ett oxhufvud, sedt 

en face. Det hårda brosk, som framom hvardera öronkapseln 

utgör en fortsättning at basilarbrosket, är en trabecula, hvilken 

framåt öfvergår i palatinbrosket, och båda palatinbrosken (ett 

å hvardera sidan af kraniet) förena sig framtill å kraniets sma- 
lare del med hvarandra och med det mjukare etlumoidbrosket, 

der detta i förening med palatinbrosken på sin undra sida bär 
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gommens ethmoidtand. Palatin- och ethmoidbrosken kännas 

dessutom till sitt läge derigenom, att näskapseln och den bakre 

delen af den af mjuke broskringar omslutne näskanalen ligga 
ofvanpå dem. Under och något utanför öronkapselns midt är 

en rundad öppning i brosket, som erhållit benämningen mandi- 

bulo-hyoid-fenestra. Denna begränsas både baktill och framtill 

af mjukt brosk, och det, som är baktill motsvarar hufvudet af 

den hyoida bågen, eller hufvudet af hyomandibularbenet, och 
kallas derför hyomandibularbrosk. Det mjuka brosket framtill 

vid denna fenestra benämnes pedicle, och äfven detta motsva- 

rar den öfre eller dorsale änden af suspensoriet. Framom detta 

senare brosk är en större njurformig öppning, som benämnes subo- 

cular-fenestra!), och motsvarar den samma hos dem af föregående 

underordning. Under och utanför de nämnda båda mjuka bros- 

ken och fenestrorna är en bakifrån framåt gående balk af hårdt 

brosk, som å bakre delen undertill och utåt är begränsad af en 
stor fenestra, och framtill af en smal trakt af mjukt brosk, 

och från hvars främre del utgår nedåt och bakåt en tjock gren, 

som undertill begränsar den främre delen af den stora fenestran 

(benämnd lateralfenestra) och der baktill begränsas af ett smalt 

mjukt brosk. Den bakre, under mandibulohyoidfenestran, under 

det mjuka hyomandibularbrosket och den mjuke pediclen va- 

rande delen af denne balk benämnes mandibulo-hyoidbrosk och 

den öfrige delen pterygoidbrosk. Bakom den nedåt och bakåt 
rigtade grenen af pterygoidbrosket är en temligen bred, hård 

broskskifva, som undertill begränsar den bakre delen af den 

stora fenestran (lateralfenestran) och som motsvarar quadratre- 

gionen, och har derför erhållit namnet quadratbrosk. Detta 

brosk ligger midt under eller nedanför öronkapseln. Framom 

basilar- eller ”parachordal”-brosken och mellan båda sidornas 

trabecul&e och palatinbrosk är en stor, aflång, framtill af pala- 
tin- och ethmoidbroskens förening begränsad öppning, som af 

Parker benämnes basicranial-fontanell. Denne öppning är dock 

till en del upptagen af ett skedformadt mjukt brosk, hvars 

smale, skaftlike del är belägen i öppningens främre del och der 

stötande intill båda palatinbroskens förening, och hvars bakre, 

1) Uti förklaringen öfver planchernas beteckning har den af PARKER 
fått benämningen suborbita!-fenestra, ehuru den i texten kallas subocular- 

fenestra. 
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skedbladslike del intager öppningens bakre del och der stöter 

intill trabecule och parachordaibrosket. Detta skedformade 

brosk benämnes bakre intertrabecula. Den bakerste änden af 

dess skedbladslike del är inknipen och genomborrad af ett hål. 
Ofvan detta brosks främre ände och ofvan palatinbroskens för- 

ening äfvensom ofvan ethmoidbrosket och vidare framåt ligger 
ett smalt, stafformigt, något hoptryckt och hårdt brosk, som 

är under nasaltuben och räcker fram till dennes främre ände. 

Detta brosk, som vid den bakre änden är något bredare och 

grundt urbugtadt, benämnes främre intertrabecula. Från den 

främre änden af hvartdera palatinbrosket utgår ett utåt och 

framåt bågformigt böjdt, af mjukt brosk bildadt, hornformigt 

utskott, som icke räcker fram till främre änden af det främre 

intertrabecularbrosket, samt tjenar till stöd för munnens sido- 

delar. Detta brosk benämnes prepalatinhorn. Bakom det 

mjuka hyomandibularbrosket och det hårda mandibulohyoid- 

brosket är ett mjukt brosk, som baktill begränsar lateralfenest- 

ran och sträcker sig vidare nedåt bakom det hårda quadrat- 
brosket, samt framtill begränsar en stor öppning eller fenestra. 

Upptill utsänder det 2:ne bågformiga, nedåt böjda brosk, hvaraf 

det främre går ned och fäster sig till det bakre hårda basi- 
hyoidbrosket, och det bakre baktill utsänder ett par utskott och 

nedtill böjer sig framåt och der åter förenar sig med den nedre 

delen af det i fråga varande mjuka brosket. Dess bakre kant 
har en bred, bakåt i fenestran utskjutande flik, som stöter in- 

till det främre bågformiga utskottet. Ehuru detta brosk är 
sammanhängande, och icke genom fissurer eller afbrott företer 

några skilda afdelningar, är det dock enligt Parzxer af poly- 

morfisk natur. Den öfre, närmast intill mandibulohyoidbrosket 

varande delen, från hvilken det främre bågformiga utskottet 

utgår, benämnes af honom interhyal; det bakom detta varande, 

från hvilket det bakre bågformiga utskottet utgår, epihyal, och 

den nedre, store delen, bakom lateralfenestran och bakom qua- 

dratbrosket, benämnes symplectic region. Den större, öfre delen 

af det främre bågformiga utskottet benämnes ceratohyal och 

den mindre och nedre, med bakre basihyoidbrosket förenade 

delen af det samma hypohyal. Det bakre bågformiga utskot- 

tet, som nedtill är förenadt med den symplectiska regionen, be- 

nämnes 1:st epibranchial. 1:st ceratobranchial saknas hos 

Myzine, men är väl utveckladt hos Bdellostoma. Till det 

Lilljeborg: Fiskarne. III. 47 



738 Slägtet Myxine. 

1l:sta pharyngobranchialbenet, eller 1:sta öfra svalgbenet finnes 
hos båda ett motsvarande brosk, af Parker kalladt l1:st pha- 

ryngo-branchial. Det är skildt från, men ligger på inre sidan 

af interhyal- och epibyalbrosken samt det symplectiska brosket, 

och fyller upp den bakre delen af lateralfenestran, samt stöter 

nedtill med sin främre ände, som består af hårdt brosk, till 

quadratbrosket. Det har formen af en trindlagd, framtill hård 

och tjockare och nästan klubbformig, och baktill mjuk och af- . 
smalnande och tillspetsad samt något böjd staf, som räcker ett 

stycke bakom utskotten å epibranchialbrosket. Af den 2:dre 
branchialbågen finnes endast den öfra, eller pharyngeala afdel- 

ningen. Denna representeras af flere med hvarandra förbundne, 

men från de angränsande brosken skilde, mer eller mindre 

smale stafvar och utskott af mjukt brosk, som äro inneslutne 

i det gomsegelartade veck af gommens slemhud, som har sitt 

läge bakom näskanalens mynning på gommen. Båda sidornas 

pharyngealbrosk äro här med hvarandra genom tvärgående staf- 

var sammanbundna. Detta egendomliga, komplicerade och nå- 

got korglika broskverk är dock icke homologt med gälkorgen 

hos nejonögonen, emedan det ligger inom hufvudet, då deremot 

den senare ligger utom det. De till tungan hörande basihyoid- 

och basibranchialbrosken äro särdeles starkt utbildade, och öf- 
verträffa de samma hos nejonögonen. Uti tungan förefinnes 

både hårdt och mjukt brosk, och det först nämndas delar äro 

förenade eller sammanbundne genom det senare brosket, och 

stundom blott genom fibröst brosk eller t. o. m. genom fibrös 

hinna. Af basihyoidbrosk förefinnas 4, stälda parvis efter hvar- 

andra, och alla äro hårda. Främsta paret af dessa brosk äro 

något bredare än det följande d:o och i midten af främre kan- 

ten urbugtade, och baktill förefinnes mellan dem en öppning 

eller fenestra. Det bakre parets båda sidohalfvor äro med 

hvarandra förenade genom mjukt brosk, bakåt något afsmal- 

nande och långs midten af undra sidan framtill svagt kölade. 

På öfra sidan af basihyoidbrosken ligger en baktill bredare och 

något urhålkad broskmassa, som är bildad af flera brosk, af 

hvilka ett par mindre af de bakersta äro hårda, men de öfriga 

äro mjuka. Dessa brosk benämnas supralingualbrosk, och tjena 

till fäste och stöd för de starka supralingualtänderna. Det 

främsta, mest utbredda af dessa brosk, som nästan är hjertfor- 

madt, är mjukt, och har baktill ett par smala, bågformiga ut- 
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skott. Framtill är detta brosk på öfra sidan af de främre ba- 

sihyoidbrosken fortsatt af en fibrös hinna, som vid sin främre 

kant, vid tungans främre ände bär en kam af fine hornartade 

taggar. Baktill fortsättas basihyoidbrosken af en stor och lång, 

ända till de främste gälsäckarne sig sträckande och af fibrocar- 

tilaginös väfnad bildad balk eller staf, som af Parker benäm- 

nes basiwbranchialbrosk. Detta brosk är ofvan långs åt till 

större delen starkt urhålkadt till en halfkanal, och med ett i 

urhålkningen liggande fibröst band. Dess bakre ände är till- 

spetsad, och ett stycke framom denne ände är det å sidorna 
något utbredt och undertill köladt. 

Pirålen förekommer vid våra vestra hafskuster från och 

med Öresund ända upp till Varangerfjorden, ehuru den i Öre- 

sund, der den träffats vid norra sidan af Saltholmen, enligt G. 

WisrHER!) är mycket sällsynt. Vid Sveriges vestra kust, från 
och med sydligaste Kattegat vid Kullen och norr ut är den 

icke sällsynt på sådana ställen, der bottnen är lös eller dyig 

och der vattnet icke är grundt, d. v. s. der djupet stiger till 

15—18—20—50 famnar, eller ock mycket större djup. Enligt 

Göteborgs och Bohusläns Fauna är den särdeles allmän på pas- 

sande lokaler i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar. — Enligt 

”Norges Fiske” är den på lerbotten allmän vid alla Norges 

hafskuster upp till Varangerfjorden, och synes vara talrikare i 

de mnordlige än i de sydlige delarne af landet. Prof. R. Cor- 
Ler har i Christianiafjorden fångat den på krok på 20 fam- 
nars djup. Fr. Nansen?) har funnit den mycket talrik i trak- 
ten af Bergen, och enligt ”Norges Fiske” förekommer den i 

synnerhet i stort antal vid Norges vestra kust, vid och norr 

om polcirkeln, hvarest Professor G. O. Sars funnit den i utom- 

ordentlig myckenhet. Med ett fångstredskap i form af en rysja, 
som nedsänktes vid Lofoten i Augusti månad på Jerbotten på 

ett djup af 100 famnar, erhöllos en gång i en enda sättning 
öfver 1000 exemplar, och detta redskap blef under nattens lopp 
fullständigt uppfyldt af den, samt så öfverhöljdt med slem af 

den, att det nästan blef obrukbart för vidare fångst. Alla 
dessa exemplar hade ungefär samme storlek, nemligen en längd 
af omkr. 130 mill., och voro således alla yngre. Der uppgif- 

1) Naturhist. Tidsskr. 3:dje Rekke, 12:te Bd. pag. 62. 

2) Bergens Museums Aarsberetning for 1837, N:o 7, p. 6. 
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ves tillika, att den i Finmarken ofta fångas på krok på ett 
djup af 200 famnar, och exemplar erhållas der, som hafva en 
längd af omkr. 470 mill. — Enligt FaBriciws förekommer den 

vid Grönland, ehuru der sällsynt. Den är således hufvudsak- 

ligen en nordisk fisk, hvilket äfven bevisas deraf, att den inom 

Europa icke lär gå längre söder ut än till kusterna af Eng- 
land och Irland, hvarest den i allmänhet icke är så talrik som 

hos oss. Vester ut går den till östra kusten af Nordamerika, 

der den skall vara temligen fåtalig. 

Dess lefnadssätt är ganska ofullständigt kändt, men man 

känner, att den företrädesvis håller sig på dyig botten, der 

den säkerligen merendels ligger nedkrupen i dyn, såsom CUNnING- 

HAM uppgifver. Uti Norges Fiske uppgifves emellertid, att den 

i trakten af Lofoten äfven träffas på hård botten. Ehuru man 

stundom erhåller den på sådana ställen i hafvet, der djupet 

icke är synnerligen betydligt, t. ex. i Öresund och vid Kulla- 

berg i Skåne, hvarest den likväl väljer de djupaste ställena, 

visar den sig dock i allmänhet såsom mera djupvattens- än 

grundvattensfisk, och det var i allmänhet på 100 famnars djup 

som den af G. O. Sars träffades så ymnigt vid Lofoten. Den 

nedstiger dock till mycket större djup än detta. A. Göntner (Intro- 

duction to the Study of Fishes)uppgifver såsom maximum 345 fam- 

nars djup för den, och HI. THger har benäget meddelat oss, att den 

under den Svenska vetenskapliga expeditionen med kanonbåten 

Gunhild år 1878 i Skagerack mellan Skagen och Arendal i 
Norge erhölls på ett djup af öfver 400 famnar. Den är enligt 

både Nirnssos, Marnm och CunnineHamx 1 sitt lefnadssätt icke så 

parasitisk, som man stundom uppgifvit. Den parasiterar nem- 

ligen icke hos lefvande fiskar, utan det är enligt nämnde för- 

fattare endast uti döde sådane, som den borrar sig in, och enligt 
JAP. StEENsTRUP Och A. W. Marwm sker vanligen denna inborrning 

i trakten af nacken å de samme, och icke genom gälöppningarne 

eller anus, såsom man i allmänhet förut uppgifvit. Dock torde 

det icke vara omöjligt, att den stundom äfven ingår genom 

nämnde öppningar. Dess kraftiga borrapparat gör det emeller- 

tid icke nödigt för den. Det hål, som den vid inborrningen 
åstadkommer, är ganska litet. Uti en enda död kolja kan man 

stundom träffa 8 a 10 pirålar. Den uppäter vid dessa tillfällen 

de döde fiskarnes kött till den grad, att nästan endast huden 
och benen återstå. Den har en synnerlig förmåga, att skynd- 
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samt taga reda på det utlagda lockbetet, emedan Marm uppgif- 

ver, att redan 2—4 timmar efter det detta blifvit nedsänkt 

4 ä 10 exemplar på det samma kunnat fångas. Man har äf- 

ven iakttagit, att den borrar sig in uti och förtär drunknade 

menniskor. Både härför och för den skada, den förorsakar fiska- 

rena genom att förstöra den å deras fångstredskap fastnade 

fisken och genom att öfverhölja redskapen med sitt sega och 

ymniga slem, är den af dem både hatad och afskydd. Ehuru 

den är en klen simmare, är den dock enligt Marm strax den 

blifvit fångad särdeles liflig och rörlig, och rör sig ungefär på 
samma sätt som ålen, och då man griper den med handen, 

känner man, att den förmår utveckla en ej obetydlig styrka. 

Troligen äro ungarne, hvilkas stjertfena och fenlike hudfåll un- 

der buken äro mera utbildade än de hos de äldre, mera rörlige 

än desse, och vandra möjligen från ett ställe till ett annat. 

Den är temligen seglifvad, och FR. NAnsen (anf. st.) säger sig 

hafva kunnat hålla den lefvande ett halft år i trälådor (sum- 

par), nedsänkta på dybotten i hafvet. Sannolikt är den i fullt 

utbildadt tillstånd stationär på de lokaler, som den en gång 

åt sig utsett. Genom de på sidorna af buken belägne slem- 

körtlarne afsöndrar den, enligt hvad redan ofvan är antydt, i 

synnerhet då den oroas, en förvånande massa af klart slem, 

som hastigt antager ett fint trådigt utseende och är så segt 

och sammanhängande, att man med en käpp kan ur vattnet 

upplyfta på en gång en betydlig massa. Denna afsöndring 

fortgår alltjemnt så länge fisken lefver och äfven kort efter dö- 

den. Slemtrådarne kunna enligt Marm, i likhet med spindelns 
väftrådar, utdragas ur de nämnde körtlarne. Den lefver af 

döde fiskar och andra döda ryggradsdjur, som sjunkit till bott- 
. nen, och äfven af diverse ryggradslösa djur, såsom blötdjur och 

kräftdjur. Icke sällan fångas den på krokar, som äro agnade 

med djur af musslor, och vi hafva hos yngre exemplar af den 

funnit lemningar af Amphipoder i dess tarmkanal. — Om dess 

fortplantning och utveckling har man föga eller ingen känne- 

dom, oaktadt redan 1763 GunnErus (anf. st.) hade börjat syssel- 

sätta sig dermed och hade hos en del af den iakttagit dess 

”stora gula ägg”, och hos andra hade funnit organ, som han 

jemte en annan naturforskare, D:r Hesrici, antog för att vara 

dess testes, och derför trodde sig kunna antaga, att den är 

skildkönad, ehuru andre lärde antagit, att liknande maskar äro 
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hermafroditer. Han, liksom andre på den tiden, ansåg den nem- 
ligen för en mask. Äfven på en senare tid hafva dessa frågor 

icke blifvit utredda, ehuru K. Danska Vetenskaps-Sällskapet 
i Köpenhamn åren 1862 & 1863 utsatt ett pris af dess guld- 

medalj för belysning af denne fisks lif och utveckling, och 

ehuru man på sista tiden lyftat en flik af den slöja, som 

döljer dess märkliga fortplantningshistoria. Dess mogna ägg, 

af en elliptisk form och af omkr. 25 mill:s längd, med ett 

fast, hornartadt skal och vid hvardera polen med en del horn- 
artade, korte trådar, som vid spetsen bära omkr. tre hakar eller 

hullingar, beskrefs och afbildades 1859 af D:r ALLEN THOoMson 

i Todd”s Cyclopedia of Anatomy and Physiology under arti- 

keln ”Ovum”. Derefter beskrefs och afbildades det 1863 af 

Prof. Japetus SrTErEnNstrRuP i Översigt over det Kongl. Danske 

Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, December 1863 (tr. 
1864), dock uttaget ur fisken, ehuru utgånget ur ovariet och 

med hakarne fästadt vid undre kanten af dettas mesenterium 

eller mesovarium, samt tjockare, eller elliptiskt ovalt och med 

talrike korte poltrådar, som vid spetsen voro försedde med 3—4 

hakar. Dessutom hade A. W. Maim enligt Göteborgs och Bo- 

husläns Fauna, pag. 640, erhållit mogna och lagda, 19 mill. 

långa ägg, som blifvit slukade af en torsk och funna i dennes 

ventrikel. Ett par af dessa blefvo beskrifna af W. Mörrer år 

1875 i Jenaische Zeitschrift för Naturwissenschaft, Bd. 9, pag: 

116. Å samma ställe, pag. 114, har denne författare yttrat 

den åsigten, att pirålen är skildkönad och att hanarne äro min- 

dre än honorna. Dess egenskap af hermafrodit har emellertid 

sedermera ådagalagts af I. T. CunwincHam i Quarterly Journal 
of microscopical science, new series, vol. XXVII, pag. 49—176, 

pl. VI & VII, år 1887"). Derstädes har denne författare äfven 
beskrifvit och afbildat ett moget ägg, förvaradt i Universite- 

tets i Edinburg anotomiska museum, och han har, liksom före 

honom W. Mörner, iakttagit, att å den ene polen å ägget, der 

germinalblåsan har sitt läge, en micropyle förefinnes. Det 

märkligaste bidraget till lösningen af frågan om dess herma- 

froditism är lemnadt af Friptsor NANsEn i en afhandling i ”Ber- 

gens Museums Aarsberetning” för 1887, under titel: ”A Pro- 
tandric Hermaphrodite (Myzine glutinosa, L.) amongst the 

1) Enligt hvad vi hafva oss bekant, är denne författare för det när- 

varande sysselsatt med nya undersökningar rörande detta ämne. 



Pirålen. T43 

Vertebrates”. Liksom CussincHam, har han iakttagit, att den 
främre och längre delen af det enda, å högra sidan belägna, 

hermafroditiska generationsorganet är feminin och den bakre 

delen masculin, men stundom att de feminine och masculine 

delarne äro något blandade med hvarandra. Derjemte har han 

emellertid gjort den märkliga iakttagelsen, att i allmänhet hos 

mindre eller yngre exemplar af pirålen, ända till dess de ernått 

en längd af 320-—330 mill. den masculina afdelningen varit 

mest utbildad och försedd med nära fullt utvecklade sperma- 

tozoider, under det att den feminina d:o varit mer eller mindre 

rudimentär; men att deremot hos de större eller äldre den fe- 

minina afdelningen varit mest utbildad samt stundom innehål- 

lit stora ägg, under det att den masculina d:o varit rudimen- 

tär och steril. Deraf drager han den slutsatsen, att pirålen 

såsom ung, eller i början af sitt lif, är hane (”protandric”), 

och såsom äldre är hona. Dock träffas någon gång, ehuru säl- 

lan, sådana exemplar, som endast äro hanar, och sådana anta- 

ger han för att vara transformerade hermafroditer. Då man 

under alla årstider hos de äldre honorna träffar ägg i ovariet af 

diverse olika utveckling, och hos de yngre eller mindre, som företrä- 
desvis äro hanar, när som helst träffar nära fullt utvecklade sper- 

matozoider, så antager han, att pirålen under hvarje årstid läg- 

ger ägg. NANsEn anför tillika, att han i Bergens museum på- 

träffat ett lagdt, moget ägg, som vid Molde under sommaren 

blifvit upptaget med bottenskrapa af D:r D. OC. Dawienssen. Då 
äggen äro försedda med micropyle, är det troligt, att de be- 

fruktas vid läggningen. Då de enligt W. Mörtrer lagda och 

befruktade ägg, med redan börjad utveckling eller embryonal- 
skifva, som Manm erhållit, uttagna ur ventrikeln hos en torsk, 

genom hakarne vid båda polerne voro sammanlänkade till en 

kedja, antager den förre, att äggen läggas hopfästade på detta 

sätt, och att nämnde hakar följaktligen äro ämnade härtill, och 
icke till att fästa dem till andra föremål. De samtidigt stora 

äggen äro af ringa antal — omkr. 8—12 —, men sannolikt 

lägger samme individ ägg flera gånger under året. HEljest är 

det svärt att förklara, huru den kan uppträda i sådana stora 

massor. — Enligt så väl Conzett som A. W. Marm och enligt 
hvad vi sjelfve erfarit, fångas den lättast med ”ålkupor” eller 
ett slags mjärdar, i hvilka man inlagt död fisk, i synnerhet 
kolja. Den är i ekonomiskt hänseende endast att betrakta så- 

som en för fisket skadlig fisk. 



2:dra Underklassen: LEPTOCARDII, J. Mörnrer. 1846. 

(Uber den Bau und die Lebenserscheinungen des Branchiostoma lu- 

bricum COSTA, etc.; Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissensch, zu 

Berlin 1844, pag. 204. — 1846). 

Hjerna och hjerta i egentlig mening saknas. Nervsyste- 

mets centrale del sträcker sig nästan likformig fram till främre 

kroppsänden, och pulserande kärlstammar ersätta hjertat. Blo- 

det är färglöst. RBespirationsorganet har formen af en å si- 

dorna med cilierade springor försedd och af stafvar af mjukt, 

fibröst brosk stödd gälsäck eller gälkorg (stundom pharynz 
kallad). Tarmkanalen inuti med vibrerande cilier. Kranie 

saknas helt och hållet!). Det slutligen i ägget roterande och 

derefter snart ur det samma utgående embryot är på ytan 

försedt med cilier eller rättare gisselhår?), hvarmed det rör 

sig i vattnet på samma sätt, som larverne af en stor del lägre 

ryggradslösa djur. 

De till denna underklass hörande fiskarne förete en så lågt 

stående eller så litet utvecklad organisation, och afvika så myc- 

ket från alle andre fiskar äfvensom från alla andra ryggrads- 

djur, att man i början räknade dem till blötdjuren och slägtet 

Limazx, och att man någon gång på senare tiden?) skilt dem 

från fiskarne och uppstält dem i systemet såsom bland rygg- 

1) T. H. HUXLEY anser sig kunna antaga, att desse fiskar hafva mot- 

svarigheter eller delar, som äro homologe både med kraniet och hjernan 
hos andre fiskar. Se hans uppsats: ”Preliminary Note upon the Brain and 

Skull of Amphioxus lanceolatus”; Proceedings of the Royal Society of Lon- 

don, vol. XXIII, 1875, pag. 127. 

2) H. B. HATSCHEE: Studien iäber Entwicklung des Amphioxus; Ar- 

beiten aus dem Zoologischen Institute der Universität Wien etc. Tom 1V, 

1:es Heft, p. 33. — 1881. 

3) E. HAECEEL: Generelle Morphologie der Organismen, 2:er Bd. 
p. CXIX. 
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radsdjuren utgörande en egen afdelning gent emot alla andra 

sådana, och på samma gång betraktat dem såsom en primär!) 

typ för ryggradsdjurens stora provins, med antydning till öf- 

vergång dels till manteldjuren och dels till maskarne. Både 

deras organisation och deras utveckling skilja dem visserligen 

i hög grad från alla andra ryggradsdjur, men de anslutnings- 

punkter, som, om än något aflägsna, törefinnas mellan dem och 

rundmunnarne, hafva dock föranledt, att man nu i allmänhet 

betraktar dem såsom tillhörande fiskarnes klass. Dessa högst 

anmärkningsvärda förhållanden, på hvilka en del fylogenetiska 
teorier blifvit byggda, hafva emellertid ådragit dem mycken 

uppmärksamhet samt föranledt, att de blifvit ansedda för att 

vara bland de märkvärdigaste af alla djur, och på senare tiden 

hafva de på grund deraf blifvit föremål för en mängd forsk- 

ningar och skrifter. De delar, af hvilka deras kropp utgöres, 

äro af så mjuk och förgänglig beskaffenhet, att inga lemningar 

af dem kunnat motstå upplösningen och bibehålla sig i de äldre 

jordlagren, hvarför deras geologiska ålder är okänd, men sanno- 

likheten talar dock för, att de tidigt uppträdt på jorden. 

Denna underklass omfattar blott en ordning, en familj och 

ett slägte, ehuru den till sin geografiska utbredning nästan är 

kosmopolitisk. 

6:te Ordningen: CIRROSTOMI, R. Öwes. 1866. 

(On the Anatomy of Vertebrates, vol. I, pag. 9. — 1866). 

Trådmunnar. 

De äro helt små, till någon del genomsigtige, långsträckte 

och nästan lancettformige och mer eller mindre hoptryckte, 

emot båda kroppsändarne afsmalnande och mer eller mindre 

tillspetsade, samt täckte af en naken, tunn och iriserande ytter- 

hud. Något egentligt skelett förefinnes icke. De fastare de- 

lar, som antyda ett sådant äro: 1:0 en persistent ryggsträng 

med sin skida, sträckande sig ända ut till spetsen af den 

1) RAY LANKESTER (Quarterly Journal of microscopical Science, new 

series, vol. XXIX, p. 386, 1889) synes mera böjd för att betrakta desse 

fiskar såsom degenererade vertebrater. 
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främre, hufvudet motsvarande kroppsänden:; 2:0 den munöpp- 

ningen omslutande kransen af cirrer; 3:o de af ett slags 

mjukt, fibröst brosk bildade stafvarne i gälsäcken, och 4:o de 

från ryggsträngens skida utgående, fastare hinnor af trans- 

formerad bindväf, som omsluta ryggmergen och inelfvorna 

samt inskjuta mellan musklerne. Under främre kroppsänden, 

något litet bakom spetsen af den samme, är en longitudinel 

öppning, som i allmänhet antages såsom munöppning!), och 

denne är omgifven af en till sin inre struktur med ryggsträn- 

gen i det närmaste öfverensstämmande?) krans med böjlige 

och rörlige cirrer eller trådar, samt saknar alla spår till kä- 

kar och tandbeväpning. Munhålan begränsas baktill af en 

ringmuskel, eller ett slags mun- eller svalgsegel?), som omslu- 

ter den till gälsäcken eller pharynx ledande öppningen, och 

har omkring denna en krans af med knippen af korta borst 

å sidorna försedda, bakåt rigtade papiller, som baktill kunna 

täcka nämnde öppning"). Framom munseglet äro å hvardera 

sidan af munhålan omkring 6 tunna, fingerformiga afdel- 
ningar eller ”figurer” i slemhuden, som äro cilicrade och 

som väsendtligen åstadkomma den ciliarrörelse, som leder så 

väl det för respirationen nödiga vattnet som födoämnena till 

gälsäcken”). Denne säck, hvars byggnad redan ofvan i största 

korthet blifvit antydd, och som i någon mån erinrar om gäl- 

korgen hos Petromyzgontidernes larver, och derför stundom er- 
hållit denna benämning, är af betydlig och med åldern tillta- 

gande längd, och är omsluten af en särskild, från kroppshålan 

skild gälhåla, eller peribranchialhåla?), som sträcker sig ända 

1) RAY LANKESTER (anf. st. p. 368) antager den derpå följande min- 

dre öppningen, som leder in till gälsäcken, såsom mun, och han kallar cir- 

rerne ”preoral tentacles”. 

2) W. RoLPH: Untersuchungen iäber den Bau des Amphioxus lanceo- 

latus; Morphologisches Jahrbuch, Bd. II, p. 101. — 1876. 

3) T. H. HUXxLEY: Proceed. of the Royal Society of London, vol. 

XXIII, p. 129. 

4) RAY LANKESTER; anf, st. p. 369, pl. XXXVI B. fig. 12. 
5) Detta organ, som af JoH. MÖLLER (anf. st. p. 96. tab. I, fig. 2, n) 

beskrifvits och afbildats och af honom blifvit kalladt ”Räderorgan”, utgör 

ett slags främre afdelning af munseglet. 

6) ROoLPH, anf. st. Af RAY LANKESTER (Quarterly Journal of microsc. 

Science, new ser. vol. XV, p. 259) benämnes den ”atrial chamber”. 
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till anus), och utmynnar i en på buksidan bakom gälsäcken 

belägen, så kallad abdominalpor”), som således motsvarar pir- 

ålens yttre gälöppningar. I bakre änden af gälsäcken, som 

motsvarar oesophagus, eller ock pharynx, börjar den med vi- 

brerande cilier inuti försedde tarmen, som derifrån går rät 

till den långt tillbaka och närmare bakre kroppsänden och i 

undre kroppskanten, vanligen till venster om den här varande 

fenan belägne analöppningen, och som framåt, till höger om 

gälsäcken utsänder en stor blindtarm, hvilken anses hafva be- 

tydelsen af lefver. Det färglösa blodet innehåller blodkrop- 

par i ringa antal?). Blodet framdrifves af pulserande kärl- 

stammar, af hvilka en gälarter går långs under gälsäcken 

och utsänder talrika, vid sin början kontraktila och bulbiller 
bildande, smärre kärl till sidorna af denne säck, och framtill, 
der den är någol utvidgad, förgrenar sig i en höger och en 

venster kontraktil gren, och dessutom å högra sidan afgifver 

ett enkelt, kontraktilt större kärl, som går till den främre 

kroppsänden och blifvit kalladt aortabåge. Långs under rygg- 

strängens skida gå bakåt 2:ne kontraktila dorsala arterer 

eller aorte, som framtill stå i förbindelse med hvarandra ge- 

nom fina kärl och som baktill förena sig till en aorta. De 
från tarmen kommande venösa blodkärlen förena sig framtill 

i ett större kontraktilt kärl, som af J. Mörrer kallats portå- 
der, och som öfvergår i den stora arteren under gälsäcken?). Ka- 

pillärkärl lära endast förefinnas på blindtarmen och å testes”)., 

Excretoriska tubuli, eller enkle njurar förefinnas, fästade å 

öfre delarne och yttre sidorna af gälhålans väggar, och utan- 

för gälsäcken, och gränsande intill kroppshålan"). Nervsyste- 

mets centrale del utgöres af ryggmergen, som framtill icke 

1) Enligt RAY LANKESTER (anf. st.). 

2) Af RAY LANKKSTER (anf. st.) ”atrial pore” benämnd. 

3) I. F. RoHon: Untersuchungen ueber Ampluoxus lanceolatus; Denk- 

schriften der kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, math. naturwiss. Classe, 

45:er Bd. 2:e Abth. p. 9. — 1882. 

4) F. ErRNEsST Weiss: Excretory Tubules in Amphioxus lanceolatus; 

Quarterly Journal of microscopical Science, new series, vol. XXXI, p. 490. 

— 1890. 

5) RAY LANKESTER (Quarterly Journal of micr. Science, new series 

vol. XXIX, p. 381. 
6) F. E. Weiss: anf. st. p. 492—496, pl. XXXIV & XXXV. — Un- 

gefär samtidigt härmed hafva hos lancettfisken njurar blifvit funne af Bo- 
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sträcker sig så långt fram som ryggsträngen, och der börjar 

med en elliptiskt oval ansvällning, som anses motsvara hjer- 

nam, och som omsluter en hjernkammare eller hjernventrikel, och 

framtill har en bulbus eller lobus olfactorius, samt utsänder 
3:ne par symmetriskt stälde hjernnerver!). De från rygg- 

mergen utgående spinalnerverne äro till sin utgång alterne- 

rande och icke symmetriskt stälde. Sympatiskt nervsystem sak- 

nas. Ett s.k. luktorgan förefinnes, under form af en liten, 

med flimmercilier försedd fördjupning i ectoderman, som till 

större delen ligger på venstra sidan strax ofvan främre än- 

den af ryggmergen och närmare öfre kanten af kroppen. Till 

denna fördjupning gå fine nervtrådar från lobus olfactorius. 

Framtill på den hjernan motsvarande delen af ryggmergen 

ligger en liten mörk pigmentfläck (stundom delad i 2:ne), som 

af de fleste antagits såsom ett rudiment af synorgan, ehuru 

det saknar ögonnerv?). Könen äro skilda, ehuru till det yttre 

liknande hvarandra, och fortplantningsorganen äro pariga och 

sakna utförselkanaler. Könsprodukterna utgå genom abdonui- 

nalporen 3), och äggulans klyfning är total. Såsom redan of- 

vERI; Miinchener medizinische Wochenschrift 1890. (Enligt Anatomischer 

Anzeiger 1890 N:o 18, p. 528.) 

1) ROoHON: anf. st. p. 9 etc. Taf. IV, fig. 34 & 37. 

2) Dess egenskap af synorgan förnekas af ROoHONn. Vi hafva emeller- 

tid haft tillfälle att erfara, att lancettfisken har uppfattning af ljus. Detta 

adagalägger den äfven derigenom, att den vid åtskilliga tillfällen är noc- 

turn, och skyr dagsljuset, och redan CostA har anfört dess förmåga att 

emottaga intryck af ljuset. 

3) Detta antogs redan af J. MÖLLER, som anför, att H. RATHKE nå- 

gon gång funnit äggen utgångna i bukhålan (gälhålan), för att passera ge- 

nom abdominalporen. Afven QUATREFAGES (Annales des Sciences nat. 3:e sé- 

rie, T. IV) har funnit ägg i ”bukhålan” och sett deras utgång genom ab- 

dominalporen. Detta är äfven antaget af W. MÖLLER (Ueber das Uroge- 

nitalsystem des Amphioxus und der Cyclostomen; Jenaische Zeitschr. fir 

Naturwissenschaft, 9:er Bd. p. 106). P. BERT (Comptes Rendus, Aoät 

1867. p. 367; Annals a. Magazine of natural history, 3:rd series, vol. XX, 

p. 304) har sett sperman utgjutas genom abdominalporen. Nyligen (Quar- 

terly Journal of microsc. science, vol. XXXI, Part 3, August 1890, pag. 

446) hafva RAY LANKESTER och ARTHUR WILLEY gifvit bekräftelse å upp- 

gifterna om äggens utgång genom abdominalporen. KOWALEVSKY (Mem. 

de PAcad. Impér. des Sciences de St. Petersb. sér. VII, vol. XVI, 1866) 

och B. HATSCHEK (Arbeiten aus dem zoolog. Institute der Universität Wien 
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van är antydt, undergå ungarne under sin utveckling en med 

2:ne väsendtligen skilda stadier förenad förvandling. Utveck- 

lingen utmärker sig i synnerhet derigenom, att den i början, 

sedan rigtningskroppen blifvit utskjuten, går mycket fort, och 

att embryo i ägget slutligen erhåller en oval form, och å ec- 

todermcellerna blir försedt med gisselhår, med tillhjelp af 
hvilka det företager lifliga roterande rörelser, tills ägghöljet 

brister och det sålunda kommer ut ur ägget. Ännu ganska 

länge derefter, och under det att det samma alltjemt antager 

en allt mera afsmalnande eller elliptisk form, och fortfarande 

är i saknad af mun, och således uteslutande lefver på den i 

ägget erhållna näringen, är det utrustadt med långa gisselhår 

och rör sig med dessa spiralformigt på samma sätt, som en 

del Infusorier och larverne af en stor del lägre, ryggrads- 

lösa djur. I de mera framskridna larvstadierna, för hvilkas 

utveckling en längre tid (enligt Harscark förmodligen måna- 

der) åtgår, och då larverne redan erhållit alla eller de fleste 

muskelsegmenten (myotomer eller myomerer), utmärka de sig 

genom en mycket stor, elliptisk munöppning, som ligger på 

venstra sidan, temligen högt uppe, och är utan spår till muncirrer, 

genom en distinkt stjertfena med strålar, och derigenom att 

gälsäckens springor, som äro stora, uppstå i medianlinien 

undertill och flytta i början, efter hand som de växa, upp på 

högra sidan, men öfvergå derefter till den venstra sidan, hvar- 

efter en ny series af sådana uppkommer på den högra d:o. 

Ögonfläcken är då större än hos de äldre. Det högra långs- 

gående hudvecket å nedre delen af kroppssidan (metapleura, 

Ray LaANEesteR) sitter då högre uppe än det venstra, och lem- 

nar gälsäckens springor delvis obetäckta af det samma"). De 

sig fritt rörande embryonerne hålla sig i början vid vatten- 

etc. T. IV, p. 14) uppgifva sig hafva iakttagit könsprodukternas utgång 

genom munnen, hvilket således möjligen stundom kan ske, men säkerligen 

icke är det normala förhållandet, ehuru det skulle antyda en anslutning 

till Ascidierna. 

1) KOWALEVSEY (anf. st. och Weitere Studien iäber die Entwicklungs- 

geschichte des Amphioxus lanceolatus, etc.; Archiv fir mikr. Anatomie, 

Bd. XIII. 1876). — HATSCHEK (anf. st,). — E. RAY LANKESTER & ÅR- 

THUR WILLEY: The Development of the Atrial Chamber of Amphioxus; 

Quarterly Journal of Microscopical Science, new ser. vol. XXXI, p. 445, 

pl. XXIX, fig. 4 & 5. 
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ytan, men träffas sedermera, då de blifvit något mera utbil- 

dade, djupare ned i vattnet, der äfven larverne vanligen uppe- 

hålla sig, tills de slutligen söka bottnen. I lugnt och klart 

väder träffas dock larverne ännu stundom vid vattenytan. 

De till denna ordning hörande, hittills kända fiskarterna 

äro högst få, och hafva länge antagits för att utgöra blott en 

enda art. De tillhöra uteslutande hafvet eller bassiner, som 

stå i samband med detta och hafva salt vatten, samt äro i 

fullt utbildadt tillstånd bottenfiskar, och föredraga i allmänhet 

sandbotten och ligga nedkrupne i sanden. De sky ljuset och 

äro mest i rörelse under mörkret. 

Såsom ofvan är antydt, omfattar denna ordning endast 

Familjen BRANCHIOSTOMATIDA, Bonararte. 1846. 

(Branchiostomide, BoONAPARTE: Catalogo metodico dei Pesci europei, 

pag. 9. — 1846). 

Tancettfiskar. 

Den främre tillspetsade kroppsänden, eller hufvudet, räc- 

ker något framom den undertill varande munöppningen, och 

är vid spetsen ofvan och under omsluten af en tunn, vertikal, 

hudflikslik fena (hufvudfena), som räcker framom spetsen af 

ryggsträngen och baktill öfvergår i den ene läppen vid mun- 

öppningen. Långs ryggkanten fortsättes denna fena af en 

liknande låg sådan, som der är uppburen af korta och breda, 

fasta, ihåliga skifvor eller förtjockningar af transformerad 

bindväf, som blifvit kallade fenstrålar, och derefter fortsättes 

den vidare bakåt och omsluter merendels stjerten, men saknar 

der bakerst fenstrålar, och å undra sidan fortgår den såsom 

en analfena framåt till abdominalporen, samt saknar äfven 

der bakerst dylike strålar, men har för öfrigt sådane, som 

äro parige eller dubble. Från munöppningens läppar går 

å hvardera sidan af buken till abdominalporen ett mer eller 

mindre långt nedskjutande hudveck (metapleura), hvilka hud- 

veck å sidorna omsluta abdominalporen, och från nämnde öpp- 

ning till samme por går midt åt buksidan en fåra (raphe), 

som antyder gränsen mellanäghvardera sidans bukmuskler, och 

huden är dessutom här vanligen mer eller mindre veckad långs 
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åt. Å hvardera kroppssidan, från strax bakom spetsen af 

hufvudet till nära stjertspetsen, äro en betydlig mängd muskel- 
segment eller muskelfasciclar (myotomer eller myomerer), ut- 

märkta genom vinkligt böjda fina fåror eller hudsömmar (myo- 

commer), med vinkeln rigtad framåt och å större delen af 

kroppen belägen närmare rygg- än bukkanten!). 

Till denna familj hör blott 

I. Slägtet Branchiostoma, Costa. 1834. 

(Cenni zoologici, ossia descrizione sommaria delle specie nuove di 

animali discoperti etc. pag. 49. — Napoli 1834). 

Den krans med cirrer eller trådar, som omsluter mun- 

öppningen och hvars stam ligger inuti den denne omgifvande 

läppen, har stammen baktill sluten och framtill öppen och der 

smalare, samt med en ied för hvarje cirr. De främre cir- 

rerne äro mindre än de bakre, och å alla är den dem betäc- 

kande huden knölig eller ojemn samt saknande cilier, och de- 

ras antal är vexlande, i synnerhet efter åldern, men de äro 

å hvardera sidan lika många och således pariga. Abdominal- 

poren är belägen bakom kroppens midt. 

Detta slägte omfattar enligt en senare afhandling af A. 

GönTEER?) sex arter, från de flesta tempererade och varma haf. 

En art tillhör vår och Europas fauna. 

1) För öfrigt i afseende på deras byggnad i allmänhet hänvisa vi 

dels till E. RAY LANKESTER: ”Contributions to the Knowledge of Amphu- 

oxus lanceolatus, YARRELL: Quarterly Journal of microscopical Science, 

new series, vol. XXIX, p. 365. — 1889; oeh dels till CARL VoGT & EMIL 

JunG: Lehrbuch der praktischen vergleichenden Anatomie, 2:er Band, pag. 

335. — 1890. 

2) Report on the zoological collections made in the Indo-Pacific Ocean 

during the voyage of H. M. S. Alert 1881—982. Reptilia, Batrachia and 

Pisces, Pag. 31. — 1884. — Uti denna afhandling har GÖNTHER återupp- 

tagit de af C. J. SUNDEVALL i Öfvers. af K. Vetensk:s Akad:s Förh. 1853, 

p. 12 uppstälda arterna Br. caribeum och elongatum, samt dertill fogat 

arterna Br. bassanum, mn. sp., belcheri, J. GRAY, och cultellum, PETERS, 

jemte den först kända Europeiska arten Br. lanceolatum. Uti sin ”Cata- 

logue of the Fishes in the British Museum” upptog han de då kända såsom 

alla utgörande blott en art. 

LÅ 
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1. Branchiostoma laneceolatum (Parras). 

Lancettfisken. 

Myocommernas antal är å hvardera sidan 59 till 63, och 

deraf från spetsen af hufvudet till och med abdominalporen 

34 till 37, från den senare till och med anus 12 till 14, och 
från den senare till stjertspetsen 11 till 13. Afståndet mel- 

lan abdominalporen och stjertspetsen utgör nära !/, och det 

samma mellan anus och den senare mellan !/; och Y, af to- 

tallängden. Den fena, som omgifver stjerten, är högre än de 

andra. 

Limaz lanceolatus, PALLAS: Spicilegia Zoologica, Fasciulus X:mus, pag. 19, 

tab. I, fig. 11. — 1774. 

lanceolaris, IDEM: Naturgeschichte merkwärdiger Thiere, sehnte 

Sammlung, pag. 24, tab. I, fig. 11. — 1778. 
Branchiostoma lubricum, ORONZIO GABRIELE COSTA: Cenni zoologici, ossia 

descrizione sommaria delle specie nuove di animali dis- 

coperti in diverse contrade del regno nell” anno 1834, 

| pag. 49. — Napoli 1834. 

Amphioxus lanceolatus, W. YARRELL: History of the Brit. Fishes, 1:st ed. 

vol. II, pag. 468. — 1836. 

få » B. FRIES: K. Vetensk:s Academiens Handl. 1838, tab. 

IV, fig: 3.1-L09839 
5 » FR. SUNDEVALL: Forhandlinger ved de Skandinaviske 

Naturforskeres 2:det möde i Kjöbenhavn 1840, pag. 

280. — 1841. 

Branchiostoma lubricum, JOH. MÖLLER: Abhandl. der Kön. Akad. der Wis- 

sensch. zu Berlin aus dem Jahre 1842, pag. 79, Taf. I 

—V. — 1844. 

> lanceolatum, C. J. SUNDEVALL: Årsberättelse om Zoologiens Fram- 

steg under åren 1840—1842, 1:ste delen [Anim. verte- 

brata], pag. 287. — 1844. 

Amphioxus lanceolatus, IDEM: Ny art af Amphioxus: Öfvers. af K. Veten- 

skaps Akad:s Förh. 1852, pag. 148. — 1853. 

Branchiostoma lanceolatum, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 

1087. — 1846—1853. 

» lanceolatum, C. J. SUNDEVALL: Ny art af Branchiostoma; Öfvers, 

af K. Vetensk:s Akad:s Förh. 1853, pag. 12. 1854. 

ES » -S. NILSSON: Skandin. Fauna, 4:de del. Fiskarna, pag. 

753. — 1855. 
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Amphyoxus lanceolatus, W. YARRELL: History of the British Fishes, 3:rd edit. 

(Richardson) vol. I, pag. 1. — 1859. 

Ampluoxus » J. CoUCH: History of the Fishes of the British Islands, 
vol. IV, pag. 415. — 1865. 

Branchtostoma lanceolatum, A. GöNTHER: Catal. of the Fishes in the 

Brit. Mus. vol. VIII, pag. 513. — 1870. 

3 » R. COLLETT: Norges Fiske, pag. 222. — 1875. 

Å » AA. W. MALM: Göteborgs och Bohusläns Fauna, pag-. 

641. — 1877. 

ig » OC. R. SUNDSTRÖM: Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur, 

pag. 299. — 1877. 

4 » E. MOREAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T. II, 

pag. 618, fig. 220. — 1881. 

å » FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and TIre- 

land, vol. II, pag. 366, pl. 179, fig. 5. 1880—1884. 

5 » AA. GÖNTHER: Report on the zoological collections made 

in the Indo-Pacific ocean during the voyage of H. M. 

Alert 1881—82; Reptilia, Batrachia and Pisces, pag. 

32. -— 1884. 

U » ÅR. COLLETT: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 

1879—83; Nyt Magaz. for Naturvid. 29 Bd. (särsk. 

aftr.) pag. 123. — 1884. 

» C. G. JOH. PETERSEN: Nye bidrag til den Danske Hav- 

Fiskefauna, Vidensk. Meddelels. fra den naturhist. For- 

ening 1 Kjöbenhavn 1884. [Särsk. aftr.] pag. 160. — 

1886. 

Amphioxus lanceolatus, E. RAY LANKESTER: Contributions to the Know- 

ledge of Amphioxus lanceolatus, Yarrell; Quarterly Jo- 

urnal of Microscopical Science, new series, vol. XXIX, 

pag. 365, plates 34—36 & 36 A & 36 B. — 1889. 

I Skandinavisk Fauna har den fått det Svenska namnet Lancettfisken. 

Beskr. Dess totallängd öfverstiger hos oss knappast 55 
mill. Bland talrika af oss vid Norges sydvestra kust tagna 

exemplar hafva vi funnit de största af båda könen vara omkr. 

52 mill. långa. I sydligare trakter synes den blifva något 
större. Morzeav och Dar uppgifva dess totallängd vid Frank- 

rike och England till 60 till 70 mill. Enligt hvad vi iaktta- 

git blifva hanar och honor ungefär lika stora, och ernå hos oss 

såsom fullvuxne i allmänhet en längd af 50—-52 mill. — Sedd 

från sidan, är kroppsformen mer eller mindre smalt lancett- 

formig och emot båda ändarne, ehuru i synnerhet den bakre, 

tillspetsad, och den är smalare hos hanen och den icke ägg- 

stinna honan än hos de honor, hvilkas ovarier äro mera svälda. 

Sedd ofvanifrån, är den betydligt smalare och både fram- och 
Lilljeborg Fiskarne. II. 48 
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baktill mera tillspetsad, och den äggstinna honan är nedtill 

emot buken tjockare än de andre. Största kroppshöjden, ungef. 
på midten, innehålles hos hanen omkr. 10 och hos den ägg- 
stinna honan omkr. 8 ggr i totallängden, och störste tjockleken 

utgör hos båda ej fullt ?/; af den förra, och är något litet 
större hos den äggstinna honan än hos hanen. Afståndet mel- 
lan spetsen af den så kallade hufvudfenan och abdominalporen 

utgör omkr. 2/;, det samma mellan den senare och anus omkr. 

!/; och det samma mellan den sist nämnde och stjertspetsen 

omkr. !/, af totallängden. Både abdominalporen och anus, men 
i synnerhet den senare, sitta således långt tillbaka. Anus sitter 

i allmänhet vid venstra sidan af basen af den en tunn hudflik 

liknande fenan, men Voct & June uppgifva, att den stundom 

är belägen vid högra sidan af den samme. Abdominalporen 

har sitt läge på bakre delen af en kort papill eller knöl, som 

på sidorna är omgifven af de bakerste delarne af de långs hvar- 

dera sidan af buken gående hudvecken eller metapleurorna. 

Dessa senare börja vid främre delen af munnen och vid basen 

af hufvudfenan, och sträcka sig något litet bakom abdominal- 
poren. De bilda munhålans sidoväggar, och äro der tunna. 

Hos sådana exemplar (i synnerhet honor), som hafva genera- 

tionsorganen starkt uppsvälda, äro dessa hudveck på den mel- 

lerste delen ar framkroppen föga utstående och starkt reduce- 

rade, och den undre, der konvexe bukväggen räcker ned under 

dem, och de kunna der helt och hållet försvinna hos honor, hvilkas 

äggsäckar äro i ännu högre grad utspände och innehålla till 

läggning mogna ägg!) Strax bakom munnen äro båda sidor- 

nas hudveck med undre kanterne närmade intill hvarandra, 

eller ock stundom sammanstötande, och hos exemplar med starkt 

reducerade eller rudimentära generationsorgan, i synnerhet yngre, 

äro de detta till nästan hela sin längd. Då ovarierna äro myc- 

ket starkt utspända af mogna ägg, försvinna äfven de långs 

undre bukväggen eljest i allmänhet varande fårorna, med un- 

dantag af den mellersta, eller den så kallade raphen, som an- 

tyder bukväggens delning i 2:ne sidohalfvor. De redan antydda 

myocommerna, som utmärka gränserne mellan kroppssidornas 

muskelfasciklar eller myomerer, och äro bildade genom direkt 

1) RAY LANKESTER: Anf. st. pl. XXXV, fig. 4. 
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eller indirekt till huden utgående utstrålningar eller utgre- 
ningar från chordaskidan, äro i allmänhet till form och antal 

mycket konstanta, samt uppträda redan tidigt hos yngre exem- 

plar med normal beskaffenhet i båda dessa afseenden, och lemna 

derför en god karakter för artskilnaden. De äro redan märk- 

bara för det obeväpnade ögat, och hafva formen af spetsvink- 

ligt böjda fåror, som upptill hafva en sned rigtning bakifrån 

framåt och nedåt, och nedtill en sådan bakifrån uppåt och 

framåt, och med vinkeln, som begränsar dessa båda rigtningar, 

rigtad framåt och å större delen belägen närmare rygg- än 

bukkanten, och endast å stjerten bakom anus belägen ungefär 

midt på sidan. Vi hafva i allmänhet hos äldre exemplar räk- 

nat 62 till 63 myocommer, och deraf från främre kroppsänden 

till midt öfver abdominalporen 36 till 37, från abdominalporen 

till midt öfver anus 13 till 14, och från anus till stjertspetsen 12 

till 13. Den främsta och sista äro något otydliga. OC. J. Sun- 

DEVALL (å sist anf. st.) uppgifver 61 myomerer, hvaraf 36 mel- 

lan främre kroppsänden och abdominalporen, 14 från denne till 

anus och 11 från denne till stjertspetsen. A. GönrHer (sist anf. 

st.) uppgifver 59 till 60 myocommer, och deraf från främre 

kroppsänden till abdominalporen 34 till 35, från denne till 

anus 12 till 13 och från denne till stjertspetsen 12 till 13. 

Rar LANKEsTER (anf. st.) uppgifver myotomernas eller myome- 

rernas antal till 59 till 62. — Spetsen af den främre kropps- 

änden, eller hufvudet, utgöres af en tunn, från sidorna hop- 
tryckt och vertikal, framåt rigtad och trubbspetsig, nästan oval 

fenartad flik: den så kallade hufvudfenan, i hvilken den fram- 

till afsmalnande ryggsträngen ingår till nära dess främre kant. 
Längden af denna hufvudfena, eller afståndet mellan dess spets 

och munöppningen, är ungefär lika med denna senares d:o, 

Denna (munöppningen) har, då den är sluten, formen af en 

långsgående springa, som är belägen på undra sidan af hufvu- 

det bakom hufvudfenan, hvars undre kant direkt öfvergår i den 
högre kanten eller läppen af munnen. Då munnen är öppnad, 

är den oval, eller ovalt rundad. Munhålan är temligen stor, 

och sträcker sig upp under ryggsträngen och bakåt något bakom 

bakre kanten af munöppningen. Den denna på sidorna och 

baktill omgifvande kanten eller läppen är förtjockad genom den 

i den samme inbäddade, framtill öppne kransen af muncirrerne 
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eller muntrådarne'!). Sjelfva stammen för denne krans, från 

hvilken trådarne utgå, är ledad, med en led för hvarje tråd, och 

den så väl som den inre delen eller kärnan af hvarje tråd är 
af fastare konsistens och till sin struktur öfverensstämmande 

med ryggsträngen. Muntrådarne äro vid basen sammanbundne 

genom en muskel, och den dem betäckande huden är en fort- 
sättning af kroppshuden, men i den samme äro rätt utstående 

cylinderceller, som på vissa ställen äro längre och der bildande 

de utstående vårtlika ojemnheter, som å trådarne förefinnas. 

Muntrådarne äro särdeles rörlige, och sträckas stundom ut och 

böjas stundom in i munhålan. De, som sitta främst, emot 

kransens öppning, äro minst, och alle äro parige, d. v. s. å 

hvärdera sidan af munöppningen lika många. Deras antal är 

vexlande efter åldern: hos yngre exemplar å hvardera sidan af 

munnen 10 till 12, eller inalles 20—24, och hos äldre exem- 

plar hvafva vi räknat å hvardera sidan 20, eller tillsamman 

40. Möjligen kan detta antal ökas med ett eller annat par. 
Liksom J. Mörrer och andre förf. hafva vi å lefvande exemplar 

icke kunnat iakttaga några cilier eller någon ciliarrörelse å 

muntrådarne, men man har på senare tiden någon gång velat 

tillskrifva dem sådana”). I den inre delen af munhålan synas 
å slemhuden å hvardera sidan 5—6 fingerformiga, upphöjda och 

framåt rigtade partier eller ”figurer”, som å de lefvande exem- 

plaren förete en liflig ciliarrörelse, och som, enligt hvad redan 

ofvan blifvit antydt, utgöra det af J. Mörner benämnda ”Rä- 

derorgan”, och som, enligt hvad vi sjelfve iakttagit, spela en 

vigtig rol, emedan de genom sin ciliarrörelse i väsendtlig mån 
åstadkomma den hvirfvelrörelse i vattnet, som leder detta jemte 

de deri innehållna födoämnena till och genom öppingen till 

gälsäcken ?). Bakom detta organ begränsas munhålan baktill 

af en stark ringmuskel (velum, Huxrner), som omsluter den 

nämnda öppningen, och genom sin sammandragning mer eller 

1) Såsom redan ofvan är anfördt, benämnas de af RAY LANKESTER 

”pre&oral tentacles”, och af andre författare kallas de stundöm tentakler, 

emedan de utan tvifvel äro känselorgan. 

2) LANGERHANS: Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus; Archiv 

fir mikroskopische Anatomie, Bd. XII. 1876. 

3) De äro i korthet beskrifna och afbildade af JoH. MÖLLER, och se- 

dermera utförligare af W. RorPH (Morphol. Jahrb. Bd. II, 1:es Heft, p. 

116, Taff: V. Fig. 13): 
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mindre fullständigt tillsluter den samma. Baktill är denna 
öppning omsluten af en krans af omkr. 12 bakåt, emot gälsäc- 
kens kavitet rigtade cirrer eller papiller, som, ehuru mindre 

och mjukare, förete en icke obetydlig likhet med muntrådarne, 

och liksom de, hafva ojemne sidokanter, men med ytterst fina 

och korta borst å desses utstående ojemnheter!). De kunna 
läggas intill och ytterligare tillsluta den nämnda öppningen 

till gälsäcken. — Det för desse fiskar särdeles egendomliga 

respirationsorganet (gälsäcken eller gälkorgen), som närmast 

ansluter sig till det samma hos Ascidierna eller Sjöpungarne, 

är af en jemförelsevis betydlig storlek och af en temligen in- 

vecklad byggnad. Hos de fullt utbildade är det helt och hål- 

let betäckt eller omslutet af kroppsväggarne och är icke syn- 

ligt förr än efter dessas borttagande. Framtill står det, såsom 
redan blifvit antydt, genom en öppning i direkt förbindelse 

med munhålan, och baktill genom en sådan med tarmkanalen, 

och det har af somlige blifvit ansedt såsom motsvarande pha- 
rynz och af andre såsom motsvarande oesophagus. På grund 

af dess analogi med nejonögonlarvernes gälhåla, äfvensom af 

analogien af den framom den samme varande ringmuskeln 

med deras munsegel, äro vi böjde för antagandet af det förra, 

hvilket äfven öfverensstämmer med den af J. Mörrer uttalade 

åsigten. I öfverensstämmelse med honom och de fleste andre 
författare vilja vi dock kalla detta organ gälsäck. Denne säck 

är, från sidan sedd, af en aflångt elliptisk, fram- och baktill 

något afsmalnande form, och, sedd ofvanifrån, aflång och mer 

eller mindre smal och hoptryckt. Hos den lefvande eller ny- 

ligen döde och icke i sprit förvarade fisken, hvars kroppsväggar 

äro mera böjlige och utstående, är denne säck utan tvifvel 
mindre hoptryckt än hos spritexemplar. Den fortfar länge efter 
det fisken blifvit fullt utbildad att tilltaga i längd. Den börjar 

strax bakom den ringmuskel, som baktill begränsar munhålan, 

och slutar ett godt stycke framom abdominalporen, eller på ett 

afstånd från denne, som utgör omkr. 1/; af totallängden, och 

dess vertikala dimension, eller höjd, upptager större delen af 

afståndet mellan ryggsträngen och undre bukväggen, med un- 

dantag af dess bakre ände, som är lägre. Hos fullvuxna eller 

1) RAY LANKESTER: anf. st. p. 369, pl. XXXVI B. fig. 12. Vi hafva 

iakttagit dem genom dissektion af i sprit förvarade exemplar. 
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äldre exemplar hafva vi funnit dess längd utgöra omkr. ?/; 

af totallängden. Redan för det obeväpnade ögat visar den sig 

å sidorna strierad, med strimmorna gående i sned rigtning upp- 

ifrån nedåt och bakåt. Den är bildad af dels fastare och dels 

mjukare beståndsdelar. De fastare beståndsdelarne utgöras af 

talrike smale och långe, uppifrån, nedåt och bakåt rigtade staf- 

var af ett slags mjukt fibröst brosk, af hvilka stafvar de å 
samma sida äro sammanbundne med hvarandra så, att det hela 

bildar 1 någon mån ett korgverk, som företer en viss analogi 

med nejonögonens gälkorg, och derigenom gifvit anledning att 

gifva detta namn åt här i fråga varande organ. Desse stafvar 

gifva åt gälsäckens sidor deras strierade utseende. Hos en full- 

vuxen hona af 51 mill:s längd hafva vi å hvardera sidan räk- 

nat omkr. 200, och således förefinnas inalles omkr. 400 sådane 

stafvar i den fullvuxne lancettfiskens gälsäck, men någre de 

främste och 1 synnerhet bakerste äro korte och ofullständige. 

De utgöra 2:ne olika slag: primäre och sekundäre!). De förre, 

som uppkomma tidigare, äro vid nedre änden något längre än 

de senare och der tvåklufne, med böjde och divergerande spet- 

sar, då deremot de senare der äro enkle. Vid den öfre änden 

äro alle helt kort tvåklufne, med grenarne bågformigt böjde åt 

sidorna och sammansmälte med de närmast angränsande d:o, 

så att den öfre kanten af gälsäckens hvardera sidovägg utgör 

en jemn rad af sammanhängande hvalfbågar?). På vissa, ehuru 
något vexlande afstånd gå mellan hvarje par af de primäre 

stafvarne dem sammanbindande smale och ofta snede tvärbal- 

kar (”kommissurer”) af enahanda ämne, som det i stafvarne, 

och desse tvärbalkar äro äfven fästade vid yttre sidorna af de 

sekundäre stafvarne. Desse tvärbalkars antal är vexlande. Vi 

hafva stundom å ett par primäre stafvar räknat 9—10. Till 

de fastare beståndsdelarne i gälsäcken bör äfven räknas ett slags 

fibröst brosk, som förefinnes i det muskelband, vid hvilket de 

nedre ändarne af båda sidornas stafvar äro fästade, och som 

således tjenar till: att gifva ett fast stöd åt de samme. Detta 

1) De senare kallas af RAY LANKESTER (anf. st. p, 382) ”tongue-bars”. 

2) J. MÖLLER har förliknat det af hvarje par af de primäre stafvarne 
bildade partiet vid ett spetsbågsfönster, från hvars öfra hvalf den sekun- 

däre stafven nedskjuter så, att den delar fönstret i 2:ne. Bågarne äro 

emellertid rundbågar. 
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brosk förliknas af I. Mörrer vid en reffla eller ränna (”Hohl- 

kehle”), och kallas af R. LanskesterR ”endostylar skeleton”, och 

beskrifves och afbildas utförligare af honom "!). Gälsäckens lö- 
sare eller mjukare beståndsdelar utgöras dels af de muskelband, 
som förefinnas långs dess öfra, eller dorsala, och dess undra, 

eller ventrala sida, af hvilka de senare äro tydligast, dels af 

de fine muskler, som löpa långs stafvarne, dels af den de samme 

beklädande slemhuden, dels af de i den förekommande blodkär- 

len och nerverne, och slutligen af de långs dess öfra och undra 

sidor gående, med flimmercilier försedda rännorna, den förra 

benämnd epibranchial- och den senare hypobranchialränna. Musk- 

lerne bidraga till att gifva den sjelfständig rörelse, och slem- 

huden är försedd med ecylinderceller, som hafva flimmercilier, 

hvilka i gälsäcken åstadkomma en liflig ciliarrörelse, medelst 

hvilken dels det för respirationen nödiga vattnet omsättes och 
ur den utföres genom de springor i slemhuden, som förefinnas 

mellan hvarje par stafvar (dock med undantag af de främste), 
för att ur den den samme omgifvande peribranchialsäcken utgå 

genom abdominalporen, och dels födoämnena långs de båda rän- 

norna (i synnerhet den öfra) ledas till den i gälsäckens bakre 

ände varande oesophagealöppningen. Vi hafva iakttagit, att 

denna ciliarrörelse fortfarit, äfven sedan fisken varit utsatt för 

svåra lesioner eller skador, äfvensom att den för temligen lång tid 

kunnat vara afbruten, utan att fisken deraf tagit någon märkbar 

skada. Gälsäcken är upptill medelst en särskild väfnad ?) fästad till 

chordaskidan, och vid sidorna upptill är den fästad till peri- 

branchialsäcken, och framtill äfven vid denne nedtill. — Fort- 

plantningsorganen äro dubbla och hos båda könen med samma 

läge och till det yttre med ungefär samma utseende. De hafva 

sitt läge långs hvardera sidan af buken, eller långs hvardera 

metapleuralvecket, och sträcka sig, då de äro fullt utbildade, 

från nära bakom munnen till nära abdominalporen, och hafva 

utseendet af en enkel perlbandslik rad af fyrkantigt rundade, 

eller nästan tärningsformige, sammanhängande säckar eller fack, 

till antalet omkr. 22—26—27. Då desse säckars?) innehåll är 

föga utbildadt, visa sig deras ansvälde delar mindre och längre 

1) Anf. st. p. 386, pl. XXXVI B, fig. 4—9. 

2) C. VoGT & E. JUNG, anf. st. p. 369. 

3) Af RAY LANKESTER (anf. st.) benämnas de ”gonads”. 
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åtskilde, och då de äro utspände af detta innehåll (ägg eller 
spermatozoider), rycka de omedelbart intill hvarandra, samt 
äro så stora, att både de nedre delarne af kroppens sidoväggar 

och den undre bukväggen af. dem äro utspände till den grad, 

att, såsom ofvan redan blifvit antydt, metapleuralvecken kunna 

försvinna. I allmänhet äro de mellersta facken de största. En- 

dast genom undersökning af deras innehåll kan man skilja kö- 

nen från hvarandra. Då, såsom ofvan är anfördt, äggen och 

spermatozoiderne icke utföras genom någon särskild kanal, utan 

utfalla i peribranchialsäcken och utgå i förening med det från 

gälsäcken kommande vattnet genom abdominalporen, så är det 

tydligt, att de genom dehiscens eller bristning dels af de för- 

tunnade väggarne i ovarian- och testicularfacken och dels af 

den intill dem liggande tunne väggen af peribranchialsäcken 

inkomma i denne sist nämnde. Å lefvande eller nyligen döda 

och friska exemplar hafva vi iakttagit, att de mera utbildade 

könsprodukter innehållande fackens väggar å undra och inre 
sidorna hafva tätt sittande mörka pigmentkorn, som å yttre 

sidan sträcka sig så långt upp, att de i nedre delarne af fac- 

ken liggande könsprodukterna deraf täckas, och på den inre 

väggen af hvarje fack hafva vi iakttagit en liten rundad fläck 

utan pigment och der väggen tyckts vara mycket förtunnad, 

eller nästan genombruten. Vi förmoda, att denne fläck är det 

ställe, der bristningen eger rum och könsprodukterna utgå 

ur facken. — Redan ofvan hafva vi antydt fenorna, af hvilka 

endast rygg- och analfenor förefinnas. De förete likhet med 

benfiskarnes embryonalfenor, och hafva ett hudflikslikt utseende. 

Ryggfenan sammanhänger framtill med den redan ofvan anförda 

3. k. hufvudfenan, och fortsättes långs öfra sidan af hufvudet 

och ryggen under form af en låg hudlist, men höjer sig unge- 

fär midt öfver anus, hvarefter den sänker sig emot den till- 

spetsade stjertspetsen, der den sammanlöper med analfenan, eme- 

dan distinkt stjertfena saknas. Analfenan börjar strax bakom 

abdominalporen, och är i början låg, ehuru högre än den lägre 

delen af ryggfenan, och den höjer sig något framom anus samt 

är der något högre än den bakre högre delen af ryggfenan, och 

liksom denna, sänker den sig sedermera bakåt emot stjertspetsen. 
Genom dessa fenor har stjerten i allmänhet erhållit en bredt 
lancettformig form. Den främre delen af analfenan är vanligen 

mer eller mindre bugtig i undre kanten, och denne så väl som 
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den bakre, högre delen af ryggfenan äro tunna och genomsig- 

tiga. Med undantag af den bakom anus varande stjerten, äro 

de båda fenorna äfvensom hufvudfenan intill ryggsträngen, så- 

som redan ofvan är antydt, vid basen och mer eller mindre 

långt ut emot kanten uppburna af en rad små, låga, ihåliga 

eller säcklika, transversella eller nästan rektangulära skifvor 

af transformerad hud eller bindväf, hvilka vid basen äro öppna 

och der sittande på de utstrålningar eller utskott från chorda- 
skidan, som omsluta upptill ryggmergen och nedtill digestions- 

kanalen och större blodkärl, och som från de dessa omslutande 

tuberne utsända utskott, som motsvara neural- och hemaltaggar, 

på hvilka dessa skifvor sitta. De äro täckta af huden, som 

företer dem motsvarande segmentering. De hafva vanligen er- 

hållit benämningen fenstrålar, ehuru de icke äro fenstrålar i 

detta ords vanliga bemärkelse. Under ryggfenan utgöra de en 

enkel och ofvan analfenan, åtminstone framtill, en dubbel rad, 

och äro således vid den senare pariga. I den lägre delen af 
ryggfenan räcka de upp emot dess öfre kant, men i den högre 

delen af den så väl som af analfenan äro de helt låga, och i 

"den förra sträcka de sig något bakom, men i den senare blott 

till anus. För ryggfenan har Ray LanKesterR räknat 250—260 

enkle och för analfenan 34—-41 parige dylike strålar. — Den 

är i allmänhet såsom lefvande mer eller mindre genomsigtig, 

och detta är i synnerhet förhållandet med de yngre. Dess färg 

är vanligen hvitaktig eller gulhvit; mera sällan är den på ryg- 

gen och öfre delarne af kroppssidorna rödaktig eller köttröd?!). 
Dess tidigare utveckling har blifvit utförligen beskrifven 

af Kowanevsky och HarscHeKk (anf. st.), men dess senare larv- 
stadier äro ännu ofullständigt kända, ehuru E. Rar LAnKester och 
ÅrTHUR WiLLey (anf. st.) lemnat ett godt bidrag till deras be- 
lysning, enligt hvad redan ofvan blifvit antydt. Ännu vid en 

längd af 3.485 eller ungef. 3!/, mill. har larven enligt de 
båda senare författarne munöppningen mycket stor, af en ellip- 

1) Genom Prof. HJ. THÉELS benägna godhet hafva vi varit i tillfälle 

att jemföra en del af honom vid Faro nära Messina på Sicilien tagna ex- 

emplar af denna art med sådana, som vi tagit i Norge, och vi hafva icke dem 

emellan kunnat finna någon annan skilnad än den, att de förra stundom äro 

större (61—62 mill. långa) och att de hafva de bakre högre afdelningarna 

af rygg- och analfenorna lägre än de hos våra nordiska exemplar. Uti 

antalet af myocommerna öfverensstämma de. 
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tisk form och belägen på venstra sidan uppe emot ryggsträn- 

gen till, samt utan hvarje spår till muntrådar. Gälsäcken har 

ännu på långt när icke erhållit sin fulla utveckling, utan är 

både till utsträckning och form betydligt afvikande från den 

hos de utbildade, och den täckes icke fullständigt af kropps- 

väggarne, af hvilka den högre å dess främre del slutar högt 

uppe på den, så att de främre breda gälspringorna till större 

delen af den äro obetäckta. Abdominalporen förefinnes. Stjer- 

ten är omgifven af en temligen tydlig, ehuru icke framtill: be- 

gränsad stjertfena, som baktill har en bräm med tydlige fen- 

strålar. Hos en yngre larv af 1!/, mill:s längd, och som saknar 

både rygg- och analfenor, är stjertfenan mera utbildad och har 

talrike fenstrålar, som sträcka sig ända till, eller utgå från 

dess bas. Hos båda är framom munöppningen en stor och djup 

cilierad håla, som utan tvifvel motsvarar det så kallade lukt- 

organet hos den utvecklade formen. Enligt HarscHeK uppträ- 

der en distinkt stjertfena med fenstrålar hos ännu mindre lar- 

ver”). MNSärdeles anmärkningsvärdt är, att stjertfenan under ut- 

vecklingen efter hand reduceras, så att den först så småningom 

förlorar sine strålar och slutligen försvinner. 
Vi hafva ofvan anfört de fastare delar, som antyda ett 

skelett, ehuru något egentligt sådant icke förefinnes hos denne 

fisk. Här vilja vi endast med några ord beröra de af desse 

delar, som icke redan ofvan blifvit särskildt beskrifne, såsom 

muntrådarnes krans och gälsäcken. Den förnämste af i fråga 

varande delar är ryggsträngen med sin skida. Den är af be- 

tydlig storlek och sträcker sig från den ene kroppsänden till 

den andre, och är emot båda ändarne, i synnerhet den bakre, 

tillspetsad. Den räcker nära främre kanten af den s. k. huf- 

vudfenan äfvensom nära stjertspetsen och är på sidorna omgif- 

ven af musklerne, samt ligger, med undantag af de båda kropps- 

ändarne, närmare rygg- än bukkanten. I midten af kroppen 

är den trind och baktill är den något hoptryckt. Dess inne- 

håll eller kärna, som är mjuk, visar sig under behörig försto- 
ring tvärstrierad, på grund af en oändlig massa fina tvärgående 

mjuka, från hvarandra skilda och till skidan fästade skifvor, 

som utgöra den hufvudsakliga delen af den samma. I genom- 

snitt visar den merendels ett transverselt fibröst utseende. I 

1) Anf. st. Taf. VI, Fig. 64 & 67. 
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dess inre förekomma äfven en del nuclei eller celler. Rygg- 
strängens skida, eller dess skelettbildande del, som består af 

fastare, transformerad bindväf, omsluter nästan öfver allt tätt 

den mjuka kärnan, och är sammansatt af 2:ne lager eller hin- 

nor, nemligen en yttre, som är tunnare och lösare, med spår 

till en fibrös struktur, och en inre, som är tjockare och företer 
i genomskärning koncentriska strimmor eller lameller. Från 

den yttre utgå, såsom ofvan blifvit antydt, de utstrålningar 
eller utskott, som uppåt såsom en hylsa, motsvarande neural- 

bågarne, omsluta ryggmergen och från hylsans öfre del utsända 

uppåt en skifva, motsvarande mneuraltaggarne, och som nedåt 
framtill, motsvarande refbenen, på sidorna omsluta inelfvorna., 
och längre tillbaka, motsvarande hemalbågarne, omsluta dels 

ännu tarmen och dels blodkärl, och från sist nämnde bågar, 
utsända en skifva nedåt, motsvarande hemaltaggarne. Från si- 

dorna (upptill och nedtill) af ryggsträngsskidan äfvensom från 

de från denna upptill och nedtill utgående utskotten utgå de 

utstrålningar, som enligt hvad ofvan är antydt bilda myocom- 

merna, och som synas motsvara en del utskott å ryggraden 
jemte aponeuroserna med deras förbeningar: ossa intermuscu- 

laria eller epipleuralia, hos benfiskarne. I hufvudfenan före- 
finnas dessutom en del från öfra och undra sidorna af rygg- 

strängens skida utstrålande vertikala och snedt bakåt rigtade, 

smala, långa, ojemna och mer eller mindre sammanhängande ut- 

skott af fastare transformerad bindväf, som tjena att stödja denna 
fena. Af C. Vocar & E. YunG!) benämnas de ”Lacunenräume”. 

Lancettfisken förekommer icke i Östersjön, ehuru den en- 

ligt G. WistHer?) anträffats ganska talrik i norre mynningarne 
af Öresund och Stora Belt, och ehuru den enligt C. G. J. Pz- 

TERSEN 3) är temligen allmänt förekommande i Kattegat på sand- 

botten och 2—12 famnars djup. Enligt Skandinavisk Fauna 
togs denne fisk i Sverige första gången i Bohusläns skärgård 

år 1834 af Professorerne Sven LovfÉn och FREDRIK SUNDEVALL; 
således ungef. samtidigt med dess första upptäckt i Italien vid 

Neapel af Costa. Den hade emellertid redan 1774 å ofvan an- 
förda ställe blifvit beskrifven af Parras, som erhållit den från 

1) Anf. st. p. 345—346, fig. 148, c. 

2) Naturhistorisk Tidsskrift, 3:dje Bekke, 12:te Bd. pag. 62. 

3) Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1884, p. 160. 
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England, men den blef sedermera icke återfunnen förr än 1834. 

Det är en anmärkningsvärd tillfällighet, att den ryktbare 
Danske zoologen O. F. Mörner under sina draggningar un- 

der förra seklet vid Danmarks och Norges kuster icke påträf- 
fade den. Omkring år 1838 hade framl. Prof. B. Fries i Bo- 

huslän erhållit de exemplar, som legat till grund för den af 

honom lemnade, ofvan citerade afbildningen af denne fisk i K, 

Vet. Akad:s Handlingar för år 1838. Dessa exemplar blefvo 

anatomiskt undersökta af framl. Prof. ÅA. Retzius, som i bref 

meddelade resultatet af denna undersökning åt JoH. MöLnLrer, 

hvilken lät införa detta meddelande i Berlinerakademiens Mo- 

natsbericht för November 1839, och sedermera har citerat det 

i sin ofvan anförda epokgörande afhandling om fisken. Seder- 

mera har den åtskilliga gånger tagits i Bohusläns skärgård, 

dock företrädesvis på det ställe, der den förut hade anträffats, 

nemligen enligt A. W. Manm i östra hamnen vid Storön (en 
af de Bohuslänska Wäderöarna) på sand- och så kallad skal- 

botten, på omkr. 12 famnars djup. Under hösten 1841 er- 
höllo A. Rerziws och Jon. Mörner, enligt den senare genom 

S. Lovéess medverkan, från denna lokalitet åtskilliga exemplar, 

hvilka legat till grund för den af Mörrer sedan utgifna af- 

handlingen. S. Nirnsson har enligt Skandinavisk Fauna erhål- 

lit exemplar af den derifrån och uppgifver, att den redan då 

(1855) icke ansågs för att vara sällsynt derstädes. Uti Göte- 

borgs och Bohusläns Fauna uppgifver A. W. Maim, att han på 

den nämnda lokaliteten tagit den i medlet af Juli 1852 i 

mängd, och samme författare anför å samma ställe, att han 

anträffat den på liknande botten och djup på norra sidan om 

Flatholmen i nämnde skärgård, i en af Gullmarfjärdens myn- 

ningar, äfvensom vid Paternosterskären norr om Marstrand, 

samt att han d. 8:de och 29:de Augusti 1877 tagit öfver 100 
unga exemplar (sannolikt larver) af den af 2!/,,—5 mill:s längd 

vid Gåsön invid Gullmarfjärden, hvilka förekommo i ytan af 

hafvet i sällskap med Noctiluce, Beroé, Sagitte, Calani samt 
larver af Decapoder, m. fl.1). — Enligt R. Conrzett (”Norges 

Fiske”) förekommer den talrik på sandbotten och lämpligt djup 

vid de flesta ställen långs Norges södra och vestra hafskuster. 

1) Af denna uppgift tyckes följa, att larver och möjligen embryoner 

af den utan stor svårighet böra kunna erhållas i Bohusläns skärgård. De- 

ras ringa storlek, och den omständigheten, att de äro vattenklara, göra, att 

upptäckten af dem fordrar en sorgfällig iakttagelse. 
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Denne författare omnämner, att framl. Professor H. Rascr re- 

dan 1833 tagit den vid vestra Norge, och redan då rigtigt be- 
stämt dess systematiska plats!). Corretrt anför, att den talri- 
kast blifvit insamlad utanför Stavangerfjorden, der den på som- 

liga ställen förekommer i största mängd. I denna trakt hafva 

äfven vi funnit den mycket talrik på några ställen vid Hauge- 

sund, på grof sandbotten, till stor del bildad af fragment af 

skal af snäckor och musslor, och på 3—10 famnars djup. Den 

nordligaste af Correrr uppgifne lokalen vid Norge, der den blif- 

vit tagen, är Trondhjemsfjorden, men det är antagligt, att den 

går längre upp emot norden. — För öfrigt förekommer den vid 

vestra och södra kusterna af Europa. Vid England blef den 

återfunnen af J. Couvcr 1831, men det då erhållna exemplaret 

beskrefs ej förr än 1836 af W. Yarreur å anförda stället. En- 

ligt Fraseis Dayr är den funnen på flera ställen vid England, 
ehuru den enligt honom der icke tyckes vara allmän eller tal- 

rikt förekommande. Enligt E. Mozrzav (anf. st.) förekommer 
den vid norra och vestra kusterna af Frankrike äfvensom vid 

dess Medelhafskust. Vid Arcachon har Morrav träffat den tal- 

rik i sandbankar, som endast vid floden stå under vattnet, och 

följaktligen ligger den djupt nedkrupen i den fuktiga sanden 

under ebben. I Medelhafvet vid Neapel och Messina förekom- 
mer den i stor myckenhet. Enligt HarscHeK (anf. st.) förekom- 
mer den i tallös mängd i en liten saltvattenssjö eller lagun, 

benämnd Pantano, vid fiskläget Faro i närheten af Messina. 
1 denna lagun, som genom en smal kanal af 130—180 meters 

längd står i förbindelse med hafvet, håller den sig enligt Har- 

scHEK under dagen dold nere i sanden i närheten af stranden. 

Längre ut har denne lagun enligt A. Wiuzzery (anf. st.) dyig botten”). 

Om dess lefnadssätt är ej särdeles mycket att säga, eme- 
dan det tyckes vara ganska enformigt, och dess intelligens står 

utan tvifvel mycket lågt. Vid Haugesund i Norge, der vi haft 
den lefvande i mindre kärl och tallrikar i flera dagar, hafva 

vi deröfver gjort några iakttagelser, som öfverensstämma med 
dem, som blifvit gjorda af en del andre. Den håller sig i all- 

mänhet på ringa djup, hos oss vanligen på 2—12 famnars, och 

1) Enligt Nyt Magazin for Naturvid. 12:te Bd, pag. 325. — 1836. 

2) GUNTHER har äfven uppgifvit dess förekomst vid Nordamerikas 

Atlantiska kust, men JORDAN & GILBERT hänföra den der förekommande 

arten till Br. caribeum 
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den väljer uteslutande sandbotten, i synnerhet sådan, som be- 
står af grof skalsand, eller med inblandade fragment af snäc- 

kor och musslor, i hvilken botten den hastigt kan borra sig 
in, och stundom detta sannolikt till icke så ringa djup. Under 

dagen håller den sig merendels stilla på eller i bottnen, men 

under nattens mörker är den stundom i rörelse, ehuru den äf- 

ven då håller sig vid bottnen. Under dagen iakttogo vi, att 

de ofta hade gräft sig ned i sanden, der de lågo på ryggen, 
med den främre kroppsänden uppe jemnt så mycket, att den 

öppnade munnen, omgifven af de omkring den varande utsträckte 

eller till hälften mot hvarandra böjde cirrerne eller muntrå- 

darne, var synlig i ytan af sanden. Dervid iakttogs ofvan 

munnen en vattenhvirfvel, som förorsakades af de cilierade fin- 

gerlika partierna (”Räderorgan”) 1 munhålan, och som ledde 

vattnet och de i det samma innehållne partiklarne in i mun- 

hålan. Stundom böjde de cirrerne mellan hvarandra in i mun- 

nen, för att föra något föremål dit in, och dessa organ tycktes 

dervid ådagaläggga en ganska fin känsel. När de oroades, drogo 

de dem varligen helt och hållet in i munhålan. Stundom lågo 

de stilla på sidan på sanden långa stunder, tills de blefvo oro- 

ade, då de efter några lifliga slingrande rörelser, så att sanden 

yrde omkring dem, borrade sig ned i denna, eller ock intogo 

sin förra position. Äfven vid detta läge iakttogs den nämnda 
ciliarrörelsen och vattenhvirfveln. Det förra läget är emellertid 

utan tvifvel det normala i fritt tillstånd. Att dess ciliarrö- 

relse beror af dess vilja, synes oss antagligt, emedan vi iakt- 

togo, alt den stundom afbröt densamma. Vi iakttogo dessutom, 

att denna rörelse afstannade, då vattnet, hvari den befann sig, 

blef dåligt. Deremot iakttogo vi, att ciliarrörelsen i gälsäcken 

fortfor, sedan fisken varit utsatt för svåra l&esioner eller styck- 

ningar. De kommo i liflig rörelse vid den minsta skakning af 

bordet, på hvilket de kärl, hvari de förvarades, befunno sig. 

Vi iakttogo äfven, att de hade förnimmelse af ljuset. Då vi 
under aftonens mörker med ett brinnande ljus, under iaktta- 

gande af all möjlig försigtighet för förekommande af skakning, 

närmade oss intill dem, sågo vi, att de kommo i liflig rörelse 

och borrade sig ned i sanden, så snart ljusskenet träffade dem. 
En dylik iakttagelse anföres äfven af Francis Dar. Dess rudi- 

rmentära öga, eller dess s. k. ögonfläck torde derför hafva någon 
betydelse för uppfattningen af ljuset, ehuru HRoHon förnekar 
detta. I allmänhet synas de hålla sig mycket stilla tills de 
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blifva oroade, men då visa de sig bafva förmåga att röra sig 

med särdeles snabba slingrande rörelser medelst hastiga slag åt 

sidorna med bakre kroppen. Den är mycket seglifvad, och vi 
hafva tiakttagit, att om den sönderstyckas, lefva styckena ännu 

temligen länge derefter. Den kan äfven lefva länge sedan den 
upptagits ur vattnet. Såsom exempel derpå vilja vi nämna, 

att vi den 2:dre Augusti ur hafvet vid Haugesund medelst 
”skrapan” upptogo en massa skalsand, innehållande talrike lan- 
cettfiskar, och utbredde denne sand på en klippa temligen högt 

öfver hafvet, för att genomsöka den samme. Då vi den derpå 

följande 5:te Aug. d. v. s. efter 3:ne dagar, under hvilka vi af 

starka regn varit förhindrade från att göra någon exkursion, 

åter besökte samma ställe, för att i den nämnda skalsanden 

söka efter smärre snäckor, funno vi i det undre något fuktiga 

lagret af den samme flere lancettfiskar, som ännu voro vid fullt 

lif, ehuru sandens fuktighet icke var särdeles stor, och denna 
blifvit uppblandad med regnvatten. I färskt vatten dör den 

eljest hastigt, enligt hvad som anföres af P. Bert!). Denne 

författare anför emellertid flera bevis på att den är mycket 
seglifvad. Dess föda utgöres af diverse mycket små organismer, 

som genom ciliarrörelsen införas i munnen, gälsäcken och tarm- 

kanalen och stundom gripas med muntrådarne. Vi hafva i dess 

tarm funnit lemningar af Diatomaceer, Foraminiferer, Cladoce- 

rer (Podon), ägg af lägre djur, Infusorier och mycket små frag- 
ment af Alger. Hos oss inträffar dess lek eller äggläggning 

sannolikt under hela den varmare årstiden: Maj—Augusti. 

A. W. Mainw tog, enligt hvad ofvan är anfördt, under Augusti 

i Bohuslän ungar af 2!/,,—5 mill:s längd, hvilka sannolikt 
voro kläckte i Maj eller Juni. I början af Augusti hafva vi 

vid Hangesund i Norge tagit en del exemplar, som haft myc- 

ket svälda, ehuru ännu icke för lek mogna generationsorgan, 

och R. Corrett uppgifver, att G. O. Sars i granskapet af Ber- 

gen tagit exemplar d. 17 Juni, som varit romstinna. Enligt 

P. Bert inträffar dess lek vid Arcachon i Frankrike under 

Mars—Maj, enligt Kowarevsky vid Neapel i Maj och enligt 

Harscnek vid Messina i slutet af Mars till Juni och möjligen 

ännu längre. Detta senare har sedermera bekräftats af A. Wiz- 

LEY, Som tagit embryoner af den ännu i Augusti. Leken eger 

enligt HarscHek icke rum under dagen, men börjar strax efter 

1) Ant. st. p. 304. 



1768 Slägtet Branchiostoma. 

solens nedgång och fortgår under natten, men den är beroende 

af väderleken, och företages icke under kallt och stormigt vä- 
der. I fångenskapen visa de sig obenägna för äggens och sper- 

mans utgjutning och dröja dermed stundom många veckor, 

oaktadt generationsorganen äro starkt utspända. Hos sådana 

ägg, som voro nära mogna, hafva vi funnit diametern vara 

ungefär 1/; mill., och hos fullt mogna ägg torde den vara nå- 
got öfver detta mått. Uti ovarierna träffas samtidigt ägg af 

diverse olika dimensioner, så att det är troligt, att samme in- 

divider under lektiden leka flera gånger. Äggen befruktas vid 

eller efter deras utgång på det hos fiskarne vanliga sättet. En- 

ligt P. Bert bibehålla spermatozoiderne sin rörlighet i hafs- 

vattnet i omkr. 24 timmar. Äggets klyfning är total, och det 
utskjuter enligt HarsckeKk först en så kallad rigtningskropp. 

Den embryonala utvecklingen — eller den, som fortgår tills 

embryo erhållit munöppning och den första gälspringan, och 

under hvilken det uteslutande lefver på den i ägget innehållna 

näringen, ehuru det i detta stadium slutligen, betäckt af flim- 

mercilier eller gisselhår, med roterande rörelser genombryter 

ägghöljet och med nämnda rörelseorgan rör sig fritt i vattnet, 

liknande ett infusionsdjur eller larverne af en del lägre, rygg- 

radslösa djur — går uti den varma temperaturen vid Sicilien 

enligt HarscHek fort, och fullbordas i allmänhet på något kor- 

tare tid än 48 timmar. Uti en mindre hög temperatur, såsom 

hos oss, fordrar denna utveckling sannolikt längre tid. Den 

senare utvecklingen, eller larvens, fordrar längre tid, såsom vi 

redan ofvan hafva antydt. Embryonerna och larverne till en 

viss tid (troligen tills dess munnen får sin rätte form och sitt 

rätta läge samt blifvit utrustad med cirrer) afvika från de 

fullt utvecklade deri, att de icke vistas vid bottnen, utan vid 

eller något under ytan af hafvet, och de kunna då stundom 

träffas ett godt stycke från de ställen, der de äldre hålla till. 

Vanligen träffas de i sällskap med Sagitte. — Derigenom, 

att den tillbringar sin mesta tid nere i sanden, der den vid 

annalkande fara utan tvifvel borrar sig djupare ned, är den 
skyddad för en del smärre bottenfiskar, som eljest skulle sluka 
den, och derigenom förklaras, huruledes den på somliga ställen, 
såsom vid Faro på Sicilien och äfven vid Neapel, kan förefinnas 

i utomordentlig myckenhet. 
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Tillägg. 

Till förste delen. 

Sid. 34, noten 5. — Contributions to Morphology. Ich- 

thyopsida. N:o 2. On the Oviducts of Osmerus; with Remarks 
on the Relations of the Teleostean with the Ganoid Fishes; 

Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. 1883, Part. II, pag. 132. 

- Sid. 48, och 5:te raden nedifrån, efter ordet beskaffenhet: 

och äfven efter åldern. 

Sid. 50, noten: Salmo proteus, Paruas, lär enligt F. A. 

SmrrT Icke lida af någon sådan rachitism, utan ryggens upp- 

stigande och starkt bågböjde profil skall vara bildad af en mjuk 

fettmassa, som är temporär, och förefinnes vid lektiden. 

Sid. 58, ungefär midt på sidan: Enligt tidn. Nya Dagl. 

Allehanda (lilla uppl.), N:o 204, d. 1 Sept. 1888, hade då ny- 

ligen vid Öddö i trakten af Strömstad ett 495 mill. långt ex- 

emplar af Labrax lupus blifvit taget med ljuster. Uppgiften 

först meddelad i Strömstads Tidning. 
Sid. 64, till uppgifterna om gösens utbredning i Sverige: 

Enligt S. W. Tesow är den allmän i östre och södre delarne 

af Vermland, men finnes icke i vestre delarne af denna provins. 

Enligt tidn. Stockholms Dagblad (landsortsuppl.) N:o 63, år 

1883, förekommer den i sjön Naren i Dalsland. Den förefinnes 

icke i Fryken. 

Sid. 74. Ett 625 mill. långt exemplar af vrakfisken blef 

d. 21 Juni under ett af åren 1879—83 fångadt vid Stavzern, 

vid inloppet till Christianiafjärden, enligt 'R. Correrr (Nyt 

Magaz. for Naturvid. 29:de Bd. pag. 50). 

Sid. 76 & 77, anmärkningen: Det här yttrade tviflet om 

artskilnaden mellan Beryz borealis och Ber. decadactylus har 

sedermera visat sig vara fullt berättigadt. R. Corretr har nem- 

Lilljeborg Fiskarne. II. 49 
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ligen sedan haft tillfälle att direkt jemföra ett exemplar af 
den senare arten från Madeira med den förra, och har dels der- 

igenom och dels genom de af SrteInNpAcHnErR lemnade beskrifnin- 

garna erfarit, att den förra förmodade arten sammanfaller med 

den senare, och bör uppföras såsom synonym under den, hvadan 

vår art af Beryx bör heta Ber. decadactylus, Cuvier & Va- 

LENCIENNES. Dess Svenska namn bör derför ändras till Tiostrå- 

lige Beryxen. Corretts afhandling om detta ämne finnes i Vi- 

denskabs Selskabets i Christiania Forhandlinger for 1884. För 

öfrigt må här tilläggas, att STEINDACENER & DöDERLEIN!?) äfven- 

som AÅ. GönrHER?) uppgifva, att denna art äfven förekommer 

vid Japan. 

Sid. 84, till noten 1: Om giftapparaten hos Trachinus se 
äfven W. NEwton PArRzeErR: On the Poison-Organs of Trachinus; 

Proceed. of the Zoolog. Society of Lond. 1888, Part. III, pag. 
SKP: 

Sid. 89 och 7:de raden nedifrån, efter ordet ettdera: mer- 

endels. 

Sid. 112 och under 5:te raden nedifrån samt under ordet 

Cottini bör sättas ordet Simpor. 

Sid. 117, till förekomsten: Ett 156 mill. långt exemplar 

(hane) taget vid Grönlands ostkust under 659 30' n. br. och på 

130 famnars djup d. 6/, 83 under den Nordenskiöldska veten- 
skapliga expeditionen. Enligt R. Cornrzetr (Nyt Magazin for 

Naturvid. 29 Bd. p. 53) hafva under åren 18783—383 åtskilliga 

exemplar tagits af Konservator Storm 1 Trondhjemsfjorden på 

100—200 famnars djup. Enligt A. Göstrer (Proceed. of the 
Royal Society of Edinburgh, vol. XI, 1881—382, p. 679) tagen 

mellan England och Färöarna på 540 famnars djup. Det ena 

exemplaret hade nära en fots längd. 

Sid. 134, till den geografiska utbredningen af Cottus poe- 

cilopus: Enligt uppgift i bref och till oss sända exemplar från 

Pastor E. Mopin i Sveg, förekommer denna art allmän i Ljus- 

nan och dess bivatten inom Herjeådalen, och benämnes der Stenbit. 

Sid. 151. Enligt benäget meddelande i bref af Doktor 
S. W. Tesow förekommer simpan i sjön Fryken i Vermland, 

1) Denkschr. d math. naturwiss. Classe d. Kais. Ak. d. Wiss. in 

Wien, Bd.: XLVII, p. 220. — 1883. 

2) Challengerexpeditionens Report, vol. XXII. 
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men är der mycket sällsynt, och har blott ett par gånger der 
blifvit tagen. Ett exemplar derifrån skall enligt honom för- 

varas i Karlstads läroverks museum. 

Sid. 160. Enligt A. W. Manx (i Göteborgs naturhist. 

musei Årsskrift, 3:dje årg. 1881, p. 21) har taggsimpan blifvit 

tagen i Bohusläns skärgård på 12 famnars djup, och der yttras 

den förmodan, att den icke är sällsynt derstädes och förekom- 

mer på ringa djup. Prof. HJ. Tuger har tagit den vid Chri- 

stineberg derstädes, enligt exemplar, förvaradt i Upsala Uni- 

versitets zoologiska museum. Enligt A. GönrHer (Proceed. of 

the Zool. Society of London 1889, p. 27) har den blifvit tagen 

af Joen Murray vid vestra kusten af Scotland. 

Sid. 163. Enligt R. Conrert (anf. st. p. 54) har halful- 
ken vid Norges kuster anträffats på nästan alla ställen (från 

Varangerfjorden och ned till Svenske gränsen), hvarest djup- 

vattensskrapningar företagits. Inom Finmarken har den erhål- 

lits på ringa djup, men sydligare knappast på mindre djup än 

20 famnars, och oftast på 50—100 d:o. 

Sid. 177 och noten 2: A. W. Marim har 1 Göteborgs na- 
turhistoriska musei zoologiska och zootomiska afdelningars 3:dje 
Årsskrift, 1881, p. 22, ytterligare förfäktat den åsigten, att 

hans Trigla nigripes är en unge af någon af våra andra Trigle, 

och förmodligen af Tr. hirundo. Denna åsigt är äfven yttrad 
af CHr. Lörken i ”Videnskabelige Meddelelser fra den Natur- 

historiske Forening i Kjöbenhavn” 1876, p. 388. 

Sid. 182 och synonymien: Trigla poeciloptera, Cuvier & 

VALENCIENNES, är enligt Car. LörKEn (anf. st.) först och FRANcIs 

Dar (Proceed. of the Zool. Society of London 1879, p. 179, pl. 
XVIII) sedermera en yngre form af Tr. hirundo. 

Sid. 186, under ordet Agonini bör vara ordet Pansar- 

simpfiskar. 
Sid. 203 och noten 3: I Introduction to the Study of Fi- 

shes, p. 404, har A. GönstrerR yttrat den förmodan, att Mullus 
— Surmuletus är honan och Mullus barbatus hanen af en och 

samma art. 

Sid. 214. Enligt R. Correrr (anf. st. p. 50) är Cantharus 

lineatus sannolikt på några ställen vid de sydliga kusterna af 

Norge stationär, och under de senare 5 åren (1879—383) hafva 

ånyo 3:ne exemplar derstädes erhållits. Den har en gång an- 

träffats så nordligt som Trondhjemsfjorden. 



TT2 Tillägg. 

Sid. 219. Enligt tidn. Stockholms Dagblad (landsortsuppl.) 
1884, N:o 122, d. 27 Maj, hade då nyligen ett exemplar af 

Pagellus centrodontus blifvit fångadt i trakten af Strömstad 
vid Styrsö. 

Sid. 222, å tabellen ofvan namnen i sista kolumnen: Fa- 

miljer. 

Sid. 232. Enligt tidn. Upsala för år 1890, N:o 102, hade 

då d. 12 Augusti en makril af 13!/, decimaltums längd blif- 

vit fångad i Bottniska Viken vid Skärsås fiskläge i Norrala 
socken. Någon dylik fisk hade aldrig förut der iakttagits. No- 

tisen "var hemtad från ”Söd. T.”, förmodligen Söderhamns tid- 
ning. Enligt G. Linoström (”Om Gotlands Fiskar”, p. 25) fö- 
rekommer denne fisk tillfälligtvis vid Gotland. Under 6—7 

års tid hade 2—3 exemplar af den der erhållits. Denna upp- 

gift hade af oss blifvit förbisedd. 

Sid. 241 till synonymien efter 9:de raden uppifrån: 

>» oo» Mc Itos: On a Male Tunny (Orcynus thynnus, L.). 

Notes from the St. Andrews Marine Laboratory (un- 

der the Fishery Board for Scotland), N:o IV; An- 

nals and Magazine of Natural History, 5:th series, 

vol. 17, p. 326; & Additional Remarks on the exter- 
" nal Aspect of the Tunny; ibm p. 523. — 1886. — 

Denna afhandling innehåller beskrifning både af dess 

inre byggnoad och af dess yttre karakterer. 

Sid. 289. Den 13 Augusti 1887 blef ett 450 mill. långt 
exemplar af solfisken fångadt vid Stockevik på Skaftölandet i 
Bohusläns mellersta skärgård, och öfverlemnadt till naturhisto- 

riska Riksmuseum i Stockholm, enligt benäget muntligt med- 

delande af Docenten A. Wirén, som tillvaratog fisken. Uppgift 

derom förekom då äfven i tidningarne. Enligt R. Correrr (anf. 
st. p. 59) blefvo under år 1879 2:ne exemplar af denne fisk, 

af hvilka det ena var 410 och det andra 318 mill. långt, fån- 

gade 1 Christianiafjorden, det förra d. 27 Februari och det se- 
nare d. 30 September. — Enligt OC. G. Jon. PETERSEN (Vidensk. 

Meddelels. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1884, p. 153) 
erhöllos 2:ne exemplar af solfisken 1882 i Danmark vid Aal- 

beksbugten och Skagen. 

Sid. 298. Enligt R. Cornertt (ant. st.) fångades under år 

1880 ett omkring 380 mill. långt exemplar af fengömmaren 
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vid Egersund i sydvestra Norge, och detta var då enligt nämnde 

författare det 12:te i Norge erhållna exemplaret af denne fisk. 
Sid. 316, till synonymien bör fogas: 

så » GaAmMarD: Voyages en Islande et au Groenlande, planche. 

— 1840—44. — Afbildningen är god. 

Sid. 327. Å ofvan anförda ställe yttrar R. Coruerr, att 
glansfiskens förekomst vid Norge synes vara periodisk, emedan 

under somliga år flere individer af den kunna anträffas, då den 

deremot vid en annan tid under flera på hvarandra följande 

år helt och hållet kan saknas. Under 6 år (1878—983) iakt- 
togos endast 2:ne exemplar. 

Sid. 342, under 15 raden uppifrån bör tilläggas: I afse- 

ende på distinktionen mellan våra arter och deras varieteter hän- 

visas för öfrigt till F. Hriwcke: Untersuchungen iäber die Stich- 
linge; Öfversigt af K. Vetensk:s Akad:s Förhandl. 1889, N:o 

(59-105 DUN 

Sid. 344, 16:de raden nedifrån: I Östgöta skärgården kal- 
las den Prigg. 

Sid. 354. På Grönland finnes äfven G. gymnurus. 

Sid. 376. För öfrigt hänvisa vi till E. E. Prince: Annals 
and Magazine of Natural History 1885, p. 487, hvarest denne 

redogör för sina iakttagelser rörande Spinachias vårdande af äggen. 

Sid. 389. Enligt tidn. Stockholms Dagblad (landsortsuppl.) 
1887, N:o 292, d. 25 Oktober, p. 10, hade natten till d. 21 
Oktober en något öfver 2 meter lång svärdfisk blifvit fångad 
med vad i Starepilen i trakten af Strömstad, och blef öfverlem- 
nad till zool. Riksmuseum i Stockholm. 

Sid. 389. Af R. Counrert (anf. st. p. 60) anföres, att svärd- 
« fisken sannolikt årligen under sommaren och hösten, och till en 

del i flockar besöker Norges kuster, ehuru den sällan fångas, 
och de, som erhållits, hafva alltid varit fullvuxne eller nästan 

detta. Under hösten 1882 iakttogs en hel flock af den i Trond- 
hjemsfjorden och ett exemplar af flocken strandade. 

Sid. 394 och 11:te raden nedifrån, efter ordet bräckt: och 

t. o. m. färskt. 
Sid. 412. Enligt R. Corrert (anf. st. p. 72) lär Mugil 

capito vid Norge förekomma sporadisk på flera ställen, men i 

mycket ringare antal än M. chelo. I Christiania Universitets 
zoologiska museum förefinnas 2:ne exemplar (det ena 515 mill. 

långt), som erhållits i Christianiafjorden, 
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Sid. 416. Enligt tidn. Nya Dagligt Allehanda (lilla upp- 

lagan) 1888, N:o 174, d. 28 Juli (efter uppgift i Strömstads 
tidning, sannolikt meddelad af Konservator C. A. Hansson) 
hade d. 25:te i samma månad ett exemplar af Mugil auratus 

fångats i laxrysja vid Strömstad, och blifvit afsändt till natur- 

historiska Riksmuseum i Stockholm. 
Sid. 427. Enligt benäget muntligt meddelande af Prof. 

F. A. Smitt eger K. naturhist. Riksmuseum i Stockholm ett : 
exemplar af berggyltan, som blifvit taget vid Cimbrishamn och 

till nämnda museum föräradt af Lektor Watisteot i Christi- 

anstad. 

Sid. 441. Enligt R. Corrertt (anf. st. p. 73) går skärsnul- 
tran vid Norge åtminstone upp till Trondhjemsfjorden, och san- 

nolikt sträcker dess utbredning sig upp till gränsen af Nordland. 

Sid. 457 vid slutet: 

Slägtet Coris, A. GÖNTHER. 1864. 

(Annals and Magazine of Natural History, 3:rd ser. vol. VILL, pag. 

387. — 1861. — Catal. of the Fishes in the Brit. Mus. vol. IV, pag. 195. 

— 1862). 

Kroppen är aflång och hoptryckt samt täckt med små fjäll, som äro 

50 eller flera i en rad långs sidolinien, hvilken är oafbruten. Hufvudet, 

med undantag af nacken baktill, är merendels naket. De främre tänderna 

på käkarne koniska och fria, och de yttre tänderna på deras sidor äro 

större än de innanför dem, och en framåt rigtad, något större tand före- 

finnes ofta vid munvinkeln. En enda ryggfena, som framtill har 8-9 

taggstrålar. Analfenan har framtill 3 dylike. Gälhinnans strålar 6, och 

falska gälar förefinnas. 

Till detta slägte inom Bergfiskarnes familj höra enligt GÖNTHER ett 

par och tjugu arter, företrädesvis från korallbankarne i den equatoriala 

zonen, men äfven från de dertill gränsande tempererade hafven, och stun- 

dom i något mera derifrån aflägsna haf. En del äro utrustade med sär- 

deles lysande färger, hvilka i synnerhet tillkomma hanarne. Till sin ha- 

bitus förete de någon likhet med blåsnultran. En art tillhör Europas fauna 

och har en och annan gång förirrat sig till Danmarks kuster, och torde 

derför möjligen kunna anträffas vid våra, hvarför vi ansett oss böra fästa 

uppmärksamheten på den. Denna art är 

Coris julis (LINNÉ. 

Rf. 94-12—13; af. 34+11—-13; brf. 12—14; bf. 145; stjf. 17. 

Labrus Julis, LINNÉ: Syst. Nat. ed. XII:ma, Tomus I, pag. 476. — 

1766. — Mas. ' 
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Julis vulgaris, VALENCIENNES: Hist. nat. des Poissons par Cuvier & 
Valencienne, T. XIII, pag. 361, pl. 384. — 1839. — 
Mas. 

Giofredi, IDEM: ibm pag. 371, pl. 385. — Femina. 
vulgaris, H. KRÖYER: Danmarks Fiske, 3:dje Bd. pag. 561, med 

figur. — 1838—1840. — Mas. 

» Mediterranea, W. YAKRELL: History of the British Fishes, 3:rd edit. 

(Richardson) vol. I, pag. 521. — 1859. — Mas 

Coris julis, ÅA. GUNTHER: Catal. of the Fish. in the Brit. Mus. vol. 

IV. pag. 195. — 1862. — Mas. 

» giofredi, IDEM: ibm, pag. 197. — Femina. 

Julis vulgaris, E. MorrAU: Hist. nat. des Poiss. de la France, T,. III, 

pag. 141. — 1881. — Mas. 

>» giofredi, IDEM: ibm, pag. 145, fig. 160. — Femina. 

LQoris julis, FRANCIS DAY: The Fishes of Great Britain and Ireland, 

vol. I, pag. 269, pl. 77. — 1880—1884. — Mas & 

femina. 

; 5 H. I. HANSKN: Zoologia Danica. Afbildninger af Danske 

Dyr, etc., 4:de Hefte, pag. 56, tab. VIII, fig. 7. — 1885 

Dess totallängd stiger till 200—250 mill., men är oftast mindre. Den 

är af en ganska långsträckt och hoptryckt kroppsform, och största kropps- 

höjden innehålles omkr. 4!/, till 5 ggr i totallängden, och störste tjock- 

leken utgör ungef. !/, eller något mindre del af den förra. Kroppshöjden 

aftager jemnt, men icke synnerligen starkt bakåt, och vid stjertfenans bas 

utgör den ungef. !/, af den största d:o. Anus är belägen framom midten 

af totallängden, och afståndet mellan den och nosspetsen innehålles omkr. 

2!/, till nära 2!/, ggr i den senare, och den sitter något litet framom 

analfenan. — Hufvudet är' af medelmåttig storlek, och dess längd inne- 

hålles omkr. 4 till 4!/, ggr i totallängden, Nosen är, sedd från sidan, 

något tillspetsad, med bäda konturerna konvergerande framåt ungef. lika 

mycket och med båda käkarne lika långt framskjutande, och nosens längd 

innehålles ungef. 3—3'!/, ggr i hufvudets d:o, och den är något längre hos 

den äldre hanen än hos honan och de yngre, emedan den förres ögon äro 

jemförelsevis mindre. Ögats längddiameter innehålles 1!/, till 2 ggr i no- 

sens längd, och ögonen äro ej stora. Munvinkeln är ungef. under den främre, 

och bakre änden af öfverkäksbenet under den bakre näsborren. — Tän- 

derna äro på hvardera mellankäksbenet omkr. 14--15 i den yttre raden. 

Den främsta af dessa är betydligt större än de andra, liknande en hugg- 

tand och krökt något bakåt. De bakom den varande aftaga i storlek bakåt, 

så att de bakersta äro helt små, men vid munvinkeln är å hvarje mellan- 

käksben en något större isolerad, framåt rigtad tand, ehuru för öfrigt lik- 

nande en huggtand. Innanför denna rad äro en del ytterst små, kornlika 

tänder. Tänderna på underkäken likna dem på den öfre, med undantag 

deraf, att de 4—5 bakersta i yttre raden äro något större, och den isole- 

rade, framåt rigtade huggtanden saknas. — Ryggfenan börjar öfver bakre 

kanten af locket och räcker till bort emot stjertfenan, så att, då den ned- 

fälles, spetsarne af dess bakerste strålar räcka nära stjertfenans bas. Läng- 
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den af den samma utgör omkr. !/; eller något mera af totallängden. Der 

är icke synnerligen hög, och dess höjd är vanligen något mindre än !/, af 

kroppshöjden. Den har 9 taggstrålar och 12 till 13 mjuke strålar, och 

hos äldre hanen äro de 3 främste taggstrålarne något högre än de andre, 

och de mjuke strålarne äro i allmänhet något högre än de bakre taggstrå- 

larne. — Analfenan börjar något litet bakom anus och ungef. under rygg- 

fenans förste mjuke stråle. Den har 3:ne svage taggstrålar och 11 till 13 

mjuke strålar, och den förste taggstrålen är helt kort. Dess längd utgör 

nästan !/, af totallängden, och den slutar ungef. under slutet af ryggfenan, 

och den är af något så när samma höjd som ryggfenans mjukstråliga af- 

delning. — Bröstfenorna äro temligen små, snedt fästade och snedt af- 

skurna eller afrundade vid spetsen, och deras längd är ungef. lika med af- 

ståndet . mellan ögats framkant och bakre kanten af locket. De hafva 12 

till 14 strålar. — Bukfenorna äro fästade nästan midt under bröstfenornas 

fästen, och de äro små och kortare än bröstfenorna, och snedt tillspetsade, 

samt hafva 1 taggstråle och 5 mjuke strålar. — Stjertfenan är af medel- 

måttig storlek, och dess längd utgör nära ?/, af hufvudets d:o. Dess bakre 

kant är tvärkonvex, och den har 17 strålar. — Fjällen äro små, och uti 

en rad långs sidolinien, från dennas början, äro omkr. 80 och från gällocket 

omkr. 70, och i en vertikal rad äro omkr. 27. — Sidolinien är oafbruten, 

och går på blott 3 fjällraders afstånd från ryggfenans bas längs ryggen 

till den 3:dje strålen framom ryggfenans slut, der den sänker sig nästan 

tvärt ned, och går derefter något närmare undre stjertkanten till stjert- 

fenan. — Färgen är mycket vexlande efter kön och ålder och äfven indi- 

viduelt. Den äldre hanen utmärker sig genom särdeles lysande färgteck- 

ning. På ryggen är han merendels blå, med skiftning i purpur eller brunt, 

och på buksidan silfverhvit. Långs öfre delarne af kroppssidan eller nedre 

delarne af ryggen går ett bredt gulaktigt eller gulhvitt, taggigt band, som 

börjar å nosen eller bakom ögat och sträcker sig till stjertfenan. På bakre 

kanten af locket är en liten rundad svart fläck. Ryggfenan är gulaktig, 

stundom med ett hvitt och ett grönt långsgående streck, det förra med 

röd infattning, och stundom med purpurfärgad eller orangegul kant, och 

merendels med en dels purpurfärgad och dels svartgrön fläck å hinnan 

mellan de främre strålarne. Bakom basen af bröstfenan, eller i axilleden 

är en svart fläck, och det gula bandet är stundom nedtill begränsadt af 

ett svartblått och baktill tandadt band. Analfenan har samme gulaktige 

och randade färg, som ryggfenan, men vanligen något ljusare. Stjertfenan 

med gula streck och blå fläckar. Bröst- och bukfenorna gråhvita. Iris 

röd. Stundom äro hanens färger blekare och mindre lysande. Honan har 

ryggen purpurrödaktig, och denne färg är nedtill begränsad af ett ljusgult 

band, som sträcker sig från ögat till stjertfenan. På de nedre kroppsde- 

larnes silfverhvite färg är ett eller flera långsgående gula band. Vid bakre 

sidan af bröstfenans bas äfvensom på bakre kanten af locket är en svart 

fläck. Rygg- och analfenorna gulaktiga eller rödaktiga. Stjertfenan gul- 

aktig, med grönaktig basaldel. De yngre likna mest honan. K 

Denna art har ännu icke erhållits inom Sverige eller Norge, men 
den har dock ett par gånger erhållits i Danmark, nemligen 2:ne exemplar 
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vid Strib vid Lilla Belt år 1834, och under ett af de senare åren ett par 

exemplar vid Hellebek vid norra mynningen af Öresund. På grund häraf 

är det att förmoda, att den vid noggrannare iakttagande kan komma att 

anträffas vid någon Svensk eller Norsk kust. — För öfrigt förekommer 

den vid södra England och norra och vestra kusterna af Frankrike, ehuru 

sällsynt, och i Medelhafvet, der den är allmän, och i östre Atlanten går den 

ned till Azoriska och Kanariska Varna. — Den lefver företrädesvis af kräftdjur. 

Sid. 476, till synonymien: ,. » JAMES Å. GrlieG: Note 
on Regalecus glesne; Annals and Magazine of Natural History, 

d:th series, vol. XIX, pag. 246. — 1887. 

Sid. 485, öfverst: I afseende på skelettet af Regalecus hän- 

visas till T. Jerrrey Parker: On the Skeleton of Regalecus ar- 

genteus; Transactions of the Zoological Society of London, vol. 
XII, Part 1, pag. 5, pl. II—VI. — 1886. 

Sid. 485. Detta af F. A. Smitt omtalade exemplar (af Re- 
galecus glesne) skall enligt C. A. Hanssons (Strömstads Tidn. 
d. 5 April 1879) hafva varit 26 fot långt, och hafva blifvit 

funnet vid stranden af Burholmen i Kosterskärgården omkr. 

14 dagar förut. 

Nid. 492, till synonymien: ., » FR. Corrert: Medde- 
lelser om Norges Fiske i Aarene 1879—83; Nyt Magazin for 
Naturvidenskaberne, 29 Bd. pag. 68. — 1885. 

Sid. 494, 9:de raden uppifrån och efter ordet ögon: det 

bakre paret ofvan ögonens midt och det främre d:o ofvan främre 

ögonvrån. 

Sid. 5306: Enligt Strömstads Tidning i slutet af November 
1886, och Stockholms Dagblad (landsortsuppl.) N:o 302, samma 

år, hade då bland garnsill vid Strömstad erhållits en hona af 

Lumpenus maculatus, som hade lekfärdig rom, hvilken nästan 

var vattenklar, med en dragning i rödt. Romkornens (äggens) 

diameter var 1.75 mill. (Denna uppgift är utan tvifvel lem- 

nad af Konserv. C. A. Hansson). 

Sid. 514. Enligt H. I. Hasses (Zoologia Danica, 4:de 

Hefte, p. 47) har ett exemplar af tångbrosmen erhållits i 

Danmark vid Kallebodstrand, och C. G. Jon. Petersens (Vid. 

Meddel. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1884, p. 156) 

anför dessutom 2:ne andra exemplar, som erhållits i Danmark, 

och det ena af dem i Östersjön. — Enligt Francis Dar (Pro- 

ceed. of the Zoolog. Society of-London 1884, p. 445, pl. XLI) 

har ett exemplar af den erhållits på 40 famnars djup 15 Eng. 

mil från St. Abbs Head (vid östra kusten af Skotland). Detta 
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exemplar var 10.7 Eng. tum långt, samt var en hane. Det 

hade en förlängd stråle ofvan och nedan å stjertfenan, och bakre 

kanten af denna fena mellan desse strålar grundt konkav, och 

Dar förmodar, att denne stjertform för hankönet kan vara ut- 

märkande. Möjligen kan dock stjertfenan hafva varit utsatt 

för någon l&esion. — Enligt A. Gösrteer (Proceed. of the Royal 
Society of Edinburgh, vol. XV, 1888, p. 211) förekommer den 

äfven vid den vestra kusten af Skotland. 

Sid. 546. Enligt R. Cornruertt (Nyt Magaz. for Naturvid. 
29 Bd. p. 66) förekom denna art under år 1883 i ovanligt 

stort antal i Norska Finmarken. Under vårfisket då vid Gj2s- 

ver, nära Nordkap, blefvo många hundrade exemplar fångade, 

och omkr. 100 erhöllos vid en enda långrefs utläggning. 

Sid. 547, till synonymien: ,  :», BR. Conrett: Meddels. 

om Norges Fiske i Aarene 1879—83; Nyt Magaz. for Natur- 

vid. 29 Bd. pag. 67. — 1885 (särsk. aftr. 1884). 

Sid. 560, under ordet Gobiide: Smörbultfiskar. 

Sid. 573, till raden 13 uppifrån och framför siffran 6: 5— 

Sid. 578. Prof. HJ. TH&EL har under Augusti månad 1856 

tagit ett exemplar (en hona) af spetsstjertade smörbulten /Go- 

bius friesii) i Gullmarfjärden i Bohuslän på 20 famnars djup, 

och genom hans benägna medgifvande hafva vi några dagar 

efter det att det togs blifvit i tillfälle att om detta å Upsala 

Universitets zoologiska museum förvarade exemplar anteckna 

följande. Totallängd 70 mill. Största kroppshöjd, öfver bukens 

midt, 14 mill. Störste tjockleken, öfver locken, 10 mill. Stjer- 
tens minsta höjd 5'/; mill. Afstånd mellan nosspetsen och 

anus 29 mill. Hufvudets längd 15 mill. Nosens d:o 4 mill. 
Underkäkens d:o 7 mill. Ögats längddiameter 31/, mill. Pan- 
nans minsta bredd mellan ögonen 1 mill. 1:sta ryggfenans 

längd 10 mill. och höjd 10 mill. 2:dra ryggfenans längd 21 

mill. och höjd baktill 10 mill. Analfenans längd 14 mill. och 

höjd baktill 8 mill. Bröstfenans längd 14 mill. Bukfenans 

d:o 11 mill. och stjertfenans d:o 16 mill. Enligt dessa mått 

är den af en något mera undersätsig kroppsform än de förut 

beskrifna exemplaren, som sannolikt äro hanar, och dess största 

kroppshöjd (öfver buken) innehålles blott 5 ggr i totallängden. 

Såsom redan i beskrifningen uppgifvits, förefinnas talrika rader 
af hudpapiller eller utstående slemporer på hufvudet, och en 
del sådana förekomma äfven bakom det samma ofvan bröstfe- 
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norna. På kinderna under ögonen finnas 3:ne bakåt diverge- 
rande rader, af hvilka den nedersta går strax ofvan öfverkäks- 

benet. Dessutom finnas 2:ne rader på nedre kanten af förloc- 

ket, gående tätt intill hvarandra och parallelt med denne kant, 

och den nedersta af dem sträcker sig upp på förlockets bakre 
kant. Dessa senare rader börja framtill nära hakvinkeln, och 

dessa äro de, som af Corrett uppgifvas såsom förekommande 

på underlocket. På detta senare finnes endast en sådan rad å 

dess nedre kant och en d:o, som går rätt bakåt, och en d:o 

tvärs öfver, utgörande fortsättning af den långa vertikala rad, 

som gär öfver främre delen af locket. På hakan framtill äro 

2:ne längsgående korta rader. De parallela raderna på nosen 

sammanlöpa mellan ögonen till 2:ne d:o. Bakom hvartdera 

ögat äro 2:ne rätt bakåt gående rader tätt intill hvarandra, 
sträckande sig till gälspringans öfre vinkel, och af dessa är den 

öfra tätare. — Uti 1:sta ryggfenan äro 3:dje—5:te strålarne 

längst, och räcka, tillbakalagda, något litet bakom början af 

2:dra ryggfenan, hvilken senare är något högre baktill samt 

räckande, då den lägges tillbaka, något litet bakom basen af 

de ytterste stödjestrålarne i stjertfenan. Äfven analfenan är 

något högre baktill, men den räcker dock icke till stjertfenan. 

Bröstfenorna äro af en elliptiskt oval form, om de icke starkt 

utbredas, i hvilket senare fall de äro rundadt ovala, och de 

räcka något litet bakom bakre kanten af bukfenorna, hvilka 

senare icke nå till anus. Stjertfenan är temligen starkt till- 

spetsad, eller trubbspetsig, och den har 14 grenige strålar, och 

ofvan 7—8 och nedan 7 icke grenige stödjestrålar. — Fjällen 

på strupen, eller trakten framom bukfenorna, äro mycket mindre 

än de på kroppen i allmänhet, samt cycloidfjäll. Uti en långs- 

gående rad på kroppssidan mellan öfre delen af bröstfenans 

fäste och stjertfenan hafva vi räknat 25—26, och i en vertikal 

rad mellan främre delarne af 2:dra ryggfenan och analfenan 7 

fjäll. — Sidolinie saknas. — Färgen, som var väl bibehållen, 

hafva vi funnit vara på ryggen och kroppssidorna gråhvitaktig, 

mörkast på ryggen, och med en rad af grågule fläckar långs 

hvardera sidan af ryggen och en d:o långs hvardera kropps- 

sidan. Hjessan och kinderna grågulaktiga, och de nedre de- 

larne af hufvudet och strupen fint och tätt punkterade med 

svart. På locket en svartaktig fläck. Buken hvit, och stjerten 

undertill gråhvit, med svart punktering. De vertikala fenorna 
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och bröstfenorna gråhvita, med svartaktige kanter, och 1:sta 

ryggfenan med svartaktige fläckar, och 2:dra d:o med otydlige 

gråaktige d:o. Bukfenorna svartgrå. En otydlig, liten svart- 

aktig fläck å hvardera sidan vid midten af stjertfenans bas. 

Iris silfvergrå, med svart skuggning upptill. 

Det i zoologiska riksmuseum förvarade och vid Strömstad 

tagna exemplaret hade blifvit tillvarataget af Konservator C. A. 

HaANSSon. 

Sid. 594. A. GösreerR har i sin redogörelse för de fiskar, 
som af J. Murray mellan April 1887 och Mars 1888 erhållits 

i djupt vatten vid nordvestra kusten af Skotland (Proceed. of 

the Royal Society of Edinburgh, vol. XV, 1888, p. 210) om- 

nämnt temligen många exemplar, som derstädes blifvit tagna 

på 6 till 56 famnars djup. 2:ne af dessa exemplar (hane och 

hona), som togos d. 22 Mars under det de voro sysselsatta 

med leken, anföras särskildt, och hanen, som följaktligen var i 

lekdrägt, beskrifves och afbildas (pl. III, fig. B). Denne senare 

var blott 1!/, Eng. tum lång. Den 1:sta ryggfenan var af en 

betydlig höjd och mycket högre än kroppen. Hans, lekdrägten 

tillhörande färgteckning var särdeles utmärkt, och saknande 

fläckar på kroppen. Främre ryggfenan, anal-, bröst- och buk- 

fenorna voro svartaktiga och stjertfenan enfärgadt hvit. Den 

2:dra ryggfenan var särdeles vackert färgad: den nedra hälften 

svartaktig och den öfra d:o djupt svart, med en rad runde hvite 

fläckar å hinnan mellan fenstrålarne och en vid gränsen mellan 

den djupt svarte och den svartaktige färgen. — Då denne hane 

saknar de förlängde strålar i l:sta ryggfenan, som tillkomma 

hanen af denna art, synes det oss mycket osäkert, att den till- 

hör den. Vi hålla det sannolikare, att den tillhör R. CorzETtts 

Gobius orca. 

Sid. 580. Enligt vår erfarenhet är det Phoxinus aphya 

som i Stockholms skärgård kallas Sabbik. 
Sid. 596, till synonymien: ,. , H. I. HaAnses: Zoolo- 

gia Danica. Afbildninger af danske Dyr etc. 4:de Hefte, pag. 

35, tab. VI, fig. 3 & 4. -— 1885. 
Sid. 601. OC. G. Jom. Petersen (Vidensk. Meddelels. fra 

den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1884, p. 153) uppgifver, att 
bergstubben /(Gobius pietus) af honom blifvit funnen i Aal- 

borg-Bugten och norr om L&esö, äfvensom, att den anträffats 

vid Hellebek och Samsö, allt inom Danmark. 
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Sid. 608. Vi hafva under sommaren 1884 tagit åtskilliga 

smärre exemplar af lerstubben (Gobius microps) vid Furusund 

i Stockholms skärgård. Den förekom här, liksom vid vestkusten, 

på ringa djup invid stranden, bland smärre stenar och på en 

botten, som bestod af en blandning af lera och sand. Enligt 

oss meddelade exemplar har den af Konserv. C. A. Hansson 

blifvit tagen på 50—60 famnars djup under senhösten i trak- 

ten af Sundsvall, och den går således inom Bottniska Viken 

sannolikt längre upp emot norden än sandstubben /(Gobius ni- 

nutus). 
Sid. 617, till synonymien och efter 9I:de raden uppifrån: 

» oo» Ipvem: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1879— 
83; Nyt Magazin for Naturvidensk. 29:de Bd. pag. 

61. — 1885. 

Här anföres, att, sedan denne författares sista afhandling 

om Norges fiskar af år 1879 utkom, har Prof. G. O. Sars med så 

kallad bottenskrapa tagit ett exemplar af denna art (Gobius 

[Lebetus] orca) vid Egersund i södra Norge på sandbotten, på 

30 famnars djup, och ett 2:dra d:o i Hevnefjorden, strax söder 

om Trondhjemsfjorden, och att båda exemplaren voro väl bibe- 

hållna. Båda exemplaren äro af samme storlek, och hafva en 

totallängd af 30 mill. och stjertfenan är 6 mill. lång. Hufvu- 

dets längd är 6!/, mill. och kroppens höjd 4 mill. Det ena 

exemplaret, som togs vid Egersund d. 12 Augusti, är en hane 

i lekdrägt, och utmärker sig genom mera lysande färgteckning 

och högre 1:sta ryggfena. På grund af iakttagelser å dessa 

exemplar lemnas följande formel för fenstrålarne: 

fart 2) rf uk: af 97 brf ITNE GH stjfratEl2 

—13+23. 

Ögat är jemförelsevis stort, och har en diameter af 3 mill. 

som är nästan lik med hufvudets halfva längd. Nosen är kort 

och läpparne tjocke och ungef. lika långt framstående. Färgen 

på kroppen är sådan, som den förut uppgifvits, och är enfärgadt 

gråbrun, utan fläckar eller band. Dock finnes en mörkare skugg- 

ning under början af 1:sta ryggfenan samt en sådan starkare 

mellan slutet af 2:dra ryggfenan och analfenan, och på stjert- 

fenans bas är en otydlig sådan fläck. Hos hanexemplaret är 

l:sta ryggfenan 7 mill. hög och enfärgadt brunsvart, och blott 

hinnans ytterste spets synnes hvitaktig. 2:dra ryggfenan har 

hos detta exemplar 4 alternerande brunsvarta och snöhvita tvär- 
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band, som alla hafva ungef. samma bredd, och dessutom början 
till ett brunsvart band vid de främste strålarnes bas. Anal- 

fenan är svartbrun, liknande 1:sta ryggfenan, men de öfriga 

fenorna äro ljusare. Hos det andra exemplaret, som antagits 

för hona, hafva fenorna en mattare färg, och dessa äro lägre. 

Fjällen äro i en rad långs midten af kroppssidan (”Lateral- 

linien?) omkr. 24. — Exemplaren äro förvarade å Christiania 
Universitets zoologiska museum. 

Sid. 621, till synonymien: Gobius ,, H. J. HANsEN: Z00- 

logia Danica. Afbildninger af danske Dyr etc. 4:de Hefte, p. 

36, tab. VI, fig. 7. — 1885. 

Sid. 628, till synonymien och efter 18:de raden uppifrån: 

+» oo» RB. Connerr: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 
1879—383; Nyt Magazin tor Naturvidensk. 29 Bd. 

p. 62. — 1885. 

Sid. 638. Nämnde författare anför å angifna stället en 
del af honom under den senare tiden gjorda iakttagelser, som 

i allmänhet bekräfta de af honom förut lemnade uppgifterna 

om här i fråga varande art, och som hafva föga att tillägga 

till dessa senare. HEnligt hvad han erfarit, lär Christianiafjor- 

den inom Norge vara den hufvudsakliga vistelseorten för denna 

och följande art (glasbulten). 

Sid. 647, till 7:de raden nedifrån: — BonwarArtE; Trans- 

actions of the Linnean Society of London, vol. XVIII, p. 298. 

= LSA0): 
Häraf följer således, att Bonararte bör sättas i stället för 

GösTHER Såsom auctor för benämningen Callionymini. 

Sid. 679. Enligt Doktor A. H. Marx (Berättelse öfver 

Göteborgs och Bohus läns hafsfisken under 1887—1888, p. 24) 

hade i Juli 1887 ett exemplar af Callionymus maculatus blif- 

vit taget i Gullmarfjärden och öfverlemnadt till Göteborgs mu- 

seum. — C. G. Jon. Petersen (anf. st: p. 154) uppgifver, att 
han i östra och södra Kattegat på 12 särskilda ställen funnit 

15 exemplar, dels vuxna och dels halfvuxna, och så väl hanar 

som honor af fläckige sjökocken (Callionymus maculatus). På 
grund deraf anser han den för att vara på vissa ställen i Kat- 

tegat mycket allmän. Ett exemplar erhölls i närheten af Sjal- 

lands Odde. Alla togos med så kallad ”trawl”, eller ett slags 

af nät m. m. förfärdigad bottenhåf, som drages långs bottnen 

och är af temligen betydlig storlek; samt på ett djup, som 
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vexlade mellan 15 och 30 famnar, och på ren eller sandblan- 

dad lerbotten. Den störste hanen var 121 och den största ho- 

nan 95 mill. lång. En hona, som togs d. 28 Juni, hade starkt 

utbildade romsäckar. I deras tarmkanaler funnos: ett litet 

exemplar af Cardium, 4 ex. af sl. Diastylis och en del Gam- 

marider, hvaraf författaren drager den slutsatsen, att denne 

fisk i allmänhet är en bottenfisk, och icke någon uthållig 
simmare. 

Sid. 679. A. GönrHer (anf. st. p. 211) uppgifver, att Mur- 

RAY åter upptäckt fläckige sjökocken inom Englands fauna i 

Kilbrennan Sound vid vestra kusten af Skotland, och att den 

der synes vara temligen talrik på 26 famnars djup. En del 

exemplar hade äfven erhållits i ”Sound of Sanda” derstädes på 
24—28 famnars djup. 

Sid. 682, under l1:te raden nedifrån: Anm. Denne fisk är 
af ÅA. GustHeR 1 hans ”Report” öfver Challengerexpeditionens 

djupvattensfiskar, pag. 67, upptagen under slägtet Liparis och 

namnet Lip. gelatinosus. 

Sid. 683, till synonymien och efter 13:de raden uppifrån: 

» oo» RR. Counrett: Fiske, indsamlede under den norske Nord- 

havsexpeditions 2 förste Togter, 1876 og 1877; Vi- 

densk:s Selskabets i Christiania Forhandl. 1878, N:o 

4 (särsk. aftr.), pag. 7. — 1878. 

» ov Ipem: Fiske fra Nordhavs-Expeditionens sidste Togt 

Sommeren 1878; ibm, N:o 14 (särsk. aftr.), pag. 39. 

— 1879. 
Sid. 683, till synonymien efter 16:de raden uppifrån: 

Liparis (Careproctus) Reinhardti, Car. LörKen: Et bidrag till 

Kundskab om Kara-Havets Fiske; Dijmphna-Togtets 

zoologisk-botaniske Udbytte (särsk. aftr.), pag. 38. — 

1886. 

Här anföres af nämnde författare, att af slemsugaren (Ca- 

reproctus reinhardi) ett 65 mill. långt exemplar blifvit under 

den anförda expeditionen taget i Karahafvet på 64 famnars 

djup. Der yttras tillika, att slägtet Careproctus svårligen 

torde kunna upprätthållas, sedan det visat sig, att enkla och 

oflikiga tänder också karakterisera Liparis fabricii såsom fullt 

utvuxen, och att de skiljaktigheter, som enkla och treflikiga 

tänder förete, icke duga till artkarakterer, och ännu mindre till 

slägtkarakterer. 
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Sid. 685. efter 6:te raden uppifrån: Rörande slägtet Lipa- 

ris hänvisa vi för öfrigt till CHr. F. Lörtgen: Nogle alminde- 
lige Bemerkninger om de Nordiske Liparider; anf. st. p. 25. 

Sid. 701. Enligt ett 110 mill. långt exemplar, som blif- 

vit föräradt till Upsala Universitets zoologiska museum, har 

Konserv. OC. A. Hansson tagit den nordiske sugfisken (Liparis 

lineatus) i trakten af Sundsvall. Fiskeriinspektören R. Lunp- 

BERG har benäget meddelat oss, att denna art blifvit tagen i 

Trälhafvet nära Waxholm, äfvensom att den blifvit tagen vid 

Husum i Vesternorrlands län, der den på 20—25 famnars djup 

hade sugit sig fast vid flötena å strömmingsskötar. Vid Furu- 

sund i Stockholms skärgård hafva vi på omkr. 23 famnars djup 

med bottenhåf tagit helt små ungar af den. Den förekommer, 

ehuru sannolikt sällsynt, äfven i södra Östersjön, emedan enligt 
C. A. GosseLman (Zoologiska och Botaniska Iakttagelser inom 

Blekinge, etc. p. 3) ett exemplar blifvit taget vid Karlskrona. 
Sid. 695, och till 9:de raden uppifrån: Hos mycket stora 

exemplar innehålles hufvudets längd mera än 5 ggr i total- 

längden. 

Sid. 716. Rörande Montagu's sugfisks lefnadssätt hänvisa 
vi till W. ANDERSON SMITH; Notes on the Sucker Fishes, Li- 

paris and Lepodogaster; Proceedings of the Royal Physical 

Society of Edinburgh, Session 1885—1886, pag. 143. — 1886. 

Sid. 717. Enligt Car. F. Lörres (Et bidrag till Kund- 

skab om Kara-Havets Fiske; Dijmphna-Togtets zoologisk-bo- 

taniske Udbytte, p. 32) är Liparis fabricii på 46—106 fam- 

nars djup talrik i Kariska Hafvet. Den utmärker sig i syn- 

nerhet genom hufvudets form från L. lineatus. Utmärkt goda 

afbildningar och beskrifning af den hafva här blifvit gifna af 

LöTKEN. : 

Sid. 731. Enligt benägen uppgift af Doktor J. A. Wi- 
ström förefinnes stenbiten ( Cyclopterus lumpus) i skärgården utan- 
för Hudiksvall. 

Sid. 734. Mc Istosk (Annals and Magazine of Natural 
History, 5:th series, vol. 18, p. 81. -— 1886) har anfört iakt- 

tagelser öfver stenbitens hanes bevakning af äggen under 5—6 

veckors tid, hvarvid denne hane icke skyr de dermed förenade 

stora svårigheterna. 

Sid. 738. Beträffande de till sl. Lepadogaster hörande 

fiskarnes anatomi och utveckling hänvisa vi till Fr&peric GuItEL: 
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Recherches sur les Lepadogaster; Archives de Zoologie expéri- 

mentale et générale année 1888, N:os 3 & 4. — Se äfven W. 
ANDERSON: ”Notes on the Sucker Fishes”, å ofvan anförda ställe. 

Sid. 746, och 10:de raden nedifrån, efter ordet De: senare. 

Sid. 748, långt nere: Enligt Cunsincnam (Transactions of 

the Royal Society of Edinburgh, vol. XXXTIII, Part I, p. 126. 

— 1885—1886) vakta båda föräldrarne äggen. Äggläggningen 
eger rum i England i Juni och Juli. 

Sid. 755, 10:de raden uppifrån, efter ordet Bonaparte: 1831. 

Sid. 782. Enligt O. Mruws (”Vom Fels zum Meer”, åter- 

gifvet i Ny Illustrerad Tidning 18854, N:o 45, p. 390) bygger 
Antennarius marmoratus bo bland Sargassum bacciferum, för 
skyddande af sina ägg. 

Till andre delen. 

Sid. 28. Enligt A. Gösrtuer (Proceed. of the Royal Society 
of Edinburgh, vol. XI, 1881—82, pag. 679) är den ållike ål- 
brosmen (Lycodes murcena) tagen under expeditionen med ”Knight 

Errant” i den så kallade Färökanalen norr om Shetland på 540 

famnars djup. 
Sid. 28, långt nere, framför ordet Anm. tillägges ännu en 

art af sl. Lycodes, som blifvit uteglömd, och som är grundad 

på ett par outbildade ungar, som, enligt hvad af R. Corirert!) 

och CuHr. LurKeEn?) blifvit anfördt, icke med full säkerhet ännu 

kunna hänföras till någon fullt utbildad art, ehuru de synas 
komma nära ÅL. reticulatus, REisHArpT s:r, och LC. lätkenii BR. 

Counrett. Denna art är 

Lycodes rossii, A. I. MALMGREN. 

Kroppsformen är särdeles smärt och långsträckt. Afstån- 

det mellan nosspetsen och anus utgör något öfver 3 af total- 

längden. Kroppshöjden utgör omkr. !/)—"!/g af den senare 

1) Den Norske Nordhavs-Expedition 1876—1878, Zoologi, Fiske, p. 107. 

2) Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi. III. Grönlands och Is- 

lands Lycoder; Videnskab. Meddelelser fra Naturhistorisk Forening i Kjö- 

benhavn 1879—980, p. 323—324. 

Lilljeborg Fiskarne. = II. 50 
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längden, och hufvudets längd innehålles omkr, 4—5 gånger i 

den samma. Nosens längd utgör knappt !/, af hufvudets d:o, 

och munspringan sträcker sig under ögonhålans framkant. 

Underkäken är betydligt kortare än den öfre. Ryggfenan bör- 

jar närmare intill bröstfenornas fästen än intill anus, och 

dess och analfenans höjd utgör omkring "/3 af kroppshöjden. 

Fjäll” saknades. Färgen är hvitaktig eller gulhvitaktig, med 

å hvarje kroppssida omkr. 8—10 breda, nästan quadratiska, - 

gråbruna och inuti ljusare tvärband, som äro åtskilda genom 

smala mellanrum, der bottenfärgen är framstående. De främre 

af dessa tvärband nå icke ner till bukkanten, men uppåt 

sträcka de sig alla öfver ryggfenan, och de 2:ne främsta af 

dem bilda i ryggfenan ett par brunsvarte fläckar. Anus är 

belägen under början af det 3:dje tvärbandet. En brunsvart 

fläck finnes å hvardera sidan af stjertspetsen. Hufvudet är 

ofvan enfärgadt gråbrunt!). — Det exemplar, på hvilket denna 

karakteristik grundar sig, är endast 43 mill. långt, och det har 

af framl. Prof. M. Sars blifvit taget med bottenskrapa i Chri- 

stianiafjorden vid Dröbak på 50—60 famnars djup. 2:ne mindre, 

blott 32 mill. långa exemplar, hvarpå MALMGREN grundat sin 

art, hafva enligt honom blifvit tagna vid Spetsbergen i Treu- 

renbergbay och i Hinlopenstrait. BR. Corzerr har genom jem- 
förelsen af dessa exemplar med det af Sars i Christianiafjorden 

tagna blifvit öfvertygad om deras artidentitet. 

Lycodes Rossi, A. J. Marmeren: Om Spetsbergens Fiskfauna; 

Öfvers. af K. Vetensk:s Akd:s Förh. 1864, N:o 
10 (särsk. aftr.), pag. 316. — 1865. 

» gracilis, M. Saårs: Om Lycodes gracilis, en ny Norsk 

Fisk, etc.; Videnskabs Selskabets i Christiania 

Forhandlinger for 1866 (särsk. aftr., pag. 3, 

tab. I, fig. 1—3). — 1867. 

Sid. 30, ofvan sista kolumnen med namnen: Slägten : 

Sid. 50. I afseende på torskens yngel hänvisa vi äfven 
till Prof. Mc IstoskE: Notes from the St. Andrews Marine La- 

boratory, N:o VI. On the very young Cod and other Food- 
Fishes; Annals and Magazine of Natural History, 5:th series, 

vol. 18, p. 307. — 1886. . Han tror, att de ungtorskar, som 

1) Denna karakteristik är hemtad från R. COLLETT: Norges Fiske, 

p. 100—101. 
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Sars i Juni och Juli fångat och antagit för årsungar, äro från 
föregående året. Torskens ungar framkläckas vid Skotland i all- 
mänhet i April. 

Sid. 52. Enligt CussiscHam (Transact. of the Royal So- 
ciety of Edinburgh, vol. XXXIII, Part I, p. 118. — 1885—386) 
lägga alla Anacanthiner, med undantag af Lota, pelagiska eller 
i hafsytan flytande ägg. 

Sid. 54. Enligt tidn. Stockholms Dagblad (landsortsuppl.) 

år 1887, N:o 95, d. 9 April, hade under storfisket vid Lofoten 

det året fångats 28 millioner torskar. Samma tidning under 

ett annat år anför efter den Norska tidn. Verdens Gang, att 

der vid Lofoten det året hade fångats nära 37 millioner fiskar, 

och att vid fisket varit församlade 32,000 menniskor, med 7,164 

båtar. 

Sid. 68 och 7:de raden nedifrån, framför ordet Gadus: 4, 

Sid. 69, till synonymien: ;,, = C. G. Jon. PETERSEN 
Nye bidrag til den danske Hav-fiskefauna; Videnskab. Medde- 
lels. fra den naturhist. Foren. i Kjöbenh. 1884, p. 157. — 

1886. — Rörande Gadus luscus hänvisa vi för öfrigt till Fr, 

Dar, i Annals and Magazine of Natural History, Februari 1888; 

och till Mc Intosz: Note on the Bib and the Poor or Power 

Cod; Annals a. Magaz. of Nat. Hist. 6:th series, vol. 2, N:o 10 
(October) 1888, p. 348. 

Sid. 75. Enligt C. G. Jon. Petersen (anf. st.) har den 
med säkerhet ett par gånger erhållits inom Danmark, nemligen 
en gång vid Agger och en gång vid Skagen. 

Sid. 92, 3:dje raden uppifrån och efter ordet Gråsej: och 

Rotskär eller Roskär, som är en förvridning af Rundskäring. 

Sid. 102. Enligt A. Gönreer (Proceed. of the Royal So- 
ciety of Edinburgh, vol. XV, 1888, p. 212, pl. III, fig. A) har 
hvitlinglyran (Gadus esmarkii) anträffats på flera ställen vid 

nordvestra kusten af Skotland, på 26—380 famnars djup, och 

tyckes der icke vara sällsynt. 6 

Sid. 110. Enligt O. Toreur (Öfvers. af K. Vet. Akad:s 
Förh. 1887, N:o 6, p. 430) har man i glaciallera vid Lomma 

i Skåne funnit skelettdelar af Gadus saida. 

Sid. 145. Å yngre exemplar af birkelångan (Molva byr- 

kelange) af omkr. 2 fots eller 600 mill:s längd hafva vi stun- 

dom iakttagit, att analfenan varit rödaktig, med hvit, upptill 
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af svart färg begränsad kant, och att både den och 2:dra ryggfenan 

haft en svart fläck vid bakre änden. 

Sid. 148. Enligt tidn. Stockholms Dagblad (landsortsuppi.) 

är 1887, N:o 37, hade då en lake fångats vid Lidingön nära 

Stockholm, som vägde 15.26 skålpund. 
Sid. 155. Enligt M. Braun (Archiv för pathologische Ana- 

tomie und Physiologie etc. von Rud. Virchow, 88:er Bd. p. 123. 

— 1882) förekommer blåsmasken till Bothriocephalus latus 

äfven hos laken (Lota vulgaris) 1 köttet och i åtskilliga andra 

organ och väfnader. 

Sid. 162. Enligt Stockholms Dagblad (landsortsuppl.) 1887, 

N:o 75, p. 9, hade då nyligen ett 575 mill. långt exemplar af 

fjällbrosmen (Phycis blennioides) blifvit fångadt på storbacka 

på 120 famnars djup nära Norra Helsö, i trakten af Strömstad. 

Uppgiften var tagen ur Strömstads tidning, och var utan tvif- 

vel meddelad af Konserv. C. A. Hansson derstädes. 

Sid. 165, till synonymien: Önus maculatus, A. GÖNTHER: 
Report on the Fishes obtained by Mr J. Murray in Deep Wa- 

ter on the North-West Coast of Scotland etc.; Proceed. of the 

Royal Society of Edinburgh, vol. XV, p. 215. — 1888. 

Sid. 171. Uti bref har Intendenten, Doktor ÅA. STUXBERG 

benäget meddelat oss, att ett exemplar af tretömmade skärlån- 

gan (Onos maculatus) i slutet af November 1886 blifvit fån- 
gadt i Göteborgs skärgård och öfverlemnadt till Göteborgs 

museum. 
Sid. 181. Genom Prof. Hz. THtreus välvilja hafva vi er- 

hållit tillfälle att undersöka en liten unge af fyrtömmade skär- 

långan (Onos cimbrius), som af honom blifvit tagen d. 14 

Augusti 1886 vid Lysekil i Bohuslän. Dess totallängd är 25 

mill., och den är således betydligt mindre än den af Couct be- 
skrifne ungen, och afviker för öfrigt i ett och annat afseende 

från den. Dess kroppshöjd öfver locket är 4 mill. Dess huf- 

vud är 5 mill. långt, och ögats längddiameter 2 mill. Afstån- 

det mellan nosspetsen och anus 11 mill. 2:dra ryggfenans 

längd 13 mill. Analfenans d:o 9?/; mill. Bröstfenans d:o 4 
mill. Bukfenans d:o 4 mill. Stjertfenans d:o från stödjestrå- 

larnes början 42/, mill. Till kroppens form och hudbetäckning 

liknar den ungarne af femtömmade skärlångan. Skäggtömmarne 

på nosen äro alle korte och kortare än den å hakan, och den 

främste af dem, på nosspetsen, är böjd rätt ned framom mel- 
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lankäksbenens främre ändar, och är särdeles kort och tillplat- 

tad och mindre tydlig. Hufvudet är ofvan slätt och kullrigt. 
Ögonen äro stora. Den förste strålen i 1:sta ryggfenan är tem- 
ligen lång, men räcker dock på långt när icke till 2:dra rygg- 

fenan, då den böjes tillbaka. Bakom den finnas i den förra 

fenan omkr. 32 helt korte strålar. 2:dra ryggfenan har 45—46 

strålar. Bröstfenorna äro af en elliptisk form och trubbiga 

eller nästan afrundade. Bukfenorna, som hafva 5 strålar, äro 

smala och tillspetsade, och räcka ungef. lika långt tillbaka som 
bröstfenorna. Stjertfenan är tvär, då den är något utbredd, 

och grundt urbugtad, då den är hoplagd. Fjäll och sidolinie 

saknas, men ofvan locket är den senare antydd af en rad af 

3:ne porer. På det i sprit förvarade exemplaret är ryggens 

bottenfärg ljust grågulaktig, och på den synas rader af små 
rundade svarte prickar och mellan desse en svart punktering. 

Hufvudet har ofvan samme bottenfärg och talrike svarte smärre 

fläckar eller prickar. För öfrigt är färgen silfverhvit och glän- 

sande, och på kroppssidorna går denne färg högt upp på sidorna 

af ryggen. Alla fenorna äro gulhvitaktiga och genomsigtiga. 

Iris är silfverhvit. — För öfrigt hänvisa vi till G. Brooz: No- 

tes on the Larval Stages of Motella (cimbria); Proceed. of the 
Royal Society of Edinburgh 1888—1889, p. 156, with a plate. 

Sid. 196, vid slutet af öfra stycket: Vid Haugesund i 

Norge hafva vi hört matfaren benämnas Urebrosme. 
Sid. 210, till slutet af karakteristiken för slägt. Ammody- 

tes: Gälräfständerna äro temligen långa och talrika. 

Sid. 214, 15:te raden nedifrån: Gälräfständerna å främste 

gälbågen äro 25—26, hvaraf 20—21 på nedra afdelningen. 

Sid. 225 och 13:de raden uppifrån: Gälräfständerna likna 

dem hos föregående art, men äro jemförelsevis väl så långa. A 

främste gälbågen hafva vi räknat 23. 

Sid. 227, till 6:te raden nedifrån: Dessutom användes den 

till agn. | 

Sid. 271. Enligt tidn. Nya Dagligt Allehanda (lilla uppl.) 

1889, N:o 94, d. 24 April, hade d. 12 i samma månad ett ex- 

emplar af skolästen (Coryphaenoides rupestris) fångats 10 mil 

nordost från Halsen, nära Käringön i Bohuslän. Dess längd 

var 770 mill. — Enligt benäget skriftligt meddelande af Kon- 

serv. C. A. Hansson i Strömstad hade d. 5 November 1889 ett 

905 mill. långt exemplar af skolästen fångats på backa på 80 
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famnars djup 2 mil sydvest från nämnda stad. — Enligt C. 

G. JoH. PETERSEN (anf. st. p. 157) blef den 13 Mars 1886 ett 

exemplar af skolästen uppkastadt på stranden vid Lökken i trak- 

ten af Skagen. 

Sid. 280, och 10:de raden uppifrån, efter ordet öfverkäken: 

å båda sidor ungefär lika. 

Sid. 283. Uti tidn. Stockholms Dagblad (landsortsuppl.) 

1887, N:o 179, d. 4 Juli, omnämndes, att en hälleflundra af 

13—14 lispunds vigt då blifvit fångad i hafvet emot Anholt 
till af fiskare från Träslöfs fiskläge nära Varberg, och i Janu- 

ari 1891 anfördes i tidningarne, att 2:ne hälleflundror af om- 

kring 25 lispunds vigt hvardera från Trondhjem blifvit bragta 

till salu till Landskrona. 

Sid. 312, till öfra stycket: Enligt tidn. Stockholms Dag- 
blad (landsortsuppl.) 1887, N:o 143, p. 4, hade vid Strömstad 

d. ”3/. 87 erhållits ett 394 mill. långt exemplar af den så kal- 

lade Rhombus hybridus. 

Sid. 317. Enligt benägen uppgift till oss af Doktor J. A. 

Wiström förekommer pigghvarfven i skärgården i trakten af Hu- 

diksvall. 

Sid. 330, efter 9:de raden nedifrån: Anm. I. T. CUNniInc- 
HAM har i Proceedings of the Zoological Society of London 1890, 
p. 340—544, visat, att Arnoglossus laterna är honan och de 

yngre, och Avrnogl. lophotes, Göntrer (Catal. of the Fish. in the 
Brit. Mus. vol. IV, p. 417, och Proceed. of the Zool. Society 

of Lond. 1890, p. 40) den äldre hanen af en och samma 

art. Enligt denna framställning utmärker sig den äldre hanen 

af denna art, som måste behålla sitt äldre namn: Å. laterna, 

derigenom att 2:dre till 5:te eller 6:te strålarne af ryggfenan 

(framifrån räknade) äro betydligt förlängde, och att äfvenledes 
strålarne i den venstra bukfenan, med undantag af den 1:ste 
eller ytterste, äro förlängde, äfvensom derigenom att dess ögon 

äro större än honans. Hanens längd stiger till 200 mill. 

Sid. 331 och till 1:sta raden nedifrån: Hos ett annat ex- 

emplar från samme lokal hafva vi funnit hufvudet förete den 

vanliga proportionen. | 
Sid. 334. C. G. Jon. Petersen har enligt uppgift (anf. st. 

p. 58) i granskapet af Anholts fyrskepp äfvensom i trakten af 

Hesselön tagit flera exemplar af tungeharfven (Avrnoglossus 
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laterna), och han antager derför denna art för att vara statio- 
när i Kattegat. 

Sid. 341. Den samme (anf. st.) har under sommaren 1886 

i södra Kattegat i granskapet af ”Lysegrundens nordlige Vager” 
på 12 famnars djup tagit ett 86 mill. långt exemplar af små- 

hvarfven (Zeugopterus norvegicus), och denne författare upp- 

gifver, att I. E. V. Boas tagit ett 88 mill. långt exemplar af 

samma art på 10 famnars djup vid Hellebek, vid Öresunds 

norre mynning. — A. Gönrteer (Proceed. of the Royal Society 

of Edinburgh, vol. XV, 1888, p. 217, pl. IV, fig. C,; der denna 
art benämnes Rhombus norvegicus) anför, att J. Covcx är den 

förste, som uppdagat dess förekomst vid England, och detta redan 

år 1863. Sedermera har Gönrtner haft tillfälle att iakttaga 4 

exemplar, som blifvit tagna vid England, af hvilka de största 

voro 31/, Eng. tum långa, och ett af dem beskrifves och afbil- 

das. De hafva erhållits på diverse djup, från 6 till 90 famnars. 

Sid. 342, till synonymien öfverst: Pleuronectes Whif-Ja- 
gonis, WazBaum: Petri Artedi sueci Genera Piscium, pag. 120. 
— 1792. 

Sid. 383. Enligt Hovczere (Meddelanden af Societas pro 

Fauna et Flora Fennica, 13:de häft. 1886, p. 169, förekommer 

skrubban (Pleuronectes flesus) i Torneå skärgård. 

Sid. 411, till anmärkningen: Den är troligtvis synonym 

med Pleuronectes pinnifasciatus, KNER, STEINDACHNER; Nitzungs- 

ber. d. math. nuaturwiss. Classe d. Kais. Akad. d. Wissensch. in 
Wien, Bd. 61, 1:e Abtheil. 1870, p. 422, som tagits vid De- 

castris-Bay. 

Sid. 474, tabellen, ofvan sista kolumnen med namnen: Fa- 

miljer. 

Sid. 546, högt uppe: Enligt hvad vi hört uppgifvas, skall 

der dock ännu vid Engelholm och t. o. m. vid Klippan i Rön- 

neå fångas en och annan lax. 

Sid. 697. Enligt A. Gösrner (anf. st. p. 220) lär ström- 

sillen (Argentina sphyrena) alls icke vara sällsynt vid vestra 

kusten af Skotland, der temligen talrika exemplar tagits på 

30—37 famnars djup. 

Sid. 715. Enligt Fiutr TryrBom (Tidning för Idrott 1889, 

N:o 4, p. 28) förekommer siklöjan (Coregonus albula) i vestra 

Småland i sjöarne Unnen och Bolmen. 
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Sid. 718. Enligt samme författare (anf. st.) företager sik- 

löjan stundom massvis irreguliera utvandringar från somlige 

sjöar i Småland och Norrland. 

Till tredje delen. 

Sid. 1, under ordet Sternoptychide: Plattfiskar. 
Sid. 6, såsom not: Om de fosforescerande organen hos med 

den häri fråga varande beslägtade former, och hos andre der- 

med försedde fiskar har R. von LENDENFELD il GönNTHERS Report 
of the Deep-Sea Fishes (The Voyage of H. M. S. Challenger, 

Zoology, vol. XXII, p. 277. — 1887) lemnat en utförlig be- 
skrifning, med afbildningar, pl. 67-83. — En kortare uppsats 

öfver dylika organ hos en dermed försedd fisk (Ipnops) är å 

samma ställe omedelbart förut lemnad af Prof. H. N. MoseLer. 

Sid. 17. Enligt C. G. Jon. Petersen (anf. st. p. 158) har 

ett exemplar af laxsillen (Maurolicus pennantii) erhållits i 

Danmark, uppkastadt på Vendsyssels strand d. 18 Maj 1880. 

Sid. 46, till synonymien: ,, ., F. A. Smitt: Om Sill- 

rasernas Betydelse; Bihang till K. Svenska Vetenskaps Akade- 

miens Handlingar, Bd. 14, Afd. IV, N:o 12. — 1888. 

Sid. 55, långt nere: Ögonen äro i allmänhet jemförelsevis 

något större hos Östersjöns och Bottniska Vikens sill än hos 
Vesterhafvets d:o, såsom af Smitt (anf. st.) blifvit påpekadt och 

i Skandinavisk Fauna blifvit antydt, ehuru skilnaden stundom 

knappt är märkbar. 

Sid. 70, 3:dje raden uppifrån, framför ordet Oktober: Sep- 
tember— 

Sid. 71, till noten 2: Se äfven G. von YurEs: Die See- 

fischerei an der Westkäste Schwedens, Stockholm 1880 (Der 

bohuslänische Häringsfang) p. 7 och följande. 
= Sid. 72, högt uppe: Enligt flera gånger gjorda iakttagel- 

ser äro vid sillfisket i Bohuslän vestlige vindar fördelaktige, 

emedan de drifva sillen in till granskapet af kusten, då der- 
emot de östlige vindarne äro hinderlige för dess ingång. 

Sid. 76, högt uppe: Uti tidn. Nya Dagligt Allehanda (lilla 

uppl.) 1889, N:o 297, d. 20 December anföres en uppgift från 

Svenske fiskeriagenten i Berlin, att den af Tyska staten under 
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Dokt. HeiscEees ledning (1889) utrustade, praktiskt vetenskapliga 

fiskeriexpeditionen lyckats 100 sjömil utanför Jutska kusten 
finna rika sillfångstplatser i slutet af September, med sill af 

långt bättre qvalitet än den Svenska sillen, och hvarest den 

stod i massor. 

Sid. 85, till noten 3: Beträffande de här meddelade upp- 

gifterna hänvisas nu till Fiur TryBom: Sillundersökningar vid 

Sveriges vestkust hösten 1888, Berättelse till Kongl. Civilde- 

partementet; Kongl. Civildepartementet. III. Stockholm 1889. 
I denna rapport har denne författare lemnat en utförlig redo- 

görelse för sina rörande detta ämne gjorda iakttagelser. 

Sid. 92 och i raden 21, efter ordet tjocklek: enligt BoecK. 

Sid. 95. Enligt Doktor A. H. Macm (Berättelse öfver Gö- 

teborgs och Bohusläns hafsfisken under 1887—1888, p. 5) bör- 

jade storsillen ingå inomskärs i södra Bohuslänska skärgården 

år 1887 d. 22 Oktober, men större vadfiske började kring Mar- 

strand och Kalfsund först natten till den 24 Oktober. Enligt hvad 

tidningarne meddelade började den stora sillen i Bohuslän år 

1889 gå till inomskärs redan omkring medlet af Oktober må- 

nad, men enligt tidn. Nya Dagligt Allehanda (lilla uppl) för 
d. 10 November 1889 hade dock sillfisket inomskärs med vadar 

detta år derstädes icke börjat förr än d. 6:1e eller 7:de Novem- 
ber, men då på flera ställen. Enligt tidningarne började det 

stora sillfisket i Bohuslän år 1890 i början af November må- 

nad. — Enligt ofvan nämnda tidning af d. 17 Febr. 1890 hade 

under vintern 1889—90 från Göteborg och Marstrand exporterats 

34,235,125 kilo sill, och med jernbanorna från Göteborg och 

Uddevalla blifvit afsända inåt landet 11,309,000 kilo sill. Garn- 

sillfisket hade under denna tid gifvit omkr. 100,000 tunnor. 

A. H. Maim (Berättelse öfver Göteborgs och Bohus läns hafs- 
fisken under 1887—1888, p. 17) uppgifver totalfångsten af 

storsill i nämnda län under uppgifne tid till 4,849,448 kubik- 

fot; och den samme (Berätt. öfver Göteborgs och Bohusl:s hafs- 

fisken under 1838—1889, p. 27) uppgifver totalfångsten af stor- 

sill under den sist nämnde tiden till 6,581,886 kubikfot. — 

Enligt nämnda tidning af d. 17 Januari 1890 hade vårsillfisket i 
Norge under år 1889 endast afkastat 120,000 hektoliter. 

Sid. 112. I afseende på sardinens föda m. m. hänvisa vi 

för öfrigt till Gzorees PouvcHet: Le régime de la Sardine 1888 
sur la cöte bretonne; Comptes Rendus, Juillet 1889. +D:o Sur 
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Foeuf de la Sardine, ibm. D:o Sur la croissance de la Sardine 

océanique, ibm. 

Sid. 126, ofvanför 11:te raden nedifrån: Karpfiskar. 

Sid. 142. Enligt benäget meddelande af Doktor S. W. 
Tesow skall en nyligen anlagd karpodling förefinnas vid Lång- 

banshyttan i Vermland, och den skall gifva anledning till hopp 

om ett godt resultat. 
Sid. 142, långt nere. På grund af hvad som nämnes 

längre fram, sid. 208, om idens benämning vid Torshälla, är 

det antagligt, att det omnämnda karpfisket vid Eskilstuna afser 

iden, och icke den rätte karpen. 

Sid. 180. Denna art kallas, enligt hvad i 1:ste delen, 

sid. 580 är anmärkt, i Stockholms skärgård Sabbik. 
Sid. 195 och raden 13 uppifrån, efter ordet af: de. 

Sid. 204, långt nere. Enligt senare uppgifter af P. Onrs- 

son (Nya bidrag till kännedom om Jemtlands fauna; Öfvers. af 

K. Vet. Akad:s Förh. 1882, N:o 10, p. 47, förefinnes stämmen 

inom Jemtland i Fyråssjön 1 Hammerdal. 
Sid. 205, längt nere. Enligt O. Grimm (anf. st.) förekom- 

mer stämmen icke i Caucasien. 
Sid. 216, såsom not: Hos Aspius och Abramis samman- 

smälta 2:dra och 3:dje kotornas kroppar så, att man finner 

föga eller intet spår till sutur dem emellan. 

Sid. 222: Tidningen Upsala af år 1889, N:o 145, d. 7 De- 

- cember, uppgifver, att man i ”måndags” den 2 December i ett 

enda notvarp i Båsfjärden vid Hudiksvall fångade ”100 pund” 

id. Denna fångst antyder, att den då derstädes på ett sanno- 

likt temligen djupt ställe stått packad i vinterdvala, liksom 

andre harpfiskar, t. ex. braxen. 

Sid. 232. Enligt O. Grimm (anf. st.) förekommer färnan 

i hela Europeiska Ryssland, men icke i Transcaucasien. 

Sid. 258, l11:te raden uppifrån och efter ordet sarfven: 

Äfven med mörten alstrar den bastarder, enligt A. GönrtHer 

(Proceed of the Zool. Society of London 1889, Part I, p. 50). 

Denne bastard står midt emellan båda dessa arter. Kropps- 

formen är något upphöjd, så att största kroppshöjden utgör 2/, 

af totallängden, utan inberäkning af stjertfenan. Bukkanten 

mellan bukfenorna och anus är hoptryckt till en köl, och de 
bakre fjällen vid denne gå icke tvärs öfver den. Hufvudet är 

litet, och dess längd innehålles 4!/, ggr i totallängden, med 
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undantag af stjertfenan. Nosen är kort, något kortare än ögats 

längddiameter, men underkäken framskjuter tydligen framom 

den öfre d:o. Svalgtänderna bilda en enkel rad. Gälräfstän- 

derna äro mycket korta. Sidolinien har 44 fjäll, och går å 

stjerten tydligen under dess medellinia. Uti en transversel rad 

å kroppssidan äro 8 fjäll ofvan och 5 under sidolinien, och 

mellan sidolinien och bukfenorna äro 3:ne fjällrader. Rygg- 

fenan har 12 strålar, och börjar något litet bakom bukfenornas 
fästen, och slutar framom den 1:ste strålen i analfenan. Denna 

senare har 16 strålar. Färgen är på ryggen grönaktig och på 

sidorna silfverhvit, men mindre glänsande än den hos löjan. 
Ingen af fenorna är rödaktig. 

Sid. 270. Enligt benäget meddelande af Fiskeriinspektö- 

ren Rup. LunpDBErRG, är den fisk, som i norre Vettern i trakten 

af Askersund benämnes Asp, och derför af C. R. Sunpström 
uppgifvits såsom den rätte aspen (Aspius rapax), icke denne, 

utan sik (Coregonus lavaretus). 

Sid. 283. Enligt muntlig uppgift till oss af Lektor P. 
OLsson skall braxen förekomma på ett ställe inom Jemtland. 

Sid. 287. Enligt muntligt meddelande till oss af Prof. 
C. NAUMANN antager han, på grund af färgteckningen, det af 

honom tagna och af Prof. Quennerstebt beskrifna exemplaret af 

den förmodade bastarden mellan braxen och mörten för att vara 

en bastard mellan braxen och sarfven. Det hade uti färgteck- 

ningen mycken likhet med sarfven, och liksom denne å kropps- 

sidorna en märkbar guldglans. Dess nedra fenor voro starkt 

röda, och dess ögonring var gul. Så lär det enligt ho- 
nom äfven hafva varit förhållandet med det af honom tagna 

och till Göteborgs naturhistoriska museum förärade exemplaret. 
Sid. 292. Långs midten af framryggens öfre kant är der 

å de här beskrifna exemplaren af i fråga varande bastard icke 

någon fåra, utan fjällen betäcka denne kant taktegellikt. 

Sid. 324, såsom not: Skärknif är i Skåne benämningen 
på de knifvar, hvarmed man skär hackelse. 

Sid. 346. Nissögat (Cobitis tenmia) benämnes af FIScHER- 

stRÖM i hans beskrifning om Mälaren, sid. 187, Stenbicka. 

Sid. 356, ofvan 12:te raden nedifrån: Malfiskar. 

Sid. 368. Med afseende på den egendomliga byggnaden 
af de 4 främsta kotorna och deras delars samband med hörsel- 

organet hänvisa vi till T. W. BrincE och A. C. Hapovos: VII 
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Contributions to the Anatomy of Fishes. I. The Airbladder and 

Weberian Ossicles in the SiluridXx. Communicated by Professor 

A. Newton. In Proceedings of the Royal Society of London, 
vol. XLVI, p. 309. — 1890. 

Sid. 458. Enligt D:r A. H. Main (Berättelse öfver Göte- 
borgs och Bohus läns hafsfisken under 1887—1888, p. 24) har 

ett exemplar af store kantnålen (Syngnathus acus) i Juli 1887 

blifvit taget i Gullmarfjärden i Bohuslän och öfverlemnadt till 

Göteborgs museum. 
Sid. 576. Kandidat L. Jäcerskrörnp har, enligt benägen 

uppgift till oss, funnit gökrockan (Raja fullonica) temligen 

talrik vid Sörön nära Hammerfest i Norska Vestfinmarken. Det 

exemplar af denna art, hvaraf vi här ofvan meddelat detaljerade 

mått, har förut af honom blifvit hemfördt från trakten af Ber- 

gen i Norge. 

Sid. 625. Öfver en yngre hona af håbranden (Lamna 

cornubica), som af Prof. HJ. TukbzrL blifvit under Augusti 1890 

hemförd från Bohuslän, och som vi erhållit tillfälle att under- 

söka och uppmäta innan den blef uppstoppad, hafva vi gjort 

följande anteckningar. Totallängd till spetsen af öfra stjert- 

fenfliken 4 fot 67/,, tum, dec.m. eller 1400 mill. Kroppens 

höjd vid början af 1:sta ryggfenan 225 mill. D:o tjocklek vid 

bakerste gälöppningarne 200 mill. Stjertens höjd öfver den 

öfre inskärningen framom stjertfenan 31 mill. D:o bredd vid 

—d:o 84 mill. D:o höjd något bakom nämnde inskärning och 

strax framom stjertfenan 40 mill. D:o bredd derstädes 75 mill. 

Dess bredd tilltager starkt framåt, emedan dess sidokölar äro 

der starkare utstående. Den har, såsom antyddes, något litet 

framom stjertfenan både ofvan och nedan en liten grund, tvär 

inskärning, af hvilka inskärningar den nedra är något framom 

den öfra d:o. Afståndet mellan nosspetsen och kloaken 806 

mill. D:o mellan kloaken och öfra stjertfenflikens spets 388 
mill. D:o mellan nosspetsen och bröstfenan 687 mill. D:o mel- 

lan d:o och 1:sta ryggfenan 450 mill. D:o mellan d:o och buk- 

fenorna 784 mill. — Hufvudets längd till 1:sta gälspringan 
268 mill. Nosens d:o till ögat 96 mill. D:o d:o till munnen 
103 mill. Ögats längddiameter 40 mill. Pannans bredd midt 
öfver ögonen, med inbegrepp af huden, som betäcker dem ofvan, 

37 mill. 1:sta gälspringans höjd 96 mill. Bakersta gälsprin- 
gans d:o 84 mill. Den bakre kanten af den hud, som bildar 
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lock öfver denna senare gälspringa, sträcker sig något litet 

bakom främre kanten af bröstfénans bas. 1:sta ryggfenans ver- 
tikala höjd 162 mill. D:o längd vid basen 143 mill. Dess 
öfre spets afrundad. Dess nedra bakre hörn spetsigt utdraget. 

2:dra ryggfenans vertikala höjd 23 mill. D:o längd från bör- 

jan af dess bas till dess bakre spets 59 mill. Längd af dess 

bas 25 mill. Analfenans vertikala höjd 28 mill. Längd af 

dess bas 28 mill. och dess längd från början af basen till dess 

bakre spets 62 mill. Bröstfenans längd 253 mill. D:o bredd 

nära basen 140 mill. Dess spets är trubbigt afrundad, och den 

har baktill vid basen en afrundad flik; dess främre kant är 

bågböjd och dess bakre d:o är urringad, och den är afsmalnande 

emot spetsen. 2:dra ryggfenan sitter något litet längre till- 

baka än analfenan, och båda äro, såsom måtten utvisa, helt 

små och baktill spetsigt utdragna, och den förra har den öfre 

och den senare den undre kanten afrundad. Bukfenans längd 
123 mill. och bredd 78 mill., och den är nästan rhomboidiskt 

triangulär, med bakre kanten urringad, yttre hörnet trubbigt 

och det inre bakre d:o spetsvinkligt, dock med trubbig spets. 
Stjertfenans öfra fliks längd i rät linie 312 mill. och dess 
undras d:o d:o 250 mill. Stjertfenans höjd öfver dess bakre 
spetsar 375 mill. Afståndet mellan öfra flikens spets öch in- 

skärningen eller afsatsen i dess undre kant 68 mill. — Nosen 

är af konisk och framtill trubbigt tillspetsad form. — Ögonen 
äro af medelmåttig storlek och hafva inga rörliga ögonlock. 

Spruthålen äro ytterst små, och voro å det fuktiga i sprit för- 

varade exemplaret icke märkbara, men blefvo med tillhjelp af 

loupe synliga efter uppstoppningen. Näsborrarne äro mera än 
dubbelt närmare ögonen än nosspetsen, och pupillen tycktes 

vara vertikal. Nosens öfre profil horisontel och dess undre d:o 

något uppstigande. 
Sid. 688, raden 8 uppifrån, efter ordet utan: egentlige. 
Sid. 702, och raden 10 nedifrån, efter ordet gälkorgen: 

som omsluter gälarne och. 
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12 

294 
336 

627, 628 
619, 627 
627. 628 

; VI3 
113, 114120; 121 

, 110, 113,114,. 120 
504, 598, 599, 

609, 610, 618, 620, 627, 628 
alpinus (Salmo) II 507,598,599,609 
amarus (Rhodeus) 251 

548 
227 
771 
485 

691, 700, 705, 716 
699, 713 

210 
. 211, 212, 221, 222, 

2927, 228, 357 

375 
öd 753, 749, 251, 752 

å 490, 529 
LSS 531, 540, 541. 

546, 547, 555 

Sid. 

antiquus! (Fusus) I CK 540 
aper (Labrus) I -. . 420 
Aphia SER 625, '627, 628 
Aphya 20 DE 561, 625 
Aphya stön 0205 020 
aphya (Phoxinus) UAE 
aphya A SMNES ENA ND 

SRA (SV DI TILAS IN os EE 179 
aquila (Myliobatis) ,» -. . - 534 
aquila E va fr LOGEDID 

» (Baja) ST ONE ab 
aquila, (SCISNA) I oc CT EID 
aquila 3 SG år RA RAD 
arctica (Liparis) , SOURLIN SS lo) 
arcticus (Galeocerdo) TIE: ANSSI 
arcticus 3 FRIES FAL Ne 

(Gymnetrus) I . . 462 
(Gymnogaster), -. . 462 

” "> (Mallotus) II 646,647, 662 
3 (Osmerus) » 646, 647 
5 (Salmo) RASER FLER 7 0 

(Squalus)y ser uRAr sr nOlS 
arcticus (Trachypterus) I . . 462 
arcticus SYTER BEIRADS 
argentea (Chimera) IH ÖVAR RER AG 
argenteola (Motella) II —. . 186 
argenteola ; bådar USD 
argenteolus (Gadus) 170, 190 
argenteus (Ammodytes) II 228, 232 

(Fanoj LEE SON 
(Regalecus) LICSEER ed 

Argentina 3 SULOR 408-100 
Argentina I 331 & II 678, 679, 

680, 692, 693, 698 & Ill 11, 791 
Argyropelecus 1 Mee KN 2 
Argyropelecus I 755 MU . 34 
AN EykOS OM US NA ALLS er AE ASAT 
Ärgyrosonrus 3 LJ ETS TOG 
Arnoglossus ROR EN sa i ara, 
Arnoglossus 21330, BIO: NGN 
arnoglossus (Pleuronectes) II 373 
Arthropteri I RSK RS (ig ll oll 
ascanii (Blenniops) I +. . . 492 

st H(BIennids) Ia sata rand 
sr (GYMmnetsus)öSt Cares: 485 

3 I sar ESTG 
A'scaris v LUNSie PAS VED 

ASBILUSS, Ake SFSR TANNER SST 
ASpidopnorus tl oc fr LOT ALA 
VÄ SPruUS IDE 18 rd grn RA Ag KAO RAA 
Aspius »,» 195, 245, 253 254, 261, 

262, 794, 795 
aspirus, (Abramis) II? Gå Jör202 

» — (Aspius) ENL 
»  (Coregonus) I 727, 748, 778 
or VA OFPLIDGS et TILA EA 
SO EIIOTUGISCUS I. Insarirkasr ns ARA 

aurantiaca (Soleay II . . . 432 



300 

auratus /Carassius) II TYS 
z (Cyprinus) 1 50 III 

auratus 3 III 
(Mui EI395 

auratus & 3 4147 ITI 
Aurelia II : 
aurita (Aurelia Au 
ausonii (Salar) II 
australis (Zeus) I SRV 
Auxis 3 FE np ps 
Auxis 3 : 

Balenoptera 11 . 659 III 
Balistes MM -. 
Balistes 
Balistide , 
Balistide , i : i : 418, 
Balistina 
ballerus (Abramis) ST : 273, 

ballerus s JE Lr20D: 
(Cyprinus) » 

” (Leuciscus) , - 
balthicus (Hemirhamphus) II 
banksii (Gymnetrus) I 

(RE SAleCUS)L sk 
barbatula (Cobitis) III 
barbatula å 333, 
barbatulus (Nemachilus) II 
barbatula - En 
barbatus (Batrachus) I 

Register. 

Sid. 

158 
158 
158 | 
413 
1714 
49 
49 | 

567 
290 | 
279 
280 

32 
420 
420 
418 
419 
419 
294 
329 
295 
295 
443 
476 
476 
332 
334 
J33 
334 
750 

ET (Gadus).. IL. 081398 160 
(Liparis) I -. 688, 
(Lophius) , 

Barbus II 
Barbus », ES 
barbus (Cyprinus) III 
bassanus (Dysporus) III 
Batrachide I . sc. | 
BOAACMAR gr ars Rd. 458, 
Batracocephalus II 
Batrachus I 
Batlrachusi= ti st of. a AD: 
batis (Baja) III . . . 546, 
batis >» ; 5 
Batoidei 
Bathynectes II .. : 
behnii (Hemirhamphus) II =. 
Belone I 255 II 435, 436, 
Belone II SR 
belone (Esox) I 

(Mullus) > . 203, 

. 435, 

689 
(DA 
208 
176 
177 
Ir 
75 
88 

749 
195 
749 
750 
584 
9385 
33l 
240 
443 
437 
436 

berggylta (Labrus) I i; : 418, 419 
berggylta 2 SA 0N421 
Beroöé ITS: Heb jer fr 
Berycide I RE RESAN et Nar IR 
Beryx RS 76 
Beryx 2 76 II 254 III 769, 770 
biaculeatus (Premnas) I 340 

Sid. 

bicuspis (Nannoniscus) Il —. 28 
bifilosa (Acartia) III Urs 
Hiturens. (Cadus) si ve FIENK56 
bimaculata (Mirbelia) I ... .. 739 
bimaculatus (Cycelopterus) I . 739 

S (Gobiesox) NN SORT (215) 
(Lepadogaster) , . 739 

bimaculatus sl 
bipuncetatus (Abramis) IBOEE SR 
bipunctatus 5 Ar SAR 

(Alburnus) ROR 
(Cyprinus) sö SAD2A 

- (Gobius) I . 609 
bjoerkna (Abramis) HI. 314 
bjorkna 7 SN DE 

- (Cyprinus) Str s20a 
björkna (Abramis) FEL 
Blennmide I . . . . 458, 489 
Blenniid2e 490882 TIRANS 
Blennioidei =, SENSE) 
blennioides (Gadus) IH -. 0 ig LIG 
blennioides (Phycis) > - 2.156 
blennioides 3 5 157 III 788 
Blenniops I >. 4915 492 
Blennius » 491,492, 507, 

Bild6 I 022, ANOS 
Blicca, Ila. > + 205, al3: ol 

I blicea (Abramis) II . 273, 313 
blicca skald ol 

FR (CYprInuSs) Är 
| ((HeuCiscUS)A SLI es enskild 
| Bliccopsis RNA 
blochii (Trigla) To 172 
bogmarus ('Trachypterus) I 462, 463 
bolmeniensis (Coregonus) IT . 740 
bonaparti (Pelamys) IN ER200 

I borealis (Batrachus) RR ES 
4 (Beryx) I 76, 77, 78 III 769 
4 (Conchoeceia). III : + 24 
3 (Lemargus) oo» ' « « 680 
3 (MauwroleuSs)i bosse 
I (Pandalus) z 2. 603 

(Pleuronectes) II 360, 365 
» — (Scopelus) 10 8 er Ut 
- (Scymnus) RES fialell) 

(Squalus) vr a aN0S0 
Boreogadus Il: FE 0 104,12 
Boreogobiusi. IL oo. sc Ö20;-628 
Boreophausia II . . 657 III 82 
Bosmina, <> . I O25 LARSEN Si 
bostoniensic (Anguilla) AUD 
Bothriocephalus I 363 II 496, 565 

III 788 
Bothus II 280, 305, 306, 312, 318, 

319, 326, 327, 356, 370, 371 
BothusS Il are ber a AOL DE 
Bötia. IE ta fs ÄN NIEO 
brachycentrus (Gasterosteus) I 343, 344 



brachymystax (Coregonus) 
TGN (NISSAN Ö2N 163, 

Brachyochirus . I 
brachypoma (Salmo) II 
Brama I 

Register. 801 

Sid. 

INS 
764, 776 

625 
24508 

290, 299 
Brama ', 293; 298, 300, 301, 310; 

SAUL 
brama (Abramis) III 
brama : ? 

» (Cyprinus) 
brama (Pterycombus) I 
brama så ; 
branchialis (Ammocoetes) I 

Callorhynehus HI 
cambricus (Salmo) IH 
cancelloides Ng II 
Cancer I 4 
camnicula (Seyllium) VIE 
canicula - RES 

Lilljeborg Fiskarne. II. 

317, 322 
2173, 274 

2175 
274, 215 

291 
'292, 310 
ITE 00 
TRE 

3 (Petromyzon) <ÄTIII 709 
Branehiostoma III T44, 752 
Brancluostoma (DTD 
Branchiostomatidae 750 
brasiliensis (Thynnus) I 271 
breviceps (Alburnus) HI 254 
brevipes (Salmo salar) II 547 
brevipinna (Lemargus) II 680 
brosme sive ascanii (Blennius) I 491 
brosme (Brosmius) II 203 

FI (GROUS) 3 202, 203 
brosme (Brosmius) JNA R02 
IBEOSYNUSF UL dc  (, JO 202-203 

: Brosmius , 3 202 
Brotulini Se 
Brotulini , AGS 200 
bubalis (Cottus) i 124, 153 
bubalis 153, 154 
Buccinide SEE RR 
Buccinum 540, 754 
buggenhagii (Cyprinns) III 286, 291 
byrkelange (Gadus) II . 140 
byrkelange (Molva) Silk 
byrkelange så ONLERTAO EE NIE NITS 
Bythinia SEEK Vr ÖRAT 
Bythocaris (öre 240 
Bythotrephes 722 

eeruleus (Labrus) I 429, 431 
Calani IEEE NOG 
Gala nESsk def LVM II 8 111 
callarias (Gadus) » Di; J2 
callarias NA Jii dd 

SÄS (MOrriua) .s 33 
Callionymini I 561, 647 
Callionymus Pe 561, 648 
Callionymus 048, 6501-0515 

652, 566, 667. 668 III 782 
5217 

568, 610 
608 
154 
645 
646 

Sid. 

canicula (Squalus) III : oo. .- 645 
canis (Galeus) SUL) NANO 
Cantharus Luna) 209-210 
Canthanus. 42.0, 20N2r MR 
cantharus (SPaxusjartan:A . 200 
capelanus (Morua) IE 5 of ot0sT 
capillata (Cyanea) 1 336 II 49, 

60, 68 
capito (Mugil) I0D '408 
capito AELI300: 409, 414 VEN0GS 

CaraNngideN van Is de TA320 
Caranz EL AR FIRE SAO EEE OL 
Caranx a Sd OA OSÖRR 
Carassvus. ATI I Sus RSA lalkd 
Carassius Å JNASILDS 
CAT ASSWUS (Cyprinus) TE Gx pl ola 
carassius 8 HAS 
carbonarius (Gadus) II , : 84 

: (Merlangus) II — 84 
? (Salmo) SSW ORO 

Carchkamast mt... 605609 
Carcharias A . . 609, 610, 611 
carcharias (Squalus) III . . 680 
Carchartide K 607, 608 
Carcharini SERA (OJ) 
Carchariini 3 a NSANONO 
Carcharinus ss ARSAGLO 
Carcinus > I falls 
Cardium pod st SAD 
Carelophus I MH vill) 490) 491 
Garelophust .» & so sr AOLNAD2 
Careproctus , 1070 1682 
Careproetus 682, 683, '690 III 783 
caribeum (Branchiostoma) III 765 
carinatus (Cyprinus) III . - 304 
carneus (Labrus) I 429, 430, 431 
carpio (Cyprinus) TIT «oc oc 129 
car pio FSE BRIGETA 1 (0 I er 
carpio (Salmo) SGD Re 
cataphractus (Agonus) I 186, 187 
cataphractus ? 1 ABENE 

7 (Aspidophorusju, 0 4 löd 
a (Cottus) TIN ERLST TIDS 

eatulus' (Pristiurus): TIIT- = . 657 
catulus a - 2 RET 

3 (Scyllium) h 652, 653 
så (Squalus) 5 645, 657 

caudispinosus (Scopelus) III 25, 26 
Centridermichthys NOTES 
Centridermichthys ;, 1£å JOLGAG2 
Centroblennius ANNES 
centrodontus (Pagellus) I ÖR ER 
centrodontus » E 2156 TAG 

(SParus) » > RAS 
Centrolabr USTA KVÄLSRASE 
Centrolabius. 5 JANE 0 ESR 
Centronotus slet IKAO0ISAT 
Centronotusti.,; > - DOT, 22 

51 



802 Register. 

Sid. Sid. 

Centropages III OL TBS ELO lOobitist 1 TIN H8ENSS2BSS, 
cephalus (Cyprinus) III 223,225, 226 334, 345, 346, 355, 795 

55 (Leuciscus) ,, . - 224 | Cobitis II : 332 
4å (Mugil) I JON COCCHNL- ggr Fes br MENT RESTS 2 

(Squalius) III . 224 | Cocciuni ,, : S) 
Ceratodus 1 34, 35,37 | coecus (Gastrobranchus) TIL 30 
cernium (Polyprion) ,, 71 | coelorhynchus (Macrurus) IT 241, 253 
cernium - 72 | coelorhynchus (Lepidoleprus) II 253 
cernua (Acerina) i 66 5 (Macrourus) <<», 253 
cernua ; i 67 | » (Macrurus) II 253, 251 

» (Perca) ES 66 | colias (Scomber) I UN RME 
Cetorhinus III '632, 633 | colias S 236, 237 
chagrinea (Raja) 570 | communis (Alausa) I 113 
chalybaeus (Squalius) ,, 199 | Conchoecia 7: of 2d 
Cheilodipterus I ISEN GONG ITE RN 402, 4il 
chelo (Mugil) i 395 | Conger ju SATA HOS) 
chelo = ,, . . 396 | conger (Murgena) 5 410, 411 
Chimera II 139 111 511 Congrogadini II 233 
Chimera III 511 | conspicillum (Batrachus) I >. 750 
Chimeride « + 5101 Coregonus "II ENE49S 7020 
Chironectes 1 78, 776, 777 | Coregonus ,, 679, 699. 706, 707, 710 
Chondrostei III 48611" "TATT T20, 212 ERNER, 
Chorda 87 KA3BNL 730, T32, 33, OETISKA 
cicatricosus (Pleuronectes) II 410, TAL TAS, TAS, TATTO ENS 

411 760, 779, 780 III 791, 795 
cicerellus (Ammodytes) ,, 210, 228 | coretta (Thynnus) I. 255 
cicerellus ES 2201 50072S7 LITET Fö AR 114 
cicerelus 5 5 228 | cornubica (Lamna) III 620, 796 
Ciliata SÅ 189 | cornubica 4 a 620 
cimbria (Motella) II 176 III 789 | cornubicus (Squalus) 211620 
cimbrica = ,. 176 | Coryphena 1 293, 306 II 242, 259, 466 
cimbricus (Enchelyopus) 11 175: | Coryphenide I os cc. 222, 290 
cimbrius (Gadus) 5 175 | Coryphenide ,»,, - « 290 

(Onos) 11 163, 176 11I 788 | Coryphenini ,, - KR IRL 
cimbrius FEELGE 164, 175 | Coryphenoides II EN 
circularis (Baja) 111 546, 564 | Choryphenoides ,, "259, 260 III 789 
CILOUWATISE Cs, ik 548, 565 | Cottidae TC: VA ANRSD 
Cirrostomi 1 38 III 745 | Cottide pl 0 AITS 
Cirrostomi I ar 35 | Cottini Ak bee) 
cithara (C allionymus TN; 667 | Cottini R 90, 112 
Clausia TIT 81, 83 | Cottunculus 2 KIONELLS 
elavata (Raja) » « 546, 555 | Cottunculus be TAS 114 
clavata (Dasybatis) si sr DONG OLLUS E 2 SS KOOFIR 

» (Raja) III . 547, 555, 556 | Cottus 4189, US, JAAA 
Clinus I 500, 507, 515 135, 136, 144, 149, 151, 153, 154; 
Clione III . SI, 8215 158; 160, TOR TISNG210 101, 702, 
Clupea I 254, 636 II 357, 646, 11111298 

IIT, 133; 44; 45, 46, 97,-98N1IOG) Couchia. II 185, 186, 190 
113, 114, 120, 121, 563 | couchii (Acantholabrus) I- 447, 448 

Clupea MIT 43 | Crangon II 185 II 563 
clupearum (Ascaris) NR 77 | crassicornis (Actinia) I. . 340 
Clupeidae II 474 III 31 | Crenilabrus I . ; 418, 436 
Clupeid2 III siiPa2ICrentlabrust oy, . 437, 442, 453 
Clupeini . 32, 43 | cruentatus (Gobius) I SID 
clupeoides RR II 699, 707, 740 | Crystallogobius RS OS) 

- (Salmo) vs AR TAT I Crystallogobius I 640-641 mö 

Cobitidini Ti . 40 | Ctenodon $ 5 499, 501 
Cobitidini III 128, 331 | Ctenolabrus oe OVAT 



Register. 803 

Sid. Sid, 

Ctenolabrus I 442 | Diaptomus II . 5 625 
cuvieri (Argentina) II 693 | didactylus (Batrachus) I 749 
cuculus (Trigla) I 171, 179 | didactylus S äg 750 
CACWlNSK 3: 5 172, 150 | Dimeracanthus III Sal 
cultratus (Pelecus) III 324 | Diodon » 425, 426 
cultratus (Abramis) , 324 | Dipnoi I 34, 35 

ce (Cyprinus) ,, 324 | Dipnoi 5 38 
5 (Leuciscus),, . . . 324 discaudata (Acartia) > III . 83 
S (Belecus) ,, > -KN324 Uispar (MHabras) I 430, 431 

Cuma II böt NG . +» 1851 dobula (Cyprinus) 1II 199, 223,224 
Cyanea I . . 336 IN 49, 60, 68 - (Leuciscus) . 223, 224 
Gyclopsi Il, > « - 722 | dolabratus (Alburnus) TITII . 234 
Cyclopteride I. 458, 681 fa (Leuciscus) » 230 
Cyelopterini —,, - 681, 717 | draco '; (Trachinus) I 82 
ÖFClOPpLenUsk ks len a sr 4 IS Adraco 5 53 
Cyelopterus ,, 683, 688, 703, 717, | draculus (Callionymus) ark DO 

718, 719, 734, 735, 739, 748 111 784 | dracunculus ,, 1 650, 651, 652, 667 
Cyclostomi I . . +» 39 III 687 | drummondii (Echiodon) IL oo. 234 
CYClöstomi,, > 34 ,, 687 | dubius (Ammodytes) se - MASSA 
cynoglossus (Gly ptocephalus) II:387. 6 0. SA(Muöllus) I kbos204 

5 (Platessa) » 387 | ductor (Naucrates) I1I 611 
S (Pleuronectes) » 295 | dumerilii (Syngnathus) . 459 

386, 387, 402 | dwinensis (Platessa) II 410,411 
cynoglossus Sd 359, 386 (Pleuronectes) 410, 411 
Cyprinide 474 III 126 Dysporus — 11II 5 ME 
Cyprinide [JUNE 128 | Dytisci 10 KL 1733 
Cyprtinini BARE ta Eld 
Cyprinus JA 280129 kEHeheneise 284 III ASS 
Cyprinus I 50 = III 129, 130,136, | Echiodon II i I Je fr 

147, 148, 158, 161, 162, 169, 177, | edulis (Mytilus) I 540 
HTOTESOTT99, 207, 223, 234,253,, | egerti (Anarrinehas) ok 541 
254, 261, 274, 275, 287, 295, 296, | ekströmii (Gobius) Ks 580 

304, 313, 322, 324 (Liparis) Boa 704, TI2 
Cyttide I : sl F222) 120 elatus (Cyprinus) — III. 130 
Cyttini 221 | elongata (Clausia) =, BO 
czernayl (Owsianka) TR 245 AS (Molva) II 140, 141, 142 

,' (Platessa)j = 387 
dactyloptera (Scorpena) I . . 108 /elongatum (Myctophum IL pu olet 
dactylopterus (Sebastes) » 92, 107 | elongatus (Elba IIOKIT Hav 
dactylopterus Å - 108 | elongatus (Scopelus) III 19, 25 
Daphnia II . . 722 III 144 | elongatus i börs NRA 
DäsypatiskIl vet 556 | Encheliophis II 235 
Dasybatus , Jr a 50 Fenerasieholus.(Clupes)er sILISpiNNnSS 
regtdelvios (Beryx) 176 ENS ad (Engraulis) ,, 33, 34 

III 769, 770 | enerasicholus a NNRRSO 
decagonus (Agonus) I 186, 193 | Engraulidint 53 J2 
decagonus » «. 193, 194 | Engraulis År öd 

- (Aspidophorus) I 193 | Engraulis BIS 33 
delineatus (Leucaspius) — III 244 | Engyschist2e F 373 
delineatus å » » 245| Entelurus WAekr 05 

: (Squalius) , 244, 245 | entomon (Idothea) I OTIT02 INIF60T 
Delphinus I . . 1241 IL 453: eperlanus (Osmerus) IL ; 630 
delphis (Delphinus) I 241 453 | eperlanus 5 ,» 630,631,644 
dentatus (Fierasfer) II 234 5 (Salmo) s 630 
dentatus - 234, 235 | eques (Phyllopteryx) II 435 
dentex (Salmo) si 567 | Equisetum LS 203 
depurator (Cancer) I 754 | eriox (Saimo) II 513, 566, 567, 568, 
dergle (Scardinius) III . 234 585 



804 

Sid. 

ernstii (Petromyzon) II 704 
Erythrinus åk Are 

erythrinus (Pagellus) I —. «. 220 
erythrinuns 5 mid ite ESO 

(Sparus) S 220 
erythrophthalmoides (Bliccopsis) SM 

23 
TEE almus (Cyprinus) III 234 

(Leuciscus) , 234, 
235 

(Scardinius) , 234 
erythrophthalmus (Leuciscus) , 188, 

233 
erythrops (Cyprinus) 234 
esmarku (Gadus) II . . -. 32, 98 
esmarkii ; 98, 99 Til 787 
esmaribu. (I,YCOdes) » - =  - 6 
esmarkii 3 FY BRP if 
Esocid2e I 42 
HEsocida II AT 4, 475 
Esox BETPOIRS SRF 476 
Esox st joNLST aRAgO 
Euacanthini I ST (0 
Fuacanthini Me 43 
Euch&eta III SETT Lo! 
Eumicrotremus I TONER TA 
Fumicrotremus , skdn ko 
europeus (Aspidophorns) i 187 

z (Hemirhamphus) II . 443 

Eurycercus 211020 
Eurynorhynchus II >. 206 
eurypterus (Lophius) IST 
eurystoma (Anguilla) IIS 376 
Evadne st Öl s80 
evolans (Exocoetus) II 468, 469 
exiliens » 407, 4602 
Exocoetus sl 439; 4603 
Exocoetus II . 466, 467, 468, 472 
exoletus (Acanthol: brus) I 453 

»  (Centrolabrus) ; 453 
»  (Crenilabrus) » 447,;453 

(Habrus), I 430--4310458 
exoletus Å ske Kl LOIS KRIDE 

exsiliens (Exocoétus) II —. . 466 
exsiliens 5 ö 468, 469 

faber (Zeus) I USER TES TUR) 
faber 5 285, 2850, SL 
fabricii (Boreogadus) II sv kOd 

»  (Cottus) I SAPA EV ie 
> i((Gadus) yr: 103 

(Liparis) I 716 III 183, 1784 
fabrici 716 

3 (Lumpenus) I 515 
fabricii 3 e LARDI 
fabricii (Macerurus) IT 2412 
fabricii ATG 20) 

2000-201 

Register. 

Sid. 

falsavela (Raja) NI. 565 
farenus (Cyprinus) , 274, 295 
fario (Trutta) If. 567, 568 

SKE ((SENEND) SKB O 
(Salmo) J05b0T ,567,568,585 

faselatus (Orthagoriscus) III 425 
fera (Coregonus) IT 735, 755, 760 
ferox (Salmo) st, 568, 578 
Fierasfer 3 LR ESIST 
Fierasfer 3 234 
Fierasferina 5 "233 
Fierasferini NEG 233 
filur ((Chorday. .. MIT sö 
finmarchicus (Calanus) IT 111 111 81 

tl 
finta (Alausa) II sanob20 

(Alosa) 120, 121 
» (Clupea) 120, 121 

finta 5 44, 120 
flavescens (Brosmius) II 203 

E (Gobius) I 610 
flavipinnis (Cyprinus) III 130 
Flesus II did 
Alesus (Pleuronectes) +» 359, 376 
flesus 5 > 300301, 

SNÖ, ING SYLT SIN ANSI 
Fästa EE 563 
fluviatilis (Anguilla) III 376 

Å (Barbus) a 177 
fluviatilis (Gobio) 5 161 
fAluviatilis 3 162 

s (Hampetraj. » va dt W6D3 
fluviatilis (Perca) 1 IST 
fluviatilis , 3 NRA 
fluviatilis (Petromyzon) II '692, 693 
fluviatilis E 217 693,:694 
foetida (Phoca) 7 sr 504 
fontinalis (Salmo) II 501, 620 
fossiuis (Cobitis) LIT:s 350 
fossilis 7 FA 355 

»  (Misgurnus) ri 
franklinii (Pleuronectes) II 410, 415 
friesii (Gobius) I 563, 573 I 778 
friesil 5 Er stl ONA 
frigidus (Leuciscus) TILA EFIa Red 
frigidus (Lycodes) IL  . 6, 19 
frigidus » besk rNeO 
fullonica (Leucoraja) II 570 
fullonica (Baja) = 546, 569 
fullonica 3 » 570,5380, 796 
furcatus (Phycis) lin 5 156 
furciger (Icelus) I 164 
fuscus (Raniceps) II 195 
HUSUS: AM Ses de: 5 540 

Gadide TH. IA 
(Fadide. 17730 
Gadus : SÖS 



Register. 

Sid. | 

Gadus. II 31, 32; 33, 54,55; 61, -62;| 
68,69, 76, T7,.18, 83,84; 92,93, | 
SSr9OT103, 1045 112117 118 
20131; 140; 1147, 156; 185:-195 

202, 203 II 81, 787 
Galaxiide II 475 | 
Galeocerdo III : 617 | 
(RIEOCSKLANN: 4 den 6 el VA KS 618 | 
Galeorhinus ,, : GL2N 
galerita (Blenniops) I 492 

S (Blennius) SAST 
Galeus 608, 612 
Galeus 3 612, 613 
galeus (Galeorhinus) , OL 

»  (Squalus) : 613 | 
gallivensis (Salmo)  IlI 568 | 
Gammaracanthus 3 597 | 
Gammarus TINGS IS 
Ganoidei Ir36r CUT SR 
Ganoidei AHN 485 
Gasteracanthus JA SODN 
Gasterosteidae Z 44, 341 | 
Gasterosteus É 341, 342 | 
Gasterosteus 3 342, 344, 363 | 

364, 369, 370, 371 | 
Gastrobranchus I DR 730 
gelatinosus (Cyclopterus) I 683 

(Liparis) Uf 783 | 
genivittatus (Salmo) II 567 | 
germo (Orcynus) I 298 | 
gibelio (Carassius) ENT UvR4S 

»  (Cyprinus) > 147,148 | 
giofredi (Coris) s 775 

5 (Julis) TT5 | 
glaber (Pleuronectes) II 411 | 
glabra (Platessa) C 411 | 
glacialis (Gadus) AN (07 

: (Pleuronectes) , 410, 411 | 
5 (Scopelus) — III 20, 211 
i (Squalus) 680 

gladiator (Orea) I 391 III 631, 685 
gladius (Regalecus) ER 483 
gladius (Xiphias) Jå 380 
gladius 5 a 380 | 
glanis (Silurus) III 358 
glanis A FLBBISALLL 
glaucus (Carcharias) ITl 609 | 
glaucus | 610, 611 | 

3 (Larus) I 446 | 
i? (Squalus) III 610 | 

glesne (Ophidium) I 475 | 
glesne (Regalecus) 1475] 
glesne » I 475,476, 487 III 777 | 
glutinosa (Myxina) I 730 | 
glutinosa (Myxine) » 730 
glutinosa $ 3 730, 731 

glutinosus (Liparis) I 683 | 
Glyptocephalus I 387 

Lilljeborg Fiskarne. III. 

805 

Sid. 

Gobiesocide = I 458. 737 
Gobiesox 3 FinhsT30 
 Gobide sd 458, 560 
I Gobiid2e ? SANDÖ 

Gobiini 3 561, 680 
Gobio III 128, 161 
Gobio INU RHTG2 

gobio (Cottus) I 118,T240125 

gobio s MÖR. Til2O 
5 (Cyprinus) III 161, 162 

Gobiosoma I 640 
' Gobius ; 561, 562 
| Gobius I 563, 564. 565, 573, 575, 

579, 580,1586,1587, 1509; 595, 596, 
602, 603, 609, 610, 615, 616, 617. 
620, 627, 640, 680 III 778, 780, 

TS, 182 
gobius (Liparis) I 703 
gracilis (Blennius) , 507 

SE (GOPIUSN ST n ORD 
5 (Leptoblennius) I 508 
» — (Lycodes) INTE 786 

grayl — (Salmo) ITA 610 
grillii (Gymnetrus) I 476, 485 

(Regalecus) SE ot 
grislagine (Cyprinus) HI. 199 
grislagine (Leuciscus) » 188, 198 
grislagine i 199, 200 
groenlandicus (Acanthocottus) I 135 

(Cottus) sr 135 
(Hippoglossus II 296 

Ås (Salmo) » 646 
| gryllus (Eurytenes) III 684 
grypus (Halichoerus) 1I 564 III 685 
Gunellus TIN BOV, 2521 022 
gunellus (Blennius) I. .: . 522 

(Centronotus) , 523 
gunellus 5 KE 522 
gunneri (Spinax) IT 673 
gunneri TR SNYHOÖNN 
gurnardus (Trigla) I SEA f7 6 SU 07 

| gurnardus É 172173 
guttatus (Lampris) SED 
guttatus S JINSLO 

» (Zeus) SA: 0305 
Gymnetrus I 460, 462, AS, 476, 485 
"Gymnodontes INGA 418, 423 
Gymnogaster = I 462 
gymnurus (Gasterosteus) I . 348 
I gymnurus 5 343, 349, 

353, 354 II 773 

 hamatus (Centropages) III . 83 
jd (Icelus) IE 164 

'hamatus 5 164 
| Haplopteri 22 36 
hardinii (Salmo) IT UPS 

| Harengula III 43, 97 

je 



306 Register. 

Sid. | Sid. 

harengus (Clupea) III . . 44, 45 idus (Cyprinus) II . oo - 207 
harengus - sr 04546 |. S(ILenCisCUS), ia. ie  20MF20S 
hawkenii (Gymnetrus) I - NATÖ | idus SoH NSSKOT 
hebridica (Argentina) II —. . 693 |impar (Solea) I 1 RE TS 
hebridicus (Osmerus) « 692 imperialis (Sebastes) I. . 108 
hemigymnus (Gasterosteus) | . 348 | inermis (Boreophausia) HI Se 

hemigymnus » . 353,354 intermedius (Podon) sale S 
Hemirhamphus TTi ndd3 Ipnops SUFM NINO 
Heterocope » - 625 |iris (Trachypterus) I . 464 
heteroptere (Silurid2) II1l . 357 |Isias NER STOEST 
Hippocampint » +» 435 lislandica (Cyprina) 48 
Hippoglossoides II 281,298 |islandicus (Centronotus) + - 507 
Hippoglossoides » 299, 300 (Gunellus) 3 TERDON 
hippoglossoides (Hippoglossus) II 280 - (Lumpenus) Hå ANOS 

295 5 (Sticheus) 508 
hippoglossoides (Platysomatichthys) : (Vogmarus) Ske ROD: 

II 296 | Isoötes III. 0v284 
(Pleuronectes) , 295 |italicus (Pleuronectes) Iran 884 

- (Reinhardtius) , 295 | | 
Hippoglossus II . . . 280, 281 jeffreysä (Gobius) I . . 563, 587 
Hippoglossus =, 280,282, 283,295, jeffreysii = > UNS BNSSO 

296, 314 |jeses (Cyprinus) III <> 207, 225 
hippoglossus (Pleuronectes) II 282 >» (Idus) ars FRA 208 
hirtus X 351 (IHeueiscus),. ,. ss RRD 

4 (Rhombus) SSL jozo (Gobius) LÄROR 504565 
: (Zeugopterus) , 351 Julis III SEE Vär bar 

hirundo (Temorella) II 83 |julis (Coris) SAR OM [a 
” (örgkort I 172, 173, 182) julis 3 FSETAE BIM ra 

hirundo g 171, 182 Il | 
771 | kollarii (Cyprinus) ,, . . 139; 140 

hispidus (Orthragoriscus) III 426  kröyeri (SCOpelus) (are INSER 2020 
Histiophorus” "ka 385, Sd 392 
Mistrio (Antennarius) I 775 | labradoricus (Acanthocottus) I 135 

. — (Lophius) SHEET <nCLON 5 SE a HkI6 
5 ER RNE I anfoTTGN dorag CI ; siabi40DT 

Holocephala III vo. > HDD DIIADEAR vg ATI 55 "II = 769 
iEfolocephalis —Iruptsiver ye tr a SÄNG NAE LSE 44. 416 
Holocephali » . . 38 MUI:.509 /Labrust , - Hunge b418, 419 
Eölopedium. (äl faner: FA AG251 HAhröst 418, 419, 420, 429. 430, 
Holostei IIESdaNE ; faNABS |öR43L, 432, 436, 437, 442, 447, 448, 
hospitus (Acipenser) TEN ANKARA 452, 453 
hucho (Salmo) II 547, 566 | Labyrinthici 1 40 
humilis (Coregonus) » +» - 740 | lacustris (Salmo) Tik 513, 534, 566 
hungaricus (Cyprinus) III . . 130 3 OK ((ENUSLA) 567 
huso (Acipenser) >» +» - 489 |Lemargus IIB) INU6S0 
hybridus (Bhombus) > II . . 312 1levigatus (Chironectes) I . . 776 
hyperborea (Raja) III 0 1604) Teviraja UNI. FANB85BI8N599 
Hyperoartii UI oo. . - 689, 690 | levis (Malacocephalus) II. . 273 
Hyperotreti Sonia COBO TALINGVIS 5 SY EINE fa 
Hypsilorhynchi II -« . si0lT29 » (Macrourus) SKU RSL2LD 
hypsilorhynchus (Coregonus) II 750 | levis (Pholis) UN 

| deRs 517 
Icelus I (db RGGASUD 00 1631, (Phoxinus) III 179, 180 
INeelust> oc säng 164 | . (Pleuronectes) II 319 
Ichthyophorba TIla0 81, 119 |, (Rhombus) z 319, 320 
Idothea I 150, 151, 701 IT 81 Lamna ITIL, a 0 GROIG20 
duster: SÅ 208 | Lamna » I s(URRNGR0, GR ITIG 
idbarus (Cyprinus) IHJ .og «+; 207 Bomnide. po « RRANGORKOLS 



Register. 

Sid. 

Lamnini HI 619 
Lampanyctus , 25 
Lampetra 5 693, 708, Til) 
lampetreformis (Blennius) I 507 

2 (Lumpenus) ,, 508 
lampetriformis 5 Å 507 
Lampris I SUIRNEI2005kak5 
Lampris », : 131536, 20 
lancea (Ammodytes) II 221 
lancea ; 222 
lanceolatum (Branchiostoma) III 752 | 
lanceolatum FTS2 
lanceolatus (Ammodytes) IT 211 | 
lanceolatus ke IT 210212 

» (Amphioxus) II 744, 751, 752 
» (Limax) 3 = 52 

langsdorfii (Cyprinus) IIS 158 | 
lapponicus (Coregonus) II 760 
Larus j 446 
lascaris (Solea) 18 FET: | 
lascaris 5 » 431, 432 
laterna (Arnoglossus) NES20 
laterna 330: CEN 

790, 791 
j (Pleuronectes) 330 | 

latidens (Microstomus) <» . 402 | 
latifrons (Anarrhichas) I. 546 
latifrons » 530, 547 
latifrons (Leuciscus) III 188, 223 | 
latifrons 5 AY 224 
latirostris (Acipenser) » - 489 | 

(Anguilla) 2 376 | 

3 (Murena) 375 
Latrunculodes Inne 41 
Latrunculus I 625, 627, 628, 641 
latus (Bothriocephalus) II 565 HII/ 

788 | 
lauta (Lampris) DE 327 
lavaretus Coregonus) II 733, 134, 759 | 
lavaretus 5 » 1T20,721, 124, 

(25, T28, T29j1T30, T32, 740, 754, 
53 TO0 IN 795 | 

lavaretus (Salmo) I 759 | 
igachas (Clupea) «II - vR45 
Lebetus I 574; 589, 617, 620, 621 
leiurus (Gasterosteus) I 343 
Lepadogaster - INSE ed 
Lepadogaster » 739 III 784 
Lepidoleprus IT) 253259 
Lepidorhombus £) FRUINDaS 
Lepidorhombus II 335, 336, 342 
Lepidosiren I unbd) LST 
Lepidosteide II SUYVIAAGS 
Leptoblennius JA 499, 506 
Leptocardia WAI RIOIELaS 
Leptocardi : . 38 II 744 
Leptocardii y JO 1 
Leptoclinus 5 499, 500 

807 

Sid. 

Leptoclinus I SAG 501 
Ilepusculus (Squalius) III . . 199 
Leucaspius Lj 128, 244 
Leucaspius HS 44 NOR 
leucichthys (Salmo) — II 699 

| Leuciscina TII 127 
Leuciscini SA RE [2 
Leuciscus — III 128, 187, 189 
Leuciscus =» 179, 180, 188. 189, 

190, 198, 199, 200, 207. 208, 223, 
224, 230, 233, 234, 235. 253, 254, 

262, . 286, 287, 2095, 313, 324 
leuciscus (Cyprinus) III 199 

» — (Squalius) fr 
Leucoraja 5 570, 581 
levenensis (Fario) II 567 

(Salmo) NN NGE 
libellula (Themisto) 28,0090T 
lUlljeborgi (Cottus) I 124, 158 
| limacina (Clione) III SIR82 
Limanda [IE 394 
limanda (Hippoglossoides) II 299 

(Platessa) sj 394 
(Pleuronectes) » 304395 

limanda JNBO 
limandoides (Hippoglossoides) II 300 

(Platessa) II 300 
(Pleuronectes) ,, 299,300 

Limnea II 305 rt 
Limnocalanus III SEA (oa 
linearis (Gobius) I 640 
lineatus (Cantharus) , - . . 210 
lineatus >» OTPRIINIEFGL 

(Cyclopterns) > AR ERNA TAGBS 
(Labrus) FORE - 430 
(Liparis) » 689, 690 III 

784 
lineatus 688 
lineatus (Sparus) 210 

| linnei (Carassius) III 148 
| linnéi (Acanthias) 3 I oc. 665 

»  (Aeglefinus) II 55 
» ' (Alburnus) - III 254 
> NAnguNaSNER 376 
3 (Aspius) z 262 
Få (Belone) IT VONURROPAST 
a) KCarassrus) UI sr RAS 
; (Conger) Vg 410 
» — (Hippoglossus) II 282 
> i(Habrag) I 55 
; » H(Lota) II 148 
u (Lucioperca) I 60 
»  (Merlangus) It; 62 
» — (Merluccius) SM EREON CL 
, (Molva) SJÄNVELHRNE 
»  (Rhombus) så JD 
$ (Solea) 417 
» — (Spinachia) I 371 



Lumpenus I 490, 498, 499, 515 
Lumpenus » 500, 501, 507, 

515 TIL 
lumpenus (Blennius) I 

3 (Centronotus) , 
(Clinus) S 

lumpus (Cyciopterus) ,, 
lumpus 5 sär MS, 

748 III 
luna (Lampris) I 

508, | 

507 
507 
515 
718 
Ti1OÅ 
784 | 
316 | 

808 Register. 

Sid. Sid, 

linnéi (Spinax) II 673 | ben (Zeus) I . isl 
(Thynnus) I 240 | lupus (Anarrhichas) I. ersten se 
(ChimcaN a oc 770 | lupus » = 30 : 

i (Trachurus)ykl - ; SJ (Labrax) DL LINNA 169 
lintea (Raja) TIL 21546 MHOS0N lipas I sö OD 
linitea 0 G Säg dr 580, 581 | luscus (Acantholabrus) ,, oc 447 
Liparidini i 681 luscus (Gadulus) Te 69 
Liparidini EST ar 682 | >», (Gadus) 3 69, 70. 76, 
Liparis lös 682050] TT. T8N KUL. TB 
Liparis , 683, 688, 689, 690, | luscus (Gadus) se dT S2NOG 

701, 703, 704, 716, 748 III 783, 784 lutea (Solea) IT) andas 
liparis (Cyclopterus) I 688 | Lutjanus I 442, 447 
liparoides 3 CR 703 | lätkenii (Lycodes) III 25 CR 
Lithodes . PITT: 580 | Lycodes: IH 
litorea (Litorina) I 540 Lycodes OL 18; 19, 20, 23, 25, 
Litorina 2 540 26, 28 III 785, 786 
loydii (Coregonus) — II . 1601) yeodide: HIT ENE rer EPA 
longicornis (Temora) II . 831) LycCodide. IF Kansutene) sKTS2 
longipinnis (Brama) I 310 | tyra (Callionymus) I . 2648 
longiremis (Acartia) ITIL >: 3,-83:) lyra Å AS 650, 651, 667 
Lophiide I. 458; 255] 
Lophiid&e 756 | mackensii (Salmo) II . . .-- 699 
Lophius SON 35 (Stenodus),;. - - 4099 
IHopliust 1 cc död; "758, 771, 776 | macrophthalma (Motella) II 165 
Lophobranchia I —. 42 II 484 | macrophthalmus (Coregonus) ,, 740 
Lophobranchii  . 36 | 5 (Seardinius) HI 234 
lophotes (Arnoglossus) NO 90) Macrourus | I- K242-1253,) 2003 260 
loricatus (Gammaracanthus) II 597 | Macruride », . . . . . 3, 240 

S (Gammarus) II 608, 787 | Macrurus K SAN 
Lota TIO . 30, 147 | Macrurus Å 241, 242, 2009, 204; 
Lota SE 132, 140, 147, 148, 259, 267, 269, 270, 271 

III 787:-788 | maculata. (Motella) "ILuA + > 165 
lota (Gadus) II . 147 | Ez (Onos) SN EE a sr 1105 

(Lota) 148 | maculatus (Balistes) III — . . 420 
" lubricum (Branchiostoma) III 744 | maculatus Ö . 421 

lucidus (Alburnus) s 254 H (Callionymus) I 667, 668 
Lucioperca 12 er a ABNOON IT 782 
Lucioperca » + > 3, 59, 60 | maculatus z »» 648, 666 
lucioperca (Perca) , «0 2: 2 60) mMaculatus (Clinus) Any HD00 
Luciotrutta If Ein 089HNG9DN R (Labrus) ,» 420, 421 
lucius (Coregonus) ,. EANGD9 (Leptoclinusy) , -. 501 
lucius Esox le 476 (Lumpenus) =, 500, 501 
IueTuSKE sad it6, TN III: CMT 
lumbriciformis (Nerophis) III 465 maculatus ; 0) 

471 i (Onos) Il MN s162 
lumbriciformis » III 477, 478 maculatus (ON TIL 3) 2788 

(Scyphius) , 477, 478 (Onos) .. 166, 190 
5 (Syngnathus) IIT 477 | II 788 

53 (Sticheus) Enoförsod 
maculosus (Acipenser) — III -. 490 
maeoticus (Bothus) II jld3T8 
major (Liparis) I... 689 
Malacocephalus II 241,273 
Malacocephalus LONE 
Malacopterygii I; 00036 
Malacopterygii I 42 was 1 
malarmoides (Aspidophorus) I 193 
Mallotus II sc . . M4980645 



Register. 309 

Sid. 

Mällotos:. II + 4! (rada 6460 647 
manocentri Sd ITA lNrsaLg25 
marena ;y TAL 20 

728, 740, T415: 754, T55, 760 
marena (Coregonus) II 734, 754 
marginatus (Conger) III . . 411 
marina (Lampetra) 54V vac HRNGRD 

E(Berca) 1 kenrde 
bu ((Prutta) IlaR56S 

marinus (Petromyzon) ,. 565 III 719, 
720 

Marinus III, :692,, T19 
(Sebastes) I -HNSd2 

marinus 2 193 102 III 603 
Marlutius 1 8 ER RS FS AL 
marmoratus (Åntennarius) I 776 III 

785 
(Chironectes) ,, 776 

marsiglii (Salmo) UED 
Marsipobranchii TENT6S7 
Maurolicus SÅ 9 
MaasolcuslrR: ; 10, 11, 17;-792 
maxillaris (Anceus) IT . kal 20 

så (Coregonus) ., 725, 728, 755 
maxima (Selache) lar kv En 9053 
maxima så FS RNÖRS 
maximus (Bothus) II . . . 305 
maximus 3 i SÖ STA 

éa (Hippoglossus) II +. 282 
5 (Pleuronectes) —,, I « 1305 
så (Rhombus) SEN TS00 

(Selachus) FER 23633 
sd (Squalus) LAN 25 0 

mediorostris (Anguilla) > TptSdO 
mediterraneus (Gadus) IT/0A65 

” 

” 

(Thynnus) I 240,241 
medius (Clinus) 515 

»  (Lumpenus) 2 515 
medius 3 515 
megalops (Coregonus) 18 ONE 10) 
megastoma (Lepidorhombus ,, 342 

(Pleuronectes) ,, 342 
ka (Rhombus) 342 | 

megastoma (Zeugopterus) TH 335, 341 | 
megastomus . 342 
melanostomus (Pristiurus) [IT 0657 
melanotus = (Idus) 35. 208 
melastomum (Scyllium) ,» - 657 
melastomus (Galeus) 3 GD 
Meletta vB 
melops (Labrus) b: 418,436 
melops sö DE Sj 
meridionalis (Aphia) , 625, 627 
Merlangus 1I 61, 62, 84, 92, 103, 112 | 
merlangus (Gadus) II . - 32, 61 
merlangus 

(Julis) TEK SS 
(Onos) Il: 0166 

; sed akARKNO 
Lilljeborg Fiskarne. II. 

Sid. 
Merluceirus: JILL fik ivna STR 
Merlucius ,,, . . d 30, 120 
Merlucius = ,, É 120, 121, 122 
microcephalus (Coregonus) IL: 725, 

28, 758 
i (Lemargus) III 680 
” (Platessa) II 403 
ba (Pleuronectes) .,. 402, 

403, 409 
sd (Scymnus) <TIII 680 
5 (Somniosus) »,, 680 

(Squalus) » 141680 
micr ocephalus (Pleuronectes) II 359, 

402 
(Somniosus) III 679 

micropsi(Coregonus) II (25, T28 
,» — (Cottunculus) I 113, 114 

microps 4 ITE VR [a 
/ (Gobius) 5 563, 602 

microps sr (INGE 
» (Salmo) 11:13 NBA 

Microstomus 402 
microstomus (Pleuronectes) 1 402 
migratoria (Anguilla) III . . 376 
miniatus: (Idus) ww IV R206 
minor (Anarrhichas I > 530, 540 
minor 45 ATI (ONDA 
minuta (Morrhua) BES 0:00 
minutus (Boreogadus) =», -.- -. 98 

5 (Cyelopterus) 1 ereme 
(Gadulus) Iis HAGL TSG 

53 (Gadus) ÖR CUAJÅ 
minutus EE J2 TO 

5, (Gobius) 110569, Std 
minutus 33 I 579, 580, 609 
miraletus (Raja) NS DNA NANO OD 
Mirbelia SES EIS Te) 
Misgurnus STORE ERS 
mistops (Salmo) IK SME-CEAENtn6e 
mixtus (Labrus) I . -. 418, 429 
mixtns 9 ,» 429,430,431,432 
Modiola 33 ne ARENA 
Mola IT: + oo. V42531426 
mola (Diodon) 33 HELENA 

(Lota) I RRER ESTELERSr 1 (25 
» COrthagoriscus) 1IT 425, 426 

mola SEN on EN 
AR (Tetraodon) FS GE 

olacanthus sy El), RAD 
moles (Carassius) SvUlE, JAREAO 
Molina IE NANDE 
Molva II 30, 130 
Molva II 131, 132,-139, 140 III 787 
molva (Gadus) IKORINE? seen al 

»  (Lota) FÅ SEGA I KT SA 
monillaris (Lern&onema) III 105 
Mönrorlng I a 0: sJ0LMIIL 684 
monstrosa . (Chimeera) II 139 III 512 

52 



310 

Sid. 

monstrosa (Chimera) III . 511 
montagui (Cyclopterus) I 703 

ka (Liparis) 03,0 
montagui 5 » 1688, 03 
morhua (Gadus) II Jil 
Morrhua = II J3, SÅ; 10, Cl 
morrhua (Gadus) II SR EI 
Motella IT . 163, 165; 173; 176 
Mugil = I RRD 
Mugil 395, 396, 397, 408, 409, 

413 
Mugilide ,, . 44, 394 
Mullide ,, . 44, 202 
Mullus . 203 
Mullusi/! 5; 203, 204, 207, 208, 
mälleri (Maurolicus) IIT 11 

» (Salmo) 20 
» — (Scopelus) st R20 

milleri 19, 20 ” 

Murena I 773 III 375, 376, 410, 411 

Register. 

murena (Lycodes) IT. . 6, 25 
mur2egna > > 201015 
Murcenide » LT Ny ITS 
Mur&enoides I. : 522 
muricata (Pontobdella) ITI 597 
musculus (Balenoptera) II 659 
mustela (Gadus) » LTISJNLBD 

3 (Motella) ,, 185, 186 
53 (Onos) ,, 186, 190 

mustela » 164, 185 
Myctophum "III THEIR 
Myliobatide ,, 532,.533 
Myliobatides S 333 | 
Myliobatini 533 
Myliobatis SVÅRT DsO 
Myliobatis st 534, 535 
Mysis lera Säll ol 
mystax (Conger) III Re 
Mytilus I 2540 
Myxina III (290,50 
Mygzxine sr BKe Sk SARSNAÄRO 
Myxine Sr RT20 NS OSL 
Myzxinide 1 INA 

naevus (Raja) III 565 
Nannoniscus II 28 
Nantes I 756 | 
Nasseina 5 625 
nasus (Mola) III sinande 
nasuta. (Solea)- II Ca a 43132 
navaga (Gadus) ,, S 117 
navaga 7 ; 111, 118 
nebulosus (Centroblenhius) I 508 

ba (Clinus) ä 507 
- (Lampenus) , 507,508 

nelma (Luciotrutta) 55 699 | 
» (Salmo) ,» 698,699 
»  (Stenodus) 699 

Sid. 

nelma (Stenodus) IT sHNH60S 
Nemachilus — III 333, 334 
Nephrops IT 209 
Neroplis III SEK NÅGE 
Nerophis 0 465, 466, 470, 471, 

477, 478 
nesogallicus (Chironectes) I 716 
nidarosiensis (Raja) III 577 
nmidrosiensis 3 öd 546, 576 
nidrosiensis 3 NTE 571 
niger (Conger) Ae I fl 

>» (Gobius) I 564, 565 
Niger — ,» 7; 563, 564 
niger (Raniceps) HÖRS 195 

St ((Spinax) ITI | 673 
nigripes (Trigla) I 172,173,177, 

LIE 
nigripinnis (Salmo) II . 568 
nigroauratus (Cyprinus) ITI 130 
nigromanus (Pleuronectes) II 386 
nilssoni (Coregonus) 33 735 
nilssonii SET RT (RA a 

T24, 730; 785 
nilssoni ig IT 734, 735 

» (Crystallogobius) "I- :1640 
nilssonii 5 ,» 640, 641 

(Gobius) . 640 
» — (Gobiosoma) 53 640 
nr (Latrunevlodes) 65, 641 
»  (Latrunculus) - 641 

Noctiluce III 764 
noctula RR RA 534 
Nomeide I. 222 
Nomeimti . ,,, - 3 221 
nordmanni (Cyprinus) IT 130 

ST (Evadne) =.» 83 
| norvegica (Perca) I 93 

Q (Thysanopoda) III 81 
norvegicus (Coryphenoides) II 260 

(Crenilabrus) dd 
5 (Labrus) OT 
3 (Lepidoleprus) IT 259 
5 (Lepidorhombus) —,, 336 
5) (Lutjanus) 1 437 
; (Macrourus) IT 259 
- (Nephrops) » 209 
5) (Rhombus) IT 336 III 791 
h (Sebastes) 93 
; (Zeugopterus) IT 336 III 

791 
NOYVegicus ka ,»» 235, 326 
noveboracensis (Gasterosteus) I 343 
Nyctophus ITTIVNTL9 
nummularis (Diodon) 11426 

oblongus (Carassius) » 148 
obtusirostris (Gobio) SmMUl62 

'obtusus (Hemirhamphus) I 443 
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Sid, Sid. 

ochrodon (Leuciscus) III 253 | Paleichthyes I -. AR 483 
ocla (Salmo) IT 504, 513, 566, 567 | pallasii (Mol: wanthus) IOC 426 
olfersu (Argyropelecus) III 3 | pallidus (Salmo) LIE 600 
olfersii 35 » » 3, 4 palloni (Acantholabrus) I NRA 

FO (Pieurothyris) AR 3 | palloni (Labrus) » 418, 4147 
(Sternoptyx) » oo» 3, 4 palloni (Lutjanus) RES VT 

omalii (Petromyzon) , 693, 694 | Pandalus III 580, 603 
OROSIER da . « 30, 163 | pantherinus (Anarrhichas) I 541 
ÖROS ,, > 164; 165, 166 172,173, 175, | Paäracalanus III JORI 

176, 185, 186, 190 III 788 | Pasiphaé : 1 580603 
Onus III 788 | passer (Pleuronectes) HN 376 
Ophichthys 3 ra00 I pastnacae ((Prygon JIE 539 
Ophidiude II 3, 232 | pastinaca ön - 539; 540 
Ophidiide ,, . 233 | pausingeri (Leuciscus) , sl 1e) 
Ophidiini , Å 2010283 | Pectines I 540 
ophidion (Nerophis) III 465; 470 | pegusa (Solea) II 431 
ophidion Y 2 470, 471 | pelagicus (Scomber) I Ua 

5 (Scyphius) — » 470, 471 | pelamis (Orcynopsis) 265, 274 
P (Syngnathus) ,, 470 | pelamis (Scomber) AU JAR 

Ophidium I 475 É (Thynnus) SEVP ITNE R2OO 
Ophiocephalid2e sr 40 | Pelamys 259, 266 
orbis (Cyclopterus) 735 | pelamys (Orcynus) 239, 259 
Orca SG 391 | pelamys (Scomber) 259 
orca (Gobius) 5 563, 616 (Thynnus) S UTA 
orca ÅL , 617 III 781 | Pelecus HI: 128N323 
» (Lebetus) rn. RON) Pelecus 5 324 

orcadensis (Salmo) II . . 568 | pellucida (Aphia) I 628 
Orcynopsis [ 223, 265 | pellucida (Aphya) 3 626 
Orceynopsis I 239, 250, 265, 266, 270, | pellucidus (Gobius) 062 

274 »  (Latrunculus) , 627, 628 
OreynusIa, JU 1223,!238 | Penella KN 
ÖTCYynusS -» 239, 240, 241, 249, 255, | pennanti (Argentina) [II 11 

259, 298 III 772 | pennanti (Maurolicus) , SAN (i) 
orfus (Cyprinus) III . 207 | pennantii z 3 1150792 
orphus (Leuciscus) ,, saa 207 (Scopelus) > 11 
Orthagoriscide S 418, 424 | Perca B:s IAg 
Orthagoriscus gZ HIN424 | Perca, I: 340, 46,155, 60, 66, 93, 442 
Orthagoriscus 425, 426 | Percide I HURT gng JE 
Orthragoriscus | 425; 426) Pereidae tg: 45 
Osmerus TNE 498, 629 | peregrinus (Thynnus) I 266 
Osmerus I 781 II 630, 631, 645, | Petromyzon TI -. 692 

646, 647, 692 | Petromyzon »» 692, 693, 694, 704, 
Ostracide HT 21418 708, 709, 719,7 720 
Owsianka ÅS 245 | Petromyzontide II | 690 
owsianka (Aspius) 245 | Phobetor I | . 90, 117 
oxyrhina (Murena) ,, mare) Phobetor LAS 119 11 401 
oxyrhinchus (Coregonus) II 759, 760 | Phoca IT 56 IMF N685 

5 (Salmo) BESEM SINRLON EO ls I 490, 516 
5 (Raja) IIT 598 | Pholis 517 

oxyrhynchus (Coregonus) II 734, 779 | pholis (Blennius) GOTT 
oxyrhynehus é 721, 725, 128, | Phoxinus Är 10. 0Ö228jCTTS 

733, 779, 780, 786 | Phoxinns II 593 III 179, 180 
- (Raja) III 598; 599 | phoxinus (Cyprinus) II =5 179 

S (Leuciscus) 179, 180 
Pachycardia I. 94 | Plrynorhombus II 335, 348 

- Pachycardii . 38, 39 | Phrynorhombus dl in AVE 
Pagellus ÅS 4 209, 214  Phycis Å 30, 155 
Pageilus ” 214, 215, 220 III 772 Phycis » I561LIIN78G 
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Sid. 

Physa, Ce Eon 593 
Physostomi Il 2, 473 
Physostomi ö 1 
pietus (Chir onectes) i 716 

(Gobius) I 595, 596 III 780 
pictus z Hu DOK 
pilchardus (Clupea) III 44, 106 
pilehardus Å SENS (016) 
pingelii (Triglops) I 168 | 
pingelii - 168 
pinguis (Hippoglossus) LÄTE 296 

” (Platysomatichthys) II 296 
pmm (Iriglay I 180 
pinnifasciatus (Pleuronectes) HI 791 
piscatorius (Lophius) I 757 
piscatorius 5 3 757, TTT 
piscatrix (Rana) 22 Lun FU FKA 
Pisidium I 624 
pistilliger (Cottus) I 118 

2 (Gymnacanthus) I 119 
3 (Phobetor) II 7 401 

pistilliger 5 INSE OLS 
Plagiostomi I 30: II 529 
Plagiostomi JA ABS 
Plagusia 10 BURRE Ge 
planeri (Petromyzon) III 692, 708 
planeri (Lampetra) SEEN a 

» (Petromyzon) +», 708, 709 
planifrons (Batrachus) I . . 750 
Planorbis II 593, 624 
Platessa II 300, 358, 360, 377, 387, 

394, 403, 410, 411 
platessa (Pleuronectes) II 358, 359 
platessa » 358, 360 
platessoides (Hippoglossoides) IL 2) 
platessoides (Citharus) » 300 | 

å (Drepanopsetta) » 300 | 
å (Hippoglossoides) , 300 

(Pleuronectes) Il 299, 394 
platyrhina (Murena) III 375 
Platysomatichthys II 296 
Plectognathi 1 42 II 417 
Plectognathi sus fal I ERS 
Pleuromma 5 SB 4 1] 
Pleuronectide II SÄ PA 
Pleuronectide é ONA! 
Pleuronectes 5 281, 358 
Pleuronectes II 282, 299, 300, 305, 

319, 326, 330, 336, 342. 349, 351, 
358, 360, 376, 377, 386, 387, 394, 
395, 402, 403, 410, 411, 415, 417, 

IT 791 
Pleurothyris III -. 3 
plotizza (Scardinius) "1 234 
plumbea (Lampetra) ATANOS 
Podon 3 81, 83 | 
poecilopus (Cottus) I 124, 131 
poecilopus 3 ST 131 

Register. 

Sid, 

polaris (Boreogadus) II 104 
5 (Gadus) 3 103 
5 (Merlangus) » 21 a LÖS 

poleur (Coregonus) » T28,156,757 
758, 759 

Pollachins 2 34, 92 
pollachius (Gadus) 5 32, 92 
pollachius 5 STR 2 

(Merlangus) . 92 
I pollan (Coregonus) 5 dl 
Polyodontide III 485 
polyosteus (Salmo) II . 568 
Polyprion I 45, 71 
Polyprion 2 TTT 
Polypteride III 485 
pontica (Raja) 555 
Pontobdella S 597 
porosus (Cottus) I 135 
poutassou (Boreogadus) II 112 

é (Gadus) PEPE a i 
Ppoutassou SE LARS PAT LL 
poutassouj (Merlangus) 112 
Premnas I SAG ob 340 

| Prionodon;, III FSA (0 (0) 
|-PrIStVurUS I EE 647656 
Pfistiuros oc cc SISON ÖSK 

| proteus (Salmo) III 2 SiesG9 
Proto 81 
Protopterus 119 io FO 
Pseudacanthini SA 43, 459 
Pseudacanthini TS MöanLDe 
Pseudorhombus IL . . 326 
Pterophrynoides (Pterophryne) 11-716 
Pterycombus I. 290, 291 
Pterycombus 291, 296, 310 

| pulex (Gammarus) I é 380 
| punetatus (Pleuronectes) I 351 

» (Raja Dasybatus) ITI 355 
E (Rhombus) Ha vrabd 

| » (Salmo) » 566, 578 
»  (Zeugopterus) » 349, 351 

punctatus z 5 350 
punctulatus (Batrachus) I 750 
pungitius (Gasteracanthus) , 363 

5 (Gasterosteus) +» 363,364 
| pungitius ; ; > 342.363 
| 
| quadricornis (Cottus) I 124, 144 
quadricornis A . T44 NAD 
quadridens (Pleuronectes) II 402 
quadrimaculatus (Gobius) 1-588, 589 

| quenselii (Pleuronectes) — II 402 
quinquecirrata (Motella) 186 

radiata (Amblyraya) II 548 
s (Raja) +» D4T, 548 La 

radiata » 546,547 
| radula : 565 ” 



Register. 813 

Sid. Sid. 
Raia III. . 553, 556, 565, 584 rocheanus (Thynnus) I. 280 
Raja » OR 1 545 | rochei (Auxis) 5 280 
Raja 534, 539, 546, 547, 555, rochei > bla 280 

550, 560471 565, 569, 570; 576, 577, | >» (Scomber) ir 280 
580, 581, 584, 598, 599, 604, 796 | rodens (Squalius) HT 199 

rail (Brama) 1 Ske HRNRURSOE | rone (Labrus) I 5 437 
raj: » SM . 2 299, 300 | rosenhaueri (Alburnus) I 239 
Fall fi RN 300, 301, 306 rossi (Lycodes) 3 785 

Hill (Sparus) » : 300 | rossi : g - 786 
rajii (Brama) , . «+ 301 rostellatus (Syngnathus), «454, 459 
Rajide III 532, 544 | rostellatus 1) + 01459 
Rana I 20: 0TT2 | rostrata (Anguilla) Hl. 376 
Raniceps II 30, 194, — (Balenoptera) II 659 
Raniceps z : 195 | : (Belone) ; 437 
raninus (Blennius) I 195 | rostratus (Squalius) — II 199 

>»  (Gadus) bh 195 | rotunda (Mola) - 426 
> O(Raniceps) » 195 | ruber (Gadus) Il 33 

raninus A JAN PINNIDS] töbus: (Baja) INN 5 956 
rapax (Aspius) III 253, 261 | rupestris (Coryphena) II 242, 259 
rapax 5 $ 262, 795 : (Coryphenoides) II 259, 260 

55 (Cyprinus) "' 4 261 | III 789 
raptor (Gadus) lI 131 rupestris & II :;:259 
raschit (Brama) I 299, 310 | rupestris (Crenilabrus) I 442 
raschii SI 310 - (Ctenolabrus) 442 

3 (Trischizostoma) III 678 S (Labrus) 2 BIE 
rathkii (Cuma) IH. 185 | rupestris 5 » 418, 442 
Regalecus I -. oo. - 461, 473 | rupestris (Lutjanus) S 442 
Regalecus », 475, 476, 480, 483, å (Macrourus) = II 242 

484, 487 UL 777 (Macrurus) 3 242 
regina (Cyprinus) = III 15 0 30 S (Perca) I 442 

»  CRhodichthys) II 238, 239 | Å (Sciena) 442 
regina é 238 | russelii (Regalecus) I ukrde 
reinhardi (Careproctus) Köln 682 | ruthensparri (Gobius) . 563, 609 
reinhardi E 683 III 783 | ruthensparri » 609, 610 
reinhardti (Liparis) III 783 | ruuthensparri > 609 
Reinhardtius II 295 | ruthenus (Acipenser) III . . 508 
reissneri (Petromyzon) III 704 | ruthenus 8 » 484, 493 
relicta, var. (Cottus) I 149 | rutilus (Cyprinus) SUVATNISD 

Å »  Mysis) IT 787 »  (Leuciscus) » ) 289:-190 
dat Trutta) 3 547 | rutilus É » 188,1189 

remipes (Gymnetrus) I 476 | rutilus (Salmo) IK 610 
»  (Regalecus) bh 475 

remora (Echeneis) sjlsten 204 | INägluter INA CE Å 768 
resplendens (Lampanyctus) III 25 |saida (Gadus) II ins SALG 

öh (Scopelus) »Nn20 | saida es 3 103, 104 III 787 
reticulata (Thalassophryne) I 88] Salar er bee 567 
reticulatum (Buccinum) 11754 | sålaröC(Trattay II 513, 514 
reticulatus (Lycodes) Ill 785 | salar (Salmo) 12507; '510;, SIT 
retzii (Mola) III 425 | salar är ln SST Sö 
Rhizostoma I 336 | Salmo ville 0 408;1499 
Rhodichthys Hi 238 | Salmo II 501, 504, 506, 507, 510, 
Rhodichthys 205 Sreon2d9ö 511,5513, 565, 566, 567, 568,58; 

Rhombus ” 304, 306, 312,319, | 585, 598, 599, 600, 609, 610, 618, 
320, 330, 336, 342, 349, 351 1II| 619, 620, 623, 627, 628, 630, 646, 

790, 791 | 664, 679, 699, 707, 710, 740, 754, 
rhombus (Bothus) II. 305, 319 TI, LTD III 20, 769 
rhombus (Pleuronectes) II 319 | Salmonide MH. 474, 496 
rivalis (Salmo) fa 628 | salmulus (Salmo) II. 513 

Hör Lilljeborg Fiskarne. III 
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Sid. 

Salvelini TI . 507, 598 | 
Salvelinus , - 610 
salvelinus (Salmo) SUR 599 
salvelinus 3 600 
sandra (Lucioperca) i Dal 
sandra 3, 60 
sardat (pelamys) (Orcynus) dn 239 
sarda (Pelamys) I +. 223, 259,260 

» (Scomber) ES) 
sardina (Alosa) II 106 
sardus (Thynnus) I IN250 
sarsiz (Lycodes) II ök23 
sarsil 223 
saurus (Esox) 456 

I (Scombresox) II 455, 456 
SAaUurTUuS 456 
saxicola (Glyptocephalus) I . 386 

(Platessa) IARE el 
» > (Pleuronectes) sfeiRS30 

scandens (Anabas) I . 40 
sehoneveldii (Clupea) TTC EO 
scardafa (Scardinius) 5 234 
Scardiniopsis 239 
Scardinius pe 234 
ISciena I å 0 TSK) 
Seiena å 199, 200, 442 
Sciemde se 44, 198 
Selerodermi III 418, 419 
iScomber EL 220, AAA 
Scomber 220,20 2D 

240, 259, 266, 275, 280, 315, 330 
scomber (Scomber) I 224, 225 
iScombresocidae HEIN a fa a alot 
Scombresox » hn RILADA 
Scombresox do fswusRSREEDO 
Scombrideae I :44,, 221, 222 
Scombrid2e SN ANNE 
Scombriformes 5 221 
scombrus (Scomber) 1). 224 
scombrus s 224,:225 
Scopelide II 474 III 18 
Scopelini = III Ir RI 
Scopelus — » 19 
Scopelus 11, 19, 20, 21, 25, '26, 21 
Scophthalmus AE SEE 349 
Scorpena or NS NRLÖS 
Scorpenini Sä! lj Ge 90, 91 
scorpioides (Gobius) I 563, 620 
scorpioides (Lebetus) 620, 621 
scorpius (Acanthocottus) I 136 

(Cottus) I 1355136 
SCOTPTUuS I 124, 135 
Scylliide Ill 607, 644 
Seylliide . . 644 
Scyllium > 644 
Scyllium 645, 646, 652, 653, 657 
Scymnus : . 680 
Scyplhius 436 

Register. 

Sid. 

GG III 466, 470, 471, 477, 478 
Sebastes I ÅN 90, 91 
Sebastes », 92, 101, 102, 107, 108 
secundodorsalis (Phynnus) I 255 
Selache — II RN: i 632 
Selache z 633 
Selachini 619, 632 
Selachoidet ,, 531, 606 
Selachoidei ,, 607 
Selachus » 633 
semiarmatus (Gasterosteus) I 343; 353 
semiloricatus 3 343 
seminudus (Lycodes) I 28 
semispinosus (Caranx) I 330 
septemtrionalis (Motella) Nn 172, 173 

3 (Onos) 2 Uf I rf 
septemtrionalis g » 164, 172 
septentrionalis (Mugil) I 396, 397 
shrubsolei (Rhizosolenia) III 13 
sibbaldii (Balenoptera) 82 
siculus (Ammodytes) II 228 
Siluride II 474 TI 356 
Siluride = I 40/5) DA 
Silurus — II > 351, 381350 
Silus IEEE 679, 692 
silus (Acantholepis) II ENS TE Or) 

» (Argentina) ar de HÖNOSO 
silus : = 678, 679 
silus (Coregonus) =» 679 

» (Salmo) 3 679 
Siphonostoma II 439 
Siphonostoma E 440 
Siphonostomum $ 440 
Sipnonostomus KSS 440 
Siphostoma 5 440, 454 
smiridus (Merlucius) II 120, 121 
smiridus 3 z 122 
socialis (Salmo) G 4 ts td 
Solea TI 5 sw 28 LG 
Solea ,, 416, 417, 431, 432, 433, 434 
solea (Pleuronectes) Inst) 417 
solexeformis (Arnoglossus) II . 330 

5 (Rhombus) 3. sida330 
Sommiosus  ITII . 664, 679 
Somniosus —» 679, 680 
Sparide Tide one bad a arkdr0D 
Sparus Mimunent2 LO 257220 
speciosus (Labrus) I —. . . 430 
sphyrena (Argentina) II 678, 692 
sphyrzena 3 » 692, 693 

II 791 
Spinacha I 341, 370 
Spinachia =, 370, 371 
spinachia (Gasterosteus) I 370, 371 
Spinacide HI . 607, 663 
Spinacide =, . + 664 
Spinax 664, 672 
Spinax 2 24 OR 
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Sid, Sid. 

SPprnax (Öpinax) I ve) ARI0v 673 [Syngnathide I. to ere vanA435 
»  (Squalus) » - 673 | Syngnathini 4 so + 435, 436 

spinosissimus (Aspidophorus) I 193 | Syngnathini — ,, 3 SNS Yg30 
spinosus (Cyclopterus) » 134 Syngnathus så 436, 437, 439, 453 
spinosus 5 » 735 | Syngnathus » 439, 440, 441, 454, 

»  (Eumicrotremus) +, 7351| 455, 459, 460, 465, 470, 477, 196 
5 (Orthagoriscus) III 426 
5 (Zeus) I 285 | tenia (Botiay II. . . 345, 346 

spinulosus (Gasterosteus) An a OC (Cobitis) ,, . . 345, 346, 0795 
344, 349 | tenia AVE 133211345 

spirinchus (Osmerus) II —. . 645] tenia (Trachypterus) TALE ENIKAGA 
sprattus (Clupea) IPA CY 445097 | Tapimorhynehi- of OT 8 ougRe 
sprattus sr 204105 me NONE EOS tärda. (Pasiphac) CN CK CfR603 

» (Harengula) "Ulsesong paK9T | Feleoster- I... Har MS8N39 
spurius (Salmo) II 366 IUPSISOStell ur or SAID 
squalicola (Anelasma) IHI 673) Temora, IA, GUKRPå)sErNrSINS8S 
Squalius — III 199, 224, 244, 245 | Temorella ,, - - AL 883 
Squalus . +» 664 | tenuis (Encheliophis) FIRARNE SS 
Squalus — » 610, 612, 613, 618, tetracanthus (Gasterosteus) I 343, 

620, 627, 633, 645, 657, 665, 673, | 344, 349 
680 | Tetraodon III : 3 ÅA IOF mA425 

stagnalis (Salmo) II. . . . 628/| Tetrodon a VG AGS lg IRAS 

stagnalis — » 2 föra HIG2SN Kretrodontide ns lk 35 TSE SANS 
steindachneri (Coregonus) ITV N740) | "Thalassophryne I" «+. 3. INS 
sterlarer (Scyllum) 'II 7 064652 Themisto II 28 oII-:0 ; rater 

stellare 5) » « - + 653 | thompsoni (Acipenser) III =. 489 
stellata (Liparis) I . . . 690 /|thunnina (Oreynopsis) I 265, 270 
stellatus = -,, », « 270689 | thunnina: (Thynnus) MER 271 
ISVGnO aus ARI SUR UT60S UPkymallus Il so 34R 498, 663 
Sten dust, ue. vURAIN698,1699 I Eiymallas! 4, or NRTGGT 
iSternoptychide II 474 II 1 | thymallus (Salmo) prop SG 
Sternoptychidea > II. dr 1 Thynnus I 239, 240, 241, 255, 259, 
Sternoptychini RAR Å 265, 275, 280 
Sternoptychini 1 THU ORSA + I thynnus (Oreynus) I. . 239, 240 
Sternoptyx SELEMSEYTD) Iv0; Å | I thynnus 5 ,, 239, 241, 255, 
Sticheus TÖNCRis BOT 508 | II TT2 
Stolephorus TEE SIR | se (SCOMDEN fört Ler ERA) 
stomachicus (Salmo) II . . . 568) Thysanopoda III . . . . . 81 
iStromateide TEA) 2221 Tinca sr VE SNIA TIRASNITGS 
Stromateini BIDRA) ss t22L | Tinca SEE AONA NGT. 
strömii (Carelophus) ,, . . . 492 | tinca (CYPLINUS) 3 aj. SI GRIG0 
stroemii (Gunellus) =), 491 Bit ((BihyGiS) I IL, OKPRe De RANE 

FR (Macrounus) I ev cc SAn2501 Sör (Tinca) , III 370005 SyRATO 
strömii 3 so 2 + 259 |tobianus (Ammodytes) II 211, 221, 222 

5 (Ma dmirus) ASKS vå en 250 I torda (Aleaj, II: (FULA SUNGA 

sturio (Acipenser) III -. . 488 |Trachinide I . . . . 44, 81 
sturio >» u III 489, 490, 491,493 | Trachinini "sov SJ VNINN82 
sturioides ,, . > 490 | Trachinus - I ASA 
stuvitzii (Boreogobius) I 627, 628 | Trachinus AR 83, 89 II 770 

T (Gobiosoma) £ . 627 | Trachurus I AVEL 5 le al 
5 (Gobius) » + - 627 | trachurus (Caranz) IR NEEN 16211 
i (Latrunculus) ,, 627, 628 | trachurus å . NJI0 JE 

suillus (Ctenolabrus) NIA TE RIEEAS | (Gasterosteus) I 343, 344, 
FF (TaAbrus) SLDAE IEA 2 353, 354 

surmuletus (Mullus) PM 03 (Trachurösy "IF SVA 330 
surmuletus å » 203, 204 | Trachypteride I . . . 458, 459 
Symbranchida. uk... (MEN CI t4ö | Erachypteridae 4 ess RA se SEO 
Syngnathide III Uvs!) 0435 lrkackypterastt 3, ANNIST SIN 4e 
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Sid. 

Trachypterus I 462, 463, 464 
tricirrata (Motella) II . . - 165 
tricirratus (Onos) 59 165 
tricuspis (Cottus) I 118 

bo (Phobetor) >», 118 
trifureus (Gadus) II 195 

Kr (Raniceps) » 195 
trifureatus = ,, - S 195 
Töig laR AL GR ae a sfälslust 0, LL 
Tila Lol; ft25 173, LSD 

182, IT 

Trigle II c 771 
Triglide I 2 (SåtsNlöatt ev nrg 
Triglops - ES ss AIÖLLOT 
Triglops , ata vkoD 
trimaculatus (Labrus) I 430 
Trutta II 513, 514, 547, 567, 568 
trutta (Salmo) II 507, 510, 511, 565 
tjutta I vc RS0NS05TNNOT SOK 

509, 566, 567, 568, 585, 618, 619 
trutta (Trutta) II RO 
Trotte II 504, 507, 508, 510, 511, 

626 
Trygon — TII FARSEN De, 
Trygon 539, 540 
Trygonide ,, . 1532, 538 
tumidus (Chironectes) I NO 

(Lophius) - 776 
tunicata (Liparis) ph . 689 
tunicatus = ,, 55 '689, 697 
typhle (Siphonostoma) III 440 

»  (Siphonostomum) ,, 440 
» - (Siphonostomus) ,, 440 
»  (Siphostoma) 440 
»  (Syngnathus) » 440, 441, 

455, 459 
typhle ,3 ” 439 

umbla (Salmo) IT 600 
uncinatus (Centridermichthys) I 161 
uncinatus - , 162 

35 (Cottus) LÖO 
55 (Icelus) ,» 162 

unicolor (Orcynopsis) I 265, 266 
unicolor (Pelamys) or förs LAOA 

5 (Scomber) 3 266 
unimaculatus (Phrynorhombus) 11 349 

4 (Pleuronectes) » 349 
” (Rhombus) ,» 349 

(Scophthalmus) <,, 349 
59 (Zeugopterus) » 349 

unimaculatus 5 » 1349 
unipunetatus (Gobius) I 580 

vahli (Lycodes II E id 
vahlii - ' da 
vandesius (Coregonus) II 707 
variegato (Solea) 57 ÖlLia 433 

Register. 

Sid, 

velivolans (Zeugopterus) II 342 
venernensis (Salmo) 35 568 
ventralis (Cottus) I frn LS 

i (Phobetor) Sö ke) 
ventricosus (Salmo) II 610 
vetula (Abramis) [TI 275 
vezxillifer (Thymallus) II 664 
videgreni (Coregonus) 5 760 
villosa (Clupea) 54 646 
villosus (Mallotus) »  - 646 

| villosus 35 ,, 646, 647 
»  (Osmerus) » 1646 
» (Salmo) GAO 

vimba (Abramis) III. 273, 304 
vimba 59 I 304, 305 

»  (Coregonus) II É 707, 710 
ss (Cyprinus) III. 304 
» (Salmo) II 707 

vimma (Abramis) ITI . 305 
vipera (Trachinus) I -. 89 
vipera 9; RU 89 
virens (Gadus) ITA SP or 
virens s 84 
viridi-violaceus (ösa TIO 
vittatus a) 
viviparus (Blennius) I so NIA 

ha (Sebastes) »,, 101, 102, 103 
viviparus 53 - 92, 101 
viviparus (ZoarcBus) ,, 552, 553 

5 (Zoarces) — » B02,053 
viviparus bo - 552 
Vogmarus I 463 
vogmarus (Trachypterus) I 462, 463 
volitans (Exocoetus) IT 467, 468, 469 
vomer (Leviraja) III . 
vomer (Baja) AE 
vomer =, 35 
vulgaris (Acanthias) ,, 

» (Acerina) I 
»  C(Alausa) III 

” (Alosa) ” 

> (Anguilla) — » 
vulgaris» cr 
vulgaris (Auxis) 1 
vulgaris (Barbus) — ITI 
vulgaris 5 sdile 

(Batis) SKE 

(Brosmius) II 
(Cantharus) I 
(Carassius) III 

vulgaris (Conger) 
vulgaris (Engraulis) 

” 

” 

»  (Flesus) EN 
»  (Gadus) NT 
35 Galeus TITS 

» — (Gobio) dr 
bad (Gunellus) fil 

599 
546, 598 
598, 599 

. 665 
66, 67 

"113, 120 

(Belone) I 255, 

113, 114 
375, 376 

375 
280 

ND 
FYN I 

585 
437 

, 203 
210 
148 
411 
33 

371 
62 

613 
or ELLA 
. 522 

410, 



Register. 817 

Sid. Sid. 

vulgaris (Hippoglossus 11 280, 282 wartmanni (Coregonus) II 734, 739 
vulgaris » 282, 283 | wartmanni s UP (PA SN (RA 

(Julis) 180 UN TGN 740, 741, 778 
Es (Leuciscus) ,, 199, 200 | i (Salmo) II . 740 
5; (Limanda) Il oo. . 394 /wartmanni hypsilorhynchus (Corego- 
5 (Liparis) I 688, 689, 690, 704 nus) II 750 

organs (Lotta) IM seres >> LA : tapinorhynchus (Corego- 
vulgaris — » 147, 148 III 788 nus) II 741 

- (Meletta) III —. . . 981 whiff-jagonis (Pleuronectes) III 791 
5 (Merlangus) II . 61, 62 | willoughbii (Salmo) II . . 610 
3 (Merluccius) 1217 122 | wimbar(Coregonus) >» . . . TOT 
$ (Merlucius) 121, 122 ök(Cyprinus) — INSE 05E804 

vulgaris (Molva) RI STNSENE(SÄlmo) IN 707, 709 
vulgaris = 131, 132 wimbrar >» 2 4 707 

» — (Motella) 165 
(Onos) 165, 166 

A (Platessa) An 00 KANNA SK Hörn trå kock SENSE RN 
z (Rhombus) 319 | Xiphias 380, 381 

vulgaris (Solea) 416 | Xiphiäde , 44, 378 
vulgaris  » Hgv 417 | 
vulgaris (Spinachia) I . 370 | 
vulgaris s 371 | yarrelli (Argentina) II . . . 693 
vulgaris (Thymallus) I. MN Be yarellii (Blennius) IE fe (lys) 
vulgaris 3 » » 664, 665 

k (Thynnus) I . 240, 241 
vulgaris (Tinca) III . oo. 1169 | Zeugopterus II 281, 334; 335, 350 
vulgaris, |» » - 169, 170 | Zeugopterus , 335, 336, 341, 342, 

S (Trygon) - sd) 349, 350, 351 III 791 
vulpes (Alopecias) EZ 111-628 | Zeus 1000 RA vev o 

»  (Alopias) 5 627, 628 | Zeus 3 . 285, 286, 290, 315 
vulpes Å stön iran AT AT CBDUS. , 552,.:553 
vulpes (Carcharias)  . . . 627 | Zoarces , Meg, FORNE 

>» (Squalus) Z HANG LOAXCES. ov 552, 553, (82 IL 5SikGAS 



Register 
öfver 

de Svenska namnen jemte en del Norska 
och utländska sådana"). | 

Aalekone I 

Aalekuse ; 

Aalekvabbe ,, 

Aalemoder ,, 

Aborren 

Aborrfiskar 

Alekula 

Alkufva 

Alkufvan 

Alkutta 

Anglepiga = II 
Anprejare 
Ansjovisar 

Ansjovisen = ,, 

Asp 

Aspen - 

Auer I 
Auxiden 5 

Baingyl I. 
Bainkyl = ,, . 
Bandfiskar ,, . 
Barben III 

Bartfisk II 

Benflskar I 
Benlöja III 

Benunge I 
Bergaborr = ,, 

Bergfiskar = ,, 

225, 262, 

Bergflundra 
| Berggalt 
 Berggylta 
Berggyltan 

' Berggylte 
Berghvarf 
Berghvarfven 

' Berglax 

' Bergpanka 
Bergsimpan 
Bergskädda 
Bergskäddan 

| Bergsnultra 

Bergsnultran 

Bergsnyltra 
| Bergstubb 
' Bergstubben 
 Bergtorsk 
Bergulke 
Beryxfiskar 
Bethaj 
Birkelange 
Birkelånga 
Birkelångan 
Bjelk 

Bjelke 
I Bjärk 
Björkfisk 

| Björkna 

1) De romerska siffrorna antyda delarne. 

122, : 

351, 

421, 



Björknan = III . 
Blaa-Stenbit I . 

Blaataske = III . 

Blacking II : 
Blagarns-rocka III 3 

Blagarnsrockan ,, . 

Blank EE: 

Blankesten ki 

Blanklaxen SE 

Blanklodde 1 

Blankokla FAR 

Blankröding » 
Blanksej EIS 

Blanksill INN 
Blecka 3 

Blege II 

Bleging SNS 

Blicka [LITAR 
Blickta II 

Blinke 5 

Blågomme GL 
Blåhajen EN. 

Blåhå NS 

Blåkexa få 

Blåkäft I 

Blåkäften SL 
Blåkätta NT 

Blåkäxan [43 

Blåmage AG 
Blåmagmär 

Blåmunte Ködlashisken 

Blåpanka PER 

Blåsik TERES 

Blåsiken 3 

Blåsnultran I 

Blåstack på 

Blå Stenbiten ,, 

Blåstrål 

Blåstråle 

Blåstål 

Blästalen . .. th 

Blåtobis HTV: 

” 

” 

” 

Blåtobisen = ,, 

Blåöga ST. 

Blötål LEFT. 

Bonet I 

Boniten 2» 

275, 

62 

275, 

Register. 

Sid. 

313 
247 
674 
222 
581 
580 
93 

680 
211 
647 
268 
600 
93 

121 
314 

62 
314 
708 
226 
431 
609 
621 
674 
108 
107 
674 
673 
680 
680 
107 
314 
7359 
735 
429 
431 
546 
430 
430 
430 
429 
222 
221 
708 
377 
275 
274 

Bonito I 

Bonnitou + 

Botta IT 

Bottenglys —., 
Bottenmus I 

Bottenmusen ,, 

Braxen TER: 

Braxenbläcka ,, 

Bredflab I 

Bredglyse = II 
Bredmunnar III . j 

Brednäbbad Kantnål = ITI 

Bredpannade Hafkatten I 

Bredtorsk II 

Bredtorsken ,, 

Brilling ER 

Brisling AREA 
Brokig Smörbult I 
Broksimpa I 

Brosme II48 
Brugde III 
Brugden Sd 

Bidnfläckig Sugare dT 
Brunrandig Sugare ,, 
Brygde III 
Budd 5 FR 

Bukstrimmige Borliten I 

Butta INSE 

Buttan JANEE 

Byrkelange =,» - 

Bäckrö 

Bärj-Snyltra I. 
Börling IN 
Börsting Erde 

Börting sår 

Cirkelrockan = III 
Costa's Prickfisk ,, 

Damruda 3 
Dickkopp 53 
Digerål 9 
Djupröding [I 
Doradfiskar I 
Dubbelsugare +, 

Dvergsimpa 3 
Dvergsimpar 

319 

Sid, 

275” 
280 
306 
TI 

187 
187 
274 
275 
758 
69 

529 
441 
346 
69 
68 
98 
98 

596 
136 
203 
633 
633 
704 
704 
633 
180 
274 
306 
305 
140 
568 
443 
568 
268 
568 

564 
25 

149 
225 

731 
600 
290 

737 
154 
153 



320 

Ezgentlige Rockfiskar III 

Register. 

Sid. | 

544 | 
Elliver = III 709 
Bilfitza. > 180 

Elritzan ,, 179 
INITitze. sc oc SEN 180 

Enfärgade Bönen IT 266 

Busclsman To 21300 
Esmarkske Ålbrosmen II o 6 
Europeiske Paddfisken I 749 

I 

Fabricius” Långstjert II . 242 
Fakslodde = II | ANNO 

Falske Taggfeningar I . 459 
Hana III ka NRIG 

Faren ba 294, 296 

Farne pe JIE J ae 

Fastkäkar III 4 

Faxlodde = II 4 647 

Femstrålig Sinorbult I 628 
Femtömmad Skärlånga II 186 

Femtömmade Skärlångan ,, 185 

Fengömmaren I 291 
Fenknoten ve 182 

Fetsik = II 780 
EeEtsiken ,>.. UTA) 

Filfiskar III . 419 
Fiske-Kong I 93 

Fisklodde = II 647 
Fjellörret 3 568 | 

Fjordlodde =, 647 | 
Fjällbrosme ,, LEA | 

Fjällbrosmen ,, 156 | 
Fjällflundra —,, 395 | 
Bjärsingen. — Musa so oc SMIIMSE 
Bjärsingfskar ;, .....« « NING 
Flasroye 18 TA a 235 | 
iBlek-Stenbit . III svin 541 | 

Flira ITI 279 | 
Flundra fi SVT | 

Flundrefiskar ,, > FÄLTERGA | 

Flygfisk I 182, 651 
Flygfiskar I 464 
Fläckfilfisken III 420 

Fläckige Sjökocken = I 666 
Fläckpagellen 53 214 | 

Fläckstenbiten 5340 

Forell Il AL 568 

Forkerte Rödspätte II 

Fyrtömmad Skärlånga —,, 

Fyrtömmade Skärlångan ,, 

Färna III 

Färnan 

Förvriden Rödspätta II 

Ganoider ITIT 

Ganoidfiskar a 

Garibaldimakrel 1 

Gayado SS 

' Gersen RS 

 Gjedde II 

Gjörs I 
Glansfisk - 

| Glansfisken j 
' Glasbult - 
Glasbulten Å 

' Glasflyndre II 

Glashvarf 55 

| Glashvarfven 6 

Glasstubb I 

| Glasstubben se 

Glattrocka III 

Gli & 

Glib II 
Glibsjädda -; 

Glirr III 

Glirren 5 

Glye II 
 Glys A 
Glysa ÅR 
Glyse 2 
Glysen a 

 Glysik Så 
 Glyskolja 5 
| Glyskoljan sg 

'Glystorsk 55 

I Gnoding I 

Gnorr a 

Graabensild TTR. 

Grentaggig Ulk I. 
Grey Mullet ko Så 

Grisle TTR 

Groplöja II 
Groplöjan 3 

Grundröding I 



Grymål ITS 

Grå Hafsruda = I 

Graal Hafsrudan ss oc « 

Gråhajar DEE 

Gråhajen 
Gråhajfiskar 
Grålax 

Grålaxen 3 

Grålänning 1 
Grå Multe 

Gråmört 

Grånors 

Gråsej 55 

Gråsejen 
Gråsida 

Gråsik 5 
Gråsiken 

Gråvimma 

Gräsnål 

Gvrässill 

Grässnultra I 

Grästorsk 

Gräsål 

Gräsösill 

Grödulk II 

Grönling 

Grönlingen 

Gröning 

Guldbust 

Guldfisken A 

Guldlax 

Guldlaxen 

Guldmulten il 

Gulstrimmig Mullus Fl 
Gädda II 

Gäddan 3 

Gäddfiskar = ,, 

Gödskrocka IIT . 

Gökrocka 

Gökrockan = ,, 

Gösen I 

280) 

436, 

2” 

Haagjaele — III . 
Haagylling ,, 

HA ennine 4 
Haakjerring-Stenbit MR 

Haameer 1000 

Lilljeborg Fiskarne. 

621, 

HI. 

Register. 821 

Sid. | Sid. 

377 | Haa-Skierding III. 680 
211 | Haaskjering sl 680 
210 | Haatorsk 674 

608 | Hafsaborren if 55 

613 | Hafsgösen - 199 

608 Hafsgösfiskar 5 198 

568 | Hafkarp 39 sne sa LR 
565  Hafkatt s dl IIL:666 
67 Hafmus TTG 512 

409 Hafsmusen 23 SAN 

334 | 'Hafsmusfiskar bs 510 

631 Hafsnejonögat =, RTL) 

85 | Hafsnål 3 466, 471 

83 | Hafsnålsfiskar $ HöRdaD 

85 | Haform Så TJ 

740 | Hafpadda 10 196 

739 | Hafs-Padda 3 758 
305 | Hafsrudefiskar le 209 

441 | Hafssik Sp 124 

46 'Hafsål gå 411 

437 | Hafsålen & sula VAIO 

34 | Haj 3 613, 666 
377 | Hajfiskar b. 606 
46 | Hakelax II 514 

187  Halfulken I 161 

3534 | Halhös - 173 

332 | Hansing IT pra NGO 
212 | Harnacke ITI 208, 225 

200 | Harr IE NOG 

158 | Harren ja 664 

680 | Haspa 665 
679 | Havkatt I[I SAR 
413 Havkruge j, 512 
203 | Havlodde EL 647 

477  Havmuus I 187 

476  Havtorsk II 4 

475 | Havulk I 758 

581 | Helgeflundra II 283 
570 | Helgesik VV 141 

5269 | Helgommar LiJU! 690 
59 | Helhufvuden s 509 

| Helhufvudsfiskar ,, 209 

657 | Helleflyndre II 283 
312 Hersling III 200 

680 | Hlyre I 541 
547 | Homål III dT 

680 | Hork I 67 

53 



822 

Hornborr II HETER 

Hornfisk kkr OT 

Horngädda II 
Horngäddan = ,, 

Horngäl 36 
Hornsimpa I 
Hornsimpan a 

Hornskalle js SKR: 

Hornstagg 2 344, 

Horntunga II ; 
Hornuggla I 
Hornulke 3 

Horr Så 

Hulekolja Fi 

Hundgädda = III 
Hunnerörret = II 

Hvassbuk III 

Hvassbuken 53 

Hvidling i 
Hvitaktig Smörbult I 
Hvitaktige Smörbulten ,, 

Hvitfläckig Sugare 

Hvitlaxen II 

Hvitling 

Hvitlingen 
Hvitlinglyra 
Hvitlinglyran 
Hvitlingstörje 
Hvitnors 

Hvitrocka 

Hvitrockan 

Hvittobis 

Hvitål 

Hyse 
Hysen 
Hå 

Håbrand 

Håbranden 

Håen 

Hågälen 
Håkatt 

Håkäringen 

Hålgommar 
Håmus 

Håmusen 

Håmär 

Håmären 

” 

621, 

Register. 

Sid. 

344 | 
437 | 
437 | 
436 | 
437 
145 
144 

136 
364 
300 

187 | 
154 | 

ö7 

196 

180 | 

5368 
98 
Id 
62 | 

380 

579 
704 
698 
62 
61 
99 

98 
99 

631 |Jutsk Rocka 
381 
580 
212 
TS | 
55 
54 

666 
621 
620 
665 
657 
666 
679 
727 
312 
311 
680 
679 

Hårnacke 

Håskärfving 
Håstörje 

Hälgflundra 
Hällebarn 

Hällefisk 

Hälleflundra 

| Hälleflundre 

Hält 

Hötternål 

Td 
Idbarn 

I Iden 

| Hälleflundran ,, 

”» 

I 397 IH 
Högfenige Smörbulten = I 

III 

”» 

1” 

EJ 

Igel-Neiuögon — III 
"Igelnejonögat 
Igel-Nejonögon 

I Tggling 
Ingrispilt 

Inmatsill 

Isarf 

I Jernhatt 
I Judeu 

I Judepiga 

Jydetungan 
Jydetånga 
'Jödetånga 

Kabeljå 
I Kantnål 

Kantnålar 

Karp 
Karpen 

Karpfiskar 

Karudse I 

Karussa 

Kjaring 
I Kjärta 

Klarbult 

Klarbulten 

Klarstubb 

I Klarstubben 

»”» 

” 

I Jeffrey's Smörbult I 
lULE 
IN 
IT 
IC0fS 
IUM 

””» 

131, 

ARTS [PA 
437, 443 — III 

BETE: 

Sid. 

225 
646 

613 
283 

283 
283 
283 
282 

283 
760 

016 
441 

208 

208 

207 

709 

708 

709 

180 

TJ 
46 

235 

387 

548 

280 

300: 

5370 

386. 

387 

387 

34 
441 
436 
208 
129 
794 
148 
148 
680 
314 
628 
626 
628 
626 



Klorocka 
Klorockan 
Klumpfiskar 
Klumpfisken ,, 
Klykskrabben I 
Kläpål III 
Knaggrocka ,, 

Knaggrockan ,, 
Knorrhane I 

Knorrhanen 
Knot 
Knoten 

Knubbsik 

Kolja 

Koljan » 
Kolje 9 

Kolmule-Hvitling 

Kolmunnen = II 

Kongeflyndre ,, 

III 

2” 

” 

”» 

” 

Konzgerål IE 

Kongerålen 5 

Kriiil II 

Kroklax R 
Kronkulp I 

II 

Krumnosade Hälsadlen III 

Krumnosige Hafsnålen 
Krusulke I 

Kuderusk 3 

Kullbas I 

Kuller II 
Kulmule 

Kulmund Lå 

Kulp ill 
Kummel II 

Kummeln - 

Kungsfisk I 
Kungsål IT 
Kvitling 35 
Käring I 

Lexing II 
Lakatrubb il 

Lake II 
Lakegers I 
Laken II 

Lakesild ål 

Lampa III 

2” 

Register. 323 

Sid. | Sid 

548 Lampert ITI 720 
547 | Lampeskata ,, 548 

424 | Lamprick - 720 

425 | Lampricken ,, 719 
164 | Lancettfiskar ,, 750 

377 | Lancettfisken ,, 102 

5356 Lange IT 132 
555 | Lax FA 514 

173 Laxbörling Å 514 

172 | Laxen bå 311 

173 | Laxestörje = I 316 
172 | Baxestörjen | , 315 
755 IKaxfiskar II + 496 
539 | Laxsillen III 2 (0 ESR be 

54 | Laxunge IT kt SAS OLA 
77 | Laxöring hå 514, 568 

113 Laxöringen AÅ FOO 

112 | Cer-Elundra = ,; 300 

360 Ler-Skädda ÅR 300 
411 | Lerstubb I 603 

410 | Lerstubben SING ARG OR 

85 | Lilla EHafsnålen" IT” AVIS AS 

514 | Lilla Hälleflundran II . 295 

307 Illa Kantnälen - Ik: 460 
478 | Lilla Tångsnällan »,, 460 
477 | Lille Hafsnålen JT 470 
136 | Lille Kantnålen Ng 459 

187 Lille Kungsfisken I. 101 
67 | Lindare III 170 

55 | Lirdaren 6 sa Nrl09 

UT? Ena | 694, 709 

112 | Livréröding II siinn800 
397 | Ljusröding ,, : 600 
122 | Lodda 35 647 III 46 

120 | Loddan 5 646 

102 | Lodde NN 647 
132 | Loddsill III 46 
62 | Lortbuk 2 avd VITRSD 

102 | Lubb II 747, 122; 203 
| Lubba å tl 

523 | Lubben - 202 

131 | Luden Hvar ,, JO 

176 | Lumpfisk I 19 
131 | Lurskata III 5348 

147 | Luusuer I 102 

708 | Lyr II Ive 
548 | Lyrblek - 93 



324 

Lyren I 
Lyrtorsk 29 
Lyrtorsken å 

Tysen kunger . 
Lysing 2 
Lysuer ill 
Lysueren 33 
Lågga II 

Långa 53 
Långan 55 
Långbarnet I 
Långe TT 

Långebarn 1 

Långhala III 

Långstjert S 

Långstjertfiskar II 
Läppfiskar I 
Löfsik IT 

FLöfsiken 5 

Löja 55 
Löjan Ib 

Majfisk 4 

Majfisken 55 

Makrel , I 

Makrelstörje - 

Makril så 

Makrilen 4 

Makrilfiskar I 

Makrill-gädda = II 

Makrilgäddan =, 
Makrilgäddfiskar 
Mal III 
Malen Se 

Malfiskar 3 

Malle 

Mareflundra if 

Mareflundran = ,, 

Mareskädda > 

Mariskädda SÅ 

HG: 

301 IH 

795, 

708 III 

II 

356, 

387, 

136, 

Maritånga SR ; 

Marmorerade Tån sulken i 

Marulk I 

Matfaren 1 

Meerlerche I 
Merulk 

29 

Merulken 3 

Register. 

Sid. | 
92 | Merulkfiskar 
93 | Mindre Lumpfisk 

I 
I 

92 | Mindre Silfverfisk II 
387 | Mjukfeningar 
122 | Monflundra 

102 | Montagu's Sugare 
101 | I Montagr” s Sugfisk 
514 "Mort 
32 Mudd 

| 

500 | Mullusfiskar 

132 | Multe 

IL | Multefiskar 

296 | 

296 | Mört 

240 | Mörten 
416 | 

760 | Nebskate 

754 | Neinöga 
204 | Nejonål 

253 Nejonöga 
| Nejonögon 

114 | Nejonögonsfiskar 
113 | Nissöga 

225 | Nissögat 

241 | Nordisk Prickfisk 

225 | 
224 | Nordiske Sugaren 

| Möllers Laxesild 

Mårtensmessik 

29 

,” 

Nordiska Skärlångan 

I 
221 | Nordiske Sugfisken 36 
457 | Nors 

456 ; Norsen 

434 Norskung 

359 Iyötviarma 

3938 Nosvimman 
795 | Nåller 

359 Näbbgädda 

403 | Näbbgäddan 
386 | Näbbrocka 
360 | Näbbrockan 

403 | Näbbsik 
403 | Näbbsiken 

775 | Nätting 
758 | Nättingen 
195 | Nös 

öLv 

Okel 758 | 
757 | Okla 

II 

ITA; 



Olfers” Plattfisk = III 
Orbug 35 

Ormfisk 30 
Ostrimmad bonit I 

Ostrimmige Boniten 
Ouger I 
Ouret II 
Ouskarrytt I 
Oxsimpa så 

Oxsimpan ,, 

Paddefisk ,, 
Paddfiskar ,, 
Paddtorsk II 

Paddulken I 

Paddål II 

Pale - a 

Pallonsnultran I 

Bankarsun. Sot. II 

Pausarsimpfiskar I 186 IT 

Pelamiden I 

Pelekunt 5 

Permuck II 

Permucken = ,, 

Perukrocka = III . 

Pifvare II 

Pigg Bi 
Pigghaj TING: 

Pigghajen SS 

Pigghvarf 100 
Pigghvarfvel ,, . 

Pisghvarfven ,, . 

Pisgrocka. - -IIP 
Piggvar IR. 
Piggvarre SALE 

Pighaa [are 
Pihra LED 

Pihrål AR 
Piir-Aal JA 
Pilchard 

Pilcharden SÄ 

Pilål SSG 

Pilålen ie 
Pirål SARA 

Pirålen so 

iPiralsfiskar -,, « 

Pjön R 

Register. 

Sid. | 

34! Plank IT 
225 | Plattfiskar III 

346 | Platthufvade Ålbrosmen 

TERASS 266 | Plettrokke 

266 | | Plogjerrsrocka ÅS 

93 | | Plogjernsrockan - 

568 | Pluddermun 

173 Plugg 
154 | Pläts 

153 Plösmun 

| Polartorsk 

758  Polartorsken 

749 | Prigg 
196 | Pyn 

1ill3 

196 | Qveite 
85 | Qvidd 

447 | 

SS Rabboxe 
71 | Radfläckig Tunpohvars 

II 
III 

II 
III 

II 

259 Randige Sjökocksa 
136 Rasch's Hafsbraxen 

186 | Raud 
185  Rauto 

548 | Ray's Hafsbraxen 
306 | Ringhaj 
344 | Ringlad Doggfisk 
666 | Risso's Hvarf 

665 | Risso's Långstjert 
306 | Rockflskar 

306 | Rockhök 

305 | Rogkjegse 
556 | I Rognkexe 

306 | ts Falodde 

306 | tdskan 

666 I Rotskär 

fo | Rua 

731 | Ruda 

731 | Rudan 

107 | Rudeskall 

106 ; Rudmört 

731 Rundmunnar 
730 Ryna I 
731 | Räfhajen 
730 | Röa 

T2T | I Rödbuk 

254 | Rödbuken 

431 

I 
TERES 

9 

IT 

EJ 

III 

2 

I 

1, 
II 

a 
I 
2” 

IF 

148, < 



526 

Rödfena III 

Rödfisk I 

Rödgul Sugare ,, 
Röding IT 

Rödingen 55 

Rödknoten I 

Rödmört 

Rödneb i 

Rödrock 

Rödrost 

Rödsnäbba i[ 

Rödsnäcka 

Rödspätta 

Rödspättan ER 

Röe 55 

Röja 
Rör 

Rösnägga I 
Röspåtte 
Rötsimpa I 

Rötsimpan 

Röy 

Sabbik I 
Safver 

Salakka /a 

Salk så 

Sandflyndre 
" Sandhvarf 

Sandkrypare 

Sandkryparen =, 
Sandskädda 

Sandskäddan 

Sandskädde 

Sandstubb I 

Sandstubben 

Sandtunga 

Sandål 5 

Sanktepersfisken I 

Sardin 

Sardine 

Sardinen 

Sarf 

Sarfvel 

Sarfven H 

Sarske Ålbrosmen 

Seewolf I 

430, 

580 III 

NE 

162, 

212, 

VA 

Register. 

Sid. 

235 | Sej 
93 | Sejen 

704 
610 | 
598 | 
179 
230 | 

431 
5314 
514 | 

431 

431 
360 

358 | 

610 

610 

610 | 
431 | 
360 | 
136 | 
130 

610 

794 | 
314 | 
254 | 
254 
395: 
320 | 
334 | 
161 
JD, 

394 
395 | 
580 | 
279 
417 
222 
285 
107 
107 
106 
230 | 
235 
233 

Sejlyr 
Sejlyra 
Sejpale 
Seipi 

Serra 

Stl 

Siiltorsk 

Sik 

Siken 

Siklöja 

Siklöjan 

Sil 

Sild 

Sildkonge 
Sildlodde 

Sildstörje 

Sildtorsk 

Sildtust 

Silfverfisk 

Silfverfisken 

I 

708, 755; 

III 
I 
IE: 237 der 
I AZ6,, III 
II 
I.igöalan 
KSL 
II 

Silfvergrå Hafsbraxen I. 
Silfverlax 

Sill 

Sillack 

Sillapipare 

Sillen 

Sillestörra 

Sillfiskar 

Sillkong 
Sillkungen 
Sillmör 

Silltusten 

Simpa 

Simpan 

Simpfiskar 
Simpknoten 
Simpor 
Simpstubben 

Sjaaflyndre 
| Sjurygg 

II 
INGE 
Ifa: 
INO 

5214, 

694, 

29 

Sjustrålig Smörbult Loa 
Sjustrålige Smörbulten ,, . 
Sjöaborre 

23 | Sjögädda 
d31 Sjökock 

Tar 
Il age at 
I5 1 LÖRS 

24 

760 

VD 

708 

706 

708 

46 

476 
647 

12 
24 

476 

122 

679 

300 

568 

46 

708 

720 

45 

124 
51 

114 

475 

46 

475 

145 

144 

89 

168 
770 

620 

342 

19 
610 

609 

421 

122 
651 



Sjökockar I 
Sjönål III 
Sjöorm - 

Sjöruda > 
Sjötunge I 
Sjövarg I 
Sjövesla il 
Skaboskädda kö 

Skadd 

Skall III 

Skall-Id 5 
Skallknekt I 

Skarpsill III 

Skarpsillen 5, 
Skate ; 

Skinnskrabba I 

Skinäling 

Skjaelbrosme II 

Skjer-Auer I 

Skjer-UVer 53 
Skoläst II 

Skolästen GS 

Skomakare IT: 

Skorpenor I 

Skrabb 5 

Skrabba 35 

Skrej] ; 

Skrey II 
Skrobba Så 

Skrobbeflyndre ,, 

Skrubba 3 

Skrubban SA 

Skrubbe d 

Skrubbskädda = ,, 

Skrubbskäddan ,, 

Skålla 

Skäggsimpan I 
SKaggtorsk: 3 I 
Skäggtorsken = 5, 
Skälryta In 

Skärbraxen 111 0 RE 

Skärknif da 
Skär-Rone JIE 

Skärsnultra JU 

Skär-Snultra AG 

Skyggfisk SSI 
Skyggfisken da 

348, 

Register. 

Sid. | 
647 | Skötspigg I 
471 | Slaggsimpa Ae 
731 Sleepmark ING 
235 | Slemfiskar I 
403 | Slemsugaren RAA 

5331 | Slimaal PER 

186 | Slom RET 

360 | Slukål 110 

708 | Slutenblåsingar II 
190 | Släthvarf 2 

200 | Släthvarfvel É; 

136 | Släthvarfven SNS 

98 | Slätrockan IE 

97 | Slätskrubba I 

586 | Slätvar 35 SE 

136 | Slätta $ 360, 

364 | Slätte åg 3 

157 | Slättflundra 5 

108 | Slättika SG 

108 | Slätting ING 
260 | Slättobisen UC RA 

259 | Slättrocka FIDE 
170 | Slättskrubba II 

91 | Slättskädda SR 

136 | Slörsill LL 
136 | Smalbottenmuseu I . 

331 | Smed ERE 

34 | Småfjällige Skolästen II 
377 | Småfläckig Doggfisk Ill 
377 | Småfläckig Rödhaj å) 
377 | Småfläckige Rödhajen ,, 

376 |Små-hvar I 

377 | Små-Hvarf - 
377  Småhvarfven 35 

376 | Imåmunta Snultran I 
360 | Smånors I 

187 | Smårödingen 53 
69 Småsik & 

68 | Småslom Kr 

136 | Småspigg 
324 | Småspiggen så 
324 | Småtandad Klarstubb ,, 

437 | Småtorsk IRS 
436 | Smäling p 

437 | Smärling SA 

517 | Smörbolt I 
517 | Smörbult 



328 

Smörbultar I 

Smörbulten 33 

Smörbultfiskar ,, 

Smörputt 5 
Smörputten SS 

Snipgädda III 
Snorfoibul I 

Snorgers 

Sockerskädda II 

Sole 5, 

Solfiskar I 

Solfisken 

Sommersild III 

Sonnenfisch I 

Sorthaa III 

Sorttorsk 5 

Sorva ka 

Sotare II 

Sotkolja 2 

Sotkoljan 4, 

Spanjor III 
Spansk Makril I 
Spanske Makrilen 

5604 IT 

I 
Spetsstjertad Smörbult = I 
Spetsstjertade Långbarnet ,, 

Spetsstjertade Smörbulten ,, 
Spetsstjertadt Långbarn ,, 
Spigg I 344, 
Spiggar 5 

Spilsträng-Hyse III . 
Spjutrockan 53 a 
Spjutrockfiskar ,, , 
Spragg I 

Springer SE 
Sprut IO 
Spätta II 
Spättede Tunge ,, 

Spättråcka 006 
Stafsill 35 

Stagg 

Staggsill 55 

Stainbuck gå 

Stainbäjtare SSG SN 

Staksilll SS KURS 
Stam-Mört TITS 
Stamsill TESS 
Stawmsillen JIE 

Register. 

Sid. | 

680 | Steenbider 

564 | Steenbutt 

778 | Steenlänge 
565 | Steinbeisser 

564 | Steinbutt 

441 | Steinbitsbrodir 

719 | Stekflundra 

67 | Stenbicka 
387 | Stenbit 

417 | Stenbitare 

284 | Stenbiten 

285 | Stenbitfiskar 

46 | Stenbrosme 

285 | Stenflundra 

674 | Stengers 

674 | Stenlake I 

230 | Stensimpa 

196 | Stensimpan 
196 | Stensnultra 

195 | Stensnultran 
5381 

241 | 
236 

574 | 
dO7 | 

573 | 

508 | 

364 

SL 

512 | 

JO 

538 | 
344 | 

241 

98 | 
260 

403 

265 

RM 

344 

331 

719 | 
7) 

121 

200 

il 

120 

Stensugaren 

Stensut 

Stenöring 
Stint 

Stinta 

Stirr 

Stjerta 
Stjertputt 

Storgab 
Storgapen 
Storgnoding 

Storgnodingen 
Stormun 

I Storröding 
| Storrödingen 
| Storsej 

Stora Hafsnålen 

Stora Kantnålen 

Stora Tångsnällan 
I Store Hafsnålen 

Store Kantnålen 

Store Kungsfisken 

Storfläckig Rödhaj 
Storfläckige Rödhajen ,, 

Stormunt Hvar 

I 
II 

III 
II 
I 
I 

2» 

553 II 

2” - 

” 

| Stensugare I 125,580 
. 

Tje 
I 
I 

29 

2” 

bn ASK de 
| Stjernprydd Sugare I. 

III 

19 

I 
III 

II 

III 162, 

Sid. 

231 

306 
165 

246 

306 
d4i 
395 

795 
568 
TE 
718 
651 
196 
5306 

131 
346 
125 
125 
443 
442 

109 
705 

125 

5368 
708 
708 
314 
690 
314 
374 
466 
459 
459 
465 
454 
92 

653 
652 
300 
299 
182 
182 
300 
342 
600 
299 
35 



Register. 

Sid. 
Storsik II 755, 760 | Säp II 
Storsiken SÅ 754 | Särta 3 
Storsild III 46 | Sölvfisk II 
Storsill KX 46 | Sölvkveite I 

Storspiggen = I : 342 | Sölvkveiten - 
Stortandad Kilarstubb I 628 | Sömus III 
Stortorsk II 34 | Sörv 3 

Stråksill III 46 | Söulv I 
Sträfling ps 200 | Söörret I 

Strömming As TAN ; 46 | 

Ströms Prickfisk — III 20, 21 | Tangnaal HI 

Ströms Skoläst YE 260 | Tangsnipa 53 

Strömsild I 331 II 693 III 34 | Tangsperling = I 
Strömsillen II 692 | Tinhög HI 
Styra III 491 | Tiostrålige Beryxen 
Stäfling 55 200 | Tjockfjälling — III 
Stäggg I 371 | Tofsgälar ås 
Stäm III 200 | Tonga II 
Stämmen 2 198 | Torrborr III 

Stör 491 | Trådmunnar a 

Stören K 488 | Träl 35 

Störfiskar 5 486 | Tunga I 
Störje SN 491 | Tungan 5a 
Större Flygfisken II 466 | Turpa III 
Större Lumpfisk I 690 | Tånga I 
Större Silfverfisk — II 680 | Tånglake I 
Suderkone I 431 | Tånglaken a 

Sudernaal 3 431 | Tångsnälla III 

Sueren II 731 Tänssnällan 5 

Sugare $ 720 | Tängenål 3 

Sugfisk I 690 

Sugfiskar Bs 681 | Uer I 
Susare III 225 | Ueren 53 
Sutare I 580 III 170 | Ulk 55 
Sutaren UT ERS 169 | Ulke 
Svartfenad Skädda II. 387 | Ulken 
Svartgäl-lyra 55 113 | Ulklike Smörbylen 
Svartmundt Permuck I. 176 | Ulsblege I 
Svart Smörbult HE 565 | Urebrosme Så 

Svartspoling II 279 
Svarttorsk IEA Vader I 
Svärdfisk I 381, 523 | Vaslodde I 

Svärdfisken I 380 III 773 | Viulörret så 

Syepige II 77 | Vogmäri I 
Sypiga IV Bj 
Såla II 403, 417 | Wal I 
Sålan » - 416| Wanliga Nejonögat 

Lilljeborg Fiskarne. 

122, 

III 

403, 

441, 

I 620, 

196 III 

HH 
534 
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Wanliga Örnrockan 

Wanlige Hafkatten 

Wanlige Siken 
Wanlige Ålen 

Weling 

Wels 

Wemme 
Wenerns Blanklax 
Wetterns Röding 
Wildkråksimpa I 
Willing IN 
Wimba JAR 

Wimban Bea SM ANG lå 

Wimma II 708 III 296, 

Wimman ITE a 

Witting I 

Wrakfisken I 

Wrangflyndre — I . 
Wårnäbb IN BES 

Wårsild SA 

Wårtorsk TI 

Wäljesill i 

Zärthe b9 

Åbuk 5 

Adrag Sd 

Register. 

Sid. | 

534 | Ådrägel Te 
530 | Ål in 
759 | Ålakänla rs 
370 Alar ICE 

200 Albrosmefiskar If . 

309 | Alfiskar INTAG 

708 | Ålkuug I 
534 | Ålkusa I 
600 Alkut sa 
136 Allike Albrosmen II . 

62 Al-Lindare I: 

305 Alqvabba SINE 

304 | Angerpiga ITE: 
305 | Arännare II . 

294 

62 Äkta Taggfeningar 

71 Äling L. 
365 K 
599 | 54 

46 | Öienpaaal IG 
34 | Öred SKA 

46 |Öreval 55 

Oring ” 
305 | Örlax AG 

Örnrockfiskar III . 

225 | Örnrockor öl 

200 | Örret (EE 

( 

Sid. 

305 

377 
203 
374 

4 
373 
132 
303 : 

si RO 
20 

553 
303 
395 
225 

43 
180 

29 
268 
665 
568 
568 
533 
533 
568 
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