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i^vKan eller, måiiånda rigtigare, nOdvändighelon nf de s. k. nadirliija växt-
fa milj erna s sdiditim, (ill ocli inod i skolorna, har lyckligtvis på sednare tider blif-

vit lika allmänt insedd, som af de flesta gerna erkänd. Att ynglingen redan med
de första (jeten på natnrvetenskapernas bana får beträda den enda rätta vägen,
att lian vänjer sig vid att tro ingen tillfällig, subjektiv eller konstig princip ligga
till grund för vetenskapens syslem, utan att det råder en enhet i hela den oänd-
liga och formrika mångfalden, der de skiijda delarne stå till hvarandra i ett fast,

naturligt sammanhang — detta allt har till vetenskapens fromma blifvit ett af
dessa axiomer, som numera lika litet kräfva några ytterligare bevis, som de be-
böfva frukta någon allvarlig motsägelse.

Det har dock gifvils — och gifves kanske ännu — elt motstånd, som en
eller annan gång blifvit riktadt mot möjligheten af detta studium. Det har gi'un-

dat sig på den förebråelsen, att vi ej äga några lämpliga undervisningsmedel i

detla hänseende. Man har, tvifvelsutan ganska rigtigt, ansett det fordras något
vida mera till det stora och goda ändamålets vinnande, än att lärjungen — i sko-
lan eller vid Akademien — genomläser de liandböcker i växtrikets naturliga fa-

miljer, hvilka hos oss blifvit framställde af M. W. von Duben, C. F. Nyman,
J. A. Schagerström och J. Bjurzon; man har åberopat bristen på samlin-
gar af lefvande föreniål, der det i boken framställda åskådliggjordes; och man
har, ej heller utan välgrundadt skäl, salt i fråga, huruvida den botaniska under-
visningen, synnerligast i elementar-läroverken, skulle kunna erhålla så mycken
utsträckning, att, om ock den omgifvande traktens vegetation vore än så rik,

lärjungarne skulle sjelfve kunna i den lefvande naturen göra de undersökningar,
hvarförutan detta studium ej kan blilVa rätt fruktbringande.

Mitt syftemål med sammanfattandet af denna planchsaniling har varit att, åt-

minstone till någon del, undanrödja några af dessa åberopade hinder. Jag har trott,

alt atbildningur af vår Floras alla naturliga familjer skulle vara elt lämp-
ligt bihang till de ofvannämnde Handböckerna, för alt tydliggöra de karakterer,
hvaraf bestämningarne tagas, framställa de hufvudsakligasie dragen af de skan-
dinaviska växternas olika bildningar, samt lemna lärjungen lika mycket en led-

ning vid analyserandet af växternas för det vetenskapliga studiet vigtigaste de-
lar, som ett passande medel alt utvidga kännedomen af organograjihien, som an-
nars vanligen inhemtas i mer eller mindre afskräckande termniologiska register.

—

Härtill kommer slutligen, att då vi inom kort få emottaga 5;te upplagan af D:r
Hart mans allmänt värderade Handbok i Shandinainens Flora, uppställd efter

det Friesiska systemet, det blifver ännu nödvändigare förskaffa ungdomen alla

de hjeljimedel, genom hvilka inträdet till den naturliga anordningens kännedom,
d. ä. till den enda sannt vetenskapliga naturforskningen, underlättas och be-

fordras.

Att arbeten af ungefär enahanda syfte flnnas, bchöfver jag icke nämna.
Lainarcks Encyclopédie, Schnizlein's Iconograpliia fam. nat., Reichen-
bachs utmärkta arbeten, Nees v. F.senbecks, Endlichers och Putter-
licks Genera fl. germ., Petermanns Deutschlands Fl., Le Maoufs Atlas

element, de Bot., Lindleys Inlroduction., Spachs Suites å BufTon ifcc. ikc. äro

häraf de utmärktaste och allmännast kända. De flesta af dessa äro dock ännu
ofulländade, många behandla mera speciella ämnen, alla äro så dyra, att bloti få

af den hos oss studerande ungdomen kan förskaffa sig dem. — Att åt mina
landsmän lenina ett billigt, ål vår Floras käniVedom enkom egnadt och, såsom
jag vågar tro, fullständigt arbete — detta har varit min uppgill.
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Huru denna uppgift nf mig blifvit ]öni, deroin kan livar ocli en vid en blick

pä plancherna lätleligen öfvertyga sig. AU det af Prof. Fries framslällda sy-
stemet blifvit (ill alla delar följdt, att jag ej aktat nödigt föröka vår litteratur

med ännu ett sammandrag af de nat. familjernas karakterer, utan såsom läsbar
text till delta arbete velat rekommendera v. Diibens genom klarhet och talang
i framställningen ulinärkta Handbok*), att jag troget sökt copiera naturen, men,
der egna undersökningar varit otillräckliga, lånat från ofvan uppgifna godkända
källor, ulan att göra anspråk på en originalitet, som är så obetydlig vid fråga
om naturformernas rät! a återglfvande — för detta allt tror jag mig ej behöfva
framställa några närmare grunder.

Måtte då detta rätt mödosamma arbete, oakladt de fel, hvilka troligen ej

kunnat undvikas, blifva ansedt brukbart, för att hos de unga ingifva lefvande

kärlek till vår fosterländska naturs tidsenliga, vetenskapliga och fruktbringande
kännedom.

Författaren.

*) Den förändring i de särskilda familjernas inbördes ordning, som nyare un-
dersökningar gjort nödvändig sedan Diibens arbete utkom, synes af den pä
nästa sida framslällda öfversigt af det naturliga systemett enligt Prqf,
E. Fries's Jrarnställfiins.
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Ta B. I. SEMIMFLOK.K 1.

C o M P o S I T A -E. L.

1. Senciomde.k Less. o) Blomkorg med disk- och sträiblr. (af Senecio Ja-
cobcea) b) diskblma, tväkönad ; c) sirålblma lionkönad, b) slifiels 2:ne jemn-
breda flikar, sitilande med hårpensel, f) holk, enradig med hylle, af Sen.
vulgarisj 9) skalfrukt (acheniiim) med sitiande fröfjiin, Jj) skalfrukt m5d
4 burst (af bidens), i) skalfrukl utan frufjun (af Amhemis).

2. AsTERACE.^i; Less. a) Blomkorg med disk- och slralblr, af Asier Tripo-
lium^ b) tvåkönad diskblma, c) honkönad stralblma, t) sliftels 2:ne upp-
till på ytlre sidan finludna flikar, f) mångradig holk, n) skalfrukt med sit-

tande fröfjun, t)) fjäliigt blomsterfäsle.

3. EuPATORJACE.E Less. o) Blomkorg med rörblr, af Eupaiorium, b) en dy-
lik blma enskild, c) en lung lik bima af Tussilago, t) slifiels klubblika
Jlikar, upptill på yttre sidan försedda med upphöjda vårtor, 1: af Petasites
vulgarisj 2: af P. alha, c) detsamma af TussilagOj 1: den tvåkönade
blommans ; 2: honblommans.

4. Cynarocepifal.*: Juss. a) Blomkorg med tvåkönade rörblr, af Serra-
tnla tincioria; b) en dylik blomma, enskild; c) en könlös kantblomma, af
Centanrea Cyanus; t) Stiftet med en uppvälld knöl, omgifven af en hårkrans;
e) de 5 sammanhangande stånd, knapparne; f) skallrukt med dubbelt frö-

fjun; g) deusannna på längden genomskuren, visande det upprätta fröet

utan hvite.

5. Cichoriace.e Juss. a) Blomkorg med tvåkönade tungblommor, af Taraxa
ciini officinale; c) en dylik blomma enskild; b) stiftets likformigt håriga
Dikar; c) skalfrukt med skaftadt fröfjun; f) blomsterfäste med frön; g) en
skalfrukt med löstagua hinnor.

Dipsace^ Juss.

a) Blomsier af Knautia arvensis; b) en enskild blomma, oregelbunden,
med de 4 fria ståndarne; c) tvär-genomskärning deraf; t) den gemensamma
liiijiiiiiolkcn : c) frukten, omgifven af elt yttre och ett inre i borst deladt blom-
foder; O detsamma i längd-genomskärning; g) blomsterfäste med fjäll under
livarje blomma; b) frukt med hyllen, af Scabiosa,- visande det hängande med
köttig hvite försedda fröet.

AMBROSIACE.^i; LiDk.

a) Ofre delen ai" Xaiuhium strumarium (förminskad) med hanblomhufvuden
i öfversla toppen, honblrna ensamma eller parvisa nedom ; b) en del af ett han-
blomhufvud; c) hanblomma med fria ståndarknappar och hopvuxna strängar; &)
slåndare; c) honblomma af ett med krokuddipa borst besatt enbladigtsvepe med
2:ne spetsar, genom hvilka stiften utgå; f) densamma, längdgenomskuren, med
de 2:ne pistillerna eller egentl. honblrna; g) densamma tvärgenomskuren; W
frukten längd-genomskuren, med rak embryo, utan hvite,
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Tai5. II. SE MIM FL OR.K 2.

Valeriane E Fr.

1. Valeriane.b DC. o) bloniqvast z^ Tåler, officinalis, b) en blomma längd-

genomskuren, c) en blomma hel; ^^ fruktämne genomskuret, med hängan-

de frö; c) nära mogen frukt med blomfodrets (jun ännu hopliggande; \)

densamma mogen, med fjunct af utspärrade strålar; 9) fruktämne Ivar-ge-

nomskuret, me\l trenne rum, hvaraf blott det ena innehåller frö.

2. Sambuci.ne.e Batsch. o) blomma af Sambucus nigra; b) pisliil, med 3:ne

märken, c) bäret tvärgenomskuret, med 3:ne rum; t) elt frö, med hvile;

O blomma a^ l^ibumum Opnlus; f) densamma tvärgenomskuren
; g) pistill;

\)) bär i längdgemsk., enrummigl, med hängande frö; i>) delsamma i tvär-

gmsk.

RUBIACE.E JUSS.

a) Blom-vippa af Galium horeale; b") blomma; c) densamma i längd-

gmsk.; t) fruktämne i längdgmsk., af 2:ne karpeller, hvardera med ett frö med
hvite och upprätt embryo; c) frukt med 2:ne märken, hel; f) blomma I tvär-

gmsk.; g) blomma af Skerardia; i)) d:0 af Asperula tinctoria.

Loranthace.e Don.

1) En del af en gren från riscum album med hanblr och bär; 2) en gylt-

ring af 3:ne hanblr; 3) densamma i längdgmsk.; -i) spetsen af en hanblma med
sin uppsprungna stånd. -knapp, sedd från inre sidan; 5) en gyttring af 3:ne

honblr; c) densamma i längdgmsk-; 7) bäret; 8) fröet; 9) d;o i tvärgmsk.

Caprifoliace.e Jass.

1) Lonicera Xylosteum, med blr i bladvecken; 2) blomskaft bärande 2:ne

bir på egna fruktämnen, med svepe och skärmblad; 3) en blomma med de 5

ståndarne, 4) densamma i tvärgmsk.; 5) de Ivenne bären på samma skaft; 6)

dessa i längdgmskng, med hängande frön; 7) ett frö med költig hvite och rak,

upprätt embryo. — a) Linncea borealis, öfversta delen af ell blomskaft, med 2:ne

kloc''.lika blr, inom foder ofvanpå frukten; b) en blomma, upprispad, med de 4

ivåväldige stånd.; c) fröh. i längd-gmsk. med hängande frön; &) d:o i Ivär-gmsk,

med 3;ne rum.



Tab. III. ANNULIFLOR^. i.

C A M P A N U L A c E .E JllSS.

a) Campanula rotundifolia (reguliera blr.); i>) en blomma i längd-gmsk,
ståndarne lastade framtore; c) d:o i (värgmsk.; t) ståndare med fjällika, utbred-
da strängar, 3-kliifvet märke; c) frö med rak, upprat grodd, köttig hvite.

LoBELlACEiE JUSS.

a) Lobelia Dortmanna (irregul. blr.); b) en blomma; c) ståndare med upp-
till förenade strängar och knappar kring t) märket, omgifvet af en hårkrans

;

c) frukt i längd-gmsk; f) d:o i tvär-gmsk.; <») frö gmskurel; \y) d:o sedt från
sidan; i) blad, genomskuret för att visa dubbel-pipigheten.

CONVOLVUL ACE.E JuSS.

1. a) Convolvulus arvensis; b) en blomma i längd-gmsk.; c) d:o 1 tvär-

gmsk.; t) fröhus; e) delsamma i längd-gmsk.; f) d:o i tvär-gmsk.; g) frö med
krökt grodd, och slemmig hvite; f») de skrynklade hjertbladen.

2. a) Blomma af Cuscuta europcea] b) d:o i längd-gmsk.; c) d:o uppviken,

med fjällen nedanföre stånd.; t) d:o i tvärgmsk; c) frö; f) d;o gmskurel; a) den
krökta brodden utan hjertblad.

BoRAGiNE.f: Jass.

a) Myosotis arvensis; b) blomma i längd-gmsk. af Symphytum; c) d:o af
Myosotis^ uppfläckt, med fjäll i mynningen; t) d:o i tvär-ginskärn.; c) blomma
Sii Myosotis j fst.; f) fodret, med krok-uddiga hår; g) frukter af Cj-rto^/oww/w, vid-

vuxne det qvarsittande stiftet; h) i: 4 frukter af Anchusaj kring det fria stif-

tet, 2: gmsk., 3: basen med ring, sedd från sidan, 'i\ den urgröpta basen omgif-

ven af en uppsvälld, strimmig ring, sedd nedifrån; i) i: 4 frukter af Myosotis,
kring det fria stiftet, 2: en enskild frukt med trind bas, 3: densamma gmsku-
ren på längden, 4: d:o på tvären, med omvänd grodd och sparsam fröhvite.
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LABI AT.i!;.

i. MENrnE.E. fl) Blomma af Mcnthuj med n. likformigt 4-kliifvet bräm: b) (l:o

af Ly-copus (2 stånd.)

2. Mo^ARDE.^i:. n) Blomma tvåläppig af Salvia prat.] b) de båda ståndarne.

3. Saturejine.e. a) Blomna af Origanum vulg. med plaKa läppar och åt-

skiljda utspärrade stånd.; b) densamma iippfläclu; c) ståndarknappar med bred
skiljevägg; t) desamma efter befruktningen.

4. Scutellarie.e. o) Blomma af Scutell. galericulata; b) densamma uppflärkl,

med under den öfre läppen paraJielt uppstigande ståndare: c) det hoptryckta,

n. slutna blomfodret; ^) ståndarknappar med gemensam tvärspringa.

5. Nepete.e. a) Blomma af Glechoma hederaceum; b) densamma uppdäckt. mcd
stånd, som föreg. c) det öppna bloinfodret; t) de korsvis ställda stånd. -knap-
parne.

C. Stachyde.e. a) Blomma af Lamium album., med de nedre ståndarne längre

;

b) foder med utslående länder; c) stånd.-knapp med gemensam tvärspringa.

7. UuGULE.E. fl) Blomma af ^juga pyramidalis^ med omärklig öfre kron-läpp;
b) slåndareknapp deraf; c) krona af Teucrium Scordium ulan öfre kron-
läpp; b) blomfoder derlill.

8. a) Lamium album, med blomkransar; b) blomma i längd-gmsk. c) i Ivär-

gmsk. b) en af små-nötterna c) d:o gmskuren, med upprätt grodd, ulanhvile;

f) blomma af Rosmarinus i tvär-gmsk.

Menyanthe.b.

a) Memantues trifoliata; b) blomma uppfläckt; c) fruktämne gmskuret,
ofvanpå en hårfransad ring; b) delsamma i tvar-gmsk. c) fröhus af 2 valvler;

f) en valvel, med fröfäste midt på inre sidan; a) frö, gmskuret på längden,
h) d:o på tvären, med rak grodd och hvite.

POLEMONI ACE.*: JUSS.

1. a) PoLEMONini C(£Ri;leum; b) en blomma i längd-gmsk. ; c) d:o i tvär-gmsk.;

b) ståndare; c) märke 3-klufvet, det 3-väggiga, d-rummiga fröhuset; f) frö

med rak grodd och hornartad hvite.

2. a) DiAPEXSiA lappoxica; b) blomma uppfläckt; c) ståndare; b) stift och

märke; c) fröhuset; f) d:o seddt från sidan, sedan främre väggen är bortta-

gen, fl) d:o i tvär-gmsk.; i>) d:o med öppna väggar, sä att fröfästena synas.

;

i) frö på tvären gmskuret; f) d:o på längden, med gioddeu.



Tah. v. TUBIFLORJi. I.

Oleine.«. Liuk.

0) Ligustium vulgäre] b) blomma; c) (l:o uppfläckt; b) fruktämne, genom-
skuret pålängfien; c) cl:o pa tvären; f) frukten (bär); a) detsamma gmskurct

på tvären; t») fröet på tvären gmskuret; i) (I;o på längden med rak grodd och

livite.

1. Syringa vulgaris^ blomma i tvär-gmsk-, 2) fröbus uppspringande, a)

d:o i längd-gmsk.; «) frö likaledes gmskuret.

f) Fraxiiius excelsiorj banblomma; 1) bermaplirndit-blomma; m) banblom-

nia; n) fruktämne gmskuret; o) vingfrukt öppnad; p) frö med frösträng; «i) frö

gmskuret på längden.

Verb e n a c e .e Juss.

a) Ferbena officinalis] b) dess blomma; f) densamma utbredd; b) d:o i

längd-gmsk.; c) d:o i tvär-gmsk. f) en carpcll; g) denna på längden gmskuren.

C ONT OR T.E. L.

fl) Cjnanchum Vinceioxicum; b) dess blomma; e) ståndarne nedtill bop-

vexta till en pip och upptill utgörande 5 flikar, som böjas öfver märket; b) en

ståndare med knappar af 2 rum, i hvilka körllarne bäuga ; c~) ståndare, sedd på
sidan, utan ki-iapp; f) frömjölsknapparne, uttagne ocb hängande vid körteln; n)

pistillen frånskiljd, med sina begge stift, beläckta af ett gemensamt trubbigt

märke, som har liksom 5-sömmarj f)) baljkapseln långs efter öppnad; i) fröet

med sitt fjun.

1) Blomma af Vinca minor, genomskuren längsefter; 2) d:o på tvären; 3)

ståndare; 4) pistill; r.) frö i tvär-gmsk.; 6) d:o efter längden.

Gentiane.e Juss.

1) Gentiana campesiris] 2) blomma, gmskuren efter längden; 3) d:o på

tvären; n) fröhuset öppnadt; r.) ståndare; «) frö i tvär-gmsk.; 7) grodden. —
fl) Blomma ai' Erjihrcea; b) ståndare deraf, med vriden knapp; c) fröhus ge-

nomskuret.

Pers O N AT.E L.

1. VeRBASCE.E. fl) Blomma af Ferlascum nigrum; b) d:0 af Scropliulavia no-

dosa; c) d:o i tvär-gmsk.; b) frö i d:o; c) ståndare med snedt fästad knapp,

af Ferbascum.

2. Antirrhine.e, fl) Blomma af Linaria vulg.; b) ståndare, utan knapp-bi-

hang; c) pistill och slånd; b) frö, gmskuret; c) blomma af Feronica; t) d:o

i tvär-gmsk.

3. Rhinanthace.-e. a) Blomma a^ Euphrasia off. b) d:o uppviken; c) ståndare,

med spetsigt biliang vid basen: b) fröhus; c) d:o gmskuret.

-4. Orobanciie.e. fl) Blomma a^ Orobanche; b) pistill, gmsk.; c) fröhus i tvär-

gmsk.; t) blomma a[ Lathrcsa; c) fröhus gmsk.; f) pistill; d:o.
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Tab. VI. TUBIFLOR/E. 2.

SOLANACE.^K JuSS.

a) Solanum Dulcamara; b) on blomma uppviken; c) dcns. i (viir-gmsk. t)

sländare, liopsiUande; c) frukt; f) dens. pä längden gmsk. ; a) d:o på tvären;
»i) frö, gmskuret; i) grodden, krökt.

Lentibularie-b Rid).

1. a) Pinguiculn vulgaris; b) en blomma, sedd underifrån; c) dens. upp-
viken; b) en uttömd ståndare; c) dens. med tvärspringa; f) pistillen; g)
märket; b) capseln, i) dens. på längden genomskuren; t) dens. med fröfästet

och fröen; i) ett frö, gmskuret.

2. a) blomma Rf Uiricularia; b) öfro läppen med slåndarne; c) ståndarne; b)

pistillen, c) capseln, f) dens. gmskuren.

Primulace-e Veiit.

fl) Priinula veris; b) blomma på tvären gmsk.; c) detsamma på längden;
t) capseln, uppspringande; c) dens. med fröfästet; f) fröfästet med fröen;

g) frö; f») capsel af Anagallis.

GLOBUL;ARIE.fi DC.

fl") Globularia vidg.; b) blomma; c) dens. uppviken; b) ståndare; c) märke;
f) fröhus med hängande frö; g) frö genomsk. f») grodd.

Plant A Gin E.E Juss.

1. a) Plantago major.] b) blomma; c) dens. på längden gmsk.; b) d:o på

tvären; c) kapseln; f) dens. gmsk.; g) frö.

2. fl) Littorella lacustris, hanblomma; b) honblomma; c) dens. gmsk. b)

fröhus, gmsk. på längiien; c) dets. på tvären.

Pluhibagine.e Juss.

a) Armeria vulgaris] b) blomma; c) dens. uppviken ; b) dens. i tvär-gmsk.;

«) bloinfodrel; f) pistillen med omv. hängande frö; g) blomfodertänderna utböjda

kring frukten; f») frukt på tvären gmsk.; i) frö; f) inre skärmfjället; t)detytlre.



Tab. Yll. DlSClFLOR^li 1.

Frangulace^e Endl.

n) Rhamnus Fvangula; b) blomma; c) dens. gmskuren på Uingtlen; b) d:o

på tvären; c) pisfill; f) bär; g) frö; h) detsamma i längd-gmsk.; >) d:o i tvär-

gmsk.; f) Evonymus europceus, blomma i gmsk.; l) frukt; va) frö, gmsk. ti)

blomma a^ Ilex yiciuifoUum ; o) d:o i (vär-gmsk.; p) bär; q) fruktämne gmsku-

ret; r) bäret ginskuret; ») frö, gmskuret.

CORNE^ DC.

o) Cornus suectca ; \>) blomma; c) fruktämne, sfånd, och pistill; b) blomma
j tvär-gmsk.; c) fruktsamlingen; f) ett bär gmskuret; o) ett frö; t») blomma af

Cornus sanguineaj gmsk. i) bäret, likaledes.

Araliace^ Juss.

a) Hedera Helix ; b) blomma; c) dens. på längden gmsk.; ^) d:o på tvären;

c) bär; f) frö, gmsk.; 3) ett slamblad.

Adoxe.15 E. Me>.

a) Adoxa MoseliatelUna ; b) blomma; t) dens, på längden gmsk.; b) blom-

(foder 0. pistiller; «) frukten; f) dens. gmskuren på längden; n) d:o på tvären;

!)) ett fröämne gmskuret för att visa groddsäckens läge.



T„f, 17/

mm
Fl nii(jiilaceee Coi itefr

. /dojrrtr

:j.a.,:.i..







Tnh V///

jT'

*
03 —J

['tiilirlJilcrd



TjB. VIII. DISCIFLOR.E 2.

* . VT''* t • *P «,/ .'> "^ •#*•' fr

UmbellifervE Juss.

a) CerefoUum sjlvestre (dubbel blomflock); b) blomma af Carum Carvi;
e) dens. på längden gmskuren; f) d:o på tvären; t) de tvenne delfrukterna (dia-

ciienium); e) ett acbcnium, gmskiiret; g) Hydrocotyle vulgaris; f>) diachenium;
i) detsamma i tvärgmsk. ; f) ett kronblad; i) diachenium af Conium maculatum\
m) dels. gmskuret; n) diachenium af CerefoUum; o) dels. gmskuret; p) diache-
nium af Coriandrum sat.\ <») dels. gmskuret efier längden; r) d:o på tvären.

ACERINE/E DC.

o) Acer Platanoides; b) (han)blomnia; c) (hermaphrodit) blomma; b) (öfver-
vSgande) honblomma; e) blomma efter längden gmskuren; f) d:o på tvären; 9) ving-
frukt, öppnande sig; f») frö; i) dels. gmskuret; f) brodden.

RESEDACEiE DC.

a) Reseda Luteola; b) blomma, e) dens. med borttagna kronblad; b) öfre
kronblad; c) nedre d:o; f) öfre delen af fröhuset; g) fröhuset uppvikt; i^) det-
samma moget uppspringande; i) frö; f) dets. gmskuret; 1) blomma i tvär-ge-
Domskärning.



Tai;. IX. SERTIFLOK^i 1.

•.. . ' • A •

^ Vjk- - ^•- Vi v.% ^v »A %'.-.'s: ,\

R A N U N C U L A C E -E JuSS.

i. RaNUNCULE.e. o) blomma af Ran. acris; b) (värsnilt derafj c) dens. ilängd-

snitl; t") kronljUul med lioningsgrop ; c) sluudaie med ulalvänd knapp; f)

karpcll, genomskuren.

2. Anemone.*;. o) blomma af Anem. nemorosa; b) kronblad, utan bonings-

grop; c) 2:ne stånd. o. pistillerna; ^) karpeller; c) en karpell i ivärsnilt; f)

karpell af Adonis^ gmsk.; g) karpell af Puhatilla] f») d:o af Thalictrwn]
i) en sådan genomskuren.

3. Uelleboi^E/E. fi) småfrukter af Caliha palustris] b) en deraf, uppviken; c)

dens. öppnande sig; b) ett frö; c) småfrukter af conkum; f) en enskild

med en ståndare ; n) frö af Aconiium.

4. P.^EONIE.E. fl) Actcea spicata] b) blomma i tvärsnitt; c) dens. i längdsnitt;

&) ståndare; c) pistill; f) bär; g) frö, gmskuret.

NyMPHEACE.E DC,

o) Blomma af Nuphar luteum] b) dens. i tvärsnitt; c) dens. i längdsniUj

s?) kronblad; c) ståndare; i) frö, genomskuret.

BERBErxIDE.E JllSS.

o) Berhcris vulgaris] b) blomma; c) dens. i längdsnitt; t) dens. i tvär-

snitt; c) pistill; f) ståndare med uppspringande knapplock; g) kronblad med ?:ne

körtlar; »t) bär; i) dets. genomskuret; E) frö, genomskuret.

Papaverace.e Juss.

a) Blomma af Papavcr clulium-, b) dens. i tvärsnitt; c) blomknopp med det

affallande tvåbladiga fodret; t) ståndare; c) pistill med en ståndare; f) frukt-

skiil.i af Chelidonium med fröfäste; g) frö af Papaver, iludeladt; ly) d:o af

Clifli(lo:iinni.
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Tad. X. SKRTIFLOR.E 2.

(JRUCIFER-Ii; JlISS.

i. LoMP^NTACE.K. a) Blomma at Buntas orientalis] b) Ståndare OCll pistill ge-
nnmskiiren; c) skida; ^) dens. i tvärsniil; e) grodd; f) skida af Cakilc ma-
riliina i längdsnitt; «i) deiis. i tvärsnitt; h) blomma af Raphanus Raphani-
iUuin] O skida deraf; f) frö genomskuret.

2. Brassick.e. a) Blomma af Sinapis arvensis; b) skida deraf; c) dens. i

tvärsnitt; t) frö tvärskuret; c) skida af Diplotaxis] f) frö af Brassica.

3. SiSYMBRiE.fi. fl) Blomma af Sisymbrium (fst.) ; i>) skida; c) skiljevägg med
frö; b) frö tvärskuret; c) skida öppnad; f) densamma tvärskuren.

4. Arabide.e. a) Cardamine pratensin b) blomfoder; f) ståndare ocli pistill;

b) blomma i tvärsnitt; c) skida itudelad, fröfäste me(i frön; f) skida i tvär-

snitt; ö) frö likaledes.

5. NuCAMENTACE.E. a) blomma af Isatis tinctoria] b) skida deraf; c) dens.

öppnad och sedd från sidan; t) fru; c) detsamma tvärskuret; f) blomma af

Neslia paniculata (fst); g) pistill i längdsnitt; f») dens. i tvärsnitt; i)skida;

f) dens. tvärskiiren; i) frö.

6. Lepidine.e. Cl) skida af Capsella bursa Past. b) fröfäste med frön; c) skida,

sedd från kanten; i?) dens. tvärskurenj c) frö; f) blomma; 9) ståndare.

7. Alyssixe.e. a) blomma a^ Farsetia incana] b) fröfäste med frön; c) skida

tvärskiiren; t) frö; c) blomma af Camelina; f) fröfäste med frön; g) skida

Ivärskuren; 0) frö likaledes.

FUMARIACEiE DC.

a) Fumaria ojficinalis] b) blomma; c) dens. i längdsnitt; b) dens. tvär-

skuren; c) en slåndarestam; f) frö; n) dets. i längdsnitt; f)) pistill och en stån-

darestam af Corydalis] 1) frukt-balja; «) frö; i) dets. gmskuret.

Polygale.e Jiiss.

a) Polj-gala vulgaris) b) blomma, uppviken; c) dens. i tvärsnitt; b) dens.

i längdsnitt: c) pistill; f) ståndar-slammarne med 8 enrummiga knappar; g) frö-

hus gmskuret; 0) frö; i) detsamma i längdsnitt.

Balsamine.b DC.

d) Impatiens Noli tangere] b) det öffe kronbladet; c) ett af de på sidan;

b) det undre sporrlika; e) blomman i tvärsnitt; f) ståndare, med knapparne för-

enade; n) fröhuset; b) detsammas väggar elastiskt upprullade; i) frö; f) dets.

genomskuret.
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Tab. XI. COLUMNIFLOR^ i.

TiLiACE^ Jass.

a) Tilia parvifolia\ b) blomma efter längden gmskurenj c) d:o på tväreuj

ö) ståndare,* c) fröhus,* f) frö, gmsk.; g) brodden.

Malvace^ Juss.

o) Malva sylvestris\ b) blomma på längden gmsk. c) d:o på tvären; ^)

ståndare; «) frukten; f) tvär-delning af fruktämnet; 9) en karpell i längd-gmsk.

;

\s) brodden.

Gruinales L.

1. Geranie^. a) blomma af Geranium sylvaticum\ b) dens. I längd-gmsk.;

c) d:o på tvären; b) ståndare och pistiller; c) pistillerna; f) desamma upp-

rullade; 9) frö på tvären gmskuret; <>) d:o på längden.

2. OxALiDEiE. n) blomma af Oxalis corniculata; b) dens, i tvär-gmsk.; c)

slåndarne; s>) fröhus öppnande sig i längd-remnor; e) ett fruktblad, seddt

från inre sidan, med fröfäste och frön; f) frö; g) dets. gmskuret.

3. LiNE.«. o) Linum catharticum; b) ståndare och pistill; c) blomma i tvär-

grask.; t) fröhus; e) frö; f) dets. gmskuret.

Hypericine-e DC.

Hypericum perforatum] b) blomma på längden gmsk.; c) d:o på tvären;

^) ett ståndare-knippe; O fröhus gmskuret; O frö likaledes.

CiSTiNE.B Jass.

fl) Helianthemum vulgäre] b) blomma på längden gmsk.; c) d:o på tvären;

b) svepe-, foder-blad, ståndare och pistill; c) ståndare; f) fröhus, öppnande sig;

g) frö, gmskuret.
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Tab. Xn. ('0LU3IMFL0R.E 2.

ViOLARlE.?: DC.

o) Viola tricolor] b) blomma på längden gmsk.; c) cl:o på tvären; ^) stån-

(lanie, förenade kring pistillen; c) en ståndare med detliornlika nlskoUet; f) pi-

still; g) fruktämne, gmsk.; i)) fröhus; i) dels. öppnande sig; f) ett frö, gmsk.

Droserace^ DC.

n) Droseva rotundifolia] b) blomma efter längden gmsk.; c) d:o på tvären;

b) frö med silt liylle ; c) dets. gmskuret. — t) blomma af Famassia palustris

efler längden gmsk.; <i) d:o på tvären; h) ett kronblad med bikronan ocb de
falska slåndarne (parastemones) framföre; i) fröbus öppnande sig; f) frö med
sill liylle; i) fröel gmskuret.

SiLENACE.f! Braun.

i. Lychmde.?;. a) Melandrium diurnum] b) blomma, gmsk. ; c) fröhus gmskuret
på längden; fc) d;o på tvären; c) dets. öppnande sig i tänder; f) frö; g)

dets. genomskuret.

2. DiAMHE.fi. r») Dianthus deltoides] i) blomma på längden gmsk.; t) d:o på
tvären; i) fröhus öppnande sig i toppen; m) dels. gmsk.

Alsinace^> Bartl.

1. STELLARIE.fi. a) Stellaria uliginosa] b) blomma af Ä. graminea; c) Stån-

dare och pistiller; t) fröbus uppspringande med tänder; c) fröhus, sedt ini-

från, med fröfäste och frön; f) frö pä längden gmsk.; <j) d:o på tvären.

2. Alsine.b. a) Sagina nodosa] b) pistiller; O fröbus uppspringande; t) dets.

gmskuret efter längden; c) d:o på tvären; f) frö på längden gmsk.; o) d:o

på tvären.

3. Lepigoke.e. a) Lepigonum rubrtwi; b) pistiller med ståndare; c) fröhus

uppspringande; t) dels. gmskuret efler längden; c) d:o på tvären; f) frö,

gmskuret; g) d:o med vinge.

Elatine/E Juss.

o) Elatine Hydropipcv] b) blomma; c) d:o från sidan; c) fröhus; t) dels.

med öppnade väggar; f) dets. gmskuret på längden; o) frö; h) Elatine uiandra,
blomma; i) fruktämne, gmskuret; f) frukt med öppnade väggar; i) frö.
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Tab. XIII. F A UC IF LORAi 1.

CUCURBIT ACE.E JllSS.

(i: Blomgren med blad af Bryonia alha\ bt haiiblomnia ; c: dens. uppviken;

t: ståndare; c: ena knappen afskuren; f: honblomma; jj: dens ilmlelad; fi; bär;

i: tvärsnitt af frnklämnet; f: d:o af bäret; l: frö; lu: dels. dcladt pa tvären; u:

d'.o efler längden.

RiBESi ACE.E Relch.

a; Rihes riihrum; b: blomma; c: dens. i tvärsnitt; b: dens. i längdsnKt; c:

bär, gmskuret; f: frö, omgifvet af det saftiga köttet.

SAXIFRAGE.fi JllSS.

a: Saxifraga graniilata] b: stånd, ocli pistiller; c: fruktämne i längd-snid

;

b: blomma i tvärsnitt; c: fröbus, likaledes; f: frö; n: dels. gmskuret.— [Chrjso-

splenium har af misslag blifvit framställd under nästföljande familj.]

Cr AS SUL ACE.E JUSS.

a: Sedum acre] b: blomma; c: dens. i tvärsnitt; b: ett kronblad och 2 stån-

dare; c: pistillerna; f: frö gmskuret. — s: blomma af Chrysosplenium altemi-

folium] iy. dens. i längdsnitt; i: fröhuset öppnande sig; f: ena fruktväggens in-

sida med frön; i: frö; m: dels. gmskuret.

Lythrarie.e Jass.

a: Lythrum Salicaria] b: blomma; c: dens. i tvärsnilt; b: d:o efter längden

;

t: blomfoder; f: fröhus, uppspringande; g: frö, gmskuret. — fj: blomma af Pep-

lis Portula uppviken; i: fröhus; f: dels. i läugdsniit; i: d:o på tvären; m; frö.
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Tab. XIV. FAUCIFLOR^ 3. ROSIFLOR^E 1.

Onagrarie-e Jnss.

fl: Epilohitim montaniim; b: blomma i längdsnitt; c: d:o i tvSrsnilt; b: frö-

lius uppspringande; c: frö gmskuret, — f: blomma af Circcea] a: dens. i tvär-

snitt; 0: frukten gmskuren.

IIalorage.^': Br.

a: Hippuris vulgaris] b: blomma; c: dens. i längdsnitt; b: ståndare; f:

frukt på längden ginsk. — <i: Mjriophyllum spicatum; Fj: lianblomma ulan
kronblad, med de 3:ne hyliena; i: honblomma med kronblad, utanhyllen; f: stift,

gmskuret; i: tvärsnitt af frukten; m: längdsnitt af en carpell.

P0MACE.4<; L.

n: Pyrtis communis ; b: tvärsnitt af blomman; c: längdsnitt af dens.; b*

frukten a^f P. Malus, i längdsnitt; c: frö på längden gmsk. j f: d:o på tvären»

fl: frukten af Cratcegusj i tvärsnitt; 5: ett frö deraf.

D R U P A C K .fi L.

a: Primus Cerasus ; b: tvärsnitt af blomman; c: stenfrukten på längden
gmskuren; b: stenfrukten af Pr. spinosa, på tvären itudelad.
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Tab. XV. ROSIFLOR/E 2.

ROSACEiE JUSS. SENTICOSiE L.

1. RosEiE. a: Rosa canina (fmskd.) *. i>: genomskäriiig af nyponet, (blomfodrels
költiga pip), innesiiitancle de lairika karpellcriia; c: nypon, krönt af blom-
fodret; i>: en karpeli med utskjutande stifij c: densamma gmskuren.

2. SaNGUISORBE^. a: Alchemilla vulgaris; b; blomma; c: dens. gmskuren
med få benhårda karpeller inom den tillliårdnade blomroderpipen ; t: car-

peii; c: dens. gmskuren, f: blomma af Agrimonia; g: fruklen; i>: en kar-

peli gmskuren.

3. DRYADEi*. a: Fragaria vesca (fmsk.); I': blomman gmskuren på längden,
med stånd., fröfäste och nöllika fria karpeller; c; d:o på tvären; t: car-

pell; cj carpell af Bubus; (>: dens. gmskuren; f: d:'o af Potentilla; r,: d:o

af Dryas, genomskuren.

4. Spire.'e. i: blomma af Spircea, gmskuren: f; dens. i tvärsnitt; l: 10 fritt

samsiitande, capsellika karpeller; m: en enskild karpeli; »: dens. gmskuren.

Papilionace.*; L.

1. Phaseole^. n: Phaseolus miiliijlorus', 1: ståndame; c: spelsen af ena balj-

väggen, med en böna.

2. ViciE.^E. a\ Ficia sepium', b: ståndarne; c: pistillen; ^: baljans inre vägg; c:

frö i tvärgmsk. ; f: d:o i längdsnitt; g: tvärsnitt af blomman hos Lathyrus.

3. HEDYSAREiE. a\ Coronilla Emerus ; b: ståndarne ; c: ledbalja; ^: en del der-

af med ett frö i hvardera mellanrum; c: frö gmskuret.

4. AsTRAGALE.?!:. a', blomma af Astrag. gljciphjlliis; t: dess särskildla kron-

blad: 1. seglet, 2.3. vingarne, 4. kolen; c: slåudarne; b: skida med ofullstän-

dig skiljevägg af den inböjda undre fogen; c: frö i tvärsnitt; f. d:o i längd-

snitt.

5. TRiroLlE.^i. a: blomma z{ TrifoUum pratense; b: ståndarne; c: balja; t: den-

samma ituskuren; c: frö i tvärsnitt; f: dels. deladt ef(cr längden.

6. Geniste. a: blomma af AntliylUs vulneraria\ b: slåndarne monadelphiska;

c: balja; d: frö i tvärsnitt; <; dels. gmskuret på längden.
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Tad. XVJ. CENTRIFLORJE 1.

Ericink/E Juss.

1. VACCl.xiE.fi. a: raccinium Mjrtilius; t>: blomiiia; c: pistill och eii siAndare;
t: en ståndare; e: fruktämne i langd-suitt; f: dets. i tvarsnlU; g: bärj Jj: frö
efter längden gmskuret; i; d:o på tvären.

2. Erice.*:. a: Calluna vulgaris; b: blomma; c: krona; b: blonmia i tvärsnitt;

*; pisiiii ocb stånd.; f: en ståndare; g: fruklcapseln uppsi)ruckcn; t>: frö
genomskuret.

8. Pyrole.«;. a: blomma af Pjro/^i rotunclifolia\ t>: ståndare och pistill; c:

ståndare; 6: fröhus öppnande sig i längd-remnor; c: dets. i tvärsnitt; f: d;o
i längdsnitt; o. fi'ö med sitt hylle.

4. MoxoTROPE.i:. a: loppblomma; b: en sidoblomma; c: ståndare och pistill; b:

en ståndare; c: fröhus i tvärsnitt, uppsprickande; f: dets. gmskuret efter

längden; g: frö med slit hylle.

E M P E T R E .t: Nutt.

o: gren med \L?Lw\Ax.h^ Empetrumnigrum-^ b: hanblomma; c; dens. fludeladj
b: gren med honblr.; c: en honblomma; f: stift och märken; o: tvärsnitt af blom,;

V. bär; i: dets. i tvärsnitt; f; dets. efter längden deladt; i: frö; m; dets. gmsk.

Euphorbiace.e Juss.

o: Euphorbia palustris] b: en s. k. blomma; c: dens. nlbredd; b: en stån-

dare med sitt skärm vid basen; c: en blomma, derlilott ett af de 3:ne små fruk-

terna är qvar och deladt efter längden; f: frukten i tvärsnitt. — s: hanblomma
af Mercurialis perennis] (>: honblomma derafj i: fraktämnet i tvärsnitt; f: deta.

på längden gmskuret.
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Tab. XVII. CENTKIFLORJE 2.

Tamaris c INB.*; Desv.

Mjricaria germanica: a: gren med blr; b: d:o med frukter; c: blomma; b:

dens. I Ivärsnitt; c: capsel, öppnande sig; f: de 3:ne fruktbladen, frånstående,

med fröfästen på väggarne; g: frö med skaftadliårpenselj (>: bladgren j i: ett blad.

PORTULACACE^ JUSS.

o: Montia fontana', É: blomma, sedd från sidan; c: blomkronan; b: pistillen;

t: frökapseln, inom fodret; f: dens, 3:valvler öppnade samt frön; g: ett frö; ly.

dets. ituskuret.

Paronychie^ st. Hil.

a-. Scleranthus ; h blomma; c: dens. i tvärsnitt; b: dens. i längdsnitt; c: pi-

still genomskuren; f: frö gmskuret; g: grodden. — i;: blomma af Herniaria; i:

kapseln, öppnad; f: frö, gmskuret.

POLYGONE.E JuSS.

o: Polygonum lapathifolium. 5: blomma öppnad, c; d:o af P. Convolvulus.
i: frukt, mogen, c: frö i tvärsnitt, f: d;o efter längden gmskuret. g: tvärsnitt af

blomman hos JRumex. t): dens. efter längden gmskuren. i: längdsnitt af blomman
hos Oxyria,
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Tab. XVIII. BRACTElFLORi^ 1.

Aristolochiace.u Juss.

a: Pristolochia Clematitis. l\ blomma i längdsnitt, i', dens. 1 tvärsnilt. c: pi-

still med de dervid fastade ståndarne. i: fruktämne på tvären gmskuret. f: frö

gmskuret. fc; blomma i tvärsnitt af Psarum europccum. g: dens. i längdsnitt. i>:

ståndare, f: tvärsnitt af fruktämnet, c: frö, gmskuret.

Santalace.« Br.

a: Thesium alpinum. 6, c: tvärsnitt af i- ccli 5-klufna blommor. ^: en blom-
ma inom 2me smä skärm, fästad på det störres skaft, fi: blomman uppviken, f:

ett kronblad med derpå fästad ståndare, g: blomman i längdsnitt. 6: frukten, i:

dens. itudelad. «; brodden.

Thymele.e Fr.

a: Daphne Mezereum. É: blomman outvecklad, c: dens. öppnad, b: d:o i

tvärsnitt. «: pistill itudelad. f. stenfrukten gmskuren. g: grodd.

El^eagne-e Br.

ax Gren af Hippophaé rhamnoides med banblr. fi: banblomma med skärm,

c: dens. öppnad, med standarne. b: dens. med ena bladet borttagel, sedd fram-
ifrån, c: gren med honblomma, f: bonblomma. g: fröämnet, med periantbium
borttaget, ij: mogen frukt, i: den saftiga kalken sprucken i toppen, f: den upp-
rätta nöten inom kalken, i: dens. itudelad.

Artocarpe.e DC.

a: Morus alba^ med Lanblr. 16: en blomma, c: honblommor, t: en enskild
lionblomma. c: dens. med sidobladen frånskiljde. f: frukten gmskuren. g: fröet i

längd-gmsk. ^: grodden.
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Tak. XIX. BR ACTEIFLO R.E 2.

Ulmace.e Ag.

o: Ulmus campesiris. t: blomma, c: dens. uppviken. ^: ilens, i ivSrjiinsk. c:

slåndarknapp gmskuren. f: fruktämne i längdgmsk. g: vingfrukt elter längden

öppnad, fj: frö gmsk. i: brodd.

Urticace .^i; Jass.

1. Cann.\bine.^<:. a: honblr af Humulus Lupulus. fc: pistill med hyllefläli, sedd

framifrån, c: d:o sedd från ryggen. ^: fjäll med nötfrukten, e: nolen itusku-

ren. f: hanblom-vippa, g: en banblomma. i): en blomma i tvärsnitt, i: ett tro

af Cannabis^ gmskuret.

2. Urtice.e. a- hanblomsamling af Urtica dioica. 6: en hanblomma med dub-

belvikna ståndaresträngar, c: slåndarknapp. t: tvärsnitt af blomnian c: hon-

blomsamling deraf f: gmskärn. af en honblomma, g: en enskild honij ma b:

dens. sedd från sidan, i; frukt, f: nöten innanför det bakre kalkbladet. I.

fröet gmskuret.

CHEi^OPODIACE^ JUSS.

a: Chenopodium album, b: blouima med ett kalkblad o 1 stånd, borttagne.

c: blomma afblommad. ^: fröblåsa. c: fröet, f: dets. itudeladt a: blomma i tvär-

snitt. U: fruktämne öppnartt, inneslutande fröet, i: ståndare och p.s 1
1
af Bluum.

t' dess frö gmskuret: i: frukten af Atriplex, med (illbakabojdt kalkblad och öpp-

nad fröblåsa, för att visa fröet och frösträngen, m: dels. af Halimus. n: stånda-

re och pistill af Salicornia. p; fru af Schoberia 1 tvärsnitt.

Amarantace.b Juss.

o: Amarantus. t: hanblomma, c: dens. i tvärsnitt, t: fruklen. c: dens. öpp-

nad, ft frukt af jim. sylvestris. g: frö, gmskuret. i;: grodden.
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Tar. XX. JULIFLORtE.

J UGLANDE.fi DC.

a: Juglans rei^ia, Iionblomsamling:. t: honblomma i (värsnid. c: hanlilomma.
t: stånda/e. c fru i längdsniU. f; dels. i tvärsnitt, s: brodden, utan bjertbladen.

CupuLiFKu.E Reicli.

a: Hänge af Corylus Avellana. ti; honblr. c: en honblomma, t: hanb'omma.
c: rriikläiiine ginskurel på län!i:den. f: d:o på tvären. «: not, ej fullmogen, i längd-
snill. h: dets. i moget tillstånd, i: han!)lomina af Quercus Robur. f: honblomma
i längdsnitt. I: dens. i tvärsnitt, m: Ollonet gmskuret.

SALiciNE.ii; Rich.

a: Han- och hnnliänge af Sa/ix nigricans. 6: hanblomma, c: honblomma,
b: dens. i tvärsnid. c: kapseln, öppnande sig. f: frö med Jjun. q: hanblomma af
Populus tremula. \y. honblomma, i: dons. i tvärsnitt.

Betuline .E Pucli.

o: Beiula alba. t: hanblomma, c: blomfjäll, sedt på ryggen, t: honblr. c:

vingfrnkt, gmskiiren. f: honblomfjäll. 9: honblr af Almis glutinosa. \y. hanhänge,
sedt från inre sidan, i: koile afskuren.

Myr ice.e Ricli.

a: Hanhänge af Myrica Gale. t: hanblonmia, sedd från sidan, c: slåndar-
knapp. ^: bonbänge. ef bonblma, f: honblonigytiring. g: ung frukt. (>: mogen frukt.

i: dens. i längdsnitt, f: embryo.

COMFER.E JUSS.

1. Abietixe.e. a: hanblr af Pinus silvestris. 6: ståndare, med uppsprickande
knappar, c: dens. med tömda rum, sedd från sidan, t: honblr. e: fruktämne
med fröämnena, f: honblomma, mogen. o;, frö med sin vinge. f>; fröet gmsku-
ret. i: embryo med många hjerlblad. — f: slåndarknapp på tvären nppspric-
kande, af Pinus yjbies, i: fruktämne med fröämne och skärmet.

2. CurRKS.siNK.K. a: Hanhängp. 6: hanbiomma. c: bonbänge. b: defs. mera u(-

veckladt. c: 2:ne frukt;'ninen, dei tredje bordaget för att visa fröämnena, f:

bärel. c,: moget frö, med .3 glandier, sedt från ryggen, i): dets. frän inre si-

dan, i: dets. längsefter deladt.

3. Ta.vine-T:. n: iianhänge. f : ståndare, sedd från sidan, c: bonbänge. t: fröämne
med sin disk. t: moget bär. f: frö längsefter deladt.
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Tab. XXf. NUDIFLOR.E.

CALLITRICniNE.*: LK.

o: Callitriche verna. B: han- och honblma. c: hermaphrodit-bir. t: Iionblma
med kalk. c: lierniapliroditblma. f: fruktämne, g: dets. i tvärsnitt, ft: d:o i längd-
snitt.

Ceratopiiylle.e DC.

c: Ceratophjrllum demevsum. 15: hanblomma, till höger, honblomma till ven-
eter, c: hanblma. t, c: sländ. -knapp, sedd franiirrån och från ryggen, f: honblma.
<i: frukt, mogen, i: dens. längd-gm.sknren. f: embryo, med hjertbladen fråi-iskiljdc

för att visa slamknoppen. l: dets. i vanligt läge.

EQUISETACE.f: DC.

o: Spetsen af fruklståndet Iw^ Equiseium arvense. b: of det sterila, grenbä-
rande, c: e(( af axets sköldiika fjäll med de särklika fröbusen på undersidan, b:

elt dylikt fröbuii. c: ett frö med de 4, kring fröet spiralvridna spring-trådarne. f:

dessa springlrådar upprullade, g; rot med knölarne. iy. en af dessa knölar, tvär-

delad.

v

CiiARACE.E Rich.

a: Chara Jlexilis j med glatt enpipig sljelk. b: Ch hispida, med af borst
taggig, llerpipig sljelk. c: Ch. vulgaris med glatt, flerpipig s(jelk, bärande frö-
hus och nedanföre dess skärm det klotrunda siåndarämnet. b: verlikal-delning af
.stjelken, vid grenarnes utgång, c: en vriden sljelk. f: sporangium af Ch. hispida,
inkrusleradt af en kalkskorpa, a: detsamma utan skorpan, h: dets. i längdsnitt,
i: en spor (frö), f: anlheridien. l: springlrådar från en i antheridiers midt be-
lintlig bas. m, ii: springlrådar och dess fordom s. k. animalculum.
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Tab. XXIl. FUUCTIFLOlUi:.

Orciiide.e.

1. OlMlRYDE.E. a) Orchis sambiicina ; b) i)loi!ima; c) dens. i tvärsilKt; i?) I>CQ-

l)elare, med märke och siaiuiare; c) en Trilageii slänilarknapp med frömjöls-

massan; f) gmskarniii;? af fruklämncl; g) friiklen, uppspringande; l)) frö,

innesliuet inom ett liylle.

2. Neottide.?:. c.) blomma af Neottia nidus avis, sedd frän sidan; b) dens.
framifrån; c) könpelaren, från sidan, med fri knapp; ^) dens. framifrån; c)

siändarknapp, skiten; f) dens. ullömd; g) dens i tvärsnitt.

3. Malamde.e. n) blomma a^ Malaxfs pnludosa; b) dens. sedd från sidan;

c) könpclaren innanföre elt kaikblad; ij) könpelaren fri, med märke och de
vaxarlade pollenmassorna; c) dens sedd frånsidan; f) pollenmassorna skiljda.

i. Vaxde.«. a) öfre delen af pistillen med Lanknnppcns lock och märket; b)

locket; c) pollenmassorna vaxartade, medelst en förlängning af poUenaxela
fastade på märkets körtel.

5. Cypripedie.g. a) blomma, sedd framifrån; b) fruktämne jemte könpelaren,
från sidan; c) könpelaren med d. yttersta ståndaren, sedd ofvanifrån; t)

dens. sedd underifrån; c) slåndarknapp.

I H I D E .E.

a) Iris Pseucl-Jcorus (fniskd.) b) blomknopp (fmskd.); c) blomma i tvär-

snitt; t) fruktämne gmskuret, stift och kronbladlika märken; c) ståndare; f) frö-

hus tvärskuret; g) dets. öppnande sig; 0) frö i tvärsnitt; i) blad svärdlikt.

N A R C I S S I X E .E JUSS.

a) L\arcissus poeticus (fmskd.) b) blomma, Öppnad ; c) en del af blompipen
med ståndare; t) fröhus i tvärsnitt; c) dets. i längdsnitt; f) frö, gmskuret.

H Y D R O C II A R I D E E JllSS.

n) Hfdrocharis morsus rance, hanstånd; b) tvärsnitt af blomknoppen; c)

ståndarne; ^") d:o vid basen förenade i en sträng; c) blomfoder med ett kron-
blad; f) honblomma med kronbladen bortlagne; g) stiften, ståndarämnen och
neetarier af en honblomma, hvars foder- och kronblad bortiagils; f») felslående

fruktämnen; i) fruktämnet i tvärsnitt; e) ett frö; l) embryo med sidogrop.

N A .1 A D E E Lliik.

a) Grentopp af Najas marina; b) en d:o med hanblr; c) en hanblomma,
sprängd af slåndarknappen; b) en stånd, som börjat förlänga strängen, ehuru

knappen ej ännu är fullk. fylld; c) kalken, sprängd af en stånd, med utvuxen

sträng; f) en stånd.-knapp, sedd från loppen; g) toppen af en blommande gren

med en utbildad stånd., som öppnat sina 4 väggar, så att pollenmassorna synas;

b) en ung honblma; i) en äldre med mogen frukt; f) en på längden öppnad

honkalk; i) frukten sedd från kanten med upphöjd ås; m) deos. gmskuren.
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Tab. XXIII. LILIIFLOH^.

LiLIACE.E JllSS.

i. TULIPE.^E. a) Fritiliaria Meleagris^ blomma; b) deils. i (VRrsilitt; c) kalk-

blad, seddt från sidan, med en ståndare; ^) pistill; c) frukt i tvärsnitt; f) •

dens. i längdsnitt; g) frö platt med binnlikt skal.

2. AsPHODELE.E. a) Gagea lutea\ b) kronblad med stånd; c) frukt i tvärsnitt;

^) dens. i längdsnitt; c) dens. öppnad, med de 3:ne rumm.en tomma; f) det

ena fruktbladet med fröfäste och frö; g) frö med bärdt skal, seddt frånsidan;
b) d;o framifrån; i) dets. gmskuret.

3. AsPARAGE.E. a) Convallaria majalis; fc) blomma uppviken; c") bär; t) dets.

i tvärsnitt; c) frö, gmskuret.

4. Paris ouadrifolia. a) blomma; b) ståndare med knappen midf på strän-

gen; c) fruktämne efter längden gmskuret; ^') frukt i tvärsnitt; O frö gmsk.

COLCIIICACE^ DC.

o) Blomma af Co/c/j/c«/w autumnale; b) dens. gmskuren; r) pistill gmskuren
och med stift; t) fröhus öppnande sig; c) frö; f) ståndare; — g) blomma af
Veratrum; I)) dens. gmskureii; i) ståndare; f) ena fruktbladet frånskildl, med
frön; i) frö gmskuret.

ALISMACE.E DC.

J. BUTOME.^. »ö) Butomus umhellatus\ i>) blomnia; c) Ståndare med uttömda
knapprum; b) pistillerna; c) frukterna i tvärsnitt; f) en karpell efter läng-
den gmskuren; g) frö; i») dels. gmskuret.

2. Alisme.e. a) Alisma Plantago\ B) blomma; c) fruktsamlingen; t) frö; c)

dets. gmskuret.— f) biinblomma ?X Sagiitaria sag.; g) ståndare; b) en del
af en honblomma gmskuren; i) karpell.

3. JuNCAGiNE.E. a) Triglochin palustre. b) blomma, c) Ståndare, t) kronblad
med stånd, e) fröhus, uppbristande. f) frö.

N A R T II E c I A C E .E Fr.

o: Narthecium ossifragum. b: kronblad med stånd, c: blomma i tvärsnitt.

^: fröbus. c: dets. i tvärsnitt, f: ett fruktblad med frön. g: ett frö. h: dels. utan
byile på längden gmskuret. — i: Tofieldia horealis. f: blomma. I: pistill, m:
blad, svärdlikt.

JUNCACE-f: DC.

o: Luzula pilosa. 6: blomma: c: dens. i tvärsnitt, fc: fröhus c: dets. gmsk.
f: frö, gmskuret. — g: blomma af Juncus. fn fröhus i längdsnitt, i: dets. i tvär-

snitt, f: frö, gmskuret.
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Tab. XXIV. SPADItlFLORJi.

Ak 01 DE.i: Jiiss. Eiidl.

1. Akoidk.« ver.*:, a: Calla palusirisj blonikolf Inoiti sitt iKllster. b: siåivdare

ocli pislill. c: niärkel. ^, c: siånilare före och eltcr inogiiadfu. f: bär i tvär-

snitt, g; dels. i längdsnitt, fj: frö. i: dels. i längdsnitt.

2. Orontiack.k. o'. Acoriis Calamtis. b: blomnia, sedd ofvanifrån. c: dens. sedd
från sidan, b: kaiivfjäll med ståndare, e: frukten, f: dens. 1 tvärsnitt, g: dens.
i längdsnitt, fj: frö, gmskurel.

P O T A M O G E T O .\ E -E Fl".

1. PoTAME.ii:. a'. Potamogeton perfoliatus. b: blomma, c: kalkblad med .stånda-
re, sedd från sidan, t: blomman, från sidan, med 3 kalkblad borttagne för
alt visa pistillerna. «: fruklämne-samlingen i tvärsnitt, f: en nöt. g: dens. i

tvärsnitt. J).- dens. 1 längdsnitt. — i: blombärande ax af Buppia maritima, ix

blomma, med d. andra främre stånd.-knappen borttagen för att visa de IJäl-

lika strängarne och frnkiämnena; i: mogen frukt, m: dens. längdgmsk. —
n: hermaphrodilblma af ZanichelUa. o: pistillerna, p: frö, gmskuret.

2. ZosTF.RE.K. n: fruktbärande kolf hos Zoscera marina, b, c, b: ståndare mo-
gen och omogen, samt sedd från ryggen, e; en del af fruklkolfvcn med ena
kalken tom, d. andra fröbärande, f: fröblåsa med frö. q: frö. f): detsamma i

längdsnitt.

Typhace.e Juss.

a: Typha latifolia (fms!'.d.) b: hanblomma, c: frukten på härbärande skaft, b:

dens. gmskuren. c: frö gmskuret. — f: Sparganium simplex (fmskd.) g: tvär-

snitt af ett hanblomhufvud. t): ståndare. «: pistiller med sina fjäll, f: carpell. l:

dens. 1 längdsnitt, m: frö, gmskuret.

C Y 1' E R A c E .E Juss.

1. C'ypere.15. a: blonigyllring af Cyperns fuscus. b: elt ax. c: foderskal. innp-

slulande pistill och ståndarne. t: nöten, c: dens. tvärskuren, t: pisiiil, om-
gifven af kalkborstcn, af Schoenua.

2. SciRPE.-E. a: Scirpus palustris. b: densammas blomma, c: nöt gmskuren på
längden, b: d:o på tvären, f: d:o af Cladium, med elt yllerskal. g: frö med
hårfjun, af Eriophorum. fy. d:o med kalkborst af Se. palustris.

3. CARiCE.?i. a: honaxet b: hanaxet af Carex dioica. c: ax af C puUcaris^
med hanblommor i loppen, honblr nedanföre. b: ax af C. canescens, sam-
mansatt af små-ax med hanblr vid basen, c: ax af C. vulgaris^ med skiljd-

könade små-ax, frögömmen med 2 märken, f: ax af C. pallescens^ med
skiljdkönade små-ax, frögömmen med 3 märken, g; honblma: kalk/jäll med
frögömme. fy. hanblma: kalkfjäll med slåndarne. i: frögömme med 2 märken.
f: dels. ituskurel, inneslutande fröet, i: frög. med 3 märken.
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Tak. \XV. GL U .M 1 FL O U .E.

Grasiink.e Juss.

n) Tvärsnitt af elt sniå-ax hos Jvena, 1. fotlerfjäll, 3. kronskal, 3. lodiculse,

4. ståndare, 5. pistill med märken, G. steril blomma.

b) Tvärsnitt af ett frö, 1. ytler-hinnan (testa), 2. fröhvitan (albumen), 3.

hjertbladet (co(yledon), 4. stamknoppen (gemmuia), 5. rotämnet (radicula).

c) fröels nedre spels, sedd ulilYån.

t) Brodden, sedd från dess yttre sida.

O Groende ^t/c/ia-planta, 1. stamknoppen, 2. lijertbladet, 3. rotslidan (coleo-

rhiza), 4. rottrådarne.

i. HoRDEACE.E. al Truicum repens, b: axfäsle, med uvbålkningar för de sar-

skildta axen. c: ett små-ax. &: yttre kronskalet. c: ståndare och pistiller, jeni-

te lodiculte.

2. Festucace.^. a: Festuca riihra. b: ett små-ax. c: dets. under blomningen.

t: ytire kronskalet. c: det inre kronskalet. f: ståndare, pistiller o. lodlcula^

g: frö, gmskuret.

3. AVENACE.E. a: Avena sativa (fmskd.) b: ett små-ax blommande, c: yttre

kronfjället. t: små-ax af Trisetum.

4. AGROSTiDE.fi. a: Agrostis vulgaris. b: små-ax. c: blomman, med foderska-

len bortlagne. t: pistillerna med lodicula3. c: blomma af Phragmites. f: d:o

af Calamagrostis. g: d:o af Milium.

5. Oryze.*:. a: Leersia oryzoides (fmskd.) t: små-ax. c: nedre kronskalet ut-

bredt och sedt från rvggen. ^: det öfrc likaledes. «: pistiller, sland. och lo-

diciila?. f: blomma af Oryza sativa. g; nedre kronskalet. fy. det öfre d:o. i:

ståndare (6), pistiller och lodiculae,

0. Pamce.e. o: Setaria verticillata. b: små-ax, med det sterila blomskaftet, c:

nedra foderfjället, t: nedre kronfjället af den hermaphrodita blomman, c: det

öfre. t: pistiller med lodiculai'.

7. Sessleriace.*:. o: Sessleria coendea. b: små-ax. c: en enskild blomma,

jemte den sterila, t: ett foderfjäll, c: öfre kronskalet, med d. sterila blomman.

8. Alopecure.c. a: Alopecurus pratensis. t; små-ax. c: blomma, t: små-ax af

Phleum pratense.

9. PiiALARiDE-fi. a: Digraphis arundinacea (fmsk.) É: små-ax. c: blomma med

de sterila hårpenslarne. fc: foderfjäll från sidan, c: d:o frän ryggen, f: nedre

kronskalet. g: det öfre. i;: ståndare, stift och lodiculae. i: hårpenslarne.

10. Narde.e. a: Kardas strida. É: en del af axet (fst). c: små-ax. b: öfre

kronskalet. «: det nedre, f: ståndare och pistill.
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Tais. \XVi. FILICES.

POLYPODIACEE R. Bl'.

o: Poly podium vulgäre. D: en af slaiiibladets flikar med de bara fniktplät-

(arne å ömse sidor om rysj,Mierven. c: en fruklpltitt (Csl). ^: en af slanibladets

flikar hos Aspidium Filix nias_, med de af ett svepefjäll täckta fruktplältarne.

c: svepefjällef, uppspringande, i': dels. före frömognaden, g: frögömme, (sporangi-
um) med springlräd. i: dets. öpimadt och innehållande sporerna, i: bladflik af
Aspleniuin, med jemnbreda frukl plattar, läckta af svepefjall, som öppna sig mot
bladnerven, f: dels. af Pteris, fruktplättarne sammanhängande längsefier bladens
bräddar och läckta af dess invikna kant. i: toppen af Osmunda regalis^ fröhu-
sen i ax, som bilda en grenig vippa (fmskd.) m: ett af de öfre bladen, med ne-
dersta delen öfvergående i fröredning.

Ophioglosse.e R. Br.

a: Ophioglossum vulgatum. B: fröhusen sammanhängande 1 e(t enkelt, två-

sidigt ax och öppnande sig med tvärremna. c, ^: sporer. «: Botrychium Lunaria
(fmskd.) f: en del af fröhus-axet.

Marsileace.i<; R. Br.

o: Isoetes lacustris. C: nedre delen af ett fruktbärande blad, seddt från in-

re sidan, med frukten, dess olullständiga hylle o. Ljertformiga fjäll, c: frukten
fylld ined sporer, t: dens. i tvärsnitt, c: en spor, med dess till en del borttagna
skorpa, f: Pilularia globulifera. g: ett i sina 4 väggar uppsprunget frögömme,
sporangium. ii: detsamma i tvärsnitt, i: detsamma i längdsnitt, hvarvid det främ-
re rummet synes slutet, det andra öppet, gömmande sporerna af båda slagen.
f: mångsporiga frukter, på sitt skaft, i: en ensporig frukt, tn: det uttömda spor-
gömmet. n: den med géléartad betäckning omgifna sporen, o: dens. i tvär-

snitt.

Lycopodiace.e Sv.

<i: Ljcopodium clavatum. C: ett grenblad, c: ett fruktskafts-blad. b: en frukt

med sitt hylle-fjäll. c: ett öppnadt och uttömdt sporgömme. f: omogna sporer,

ännu inneslutna i modercellulen. g: mogna sporer, 4 tillsammans. %'. Selaginella
spinosa. i: en frukt med sitt blad. f; frukten, i: "fyrtvillings-frön", m: frukt ur

de nedre axbladvecken, uppsprunget efter öfre kanten och tillika remnadt mot
ändarne. n: modercellulerna för 'Tyrtvillingsfröen".
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Tab. XWIL ML SCI.

Bryack.^-: BcuU.

a: IIypnoidei. frukt från stjolkens eller grenariies sida:

1. Mynninssliinderna i en dubbel krans, a: Hjpnum catenulatum. B: blad. c:

frukt, c: mynningen med dubbel tandrad.

2. Mynningständerna i enkel krans. «: Pterognium fdiformej 6: fruktmynning.

b: BiiYOiDKi. frukt från stjelkens eller grenarnes topp:

3. Mynningständcrna i dubbel krans, a: Brjum cmdum. 1; fruktmynningen, c:

locket, t: banblomma, 4 antberidier med parapbyser. c liermaplirodit-blom-

jna, med aiitberidium, pistill och 2:ne parapbyser. f: honblomma; pistiller,

ett företrädesvis utveckladt. g: nedre delen af ett fruktskaft med vaginula,
en obefruktad och 3 parapbyser. h: et( (kalk)blad med 2:ne antherider.

i: n)ynningen af Onotrichum. i: Buxbaumia aphylla. \\ öfre hälften af
frukten, (fst.) m: delning af perlstomium.

4. Mynningständerna i enkel krans, a: mynningen af Polytrichum^ hvars tänder
i topi)en förenas med en mynningen tackande hinna. 5: frukt med mössa,
c: locket, t: Dicranum cervieulatum. c: dennes fruklmynning. f: frukt med
sin ensidiga mössa och fästknöl, a: de skruflikt samnianviidna tänderna hos
Tortula. 0: frukt och lock af Splachnum sphcericiim. i: deis. med skärm-
formigt bibang hos SpL rubrum.

5. Mynningständer o. lock affallande. a) Gymnosiomum ovatum. B) frukt och
lock. &) mössa, c) frukt af Sphagmim cymhifolium.

6. Mynningständer o. lock qvarsittande, fröhus slutet, a) Phascum cuspidatum,
b, c) dess frukt, i) lock. c) blad.

7. Lock qvarsittande, fröbus öppnande sig i 4 upptill sammanhängande valvler.

a) Andrcecea Hartmanni. b) dess frukt, c) dens. öppnad.

IlEPATIC^E JUSS.

1. JuNGERMANNIACEli). a) Jungerm. complanata ffst.) med en sluten OCh en
öppnad frukt, b) dess blad med stipler. c) en sprlngtråd med sporer.

2. Marchantie.e. a) Ma7'chantia polymorpha. t) en hanblomsamling, sedd
underifrån, c) dens. i längdsnitt, t) en befruktnings-kolf derur. c) en frukt-

kapsel, sedd underifrån, i gemensamma hyllen inneslutande de enskildla. f)

en dylik enskild fruktkapsel, uttömmande sina sporer, g) bägarlika knopp-
gömmen.

3. Anthocerote-E. a) ett uppsprunget sporgömme, af Anthoceros Icevis^ med
hyllet och medelpelaren, b) dennas undre del i längdsnitt, c) hanväxt af

Anthoceros punctatus. ^) ett anlheridie-gömme.

4. RiCCiE.E. o) Riccia Bischoffii. i) sterilt- 2) fruktbärande- 3) han-blad deraf.

b) hanbladet (fst.) c) genomskärning af det fruktbärande bladet, med det

insänkta fruktämnet, t) en dylik gmskärning af banbladel med 3:ne befrukt-

nings-delar och dessas stift, c) sijeruformigt stamblad af lUccia glauca. f)

sterilt d:o af Riccia Jluiians.
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Tai:. XWIll. ALG^..

LiCHENES L.

Cl Gymnocak!'!. n) ParmcUa stellaris, iiied (le ringroriiiiga a])olliecierna pa
balen (lluilliis). b) eil slycke al' liiailiis lios Y^eliigera med nediU vända
jipolliecior. c) Cladonia, ined biigai^ldU balskalt (|iodr(in;n). t) en vertikalt

gmskiiren skifva al" en Uiallus ocii e(t lafluis (apoliieciuiii). c) en dylik skif-

va af eti öppet apodieciuni, f) stroma eller sloAlikt lalbiis. fi) sporangier
(liiecaO med parapliyser. r») en ivåruniniig spor.

/3 AiNGiocAUPr. i) Sphcvrophora coralloicles. f) en fiulubärande gren, fs(. O
en iiUumd frukt i;in'>kuren med siit käcellika sporfasle. ut) ^inskärning af

en yngre frukt af yerrucaria apisiea^ med det ofullständiga frdgdnniiet.

B Y S S A c E .E Fr.

c.) Lager af Nostoc commune. b) d:o af N. sp/teericuin. c) genomskärning
deraf, mod on i slemmassan innesluten tråd. t) Palmella rupestris. c) flere i

massan inneslutna korn.

FucACE.E Fr,

a Fltoide.e. o) En del af Fucus vesiculosus^ niod frukt-knularne. l>) ett frö-

gönmie i tvärsnitt, c) dets. i längdsnid. t) sporangierna och sterila trådar,

c) genomskäring af stammen, f) Laminavia saccharina^ fmskd.

P FLoniDE.E. ,n) Sphcerococciis memhrnnifolius. h) sporangium och sporer. o
Delesseria simiosa^ med i kanten sittande sporangier. i) genomskärning uf

llhodomelus.

Ulvace.5; Fr.

a) TufTormigt hopknippade trådar af Conferva congregata b) parvis före-

nade grenar af Zygnema stellinum. c) Chcviop/iora. b) en af dess sporer, c) (ra-

dar af Ccnferva fvacla.

DiATOMACE.E Ag.

a OsriLLATORINE.E. o) (råd af CaloUix scopiilorum. t) de(s. af Scytonenia
Myochrous,

/3 DiATOME.E. S(yckcn af Frustulia suhutata. t) d af Friisiulia cuneata. c)

d:0 af Diatoina Jlocculosum- f) af Diatoma elongalum. <\) d:0 af Exillaria
crj stallina. h) af Mei idion circulaie.
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'I kV,. XXIX. FUiSGI.

IIyMENOM VCBTES Fl".

fl) Agaricus phalloidcs. t) gmskäniins af en del af halten, med dess la-

meller, c) dels. af Boleius. i) dels. af Hydnum /luriscalpum. c) tvardelning af

en lamell af Agaricus. å ömse sidor bai^iiide suorerna och dessas säckar (asci)

f) sporer sedda ofvanifrån, ö) ett stycke af hyincniuni hos Doletus^ med dess

afsUiljbara rör (Uibi). b) en tagg af Hydnum. i) densammas asci med dess spo-

rer, f) 2:ne säckar, hvardera med en spor af Trcmella. I) en säck med ;2;ne

sporer, utsläppande sitt fröstoft.

D I s c o M Y c E T E s Fr.

o) Morchella esculenta i längdsnitt. 6) Peziza coccinea, likaledes, c) längd-

gmsU. af sporangier och apophyser hos Peziza.

Pyrenojiycetes Fr.

n) Sphceria Doliohim, på en qvist, hvars öfverhiid till en del blifvit bort-

tagen, to en af svamparne gmskuren. c) densamnuis öppning. t«) sporidier inne-

slutna i sina säckar, c) Spha;via polymorpha, ett stycke af perilheciet med
kärnor, f) sjelfva svampen med en bortskuren skifva, så att kärnorna visa sig.

s) Lophium mytilinuni, svampen hel. fi) mogen med tväröppniiig. i) gmskuren,

så alt kärnan synes i) groddhorn utbildade i och ulur groddhylsor.

G A S T E R o M Y c E T E S Ff.

o) Bovista plumhea. tO mogen med brustet yttre peridium. c) gmskärning

deraf. ^) inre harväfnad med mellanbäddade sporer, c) Sphcerobolus stellaiusj

svampen hel och dens. gmskuren för att visa Ihaiain uterinum. f) dens. mogen,

elastiskt utkastande o) lieia frukllugret. h) detta gmskuret.

IIypiiomycetes.

a) Ascophora. t) Mucor. C, ^) Penicilliiim, Hos aHa utveckla sig sporidi-

erna utan nagol fruktlager af sjelfva det trådlika svamplagret.

C o NI OM ycetes Fr.

a) Uredo lini ^ svampar på ett linblad. 6) ett stycke af bladet med en öpp-

nad svamp, c) densammas bara groddkorn, t) Erineum hciulinum pa ett björk-

löf. c) särskilda oiiktormade svampllockar.

STOCKHLM , TRYCKT nos lundbero et c:o 1849.
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