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UTGIFNE AF 

AL. ED. LINDBLOM. 

N:o 1. LundJanuari. 1843^ 

I. Original-Afhandlingar. 
A r . KV 

KV* - 
1. Forisatta exkursioner vid sydöstra stranden af Venerii^ '. 

meddelade af Sv, J oh. Lin d gr en. 

På Kinnekiille förekommer Valeriana sambucifolia Mi- ' 

kan på sandstenslagret ofvan Kesta , och slrax vid foten af sam¬ 

ma berg på stränderna af den från Husaby mot Venern rinnan¬ 

de bäcken; Symphylum officinale L. i mängd inom Österplana 
\ 

by både hvit- och blå-blommig; Hypericum montanum L. vid 
I / 

Brattfors (Mathesius). Arenaria gothica Fr. och Capsella 

pelræa äfvenledes nedom Osterplans^; Draba muralis vid öfre 

sandstensafsatsen ofvan Kesta; Carex cæspitosa vera! Linn. på 

första afsatsen af sandstenslagret i ängsmarken omkring den lilla 

bäcken som nedfäller ofvanför Kesta. Hyptium calenulatum 

Brid. är högst allmän på Kinnekuiles röda orthoceratitkalksteri; 
«• 

särdeles nedanfötr Oslerplana, der den i breda mattor betäcker 

det nämnda lagret; Orlhotrichum FloerkiiYioTusch. Qi^oX.^ol. 

1842 p. 73 et 147 = Orthotr. Sturmii Br. et Schimp. högst 

ymnig på större rullstenar vid vägen som bär upp till Husaby 
• • 

kyrka; Orlh. cupulatum Hoffm. flerestädes på S. O. sidan af 

Kinnekuiles sand- och kalk-stenslager; Orlh. coarclalum Pali- 

'sot ymnig, crispulum Hornsch., LudivigH Brid. och Drummon^ 
• • I • • 

dii Hook. i Osterplana skog O. om stenåsen; Dryptodon leu- 

cophæus Hn. ymnig på rullstenar omkring Husaby, men säll¬ 

synt med frukt; Drypt, ellipticus Brid. sparsamt på samma 

ställe. Dicranum Schreberi i största mängd i träsket nedanför 

de urlakade alunskiffer-varphögarne vid Hönsäter. På sandstens¬ 

lagret mellan Klefva och Kesta träffas också Hypn. commuta- 
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tum^ strigosum, chry sophy flum och moliniforme, Mnium af- 
i 

fine, punctatum oich serratum Scbwægr.*), den sislnämnda 

ymnig och fruklbärande vid bäcken ofvan Kesta, Bryum cæspi' 

itcium L. verum, i mångfaldiga former på öfre sandslensväg- 

gen , Bart ram ia OEderi, Dicranum spurium, Didymodon 

capillaceus, fVeisia recurvata och Marchantia commutata 

Lindenb. Tussilago Petasites L. träffar man vid Källby Kom- 

minislersboslälle nedanför KinnekuUe. 

Utom Lidköping finner man vid Stensbolmen och fiereslä- 

des Euphrasia micrantha Reich.; Sinapis arvensis siliquis re- ' 

trorsum hispidis = Sinapis orientalis Murr. i linåkrar omkring 

Degeberg; Platanthera chlorantha Cust. på Främjan, och om¬ 

kring Kathrineberg (Dalman); Calamagrostis lanceolatæ ad- 

fin, på ön Räfholmen utanför Degeberg i håligheter fylda med 

Sphagnum. Avenæ elatioris forma 3*dlora, Avena præcox Pa¬ 

lis., Bromus arvensis L, satus. Brom. glalratus = Brom. 

molli adfin. Bol. Not. 1842 p. .55 och Gymnostomum fasdcu- 

lare Hedw. allesamman vid Degeberg. Vid Jerna \ mil N. om 

Degeberg träffar man Geranium sylvaticum fl. albo, Sanicula, 

Alopecurus fulvus Smith., Orchis Morio} Polentilla rupe- 

stris och Dentaria. Vid Kathrineberg förekommer en Hiero- 

chloa horealis Röm. spiculis glumisque calycinis angustioribus, 

culmoque foliis radicalibus numerosis subcæspitoso. Orthotri- 

chum coflrctalum och crispulum förekomma här och der i hela 

orten. Af Orthotr. crispum Hedw. har jag deremot icke fun¬ 

nit mera än en enda tufva vid Kathrineberg. Orth. SturmiiBr. 

et Schimp = O. Floerkii meum in Bot. Nol. etc. träffas här och 
/ 

der bland den slora mängd af O. rupestre Schwægr. och ano- 

malum Hedw., som ofta bekläder klippor och stenar närmare 

boningshusen. Orift. diaphanum finnes ofta ymnig nog, så väl 

på trädstammar som på sten. 

*) Min i Bot. Not. 1842 p. 117 (från Kinnekulle Ae.) omtalade Br. 

stellare är Mniuui serratum Schwægr. Den rätta Br. stellare 

Roth. har verkligen, som jag nu väl vet,'operculum convexum. 

Bryum lacustre Brid. är tagen vid Uddevalla af Herr Dal man. 

/ 
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Hunneberg, som jag åter haft tillfälle att besöka, är rundt¬ 

omkring omgifvet af Platanthera chlorantha Cust, = Platan- 

tbera brachyglossa BoU Not. 1842 p. 74 och 75; och Valeri-- 

ana sambuctfolia Mikan. står såväl p. fl. st. i affallet från ber¬ 

get som vid den bäck som flyter imellan Hunne och Halle och 

sedan utfaller i Göta elf nedanför Ronnum. Heracleum sibi- 

ricum L. är hvit- och gul-blommig i en äng mellan Thunhem 

och Nygård. Agrimonia Eupatorium blir i affallet från Hun- 

- ne, midt emot Bursled, 4 fot hög. Blechnum spicant är en 

raritet mellan de begge bergen. Hypnnm purum fann jag i 

mängd, och äfven fruktbärande, nedanför Hälleberg ^något N. 

om Stora Harfveweden. Bypn* loreum fruktiticerade ymnigt 

-mellan Halle och Häckleklint. Både ofvanpå och omkring ber¬ 

gen och på öar i Göta elf fann jag på trädens stammar eller 

grenar Orth, coarclatum Palisot, crispulum Hornsch., stra¬ 

mineum Hornsch. och leiocarpon' Br. et Sch, Vid Jena qvarn 

i Flo pastorat återser ,Dryplodon levcophæus Hn.; Orth*' 

Ludwigii och Drummondii återfinnas vid Gräfsnäs. — Jag har 

anledning att förmoda att Orchis laxifiora Lam. finnes omkring 

Warnhem. 

- Den Platanthera jag förr ifrån Westergötland anfört un¬ 

der namn af PL brachyglossa är just PL chlorantha Reich. 

Jag begick vidare det felet att jag upgaf,ståndareknappens rum 

parallelt isärstående. Föröfrigt vidhåller jag hvad jag derom 

yttrat. St ändar eknappen är,, genom de snedt isärstående rum¬ 

men, nedtill dubbelt bredare, en karakter som jag aldrig'sett, 

lida någon förändring, sedan jag nogare betraktat saken. Men 

äfven uptill är hos Pl. chlorantha knappens rum sä vidt åtskil¬ 

da att en anther af P/. hifolia skulle få ett godt rum dera 

imellan. Blommorna äro större än hos Pl, bifol,; men endast 

det större mellan antherens rum öppna fältet, synnerligen den 

öfre afskilda delen deraf, är mera i ögonen fallande grönt, än 

hvad af denna farg visar sig hos blommorna af PL bifol, — 

Jag tycker derföre att man af namnet icke har just synnerlig 

hjelp att finna rätt på vexten. Blommorna äro alldeles icke 

utan lukt. Men den upgiften är sann att lukten är svagare än 
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hos PL bffoi. — den är långt svagare och äfven olika. Hos 

PL chlorantha äro de tre yttre blombladen snöhvita, och det 

upStående bladet är triangulärt- och bredt-hjerlformigt och myc¬ 

ket trubbigt. De tvenne inre upslående hvita eller slutligen up- 

lill svagt giöna blombladen äro smalare ocli längre än bos PL 

bifolia. Dessa sistnämnde blomblad äro mer eller mindre con- 

niventia, så att de sammanstöta med spelsarne, men ofta ligger 

till och med den ena blombladsspetsen ett gt)dt stycke öfver 

och inpå den andra. Den nedåt alltid gröna läppeh är upåt, 

mot den större öpningen till sporren, ofta dubbelt bredare. 

Likväl är den stundom ihopknipen tätt vid faux. Den är äfven 

längre än hos /V. bifolia. Hos den sistnämnde vexlen är läp¬ 

pen jeinnbred eller på midten något bredare. Hos båda arter¬ 

na varierar den i längd. Hos PL chlor. är läppen på undre 

sidan nedemot spetsen något canaliculerad, men på öfre sidan 

nästan jcmn och utan den uphöjda ribba som förekommer hos 

PL bifoliu. Hos PL chlor. har sporren, allteftersom fruktäm¬ 

net vrider sig, en olika direktion då vexten börjar blomma och 

då den öfverblommat. Sporren är vidare sammantryckt och nä¬ 

stan tvåeggad med den nedre eggen alltid bredare, mera tydlig 

och längre up emot blomman gående än den öfre sidans. PL 

chloranthæ blad gå mera åt en obovat form. En egenhet hos 

denna vext är att' pollenraassorna lätt utfalla och finnas spridda 

på flere vexlens delar. 

Avena elatior Linn. är stundom .3-blommig, och har jag 

då funnit den första och andra blomman försedda med borst, 

men den tredje blomman borstlös. Den första blommans 

borst var då fästad längre ned på blomskalet, vid jemnförelse 

med andra blomman. Första blomman var vidare en hanblom^ 

ma med rudiment till fruktämne och märken, andra blomman 

var ensamt honblomma, tredje och minsta blomman var ofta 

tvåkönad. Är nu den af Afzelius Fil. på Gollland fundna 

Avena elatior typica'en flerblommig form med alla blommor¬ 

na Ivåkönade, så har man en stor vinst, då man derigenom kan 

undvara det artificiela slagtet Arrhenaiherum, 

Calamagrostis lanceolatce adjith: culmo ramoso^ panicula 
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erecta patente, spiculis siibæqualiter sparsis, valvis anguste lan- 

ceolatis acuminatis 1. in apicem subulaturn attenuatis, pilisghi- 

tnellam superafitibus ^ arisla reda sursum scabra definite s\i- 

pra medium dorsi egredienfe paleamque parum superante. — 

Hab. in Veslrogothia in insula petrosa Räfholmen lacus Venern 

extra Degeberg in fossis Sphagno repletis. 

Obs. Rudimentum s. d. floris secundi deest. Arista sub 

anlhesi obscura. Habitus fere Cuiam. Innceo/atce sed foliis la¬ 

tioribus culmis magis ramosis aristisque maxime scabris ac 

primo obscu^ys differt. Folia etiam plus minus flaccida, rigidi¬ 

ora tamen quam in Calam, lanceolala ^ molliora quam in Ca- 

lum, Kpigeios, In hac folia fere stricta, latiora et plus minus 

glauca. Folia Calarnagr. nostræ curti levi vento agitata flectun- 

tur, folia Calam. Kpigeios sunt erecta. In Cal. htnceolala 

valvæ sunt breviores, in CaL Epigeios autem longiores. Ma-, 

xime Calarnagr. lUorece DeCand, adfin. mihi videtur. 

Bromus glahralus panicula gaudet sub anthesi erecta et 

patente vaginisque ut in affin. pluribus fere totis clausis. Den 

skiljekarakler mellan denna och Bromus mollis^som i Bot. Not. 

1812 p. 56 yttrades vara runnen i slåndarknapparnes olika längd, 

har jag, vid nogare undersökning, funnit icke vara pålitlig. 

Hos Bromus racemosus L. torde man likväl äfyen af ståndare- 

knapparnes längd kunna få ännu en god karakter, hvarigenom 

denne skiljes lian Brom. prale/isis Ehrh. 

En i Veslcrgötland flereslädes vexande HierochJoa skiljer 

sig i yttre utseendet märkbart från den t. ex. vid Stockholm på 

Biskopsudden vexande Hieroc/iloa horealis. Den vestgötska 

har basen af strået lufvigl omgifven af flera blad, då den stock¬ 

holmska kan sägas nästan sakna alla blad på de fruktbärande 

stråen. Den vestgötska har vidare både mindre småax och fo- 

' derskal. Äfven vippornas färg synes vara olika. 

Vid erhållandet af Bruchs och Schimpers Bryol. Europ; fann 

jag genast att deras Orlholrichum Slurmii är min O. Elærkii. 

Det är en vext som, efter hvad jag äfven förr anfört, är all¬ 

mänt nog spridd inom landet. Den vexer på likadana lokaler 

och ofta på en och samma sten som O. rupeslre. Orsaken hvar- 
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före jag fortfarit att kalla den 0, Ffærhii ar dels den att Pro¬ 

fessor Hornschuch t, o. med mundleligen sagt mig att det 

var hans O. Fiærkii^ dels har jag länge kännt en annan vext 

-- se Bot. Not. 1842 p. 14T — som jag tyckte mig finna passa 

bättre in med beskrifningariie på O. Sinrmii, Några original¬ 

exemplar från Hornsch. eller Hoppe af deras Orlh. Sturmtihair 

jag' aldrig sett. Den af Funck lemnade O. Sinrmii är troligt- 
I 

vis densamma sona min af samma namn. Jag önskar framdeles 

återkomma till denna sak. Den form af O. cnpft/almn med ul- 

draget fruktskaft som man också kallat Orth» Floerkii känner 

jag mycket väl, och något ditåt finner man vid Husaby qvar- 

nar vid foten af Kinnekulle. 

Numera hafva vi då äfven i Sverge de trenne Orthotricha 

crispum^ coarctalum och crispulum som länge gått under det 

kollektiva namnet O, crispum. Den sistnämnda synes imeller- 

liJ inom Skandinavien vara den sällsyntaste af de tre nämnda. ' 

Utom pä de här ofvan anförda vexlslällena, så har jag funnit 

O, coarclaium vid Upsala och'O. crispulum Stockholm. 

Ångström har sändt mig O. co</rr/w///»? äfven från Trondhjem. 

Det är öfverllödigt all här leinna någon ytterligare beskrifning 

af dessa tre utmärkta arter. Både Hubener, Schimper o. fl. haf¬ 

va utförligt och väl beskrifvit dem. Endast det vill jag hafva 

anmärkt: alt färgen hos O, crispulum ^ så väl som hos de an¬ 

dra, varierar efter lokalen' i gulgrön, höggrön och till och med 

svart. Del är så naturligt att det knappt hehöfde omtalas. 

Orth, crispuli mindre kapsel är icke heller så starkt fårad som 

O,, coarctati, O. crispuli efter frökastningen blekgula kapsel 

får slutligen en olika både form och färg än O, coarctati. O* 

crispuli calyptra är tydligt både kortare och blekare än O, co- 

arctali. De torra bladen äro hos dessa båda arter ungefär lika 
\ 

myckel krökta. 

Den från Kinnekulle förr citerade Timmia bavarica Hess- 
I 

ler är = T, megapolitana Hedw. — T, austriaca ^ alpina 
« 

Hartm. Skand. Fl. Ed. 3 är samma vext. 

/ 
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2, Anteckningar of ver Norges vegel ations/orhäUander; 

of Utgifvaren, 

Då jag i cn upsats i N:r 12 af denna tidskrift för 1842 

meddelade några anteckningar rörande Norges vegetationsförhål- 

lander, lemnade jäg helt och hållet å sido de ormbunkartade» 

Det är dessa, som jag nu vill taga i betraktande. 

Det är kändt, att ormbunkarne i allmänhet älska ett kli¬ 

mat, der atmosferen allljemt är upfylld och mättad med fuktig¬ 

het, af hvilken omständighet äfven det fenomenet förklaras, att 

de i allmänhet äro vida talrikare och yppigare på-öar än på clet 

deremot svarande fasta landet, äfvensom att enahanda förhållan¬ 

de eger rum med hänseende till kusterna i jemnförelse med de 

mera inre delarne af samma land, med få ord: de föredraga in- 

sularklimat framföre kontinental-klimatet. — Delta allmänna för¬ 

hållande eger äfven rum i Norge, hvarest ormbunkarne både 

med hänseende till antalet af arter och individer och med afse- 

ende på yppighelen äro vida märkligare i de vestra i grannska¬ 

pet af hafvet belägna dalarne än i de inre trakterna. Allenast 

några få arter göra härifrån ett undanlag. 

Likaledes har man funnit, alt dessa vexler i stark progrés- 
» 

sion affaga ju mera man närmar sig polerna. Delta vitsordas 

äfven af del sätt, hvarpå de i Norge framträda, så alt sydliga 

delarne af delta land ega många arter, som alldeles saknas ide 
- N 

nordligaste. Sålunda uplager Lessing i sin förteckning öfver 

de af honom i Lofodden anmärkta arter allenast PoJypod. vul¬ 

gäre^ Aspid. flLv fem, och fragile^ Blechnum crispum samt 

Bolrych, Lunaria, 

Se vi på arternas antal, så är ormbunkarnes familj inom 

Norge, relativt till andra vexlfamiljer, ganska fattig. Fästar 

man deremot afseende på individernas antal, kan den mäta sig 

med större delen bland öfriga. Ty nästan alla arter bland Fi¬ 

lices framte,'på de ställen der de förekomma, en stor mängd 

individer och' åtskilliga bland''dem tyckas vilja utestänga alla an¬ 

dra vexter. De äro i hög grad sällskapslika vexter. 

För att närmare framställa ormbunkarnes vegetationsförhål- 

lander inom Norge, vill jag här särskildi upräkna alla hithöran- 
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de vexler, som förekomma inom Norge, samt vid hvardera bland 

dem anföra de Irakier, livarest de, sä vidl jag känner, hillills 

blifvit anmärkta, hvarvid jag måste beklaga alt den af Lund i 

dess reise ^jennem Nordinud og Finmarken lemnade förleck- 
✓ 

ning på Veslfinmarkens flora icke uptager de nu ifrågavarande 

vexterna. 

Polypodium vulgäre L. Allmän i hela Norge, aftager dock 

mot norden, der den sträcker sig ålminslone till Alten och Lyn¬ 

nen. På fjällen gjir den blott sällan' öfver björkgränsen. 

P. phegopieris L. Afvenledes allmän ända till Kistrand i 

Finnmarken; går på Ijällen ungefär likaså högt som föregående. 

Lessing uplager hvarken denna eller följande tvenne arter i 

sin förteckning öfver Lofodens vexter. 

JP. dryopleris L. I alla trakter af Norge till Hopseidet i 

Finmarken. Går på fjällen ej så högt som föregående. 

^ P. calcareutn Sm. I Norge, så vidl jag känner, allenast 

anmärkt kring Ringebo i Gudbrandsdalen. — Afven i Sverge fö¬ 

rekommer den allenast på några spridda ställen. 

1 P, a/peslre Hoppe. Allmän pä hela Heckfjeld i Kristian¬ 

sands stift; mellan Voss och Vig, på Balestranden och i Juste- 

dalen i Sogn; kring Jölster i Söndfjord af Bergens stift; på Fi- 

lefjeld och vid Vang i Valders af .Kristiania stift. Den stiger på 

fjällen öfver björkregionen och börjar egentligen att förekomma 

ofvan gränsen för det mycket Y\k\^^\\åc Aspid.Ji/ixfemina. Den 

synes hufvudsakligen trifvas ochv frodas i de'vesllig'a trakterna; 

sålunda har jag knapt någorslädes sett den så stor och frodig, 

som på Balestrandens fjäll eller i sådan massa som på Heckfjeld. 

1 Ronasdalen anmärkte jag den icke, ej heller på Dovrefjeld el¬ 

ler vid Lom , men förefinnes här troligen då den närmare efter- 

sökes, helst den inom Sverge hittills endast är anmärkt på fjällen 

i Herjedalen och Luleå Lappmark. 

Aspidium Louchiiis Sw. Förekommer pä flera ställen långs 

kusten från Kristiania-lrakten ända till Porsanger i Finmarken, 

ehuru den i flera trakter tyckes alldeles saknas. Äfven i de inre 

delarnc af landet vexer den, såsom i övre Telemarken, Valders, 

I 
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Dovre o. s. v. På fjällen stiger den ungefär till björkgränsen. — 

I Sverge saknas den söder om Vestmanland och Dalsland. 

jixp. Thelypleris Endast anmärkt i lägre delen af syd¬ 

ostliga Irakten, såsom omkring Kristiania, i Romerige och på' 

Hedemarken. — Afven i Sverge håller den sig hqfvudsakligen 

i den östra delen till Gestrikland. 
(Fortsattes.) 

lI. Korrespondens. 

1. Troligen hafva alla botanister som besökt Gottland, sett' 

eller hört omtalas den märkvärdiga vext på Thorsburgen, som 

alltid visat rolblad, men ännu ej blifvit sedd blommande. Dessa 

blad insamlades äfven 1840 af mig och hemfördes jemte rot- 

stånd, hvilka sednare nedsattes i trädgård, men gingo ej till. 

Efter delta'iipgaf jag allt hopp alt rtied någon säkerhet kunna 

få afgjordt hvad vext nämnde blad månde tillhöra, isynnerhet 

som hvarje botanist, som haft tillfälle se desamma, om dem haft 

sin egen och från andras oftast vidt afvikande åsigl. Men.då 

jag för en tid sedan genomgick en samling véxter från Dan- 
\ 

mark, och utbredde de i densamma befintliga vackra och full¬ 

ständiga exemplar af Ajuga reptans, igenkände jag genast i 

dess rolblad de omtvistade Thorsburgerbladen. Efter en nog¬ 

grann jemförelse mellan båda, kan jag ej tveka att anse Thors- 

burger-bladen tillhöra nämnda växt. — Ajnga repians^ upgif" 

ves växa på våta och fuktiga ställen, och då den Gollländskas 

vextplals (åtminstone så vidt jag kan påminna mig) just är af 

motsatt beskaflenhet, skulle kanhända deraf densammas bestän¬ 

diga rolbladslillslånd kunna förklaras. C. F. Nyman. 

2. Numera anser jag mig hafva aflägsnat de svårigheter, 

som vidlådade min upställning af vexlerna i naturliga familjer. 

Klasserna hafva vunnit fulländning genom särskiljande af de olika 

corollæ-formerna: corolla ganiopelala (corollilloræ) är endast 

den som har en af ring begränsad tub (en art torns); sådan fin- 
I 

nes icke hos någon af de till öfriga klasser hörande^ monope- 

talae, l. ex. Ericineæ, Portulaceæ, cfec., der den kallas c. syn- 

/ 
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petala* Cor, polypetala har 3 former: c, schHopetala^ pleii- 

ropetala (såsom hos Polygala, Leguminosæ) och synpetala, 

— Våra Campanulæ skulle göra enda undantaget; men de, som 

hafva germen liberum, hafva ock tydlig pip» — Några omflytt¬ 

ningar blifva nödvändiga: Campannlaceæ komma till Semini- 

floræ, analoga med Trihilatæ bland Diseifloræ; Hesperideæ 

(bildningen alldeles sådan som vår Nymphæa) och Poly^aleæ 

till Baeifloræ, Ericineæ till Toiifloræ; insertio staminum hos 

dem är alldeles samma som hos Leguminoace, — Genom ett 

nogare urskiljande af de olika frukltyperna hafva ordningarne 

vunnit fulländning. Jag har alltid ansett de synkarpiska inne¬ 

fatta en sammanblandning af flere olika, hvilka det nu lyckats 

mig att klart särskilja. Utom utriculi efee. skiljas följande fem 

fruktsorter och fem ordningar i hvarje klass: 1. Holocarpæ: 

carpophylla- valvata; placenta centralis. Karpofyllerna med 

kanterna sammanvexta skiljda från placenta. Men placenta kan 

bilda skiljeväggar, såsom hos Plantago^ Caryophylleæ^ Pole- 

moniæ Æc.; men dessa ärb då fästade på karpofyllernas midt, 

och frön i alla fall fästade in angulis centralibus. (Att Polyga- 

leæ höra hit visa pålagligen Trigonia och Slar.hynrus; Impa¬ 

tiens hörer äfven uppenbart till Polygalæ typ). — 2. Syncar- 

pæ: placenta i centern, men karpofyllerne i kanten inböjda 

och vanligen sammanvexta med placenta, hvarigenom kapseln 

blir fleiTummig (såsom hos Ericeæ^ Solanaceæ ^ Hypericinæ 

etc.). Stiftet alltid i centern och ett enda. Dissepimenta all¬ 

tid af de inböjda karpofylleimes kanter och derföre ej såsom 

hos Holocarpæ fästade på valvlernas midt. Om än karpellerna 

slutligen skulle åtskiljas, såsom hos Borragineæ^ äro dessa dock 

synkarpiska föröden enkla centrala stylus. — 3. .Pleurocarpæ: 

motsvara holocarpæ, men placentæ äro ej samlade i centern, 

utan på valvlernas sidor, ryggnerv eller kantnerv, såsom hos 

Viola y Gentiana o. s. v. Hit höra alla med placenta parietalis 

eller suturalis. — 4. Schizocarpæ: desse stå till pleurocarpæ i 

samma förhållande som holocarpæ till syncarpæ; men här skiljer 

sig hvarje karpellarblad och divergerar, hvarföre styli discreti 

blifva en osviklig karakter för dessa från syncarpæ. Hit höra 
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bland vexter germine infero alia polygyniska, såsom Rubiacece, 

UmhellifcrcB ^ Philadelphus ^ Saxifra^eæ^ Droseraceæ ^ etc. 

5. Gar/iocarpæ: dessa ega rum då föregående slag äro inneslut¬ 

na inom ett epicarpium, bildadt af torus, såsom hos Synanthe- 

rcp, Hesperideæ ^ Musaceæ ^ Bromeliacece^ Verbenaceæ^ o. s. v,; 

finnas sällan i vår flora, men äro desto allmännare i de tropi¬ 

ska länderna. — Egentligen äro alla fructu infero gamokarpiska, 

men de polygynæ räknas till schizocarpae. — Alla nu uptagna 

slag äre mycket lätta att åtskilja; men pleurocarpæ kunna up- 

kommit genom felslående af så väl schizocarpæ som syucarpæ. 

Då blott en karpell finnes, kan man ej afgöra om den upkom- 

mit typiskt af en schizokarpisk eller synkarpisk; dessa måste 

samtligen räknas till pleurocarpæ, t. ex. Leguminosæ^ hvilkas 

närmaste slägtingar Mpringiece och Pouqueriaceæ hafva pla- 

centæ parietales in medio carpophyllorum. Moringa synes vera 

en regiilier leguminosa, liksom Taccece reguliera orchideer. — 

Jag låler nu trycka en Clavis in familias naturales^ hvari ' 

uplagas alla Endlichers .ordningar och underordningar med 

citation af pagina i dess arbete. 

E. Fries. 

III. Anmälan af nionde fasciklen af Herbarium normale^ 

f af E. Fri es* ' - 

Då i denna lidskrift anmärkningar blifvit framstälde öfver 

den fördröjda utdelningen af lide fasciklen, anser utgifvaren sig 

böra lemna följande uplysningar: 

De under loppet af hvarje sommar insamlade vexter (utom 

hvilka alltid elt betydligt förråd finnes af flera år förut insam¬ 

lade) insändas vanligen i Oktober eller November. Sedan dessa 

' blifvit granskade och ordnade tryckes conspectus och etiketterne 

sednast i December. För dem som önska äro dessa då att tillgå; 

men sedan vidtages det besvärligaste och mest tidsödande, utläg¬ 

gandet, fästandet af vexterna, ordnandet och reviderandet af 

hvarje fascikel. Derför har sällan någon fascikel blifvit färdig 

till allmän utdelning förr än i Februari eller Mars, ty de sam 
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för insamlande af vexter ega friexemplar (och dertill afgå mer 

än hälflen emot dem som säljas) hafva anspråk på de först fär¬ 

dige. Endast af tredje fasc. bereddes hela uplagan på en gång 

och kringsändes till samtlige subskribenter i början af 1837, 

men då hälften icke uttogo sina exemplar och dessas af- och 

åter-sändande medförde ny förlust, hafva sedermera icke exem- 
I 

plar afsändts utan speciel requisition och efter upgjord liquid 

för de redan erhållne exemplaren. Till aflägsnare orter kunna 

exemplaren dessutom först försändas med öppet vatten. 

Genom hopade vigtigare göromål och långvarig sjuklighet 

blefvo 6:te och 7:de fasciklarnes allmänna utdelning fördröjd 

till följande sommar. Under tiden hade olyckligtvis Euphorbia 

Cyparissias (insänd af Mag. Ringstrand) och ett par andra vex¬ 

ter blifvit förderfvade, hvarföre conspectus måste omtryckas och 

andra vexter införas. Detta förklarar skiljaktigheten mellan den* 

först i Bot^ Not. införde conspectus och de sedermerii utdelade 

fasciklarne. 
i 

Man torde med skäl undra att utgifvaren icke afstår' från 

ett så otacksamt företag, förenadt med oberäknelig tidsspillan 

och pekuniär förlust, då icke ens papper och tryckningskostna- 

derne ersättas, men han är för sin del öfvertygad att för fram¬ 

tiden något vigtigare företag för Svenska vegetationens känne¬ 

dom ej hittills skett, och skall derföre ieke afstå förr än dét 

upnått högsta möjliga fullständighet. Också återstå nu mera yt¬ 

terst få kritiska vexter, så att med tionde fasciklen samlingen 

kan afslutas, hvarjemte skall följa ett allmänt register öfver hela 

“samlingeu. De nya uptäckter som sedermera ske, kunna lemnas 

i supplement-dekader, h varigenom svenska floran erhåller 

ett arkiv, sådant något annat länd svårligen kan upvisa. Med 

synnerlig ledsnad har Utgifvaren erfarit, att man skingrat sam¬ 

lingen för att fördela exemplaren i enskilda samlingar; i så fall 

skulle utgifvaren heht neka nllemna exemplar^ emedan sam¬ 

lingens hela värde och den upoffring som deruppå är nedlagd 

blifva förspilde. 

Conspectus till 9:de fasciklen öfversändes härjemle till in¬ 

förande i Bot. Not. — Emot insändande af liquid, besörjer Bok- 

\ 
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hundiare Hörlin i Upsala distributionen af de exemplar, som 

requireras. 

' Conspectus Fasciculi noni s. 1842. 

Synantheræ: 1. Hieracium umbellatiim Linn. 2. H. bo¬ 

reale Fries, (var.) 3. H.' laevigatiim Willd. 4. H. Prenan- 

thoides Vill. 5. H. vulgatum Fries (basifol.) 6. H. cymosum 

V. fallax Fr. T. H. dubium L. 8. H. pilosella L. (vårr.) 

Bora^ineae: -9. Echinospermum deflexum Lehm. 10. E. 

Lappula V. squarros. Koch. 

Luhialae: 11. Mentha silvestris Aucct. 12. M. rotundi- 

folia L. ,13. Ajuga reptans L. 

Solanaceue: 14. Solanum nigrum v. humile Fr. 

Personatae: 15. Verbascum seminigrum Fries. 16. Pe¬ 

dicularis lapponica L. IT. Euphrasia officinalis v. montana Fr. 

18. E. off. V. nemorosa Pers. 

Gentianeae: 19. Gentiana nivalis L. 20. G. campestris 

V. chloraefolia K. 

Cruciferae: 21. Brassica campestris L. 22. B. rapa L. 

2.3. B. tenuifolia Fr. 24. Lepidium latifolium L. E. L. alBne, 

Ledeb. 

Ranunculaceae: 25. Thaliclrum flavum L. 26. Th. Re¬ 

mense Fries. 2T. Batrachium aquatile v. pantothrix K. 28. B. 

marinum, n. sp. 29. B. circinatum. Ranunc. Sibth. 30. Ranun¬ 

culus glacialis L. 

Tiliaceae: 31. Tilia vulgaris Hayn. 32. T. parvifolia 

Scop. 

Geraniaceae: 33. Geranium phaeum L. 34. G. pyrenai- 

cum L. ' 
V 

Carijopliylleae: 35. Lychnis alpina L. 36. L. affinis I. 

Vahl. 3T. Melandrium noctiflorum Fries. 38. Cerastium latifo- 
* 
lium L. 39. Möhringia laleriflora Fenzl. 40. Sagina saxatilis 

Wim. 

Elatineae: 41. Elatine Hypropiper L. 

bucculentae: 42. Bulliarda aquatica. Tillaea L. 43. Se¬ 

dum sexangulare L. 44. Saxifraga nivalis L. 

Pomaceae: 45. Crataegus Oxycantha L.I 
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Senticosae: 46. Rosa tomentosa Smith. 4T. R. pomifera 

Herrm. 48, R. alpina L. 49. Rubus Wahlbergii Arrh. 50. R. 

corylifolius Sv, Bot. 

Leguminasae: 51. Phaca frigida L. 52. Trifolium' agra¬ 

rium L. 53. Tr. procumbens'L. 54. Tr. filiforme v. multifl. Fr. 

Ericineue: 55. Rhododendrum lapponicum .W. 56. Py- 

rola media Sw. v 

Potygoneae: 5T. Rumex conglomeratus Schreb. 58. R. 

acutus L. , ' 

^Betulineae: 59. Betula alba v. lobulata Anders. 

^alicineae: 60. Salix pentandra L. 61. S. fragilis v. 

decipiens Koch. 62. S. reticulata L. 

Ceratophylleae: 63. Ceralophyllum submersum L. 64. 

C. demersum L. 

Orchideae: 65. Calypso borealis Salisb. 66. Gymnade- 

nia Gonopsea v. odorata Fr. 6T. G. conops. v. inodora Fr. 68. 

G. con. V. densiflora H:n. •' 
> ’ 

Jnncaceae: 99. Juncus maritimus Lam. TO. J. effusus 

L. (var.) .Tl. J. bulbosus L. 

Potamogetoneæ: T2. Potamogeton fluitans Rotb.' T3. P. 

nigrescens Fries. T4. P. praelongus Wulf. 

Cyperaceæ: 15. Carex panicea tumidula Laest. 16. C. 

glauca Scop. 11. C. paludosa Good. 18. G. riparia Curt. 19^ 

C. filiformis L. 80. G. acuta v. fluviat. H:n. 81. C. vulgaris 

V. leucocarpa Fr. 82. G. hyperborea Drey?. 83. G. vulpina 

L. 84. C. muricata L. Good. 85. C. chordorhiza Ehrh. 86. 

C. nardina Fries. 

'Gramineae: 81. Agroslis canina L. a.'b. 88. Avena ela¬ 

tior L. 89. Gatabrosa aquatica Pal. 90. G. algida Fries. 91. 

Glyceria aquatica Whinb. 92. G. pendulina Laest. 9.3. Poa 

pratensis L. varr. 94. Festuca litorea Wlilnb. 95. F. silva¬ 

tica Vili. 96. F. erecta Wallr. 91. Triodia decumbens Pal. 

(var.) 

Filices: 98. Aspidium cristatum 99. Asplenium 

Breynii Relz. 

f 
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Ch'araceae: 100, Chara ballica Fries, 

Ohs, Variae plantae pro hoc fasciculo jam collectae ad 

me nondum pervenerunt, ut Valeriana samhncifolia, Archan^ 

gelica litoralis^ Lychnis affinis c* fl. Carices e, s, p, in sq, 

exhibendae. Upsaliae d, 16 Dec, 1842, 

IV. Hvarjehanda. 

1, Kanslern för Lunds Unriversit^t barkunder dén IT Dec. 

sistlidet år stadgat, att Botanices Demonstratorn vid nämnde uni¬ 

versitet skall ofverlaga undervisningen i botanik för medicine 

och farmacie studerande samt examinera i medico-fiiosofiska och 

I farmaceutiska examina; äfvensom att han, under Professorns in- 

i seende, skall utöfva den speciela vården öfver botaniska träd- 
i 

gården med dertill hörande anläggningar, införskrifva vexter och 

j frön, samt tillse deras behöriga kultur och bestämmande, egan- 

j de ban att mot redovisningsskyldighet lyfta och använda träd¬ 

gårdens årliga anslag. 

j 2. Man har nu snart att vänta fortsättningen och slutet af 

j Prof. Fr i es’s Mantissa Novitiarum Floræ Suecicæ tertia, 

.3. Magister Areschoug har nu utgifvit 3 fascikeln af 

Algæ Scandinavicæ exsiccatæ innehållande följande arter: De- 

I lesseria sanguinea Lamour., Bonnemaisonia asparagoides Ag., 

I Chylocladia clavellosa Hook., Bhodomela suhfusca Ag., Cera~ 

I mium rubrum Ag., Dasya coccinea Ag. var. tenuis^ Po/ysipko- 

nia Brodiæi Grev., P. patens Gr., P. roseola Grev., P, pnlvi- 

nata Gr., Fucus nodosus L. var., Desmarestia aculeata La¬ 

mour., Laminar ia saccharma Lamour. L. digitata La¬ 

mour., junior^ G/oiosiphonia capillaris Garmich., r/«- 

' varicata Ag., Mesogloia Zosteræ Aresch., M. vermicularis Ag., 

Diclyota dichotoma Lamour., Punctaria undulata J. Ag., Ela~ 

chista stellaris Aresch., Ulva crispa Ligthf., U, furfuracea 

Fl. Dan., Trentepohlid pulchella Ag., Bulbochæte setigerak^.^ 

Ectocarpus tornentosus Lyngb., Conferva uncialis Lyngb., C, 

Harv., C. rivularis L., C, zonala W. et M., Lyngby a 
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lutescens Liebm., Calothrix involvens Aresch., C» distorta 

0sciilaloria limosa Ag. - ' , 

4, I tyska journaler annonseras en'ny ‘i'^Bolanische Zei- 

tunp^y hvilken redigeras af Professorerne Schlechtendal 

ocb Mohl, och skall ulgifvas i Nordhausen. 

Rättelser» ^ 

Utom de i Bot. Not. 1842 N:r 12 antecknade rättelser, haf- 
van följande blifvit anmärkta: 

N:r 1 sid. 4 rad. 8 står; demonstrationnr läs; demonstrationer., ' 

N;i* 2 >> 17 r. 2 nedifr.; Herb. Norm. V.n. 3. läs: Herb.? 

20 r. 4 nedifr.; H. N.^ II. 13. läs : H. N. VII. n. 

N:r 3 >> 48 r. 1 nedifr.; Håbäcka yy ' Råbäck. 

49 r. 6 opifr.; Sauter yy Böckeler. 

N:i’ 5 yy 81 r. 15 nedifr.; samlade yy framlade. 

yy 82 r. 18 opifr.; Valseneds yy Yalseruds. 

yy 82 r. 6 nedifr.: Sommarn yy 
Sommarro. 

\ 

yy 84 r. 7 opifr.: n. 21C yy 219. 

yy }> r. 10 nedifr.; Radetorp yy Rådetorp. 

yy 85 r. 12 opifr.: Vasnum yy Visnum. 

yy 86 r.l3 „ i yy vid. 

N:r 10 yy 170 r. 14 „ IVIelanf//ium yy Melandrium. 

N:i- 12 yy 205 r. 8 ,, binevis yy binervis. 

Lit.Bl. yy 49 »M7 „ 7 arken yy 3 arken. 

Af BOTANISKA NOTISER utkommer ett ark hvarje månad, 

hvarjemte åtminstone 3 eller 4 ark Literaturbihang under årets 

lopp komma att lemnas. Några särskildta bihang för lokalfloror 

komma måhända framdeles att ulgifvas. Requisitioner insändas 

till Gleerupska bokhandeln i Lund^ hvarest utdelningen hädan¬ 

efter sker och der äfven de föregående årgångarne kunna erhål¬ 

las. — Prenumerationsafgiften för närvarande årgång är på näran¬ 

de ställe äfvensom.hos de flesta bokhandlare i riket l:32B:ko^ 

på postkontoren tillägges postarvode. — Insända bidrag, hvilka 

med tacksamhet mottagas, addresseras till Akad. Adj. A. E. Lind¬ 

blom eller till Red. för Botaniska Notiser. 

LUND, tryckt uti L un dberg ska Boktryckeriet, 1843. 



BOTANISKA NOTISER 
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UTGIFNE AF 

, A L. E D. L I N D B L O M. 

N:o 58. Lund Februari. 1845. \ 

* ^ \ 
N 

I. Orig-inal-Afhandling;ar. 

1. Förteckning o/ver Vexter^ insamlade omkring Skeninge 

åren 1832—31; af C. Os c. Ha tn nströ m. 

Man torde kanske af denna öfverskrift vänta sig en full- 

j ständig underrättelse om Skeningetraktens vextalster, då frukten 

j af flera års exkursioner här offentliggöres; men större delen af 

( Läsarne torde dock lätteligen inse, att de i sådant fall hoppas 

I för mycket, då insändaren af denna lilla afhandling tillkännager, 

j att dessa utvandringar af honom företogos under en tid, hvilken 

I han, såsom elev, tillbragle på Apoteket i-Skeninge, och för 

i ringa ledighets skull måste inskränka sina forskningar till några 

I få Söndagar af hvarje sommar, hvärföre också flera, vid flygti- 

gare påseende svårbestämda, arter, t. ex. af Nat. fam. Grami- 

neæ och Gyperaceæ m. fl., af honom till stor del då öfversågos, 

I så att mycken ofuflsländighet, särdeles i afseende på just de^ 

nämnda familjerna, här måste råda. 

Landet omkring Skeninge är i allmänhet mycket flackt, 

samt föga utmärkt -af några särdeles naturföremål. Såsom en af 

I våra bättre sädesorler eger dock denna trakt en lemligen yppig 

vextlighet. Bland rikare vextlokaler utmärka sig Skogssjö i 

Högby socken, Ojebro, i Herrberga S:n, samt ängderna vid Mar- 

stadsjön och Elgsjö äng i Bjelbo socken genom sina flera säll- 

i syntare vexter. 

I Monondria: Lemna gibba L. en dam vid 

! Hippuris vu/garis L. Skenaån. Falsberg, Bjelbo 'Socken. 

Diandria: — L. Skénaån nä- 

Lemna minor L. a. ' ra Biskopsberga. 
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Lemua Irisulcah. Skenaån, vid 

tegelbruket nära Skeninge. 

Veronica spicata L. Torra sl. 

flereslädes, ex. Väderqvarns- 

backen och Carlsborgs backe 

vid Skeninge.' 

— serpyUifolia L. a. 

— scutellata L. a. — /?) vil¬ 

losa H:n. Vid Skogssjön, Hög¬ 

by socken. 

— Ana^allis L. Skenaän vid 

Follinge; diken vid vägen lill 

Linköping på höger från Ske¬ 

ninge ; mellan Hageby och 

Löfvingsborg. . 

— h€ccahmiy;a L. a. 

— Chamædrys L. a. 

— officinal is L. a. 

— hederæfolia L. Ofverallt 

på åkrar vid Skeninge. 

— agrestis L. a. 

— arvensis L. a. 

— verna L. a. 

Pingvicula vulgaris L.* Flere- 

städes, ex. vid Löfvingsborg. 

Utricularia vulgaris L. Skena 

ån. 

— intermedia Hay. Skena ån. 

(_lJtric. minor L. hade jag ej lill- 

fälle observera omkring Ske¬ 

ninge.) 

Circcea alpina' L. Elgsjö äng, 

Bjelbo S:n. 

Lycopus Europæus L. Mellan 

Hageby och Löfvingsborg; 

Skogssjö, Högby socken. 

Triandria : 

Valeriana ofjicinalis L. Öje- 

bro ström Herrberga S:n, ån 

vid Lindevad. 

Schoenus ferrugineus L. Hage¬ 

by storäng; Marstadsjön, Bjel¬ 

bo socken. 

— albus L. Löfvingsborg. 

Eriophorum angustifol. Roth. a. 

— triquetrum Hop^ Vatten ej 

långt från Ca risborg. 

— iatifolium L. a, 

Scirpfis palustris L. a. 

— acicnlaris L. Skena ån. 

— Caricis Retz. Vid Skena ån. 

.— lacustris L. a. 

— sylvaticus L. Skena ån. 

Alopecuriis pratensis L. a. 

— geniculatusV Sprältebrunn 

i Skenirge o. s. v. 

Pilleum pratense L. a. — no¬ 

dosum H:n. Högl. sl. öfver- 

allt , ex. vid Kyrkan; Väder- 

qvarn; Carlsborg etc. 

Phalaris arundinacea L. Ske¬ 

na ån. 

Ay^rosiis canina L. a. 

~ vulgaris AVilb. a. 

— stolonifera L. Skena ån. 

— spica Venti L. a. 

Calamagrostis lanceolata Roth« 

a. 

— Epigeios Roth. Carlsborg. 

— stricta H:n Marstadsjön, 

Bjelbo S:n. 

•— arundinacea Roth. a. 
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Arundo phragmiles L. a. 

Anthoxanlhum odor alum L. a. 

(Avena Jlacevcens L. Skall enl. 

ex. ur H:r Paslor Kunnans 
N 

Herbarium vexa vid Solberga, 

Herrberga S:n; ej funnen af 

mig). 

Avetio pubescens L. Ang, ex, 

vid Skogssjö, Högay S:n. 

— pratensis L, Som föregå¬ 

ende. 

— fatua L. Akrar. 

Arrheuatherum avenac€nnd^.öm, 
•« 

Angar vid Solberga, Herrber¬ 

ga socken. 

Aira cæspilosa L,' Flereslades 

ex. Ekhumparne vid Skeninge. 

— flexuosa L. Som föregåen¬ 

de. 

Melica nutans L. Ca ri sborg. 

Briza media L. a. 

Molinia coerulea Mönch. Mar- 

stadsjön, Bjelbo S;n. 

— fluitans H:n. a. 

Boa i rival is L. a, 

— annua L, a. 
\ 

— pratensis L. a. 
' N 

— nemoralis L. a. 

— serotina Ehrh. Elgsjö äng, 

Bjelbo socken. 

Dactylis glomerata L. a. 

Festuca ovina L. a, 

— rubra L. a. 

— elatior L, 

Bromus secalimis L. a. 
* 

— mollis L. a. 

Bromus arvensis C* 

— tectorum L, a. 

Trio dia decumbens P, B. Nära 

Mars lad sjön; Bjelbo S:n. 

Cynosuras cristatus L. Flere¬ 

slades vid Skeninge, ex. Ek- 

' humparne. 

Nardus stricta L. Skogen vid 

Högby o. s. V. 

Triticum repens L. a. 

Lolium temulentum L. a. 

Lolium arvense Wilh. Linåkr. , 

vid Öjebro, Herrberga S:n. 

— perenne L. a. 

Tetrandria : 

Scabiosa arvensis L. a. 

Succisa pratensis Mönch. a. 

Alchemilla vulgaris L. a. 

Plantago major L. a. 

— media L. a. 

— lance olat a L, a. 

Majanlhemum Convall. Wigg. a. 

Asperula tincloria L* Carls- 

borgs backe; höjd vid Skogs¬ 

sjön , Högby S;n. 

Galium boreale L. a. 

— palustre L. a. ' 

— uliginosum L. a. 

—^ verum L. ä. 

— aparine L. a. 

Cornus sangvinea L. Hasla äng, 

Wallersla socken. 

Tillæa aqualica L. Öjebro slröm, 

Herrberga S:n. 

Patamogetou natans L. a. 
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Potamogeton curvifolius H:n. AnagaUis arvensis L. Mellan 
• • •• 
Ojebro sirom, Herrberga S:n. Ojebro och Herrberga,nedan- 

—rufescens Schrad. Skogs- före Manshögsbacken; vid Jär- 

sjön, Högby S:n, stad enl. ex. af H:r Hofkam- 

— perfoUalm L. a. . rer Agreliiis. 

— crispus L. Skena än i dju- Lysimachia vulgaris L. a. 

pare vallen, ex. vid Dy hagen. — Ihyrsiflora L. a. 

— pusillus L. Ojebro ström, HoUonia palustris L. Skena- 

Herrberga S:n. ån vid Biskopsberga o. s. v. 

— pectinatus L. Elgsjösjön, Androsace septentrionalis 

Carlsbprgs backe; Väderqvarns- 

backen vid Skeninge; sandgrop 

vid vägen lill Axstad från Ske¬ 

ninge. — På de begge första 

ställena tillsammans med den 

stjelklösa variation ymnigt. 

Bjelbo S:n. 

Pentandria: 

Echium vulgare L. En backe 

vid Högby prestgård; samt nå¬ 

gra få ex. vid Skeninge kyrka. 

Lithospermum arvense L. a. Primula veris L. a. 
_ \ 

Pulmonaria officinalis L. Ha- — farinosa L. a. 

gar vid Mjölby. Menyanthes trifoliata L. a. 

Symphytum officinale L. Vid Gentiana campestris L. a. 

Skena ån; samt i flera träd- — amarella L. Lärkelorp Mjöl¬ 

gårdar i Skeninge förvildad. by socken. 

Cynoglossum oj^ficinale L. a. Krytliræa C enl aurium Vevs. Vid 

Myosotis scorpioides L. a. Var. Skogssjön, Högby socken. An- 

med utstående och tilltryckta norslädes tror jag ej den är 

hår, större och mindre blom- funnen nära Skeninge. 

Convolvulus ai'vensis L. a. 
_ \ 

Verbascum Thapsus L. a. 

— nigrum L. Ekhumparne vid 

vid Skeninge elc. 

mor. 

— arvensis Hoffm. a. 

— hispida Schlechl. a. 

— stricta Link. Backar 

Skogssjö, Högby socken. Hyoscyamus niger L. a. 

Anchusa arvensis M. B. Före- Solanum nigrum L. a. 

kommer med aldelps hvita — Dulcamara L. Vid vägen' 
• • 

blommor vidFollingebadställe^ till Ojebro, nästan hela vägen 

Anchusa officinalis L. a. från Skeninge. 

Asperugo procumbens L. a. Campantila rotundtfolia L. a. 

Dl 
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Campanuta persicifolia L. Ek- 

humparne vid Skeninge, 

— Tracheitum L. Vid Mjölby 

bland rosor. 

Jasione montana L. Skogssjö , 

Högby S:u; 

ijonicera Xylosleum L. Elg- 

sjö äng, Bjelbo S;n. 

Viola hirla L. Flereslädes, ex. 

Ekhumparne vid Skeninge. 

— palustris L. a. 

(V. epipsila Ledeb. är ej fun¬ 

nen vid Skeninge, men i ym¬ 

nighet i en fuktig äng vid Ka- 

nalbankarne i Motala nära 

Grefve Platens graf.) 

^— mirabilis L. Elgsjö äng, 

Bjelbo S:n; Egeby fund. Mjöl¬ 

by S:n. 

— canina L. a. 

— iricolor arvensis H:n. a. 

Hhamnus cat har liens L. Flere- 

städes ex. Ekhumparne. 

— Frungula L. som föreg. 

lUhes uva crispa L. Ekhnm- 

parne vid Skeninge. 

— alpinumV Elgsjö äng, Bjel¬ 

bo S:n. 

, — nigrum L. Vid gärdesgär- 

dar utanför Skeninge tull åt 

Wadstena sidan, troligen för¬ 

vildad. 

Chenopodium polyspermum L. 

Vid Öjebro, Herrberga S:n. 

— Bonns Henrieus L. a. 

— urbicum L. Flerestädes ex. 

vid Dyhagen. 

Chenopod* rubrum L. Dy hagen. 

— viride L. a. 

Her niaria glabta L. a. 

Heracleum Sphondylium L. a. 

(i) augustifolinm H:n. Ek¬ 

humparne några få ex. 

Peucedanum palustre Möneh. a. 
• • 

Angelica sylvest ris L. Ojebro 

ström, Herrberga S:n o. fl. st. 

Oenanthe Phellandrium Lam. 
% 

I Tegelbruksäugen och Dy ha¬ 

gen vid Skeninge. 

Cicuta virosa L. Rinnasjön, Rin¬ 

na S:n. 

Conium maculatum L. I träd¬ 

gårdar i Skéninge. 

Ægopodium Podagraria L. a. 

Sium latifolium L. Öjebro ström. 

Herrberga S:n. 

Carum Carvi L, a. 

Pimpinellu saxifraga L. a. fl) 

dissecta H:n. Flerestädes på 

något högländtare mark. 

Æthusa Cynapiutn L. a. 

Anthriscus sy I vesir is HotTm. a. 

Viburnum Opulus L. Lärketorp, 

Mjölby S:n; Elgsjö äng, Bjel¬ 

bo S:n; Ekhumparne vid Ske¬ 

ninge. 

Parnassia palustris L. a. 

Drosera rolundifolia L. Kärr 

vid Skogssjö, Högby S;n. 

— longifolia L. Vid Skogssjö, 

Högby S:n. 
\ 

— intermedia Hayne. Som fö- 
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regående. Heplandria: 

Myosurus minimus L. Akrar Trientalis Enropæa L. a. 

och dikesrenar flereslädes. 

Hexandria : Oclondria : 

ConvaUaria fnajalis L. a. Daphne Mezereum L. Mjölby. 

— Polygonalnm L. Ekelorps Vaccinium Vitis idæa L. a. ' 

hage, Fivelstad S:n. ' — Myriillus L. a. 

— multiflora L. Tillsammans — uliginosum L. a, 

med föregående. OxycoccuspalustrisVevs^'Åko^^- 

AJIium oleraceum L. Biskops- sjö, Högby S:n o. fl. si. 

berga; Egeby lund. Mjölby S:n, 

Ga^i:ea lutea Sims. a. 

— minima Reicb. a. 
o 

Acorus Calamus L. An vid Lin¬ 

devad. 

Calla palustris L. Kärr mel¬ 

lan Anarpa och Lärkelorp, 

Mjölby S:n.' 

Juncus conglomeratus L. a. 

— effiisus L. a. 

— filiformis L. a. 

— lamprocarpos Ehrh. a. 

— acutiflorus Ehrh.'Skena ån. 

— supinus Mönch. Skena ån, 

— bulhosus L. a. 

— bufonius L. a. 

Luzula camjieslris DC. a. 

— pilosä Gaiid. a. 

Rumex ace losa L. a. 

— acetoselia L. a. 

— oblusifolius L. I Irädgår- 

dar i Skoninge fléreslädes. 

— crispus L. a. 

— dornes!icus H:n. a. 

Triglochin palustre L. a. 

Al is ma Plantago L. a. 

Calluna vulgaris Salisb. a, 

Epilobium angustifolium L. a. 

— parviflorum Schreb. Löf- 

vingsborg vid källan; Ojebro^ 

Herrberga S:o. — Mellan Ha¬ 

geby och Löfvingsborg före¬ 

kommer en mycket stor och 

grenig form häraf. 

— montanum L. a. 

— roseum Schreb. Öjebro, 

Herrberga S:n. 

— palustre L. a. 

Chrysosplen ium altern ifoli um 

L. Lärkelorp, Mjölby socken; 

Skogssjö, bortom Holjesviken, 

Hög by S:n. 

Polygonum ampliibium L. aj 

aquaticum och terrestre 

allmänna. 

— lapatliifolitim L. a. 

— Hydropiper L. a. 

— viviparum L. a. 

— aviculare L. a. 

— E'agopyrum L. En backe 

vid Högby preslgård. 

— Convolvulus L. a. 
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ÅdD^a moschaiellma L. Lär- 

kelorp, Mjölby S:n. 

Paris quadrifolia L, a. 

Enueandria : 
/ 

Pulotnm vmbeUains L. Skenaån, 

Decandria : 

Arhulns tiva Ur si L. a, 

Andromeda polifoiia L. a. ~ 

ijedum pafusfre L. a, 

å^yrola vnijlora L. a. 

— secunda L» a. 

— minor L. Vid Lärkelorp, 

Mjölby S:n; Högby. 

— roiundifolia L, a. 

— chioraniha Sw. Högby. 

Monolropa - Hypopilhys Ö- 

jebro slorgårdsskog, saml vid 

_ Solberga, Herrberga S:n; Lär- 

ketorpMjölby S:n. 

Sclerauifms perennis L. Carls- 

borg. 

— annuus L, a. 

Saojifra^a granuicla L. a. 

— Iridaclyliles L. Backe nä¬ 

ra Ekhumpanre; Väderqvarns- 

backen. 

— pelrcea Wg. Lapp. Soni fö¬ 

regående. 

Dianthus delloides L, a. 

Silene nul ans L. Skogssjö, Hög¬ 

by S:n ; Egeby lund och Slom- 

marp, Mjölby S:n, 

— nocliftora L. Flereslädes på 

åkrar vid Skeninge; Marslad, 

Bjelbo S:n; Larkclorp, Mjöl¬ 

by S:n. 

Silene inflata Sm. Backe vid 

Högby prestgård. 

Al sine rubra Wg a. 

Arenaria serpyllifolia L. a. 

— triner via L. Ekhumparne 

vid Skeninge. 

Stellaria media With. a. 

— graminea L. a. 

— palustris Retz. a. 

Agrostemma Githago L. a. 

Lychnis pratensis Schk. Skogs¬ 

sjö, Hegby S:«. 

— flos Cuculi L. a., 

— Viscaria L. a. Med hvila 

blommor i Ekhumparne. 

Malachium aquaticum Fr. Vid 

Sprältebrunn. 

Cerastium semidecandrum L. 

Ekhumparne o. fl. st. 

— glomeratum, Thuill. 

— vulgare H:n a. 

Spergula arvensis L. a. 

— nodosa L. Skena ån, ex. 

vid badslallet. 

— Sagina Lilj. a. 

Sedum Telephium L. a. 

— acre L. a, 

Dodecandria : 

Lythrum Salicaria L. a. 

Agrimonia Eupatoria L. Ek¬ 

humparne vid Skeninge. 

Euphorbia helioscopia L. a. 

Sempervivum tectorum L. På 

lak nära Skogssjö, Högby 

socken; Öjebro, Herrberga 

socken. 
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Icosandria: 

Prunus spinosa L. Elgsjö äng, 

Bjelbo S:n. 

— Padus L. a. 

Crat€Bgus Oa:yacantha L. Ek- 

humparne; Elgsjö äng, Bjel¬ 

bo S:n, - 

— monogyna Jacq. Elgsjö äng, 

Bjelbo S:n. 

Sorbus anenparia L* a. 

Spiræa Ulmnriah. a. 

— Jilipendula L. a. 

Ilosa rub ig inösa L. Mjölby. 

— canina L. a. Var. med glän¬ 

sande, opaka och småludna 

blad, samt aflånga och ellip- 

liska frukler. 

— lom en i osa Sm. Flerest. ex. 

Ekhumparne. 

— cinnamomea L. Ekhura- 

parne. 

Pubiis Chumæmorus L. Lärke- 

lorp. Mjölby S:n. 

— saxatilis L. a. 

— cæsius L. Ekhumparne. 

— Jdæus L. 9. 

P'ragaria vesca L. a. 

— collina Ehrh. Ekhumparne. 

(Fortsattes.) 

2. Anteckningar Öfver Norges v eget ationsfdrhållander; 

af Utgifvaren. 

(Forts. fr. N:r 1.) 

Aspidium cristatum Sw. är äfvenledes endast anmärkt i 

östra delen af riket nemligen i trakten af Kristiania och i Små- 

lehnene. — Inom Sverge iaktager denna också i allmänhetsam¬ 

ma förhållande som A, Thelypteris, 

A, Oreopteris Sw. Allmän långs véstra kusten åtminstone - 

från Kristiansand tifl Numedalen i Trondhjems stift; i de inre 

från hafvet aflägsnare trakterna har jag ej funnit den anmärkt 

utom på fjällen v. om Sætersdalen. Den går opp i björkregio¬ 

nen. — I Sverge är den ej anmärkt utom på ett ställe i Skåne. 

A. filix mas Sw. Allmänt förekommande i hela Norge än¬ 

da till Utsjoki i Finmarken. På fjällen går den något öfver 

furens region. — Vid Grötten i Romsdaleu såg jag af denna 

art flera monströsa, nästan oigenkänneliga, bildningar. 

A, angulare Kil. Denna vackra art följer kusten från 

Kristiania till Bedsta i Trondhjems stift. Den aflägsnar sig' ej 

betydligt från hafvels grannskap och stiger ej heller långt på 
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fjällsidorna. •— I Sverge är den ej anmärkt utom på elt ställe 
o 

i Skåne och, ehuru Ivifvelakligl, vid Areskulan i Jemtland; 

dess förekomst på sistnämnde ställe synes mig i flera hänseen¬ 

den misstänkt. ^ 

A, spinu/osum Sw. Vexer, jemte var. dUalnhim ^ i* de 

fleste lägre trakter i hela Norge ända till Finmarken; den sti¬ 

ger äfven opp på fjällen; men håller sig vanligen inom furens 

region. 

A, Jilix femina Sw^. Allmännare än föregående och går 

äfven högre opp på fjällen. Åtskilliga former förekomma af 

denna liksom af föregående art. 

A, fragile S'w. En bland de -allra allmännaste och mest 

[ mångTormiga-arter, som förekommer öfver hela landet ända till 

Nordkap; den stiger på fjällen ej sällan öfver björkregionen. 

A. montanum Sw. Denna ITna vackra art synes mera till- 

\ höra de inre fjälltrakterna och fly hafvets granskap. Den är 

i allmän på Dovrefjeld, der den går öfver björkgränsen; äfven 

\ vid Lon» var den ej sällsynt; vid Ring-ebo i Gudbrandsdalen går 

i den vid Stulsbro ned i granregionen; jag anmärkte den ingenr 

} städes i Kristiansands stift, ej heller på Filefjeld, i Sogn eller 

\ Romsdalen. Mot norden finnes den i mängd i Saltdalen och tro- 

j ligen än längre opp. — Inom Sverge går den från Luleå Lapp- 

I mark^ued till Jemtland och Herjedalen. 

A, crenatum Somf. Är hitintifls icke funnen någorstädes 

utom kring passet Kringeln i Sells sokn i Gudbrandsdalen, d^r 

! den vexer i granregionen. 

tVoodsia i/vensis Br. _Allmän i hela Norge öfversliger ej 

i furens region. 

' fV. hyperborea Br. Flerestädes såväl i lägre trakter vid 

I hafvet (t. ex. Kristiania, Hjelmeland i Ryfylke Kristiansands 

i stift), som på fjällen, der den vanligen är allmännare och går 

I högre opp än föregående. Den vexer åtminstone till Saltdalen 

i i Nordlanden. I några trakter tyckes den saknas eller åtminsto- 

I ne vara ganska sällsynt, såsom på hela' Heckfjeld, Voss. — I 

i Sverge förekommer den i Lappland och Jemtland. 

I Aspleniam septentrionale HofiTm. I de flesta lägre trakter 

I 
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såväl i det inre af landet, som långs kusten till Trondhjem el¬ 

ler ännu längre mot norden. Opstiger icke på fjällen. 

A» Breynii Retz. Vida sällsyntare än* föregående, håller 

sig på lägre trakterna vid kusten, såsom kring Kristianiafjorden; 

vid Leirdal i Sogn Bergens stift öch vid Trondhjem. — Inom 

Sverge går den mot norden till Gevle och Dalsland. 

A, rula muraria L. Vexer på lägre ställen här och der 

ända till Lyngen och Alten i Finmaikem Den synes isynner¬ 

het ofta förekomma långs vestra kusten och stiger ej opp på 

fjällen. — Iiiom Sverge förekommer den ända till Herjedalen, 
/ 

men är dock norr om Stockholm sällsynt, trifves bäst på öfver- 

gångsbildningar. 

A. Trichomanes L. Allmän på lägre berg och går till 

Saltdalen i Nordlanden. 

A, viride Huds. Allmän i Ijälllrakter ända till Porsanger 

i Finmarken; går stundom ned till hafvet l. ex. i trakten af 

Kristiania. Få fjällen går den ofta öfver björkens öfra gräns 

och utgör den enda art af detta slägte, som inom Skandinavien 

kan räknas till fjällvexlerna. — Inom Sverge är den sällsyntare; 

går från Lappland r>ed till Vermland. 

A, Adiaulum ni^rum L. Tillhör helt och hållet vestra 

kusten, der den fiån Stavanger synes vara temligen allmän till 

Valderhoug i Trondhjems stift; den upstiger ej på fjällen. — 
/ 

I Sverge förekommer denna art allenast på en inskränkt lokal 

på Kullaberg i Skåne. 

Pleris aquilina L. Allmän i skogstrakter ända till Salt¬ 

dalen i Nordlanden, men öfverstiger högst sällan furens region. 

På Dovrefjeld saknas den alldeles. — Mellan Hordnäs och Åserald 

i Råbygdelaget af Kristiansands stift anmärkte vi 1826 en forin 

med kort- och fin-håriga pinnulæ. 

Slru!hiopteris germanica Willd. Vexer på mångfaldiga 

ställen öfver hela Norge ända till Finmarken; men är dock i 

vissa trakter mycket sällsynt; så l. ex. anmärktes den ingen¬ 

städes i vestra.delen af Kristiansands stift; i Bergens stift är 

den också rar; på det egentliga Dovrefjeld vexer den icke, 

ehuru den förekommer i Opdal och Sundal; i Nordlanden och 
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södra delen af Finmarken lärer den vara myckel allmän. Stun¬ 

dom sliger den på fjällen ungefär till björkgränsen, men frodas 

bäst i djupare delar. — Inom Sverge går den från Skåne till 

Luleå Lappmark, men äfven här är den i vissa trakter ganska 

sällsynt. 

BlecJmum Spicant Roth. Isynnerhet allmän i de vestliga 

Iraklerne ända till Nordlanden; på fjällen sliger den öfver björk¬ 

regionen; saknas på Dövre, ej heller varseblef jag den vid Lom 

eller på Filefjeld. — Äfven i Sverge håller den sig förnämligast 

i de vestra provinserna och förekommer mera strödt i de ostliga. 

Bl. crispum Harlm. Förhåller sig ungefär som föregående 

art; går längre mot norden (ända till Porsanger) och sliger på 

fjällen stundom ända till snöfläckarnes region. Den är allmän¬ 

nast och frodigast i grannskapet af hafvet, men förekommer äf- 

ven i derifrån aflägsna trakter: t. ex. i Ovra Telemarken, 

Valders, Lom, o. s. v.; dem saknas dock på Dovrefjeld; ej heller 

varseblef jag den på Filefjeld. — Inom Sverge går den ej längre 

mot södern än till Herjedalen. ^ * 

Osmunda regalis L. Denna herrliga art, som icke är säll¬ 

synt i östra trakterna af Sverge (särdeles i Bleking och Kalmare 

län) och förekommer ännu i Gestrikland, upgifves väl af G un¬ 

ner us såsom vexande i Bedstaskogen i Trondhjems slift; men 

ehuru den sedermera derslädes eftersökts,’ har man dock ej 

återfunnit den der likså litet som i någon annan trakt af Norge» 

så att mycken anledning är alt antaga, alt den icke förefinnes 

inom delta rike. 

Hymenophyllum Wilsoni Hook. Denna fina art, som icke 

är funnen inom Sverge, lillhörer inom Norge uteslutande den 

vestra strandlrakten från Stavanger till Nord- och Sönd-fjord i 

Bergens slift. 

Botryellium Lunaria Sw. Förekommer ej sällsynt, ända 

till Maasö i Finmarken, särdeles i de inre delarne af landet^ 

går på fjällen till och stundom öfvei' björkregionen, samt fram- 

ler åtskilliga varieteter med hänseende till småbladens helhet 

eller inskärning; bland dessa är divisa Harlm. (B. rulaceuin 

Willd.) ingalunda sällsynt på Filefjeld , äfvensom på andra ställen’ 
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/i. matricarioides Willd. (B. rutaceum Sw., Wahienb.) 

Denna art förekommer här och der, l. ex. vid Himmerfors och 

vid Ringebo i Gudbransdalen, Slidre i Valders, Saltdalen i | 

Nordlanden; den stiger ej opp'på fjällen. 

Ophioglossum vuf^atum L. Här och der vid stränderna 

men sällsynt, ända till Helgeland i Nordlanden (enligt Som¬ 

merfelts herbarium)5 den förekommer äfvdn i inre trakten af - 

riket, t. ex. Toted. 
t 

Utom de nu upräknade arter, eger Norska floran sannolikt 

åtminstone ett par andra. Sålunda upgifves det, att H ii be ner 

under sin resa på flera ställen samlat Aspidium rigidum Sw. 

och äfven på den vandring jag i sällskap med Magr Ahnfelt 

1826 företog i syd vestra Norge anmärkte vi mellan Mosby och 

Ovrabö, ungefär 1 1/2 eller 2 mil norr om Kristiansand, en 

form som närmast öfverensstämde med nämnde art, men som 

allenast ett exemplar fanns och delta utan fruktitikatiön, så 

torde omdömet öfver densamma böra suspenderas. — Under min 

sednasle vandripg i Norge 1839 anmärkte jag på några ställen, 
\ 

(såsom inom björkregionen på fjällsluttningen åfvanför den så- 

kallade Prestsätern nära Nystuen på Filefjeld, äfvensom på , 

fjället åfvanom Baleholm å Sogn i Bergens stift) en art af Po~ 

lypodmm närmast beslägtad med P. alpeslre ^ men dock i flera 

hänseenden derifrån afvikande. Dels förekom den. sparsamt, så 

att jag blott kunde insamla ett litet antal exemplar, dels var 

den ännu ej nog utbildad för att kunna med säkerhet bestäm¬ 

mas; men den rekommenderas till upinärksamhct åt de forskare 

hvilka framdeles besöka dessa trakter. — Äfven kring Grötten | 

i Romsdalcn, hvarest visade sig en mycket yppig ormbunke-ve- J 

getalion, visade sig några former, hvilka torde förtjena närmare | 

undersökning. ' j 

I sammanhang med föregående vill jag äfven något om- ; 

nämna de vegetationsförhållander, hvilka Lycopodiaceæ och fl 

Equisetaceæ förete inom Norge. J 

Ijycopodium Selago L. Öfver hela Norge; stiger på fjällen | 

ända opp till snöregionen. 1 



29 I 
! 
i 

i />. Selaginoides L. Likaledes öfrer hela Norge ända till 

Nordkap, trifves bast i fjälltrakter men går icke alldelessa högt 

på fjällen, som förra, ehuru den ej sällan finnes åfvan träd- 

f gränsen. Den förekommer ännu på Hvalöarne i Smaaiehnene 

^ och är allmän på hela Heckfjeld. I Sverge går den mot söder 

till Roslagen och norra delen af Bohuslän. 

L, inundaium L. Förekommer i lägre trakter ända till 

Molde i Romsdalen, isynnerhet allmän i sydliga delen af Kri¬ 

stiansands stift. Går ej opp på egentliga fjäll. — I Sverge går 

den norrut till Dalsland och traklen af Gevle. 

L. annotinum L. I skogstrakter allmän till Nordlanden. 

På fjällen framträder den under formen alpeslre,- som går öf- 

ver björkregionen t. ex. på Dovrefjeld, der den är allmän. — 

Del torde böra anmärkas att denna allmänna art saknas såväl i 

Blytts förteckning öfver de af honom i Voss anmärkta véxier, 

som ock i Lessings Lofodska vextförtcckning. 
•• _ 

L. clavatum L. Ofver nästan hela Norge ända till Tana i 

! Finmarken, men håller sig hufvudsakligen inom egentliga skogs- 

I regionen, ehuru den stundom stiger till öfra björkgränsen. 

: L. alpiniim L. Allmän i alla fjälltrakter öfver hela Norge; 

' går stundom ned i fur-regionen. — Ingenstädes har jag sett den 

j så allmänt fruklificerande som på Heckfjeld i Kristiansands stift, 

i — 1 Sverge går den söderut åtminstone till Dalarne. 

I L, complanatum L. I skogsregionen i de flesta, åtminsto- 

! ne sydliga trakterna af Norge; stiger knappast opp på fjällen, 

och synes i r:|llmänhct vara sällsyntare än föregående arter; jag 

I var§ehlef den sålunda ingenstädes i sydveslra Norge, ej heller i 

Sogn och Romsdalen. 

Kfjuisetum arvense L. Förekommer allmänt ända till Nord- 

I kap och stiger pä fjällen icke sällan öfver trädgränsen in i pil- 

I regionen, der den ofta får ett ganska olika*utseende ar 
I Wahlenb. Fl. Lapp.). 

E. umbrosum Willd. Ej sällsynt till och med på fjällen, 

I der denna art går högre än fur-regionen. 1 brisl på noggranna 

upgifter är jag ej i'stånd att bestämma dess gräns mot norden, 

ej heller de särskilda trakter der den förefinnes. 
* * 

1 
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E. sihaticum L, Allmän åtminstone till Lofoden; stiger 

på fjällen stundom öfver björkens region. — Denna art är den 

enda bland Equiselaceæ^ som Lessing anmärkt på Lofoden. 

E, jfalustre L. Förekommer ganska allmänt åtminstone 

ända till Nordlandene och går på fjällen till öfra björkgränsen 

och ännu högre. — Denna är lika så litet som de följande arter¬ 

na omnämnd i Blytts förteckning öfver vexterna i Voss och 

Lessings öfver Lafodens flora; på förra stället förekommer 

den dock efter all sannolikhet. 

E. fluviatile'h. Går till Saltdalen och troligen längre mot ; 

norden; synes ej stiga högt på fjällen. 

E. limosum h. Huru långt denna art går mot norden kan , 

jag ej upgifva; på Dovrefjeld förekommer den ännu i björk- ‘j 

regionen. * , , 

E. hiemale L. Denna art, som förekommer spridd i de j 

flesta trakter ända till Nordlanden, stiger i fjälltrakten (t. ex. 

på Dovre- och File-fjeld, vid Lom) till öfra björkgränsen. 

E. varie^^aium Schleich. Förekommer såväl i lägre trakter¬ 

na, såsom på Ringerige, Hadeland och Hedemarken, som ock ; 
/ 

på fjällen, t. ex. Dovre, Lom, o. s. v., der den stiger till och 

öfver björkgränsen. — Går i Sverge söderut till Roslagen och ! 

Veslmanland. 

Fj, scirpoides Mich. Denna art, som är ganska lik före¬ 

gående, hvarmed den af många författare (såsom Wahlenberg. 

Hartman, m. fl.) förenas såsom varielal, ehuru den synes 

mig derifrån vara skiljd, helst de, vexande på samma ställe, 

alltid bibehålla sina karakterer, synes mera tillhöra fjälltrakter¬ 

na och den högre norden. Jag har samlat den på Dovrefjeld, 

vid Lom, der den går likså högt som föregående; d^t lägsta 

ställe, der jag sett den, är vid Stulsbro nära Ringebo i Gud¬ 

brandsdalen inom granens region; troligen är det denna art, 

som i Deinbolls anteckningar under namnet E* reptans up- 

gifves vexa på Magerö vid Nordkap. 

Af föregående anteckningar inhämtas, dels att de nordiska 

Lycopodiaceæ och EquiseiacecB i allmänhet stiga högre opp 
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på fjSllen än de egentliga Filices ^ dels ock att bland dessa 

Sistnämnda oreopleris^ ang;ulare, Asplenium adian- 

tum ni^rum ocb Hi/wenophi/i/um Wilsoni förnämligast före¬ 

komma i vestra delen af landet och isynnerhet inom det gebit, 

der.bafsluften utöfvar silt inflytande. — Potypodium alpestrCy 

Asplenium ruta muraria^ Blechnum Spicant, crispum, ehuru. 

ej så hiifvudsakligen tillhörande nämnde trakter, frodas dock 

allrabäst i dern. — Aspidium Thelypteris och cristatum äro 

de enda, som tyckas uteslutande tillhöra de östra trakterna, 

äfvensom Polypodium calcareum. Aspidium montanum, cre~ 

natum, Potrychium matricarioides synas föredraga de inre 

delarne. — Bland öfriga arter, hvika äro mera allmänt sprid¬ 

da, visa dock de fleste vida mera frodighet och uplräda i stör¬ 

re massa i grannskapet med hafvet än i de derifrån mera af- 

lägsnade Irakierna. — Några arter {^Polypod, alpestre, Aspid» 

oreoptetis^ angulare, Asplen, Adianlum nigrum) äro inom 

Norge vida mera spridde än inom Sverge; tvenne (Aspid, cre- 

naium och Hymenophyllum) äro hittills alldeles icke funna 

inom Sverges gränsor, likasom lå andra sidan vdi7>2V/////// alpinum, 

Botrychium virgini,rum och Scolopendrium Phyllitis alldeles 

icke ännir äro anmärkta inom Norge, men af hvilka dock de 

tvenne förstnämnda sannolikt lorde der framdeles updagas. Hvad 

Osmunda re^nlis angår, är den väl för länge sedan upgifven 

såsom vexande i Norge, men icke derefter återfunnen. 

' , II. Hvarjehandä. 

1. Provinsial Läkaren, M. Dr. Carl Johan Hart man, 

har af H. K. M. under den 6 dennes blifvit utnämnd till Rid¬ 

dare af Kongl. Nordstjerne-Orden. ’ 

2. Professor El. Fries har, i anseende till sin vacklan¬ 

de helsa, erhållit permission från sina .professorsåligganden un¬ 

der innevarande terminden sålunda vunna ledigheten tänker han 

att, såvida helsa och krafter tillåta, använda på afslutandet och 

publicerandet af flera påbörjade afhandlingar och upsatser. 
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3. Di* Hartman är sysslosalt med redigerandet af en ny 

uplaga af sin handbok i Skandinaviens flora, hvilken ofördröjli- 

gen kommer att läggas under prässen. 

4. Hr Lindgren har på Venerns sandiga stränder mellan' 

Lidköping och lägenheten Klofvet funnit Brynm (Pohiia) lalU 

- folium Bruch. d* Schimp., som förut endast anmärkls på elt 

enda ställe vid Zweibriichen. 

5. Hr Liebmann har nu definitivt blifvit utnämnd till 

utgifvare af Flora Danica^ hvilken han således skall öfverla-- 

' ga, så snart han återkommer från sin resa till Mexiko. 

6. Enligt underrättelser från Hr Kamphövener af d. 

24 Jan. vistades han då ännu i Miinchen, men ämnade några 

dagar derefter öfver Majland och Genua begifva sig till Rom, 

hvarest han ville tillbringa ett par månader och derefter 

öfver Venedig, Wien, Berlin återvända till Danmark, dit han 

instundande höst tänker ankomma. Hans helsa har förbättrats, 

oaktadt fjällvandringar i Tyrolen mycket medtagit hans krafter. 

Till Köpenhamn har han sändt många vexter och * frösorter. 

T. Flora oder Botanische Ticilun^^ som utgifves af Bo- 

' taniska Sällskapet i Regensburg och hittills redigerats af Pro¬ 

fessorerne Hoppe och Furnrohr, kommer från början af 

innévarande år att endast af denne sistnämnde redigeras. Forma¬ 

tet blir något större än bittills, men priset oförändradt. 

Anmärkning, 
■* ^ f 

Det i N:o 1 meddelade utdrag af ett bref från Prof. Fr i es, 

var ej ursprungligen ämnadt att publiceras, hvarföre de deri 

framställda åsigter ej voro så utvecklade ocb genomförde, sona 

för deras rätta upfatlning måbända kunnat vara af nöden. Ett 

betydande fel har insmygt sig, som läsarne anmodas anmärka 

och rätta: neml. sid. 11 rad. 2 opifrån står Droseracece men 

måste vara Dioscoreæ, 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1843. 
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1. Original-Afhandlingar. 

1. Förteckning of ver Vexter^ insamlade omkring Skeninge 

åren 1832—3T; af C. Osc. Hamnström. 

(Forts. fr. N:r 2.) 

Pot enlilla anserina L. a. 

argentea L. a. 

— salishurgensis Hænke. 

— replans L. a. 

—^ Tormentilla Scop. a. 

Comarum palustre L. a. 

Geum urbanum L. a. 

— rivale L. a. 

Polyandria : 

Papaver Argemone L* Fle- 

restädes ex. i Dygärdet. 

— dubium L. 

Chelidonium majus L. a. 

Actæa spicata L. Ekhumparne 

vid Skeninge; Elgsjo äng, Bjel- 

bo S:n. 

Heliatilhemum vulgare Gærtn. 

Ekhumparne o. s. v. 

Nympkcea "alba L. Marstadssjön, 

och Elgsjösjön, Bjelho S:n. 

parne, och vid Wreta nära 

Skeninge. ' , 

Thaliclrum flavum L. a. 

Pulsatilla vulgaris Willd. Fle- 

restädes, t. ex. Ekhumparne; 

Carlsborgs backe o. s. v. 

Anemone hepatica L. a. 

— nemorosa L. a. 

Ratiunculus Ficaria L. Lärke- 

torp, Mjölby S:n. 

— Lingua L. Skenaån vid Bad¬ 

stället; Brotorpet nära Bjelho. 

'—flammula L. a. 

— P) reptans Hn. Skogssjön, 

Högby socken. 

Ranunculus aquatiljs L. a. 

— acris L. a. 

— bulbosus L. a. 

— polyanthemos L. 

— auricomus L. a; 

Juphar luteum Sm. a. — repens L. a. 

)elphinium Consolida L. a. — sceleratus L. a. 

\quilegia vulgaris L. Ekhum- Trollius europtzus L. a. 
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Callha palustris L. a. 

Didy nam ia: 

Mentha silvestris * L. Mellan 

Hageby och Löfvingsborg, när¬ 

mare Hageby. 

— genjtilis L. Carlsbofs träd¬ 

gård, Elfvestad S:n förvildad. 

— aquatica L. Ojebro ström, 

Herrberga S:n; Biskopsberga- 

bäcken. 

— arvensis L. a. — glnbra- 

ta Hn. Vatten nära Carlsborgs 

backe. 

Glechoma hederacea L. a. 

Ajuga pyramidalis L. a. 

Nepeta Cataria L. Vid vägen, 

som går till Linköping. - 

Leonurus Cardiaca L. a. 

Stachys silvatica L. Elgsjö äng, 

Bjelbo S:n. 

— palustris L. a. 

Lamium album L. a. 

— purpureum L. a. 

amplexicaule L. a. 

Galeopsis Tetrahit L. a. 

— versicolor Curt. a. 

Marrubium vulgare L. Mellan 

Löfvingsborg och Sken inge ni. 

fl. st. 

Scutellaria galericulata L. a. 

Prunella vulgaris L. a. 

Thymus Serpyllum L. a. 

— acinos L. a. 

Clihopodium vulgare L. Ekhum- 

parne. 

Euphrasia officinalis L. a. 

Dartsia Odoni it es Huds. a. 

— alpina L. Vid Marstadsjön, 

Bjelbo. s:n' ymnigt; Muggän¬ 

gen vid Skeninge sparsamt; 

likaså i kärr mellan Gåfvarp ^ 

och Roxtorp, Mjölby s:n. 

Rhinanlhus crista galli L. a. 

— minor Ehrh. a. 

Melampyrum cristatum L. Ek- 

humparne vid Skeningc; Elg¬ 

sjö äng, Bjelbo S:n. 

— pratense L. a. 

— silvaticum L. a. 

Pedicularis palustris L. a. 

— silvatica L. Skogssjö, Hög¬ 

by S:n; Lärketorp, Mjölby 

S:n; Biskopsberga. 

Linnæa borealis L. Börneholms- 

hagen vid Skeningo. 

Linaria vulgaris DC. Mellan Löf¬ 

vingsborg och Hageby; Carls- 

borg; Skeninge begrafnings- 

plats. 

Scrophularia nodosa L. a. 

Tetradynamia : 

Bufiias orientalis L. I en träd¬ 

gård i Skeninge. 

Capsella bursapast oris Mönck. a. 

Thlaspi arvense L. a. 

Camelina sat iva Grantz. Skogs¬ 

sjö, Högby S:n. 

Drab a verna L. a. 

Nasturtium palustre DC. a. 

Sisymbrium Sophia L. a. - 

— ofjicinale Scop. a. 

Erysimum Cheiranthoides L. a. 
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Turritis glabra L. a. 

Arabis thaliana L. a. 

— hirsuta Scop. Ekhumparne. 

Car (tamine amara L. En källa 

vid Mjölby. 

•— 'pratensis L, a. 

Sifiapis arvensis L. a. 

Brassica campestris L. 

Monadelphia : 

Linum catharticum L. a. 

Er odium dentarium THerit. a. 

Geranium silvaticum L. a. 

— Bobertianum L. a. 

— pusillum L. a. 

Oxalis acetosella L. a. 

Malva pusilla Wilh. a. 

— rotuudifolia L. a. 

Diudelphia : 

Fumaria officinalis L. a. 

Polygala uliginosa Reich. Nä¬ 

ra Ekhumparne o. fl. sl. 

— vulgaris L. a. 

Ononis arvensis L. Carisborg. 

AnthylUs vulneraria L. a. 

Astragalus gfycy phy Ilus L. 

Skogssjö, Högby S:n. 

Phaca pilosa Ciairv. Vid Skogs¬ 

sjön, Högby S:n, några alnar 

från sirand. Finnes ej på nå¬ 

gon holme, såsom är upgif- 

vet i Hartmans Skandinaviens 

Flora. 

Orobus tuberosus L. a. 

— vernus L. Egebyliind, Mjöl¬ 

by S:n. 

Lalhyrus pratensis L. a. 

Lat hy rus palustris L. Ege by¬ 

lund, Mjölby S:n. 

Vicia sativa L. a. 

— sepium L. a. 

— cassubica L. Öjebro, Herr- 

berga S:n. 
\ 

— villosa Rolh. 

— cracca L. 

(V^ lathyroides L. är upgifven 

vexa vid Järstad, der jag lik¬ 

väl aldrig fann den). 

Ervum tetraspermum L. Lär- 

kelorp. Mjölby S:n. 

— hirsutum L. a. 

Melilotns officinalis L. Vid 

en åker nära AVestra Lund. 

Trifolium repens L. a. 

— hybridum L. Dy hagen. 

— agrarium L. Ekhumparne 

och Carlsborgs backe vid Ske- 

ninge. 

— montanum L. a. 

— arvense L. a. 

— medium L. Skogssjö, Hög¬ 

by S:n. 

— pratense L. a. 

Lotus corniculata L. a. 

Medicago lupnlina L. a. 

Polyadelphia : 

Hyperieum perforatum L. a. 

— quadrangulum L. a. 

Syngenesia: ; 

Tragopogon pratensis L. a.‘ 

Scorzonera humilis L. a. 
/ 

Hypochæris maculata L. a. 

Apar gia hispida Holfm. Fleres t. 
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— autumnalis Hoffm. 

Leontodon taraxacurn L. a. 

— palustre Sm. Skogssjön, 

Högby S:u m. fl. si. 

Sonchus arvensis L. a. 
s 

— oleraceus L. a. 

Hieracium Pilosella L. a. 

— Auricula L. a. . 

— cymosum L. Backe nära 

Ekhumparne. 

— paludosum L. Muggängen 

vid Skeninge. 

- — murorum L. a. 

— vulgatum Fr. 

~ umbellatum L. a. 

Crepis tectorum L. a. 

Crepis præmorsa Less. n. a. 

Lapsana communis L. a. 

Carlina vulgaris L. Ekhum¬ 

parne. 

Arctium Lappa L. a. 

Serratula tinctoria L. Mjölkul¬ 

la, Slommarp, Mjölby S:n. 

Cirsium acaule AU. FJerestädes 

pä betesmarker och vid vägar. 

— lance olat um Scop. a. 

— palustre Scop. a.- 

— arvense Scop. a. 

Carduus crispus L. a. 

Bidetis tripartita L. a. 

— cernua L. Skogssjön, Hög¬ 

by S;n. 

Eupatorium cannabinum L. Öje- 

bro strand, Herrberga S:n. 

Centaurea Cyanus L. a. 

Centaurea jace a L. a. 

— scabiosa L. Ekhumparne o. 

fl. st. vid Skeninge. 

Tanacelurn vulgare L. Begraf- 

ningsplalsen i Skeninge. 

Artemisia vulgaris L. a. 

— campestris L. Follinge. 

— Absinthium L. a. 

Gnaphalium silvaticum L. a. 

— uliginosum L. a. 

— dioicum L. a. 

Filago montana L. a. 

Arnica montana .L Flerestä- 

des, ex. Ekhumparne; Skogs- 
^ I 

sjö. Högby S:n; Egebylund, 

Mjölby S:n o. s. v. ' 

Tussilago Farfara L. 

Erigeron acris L., a. 

Senecio vulgaris L.' a. 

Solidago Virgaurea L. a. 

Inula salicina L. Vid vägen 

från Skeninge till Wrela; Ek¬ 

humparne. 

Achillæa Millefolium L. a. 
o 

Anthemis tinctoria L. Akrarne 

vid Wrela. 

— arvensis L. a. 

Pyrethrum inodorum Sm. a. 

Matricaria Chamomilla L. a. 

Chrysanthemum Leucanthemum 

L. a. ^ 

Gynandria: 

Orchis latifolia L. Flereslädes, 

ex. vid Ekhumparne; Elgsjö 

äng och vid Marsladssjön, Bjel- 

ho S:n o. s. v. 
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Orchis maculata L. a. 

Piatanthera hifolia Rich. a. 

Gymnadenia conopsea Br. Ek- 

hiimparne vid Skcnin^e. 

Herminium Monorchis Br. Bad- 

slalJel vid Follin^e; Elgsjö 

äng och Marstadssjön, Bjel- 

bp S:n. 

Ophrys Myodes L. Elgsjö äng 

och Marstadssjön, Bjelbo S:n. 

Kärr mellan Gåfvarp och Rox- 

lorp, Mjölby S:n. 

(^ebtt ia IS idus avis Rich. är 

enl. ex. ur Kurmans Herba¬ 

rium lagen vid Solberga Hult, 

Herrberga S:n, ej återfunnen 

af mig.) 

Lislera ovata Br. Ekhumparne; 

Elgsjö äng, Bjelbo S:n. 
• • 

•— cordata .^\\ Ojebro, Herr¬ 

berga S:n. 

Epipactis latifolia Sw. Öjebro 

häslhage, Herrberga S:n. 

— palustris Granlz. Elgsjö äng 

och Marsladsjön, Bjelbo S:n; 

Hageby Storäng. 

Corqllorrhiza innata Br. Sol- 

befga Hult, Herrberga S:n. 

Cypripedinm Calceolus L. Fle- 
\ •• 

reslädes, ex. Stafgården; Or- 

hagarne vid Wreta; Elgsjö 

äng, Bjelbo S:n; Mjölby; Hasla 

äng, "VFallersta S:n. 

Monoecia : 

Callitriche verna L. a. 

—au t umnalis L. Å n vid Mjölby. 

Carex dioica L. Mellan Ekhum- 

parne och Carlsborg; Mar¬ 

sladsjön, Bjelbo S:n. 

— cÄ07*</orrÄ?2a Ehrh.Marstad- 

sjön, Bjelbo S:n. 

— intermedia Good. 

— vulpina L. , 

— teretiuscula /3) cylindri¬ 

ca H:n MarstadsjOn, Bjelbo 

S:n. 

— muricata L. 

~ leporina L. a. 

— stellulata Schreb. 

— canescens L. a. 

— acula L. a. 

— caespilosa L. a. 

— flava L. a. — /^) pygmæa 

H:n Marsladsjön, Bjelbo S;n; 

Skogssjön, Högby S:n. 

— panicea L. a. 

— speirostachya W. Follin- 

geäng-en. 

— /ewos« L. Marsladsjön, Bjel¬ 

bo S:n. 

— capillaris L. a. 

— pallescens L. a. 

— ampullacea Good. Skogs-' 

sjö. Högby S:n. 

— vesicaria L. a. 

— hirta L. Skenaån; Lärke- 

torp. Mjölby S:n. 

— flacca Schreb. 

— montana L. Ekhumparne 

m. fl. st. 

— pracox Jacq. a. 

— ericetorum Poll. a. 
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Typha afigustifolia L. Rinna- Hydrocharis 31 orsus llanæ L. 

sjön, Rinna S:n. 

Spargatimm natans L. a. 

_ simplex Huds* Skenaån. 

_ ramosum Huds. Skenaån. 

Urtica dioica L. a: 

— urens L. a.. 

Alnus glutinosa Willd. a. 

3Jyriopliy l Ium 

Skenaån ex. vid Badstället. 

— spicatum L. Skenaån. 

Sagittaria sagitlifolia L. a.' 

Betula alba L. a. 

— pubescens Ehrh. 

Quercfis Robur L. a. 

Corylus avellana L. a. 

Pinus silvestris L. a. 

— Abies L. a. 

Dioecia: 

Salix pentandra L. a. 

— fragilis L. o. 

— repens L. a. 

— nigricans Sm. a. 

— capreBu L. a. 

— cinerea L. a. 

Empetrum nigrum L. a. 

Myrica. Gale L. Borneholms- 

hagen. ^ 

Populus tremula L. a. 

Skenaån. 

Juniperus communis L. a. 

Polygamia: 

Atriplex angustifolium Sm. a. 

Fraxinus excelsior L. 

Acer platanoides L. 

mindre allmänna Orm¬ 

bunkar och' med dem besläg- 

tade förekomma: 

Polypodium calcareum Sm.Mel¬ 

lan Ekhumparne och Carls- 

bprgs backe. — (Vid Motala 

på flera ställen ymnigt). 

St rul hiopt er is german ica Willd. 

Skogssjö, Högby S:n bortom 

Holjesviken. 

Opliioglossum vulgatum L. Staf- 

" gården; Elgsjö .äng, Bjelbo 

S:n^ Lärketorp, Mjölby S:n. 

(0. vulg, microslichum är 

af mig förgäfves sökt vid Lär¬ 

ketorp.) 

Lycopodium complanatum L. 

EkBumparne. 

Chara St enhammar iana Wallm. 

Öjebro strand, Herrberga 

S:n. 

verticillatum L. Bland 

2. Upgift pä några J och omkring Strengniis förekommande 

sälsyntare Fanerogamer; af YL, Hofberg. 

(Se Bot. Not. 1842 N:o 4.) 
/ 

56. Trilicum caninum Segersön i Mälaren. 

57. Asperula tinet or ia Ekbackarna vid Gorsinge ymnig. 
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— odorata vid Gorsiiigeholm; Segersöii i Mälaren 
ymnig. 

I*olamo^efo7i crispas i Björnsundet i Mälaren; i,en Bäck 

mellan Håsla och Johannisbcrg i Ylter-Selö; i Mälaren ne¬ 

danför Kla hammars hage. ^ 

— obiusifotins i Björnsundet i Mälaren. 

Lilhospermum officinate. Segersön i Mälaren högst sparsamt. 

Androsace seplentrionule på sandåsar omkring Öfver- 
Selö k:a. 

63. Convolvulus Sepiuu). Askholmen i Mälaren. 

61. Campanula ^lomernta, Tosterön och Bresshammars äng. 

65. , Viola Ruppii Koch. Galgholmarne, Djekneholmen m. fl. 

st. i Mälaien. 

66. ' Tri^lochin inarilimnm vid gångstigen i Gorsinge storäng. 

67. Frilillaria Melea^ris. Olivehälls äng vid staden. 

68. Elatine Iriandra i Nabbviken bredvid staden blandad med 

E. Hydropiper. 

69. Pyrola media. Waxängs-skog i Thoresund. Sundby-skog 

på Tosterön. 

70. — minor. Tosterön Sundby-skog, Waxängsskog d:c. 

71. Silene noctifiora. Norsholm i Jäder. Nybble i Öfvef- 

Selö S;n. Slorgärdel vid staden ymnig. 

-72. Stellaria nembrum. Lakån i Åker S:n. 

73. Pyrus communis. Morrarön i Mälaren. 

71. Cratægas rnonogyna var:pinnatifida Edeby-äng Helgarö S:n. 

75. Rosa villosa. Hesselbyholm i Fogdö S:n. 

76. Trollius europæus i en äng tillhörande torpet Eklund i 
• • o 

Strengnas S:n, vid Okna i Aker S:n. 

77. Mentha gentilis i Nabbviken vid Strengnas. 
mé 

78. Hesperis matrotialis på gräsplaner vid Tynnelsö Ofver- 

Selö S:n. 

79. Cardamitie hirsuta på höjden mellan Gorsingeholm och Löth. 

80. Geranium lucidum i en Ekkulle vid Gorsingeholm. 

81. — pyrenaicum vid södra Kyrkomurcn i Strengnäs. 

82. Polygala comosa. Tosterön Sundby-äng. 

83. Hieraciutn stoloniflorum Koch. Nabbkullen i Strengnäs. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 
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Arctium majus. Slorgärdet m. fl. st. ymnig. 

Eupalormm cannabinum. Benkläde och Alholmen i Mä¬ 

laren i Sundby S:n. Stimmeliidden i Jäder. 
• • 

Inula Helenium. ,Nybble Ofver-Selö S:n. 

— salicina. Toslerön,, Tynäs-äng. 

Carex virens (?) Segersön i Mälaren. 

-michrostachya. Skogskärr i Thoresund. 

— remota. Waxängs-skog i Thoresund S:n. 

— Buxbaumii. Tosterön och Sundby-äng. 

— speirosiachya. Tosterön, Sundby- och Tynäs-ängar. 

— livida. Gafvelmossen i Härad S:n 

Littorella lacustris i Nabbviken vid staden. 

Humulus Lupulusi Kaskarholmen och Morrarön i Mälaren. 

3« Förteckning ä några för Upsala-Floran nya hafarter; 

af G. Torsell. 

I Herr Professor Wahlenbergs Flora Upsaliensis upta- 

gas inalles 140 arter Lafvar, när man såsom en särskild familj 

frånskiljer Byssaceæ. Med iaktagande af samma begränsning 

för arterne, som i Hr. Profess. Fr i es’s Licheno graphia Euro-' 

pæa, kommer detta antal att minskas med 23, såsom varande 

varieteter eller former af andra arter, så alt hela antalet af sjelf- 

slUndiga Lafarter i Flora Upsaliensis ulgör 117. Genom H:rr 

Proff. Wahlenbergs och Fries’ samt flera yngre botanisters 

undersökningar har likväl delta antal småningom ökats till 162 

arter, eller 45 för Upsalafloran nya Lafarter utom en mängd va¬ 

rieteter. De äro följande: 

Evernia jubata a hicolor Fr. L. E. på stenar, Lassby 

backar. 

E. ochroleuca c sarmentosa Fr. L. E.: på träd i de större 

skogarne." ' ' ' 

" Ramalina calicaris c. canaliculata Fr. L. E., der och hvar 

'på löfträd. 

R. pollinaria Ach. Lich. Un.: på träden i botaniska träd- 

84. 

85. 

86. 
87. 

88. 
89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 
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gården, Prof. W a h I e n b e r g; på Askarne vid vägen liil Länshospi- 

ialel in. f1. st. 

Celraria saepincola ^ UlophyUa Ach. Meth.: der och 

hvar på garala gärdesgårdar. 

C, pinastri Smft. W. Ak. H. 1823: allmän på stammar och 

slubbar i barrskogarnc. 

, Pelligera malacea Fr. L. E., temligen allmän i barrsko- 

garne, såsom i Kungsparken, vid Gotlsunda, Kungshamn o. s. v. 

P, rufescens Hoffm. Deutsch. Fl.: allmän i skogarne. 

P, polydaclyla Hoffm. 1. c. ibland mossor, särdeles på kull- 

fallna rutlnade träd i Kungsparken, m. fl. st. 

Parmelia Acetabulum F. L. E.; på Ekar, vid staden, samt 

mellan Flotsund och Kungshamn, sällsynt med frukt. 

P» incurva Fr. L. E: ej sällsynt på klippor och stenar, 

särdeles på Lassby backar, Gottsundabergen. På sandåsen* mel- 

lan staden och Eklundshof förekommer den sterilis sorediifeVa i 

mängd på små rullstenar. 

P. pulverulenta Ach. M.: allmän på löfträd. 

P. lanuginosa h. Fr. L. E.: allmän på klippor och stenar. 

Först anmärkt af Hr. Prof. Fries. 

P. sophodes Ach. M., på spädare grenar af löfträd (Kand. 

G r æ w e). 

P. hæmatomma å coccinea Fr. L. E., på klippor, sällsynt. 

Funnen på Gottsundabergen. 

P. oroslhea Fr. L. E., på stenar och klippor på Gotlsun- 

dabergen, m, fl. st. 

Stereocaulonjomentosiim Fr. Sch. Cr.. på stenar och jord, 

såsom på Gottsundabergen, Lassby backar, Kungshamn o. s. v. 
• • 

S, corallinum Schrcb. Specil.: på klippor i skogen Orlösan. 

quisquiliare Hoffm. D. Fl. (St. nanum Ach. Fr.) på klip¬ 

por på Gottsundabergen. 

Cladonia turgida Hoffm. D. Fl., cj sällsynt i skogarne. 

C. carneola Fr. L. E., ibland mossor i Kungsparken och 

skogen Noslen. . . > 

C. amaurocroea Fr. Fl. Sc., bland mossor i skogen Noslen, 

samt på Gottsundabergen. 



Cladonia Papillaria Flofifm. D. Fl., på Lassbybackar (Slud.' j 

Thengberg), Pålackbackcn. (En atypisk form, med outbildade 

apolhecier). 

Biatora triptophylla Fr^ FJ. Sc., ej sällsynt på gamla löf- ' 

träd och klippor. 

Biatora decoloram Fr. W. A. H. 1822; på marken på, 

många slällen. 
4 t 

B, vernalis /?. sanguined-atra Fr. L. E., ej sällsynt på 

jord, mossor och ruttnade träd. 

/?. mixta Fr. 1. c., på bark af löfträd (Cand. Gr æve). 

B. deuigrata Fr. 1. c., på gamla gärdesgårdar o. d. 

B, viridiatra Stenh. Sch. Gr., på klippor i skogcu Örlösan. 

Biatora ferruginea Fr. 1. c., på barken af Asp sällsynt. 

Lecidea albæcoerulescens a. Fr. Sch. Cr. på stenar, ej säll¬ 

synt (Græwe). 

L. contigua a, f Fr. L. E., med flera former, allmän. 

L. enteroleuca Ach. -L. U., allmän, särdeles på ^amla 

Rönnar. 

L, alhoatra a corticola Fr. L. E., ej sällsynt på barken 

af löfträd. 

/v. alhoatra h. saxiola Fr. L. E., på murbruk i gamla 

murar. 

L, dolosa Ach. Meth. Suppl., allmän på stammar af Tall 

i skogarne. 

Z/. sabuletorum 8. euphorea Fr. L. E., allmän på gamla 

plank och hus. ' . 

Umbilicaria erosa Hoflm. D. Fl., på klippor sällsynt, Or- 

lösan och Gottsundabergen, ^ 

Coniangium vulgare Fr. W. A. H. 1821, på barken af löf¬ 

träd, nära Flötsund. 

Calidum subtile Pers. Disp. F«Tng. S., allmän på gärdes- 

gärdar, väggar o. d. 

t\ trick ial e' Ach. L. U., allmän i skogarne på barken af 

tall. 

C melauophoeum Ach. W. A. II. 1816. på , stammarne af 

tall i Kungsparken. 



c curium Turn. et Borr., på barrträd i Kongsparken 

(Græwe). 

C, phæocephalum a, Fr. L., allmän. 

C. corynelium Acb. M., på klippor sällsynt, i Norbylund 

(Kand. Afzelius), Gottsundabergen. 

Fertusaria Wnlfenii a * Fr. L. E., på barken af gamla 

Ekar vid Flotsund, Wårdsätra. 

Sagedia ciopima Fr. L. E., ’ad rupes regionis Upsaliensis’ 

Wabl. Fl. Sv.' . ' 

Verrucaria margacea Wahl. Fl. L., på sienar i Skogen 

St. Djurgården. 
% 

V. umbrina Acb. M., på slecar vid Tumbo sjö (Græwe). 

(F. umbrina Wahl. Fl. Ups. = F. nigrescens Fr. L. E.) 

Pyrenolhea byssacea Fr. St. Femsj. (P. slictica Fr. L. E.), 

på löfträd vid staden (Græwe). 

Cliostomum corrugatum Fr. L. E., allmän på gamla väge 

gar och Ekar. 

II. Utdrag ur utländska arbeten. 
Flora oder Botanische Zeitung 1842. 

1. I N:o 5 har Prof. Tausch i Prag framställt en ny art 

af Anemone^ som förut förblandats med Det 

torde ej vara opassande, att här framställa' de diagnoser, hvilka 

han upställer för dessa äfvensom för den närbeslägtadc-4. 

A, Bauhini Tausch. Pulsalilla: foliis ternatim-sectis cum 

flore coætaneis, foliolo terminali 3-fido breviter peliolulato, la¬ 

teralibus 2-fidis, laciniis ex ovalo-oblongis apice 2—3-dentalis: 

omnibus subcontiguis, vaginis radicalibus late-ovalis imbricatis 

ciliatis; flore erecto (Hlacino) sepalis patentibus involucroque 

villosis. — Pulsat illa apii folio vernalis, flore minore Bauh. 

pin. 17T. tertia in prodr. p. 94 (bene descripta).— Bauh in sä¬ 

ger sig hafva fått den jemte An, vernalis från Frankfurt au 

der Oder. Förf. kan ej upgifva något vextslälle för den; han 

har observerat den i en trädgård. 
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A, ver/ia/iA'.‘-PulssiliUa; foliis perennanlibus: novellis hy- 

sleranlheis: anuolinis 5-nalo-pinnatisectis sub-3-natisque, foliolis 

remotis 2—3-fidis dentalisque, laciniis ovatis, vaginis dilatatis ^ 

ciliatis patentissimis, flore sepalisque erectis involucroque seri- 

ceo-villosissimis. (Singularis in genere foliis perennantibus). 

A. patens: Pulsa lilia; foiiis hyste rantheis digitalo-3-sectis 

foliolis cuneifonnibus 2—3-fidis, la'nceolatis apice inciso-denta- j 

lis radialo-divergentibus, vaginis radicalibus sericeis, flore erecto ; 

sepalis patentibus. j 

Prof. Tauscli framställer vidare diagnoser för-alt åtskilja , 

An, Hall eri All.' och An, Hachelii Pohl, h'vilka diagnoser här ' 

kunna förbigås, helst dessa arter ej förekomma i Skandinavien; 

men deremot bör anmärkas, att Re isse k, i en upsats i. N:o 

6 yrkar att A, Hachelii ej är annat än en varietet af A, Pul- 

saiilla^ till hvilken art han äfven är mycket böjd alt hänföra 

An, Haller i, — Prof. K och deremot försvarar i en Upsats i 

N:o 36 sin åsigt att An, Hackelii ej är annat än en form af 

An, Haller i^ hvilken är skiljd från A*, Pulsat illa, af hvilken ■ 
sistnämnda åter An, Pogenliardiana Reich. är en form med ' 

mörkare färgad blomma.— Re iss ek framställer vidare i nyss¬ 

nämnda upsats det påståendet, att A, montana Hopp, ej är an¬ 

nat än en var. af An, pratensis, hvilket af Ko c h på citerada 

stället bestrides på grund af den erfarenhet han genom flerå^ig 

kultur af dessa arter vunnit. Han anför alt An, Pulsatilla_ 

blommar förr än An, patens; när denna är nästan afblommad ^ 
i 

börjar A, pratensis alt utveckla sina blommor; och först sedan 

dessa båda redan fullkomligt öfvergått till frö utvecklas blom¬ 

morna hos An, montana, An, Pulsat, och pratensis uthärda 

i Erlangen äfven de strängaste vintrar, hvaremot An, montana 

ofta fryser alldeles bort. Blombladen hos deh sista utbreda sig - 

åt sidorna under middagssolen,' men återtaga inom en kort slund 

sin klocklika form. 

2. Uti N:o 6 visas alt Carex Gebhardi Hoppe alldeles 

icke är C, Gebhardi Willd. Schk. Denna sednare är -densam- i 

ma som C, elongata L., hvaremot den förra slår mycket nära 

C, canescens L. samt är densamma som C, Pen‘o»/iVSieb., hvil- ; 
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ket namn såsom aldre bör återtagas, hvarigcnom äfven den för¬ 

blandning uphäfves, som nu så länge herrskat i fråga om C, Geb- 

hardi och som-grundar sig på ett af Hoppe begånget men se¬ 

dan rältadt misslag. — C. Hornstchnchinna Hoppe är samma 

art, som Decandolle först under namnet C. Ros/ii särskiljt, 

! hvilket sistnämnda namn således till följe af priorilelsrätten borde 

; uplagas. 

' , 3. Apotekaren Löhr från Trier lemnar i N:o 7 beskrif- 

■ ning på en inom Trierska florans gebit i Eifel förekommande ny 

art af C/r.9i>/w under namn af C. Kochianum^ hvilken synes 

1 vara hybrid af C. palnsire Scop. och C. hulhosnm D.C. (C. tu¬ 

berosum All.)," i hvilkas sällskap den vexte, en åsigl, som äf- 

(ven delas af K och. För att ådagalägga skilnaden diagnostiseras 

i alla 3 på följande sätt: C. palustre Scop. fol. penitus decurren¬ 

tibus spinosissimis, ramis apice polycephalis, floribus in capitulis 

jracemoso-glomeratis, seminibus subovatis striatis, radice fibrosa. 

— C. Kochiaunm Löhr: fol. subsemidecurrentibus subglabris 

spinulosis, caule a medio ramoso, folioso, subtus spinuloso, su- 

Iperne cilialo-tomenloso, ramis superioribus fastigiatis subaphyllis, 

floribus pedunculatis elongatis Æ subpedunculalis, seminibus sub- 

lanceolatis vix striatis, radice fibrosa (Cnicus paluslri-tuberosus 

Schiede?). — C, bu/bosum D.C. fol. lanato-subspinulosis ample- 

xicaulibus, caule subaphyllo, floribus longe-pedunculatis subsoli- 

tariis, seminibus subovatis substriatisque, radice tuberosa fibris 

incrassatis uirinque attenuatis. 

4. Uti en af Prof. Maly författad och i N;o 16 införd up- 

sats innehållande tillägg till Flora Slyriaca beskrifves en ny 

art Urlica vexande bland U, nreus och dioica. Den är årig, 

mycket grenig och bestämmes på följande sätt af Prof. K och 

under namn af U. oblongata Koch: foliis oblongis acutiusculis 

grosse crena to-ser ra tis basi cuneatis integerrimisque, racemis cy¬ 

lindricis longe pedunculatis, petiolum plerumque æquanlibus. — 

rå samma ställe anmärkes att Carex reflexa Hoppe (se Cari- 

col. germ. p. 65) endast är en form af C, præcox. 

5. Wallroth meddelar i N:o 32 beskrifning på en ny 

jrt af Rhimnthus^ hvilken förut varit förblandad med Rh, hir- 
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sutus Lam. eller /?/«. Aleptorolophus Poll. För alt tydligare 

utvisa skiljakligheterna lemnas följande diagnoser pä dessa arter: 

Bh, Alectorolophus Poll., Koch: caule simplici superne in ra¬ 

mos floriferos palenlissimos diviso; foliis oblongo-lanceolalis, ca¬ 

lyce e basi ovata leviter tumente in apicem compresso-conniven- 

tem desinente piloso, nectario integro obtusiusculo, seminum fa- 

ciebus convexiusculis concentrice striatis alaque illis triplo an¬ 

gustiore laxe cellulosa succinctis. '— Rh. villosus Pers. Rh. hir¬ 

sutus Lam.^ D*C\ Alectoroloph. hirsutus At/., Beichb. (exci, 

sem. exalatis). — Bh. buccalis Wallr.': caule simplici superne 

in ramos floriferos patentes diviso, foliis lanceolato-linearibus, 

calyce e basi rotundata ad apicem usque æqualiter inflato mol¬ 

liter pubente, nectario emarginato, seminum faciebus convexis 

politis exalatis dorso obtuso tricarinato succinctis, carina inter¬ 

media obsolete marginata. Aleetorol. hirsutus Beich. (quoad se¬ 

mina exalata). Förekommer bland vintersäd i Thiiringen och 

Hartz. 

6. I nyssnämnda nummer förekommer en notis, att den af 

Willdenow framställda Carex ihuritis;iaca verkligen ej är an¬ 

nat än en form eller rättare anomali af C. tomentosa L. med 

hanblomster i spetsen af de fruktbärande axen. .Sådana speci¬ 

mina hafva samlats i trakten af Regensburg i sällskap med nor¬ 

mala, äfvensom med andra, hos hvilka axskaften ulgingo ome¬ 

delbart från roten och likså ofta hade manliga som qvinliga 

blommor ja icke sällan androgyna ax, hvilka voro fullkomligt 

klubbformiga så snart flores feminei hade sin plats i toppen af 

axen. • , - 

7. Professorn Hofrådet Koch har i N:o 34 meddelat en 

• afhandling rörande de lyska arterna af Bragaria. Ref. anser 

sig derur böra meddela de lemnade ^diagnoserna, helst deribland 

optages en ny art och de inom Skandinavien förekommande ar¬ 

ter förtjena alt ännu närmare undersökas; Pief. är åtminstone 

öfverlygad om att här förefinnes en från öfrige skiljd men ännu 

ej lillbörligen undersökt och beskrifven art, hvilken Ref. under 
V 

några år observerade vid Ronneby i Rleking, der den vexle på 

en bergsluttning mot söder; i Fysiogr. Sällsk. tidskrift l:a ban- 
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det sid. 8 är den anmärkt under namn af calycina Lois. 
med hvars bcskrifningar den närmast öfverensslämmer. Vid ett 
annat tillfälle torde Ref. få återkomma till denna art; nu har 
han endast alt meddela Kochs diagnoser på de tyska arterna. 
Desse äro följande: ' 

Fra^. calyce fruclus patentissimo reflexo ve, stami¬ 
nibus capitulum ovariorum vix æquanlibus, pilis petiolorum cau- 
Uumque patentissimis, pedunculorum lateralium omniumve erec¬ 
tis vel adprfivssis. 

Fra^. .-'calyce fructus patente reflexove, staminibus 
planlæ fertilis capitulum æquanlibus, plantæ sterilis capitulo du¬ 
plo longioribus, pilis petiolorum caulium pedunculorumque om¬ 
nium })alenlissimis. 

Fi\ Hay; enbacJiiaua Lang: calyce fructui incumbente, sta¬ 
minibus capitulum ovariorum æquanlibus, pilis petiolorum cau¬ 
liumque palenlissimis, pedunculorum lateralium omniumve ere¬ 
ctis 1. adpressis, foliolis longe petiolulalis, peliolulo intermedio 
quadrantem folioli subæquante. — Hab. in collibus lapidosis ad 
Zunzingen prope Muhlheim in Breisgau. 

Fr. collina: calyce fructui incumbente, staminibus planlæ 
sterilis capitulo ovariorum duplo longioribus, pilis petiolorum 
cauliumque palenlissimis, pedunculorum lateralium omniumve 
erectis 1. adpressis, foliolis breviter petiolulalis. 

I samhaanhang härmed meddelar Förf. en öfversigt af andra 
författares framställningar rörande de europeiska arterna af i^Y/- 
garia, och bland de af .dem framställda arter anser han i^r. ÆT«- 
y;enhachian(t mest öfverensstämma med Fi\ Majanfea Ser. hvil¬ 
ket namn han dock med rätta anser alltför barbariskt och orik¬ 
tigt bildadt för att kunna bibehållas. 

8. I N:o .35 framställer Hr Lang anmärkningar rörande 
några tyska-O/r/ccs nemligen C. acuta L., C. strida Good. 
(hvilken han med Gay betraktar som den sannskyldiga C. cæ~ 
spilosä L.), C. Goodenowii Gay (eller C. cæspilos'a Auct. nec 
L. enligt Gays åsigt) samt C. pacifica Drej., hvilken Lang onö¬ 
digtvis omdöper till C. DrejerL Förf. utvecklar dessa arters 
skilnader, men något egentligen nylt^eller särdeles anmärknings¬ 
värd t anföres ej. 

9. Prof. rn. m. K Och anmärker i N:r 40 alt Thalictrum 
Jiavnm ^ så snart denna art vexer på fuktiga ställen , alltid gif- 

I ver rotskott och det af betydlig längd, hvaremol det kan hän- 
! da att sådana alldeles saknas, då arlen vexer på ett torrt ställe. 

10. I N:o 4T framställer Herr Lang skillnaden mellan 
Carex canescems L. och C. Fersooni Sieb; (G. Gebhardi Hoppe 
nec Schkuhr). Han lemnar följande diagnoser på dessa^ tven¬ 
ne arter: 

C. canescens L. spica composita, spiculis 5—6 ovato-ob- 
longis remotiusculis inferne masculis, terminali basi clongata, 
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sligm. 2, fructibus ovalis striatis compressis dorso convexiusculis 
in rostrum breve suhintegrum jnar^ine scahriusculum sensim 
acuminatis gluma albida longioribus, nuce versus apicem paulu¬ 
lum altenuala, rbizomale fibroso-cæspiloso et subrepente. 

C. Persoonii Sieb. Spica composita, spiculis 5—8, supe¬ 
rioribus aggregatis, inferioribus remotis, omnit)us ovatis inferne 
masculis, terminali sine basi elongata, stigm. 2, fructibus ova¬ 
tis-striatis compressis dorso convexiusculis in rostrum breve 
abutiUsculum aulice per totam longitudinem Jissnm margine 
serruluto-scahi'um acuminatis gluma subspadiceo-grisea longiori¬ 
bus, nuce versus basin paululum attenuata., rhizomate fibroso- 
cæspitoso cfe subrepetente. 

III. Hvarjehanda^ 
1. Enligt från Herr Torsse 11 ankommen underrättelse 

är han nu sysslosalt alt till utdelning ordna de af honom under 
den sistliden sommar till Dovrefjeld i Norge företagna resan in¬ 
samlade lafvar, och hoppas han att i instundande April månad 
kunna tillsända aktielagarne sina andelar. Som han ej förr än m 

d. 24 November återkom till Upsala och först sednare erhöll " 
en från Trondhjem afsänd låda med insamlade vexlals^er samt ■ 
lafvarnes noggranna bestämning och utläggning, etiketters tryck¬ 
ning, m. m., uplog vida mera tid än han från början beräknat, 
så har det för honom varit omöjligt alt förr honorera sin för¬ 
bindelse. Han ämnar nu låta trycka en Enumeratio Lichenum 
Scandinaviæ, som kommer att åtfölja hvarje lafaklie. 

2. Kandidat N y m a,n har ulgifvit en Ofversigt af veact- j 
familierna efter Prof. Fries’ anordning. Ulg. har ännu ej er- i 
hållit delta arbete, hvilket lärer allenast uplaga familjernas 
karakterer och en alfabetisk upräkning af de till hvarje familj 
hörande slaglen. 

' ^ 3. En Studerande Bjurzoiv lärer ämna snart ulgifva 
Fries’ föreläsningar öfver naturliga familjerna i sammandrag. 

4. Docenten Magr Arrhenius har erhållit förordnande 
att förestå Borgströmianska professionen under innevarande ter¬ 
min då Prof. Fries åtnjuter permission. 

Literalurbibanget N:o 1 för detta år skall under loppet af 
April månad ulgifvas. 

LUND, tryckt uti Lundberg ska Boktryckeriet, 1843* 
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N:o 4* Lund April. ,184^ 

I. Orij^inal-Afhandling-ar. 
1. Ea;kursion i Bohuslän 1841, af M. W. von D ii ben. 

I algofogiskt afseende är Bohuslän på en gång den rikaste 

och den bäst undersökta af alla våra kustprovinser; i dess sö¬ 

dra del äro äfven fanerogamerna temligen undersökta, isynner¬ 

het af Göteborgs båda Florister; men om fanerogama vegeta-^- 

lionen i hela norra Bohuslän känner man ännu knappt mer än 

hvad K a I m derom berättar. Att fylla denna lucka i Fädernes¬ 

landets vextgeografi var hufvudändamålet med den resa , som jag 

sommarn 1811 företog, och hvartill jag af Upsala Akademi erhållit 

det Kniggeska Resestipendiet. — Dock var den tid, som jag 

hade att använda på hela resan (6 veckor), allt för kort, alt 

jag derunder kunde hoppas medhinna någon fullständig under¬ 

sökning af provinsen, helst Bohuslän, så enformigt det vid för¬ 

sta påseendet förefaller, dock har många gömslor emellan ber¬ 

gen, hvarest dess sällsyntare vexter dölja sig, och hvilkas nog¬ 

granna undersökning fordrar lång tid. Härtill kom att väderle¬ 

ken, hvaraf man i en skärgård mer än annorstädes är beroende, 

denna sommar var, den regnigaste och blåsigaste som vi på flera år 

haft. Jag tilltror mig således ej ännu att kunna lemna en nå¬ 

gorlunda fullständig katalog öfver provinsens vexter och de säll- 

syntares loca natalia, utan har fått nöja mig med» att under 

denna resa samla så många bidrag till en sådan katalog, som ti¬ 

den och omständigheterna medgifvit. 

Midsommarsafton seglade jag från Göteborg till Wargö, och 

botaniserade Midsommarsdagen på Styrsö, nästan under jemnt 

regn. Kring det ställe CBfatten’), der den numera nedrifna vä- 

derqvarnen stått, sökte jag länge, men förgäfves, Sedum ang- 
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licum. S, annuum slod öfveralll, nästan ulblommad, S, acre 

var i bäsla flor, S, album ännu i knopp (cyma virginea cer¬ 

nua). På olt enda slälle, bland buskar nära hafsslranden , på- 

träftades oförmodadt replans; flesla blommande stån¬ 

den voro af kreatur afbitna, men så mycket mer luxurierade 

stolones. Ett par stånd i en närbelägen buske, som saknade sto¬ 

lones, liknade så myckel A. pyramidalis ^ att jag vore frestad 

bifalla Blylts mening 1 *) — Annars anmärktes inga vexler äf 

intet’esse: Hydrocolyle, Conv. Volygonatum; — Parmelia A- 

qvila, Cucubalus maritimus vexle öfver hela ön, ej blott vid 

stränderna; Galium AJollugo ochroleiicnm är här på alla skä¬ 

ren allmän. 

Den 25 Juni, middagstiden, seglade jag till Fillskär och 

Buskär; hade ämnat mig till ,Winga och Halleskär, men mot¬ 

vinden var för stark. — Strax på stranden af Fillskär slodo/??/- 

phorbia palustris (utblommad) , Kry simum hieracifolium , An¬ 

gelica litoralis sparsamt, Galium Mollugo /9 ochroleucum, — 

Lathyrus pratensis och Vida Cracca bli båda här på öarne 

villosa. — På Buskär var den herrligaste slrandvegetalion jag 

någonsin sett; Crambe nu i skönaste blomma , bildade täta half- 

klot af balfaunan alns diameter, Angelica litoralis stod mans¬ 

hög och med en stjelk så tjock alt min tumme ej kunde fylla 

dess ihålighet; dess bäsla flor var nästan redan förbi. Mellan 

dem reste Erysimum hieracifolmm sina raka spiror. Ofvanföre 

bildade Ruhi ett lät snår, och på fuktigare ställen vexle högt 

och frodigt gräs, hvaribland isynnerhet Glyceria maritima och 

Poa serotina ensamma läckte stora sträckor. Cochlearia ofji- 

cinalis hade nu endast skidor. Allium Scorodoprasum i knopp. 

— På klipporna ål öpna hafssidan till vexle nästan blott Farm. 

Aqvila och en högst besynnerlig mörk form af P, ciliaris. 

Följande dag tillbragtes på Wargö att inlägga vexler; un¬ 

der en promenad på aftonen anmärktes Parmelia rugosa (hvil- 

, *) Efter att ha sett ex. af denna vext, har Prof. Fries förklarat den 

vara den äkta, af alla nyare Botanister öfversedda, Ajuga alpina 

E. och Smith. — Den Skånska, hittills för A. alpina ansedda, är 

A. genevensis. 
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f 
i 

kon jag förut tagit vid Göteborg, föröfrigt ny för Skandinavien; 

■ bestämd af Fries), Feslnca ^fauca. — Så Slyrsö och de kring- 

I liggande skären lefver folket dels af fiske, dels (relata refero) 

I af lurendrejeri. Nu för tiden fås vida mer fisk omkring Julska 

: kusterna än vid de Svenska, så alt den mesta‘ fisk, som införes 

till Göteborg, är fångad omkring Julland, dels och ännu mer af 

Danskar, hvilka sedan sälja den till Svenska fiskare, men sjélfva 

aldrig komma öfver till Sverge, för den höga tull och andra 

unjgälder, hvarrned deras fartyg der äro belagda. Detta gör alt 

Bohuslänska fiskare dagligen fara öfver till Julland och äro lika 

bekanta der som i sin egen skärgård, hvaremot aldrig någon 

Dansk bål, om ej väderdrifven, kommer till Bohuslän. 
: i 

Den 27 Juni; resa från Wargö till Marstrand. Under vä- 

\ gen lades till vid ett par smärre holmar. Danmarks Lilja, den 

I fordna Danaholmen, är helt låg och gräsbevuxen; utom £!u~ 

[ pliOf bia, Allium ScorodoprasumAngelica och Erysimtim^ de 

2 sednare sparsämt, vexer här ymnigt Carex riparia^ men in- 

1 ga andra Carices sågos; Genm hirtum Wahlb. hör snarare till 

i hispidum än till urbanum. — På två holmar mellan Totö och 

I Klälten vexfe en mängd manshöga buskar af Taxus; då detta 

i träd eljest ej finnes i hela trakten, har folket sjelf lagt märke 

derlill och kallar holmarne stora och lilla Barrlind; buskarne ■ 

voro mycket täta och flera buro ymniga frukter. — På Holle- 

skär liknar vegetationen mera bergens i inre landet än de an¬ 

dra skärens, emedan nästan alla slrandvexler här saknas; ymni¬ 

ga deremol äro Orchis maculata ^ Platanthera bifolia^ Ribes 

rubrum. Denna sednare träffades sedan allmän i hela Skärgår¬ 

den upp till Koster, men R. nigrum sågs ingenstädes. -— Af 

Sedum anglicum, som nu började blomma, funnos blott ett par 

ex. i blomma eller knopp; de flesta stånd som sågos voro ste- 

i rila. — Ett hällregn afbröt undersökningen och tvang mig,jem- 

j te vinden som från med- förvandlat sig till mot-vind, att gå in 

I till Hästevik på Hisingen; derifrån till Kalfsund och med en 

! större båt till Marstrand. — Från Kalfsunds skärgård brukar fol¬ 

kel fara ända ned till de sydligare öarne, såsom Danmarks Lilja 

m. fl., för att hemta "Klödder* (Klotång) till åkrarnes gödning. 

f 

I 
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1), 28 Juni» Efter all ha inlagt en del vexter och besett 

Carlslens fästning, gjordes på eftermiddagen en exkursion på 

Koon. Ulom några former af Rub?is corijlifoh'us m. fl. ficks in¬ 

tet af betydenhet. Redan här började Senecio Jacohæa bli all¬ 

män; den följde mig sedan genom hela Skärgården och blef all¬ 

männare ju längre jag kom emot norr (endast på Koster sågs 

den icke). Lika allmänna öfver hela Skärgården äro Sedum an¬ 

nuum och album, hvilken sednare först i dag sågs i blomma. — 

Cochlearia danica» — Vid Marstrand sågos Geranium molle 

(allmän i skärgården, ända ut på yttersta holmaru-a), Conium 

7naculatum; äfven af Trifolium frugiferum sågos exemplar, 

tagna invid staden. 

/). 29 Juni besöktes åler inre sidan afKoön. Det är märk- 

'värdigt hvad hela vegetationen antar ett förändradt utseende, så¬ 

snart man kommer på läsidan af bergen. Så långt valtensqval- 
. I 

pet når, äro de yttersta klipporna så kala att foten knapt på dem 
V 

kan fatta fäste, och äfven sedan täckas de i början blott af nå¬ 

gra lafvar, sedan af mossor, ljung, Empetrum o. s. v., och se 

man några sparsamma buskar, är del antingen törnbuskar (Hag¬ 

torn, Slån, llubi), än låga, täta och lufvade, än tält tryckta 

intill klippan och utbredda deröfver alldeles som en espalier —, 

eller på sumpiga' ställen Pors och Wide. Men så snart man öf- 

versligil öus högsta rygg, och landet sluttar inåt, börja först 

buskar och sedan skog, som blir högre ju längre man kommer 

ned, alldenslund toppen af träden aldrig få öfverstiga de skyd¬ 

dande bergens höjd; man ser huru de om våren skjutit skott iipåt, 

men hvilka snart till följd af slormarne förvissnat. På Känsö har 

det med mycken kostnad och stora ansträngningar lyckats förre 

Karantänsbefälhafvaren, aflidnö öfversllöjtnant Forsell, alt anläg¬ 

ga en vacker trädgård och park, hvartill jord för en del måsl 

föras upp på nakna klippan. Nu äro dessa träd 20—.30 år gamla 

och temligen tjocka, men låga, oph hafsvinden klipper deras 

toppar, der klippornas skydd uphör, så jemnt som tore det gjördt 

med sax. På Grötö slår en liten lund, som saknar ett sådant 

skydd; men också slå alla träden böjda från. vestanvinden, och 

alla grenar utskjutas åt insidan. — Oaktadt alla de svårigheter. 
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hvarmed en upvexande skog således på dessa öar har alt käm¬ 

pa, är del dock en allmän Iradilion, all de i fordna lider va- 

'rit skogbevuxna; Kalm anför en mängd dylika Iradilioner, och 

hvad som gör deras sanning olvifv,elaktig, äro d<i stora slammar, 

som ur lorfmossarne upgräfvas. Delta visar huru ell land, en 

gång skogbevext, eger en förmåga alt molslå inflytandet af de 

omständigheter, som efter skogens föislöring hindra ny skog alt 

der upvexa. 

På inre sidan af Koön är vacker ekskog och herrliga än¬ 

gar; Hhamnus Caiharticns och' Fraftgnia äro i denna trakt bä- 

ji da allmänna, men dess verkliga prydnad är Lonicera Fericiy- 

5 mefium^ af Marslrandsboarne Nattviol kallad (L. Xylosteum 

^ jag ingenslädes under hela resan); af Hedera sågs ett stånd. I 

LMossarne bland de högre bergen på ön skall Betala nana lin- 

t nas, enligt en persons utsago som var född Finne och kände 
li 

\ vexlen' mycket väl allt från sin barndom; ej otroligt, då Blto- 

diola rosea är på samma ö (af Ingeniör Wahlberg) lagen. 

Imellerlid kunde jag ej finna busken, och ell ihållande regn¬ 

väder tvang mig äfven här alt återvända förr än jag ämnat. 

JJ. 30 Juni* Resa från Marstrand lill Bäckevik på Tjörn 

och derifrån till Stenkyrka, Proslen Ekströms nuvarande boslad. 

— Linné ger en afskräckande beskrifning på Tjörn, men på den, 

som kommer dil från de nakna skären, gör ön ell alldeles mol¬ 

salt intryck. Väl saknas här ännu skog, men de herrligasle än¬ 

gar oravexla med åkrar, så bördiga all man knappt i Bohuslän 

linner deras like ; hvilket vill säga myckel. Öfver hela ön lig¬ 

ger ell lager af snäckskal omedelbart under sjelfva gräsvallen;’ 

detsamma är förhållandet på många andra ställen i Bohuslän, 

och denna jordmånens kalkhall bidrager naturligtvis i hög grad 

till dess fruktbarhet; sjelfva alfven är föröfrigl här lera, liksom 

nästan i hela skärgården, hvarest man knappt någonsin ser sand. 

Också har Tjörn nu TOOO invånare och en mängd säd all aflåta , 

i slällct all den ”under fisktiden” måste köpa nästan hälflen af 

sill spannmålsbehof. Ty på hela denna ö fanns, ännu för 30 år 

sedan, icke en vagn och knappt en plog; de små åkertegarne 

brukades med spade och hacka, mesl af qvinnorna, åt hvilka 
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åkerbruket, såsom en föga lönande binäring, öfverlemnades, ko¬ 

korna sönderslogos med klubbor i slällel för harf och väll (så¬ 

dana klubbor säg jag ännu brukas), och skörden insläpades på — 

slädorl liksom i Kalms lid. Della har för öfrigl varil allmänt 

öfver hela provinsen; man säller numera tvenne helt låga hjul 

under de förra skrindorna , då gödseln lilköres eller säden in- 

bergas, men skogskörslorua ske än i dag på de flesla slällen med 

skrindor; bönderna påslå alt de i bergen och på de sleniga och 

obanade Vägarna ej skulle kunna komma fram med hjul. Stun¬ 

dom , t. ex. på Kosler, inköres all säden och höet än i dag på 

skrindor, och endast i de sanka ängarne sältas etl par små hjul 

under. Ja del skall ännu linnas några gamla bönder qvar 

på Tjörn, hvilka af vördnad för fädernas sed ännu ej kunnat för¬ 

mås att lägga sig lill hjuldon. — blär, som i hela Bohus¬ 

län, är det först sillfiskets uphörandc (med året 1808)\ som för¬ 

vandlat landet från en ödemark lill ett bördigt landskap, och 
I 

måhända har åkerbruket ingenstädes i hela Sverge på de sed- 

nare 30 åren gjort så stora framsleg som här, liksom det ingen¬ 

städes bättre behöfls och ännu behöfves; ty Bohuslänningen skö¬ 

ter ännu i allmänhet ganska illa sin bördiga jord. Imellerlid är 
t 

Bohuslän nu helt annorlunda än det var under fisktiden, och 
V 

skulle sillen nu återkomma lill Sverges siränder, blefve Bohus¬ 

län ”ett välsignadl land,” mente folket sjelfva. (F'orts.) 

2. Tillägg till en i Angnslihäftel för är 1841 införd 

afhandling ^ om vegetationen i 31 ot alat rakt en ; af Hj. 

Holmgren. 

Sedan ofvannämnde upsalts infördes, har under de tvenne 

sistförflulna årens somrar (illkoinrnil ålskilligt nytt, som kan 

förljeaa anmärkas, dels såsom fyllnad i den öfversigl, som ef¬ 

ter blott en sommars anteckningar då leinnades, dels såsom ofta 

mer än annat tjenande att ge begrepp om del egendomliga i 

nejdens vegetation. — En fullständigare upgifl på de mossor, 

som förekomma i trakten, torde ej heller sakna intresse, då 

dessa växter, åtminstone i denna del af riket, äro så föga un¬ 

dersökta. Utom denna fullständigare öfversigl kan naturligtvis 
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eller upgifne vaxter. - 

Söder om Motala i Winnerslads socken äro således att til¬ 

lägga; Anlhemin iiucloria (åkrar), luraæacum officmale e, 

lividum, Koch <våt ängsmark). Valeriana ofjicinalis förekom- 

mer äfven, ss. på Borens strand, med flera sljelkar från roten, 

-men alltid utan stolones; vidare Cascuta Epilinum^ Liiho- 

spermnm ofjicinole (Borens brantare stränder i nordöstra delen 

af socknen), Marrubium omkring gårdarne, Lamium incisum 

ocb infermedim (allmän särdeles i kåltäppor och potatesåkrar), 

Barlsia alpina (kärr på öfvergångsfoimationen både här och i 

de närgränsande socknarne ss. Hagebyhöga, V. Stenby o. s. v.), 

Lathraa squamaria (Sonnorps äng); Gentiana Amarella cum 
/ 

var. lancifolia samt Gentiana campestris var. ehloræfolia Koch 

(den enda form af denna art, som här förekommer), Androsace och 

Artemisia campestris (på hackarne), AnagalUs (Wedhems å- 

krar), Selinum Carvifolia (i de flesta ängar och betesmarker), 

Sanicula (i ängarne), (StatTanslorpsjöarne), T//«- 

lictrum jiavum (ängar och åkerdiken) samt på Borens tätt busk- 

heväxta strand en stor varietet med bredare, rundade småblad 

(Thah flavum /^) dubium Hn. Ed.- 3.), Batrachium stagnatile, 

Banuneulus auricomus /^) fallax (StafTanstorpsbackarne), Vi¬ 

ola hirta och epipsila (här mera allmän än V. palustris). Ti¬ 

lia europæa oc\\ Lychnis silvestris (i ängarne vid Boren), Si¬ 

lene inflata (åkerrenar), Epilobmm parviflorum (vanlig i skogs¬ 

kärren), Sedum sexangulare (Sonnoip), Ononis arvensis^ 0- 

robus ni^er (Staflanstorp), Vicia an^ustifolia a) segetalis 

Koch, Lalhyrus palustris (vid Motala åns utlopp). Prunus 

spinosa (Dufvedahl), Cratægus monogyna [d) pinnat ifida ^ 3Jo- 

notropa Uypopithys f) glabra (skog vid Sonnorp), Chenopo- 

dium rubrum (prestgården), Salix depressa, Hippuids i djupa 

kärr nära Sonnorp, der äfven träffas en större form af Chara 

gracilis. I Staffanstorpsjöarne ligga massor af Chara hispida 

stor och inkrusterad. — Den Orchis, söm i förra upsa t isen kal¬ 

lades latifolia, och som med både röda och hvita blommor nä¬ 

stan alltid trälTas i kärren på öfvergångsformalionen så väl här 



56 

som i grannsocknarne, är O. iucarnalu L* och dess vqi\ alba 

(Herb. Norm. Fase. VII). Den ralla O. lutifolia förekommer 

deremot endasl norr om Molala i V. Ny socken, ehuru mera säl¬ 

lan. — Vidare märkas Malaxis monophyHos i kärr vid Qvis- 

berg ofla med 2:ne, äfven en gång med 3:ne utvecklade blad; 

Liparis Loeseiii (sparsamt i ett kärr vid Boren, liknande i 

smått de Gottländska med lösa lufvor på en gyljig, kalkaktig 

grund), Hydrocharis (Dufvedahl), Asparagus ofjiciuaih (för¬ 

vildad omkring kyrkomuren), Luzitla multiflora Lejeun. (fuk¬ 

tig skogsmark), Carex Buxhaumii Sesshria (Molalaåns 

' utlopp). — Den Carex, som förut är upgifven för C. panicu- 

laia L. och växer vid Staftänslorpsjön är den rä4,la; C. parado¬ 

xa år föröfrigt lendigen allmän i orten. — På hela slällbygg- 

den och omkring Molala Iräfläs Avena intermedia Lindgr., all¬ 

lid lätt att skilja från de närbesläglade A. fatua och sativa^ i 

bvilkas sällskap den vanligen förekommer, någongång i antal öf- 

verlräffande båda. — 1 de skuggiga, af löfskog beväxla kärren 

träffas, vanligen i sällskap med Catabrosa aquatica^ G/yceria 

plicatu Fr. äfvensom den någon gång förekommer i landsvägs¬ 

diken jemle G. jiuitans ulan all någonsin med den kunna för- 

vexlas. Vid preslgården växer Glycerin distans; på. åkerrenar 

Brachypodium pinnatum. Af Filices träffar man någongång 

Slruthiopteris (Gharlollenborgs äng) och Ojdtioglossum. 

Oaktadt socknen ej eger ett enda egentligt berg, har den 

dock alt framvisa flera anmärkningsvärda mossarter. Vid skug¬ 

giga skogsbäckar frodas: Mnium affine .t rostratum, serratum, 

hornum och stellare, och i de fuktiga och skuggiga skogsdun- 

garne samt tillstötande likartade skogskärr träffas nästan alltid 

Weissia curvirostra, Didymodon capillaceus^ Splaclinum-am¬ 

pullaceum, Fissidens taxifolius, osmnndioides och adianthöi¬ 

des, Bryum inclinatum , Ambly odon dealbatus ^ Hypnum 7nol- 

luscum, striatum och chrysophylium, Preissia commutata och 

Fegatella conica. — Lika intressant som ovänladl är att på sä- 

dane ställen träffa flera mossarter, som man eljest varit vanatt 

anse som klippans barn, och hvilka_ på denna för dem ovanliga 

växtplats yppigt frodas. Här bär JJicranum spurium frukt; 



51 

' Barbula tortuosa upskjuler i höga tufvor; öfver lufvor af ///- 

eranum glaucum och Jungermannia anomal a utbreda sig JuU'- 

I germanum minuta och exsecta i sällskap med fruktbärande 

j Hypnum delicatulum samt pä nägot torrare mark Hypnum mo- 

; niliforme och Didymodon inclinatus* Samma förhållande ser 

man äfven nära' Upsala vid och omkring Norbykärret. 

j I kalkkärren, ss. vid Boren, finnas; Splachnu/p ampulla¬ 

ceum och vasculosum, Hypnum commutatum och det för öf- 

rigt allmänna Bryum pseudotriquelrum. På de sanka strän- 

derna af den ena bland de 3 små skogsgölarne vid Slaifanstorp 

träffas dessutom Baludella Hypnum cordifolium p) heterop- ♦ 

terum Hn. Ed. 3., trifarium (äfven fruktbärande), «lYe/is, ^cor- 

pioides och revolvens* — 1 lundar äro vanliga Hypnum pros- 

longum, incurvatum och trichomanoides (fruktbärande); på 

trädstammar i ängarne saknas sältan: Ortliolrichum speciosum, 

affine, fastigiaturn och fallax, Hypnum nervosum s^Lmi nå¬ 

gongång vid trädrötterna Anomodon attenuatus* Vid pieslgår- 

den vexer på Almar Orthotrichum diaphanum, hvilken jag äf- 

I ven anmärkt på pilar vid vägen mellan Linköping och Norrkö- 

I ping ss. vid Kumla g:gd. — På stenar träffas någongång Baco- 

milrium microcarpon och Orthotrichum Sturmii (Slaffanslorp). 

f — På sandblandad jord vid vägar, diken o. s. v. förekomma: 

I Dicranum cervieulatum, het er omall um och crispum, Didymo- 

! don homomallus och cylindricus. Polytr ichum al oides och ur- 

|! nigerum, Bryum annotinum , Hypnum præcox, Phaseum su- 

] bulatum o. s. v. — På lera i diken och på åkrar äro ej ovan- 

j liga: Phaseum nitidum, Gymnoslomum minutulum, Barhula 

I ungvieulata och brevirostris (nära Charlolienborg’) jemle Jun- 

I germannia erenulat a, Bias ia pusilla och Riccia glauca samt 

i mera fuktiga diken Dicranum Schreberi. I skogarne träffas 

öfverallt: Aulacomnion androgynum och Lophocolea hetero- 

i phylla: mera sällan Hypnum Crista Castrensis* På kyrkomu- 

1 ren Barbula muralis* Climacium dendroides och Bryum ar-^ 

I genteum träffas stundom rikt fruktbärande. 

I Motalatraktens vackra ängar träffas Platanthera chloran- 

tha, utmed stranden af Wettern och Motala ström Valeriana 

l 
i| 

1 
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samhucifolia* Vidare kunna anmärkas omkring Motala: Tana- 

celum vulgäre^ Tragopogfm pratensis var. undulatus (Borens- 

hult), Viola epipsila^ Linaria minor^ liupkamis ^ Cerastium 

glomeratum (Bergsäter). Långs kanalen en mängd former af 

Hieracia vulgatum ^ murorum och särdeles cymosum ^ Carex 

elongat a ^ capillaris ^ m. fl. 1 kanalen: Potamogeton crispus, 

Pilularia (ulan frukt) och Elaline Hydropiper (seminibus.cur¬ 

va tis) , den enda som här förekommer. Vid kanalen växaäfven: 

■Bryum carneum. Barbula fallax och convoluta (Borensluill). 

I Motala ström vid bron träffas Potamogeton proilongus, cur- 

vijolius och maritius, hvilken sistnämnde äfven växer utmed 

Wetterns siränder i Hageby höga socken.* Vid S. Treberga (V. 

Slenby s:n) linnes /yf/Zw;// hulhiferum fullkomligt vild i en äng 

bland Rubvs cæsius och Convallaria multiflora* 

Norr om Motala utbreder sig den vidsträckta socknen af 

samma namn. Denna har dock vida mindre intressant all er¬ 

bjuda än den mindre och nordligare V. Ny eller Nykyrka. — 

I de sköna ängarne på Welleins strand, ss. vid Bromma, träf¬ 

far man dock Platantliera chloranlha, Lychnis silvestris, 

rex silvatica m. fl. samt i en närbelägen asplund jern le flera 

andra mossor Orlholrichum leiocarpon, och den för Skandina¬ 

vien nya O. gymnostomum* Br. efe Sch. — Vid första ögonka¬ 

stet utmärker den sig från O. obtusifolium. Genom de utåt 

starkare convexa bladen blifva grenarnc tjockare än på denna, 

hvarföruian de genom sin större gleshet ge vexlen ett helt an¬ 

nat utseende. Då man närmare betraktar den, så faller den 
\ 

större nästan äggrunda mellan de längre perichætialbladen fram- • 

skjutande kapseln, med felande perislom, genast i ögonen. Då 

jag först fann den i början af Juni månad förlidel åi-, hade kap¬ 

seln redan fällt sitt lock, hvarföre jag, oaktadt undersökningen 

af en mängd tufvor ej kunde leda till upläckande af några län¬ 

der, ej vågade med säkerhet antaga den för Bruchs art förrän 
, o 

jag genom originalexemplar hos Ångström blifvil fullkomligt öf- 

vertygad om deras identitet. Den tidigare fruklsätlningen öf- 

verensstämmer äfven med beskrifningen hos Br. & Sch. 

Allt som föröfrigt för denna trakt vore att anmärka, före- 
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kommer äfven längre' norrut i V* Ny S:n, der således följande 

tillägg kunna göras: Anlhemis lincloria (rågåkrar vid Kafvel- 

bäck), Valeriana sambncifolia (Vctlerns strand, Medevi o. s, 

V.), Campanula lahyolia (Kafvelbäck, Veslerängen), Lamiuni 

inchnm och inlermediurn (äfven här allmän), Menlha arven- 

bis var. riparia^ Gentiana campestris var. chloræfolia Koch 

(ej heller här träffas någon annan form), Origanmn (Boön och 

Hålberget), Snnicala (sälls.). Cicuta virosa (Helvetes kärr), 

Malachium aquati cvm och Kpiltlunm virp:^(tnm (svedjeland) 

Hr assica campestris annua ^ Camelina de ni al a, Asperul a odo¬ 

ral a (Hålberget), Raphanus^ Viola epipsila (i hela Irakten ej 
•« 

sällsynt). Geranium hohemicum (sä!ls.>. Peplis Porlula (Aske- 

bäck, stor och frodig), Ribes silveslre Lam. (Äskebäcks stor¬ 

äng), Orobus niger och Lalhyrus helerophyllus (steniga lun¬ 

dar vid foten af Hålberget). Denna sednare varierar med en- 

och två-pariga blad, och bljr i förra fallet ganska bredbladig, 

så alt den till karakteren ej i ringasie niån afviker från L. la¬ 

tifolius 1. intermedius. Då den nu lika- ofla Irälfas rned de 

nedre bladen breda enpariga och de öfre smalare Ivåpariga, så 

kunna de båda arterna efter hittills upgifna karakterer svårligen 

åtskiljas. Skånska och Bohusläudska exemplar af /v. intermedius^ 

torde dock vara mera utmärkta. Den karakter, som upgifves 

att stiplerna hos L. silvestris och äro smalare, men 

deremol hos lielerophylius bredare än den vingkantade stjelken, 

är visserligen för den typiskt och fullständigt utbildade/^.Äc/e- 

rophyllus och sådan förekommer den alltid på ofvan- 

nämnde växlställe, i skugga af träd och stenar vid foten af bac- 

karne; men högre upp på öpnare platser växer i stort antal en 

steril form med alltid énpariga blad och stipler smalare än den 

vingkantade stjelken. — Från Lalhyrus silvestris^ som äfven 

finnes i trakten i Lillängen vid L. Baggeby, synes den i öfver- 

ensslämmclse med beskrifningen hos Koch bättre skild. 

Vidare anmärkas: Vida angusiifolia «) segetalis Koch 

(temligen allmän), V. cassubica och Epipaetis latifolia (Hål¬ 

berget), Prunus spinosa <(endast vid Äskebäck), Rubus sube- 

rectUS (Lid), Pyt 'ola umbellula ^ JSeottia Nidus avis och Li- 
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st era cordata (i de slörre skogiirue). Mataa;i» paludosa si.'), 

Juncus slygins (Helvetes kärr), Carex paucijtora (Sphagn- 

kärren) ; Salix hastata och ambigua samt Carex livida i Me- 

devi mosse. I Wellern vid Hönsholmen växer en varietet af 

Carex acuta med myckel långa rännformiga skärm, strået ned¬ 

till Irubbkanligt endast uptill något sträft, hela växten blådag- 

gig, i allt slätare och styfvare än C. acuta. 

Nära Kalfsjö finnes ett mindre träd af Pinus Abies var. 

viminalis hvilket är såutmärkt, att landtfolket, då den små¬ 

skog, hvari del växte, nedhöggs till svedjeland, lålo trädet så¬ 

som något särdeles märkvärdigt qvarstå midt i fältet. Dess nä¬ 

stan enkla, långa qvislar äro rundtomkring mycket lätt besatta 

med korta barr och så slyfva, att de oaktadt sin längd endast 

blifva horisonlelt utstående, hvilket ger åt trädet ett högst eget 

utseende. — Den Cardamine umara^ som enligt förra upsatsen 

särdeles utmärkt förekom i en källbäck vid Brotorpel, har vid 

upkommen vattenminskning småningom aftagit och de exemplar, 

som qvarstå, äro föga utmärkta framför den vanliga var, hirta^ 

och hafva äfven börjat antaga någon hårighel på sljelk och blad, 

hvilket tydligen ådagalägger att de äro samma art. — Här och 

der förekomma Avena fatua och strigosa "men aldrig interme¬ 

dia. På Welterns stränder och öar Calamagrostis Epigejos 

bland de öfriga. Af Ormbunkar tiäffas Polypodium ThelyjUe- 

ris (i kärren), Asplenium Breynii (Boön) och Struthiopteris 

fi. sl. i sluttningar vid vägar och i ängar. 
% 

Af mossorna anmärkas .i kärr och mossar: Mnium cincli- 

dioides och stygium^ Paludella^ Bryum Duvalii (Mede v i mos¬ 

se), Dicramim glaucum och Schraderi, Polytriclium gracile, 

Splachnum ampullaceum, Sphagnum cuspidatum, Hypnum stra- 

mi7ieum\, trifarium och revolvens, Junger mann ia anomal a, 

inflatu^ setacea (Helvetes kärr), Plagiochila uliginosa 

geby mosse). — 1 skogar och på skogsberg: Dicrunum majus^ 

fuscescens och flagellare (skogsvägar såsom vid Korsnäs), IJyp- 

num complanatum, trichomanoides ^ sylvaticum, myurum, my- 

osuroidesy crista castrensis och molluscum, Jungermaimia ex¬ 

secta (vägar), Lophocolea helerophylla, Madotheca platy- 
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phy f Ia och Meixy^eria (fruktbärande i Kafvelbacks skog). 

— Vid kalidrag i de större skogarnes dal fördjupningar samt vid 

skogsbäckar såsom vid Belleberg, Äskebäck o. s. v. träffas en 

mängd intressanta mossor såsom Mnium Ululatum och roseum 

(fruktbärande) samt rosfrntum ^ Hypuum si/estacum, pilife- 

rum ^ taniariscinum och umbratum ^ Pln^tochila aspienioides 

var. Dllleniana ^ Ckiloscyphus polyanfhos var. rivularis^ Ge- 

ocalyx y;raveoIens y Herpelium irilohatum (en mindre form vid 

Askeback) jemte Aneura multifida och på de murkna slockarnc 

på sådane ställen : Ruxbaumia indusiata, Plag iochila umbrosa, 

Jung:ermnnnia Schraderi^ porphyroleuca^ natenulata ^ curvi- 

. folia ^-minuta ^ incisa o. s. v.’— I skogskärr Preissia commu¬ 

tata och på bäck"slränder i skugga Fes^atella conica, I lundar: 

Hypnum populeum ,, striatum stricosum ^ incurvatum och plu¬ 

mosum (Medevi). — I diken o. s. v. Polytrichum alo'ides och 

, uanum (lera), Jungermannia lanceolata och crenulata. 

På det vilda Hålberget blir man bekant med en ny moss- 

vegetation. De mera skuggiga och fuktiga bergväggarne klädas 

af Zys^otlon lapponicus^ IJicranum polycarpon ^ Didymodou 
i * ' ' 

j fiexicaufis,, Racomitrium aciculare,^ cataractavum (sälls.), A- 

, nomodon curtipenduhis ^ viticulosus och Iong;ifoIius, Neckera 

I crispa, Hypnum orthocarpon Ångstr, (Leskeu pilifera Sw.), 

I alopecurum, tamariscinum och en form af H, moniliforme ^ 
j ^ 

: som med glesare och till en del finspetsade blad närmar sig 

apiculatum, Hryum pseudolriquetrum (här utmärkt af en kop- 

parfårgad glans), Rartramin Oederi, PIag;iochila interrupla 

! och compacta saml en fin och utmärkt form af Jung:ertnannia 

j acula (?). För öfrigt träffas Weissia fug:ax (i remnorne), Or- 

j ihotrichum rupestre, Ruxbaumia aphylla, Aulacomnion an- 

I dro^ynum, Hypnum stricosum och præcox,, Frullajiia Tama- 

! risci och ditatata. I lundar vid foten af berget växer på Co- 

i rylus Ortholrichum stramineum, 

I I klipporna långs Wetlerns strand och på öarne träffar|man: 

Didymodon capillaceus och flexicaulis, Encalypta streptocar- 

pa (sällsynt och steril), Anomodon curtipendulus och vilicu- 

losus, Neckera crispa, Hypnum paludosum (på öarne), Ra- 

i 
I 
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comitrium ociculare^ Grimmia funalis och Weissia acula 

(Gopö), Jungermannia saxicola (fruktbärande), FruUania Ta¬ 

marisci och dilatata samt någongång Herpelium trilobalum. 

Barbula tortuosa bekläder bela sträckor af de steniga strän¬ 

derna och Preissia commutata trifs särdeles på de yttersta häl- 

larne. v 

Desse äro de, som vanligen förekomma på de klippor af 

granitartad gneiss, som oftast utgöra Wetterns stränder. Men 

vid Näs och Lemunda (vulgo Lemna) qvarnstensbrotl, det sed- 

nare beläget inom Motala socken, utgöras stränderna af en sträc¬ 

ka sandstensklippor, och häi^ får man ånyo göra bekantskap med 

en egendomlig mossvegetation. Utom flere af de ofvannämnde 

på Wetterns stränder vanligen förekommande träflas här lill en 

stor del endast sådane, som för öfrigt ej finnas i trakten. Så 

hafva de yttersta, af vattnet sköljda hällarne merendels en gan¬ 

ska kompakt beklädnad af Barbula tortuosa^ Bacomitriutn aci- 

culare och mera sparsamt fasciculare ^ Didymodon canil- 

lacetis och longirostris (?) (osäker ss. alltid utan frukl), V)i- 

cranum pellucidum och virens^ Weissia acuta, Meesia uli¬ 

ginosa, en mängd former af Plagiochilæ, nemorosa, æquilo- 

ba och undulata samt Jungermannia acuta och Preissia com¬ 

mutata, Nära vattnet växa äfven; Bryum pallens, Gyrnnosto- 

mum rupesJre, Hypnum paludosum och moniliforme, en ut¬ 

märkt stor Andræa alpina, Gymnomitrium concinnatum (?) (af 

brun färg och temligen olik den alpinska) och Jungermannia 

inf al a /^) major Hn. Ed. 3. — De låga klipporna hafva, från 

början underminerade af vågen, genom stora nedrasade stenblock 

framför sig bildat en säker mur mot ytterligare anfall. De följ¬ 

aktligen mera släta men genom sitt läge mot norden och den 

öfver dem växande skogen.temligen skuggiga Ulippväggarne fram¬ 

bringa i remnorna Zygodon lapponicus, fVeissia Jugax och 

denticulata, Dicranum favescens, Polytrickum aloides, Bry¬ 

um elongatum, Plagiochila umbrosa var. purpurea, Alicula- 

ria scalaris, Jungermatuiia albicans jemte en mycket fin va¬ 

rietet, lanceolala, pumila, bicrenata, setacea, exsecta och 

mimila m. fl*. — Af de nedrasade klippstyckena äro bildade en 
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mängd grollor och hålor, i hvilka vågorna med dån brytas, och 
sedan bestänka den ständigt grönskande matta, som ofvan och 
på sidorna bekläder stenen, och bland annat innehåller Mnium 
roslralum ^ Barlrumia Oederi^ Timmia anstriaca ^ Anomodon 
lon^ifoiinit^ JSeckera crispa^ Hfrpefiuin frilohalum ^ Hypnum 
ptæ/ongum^ pnlcheJhnn och moUifacum (fruktbärande),/orc///w 
och alopecurum ^ öfver hvilken sislnämnde en gång vid Näs fanns 
ett öfverdrag af Lejeunia ca/corea Liberi., hvilken dock sedan 
ej återfunnits. I en djup och' fuktig bergsskrefva växer Hyp¬ 
num undulatum och på väggarne Hypnum strigosujn och myo- 
suroides (fruktbärande), Dicranum majus och fuscescens (ut¬ 
märkt), jemte massor af Jungermannia Taylori^ Hypnum lo¬ 
reum och Herpetium trilohulum. — I de gamla, igenlaggda 
stenbrotten förekommer i springorna i otalig mängd Dicranum 
heteromallum ; på gruset Folytrichum nrnigerum^ och på röd 
sandmylla Jungermannia ohfusifolia* — På ett sådant ställe 
finnes en grotta med trång öpning, hvars väggar invändigt up- 

1 lysas af det sköna skenet från Sch ist ost ega "osmundacea. Ske¬ 
net ulgår från en mängd dels enkla dels greniga trådar af en 
mjöllik substans, hvilka krypa på stenen mellair mossans stjel- 
kar, men ej dermed synas sammanhänga. Dessa skola väl ut- 

^ göra Bridels Catoptridium smaragdinum* Då de utföras i dags- 
! ljuset få de en hvitaktig färg. Eget är att se de från de lod¬ 

räta väggarne horisontell utgående ofruklsainma sljelkarne af 
I Schistostega ^ under del att från det vågräta taket fullkomligt 
I vertikalt nedskjuta de styfva fruktskaften af Tetraphis ovata. 
! Några ändra nog utmärkta mossor träffas äfven, hvilka ännu, 
I vanligen i brist på frukt, ej med säkerhet kunnat bestämmas. 
I 

v 

Antalet af de fanerogama växter, som äro anmärkte i trak¬ 
ten utgör nu med Equisetum och Chara omkring 6T0 arter.'Af 

I mossorna utgöra Bryaceæ omkring 200 och Hepaticce vid pass 
I 10 arter. 

I sammanhang med föregående kan nämnas, alt jag under 
en exkursion till Omberg, fann i klipporna vid Borgsudde, utom 
alla förut kända ss. Bartramia Halleriana^ Zygodon lapponi- 
ctis, Dicranum pellucidum Didymodon obscurusPlagiochila 
æquiloha, Herpetium o. s. v. äiven Hyp?ium rugosum, utmärkt 
vacker på torrare klippor, och så vidt man kunnat bestämma om 
specimina ulan fruklifikalion, Hypnum chryseou Brid. i säll¬ 
skap med Didymodon inclinatus på kalkmylla, Encalypta ci¬ 
liata och streptocarpa samt en var. af E. vulgaris^ caule 
elongato, växande i täta tufvor. Jungermannia pumila och na¬ 
na Nees ab Es. träffades äfven, saml Hypnum purum* Vid Röd- 
gafvel logs Grimmia funalis och utbredd öfver andra mossor i 
skrefvorna Lejeunia hamatifolia Dum. — Alvastra: Bryum al- 
pinum och pallescens samt Hypnum tenellum Dicks. 

I 
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Under vägen insamlades i Hagebyhöga socken på det af 
Stud. Kalén upgifna växlstället LiparU Lneselii^ som froda¬ 
des i stor ymnighe|, i sällskap med Orchis incarnata var. (tlba 
och Scirpus glaucus^ ofta till en storlek mot hvilken de Golt- 
ländska syskonen äro dvergar. Vid kärrkanterne bildades täta 
tufvor af Catoscopinm nis:rilnin, — I de vackra Medhamra-än- 
garne vid Weltern träffades Heracleum sibiricurn och Vida 
tenuifoUa^ hvilken äfven anmärktes flereslädes i åkrarne. Un¬ 
der hela vägen sågs föröfrigt Lamium intermedium ^h\\\kQW\2X 
således inom Östergötland får räknas till de allmännare före¬ 
kommande. 

Under en resa förbi Linköping anmäfktes på stenar i Tin- 
nerbäcken Cincfidolus foutinaJoides i sällskap med rikligt frukt¬ 
bärande Font ina/is antipyretica. Ehuru den förra växte i stor 
mängd funnos dock högst få fruktbärande. 

II. Hvarjehanda. 

1. Af det anslag, som Rikets sednast församlade Ständer 
bestämde till resestipendier och läroböckers samt lärda verks ut- 
gifvande, har Kongl. Maj:t för innevarande år tilldelat 300 R:dr 
B:ko såsom understöd för utgifvandet af Botaniska Notiser. 

2. Sednare häftet af Docenten Magr. A rrh en i i utkast till 
vcxtrikets terminologi är nu från trycket utgifvet, men har än¬ 
nu icke kommit Utgifvaren tillhanda. 

3. Sednare delen af April och början af Maj hafva varit 
utmärkta genom en den herrligaste väderlek. Flera dagar haf- 
vä vi här i Lund haft fullkomlig sommarvärme. Våren står ock¬ 
så snart i sin präktigaste fägringbjörk, hassel och andra träd 
börja utveckla sina löf och vårvexterna äro allmänt framme, en 
del snart redan förbi. - Tyvärr kan man härstädes icke fullt nju- 

' ta af våren, äfvensom icke fullständigt observera dess utveck- 
ling. emedan här saknas skog, då på en omkrets af nära ^ mil 
allt utgöres af åkrar. , 

Rättelse: 1 Literaturbihanget sid. T rad. 9 nedifrån slår 

angulatus, läs: elongatus» 

Af omständigheter, hvilkas undanrödjande ej berott af I 
Utg., har delta nummer äfvensom det nyligen utgifna N:r 1 af 

Lileratur-bihanget, blifvit längre än vederbordt fördröjdt. I 

LUND, tryckt uti Lund b er g sk a Boktryckeriet, 1843. 
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I. Original-Afhandling. 

Exkursion i ^Bohuslän 1841, af M. AV. von D ii ben. 

(Forts. fr. N:r 4.) 

Ononis arvensis har jag aldrig selt i sådan mängd som öf- 

ver hela Tjurn (deremol sågs ingenstädes under hela resan O* 

spinqsa eller repens); derifrån följde den mig öfver hela Bo¬ 

huslän, och utgör en verklig prydnad på dess sidländla ängar, 

liksom Geranium 'saugumeum på torrare ängar, Epilohium un~ 

guslifolium i de talrika stenrösen, Sedum album på klipporne, 

och Lonicera Periclymenum '\ buskmark och snar. — Kring i?n 

grotta, Heås-stugan kallad, och på Stegelberget, båda på Sten¬ 

kyrkas Prestgårds egor, vexte Alchemilla alpina' ymnigt; jag 

fann den sedan vid Torpane i Qville Socken, Kalm tog den re¬ 

dan på Kosteröarne, på ett berg nära Göteborg finnes den, och 

Areschoug har tagit den vid Grundsund och på Hönö, så att den 

troligen finnes spridd öfver hela Bohusländska skärgården. — 

Cucubalus Behen hade jag icke sedt på de mindre öarne/ men 

här var den ej sällsynt — Hypochosris radicata. Sedum ru-- 

pest re. 

I). 1 Jfi/i. Resa från Tjörn öfver Orust. Resor till lands 

äro här så sällsynta, att Gästgifvaregårdar finnas, derpå en må¬ 

nad ingen resande passerat. Vägen förer först genom en frukt¬ 

bar dal på Tjörn, sedan öfver Mjörn, hvilken ö gejiom en sten¬ 

bro är förbunden med Tjörn. — Konsten att bygga väderqvar- 

nar, säger Kalm, var i hans tid okänd på öarne i Bohuslän; nu 

har hvar gård på Tjörn och Orust sin egen väderqvarn, alla 

belägna på de högsta, efter utseendet nästan otillgängliga klip¬ 

por. En ram af sådana klippor omfattar alltid den leende taf- 
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hm ocl) dc brodn dalarne pa Tjörn likna fnllkonaligl Gola elfs 

dal. — Mjorn med Hera al* de kringliggande öarne har lydt un¬ 

der Sundsby saleri, hvars sisla egarinna, Fru Margarela Hvidt- 

feldt lesleiTKMilerade godset lili Göleborgs gymnasium, med för- 
• • 

behåll all skogarne skulle vårdas såsom det skelt i hennes tid. 

Också är hela Mjörn ännu klädd med Ek- och annan löf-skog, 

och derigenom kanhända den vackraste ö i hela skärgården. — 

En färja för derifrån öfver till Orusl, hvars inre del bär barr¬ 

skog. Granen, som alls ej synes till på alla de mindre öarne, 

ses redan här ymnigt blandad med Tallen. Yl Ire. delen af Orusl 

beslåi’ mest af nakna berg, och först vid Morlanda blir åter barr¬ 

skog* här föda sig många bönder med skeppsbyggeri, isynnerhet 

för de många kringliggande fisklägenas räkning. Nallen iEllelös. 

D, 2 JuH öfver Rogersvik till Fiskebäckskil på Skaflö, 

der Areschoug låg. — Fiskebäckskil är cll af de slörré fisk¬ 

lägen i Bohuslän, med inemot 200 hus och öfver 800 invånare; 

låge husen ej så utan all ordning strödda på sluttningen af en 

klippa, vore utseendet nästan sladslikl. För ej länge sedan voro 

Kilboarne falliga liksom invånarne i det närbelägna Grundsund, 

hvilka ännu blolt lefva af fiske; men i sednare åren ha de förra 

slagit sig på en mera lönande näringsgren, frakthandel. De ega 

nu 96 vackra fartyg, mesI jakler och skonertar (en mängd, som 
N i 

minsta antalet af våra s. k. stapelstäder upnårl), hvarmed de I 

isynnerhet frakla Norrska varor till Danmark, Tyskland och 

England. Norrmännen sjelfva bygga nemligen numera mest större 

fartyg, hvilka från (iöteborg och annorstädes^ frakla 'Svenska 

produkter till aflägsnare länder, och lemna i stället sina egna 

smärre frakter allt mer och mer åt Bohuslänningen. 

D. 3 Ju/i. En exkursion på Skaflö. — Imellan Rogers¬ 

vik och Grundsund genomskäres ön af en djup dal, som knappt j 

höjer sig öfvör hafsylan, och sträcker sig genom hela ön; salla 

vattnet går också genom densamnia söm en smal bäck. Vid bron 

öfver denna bäck mellan Rogersvjk och Grundsund ligger ett 

vidsträckt fält som vid upsjö inunderas af hafvet och eger en 

rik slrandvegetation. Utom en mäögd af de allmännare slrandvex-.. 

terna vexte här Halymiis pedunculalus så ymnig alt den gjorde 
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hela sträckor gråa; den hade nyss hegynl blomma. SaHrornia ^ 

Chenopodium inarilimum^ Aisine marina^ Huppia roslellala 

(i Bohuslän nästan ymnigare än /?. marilima; jag har aldrig 

funnit båda tillsammans på ett ställe), Sagina slricla^ Scirpus 

7narUimus ni. fl. — Giyceria marilima^ allmän här såsom långs 

hela Bohuslänska kusten (nästan alltid på leriga stränder och i. 

den större formen), bildade större delen af det egentliga grä¬ 

set; der denna gräsvall slutade, gick endast Saiicornia längre 

ut i sjelfva hafsvattriet. — Föröfrigt hade öns vegetation föga 

märkvärdigt. I en solig och buskbevext bergssida stodo Agri¬ 

monia (allmän på de följande öarne ända till Koster), Gerd- 

nium columbinum^ Astragalus glycyphyl/us; kring Kristineberg 

Hieracium rigidum (sågs sedan på många ställen allt upp till 

Koster, ofta blandad ined //. vulgatum) och Coronopus de¬ 

pressa (på holmen vid qvarnen). 

!), 5 Juli* Exkursion till Dragsmarks kyrka, fordom ett 

kloster, beläget inpå fasta landet och i en vacker nejd, sådan 
I 

Munkarne alltid valde för klostrens anläggande. —Då man kom¬ 

mit pfver Getrikssund, började barrskog snart; på vägen åt Backa 

logos Blechtium^ Geranium molle; vid Backa Prenanthes, Hy- 

pochceris radicata* Här fick landet ett annat utseende, med 

löfskog, mest bildad af Bok, som dock här ej sågs tjockare än 

af en alns omkrets;; inål landet blir den gröfre och större, och 

först här, i Bokenäs, Högås och Skredsvik socknar, kan man sälla 

Bokens norra gräns, l Bokenäs (som utan tvifvel fått sitt namn 

af Bok, ingalunda af Båge, som Ödman i sin Bohusläns beskrif- 

ning förmenar) ha åtminstone för ej längesedan funnits famns- 
* 

tjocka Bokar; likaså i Skredsvik, om hvars ”stora' bökskog”, re¬ 

dan Kalm nämner (p. 238), och hvarest en bonde i Dragsmark 

för några år sedan köpt grofva boke-kölar. På Hjellö mellan 

Dragsmark och Orust finns\mnigt bok, och redan på inre sidan^ 

af Skaflö ser man några spridda träd, men på sjelfva Orust lär 

den saknas. Äfvenså litet ser man den på hela vägen söder om 

Uddevalla och det är först ned emot Göta elfs utlopp, som 

den begynner åter visa sig ; detta lärer också varit anledningen 

hvarföre man alltid plägar sälta bokens norra gräns "i södra Bo- 
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huslän* oller "kring Norder elf" (norra grenen af Gola elf). De 

omnämnda henne socknarne ligga alldeles i bredd med Hunne- 

berg ooh Omberg, hvilka man hillills anlagiTvara Bokens nord¬ 

ligaste vexlslallen i Sverge; imcilertid gå enstaka boklunder i 

Bohuslän ännu betydligt högre, och det torde ej vara alldeles 

ulan interesse,' all här på elt ställe samla de upgifter jag der¬ 

om under resan erhöll och till större delen sjelf haft tillfälle 

konlroJJeia. — 1 Stångenäs härad (närmast norr om Bokenäsel) 

finnes bokskog ännu pä några ställen, såsom vid Holma i Bra- 

sta socken (hvaraf dock nu ej mycket lär återstå), Torreby i 

Fors socken och Näfverkärr i Bro socken, och trädet kännes här 

ännu af hvar bonde; men den nordligaste bokskog i Bohuslän, 
o 

och utan tvifvel i hela Sverge, är på hemmanet Änneröds egor 

vid nordligaste hörnet af Tossene socken och helt nära Skär¬ 

holmens gästgifvaregård, under 58^ 30' lat. Här finnes såväl 

gammal ollonskog (med stammar af 2—3 alnars omkrets) som 

isynnerhet ung tillvexande skog. Det stormade riktigt den xlag 

då jag besökte detta ställe, men i den dal der bokarne stodo, 

kändes knapt en fläkt^ också ~är delta ett alldeles enstaka un- ; 

danlag, nästan liksom bokskogen på Omberg, ty annars lär i detta ' 

härad (Sotenäs) ej finnas bok på något enda ställe, om ej vid 

Åby (hvar.esl den åtminstone förr funnits), och i hela det s. k. 
o 

norra fögderiet, som börjar elt böss-skott norr om Anneröd, fin¬ 

nes troligen icke en bokbuske. Dock finnes bok vid Vågsäter 

på Dalsland, I mil från Qvistrum (enl. Mag. Aberg); delta ställe 

ligger föga sydligare än Anneröd, och på en betydlig uphöjning 

öfver hafvel. 
I 

' -N t ' 

Vexter; som föröfrigt kring. Dragsmark anmärktes, voro på ■ 

bergen Asp/enitim Breynii^ Filägo minima (denna såg jag se- 1 
dermera flerestädes under resan, men ingenstädes i Bohuslän h. 1 

montima), ^pery^uJa »uhulala^ Hieracium rigidum; i en skug- 1 
gig dal långs bäcken, som flöt förbi Kyrkan: Impatiens^ Viola I 

epipsi/a, Melica nutans^ i sjelfva bäcken Scirpus silvaticus i I 
största mängd. Vid Klosler-ruinen stod den vanliga formen af 

Nepeta Cntaria: den Nepeta, som jag vid Göteborg och på I 

I 
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N, cUriodora Balb. 

Redan ner på Tjörn hörde jag omtalas ett besynnerligt träd, 

som skulle stå på Dragsmarks kyrkogård, enligt sägen ditplan- 

teradt af munkarne; trädet skulle vara ”fyrkantigt’ och ingen 

raenniska kunna säga dess namn, — En bonde, som såg att jag 

samlade vexter, kom också här till mig och begärde oplysning 

angående detta träd, hvilket befanns vara Rr.onymvs Kniopæus, 

hvars fyrkantiga qvistar och besynnerliga bär j'dragit sig en så 

allmän upmärksamhet. Några buskar af 4—5 alnars höjd stå 

på kyrkogården och synas, tillsammans med andra numera ut¬ 

gångna, ursprungligen ha bildat en häck omkring densamma; all¬ 

männa sägnen är att de stått der alltsedan munkarnes tid. Nu 

slå några sådanc buskar äfven på kyrkogården i Fiskebäckskil, 

tili hvilka frön eller sticklingar förmodligen tagils fnin Drags¬ 

mark. 

Särdeles allmän sågs i år, både här och flerestädes, en mon- 

strositet på Granens qvistar, motsvarande Kikbären på Enen, 

och liksom dessa, härmande fruktens metamorfos. Genom styng 

af insekter (Livia Jancorum ?) hade de nybildade qvistarne stannat 

i vexten, deras barr hade blifvit dubbelt kortare, utbredt sig 

till en platt och något sköldlik form, och slutit sig intill hvar¬ 

andra alldeles som fjellen på en kotte; endast spetsen stod oför¬ 

ändrad qvar, framskjutande ungefär som apex sligmaticus på Tal¬ 

lens fjäll. Ini voro dessa kottar fulla med små larver. Oftast 

var hela qvislens vidare utveckling härmed hämmad; stundom 

hade deti dock egt nog kraft att förlänga sig tvertigenom denna 
/ 

monströsa kottbildning, och derofvanföre bilda verkliga barr. 

- D. 6 Juli. Exkursion till Gåsö, bvars vegelalion var högst 

trivial. Af Eap/iorbiu'pa/ustris ett enda stånd. Här lär An¬ 

gelica litoralis vara slut, hvaremot A. silvestris börjar bli 

allmän; den stod ännu blott i knopp, då den förra redan var 

nästan utblommad.-— Agrimonia^ Arundo epigejos^ Ononis ar- 

vensis^ Hieraciurn rigidum närmande sig horeule^ Silene nu¬ 

tans^ Juncus silvaticus m. fl. Inpå ön stod Scirpus glaucus 

som säd i en åker; der jordmånen blef torrare bildades alltgrä- 
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set af Gfyceria mttrilima^ sedermera af vanliga ängsgräs, hvar-' 

ibland Euphrosin odotililes ^ simplex här, såväl som på Skaflö 

och fleresLädes i skärgården, sågs särdeles allmän. — Vexler, 

hvilka föröfj igl ej saknas på någon strand i hela Bohuslän, äro 

Cncnbahis martliinus och Armerta maritima ^ liksom Silene 

rupeslris och Spergula snhnlnla linnas på hvarje klippa, och 

Cornus svecica i hvarje fuklig hergsskrefva. 

Af storm och .oväder qvarhölls jag på Skaflö ell par dagar 
\ 

längre än jag önskal, så alt jag först den 9 Juli kom öfver Gull- 

marsfjorden till Lysekil, iivarifrån resan fortsattes till Qville.— 

Lysekil har för några år sedan fåll köpingsprivilegier och här 

finnas flera handlande, hos hvilka de kringboende fiskarne hellre 

hämla sina förnödenheter än i det aflägsna Uddevalla. Lysekil 

har ordentligare galor och mera småstadslikt utseende än Fiske- 

häckskil, ehuru husen i allmänhet äro mindre vackra. — Mel¬ 

lan Lysekil och Qville ser man öfverallt mellan bergen frukt¬ 

bara dalar med bördiga åkrar och ängar. Hvele, som i Kaljns 

lid knappt såddes i norra Bohuslän, ser man nu öfverallt ända 

upp till Strömstad ; äfvenså ärter* Af hvéle hade gäslgifvaren 

i Skärholmen i fjol fått 20:de kornel, i förljol 3():de, efter en 

tunnas utsäde. På Kalms .lider föregaf man, all ärter ej kunde 

rätt mogna här, nu har man aldrig hört omtalas något år, dä 

de ej mognat; först ”på fjällen* (fjäll kallar man i Bohuslän alla 

högre, öde och o väga bergstrakter) invid Dalska gränsen hörde 

jag omtalas, att frosten någongång kommer så li(;ligl, all ärlerne 

ej hinna mogna. Också äro dessa fjälltrakter de enda der vår¬ 

råg numera sås, och det blott på en eller annan enstaka gård, 

som har mager sandjojd. 1 Kalins tid brukade bönderna i hela 

norra Bohuslän aldrig annat än vårråg. 

Färglafvarne, som under en lång följd af år exporlerals från 

Bohuslän, och hvilkas insamling isynnerhet ulgör en näringsgren 

för den falligarc delen af dess befolkning, äro nu så afskrapade 

på Bohusläns berg, att man i de sednare åren vanligen seglat 

till Norge efter ”mossa.* Bålar, bemannade med 6—8 perso¬ 

ner, män, qvinnor och barn, gå dit försedda med proviant och 

nödiga redskap för mossans insamlande och förvaring, bli der en 
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I och kunna, om fångsten varit god, komma tillbakars med så 

j mycket mossa, att hvar person kan få pa sin del 10—12—15 Rdr. 

I ”Norrmännen," sade berättaren, "som ännu ej veta hvad sådan 

I mossa duger till, förundra sig vanligen och beklaga dem sonr 

i nödgas således gå och skrapa mossa på bergen; oakladt”, tillade 

j han, "mången af dessa inoss-skrapare kan ha det bättre än kust- 

« boarne i Norge." — För närvarande är det 3 slags mossa som 

' samlas: 1. Hvitmossa (char, "under hviL”), egentligen Farme- 

j Ha larlarea^ hvilken i böiJan logs ensamt men också blef först 

^ "utskrapad", oeh nu är så sällsynt, alt jag på hela resan blott 

II en enda gång sag den med utbildade frukter. Nu tages utan 

S åtskillnad af den, P» sordida ^ coraUina^ P, Hcemnlomma^ P,^ 

1 venlosa och LecAdea sangviuaria; den betaltes i år med 1 U:dr 

j 12 sk. Lispundet. Före säljandet siglas den vanligen, för alt 

I renas från vidhängande sand; den är i ajla fall tyngre än de 

1 båda andra.slagen. — 2. G rå bergsm ossa (Umbilicaria pu. 

siulala), som först för 12—15 år sedan började samlas, men“ 

I sedan betalts högst af alla, vanligen med 2 K:dr å 2—24 (i år 

i med 2—12 ä 2—16) och var i början så ymnig alt en person 

i lätt kunde deraf samla ett Lisp. på dagen. — 3. Bockebröd, 

i under hvilket namn alla de öfriga Umbilicarierna (såväl vellea 

i och pohjrrhiza^ som erosa^ proboscidea oq\\ polyphylla) inbe- 
\ 

gripas; äfven Endocarpon minialum oeh flaviadle få slundorn 

I gå under denna benämning. Denna är i ett så ringa värde alt 

I ett Lisp. deraf betales med 16 sk., och i år |iar nästan intet 

j deraf kunnat afsältas; derjemnte är den så lätt att en hel 

i säck deraf fordras till ett Lisp. — Dessutom begagnas af qvin- 

I folken på landet flera af Lichenes imbricat i éc foliacei diVitdiYgdi 

j "mossebrunt" med, men deraf samlas intet till afsalu; hit höra ‘ 

! isynnerhet P. saxatilis, "hvilken när den är gammal blir P. 
i X 

I Omphalodes’)') enligt en moss-skrapares försäkran, P, physodes 

j och Cetraria glauca^ — Den insamlade mossan upköpes af ' 

j landthandlande, och föres isynnerhet till Göteborg; den mossa, 

hvarmed i sednaste åren mesta handel har drifvils, har varit' 

Gråbergsmossan, isynnerhet emedan deraf så myckel tagits i Nor- 

I 
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ge; dock har i år afsäUningen såväJ den som af de andra 

slagen varit mindre än dé förra åren, också har utskeppningen 

i år från Göteborg varit betydligt mindre än vanligt (till den 

11 Sept. blott 5100 Lisp»). Om ett par år (?) mena bönderne 

att lafvarne ålervexa, om de få vara i fred. 

/J. 10 J////. Exkursion från Qville till Bodeland och Ut- 

gård, alt söka DigHahs, Denna vexer här på soliga, sleniga 
\ 

men dock gräsbevuxna bergssidor, merendels glest bevuxna med 

gran och björk; på 4 ställen träffade jag den ymnig, ehuru de 

'flesta och vackraste blomstänglarne nu voro afplåckade. 'Här' 

känner hvart barn vexten, den de kalla Biskopsklockor, och att 
V ^ ^ 

den är ursprunglig inföding i dessa berg kan aldrig betviflas. 

På hemvägen såg jag dess herrliga blomspiror lysa i ett fönster 

i én bondstuga, och i trädgården utanföre stodo äfven ett par 

sköna stånd. På tillfrågan erfor jag, att en flicka från gården 

varit för ett par dagar sedan i bergen ofvanför Utgård, ocb der 

på ett-ställe (efter beskiifning äodå intet af dem der jag varit) 

träffat en sådan mängd af dessa blommor, ”alt hela skogen stått 

röd af dem.” En hop hade hon plockat, delt ut deraf åt gran- 

narne och sjelf behållit och ställt i en vattenkruka dem jag sett. 

Stånden i trädgården voro i våras ditflyttade från samma ställe, 

men trifdos dock ej så väl eller blefvo sä stora och vackra, som 

på berget; detsamma hade jag'redan förut hört. 

Trakten kring Bodeland och Utgård är vacker, med höga 

och skoglupna berg, och mellan bergen täcka och bördiga dalar. 

Skogen består mest af gran och björk; tall ses ganska sällan. 

Äfven vid Säteriet Wrem i Qville Socken är blott granskog, 

och öfverliufvud får man här, då man reser från kusterna inåt 

landet, förr se granen än tallen. Skogsvegetationen var här nä¬ 

stan densamma som vid Dragsmark ^ Impa/iens ^ Pre?ianthes ^ 

Melica JMelampyrum silvafieum^ Hieracium vitlgaluin 

m. fl.; på mera öppna ställen Geranium sanguine?im, palustre 

(på en sluttning midtemot Utgård),r/g-zV/w/y/; i de kala 

branterna Origanum ^ Verhaseum Thapsus^ Filago minima; i 

en bäckdal på vägen åt Qville Scirpus silvaticus^ Triticum ca¬ 

ninum* Vid öfra Torpane vexte Alrhemilla alpina ymnigt på 
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sjelfva Ijuugbackarne; vid Wrem Barbaræapræcox^ivoM^evk^ii 

Hyktiiig ur trädgården. 

I D, 11 Juli, Resa från Qville till Fjällbacka. — Från *ett 

j liskarenäsle% som Fjällbacka var i Kalrns lid, har del nu blif- 

j vit en temligen välmående orl, och ingenstädes i skärgården såg 

I Jag så välbyggda hus som här; genom fraklhandel ha flera af 

dess invånaie samlat betydlig förmögenhet, och man finner här 

' så väl furnerade handelsbodar som i de flesta småstäder. — Gö- 
t 

teborgs skärgård kallar man här för ”Svenska öarne”, ett minne 

från den tid då Bohuslän ännu var Norskt. — Jag qvarblef i 

Fjällbacka till den 18:de och tillbragte denna tid isynerhetmed 

I exkursioner på de kringliggande holmarne; vädret var också 

' under dessa dagar särdeles gynnande, hvilket hvarken förut el¬ 

ler efteråt var händelsen. 

Första dagen'besökte jag mest de öar der Kalm fordom 

botaniserat, men fann dem nu mycket olika hans beskrifningar, 

I och orsaken dertill var lätt förklarad. Redan på hans tid var 

i skogsbrislen på dessa trakter svår, och har sedan år från år blif- 

i vit allt värre. Folkel sjelf säger, all de ha lika svårt efter 

! bränsle som efter mal, mången gång svårare, och sjelf såg jag 

! huru mina roddare hvarje gång jag var i land på någon holme 

\ använde hela liden alt samla små torra qvislar och trädpinnar, 

( och dervid ej försmådde stickor af några tums längd. Voro de 
I 

1 så lyckliga att påträffa ljung, kråkris eller någon liten enbuske 

upryckles de med roten. På alla de mindre holraarne, der ej 

I folk bott, soin kunnat hålla fred, har man nu i 100 år hållit 

i på med alt sammanleta allt som möjligtvis kunde brännas, tills 

I de omsider blifvit hvad de nu äro; nakna stenmassor, der ej 

! ens ljung eller kråkris vexer. Allt gräs och gröna örter .up- 

i äles af får, som på de slörre holmarne gå hela sommaren öfver; 

I på de mindre föras de för några dagar, ehuru det ofta ser obe¬ 

gripligt ut, huru de ens så länge kunna lifnära sig der. — Jag 

hade från Fjällbacka ämnat göra en resa till Wäderöarne, men 

den beskrifning jag fick på dem, sammanlagdt med hvad jag 

här sjelf såg, afskräckte mig derifrån. För Kalm omtalade man, 

^It stor Löfskog varit i fordna tider på dessa öar; ”men nu var 

( 
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här myckel skallet,” säger han, *som kommit af getter och boc¬ 

kar, dem bönderna hafva derute; itnellan hergen funnos dock 

här och der vackra backar och lunder, som voro örlfulle.* Isvn- 
% ^ 

nerhet vexte Li^ftsh'um der ”i oändelig myckenhet.” ^ Numera 

äro afven dessa lunder blott en tradition; ja, "man omtalar nu 

som en försvunnen herrlighet på Wäderöarpe, all 4:Ierslädes fun¬ 

nits ”ljung i öfverflöd!”, hvilken på de sednare åren skall blifvit 

så utrotad, att föga eller intet demf återstår. — Sådant såg jag 

också sjelf förhållandet vara med de flesta smärre holmar, d<‘m 

jag här besökte. 

På stora och lilla Porsholmen fann Kalm Ligustrum ”i 

ganska stor myckenhet”; nu fanns deraf blott en enda för¬ 

krympt buske högt upp i en bergsskrefva. Likaledes af Taa;us 

ett enda stånd; af alla de andra vexler han här såg, återstod 

iniet spårl Endast Carlina stod här ymnig, fredad genom sina 

taggar, — Malva moschata vexte öfverflödigt ännu, liksom i 

Kalms lid, ”i skarp jord vid eu bergsfol på Lögholmen,” hvar- 

ifrån dess röda blommor lyste långt ht i sjön. Örten är hvad 

Linné kallade ”privilegierad för får", af hvilkas åverkan annars 
** V 

sjelfva Glauciutn bar alltför tydliga spår. Smal, låg och lät- 

hårigi med findelta blad, var den till habitus ganska olik den 

hvitblommiga Malva som jag i Skåne tagit, och som utan tvif- 

vel är en flykting från tfädgårdarne; moschuslukten, hos den 

friska vexten obetydlig, blef starkarne vid torkning. — Öfriga 

vexler på Lögholmen voro föga anmärkningsvärda: •Sedum al¬ 

bum^ Geranium sanguineum (kalbnl *Slen-Wallmo"), molle^ 

Anlinhinum Linaria^ Ribes ymnig, Senecio Jueobæa 

(mycket ymnig i hela denna trakt), (likaledes), 

elalior (likaledes), Verbascum Thapsus^ Carex Oederi, puli- 

caris m. fl. — På hafsslranden Sagina slricla, AI sine marina, 

Halianthus, Ligusticum, Cochlearia ofjicinalis, Anagallis (all¬ 

män på alla stränder häromkring). Myosotis lingulata. Agro¬ 

stis stolonifera arislata; — Statice Limonium, som på Kalms 

lid, stod här ymnigt, fann jag ej. ■— Convolvulus Sepium, som 

är en så allmän prydnad för Bohusläns stränder, började nu 

blomma (C. arvensis såg jag ingenstädes under hela resan). 

I 
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På Wasshalmen vexte Glauciam utmed haisstrauden dels 

i sanden, dels bland slenarne; på Tisleholinarne sokle jag den 

sedan äfven, men förgäfves. 
^ r 

På ytlre sidan af Dyngo bland stenarne träffade jag de för¬ 

slå exemplar af Hippo^hssum maritimum; jag fann den ,sc- 

dermera på flera andra holmar, ehuru aldrig mer än ett eller 

ett par stånd på hvar ö. Efter Montin angifves den af gammalt 
t 

för ”RåJön i Qville Socken”, men någon ö med delta namn fin- 

I nes ej, efter allt hvad jag på stället kunde erfara. — Då alla 
i / 

bcskrifningar dem jag af denna vexl sett, synas vara gjorda ef- 

I ler torra exemplar, torde de anteckningar jag på stället gjorde 

efter den lefvande. vexlen, här få införas: 

Rmlix altissime descendens. 
i 

Cautes ex eadem radice plurimi (50 semej numeravi), la- 

j xissimi, decumbentes, inferne simplices, superne in ramos plures 

j florigeros soluti. 

Folia subsecunda, ulrinque concolora, rore glauco obdu- 

i cla; superne e punctis prominulis scabra, inferne cum caule, pe- 

I dunculis (fe calyce lævissima. 

I ' Flores initio rubentes, dein cærulei. 

i Corolla cylindrica; fauce glaberrima, medio (paulo supra 

j insertionem staminum) constricta efe fornicibus 5 flavis semiclau¬ 

sa; ore 5-lobo, lobis rotundatis erectis margine crenulalo. 

Stamina inter fornices assurgentia, circa stylum conni- 

venlia. 

Fructus (omnium Borraginearum nostrarum maximus) utri- 

; ctili '4, e disco hypogyno verticaliler surgenles, calyce grande- 

faclo longiores, stylum arcte cingentes Æ longitudine fere æquan- 

5 les; sursum acuti, Iriquelro-pyramidali, basi gibba, dorso con- 

yexinsculo, lateribus planis. — Pericarpiiiin tenue, membrana¬ 

ceum, seariosum, vesiculoso-inflalum, adeo ut semen erectum ter- 

j liam cavitatis partem non expleat! 

j Planta omnino sui generis, tam a Pulmonaria quam Litho- 

j spermo longe aliena. 

i I fjorden strax ulanföre Fjällbacka ligger en liten klippa, 

( 
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Gudmundsskärel kallad, som Kalm anlor som ell bevis för val- 

tuminskningen, och hvars hisloria han vidlöfligt vel berätta; 

han tillägger, att den på hans tid var stor som el t lagom kam^ 

mafgolf och stod vid medelmåttigt vatten ungefär en aln öfver 

valtubrynet. Den utgör derigenom i denna dag ett ovedersägligt 

bevis, att klipporna i Bohusläns skärgård på de sisla 100 åren 

icke obetydligt höjt sig; ty sjelfva skäret är nu 50 steg långt 

och ungefär hälften så bredt, och dess öfversta kulle slår vid 

pass 2^ aln öfver valinets medelhöjd. Också intygas cn sådan 

vattnets minskning enhälligt af allt gammalt folk här i skärgår¬ 

den än i dag, liksom i Kalms lid. — Redan liär börjar ebb och 

flod att bli märkbar, i det hafvet vanligen två gånger pä dyg- 

net stiger och faller, ehuru vindar ofta störa dess regelbunden¬ 

het; kl. 12 på dagen och 12 på nallen skall det enligt folkets 

utsago vanligen vara lägst. Lågt vallen kallar man här 'klo- 

långfylle," emedan Fucus vesiculosus, som öfverallt bekläder 

klipporna i sjelfva vattenbrynet, då ses ligga alldeles bar, hvil¬ 

ket sällan händer i södra skärgården. .(Forls.) 

II. Utdrag ur utländska arbeten. 
Ur Flora oder Bolanische Zeitung för 1S43. 

I enlighet med den en gång antagna planen, att under denna 

rubrik meddela utdrag af sådana upsalser, som hufvudsakligen 

hörande till den deskriptiva delen af Botaniken kunna vara af 

intresse för Skandinaviens Flora, vill Ref. ur de numror af in¬ 

nevarande årgång, hvilka redan kommit honom tillhanda, här en¬ 

dast uplaga följande, hvaremol han möjligen framdeles meddelar 

i öfversätlning en eller annan längre afhandling. 

1. Uti N:o 7 förekomma anmärkningar ^öfver släglena 

bland de Vicke-arlade le^uminoserne af Professor Döll. — 

Förf. anmärker först och främst alt hos Vicieæ inlaga bladen 

utan undanlag en alternerande-tvåradig ställning, under det alt 

hos Hedysareæ och Loteæ jemle denna ofta förekommer en 

spiralformig bladställning. — Vidare röjer sig bland de lill Vi- 
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cieæ hörande vexler den olikhet, att hos en del aro bladen och 

småbladen i knoppen sammanvikna, då hos andra väl bladet är hop- 

j viket men småbladen hoprullade. — Han visar derefter otillräcklig- 

I heten af de karakterer, hvilka man,för att skilja Orohus och Lathy- 

I rus från hvarandra, hämtat af när- eller från-varon af klänget, 

I äfvensom af formen af hilum och arillus. Han har derföre 

! sökt efter bättre karakterer och tror sig. funnit dem i stiftets 

beskafienhet, i det att delta hos en del arter är rakt och ylan 

i nästan perpendikulär mot carina och germen samt parallel med 

; vexillum ; hos andra deremot gör det en fjerdedelsvridning mot 

venster, då äfven alltid carina och merändels alæ visa en lika- 

i dan tydlig vridning åt venster. Alla arter, hos hvilka det sed- 

' nare förhållandet eger rum, anser han böra qvarstå under La- 

thyrus^ hvaremot han hänförer till Orobus dem, som visa det 

i förra förhållandet, bvadan således L, aphaca^ fizsso/ia, sphæ- 

I rtcus^ prateusts, palustris, Ochriis, articufalus, alatus, cfec. 
I 

blifva alt uptaga såsom arter af Orohus, — Slutligen upställes 

följande schem öfver slägtena bland Viciece. 

j I. Småbladen i knoppen hopvikna. 

I Cicér: Stift trådformigl; slrängarne mot spetsen vidgade, 

i Vida: Slift trådformigt; slrängarne sylformiga. 

Pisum: Stift sammantryckt, vid basen med tillbakaslagna 

kanter. 

Ervum: Stift platt-tryckt. 

11. Småblad i knoppen hoprullade. 

! Orohus: Stift platt-tryckt, icke vridet^ den håriga ylan baklill. 

I Lathyrus: Slift platt med en fjerdeles vridning åt venstei 

(derigenom skenbart sammantryckt och hårighelen, då den eger 

rum, på venslra sidan). 

2. Herr O. F. Lang har i N:o 9 lemnat bidray; till kän- 

nedomeri af nd^ra Carex-arter, Här afhandlas först C. cæ- 

spitosa L. och närsläglade arter. Efter alt hafva yttrat, det 

Fries' åsigt, alt C. Drejeri Lang utgör den s2iVix\2L C. cæspitosd 

L., föranledt upsatsen, visas huiuledes Goodenough orsakat 

den oreda, som herrskar i fråga om C. cæspitosa L. Derefter 

lemnas diagnoser och anmärkningar öfver en del bland dessa 
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närbeslågtade arter. För jemnförelsens skuld med Fries‘ be¬ 

stämningar torde diagnoserna här böra uptagas: 

C. Drejeri Lang (G. pacifica Drej. C. cæspitosa Fr.J : spica 
\ 

mase. solitaria, femin. 1—2 cylindricis oblongis erectis peduneu- 

latis (sæpe brevissime pedunculatis); bracteis foliaceis scaberri¬ 

mis, basi auriculis 2 subampleclentibus evaginatis; sligm. 2; fruc¬ 

tibus muriculatis ellipticis planis net‘V6sis. rostratis siibpeduncu- 

latis deciduis, rostello terete indiviso; culmo muriculalo-scabro; 

foliis flaccidis scabris; foliorum vaginis infimis minute reticulato- 

fissis; rad. dense cæspitosa. — Hab. in pratis paludosis. 

C. cæspitosa L. (C. stricta Good.): spica masc. 1—2, fe¬ 

min. 2—3 erectis cylindricis siibsessilibus elongatis sæpeque apice 

masculis; bract. foliaceis basi auriculis 2 evaginatis; stigm. 2; 

fruct. glabris ellipticis planis nervosis rostratis deciduis, rostello 

terete indiviso; culmo foliisque erectis strictis glabris, folior. 

vaginis omnibus grosseque reticulato-fissis; rad. densissime cæspi¬ 

tosa maximosque fasciculos exhibente. — Hab. in paludibus profun¬ 

dioribus. — Förf. anser denna för den sanna Linneanska C. cæspi¬ 

tosa till följe af Linnés ord: ”majores fasciculos quam in ulla alia 

specie formans.” — Morisons fig., som citeras af Linné, höra ej i 
hit; fig. 14 föreställer C. glancn Scop. och fig. 3 C. acula. \ 

' C. Goodenovii Gay (G. cæspitosa Good. & auett. G. vul- j 

garis Fr.J: spica masc. solitaria, fem. 3 erectis cylindricis obtu- ] 

sis sessilibus 1. infima rarius pedunculata; bract. foliaceis culmo j 
/ 2 

brevioribus basi auriculis 2 evaginatis; stigm. 2; fruct, glabris i 

ellipticis obtusis planis multinervosis brevissime rostralis persi- ^ 

sienlibus; rostello terete indiviso; culmo foliisque erectis sca- ^ 

bris; folior. vaginis integris; rad. laxe cæspitosa A stolonifera.— 

Hab. in pratis & pascuis ubique. 

C. horealis Lang: spica masc. solitaria brevi oblonga crassa, 

femin. 3-^4 erectis oblongo-cylindricis abbreviatis, infimis remo¬ 

tis pedunculatis, supremis subapproximatis interdum apice raa- \ 

sculis sessilibus; bract. late foliaceis, infima latissima culmum j 

superante, basi bracteæ infimæ auriculis 2 connatis, aliarum au- | 

riculis liberis distantibus, onvnibus evaginatis; stigm. 2; fruct. f 

glabris ellipticis planis enerviis (?) breve rostratis, rostello le¬ 

iete indiviso; culmo erecto trigono obtusangulo. angulis apice 
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culmi scabris; foliis latis erectis margine scabris, folior. vaginis 

integris; radice... — Hab. ib stagnis paludiblis Summartim 
* V . ' 

alpiiim Norvegim. — Liknar mesl C. ccBspilosti L. (iec. Lang^ 

och C\ Goodenovii Gay; skiljes från förra genom' det felande 

bladskidenälet, från sednare genom den långa braclean; från C. 

oqnati/is genom de tjocka och korta honaxen och det ensamma 

hanaxet; génom samma karakterer skiljes den ft‘ån C. acutäy 

hvarmed den föröfrigt ej har likhet. Svenska bötanister utdela 

den tinder namn af C. aqHatilU eller ock C\ aquat* ^ lidrdi- 

fofia; men från dennå Sistnämnda, s6mf Förf. ansee fÖr én dél 

höra till C. acuta eller måhända, såsöm Gay menar, till C. Gdö- 

denovii^ skiljes den genom den nedersla bredå och långa bi‘ac- 

tean. Som Förf. ej sett fullt mogna frukter, ka^n han ej med 

bestämdhet säga om de sakna nerver. ' 

Till slut meddelas en analytisk upställning af de med C, 

acuta förvandta e'uropeiska arter. 

Förf. afhåndlar derefter C. muricata L. och dermed när- 

beslägtadé arter, hvilka diagnostiseras på följande sätt. 

C muritata L. spica composita oblonga densa 1. basi in¬ 

terrupta, spiculis apice masculis, fruct. squarroso-patentibus lan- 

ceolato-ovatis plano-convexis in rostrum margine dense serrulatO- 

scabrum acuminatis obsolete nervosis, glumis mucronatis fructu 

brevioribus, culmo angulis superne scabro foliisque strictis, Oa- 

voviridibus, rhizomalC obliquo cæspitoso. — a, conticua: spica 

breviore dehsa raro basi interrupta, fruct. brunneo-flavescentibus, 
t 

glumis obscurioribus, foliis culrno fructifero brevioribus. — C. 

contigua Hoppe. -— Hab. in pratis, pascuis. — /?. interrupta: 

spica elongafa basi longe interrupta, fruct. viridibus albido-mar- 

ginatis, glumis pallide-Viridibus, fol. culmum subæquanlibus. — 

G. virens Auctt. nec Ln//>.'C. muriOata Hoppe* — Hab. in sil¬ 

vis iSc nemoribus. — y. ton^ibracteala: spicula infima^ bractea 

foliacea culmum superante 1.saltim aequante fulta. — C. virens Law. 

C. divuha Good. spica cdmpOsita longa, basi valde inter- 
\ 

rupta, spiculis apice masculis, supremis approximatis, interme-^ . 

diis remotis, infima longe distante sæpe pedunculata, intéMum 

ramosa, fruct. erectis lato-ovatis plano-convexis in rostrum mar- 

r 
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gine leviter scabrum acuminatis enerviis, glumis mucronatis 

fructu brevioribus, culmo superne scabriusculo gracili valde de¬ 

bili subnutante foliisque flaccidis cæsio-viridibus, rhizomate obli¬ 

quo cæspitoso. 

C. gueslphalica Bönningb. spica composita longa basi valde 

interrupta, spiculis apice masculis supremis approximatis, infimis 

remotis pedunculalis, omnibus paucifloris, fruct. erectis 1. pau¬ 

lulum divergentibus rotundo-ovatis antice convexis postice pau¬ 

lulum elevatis in rostrum curvatum margine leviter scabrum 

acuminatis, basi apiceque nervosis, glumis mucronatis fructu brc- 

' vioribiis, culmo superne scabriusculo debilissimo foliisque nu¬ 

tantibus læte viridibus, rhizomate obliqua cæspitoso. 

II ■ ■ \ 

/ I 

III. Hvarjehanda. 

1. Sedan Professorn, L. N. O., Dr S va nberg, hvilken un- 

® der flera år till Kongl. Vetenskaps Societelens i Upsala utmärkta 

förkofran och heder varit nämnde Societets Sekreterare, i anse¬ 

ende till sin höga ålder nedlagt denna befattning, har Societé- 

ten i dess ställe till sin Sekreterare utsett Prof., R. N. 0.,,Mgr. 

El. Fries. 

2. Apotekaren H. E. Grabowski, hvilken i förening 

med Wirnmer utgifvit Flora Silesiæ och sednast en Flora 

von Obersclilesien tind dem Gesetike (Bresl. 1843) dog i Bres- 

, lau d. 1 Oktober 1842. Han var född d. 11 Juli 1192 i Leob- 
• • 

schiitz i Ofver-Slesien.—-Arch. Menzies, hvilken beledsagade 

Vancouver på dess uptäcktsresa i sydhafvet och långs Ameri¬ 

kas nordvestra kust, dog i London 16 Febr. 1842. Han var född 

1754. — Kirilow', en ung Ryss, hvilken i sällskap med Ka¬ 

re lin bereste östra Songorien och jemnte denne Enume¬ 

ratio plantarum Songoriæ orientalis^ afled likaledes under för¬ 

flutna året på återresan till Moskau. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1843. 
\ 

/' 
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N:o 6- Lund Juni. 1845« 

I. Original-Afhandling, 

Kojkursion i Bohuslän 1841, af M. W. von Dii ben. 

(Forts, ocli slut fr. N:r 5.) 

1). 13 Julu Resa liU Hornborgsslott, en hög och brant 

klippa vid hafsslranden, på hvilken fordom lärer stått en skans, 

hvaraf dock nu knappt något spår synes. — På denna klippa 

vexer Diatilhus glaucus ej sparsamt; att den kan skiljas som 

art från /J. delloides tror jag-knappast, ehuru hela habitus har 

något afvikande, som dock lättare kan ses än beskrifvas. / Den 

karakter Reichenbach upgifver: 'petalorum laminis triangulis 

i conliguis, qvales in del toide numqvam’ träffar åtminstone all¬ 

deles icke in på vår svenska form. Länge hade jag blommorna 

stående i etl glas jemte delt oides ^ och h varken kronbladens 

form eller deras ställning, då de voro fullt utslagna, visade nå¬ 

gon olikhet. — Hårdvallsängar äro sällsynta i Bohusläti, hvarest 

klipporna sällan, om ej på skogbevuxna ställen, läckas af en 

tunn jordskorpa; bär voro de måhända lemningar af fordna föst- 

ningsvallar. På den vexte Avena elaiiof,pralensis^pubescenSj 

Silene nutans^ Spiræa jfilipendula^ den mindre formen af Tri¬ 

folium procumbens (T. agrarium såg jag ingenstädes under hela 

resan, den större formen af T. procumbens blott på Koster), och 

de smalbladige formerna af Ervum hirsutum och tetrasper- 

mum^ m. m. 

De följande dagarne tillbragtes mest på-de större öarnc, 

isynnerhet Hvalö, Hjertö och Kal fö, de enda ställen der små¬ 

skogen, eller åtminstone buskarne, någorlunda fredats; också 

äro dessa öar, isynnerhet de båda förstnämnda, i botaniskt af- 

^eende de intressantaste i denna trakt. 
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Yllre sidan af Hvalö är most licicsmark; slullningarne af 

bergen äro här läll bevuxna med buskar,'af hvilka Ligustrum 

är yranigasl; denna vexcr här föröfrigl i mängd på alla de öar. 

der ännu buskar iinnas qvar, och började nu som bäsl blomma ; 

den blir knappl manshög, men mycket blomrik. Busken får här 

vanligtvis hela Hägg (iren rätta Häggen, allmän i inre landet, 

saknas nästan alldeles i Skärgården); en hustru på Hvalö bru¬ 

kade nyttja bären till svart färg på tyg, hvarlitf de sades vara 

förträffliga. — Den allmännaste busken näst denna var Taccus^ 

äfvenledes låg, men ofta fruktbärande (vexer föröfrigl lika ym¬ 

nigt på en längre ut belägen holme, Barrlind kallad; på denna 

holme skola för oj länge sedan funnits stora träd deraf, men 

hvilka numera fått dela all skogs öde på dessa öar: alt up- 

brännas); dernäsl Vihnruum^ Prunus, spinosa, Craiægus mono- 

gyna (öfver hela Bohuslän vida allmännare än Oayacantha), 

Pyriis Mahis, Rosm, Ribes rubrum med ymniga bär, Rham¬ 

nus Frangula (kallas häi; Trollebär och anses giftig), Lonicera 

Pei'iclifmenum. Bland dessa buskar vexte Thymus Aemos (Th. 

Se?'j)yi/um såg jag ej på hela'resan), Origanum, C/mopodium 

(båda följde mig sedan öfver alla öarne ända till Koster), To- 

rilis, Trifolium jrraeuinhens, Ijalhyrus intermedius (en min¬ 

dre utmärkt form än den Skånska vid Skabersjö), fiumuhis, 

Geranium columhinum, Fragaria collina; den sednare finnes 
0 

flerestädes i denna trakt, och skall isynnerhet vafa mycket ym¬ 

nig på Korsö; folkel sjclf skiljer den här noga från vesca oeh 

kallar den ’Backebår” (en ordagrann ofversätlning af Ehrharts 

namn), samt värderar dessa långt mer än de vanliga “Jordbären.* 

På ängarne ini gärdet vexte Anchusa (likaledes på Hjertö ini 

sjelfva ängen bland buskar; vid Göteborg finnes den knappast, 

och jag hade på hela resan ej sett den förrän här på öarne). 

Geranium pratense, Astragalus glycyphyHus, Ranunculuspo- 

lyant hemos, ThalicJ rum favum. Vicia sileat ica i största mängd. 

Pyrus Malus likaledes, Prenanlhes* På hafsstranden Crambe 

nu i frukt, Atriplices, och på strandklipporna Festuca glauca 

..spiculis pubescentibus, Agrostis stolonifera aristala. 

På inre sidan af Hjertö vexer småskog, isynnerhet af Lind 
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och Alm, hiandadc med Hassel och flera hushar, såsom Cofo- 

tiea&fer^ nhamnns cathart icus och Frati^ula ^ Liguslrum m. 

fl., långs bergssidorna ända ned till stranden. 1 deras skugga 

görnma sig flera planlæ nemorales, Carea: virens^ Actæa, 

Trilicum canihvm y Prenanlhes; bland slenrasen stod Gera¬ 

nium lucidum ymnigt, Erijsimum hieracifolium sparsamt. Der 

buskarna gränsade intill sjelfva ängen stod Geranium pratense 

i mängd, på backar G\ columbinum, vid gåråen Arctium majus, 

på elt fukligl ställe i ängen Bromus pratensis» — Utsidan af 

Hjerlö är betesmark, och tält bevuxen med samma buskar som 

Hvalö, utom Taxus, som .här saknas. Bland élt slenras kröp 

Hedera; allmänna voro Origanuni, Clinopodium, Melampy- 

rum silvaticum; Vicia silvatica öfverklädde stundom de nakna 

slenrasen; Tanucetum, m. fl,— Långs hafsslranden^vexte Me- 

lilolus bär och der bland stenarna. Salsola, Euphor¬ 

bia palustris ymnigt, på sandiga ställen, Pyrethrum 

maritimum och Atriplices på Tången. Af Angelica litoralis 

stod här elt enda stånd, af Hippoglossum Ivenne. 

Vegetationen på de öfriga öarna var i allmänheU lik den på 

de redan nämnda. På holmen Hösvamm vexle Lalhyrus intet-- 

medius, Ligusticum seotieum, på Flårö Vida silvatica, Coto- 

neasler , Hippog/ossutn, på Kalfö Ligustrum, Cotoneaster, 

Ancliusa, Prenantkes, Aster Tripolium, på Gåsö bildades en 
/ 

saltäng af Glyceria maritima, distans m. fl. gräs. Juncus boU- 

nieus, Trig/orhin maritimum. Plantago maritima, Euphrasia 

O dont ites /9 simplex, — Bumaria ojjicinalis, Papaver dubi- 

%tm, Urtica dioica, Artemisia Absinthium, Gatium Aparine, 

Stellaria media. Polygonum Convolvulus m. fl. ogräs eller ru- 

deratvexler, träffades här flereslädes på hafsslränderna, ända ute 

på de afiägsnasle och ödligasle skären. — Särdeles allmän i he¬ 

la denna trakt är Senecio Jacobæa, och då hafsslränderna 

gallis , JJyosotis lingulata. Plantago media, som är ganska 

sällsynt krrng Göteborg, och som jag sett på få ställen i södra 

skärgården, blef härifrån allmän ända till Norska gränsen; dock 

synes den saknas alldeles i iure landet. 

Sjelfva de yttersta skären äro öfver all beskrifning nakna; 
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på elt af dem, som var incmol ell l)össe8koll långi ocb lemli- 

gen hogl, men blotl tycktes beslå af nakna klippor ocb sten¬ 

hopar, gick jag upp* Oakladl delta skär är så bögl, att jag 

knappt tror att det, om ej vid slarka stormar, öfvcrspolas af 

vågorna, fanns dock derpå ej ell enda grässtrå, ej ens en mos¬ 

sal Det enda vegetabile jag på hela denna stenmassa fann, var 

Lichina conjitiis, som i concenlriska ringar slod på några af 

de lägre hallarne, och en svart hypolhallus af någon Laf, bvars 

art jag ej kunde bestämma, på en af de högsta klipporna, 

men genast vid hafsylan börjar på klipporna en så mycket yp¬ 

pigare vegetation af Fuci. 

Det höga berg, invid hvars fot Fjällbacka ligger% genom- 

skäres från^doppen och nästan ända ned afen smal remna, Ram- 

neklåfva kallad, hvari man ej saknat exempel på all snön le¬ 

gat qvar öfver midsommar; på sjelfva bottnen af dennna remna 

vexte Carex argyroglochin och ericelorum ^ och utanför dess 

öppning ål södra sidan Hedera, 

J), 17 Juii hade jag ämnat resa från Fjällbacka, men hin¬ 

drades derifrån af en storm, den starkaste under milL vistande 

i skärgården, och som ulan tvifvel stod i sammanhang med den 

orkan, hvilken den 18:de Juli härjade största delen af Tyskland, 

I). 18 Juli på eftermiddagen, sedan stormen omsider lagt 

sig, afresle jag mot Koster, men hann denna dag ej längre än 

till Otlerö. — Vegetationen liknar de föregående öarnes, dock 

tillkomma här 2 vexler, 3ielampyrum crislalutn och Jnula 

xalicina^ hvilka jag ej förr under resan sett, men som härefter 

vorq allmänna. Båda anmärktes redan här af Kalm, äfvensom 

Circcea alpinahvilken jag ej såg på något annat ställe under 

resan. Geranium pratense sågs här för sista gången, sparsamt 

och mest utmed sjelfva stranden. Föröfrigt , Hamu¬ 

lus, Thymus Acinos, Spireea FiHpendula, Rubus /’//*• caule 

erecto, foliis turionum 5-nalis , Silene nutans. Lychnis praten¬ 

sis m. fl. Af Lathyrus en form, slående ungefär midt imellan 

silvesltis och intermedius. Carex Oeder i. Salsola. — Dian- 

ihus arenarius upgifves för Olterö, och lokalen syntes verkli¬ 

gen, särdeles vid Röd, vara mera passande än på något stulle i 
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Bohuslän sona jag hittills sett; imellerlid kunde jag ej finna 

vexlen. 

Kalm fann Ligustrum först på Ollerö, och denna ö har 

derefter vanligen upgifvils som dess nordligaste vextslälle; lika 

allmän som här förekommer den dock på buskbevexta holmar 

allt upp till Kosler,, och forlsätles derifrån på Hvalöarne i 

Norge. Dess cenlrum synes vara på öarne i Qville Socken, 

men huru långt den derifrån går åt söder, känner jag ej. 

Gentiana campestris^ som på andra ställen nyss börjat 

blomma vid denna tid, betäckle här (vid Röd) ett helt fält all¬ 

deles utblommad, så alt ej en enda blomma iimns; någon skill¬ 

nad mellan denna och den vanliga kunde föröfrigt ej upläckas; 

på samma sätt blommar annars O. lingulata tidigare än dén 

vanliga Amarella,' I ett stenigt kärr på utsidan af ön nära 

hafsstranden vexle Potamog£tan gramineus heterophyUus^ P. 

marinus (alltid helt och hållet under vattnet), blad af Utri¬ 

cularia mmor och Myriophylluni alternijlorum* På höjderna 

derofvanföre vexte några glesa, låga och vresiga tallar, och 

bland dem Arhutus i största mängd. , 

1 hela norra skärgården saknas ännu, liksom i Kalms lid, 

väderqvarnar, och folket far t.' ex. från Otterö vanligen in till 

Fredrikshall (T—8 mil) för alflåla mala sin säd; men också 

sker detta af de förmögnaste blott en, af de. fattigare 2 gånger 

på hela året. Detta mjöl packas sedan med stötar så hårdt till¬ 

sammans, att det kan hålla sig år öfver. 

/). 19 Juli till Lindö; ett ihållande regn hindrade mig alt 
y 

under förbifarten besöka någon af holmarne, hvilka dessutom, 

ända till Amundholmen, sågo nakna och föga inbjudande ut. 

/). 20 Juli botaniserade jag på Lindö och flera af de kring¬ 

liggande holmarne, och Irälfade här flera vexter än jag förmodat. 

På Brudholmen vexle ymnigt Prysimum hieracifolium 

(hvaraf några stånd ännu voro i blomma). Euphorbia palustris 

och Thalictrum ininns. Den sednare, hvilken jag icke förr un¬ 

der resan sett, är äfvcn ytterst ymnig öfver hela Amundhol¬ 

men, såväl på ängarrie som i de nakna stenrasen. 

Aniundholmen är större och flereslädes bevuxen med lät 
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småskog, liksom den närbelägna Lindö* — Vexler, som funnos 

gemensamma-för båda dessa öar, voro Actæn^ Uanuncylus po- 

lyanthemos , lfiu/a saliciiia^ Polygon t/m dnmel ornm^ Erylhraea 

litoralis, AF Orchidcer hade jag'hillills på hela resan ej fun¬ 

nit flera än Ivenne , Orchis maculata och Platantlier^a hifolia ^ 

här funnos dessutom 3: Orchis conopseu, Pist era ovata (båda 

på Lindö) samt Plalanther a chlorantha (Amundholmen). 

På Amundholmen anmärktes dessutom Lignslrtimy iMercn- 

rialis ymnig öfver hela ön, Astragalus glycyphyllns , Viola 

mirabilisy Vida silvalica, AJelampyrum cristatumy Verbascum 

nigrum (föröfrigt ej sedd under hela resan förrän nedemot Kong- 

elf) , Geranium lucidum y Carex-Oederiy Pyrola rotundifoUoy 

Hypericum hirsutum y Convallaria multiflora y Prunus Padus 

(ej sedd förr i skärgården), G alium verum ^ ochrolencum i 

alla (argskiftningar ända till rent hvit; meo G, JMollugo ^y som 

är så allmän i södra skärgården, sågs här ingenstädes;, redan 

detta synes vara ett tillräckligt bevis emot dessa formers hy¬ 

brida upkomst. Senecio Jacobæa sågs ej nordligare än här. 

— På Lindö anmärktes, utom de redan nämda;^ Cornus sangui¬ 

nea nyss utblommad, IMelampyrum silvat icum y Hieracium mu¬ 

rorum för länge sedan utblommad. Trilicum caninumy Paris y 

Lychnis silvestrisy Trifolium procumbens. —Af Sorbus Aria 

vexte ett par T—8 alnar höga buskar långt upp i en buskbevext äng. 

Med undantag af Orust äro Resö samt Rössö och de öfriga öarne 

i Kärnö socken de enda i Bohusländska skärgården , på hvilka barr¬ 

skog ännu finnes qvar; dock är den på Resö redan så uthuggen, alt 

snart endast småskog återstår. Och här, blott ett par mil från 

de trakter, der vedbristen är så/ytterst kännbar och dit trans¬ 

porten är så lätt, hushållar man så illa med sin skog, att man 

midt bland stenrasen finner flera trädgärdesgårdarl — Jordmå¬ 

nen är här för det mesta sandig, och långs kusten höljas hela 

sträckor af sand (vexter; Carex arenariay Viola arenariay 

'Eryngium')y men i inre delen måste äfven finnas styf lera, 

åtminstone har jag aldrig sett Tussilago Farfnra så luxuriera 

i en åker till sädens förfång, som här. Den s. k. Sinapis ori¬ 

entalis var här allmän. 

'I 
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Ymnigare och gröfre blir skogen på flerä af de kringlig 

gande öarne, Gallö, Kössö m. 11. — Gran är här den rådande; 

Tall ses mera sällan. — På Kössö, der granskogen går ända 

ned lill hafsslranden, gick jag vid förbifarlen som - hasligasl i 

land. Parmeiia centrifuga beklädde redan här klipporna och 

Liuneea kröp i skogen. — För all före solens nedgång hinna 

fram lill Kosler, nödgades jag här genast sliga åter i båten. 

D, 21 Juli, På södra Koslerön log jag milt qvarler i 

! Kille, och genomslröfvade första dagen isynnerhet buskmarker- 

na ösler om detla ställe.— Vexler, som här funnos, voro (uloni 

Cent aurea Scabiosa^ Kuyhrasia Odont ifes /5, Dianthus del¬ 

lo ides,, Plantago^ media,, Origanum, Clinopodium, Sedum 
i * - 
i annuum och album,, Jlelica nutans, Prenanthes, Turritis 

glabra, Silene nutans, Toril is Anthriscus, Ribes rubrum, 

Coioneasler, hvilka här blolt en gång för alla nämnas, såsom 

allmänna åtminstone i hela norra skärgården). Lychnis silvestris, 

Trifolium procumbens fotshög,' /;////« Hieracium dia- 

phanum , rigidum. Astragalus glycy phy Ilus ymnig, Melampy- 

rum silvaticum och cristatum, Orobus niger sparsaml (foliis 

omnibus qvadri-jugis), Cornus sanguinea. Ligustrum på flera 

slällen, Thymus Acinos, Vicia silvatica, Galium verum (j 

ochroleucum, Ranunculus polyantliemos, Serapias palustris, 

List era ovata, Orchis conopsea, — På bergen vexte Sedum 

rupestre, i skiiggan ulmed en bergsfol Cardamine impatiens, 

saml den form af Viola canina , som i/^7. Hallandica beskrif- 

ves under nainn af Viola stipularis. Denna sednare såg jag sedan 

öfver hela ön; i skugga blef den folhög, på mera öppna slålien 

mycket lägre och lill alla delar mindre, men bibehöll alltid en 

egen habitus, som mera närmade sig mirabilis än canina, — 

Sanieula, Carex speirosf achya, Acer Plalanoides hade jag ej 

i skärgården sett förrän här. Sorbus Aria är troligen ingenslä- 

. des i skärgården så allmän som här, hvaresl jag på flera slällen 

såg den såväl på bergen som i ängarne. Ingenslädes sågs den 

ha blommat, men enligt folkels berällelse skall den, ehuru bloll 

vissa år, bära frukt i myckenhet; bären älas som den vanliga 

i 
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Oxelns och berömmas som goda, isynnerhet som froslbilna. — 

På stranden: Atriplex litoralis^ tnarina, latifolia^ Erylhræa 

litoralis och pulchella^ Fumaria offici/ialis ymnig både här 

och på de kringliggande skären. 

De följande dagarne använde jag att, så mycket den nästan 

oäfbrutel regniga väderleken tillåt, undersöka båda de större 

Koster-öarne och de omgifvandc skären. 

Kille-sand kallas ett naket sandfält, hvilket, ehuru af gan¬ 

ska inskränkt omfång, troligen är det största i Bohuslänska skär¬ 

gården; ty pl alla de södra och mellersta öarne, ända till Resö, 

såg jag knappt någonsin ens en sandig strand. — På afslånd ly¬ 

ser detta fält nästan helt hvilt, och största delen deraf hyser 

alldeles ingen vext, utom Carex arenaria^ hvars i snörräla ra¬ 

der liksom planterade strån ge fällct, sedt från någon höjd, ett 

roligt afseende. Nederst vid stranden är C. arenaria blandad 

med Triticum junceum och på Tången vexa Salsola, Stellaria 

crassifolia. Högre upp finner man enstaka stånd af Anchusa, 

Thymus AcinosViola arenaria, Leonlodon obliquum, Equi¬ 

setum palustre arenarium V\\ (^E. pratense Scbl. FI. Ber.) , samt 

i mängd lUomus hordeaceus och Phleiim arenarium. Icke 30 

steg från denna sydländska vext fans en nordbo Lyeopodium 

selaginoides, der sanden var bunden och beklädd af ljung och 

mossa, och grunden var fuktig, ymnig slod den isynnerhet långs 

en liten bäck, som här nedflöt i hafvel. Jag såg den sedan fle- 

reslädes här på ön, äfvensom Phleum arenarium sågs vexa i 

sandhålor i sjelfva buskmarken, tillsammans med Carex urena- 

ida och Allium arenarium. Lyeopodium selaginoides är af 

Areschoug lagen på Skaflö i mellersta skärgården, och är ett 

nytt exempel till de flera redan kända iAlchemilla alpina, 

Ilhodiola rosea, och, enligt Prof. Wahleubergs åsigl. Angelica 

litoralis; man kunde tillägga Bryum alpinum, hvars koppar- 

glänsande lufvor finnas på hvarje skär, och åtskilliga Licbencr), 

på den subalpinska natur, som karakteriserar' Bohusläns skär¬ 

gård. 

Vexter på de kringliggande skären voro; Ligusticum, Eu¬ 

phorbia palustris, .\ngelica litoralis (Hålsholmen; alltsedan 
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jag lemnade Göteborgs skärgård hade Jag deraf ej seli mer än 

ett enda stånd), Eryaimum cheiranthöides (Hålsholmen, Arhol¬ 

men), Sa/icornia ^ 'Chenopodhlni Cramhe flereslä- 

des. Pisunt mariltmiini (blott på Burholms hälla, men der i 

‘ största mängd, bland klappurslenar. — Stylussublinearis (sur¬ 

sum paulo latior) ulrinqve planus^ absqve carinæ indicio^ 

latere superiore sub stigmate recurvo pilosus — således lill 

karaktererne en fullkomlig Lalliyrus !)\, Hippos^lossum (Arhol- 

men), Galium verum /? allmän , Geranium lucidum (mycket 
; / 

ymnig och frodig på den södra af de båda holmarne, som kalr 

; las Bröderna), Lycopus (Arholmeii) ni. fl. 

I Vid stigen mellan Kille och Långgärde Lycopodium sela- 

I ginoides f Pedicularis silvatica. — På Nordkosler är en del af 

i stranden sandig. Sandslarren var lika ymnig här som på Kille- 

I saTnd, men Elymus arenarius hade här hjelpt den att bättre 

I biuda saden; bland dessa vexle Plileum arenarium ymnigt, 

I Arundo arenaria och Hippoglossum sparsamt. Högre upp på 

bårdvallsängarne voro Anchusa , Tlialictrum minus och Arle- 

I misia campestris allmänna. — På Krusholmen stodo en hop 

j små buskar af Taxus. 
i 

Språket på Koster röjer tillräckligt, att man här befinner 

sig på gränsen till Norge. Också reser folket härifrån lika 

ofla till 'Hallen* (Fredrikshall) som till 'Strömmen* (Strömstad) 

för alt sälja sin fisk, helst de på del förra stället få bättre af- 

j sättning. Myckel folk härif» ån, och än mer från socknarne i 
I 

i inre landet, lager också Ijensl i Norge, hvaresl de få högre 

j lön än hemma; också skola Svenska Ijenslehjon der anses ar¬ 

betsammare än de infödda, isynneidiel äro de skickligare i han- 

daslöjdor, hvilka i allmänhet icke äro Norrmännens sak. 1 Kö¬ 

penhamn föredragcs äfven Svenskt Ijenstfolk framför Danskt och 

anses arhelsammare; hvilket synes vittna till fördel för natio¬ 

nalkarakteren i denna väg. — Man ser från Koster / ej blott 

I del närmaste Norska landet och Hvalöarne, ulan äfven Norska 

1 kusten vid Sta värn, Laiirvig och ”Kråkcrö* (Kragerö), Iverlöf- 

j ver Christiania fjorden. 

i Då det endast är vid <lenna liden på året som Makrillen 
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fas, så voro DU alla karJar i skargården iile på makrillfiske. En* 

dasL från södra Koslerö voro 15 bålar nu ule, men så fanns ej 

pål hela on qvar annal än qvinnor och banu af vuxna karlar 

fanns här endast qvar en diäng som var nyligen kommen in¬ 

ifrån landet och föga förstod sig pä fiske, en karl som kunde 

dåligt 'skille* (se), och 5 gubbar, af hvilka den yngsle var 17 år. 

J), 26 Ja/l reste jag från Koster lill Strömstad, och föl¬ 

jande dagen derifrån, pfver Oslby och Hälle, lill Fredrikshall. 

Dagen derpå besåg jag Fredriksstens fäslning, 'Kong Carls Minde' 

och den vackra Tisledalen, mera för dessa slällens historiska 
< 

märkvärdighet, än för att botanisera.*— A/nas incana ('Hvil- 

Orr' eller 'Hvit-011'), som här sågs för förslå gången under re¬ 

san, var mellan släden och-Tisledalen vida alln)ännare än g/?/- 

1 inosa ("Svarl'Ol 1”); bland densamma vcxle Pranas Aviufn ym¬ 

nigare än jag hittills sett den på något slälle. I en bäckdal 

sågs Injpaliens och P'i/ago mon/ana^ hvilken jag icke såg nå¬ 

gonslädes i hela Bohuslän, var här allmän på backarne, och 

sågs äfven sedan vid Enningedal. Vid Tisledalen slodo cll par 

träd af Sa/ij; viridis , pä gamla fästningsmurar vid sjelfva sta¬ 

den vexle An!irrhinam minns^ kring Carl ]2:les monument 

Campanula ropanculoides ^ i åkrarne Chrysan/hemum segetum 

ymnigt. 

/). 29 Jnfi resle jag från Fredrikshall, genom Idde och 

Enningedalen, lill Högen på Dalsland. A/nus incana myc¬ 

kel ymnig öfver hela Iddeslällen, och g/u/inosa synles här 

knappt. Myrica^ som i hela Bohuslän såväl som i Dilsland 

kallas Fors, kallas genast inom Norrska gränsen Körning, etl 

namn som annars i Sverge endast lär brukas i Weslergölland. 

Den nya väg, som från Präslebacken i Norge är anlagd 

tvers öfver 'fjällen" lill Högen på Dal och derilVån lill Lundby, 

har i hög grad befordrat kommunikationen mellan Fredrikshall 

och Sverge. Ända ned från Irakierna mellan Yenersborg och 

Uddevalla reser allmogen nu ('om de ej ha mer än några mar¬ 

ker smör", för alt nyllja en bondes eget ullfyck) upp lill Fie- 

drikshall (här alltid kalladl "Byen",' hvaremol Strömslad kallas 

"släden") för all aflåla sina varor. 1 Norge fä de dem väl be- 
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lalla, särdeles efter nu gällande höga Unrs, och från Fredriks- 

halls väl furnerade handelsbodar hänila do lillbaka de artiklar 
• • 

de behöfva. Anda ned från Inlands liärader söder om Uddevalla 

far bonden ej sällan till Frediikshall för att köpa sill. — Der- 
I 

igenom har denna nya väg också gjort Slrömslads rnin, hvilken 

stad ej har kunnat ulhålla någon läflan med Fredrikshall och 

också nu synes befinna sig i ett aflynande skick. 

Almogens språk på båda sidor om gränsen är sig här så likt, 

j att jag sällan på uttalet kunde skilja en Bohuslänning från en 

Norrman. Större syntes skillnaden lill och med vara mellan 

språket i Bohuslän och på Dal, hvilket också af, historiska skäl 

är lält förklarligi, liksom Bohuslänningarne än i dag af Dals- 

landsbonden stundom kallas Baggar (= Norrbaggar). — En all¬ 

män sed i hela denna trakt, hvarest Bohuslän, Dalsland och 

Norge sammanstöta, är ' att käringar röka tobak, hvilket de här Igöra mycket mer än karlarne, och hvarmed de vanligen börja 

så snart de blj gifla, men (ill de ogifta qvinnoina har detta 

bruk ännu icke slräckt sig; öfvcrallt ser man mor i huset sitta 

med sin lilla krilpipa i munnen och röra i grytan. 

/). 30 c/w// gjorde jag från Högen en exkursion (ill Ennin- 

gcdalen i Norge, och derifi ån genom Bohuslän Iversöfver ”fjäl¬ 

len' i norra delen af Hafverslad socken, lillbaka lill Högen. 

— Vegetationen här är sådan man kan vänta den af traktens 

uphöjda läge CHögens gäslgifvaregård ligger säkert 5—600 fot 

öfver hafvel) och slerila ualur. Sjelfva Eken saknas här enligt 

böndernas utsago alldeles, oakladl kring Högen är ymnig löf- 

skog. Också är denna (rakt så glest bebodd, atl vid hela vägen 

mellan Präslebacken och Högen 5 norrska fjerdingsväg, finnas 

bloll en gård, och tvenne torp. Här svedjas och kolas ännu 

ständigt, oakladl af skogarna redan föga ålerslår. 

1 skogarnc sågos: alla Pyrolerna utom umbellalLituiæa^ 

JSeofi/a rei)e/js; \ kåiren Jiubus C/iawæmorus Schoe¬ 

nus albus ^ fuscus ^ Carex /iwosa, Jcucog/orhlu, Kr tophorum 

alpiuum, Dros^ra lougifo/ia, iSarlheciuM, Bnilora iemado- 

\phila; sjöarne slodo fulla af Lobelia^ bäckarne af Pofamoge- 

\ton oblongus (bland Juncus supinus och Ranunculus Flumtnu- 
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loy finii aules) \ aJIl vexlor, hvilka i skärgården liell ocli 
✓ 

hållel saknas. Som ogräs i- åkrarne siod här Ilaphanns Ra- 

phanistrnm , men Fisum arvense^ som är allmän i WeslergoU 

land, såsnart man kommer ell par mil inål från Göteborg, sågs 

bär icke. — Lika allmänna som i skärgården voro här Sileue 

rupeslris, Atnica, Holcus lanalus^ ännu allmännare Krica 

telralix och Pedicularis silpaiica. Vid Enningedal sågs Saiix 

alba planterad. — Bland mossor anmärktes Buxbaumia folio¬ 

sa (vid Långebråten Enuingedals Socken), hittills i Norge blott 

lagen i Bergens Stift. 

Märkvärdigt var alt Alnus incana^ som var så allmän i de 

lägre trakter dem jag förra dagen genomfarit, här så alldeles 

saknades, all jag hela dagen ej såg en enda huske deraf. Så¬ 

snart jag åler nästa dag kom ned i Sörbygden, försvann A. glu¬ 

tinosa nästan alldeles, hvaremol incana hlef genom hela Sör¬ 

bygden det allmännaste af alla träd, och följde Qvislrums elf 

ända ned till dess utlopp. Men såsnart jag här, på vägen mel- 
o 

lan Sörbo och Qvislrum, åler kom upp på ”fjällen* kring Åbo- 

lands gäslgifvargård, försvann incana och ålersågs först vid 

Qvislrum, hvarest den nästan sammanstöter med Boken. Här 

flyr incana således helt och hållel de högre begslraklerna, och 

söker dalarne och bygderna, hvaremol'företrädesvis 

tillhör de förra, och är detta förhållande så mycket besynner¬ 

ligare, som båda annorstädes förhålla sig alldeles Iverlom. 

D. 31 Juli reste' jag från Högen till Gesäter, och följan¬ 

de dagen derifrån till Qvislrum och öfver Bokenäset till Oxevik, 

öfverfarlsslället till Skaflö. — Dalen kring öfra loppet af Qvist- 

rums elf, eller den s. k. Sörbygden, som på denna väg passe¬ 

rades, är den bördigaste trakt i hela Bohuslän. Långs hela vä¬ 

gen ses oafbrutel, under en sträcka af flera mil, intet annat än 

gård vid gård, åkrar och ängar, och endast på afstand ser man 

de bergsslräckningar, som omgifva och innesluta dalen. De 

halmläckta husen och ett par halmstackar vid hvarje gård vitt¬ 

nade tillräckligt om den mängd säd som här fås; jordmånen är 

här, liksom i hela Bohuslän, för det mesta lera, stundom nå- 
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gol blandad med sand. Grödan slod här i år ^rrlig, liksom 
\ 

öfver hela provinsen. 

Alt Alni^s incana här är högst ymnig, har jag redan 

i)ämnt; A. ^lultnosa kallas här Blod-al, för virkets röda färg. 

— Vexler anmäfkles föröfrigt inga af betydenhet; vid Sörhy 

Gäslgifvaregård sågos Rajthanus Raphonisilrum, Pedicularis 

silvatica^ Hieracium boreale^ Geranium silvaticum (de båda - 

sednare ej sedda i skärgården), Ciinopodium m. fl. — Sedum I annuum och Silene rupesiris voro båda här högst allmänna; 

äfvenså Bryum alpinum. 

Vid Qvistrum ålersågos redan flera af de vexter, hvilka i- 

inre Bohuslän saknals, såsom Senecto Jacohæa^ Sambucus ni'- 

gra (allmän i skärgården härulanföre, men sågs ingenslädes 

nordligare). Lönnen ar här ej sällsynt. 

I). 2 Augusti. Från Oxevik till Fiskebäckskil, hvarest 

jag qvarblef under det åtprstående af dagen. — På bekostnad 
o 

af en Handlande i Uddevalla, har Prof. Åkerman härbredvid 

på Chrislinæberg, anställt försök all af tång bränna soda, och 

den derlill byggda ugnen slår ännu qvar. På Känsö berättades 

äfven all delsamma varit försökt af afl. Ofverstlöjtnant Forsell. 

Jag känner ej huru någotdera af dessa försök aflupit, men visst 

är, alt inlet skulle för Bohusläns skärgård vara af slörre vigt, 

än om det lyckades alt här införa denna fabrikation. — Det är 

interessant alt hos Greville (Algæ Briltannicæ) se hvrlka svårig¬ 

heter som i början laäes i vägen för fabrikationen af Kelp på 

Skotlska kusterna, då denna på 1129-taIet der skulle införas; 

huru invånarne på Orkneyöarne så häfligl och enhälligt satte 

sig deremot, alt regeringen måste laga arbetarne i sitt särskild- 

ta hägn; huru man klagade inför domslolarne, *att den qväf- 

vande röken från Kelpugnarne skulle döda alla fiskar på kusten 

eller drifva derifrån långt ut i hafvet, förbränna säden på 

åkrarne och gräset på ängarne, förpesta sjelfva luflen och göra' 

menniskor och kreatur ofruktsamma m. m.” (elt sidostycke till 

Bohusläns trangrums-akter). — Dock drefs saken igenom, alla 

fördomar lill trots — och dessa fördomar voro då också snart 

öfvcrvunna. — Snart stego alla de egendomar, som hade tång- 
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bevuxna stränder, sa i värde, alt man på flera slällen, der stran¬ 

dens var sandig, sökte med konst få tång att vexa, i dot mau 

beläckle stränderna med stora stenar. På Orkneyöaxne skola nn 

20,000 personer vara sysselsatta nud fabrikation afkelp, och en 

enda skottsk egendomsherre ansågs (1830) af sådana fabriker 

ha i inkomst 10,000 P. St. 

Detta äro facla , som onekligen synas egnade all påkalla en 

allvarlig iipmärksambel, äfven från Regeringens sida, då sam¬ 

ma arter (^Fuens vesien/osus ^ nodosus^ serratus^ Laininaria 

digitata^ Chorda Filum* allt enligt Greville), som i Skottland 

högst värderas, just äro dé som läcka alla klippor här i Bohus¬ 

län, hvarest de nu ulan minsta nytta ruttna 1 — Till en början 

genom försök i stort, anställde pä allmän bekostnad, och genom 

inkallande af erfarna arbetare från Skottland eller något annat 
4 

af de länder, der denna fabrikation i stort hedrifves. Och sedan 

genom afpassade premier för de första som tillverkade ett visst 

qvanlum soda , måtte det ej vara omöjligt all här införa en så 

nyttig fabrikation, hvarigenom en oberäknelig vinst torde kun¬ 

na tillskyndas landet i allmänhet, och Bohuslän isynnerhet. 

T). 3 An^usli från Fiskebäckskil öfver Rogersvik till Elle- 

lös och derifrån Ivertöfver Orust till Svansund. — Från Ellelös 
\ 

gjorde jag en exkursion till hyn Bionni efter Inufa Helenium 

som der länge men förgäfves eftersöktes. Af en bonde vistes 

mig slutligen ett ställe, invid vägen åt Dale, hvarest en Doktor 

Boustedt, .som för närvarande lär vara bosatt i Stockholm, för 
o 

några år sedan skall ha tagit en vext. Ålandsrot kallad. Sjelf- 

va denna plats var dock nu, föi^ en byggnads skull, öfverläckt 

med halrn o. d., och äfven deromkring var af vexten icke ett 

spår all finna. 

Kring Bionni återsåg jag föiöfiigl en stor del afdcvexter, 

dem jag förut på de norra öarne lräfi*at, och hvilka således sy¬ 

nas vara spridda öfver hela Bohuslänska skärgården, såsom: 

Aslra^,alus glycyphyllus, Alercnrialis^ HumuJus ymnigt, Ori- 
\ 

i^anum ^ C/in opodium, Geranium lucidum, pratense. Triticum 

caninum. Inula sal irina, Allium arenarium, Scorodoprasum, 
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Torilh^ Coi oneas/er, Hedera y bada Rhamni. —'Trifolium- 

procumbens vexte bär blandad med filiforme. 1 åkrarneCAry- 

aant hemum segetum, Raphanus Raphanislrum, på åkerrenar 

Trugopogon. 

\ 

1). 4 Augusti från Svansund t il i Göteborg. — Från ICong- 

elf besökte jag fiohus-slolt, en i så många afseenden märkvär¬ 

dig plats, inom hvars vidsträckla miner äfven Botanisten finner 

mången annars i dessa nejder osedd vexl. — Utom Echium, 

Krysimum hieracifolium (hvaraf några slånd ännu voro i blom¬ 

ma ; jag såg bär inga andra former af deniia vext än dem jag 

förut sett i skärgården) och Anthemis tinetoria (finnes äfven 

på ett annat ställe i Bohuslän, vid Åkers sluss) vexer Pasti¬ 

naca öfver hela ruinen i största mängd. Äfvenså Galium MoJ- 

lugo med alldeles hvita blommor, men lika smala blad som 

dess blekgult blommande former i skären; sparsammare sågos 

Bromus tectorum (hvilken knappt i hela Bohuslän finnes mer 

än här och vid Marstrand), Tori/is m. 0. — Sent om aftonen 

anlände jag till Göteborg, efter jemnt 6 veckors frånvaro. 

II. Hvarjehanda. 

1. Undertitel: Botaniska utfiygter. Bæ samling af ströd¬ 

da tillfällighetsskrifter, första bandet: har Prof. Fries ny¬ 

ligen utgifvit ett i många hänseenden högst intressant och läro¬ 

rikt arbete, hvari äro uptagna dels flera af honom förut under 

form af akademiska disputalioner utgifna upsatser, dels några 

nya; alla af på en gång vetenskapligt och populärt innehåll. 

De afhandlingar, som innefattas i delta band, äro: 1. Äro na¬ 

turvetenskaperna ndgot bildningsmedel? 2. Grunddragen af 

Aristotelis vext låra. 3. Ofver Grekernes Nymphæaceer. 4. Of¬ 

rer vexternas namn. 5. Vexternas ursprung. 6. Våren, en 

botanisk betraktelse. 7. Bæ blick i vextlifvets verkstad. 8. 

Vexternas fädernesland. — Det beror på del sätt, hvarpå del- 



96 

la band moHages, huruvida flera framdeles följa; Författaren 

har redan upsalser fördigl utarbetade till åtminstone Ivenne yt¬ 

terligare hand. 

\ 

2. Från Hr Liehmann ankom href i slutet af Maj. Han 

hade lemnat Vera Cruz d. 26 Mars och .uppehöll sig för närva¬ 

rande i Havanna , der han dock ej länge ämnade qvarsladna, 

så alt han sannolikt redan är sladd på hemresan derifrån. Han 

medhar en slor mängd torra vexler, frukter, frösorter, äfven- 

som andra naturalier. 

3. Texten till Flora Dauica är nu under arbete , så att 

detta häfte snart blir färdigt.' Äfvenledes är graveringen af plan- 

cherria till. Drejers Symbolæ Caricum nu börjad. ' 

4. Förre Bolanires Docenten Magr. M. W. von D ii ben 

har i början af innevarande-år hHfvil utnämnd lill Zoologie Ad¬ 

junkt och Intendent för härvarande Zoologiska museum. — 1 

början af förra månaden företog han med publikt understöd en 

zoologisk resa till Norge, der han ämnar vistas i Ivenne år för 

alt undersöka kusterna ända till Lofoden. Vexlerna torde han 

dervid icke förbise. — Magister Areschoug tillbringar som¬ 

maren i Bohusläns skärgård för att fortsätta undersökningen af 

dess älgvegetation. 

5. Herr N. Lilja har erhållit klockarelägenhelen i Bil- 

linge här i Skåne, hvilken han redan tillträdt. 

6. Pisangen (Musa Paradisiaca) har blommat i härva¬ 

rande botaniska Irädgårrk Den har förut år 1823 här utvecklat 

sina blommor. 

7. Studeranden Strömborg har funnit Ledum palustre 

vid Näflinge och Aquilegia vulgaris ett berg vid Vanneberga 

i Vinslöfs socken. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1843. 
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I 

I. Oripnal-Afhandlingar. 

1. S^/wjfsis Caricnm disti^maticar{nm^ spids sean distinctis^ 

in Scandinavia tectarum; Auctore E. Fries. 
\ 

Ob drfeclum speciminum authenticorum specicrum a p. d. 
, \ ' 

Dreyer propositarum sub redactione Nov. Mant. III plurimas 

- formas indeterminatas de industria reliqui. Illo opusculo vix 

absoluto ab optimo J. Vabl io completam specierum Dreyeri 

recepi collectionem, qua ad hæc studia redire cogebar. Quam- 

quam plura adhuc observanda restant, harum specierum Prodro- - 

mi instar praefestine debui tradere synopsin spccierum nostra- 

rum, ut jV/w hoc anno Botanici nostrates observent, quo subsi¬ 

dia nostra pro inchoala monographia aucta speramus. Praeter 

species Suecicas addo etiam Ferroenses et Islandicas; Grönlandi- 

cas vero utpote Americanas excludo. Fere omnes, quae restant 

species pro Herb. Normali X vel hoc anno collectæ sunt, vel 

pollicilæ. In speciebus vastorum et difficilium generum distin¬ 

guendis maxime necesse nobis videtur, ut vel larga speciminum 

messe distributa figantur vel saltim icone illustrentur; meræ dia¬ 

gnoses plerisque in caput mortuum abeunt. 111 Kunzeo, ami¬ 

co antiquissimo, omnium quoque misi specimina, ut in classica 

ipsius Caricographia iconibus forsan illustrentur. Magnus speci- 

prum numerus plerosque terreat, novas vero plurimas primi or~ 
* s 

dinis censeo. 

De characterum, vulgo laudatorum, varietate jam in No- 

viliarum Mantissa disserui et facile addem, characterem e fruc¬ 

tus nervis typice'quidem esse magni momenti, sed in praxi sae¬ 

pe fallacem. Non modo e maturitatis gradu variat, sed etiam 

fructus siccitate variani nervosi et enerves. In speciminibus Dreye- 
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rianis (\ hiipfi'bnrræ oqnidcnf video plura friiclibiis nervosis 

e. s. p. Il is rebus eoaclus Fui ad vegela I ionis raliones, magis 

essentiales éc constantes, licet vulgo neglectas, abire. Sic v. c. 

utrum radix vere cæspitosa vel stolonifcra , est diflerentia per¬ 

petua, modo attenditur ad innovationis indolem, nam stolonile- 

ræ, ut C\ vf//gari}f, utique in cæspilem condensari possunt, sto¬ 

lones 'tamen semper edunt. Cæspitosæ genuinæ autem stoloni¬ 

bus prorsus carent éc innovationes ex nodis infimis semper ere- 

clæ, quare bæ in altum crescunt centripetæ, cum stolorriferæ 

horizontaliter dilatantur aut centrifugae evadunt. 

Alia memorabilis diflerentia posita est in culmi pede;hic 

vel cingitur vaginis aphyllis (AphyHopodæ) vel vaginis omni¬ 

bus foliiferis imis licet emarcidis (Vhijl/opodæ). Quanti mo¬ 

menti hæc dilTerentia est, collatis C, alricta Æ C. acula., C. 

cæspHosa cfe C. va/gai‘i, facile videbis. Ex hac nola subdivi¬ 

sionem primariam sumo, cum mullis aliis ditTerenliis sutTulcialuiq 

vaginae aphyllopodum semper simul plus minus fibrilliferæ. Pbyl- 

lopodas, quæ majorem numerum constituunt, iterum subdivido 

e foliis siccitate margine revolutis aut involutis, nola constans 

maxime Æ facile, modo specimina non mox comprimuntur, sem¬ 

per palpabilis. Foliis involutis praesentibus folia ima emarcida 

densum fasciculum formant, bracteae semper subspalbaceæ eva¬ 

dunt, spicas virgineas arrectas amplectentes. — Ne modo Irans- 

scribam definitiones Novilinium, ad generis communem exposi¬ 

tionem accommodatas, hoc loco alia ralione excepi diflerenlias, 

vegetationis in fronte collocans. 

Hanc dispositionem'(!' lutam d* facilem pro specierum exa¬ 

mine lingo, at nos non fugit duplicem illam seiiem, xirclica- 

rum nempe d lemperal iorum ^ esse magis naturalem. Sic Ca¬ 

rex marilima per C. crijjdocarptim d aa/iaam omnino descen¬ 

dit ad C. subspalhaceam; C. cryplocarpa per C. hæmololepi- 

dem d hyperboream in C. xfxali/em. Singulai es p'i ofecto sunt 

sqiiamæ in Arcticis elongalæ d perigynia apice obtusa nec pro¬ 

ducta , qua duplici ralione squamæ perigynia virginea obtegunt, 

ut a frigore arceant. Sed ut climata sine limite in se invicem 

transeunt, sic etiam islæ differenliæ. 
/ 
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'^'Aphyllopodæ s. culmi fertiles Lnsi vaginis aphyllis, 

fissis plus minus fibrillosis, cinelæ. 

1. r. mnrUimn (FI. Dan. t. TOS) slolonifera, culmo acul- 

angulo folialo, vaginis imis aphylJis tenue fibrillosis, foliisbrac- 

teisqne planis, spicis exseiie pcdunculatis, femineis pendulis, 

frudibus obovalis nervosis, squama scariosa (pallida) valide 

(Iri) nervosa obledis, nervo in aristam longissimam serrula- 

Nlam producto. H. N. VI. 

Secus oceanum a Finmarkia ad Golhoburgum. 

2. C. Lyn^hyei {Y\, Dan. 1.1888), slolonifera, culmo acut- 

angulo foliato, vaginis imis, apbyllis fibrillosis, foliis bradeis- 

que planis, spicis exserie pedunculatis, femineis pendulis, fruc¬ 

tibus obovalis coslalis, squama fusca obtectis, nervo in aristam 

longissiniam serrulalam producto. In Färöis l^yngby! — Cfr. 

C, safinam cuspida/am. 

Simillima sq.,'sed priori magis allinis, diversa modo herba 
obscure viridi, nec lutescente, squamis alrofuscis, fructu costato. 

3. C. cryp/ocarjta (C. A. Meyer I Gyp. Nov. 1.14), caespilosa, 

culmo acutangulo foliato, vaginis imis aphyllis fibrillosis, foliis 

planis siccitate margine revolutis, spicis omnibus exSerle pedun¬ 

culatis, femineis pendulis, frudibus obovalo-oblongis squama 

ovata subacuta integerrima obtectis. C. filipendula Drey.! Car. 

borea/, p. 464. 

In Islandia communis; adsunlque in Herb. Schumacheri spe¬ 

cimina e' Norvegia: Dreyer! 

Est species in arclicis Americæ el Asiæ pervulgata, nec 
dubie Floræ Scandinaviæ sensu strictiori vindicanda. Radicem 
maxime sloloniferam dicit Dreyer; inter viginli e variis ter¬ 
ris quæ possideo specimina, unicum modo trunco radicali ex¬ 
cellit completo. Ex hoc certissime est cæspitosa, in altum 
modo crescens, neo slolonifera. Quædam specimina a €• A. 
Meyer oblata squamis oblusis gaudent, alia vero ex Sitcha, et 
Unalascha ab eodem acutis fere cuspidatis. Hæc nullo modo 
differunt ab Islandicis et Gronlandicis, nisi spicis fuscis, quæ 
in illis subferrugineæ. — C. capU/ipes Drey. 1. c. p. 468 mihi 
varietas cura C. acuta personata analoga. ^ 

4. C. spicii/osa (n. sp.), cæspitosa, culmo acutangulo inferne 

folialo, vaginis eximie fibrillosis imis aphyllis, foliis angustis præ- 
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longis planis flaccidis, spicis oninihns cxscrle pcdunciilalis gra¬ 

cilibus stridis, fniclibus obovalo-oblongis nervosis deciduis squa-' 

ma lanceolala brevioribus, nervo in aristam longissimam serralo- 

ciliatam producto. 

In Finmarkia Kossica. Nylander. 

Præcedentes cum sq. eximie conneclit, proxime vero acce¬ 
dit ad €, macrochælain C. A. Meyer 1 bæe vero mullo laxior, 
culmoque apice spicisque (superiori sessili) C. arulae instar 
cernuis, squama fructu angustato breviori conspicue ditlert. 

5. C, stricla (Gooden. Linn. Soc. Transuet. 11. p. 196), 

cæspitosa , culmo acutangulo subnudo, va^iuia eximie fihrilio¬ 

sis imis aphyliis carinatis basi triy;ono^ foliis canaliculatis 

bracteisque strictis, spicis subsessilibus arrectis, fructibus pedi- 

cellalis compressis nervosis deciduis squamam muticam æquanti- 

bus superantibusve. 

— elalior^ spicis elongatis cylindricis, masculis pluribus 

nigris. Herh. N. VIII. 

— Juimilis., spicis curtis ovalibus obesis^ mascula solitaria 

clavata straminea. 

In Sueeia admodum raro, vulgo \\\ C. acui a fluvial ili c^væ- 

sita, ad Vipas (nec umquam in pratis) obvia; in borealibus'pror¬ 

sus ^desideratur; Itumilis^ y\\ spilharnæa, valde memorabilis, sed 

hoc vere primum parcius legimus. 

In forma optime evoluta fructus receptacula in spiram 
contiguam confluunt, qualem in alia non vidi; in macris vero 
formis discreta sunt. Pes e squamis eariualis trifariam imbri¬ 
catis banc ab omnibus distinguit., — Si bæe larissima Linnapo 
innotuerit absque dubio C. acuiæ rufre subsiwnsit; monente 
filio impossibile est. Linnæum banc apud nos semper feie spi¬ 
culis masculis pluiibus ornatam a- sua C. acula distinxisse. 
Graviter certe errant, qui in bac C. cæspitosa/n L. qværunt! 
Nullus Succorum boc efl*aliun refutatione dignum censuit, sed 
ut curiosum modo notatur in boc Diario 1840. 

6. C. caespilos^ (Linn. Spec. p. 1388. Cfr. descr. Fl.Suec. 

et Fr. Nov. Mant. HI), caespilosa, culmo acutangulo, vaginis 

plurimis apbyllis teretibus subfibrillosis, suprema foliifera, fo¬ 

liis supra bicariiijitis flaccidis siccitate revolutis, bracteis angu- 

, stissimis obliteratisve, spicis terminalibus sessilibus, fructibus ses- 

\ 
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silibus ulrinque gibbis subonervibus drcidiiis squamam muticam 

æquanlibus superanlibusve. Herb. N. VllI. 

— relorla^ flaccida, spicis gracillimis subpcndulis rariflo- 

ris, squamis subulatis. Herb, N. X. (C. aculæ personatcB ana- 

loga). 

Iu'pialis Succiæ uliginosis ubique vaslos el grale virides 

cæspiles 1. potius tumulos efficil* 

Habitus semper idem, sed squamæ et capsulæ variant. Il¬ 
læ nunc oblusissimæ, fructu duplo breviores, nunc, in relorta,^ 
fere subulati fructum superantes. Fructus variani globosi, 
nervosi, vulgo autem enerves, typice glabri, sed sæpe pube 1. 
pruina adspersi. Celerum in hac, wlC.sIrtcla el pro/Lva^ fruc¬ 
tus frequenter abortantur. Folia subtus bicanaliculata siccitate 
revoluta. 

Hanc genuinam esse C, cæspiloi;<ini Linn.I nullus umquam 
inSueeia dubitavit, nullfis umquam, qui prata uliginosa Sueeiæ, in 
quibus C,slricta semper deest, per horæ spatium lustravit, du¬ 
bitat. C. striclam omnes discipuli Lfunæani C. aadee non 
potuerunt non snbsumere; C. vt/Z^arem ad (\ act/fam quoque 
retulerunt, et C. cæspilosam ab fiis clare distinxei uni v. c. A//- 
jeblad Sv. F/. — Hæc est C, eas^dtosa Sv. flot. — Wahl.I 
Caricogr., FI. Ups., Suee. — Et iicel liecentiores Sueei C, vul- 
^arem^ lide Auctorum exterorum, buc retulerint, semper C, 
cæspi/osfim E. s. pacificam pro genuina habuerunt, cfr. Xæ- 
slad., Harlin.; nos jam ante plura lustra sec. Linnæum C. tu//- 
garem ut C, aculæ subs[)eciem distinximus. Inter synonyma 
exotica C. leiiuts Schum. antiquissimum el optimum est; nulla ve¬ 
ro adest ratio l ejiciendi Linnæaiium aptissimum cei lissiraumque. 

Exstat in Sueeia ociudentali Carex simillima:, quam ulteri¬ 
us observandam (forte C. Iricoslala pratensis) in praesenti di¬ 
stinguere non debeo , licet stolonibus et bracteis foliaceis con¬ 
spicue dislincla. Hanc iconem C. cæsju'/osæ GootC exhibere fin¬ 
go, nam C. cæspilosa Good. cei te etiam complectitur Linnæa- 
nain in Analia borea/i! saltim vulgarem et C. vuZgarem GoO- 
denougli C. aculee expressis verbis subsumsit. 

** Phy 1 topodæ, seu culmi fertiles vaginis omnibus fo- 

liiferis excepti; folia ima emarcida, superiora bracteæque 

foliaeeæ, sicci!ale margine, revolula. 

7. C. prolixa (Fr. Nov. Mant. III. p. 150), caespitosa, - 

culmo acutangulo foliato, vaginis omnibus foliiferis efibrillosis, 

foliis bracteisque latis planis margine deflexis flaccidis, spicis 
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subpendulis, fructibus slipitalis ovato-conicis tci^rlibus deciduis, 

squama subulalo-cuspidala conspicue brevioribus. Herb. N. X. 

— protensa^ spicis pedunculalis longissimis pendulis, fruc¬ 

tibus remolis qualernalim verlicillatis. 
\ 

Ad fluvios Sueciæ. Pro Herb. Norm. boc vere circa Upsali- 

am collegi. ' , 

' Speciosissima noslralium, habitu et vegetationis indole C. 
slriclcB proxima, (vaginæ hornotinæ quoque subfibrillo^æ), sed 
C. aculæ ollerl characteres. Ab hac vero differt truaco vastis¬ 
sime cæspiloso, stolonum defectu aTjsoluto, vaginis hornotinis 
fibvillosis, fructu elongato tereti acuto enervi 1. demum (sicci¬ 
tate) costato deciduo, squamis duplo longioribus cuspidatis vul¬ 
go purpurascenti-atris. 

8. C. acuta (Linn. Spec. 2 p. 1388 pr. p.), stolonifcra, 

culmo acutangulo foliato, vaginis omnibus foliiferis efibrillosis, 

foliis bracteisque planis flaccidis margine deflexis, siccitate revo- 

lutis, spicis subcernuis, fructibus slipitatis ovatis, inflatis ner¬ 

vosis persistentibus squamam muticam subæquanlibus. flerb. 

N. VIIL 

— fluviat ilis ^ humilior, stricta, spicis sessilibus erectis, 

squamis fructu brevioribus. H. N, IX. 

— personata^ gracilis, laxa, spicis gracillimis basi laiiflo- 

ris, at numquam vertici liatis. H. N. VITI. 

Ubique ad aquaset ripas; v. personal a., vulgari duplo' alti- 

or, culmo lævi in paludibus fluctuantibus Plekingiæ; humilis, 

culmo scabro in stagnis Upsaliæ. 

Statura mire variat; interdum locis siccis obesa, vix spi- 
thamæa , a C. vulgari toto coelo diversa. Fructus nobis con¬ 
stanter, si fertiles, nervosi, inflato-lenliculares, nec teretes. (\ 
acula fructu conico-altenuato tereti enervi, ad piacedenlcm 
forte spectat. In palude Labyensi Upsaliæ copiosa, sed nondum 
plene matura. 

9. C, Iricosiala (Fr. Nov. Mant. 111. p. 152), stolonifcra, 

culmo acutangulo foliato, vaginis omnibus foliiferis efibrillosis, 

foliis bracteisque angustis planis flaccidis siccitate margine revo¬ 

lutis, spicis erectis sessilibus, stipitatis ventricosis sic¬ 

citate collabcntibus carinalo-lricoslaiis ^ squamam ovatam ob¬ 

lusam conspicue superantibus. Herb> XorM, X. 

I 
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— Jf f/vico/a^ eJolior, (Miinio «pico bracleisqiie laxis sub- 

pondulis. 
\ 

— pra/ico/a, humilis, culmo cum foliis hracleisque eredis. 

Huc forle spectal C. cæapilosæ icon apud Good. Cfr. sub. n. 6. 

Major el laxior ad (Uivios, miuor el slriclior in graminosis 

bumidis. ^ Eliam banc Upsaliæ legi; piimus rile distinxit Inde- 

belou ad Norrköping. 

A C. (tcnlu Jfitvialifi bæc lola facio rocedil ad C. vulga¬ 
rem ^ a qua vero mox foliis siccitate l evolulis distincta. Cfr. I. c. 

10. C, hyperborea (Droy.! Car, lior. p. 161), stolonifera, 

culmo acutangulo basi foliato, vaginis omnibus (?) foliiferis eC- 

brillosis, foliis erectis planis siccitate margine revolutis, cum 

biacteis spicisque arrectis, spicis femineis subpodunculatis, fruc¬ 

tibus obovatis compressis utrinque acutis subnoivosis, squama 

ovata fusca brevioribus. 

In Lapponia Tornensi!, Fäiöis, Islandia ! (GriuilandiaI) 

Collatis copiosis spociminibus (ji önlandicis cun) Islandicis et 
Eapponicis banc a C. aratifi/i /njera/f/ina distinctam agnosco, 
(IVuclus vidi .distincte neivosos), jani habitu spicæ fuscescenle 
facile recognitam. Folia erecta sed baud admodum rigida, præ- 
longa, angiisla, plana. Sj)icarum |)edunculus non accidentalis 
est (quod [)atet e spicis basi haud attenuatis!); squamæ variant 
acutæ et obilisæ. 

C, hcemalalepi^ Dio).! 1. c. p. 162 (e Grönlandia! modo) 
C. rigidæ similis quoque est, at praecedentem cum C. cryplo- 
carpa omnino consociat, ut bæc C. ^alitium ciirn C. Ijynbyei. 
Ex bis facile liquet distiibutionem in Arclicaa et Temperatus 
magis esse naturalem. Addi posset squamas arcticarum, exclusa 
alpina C. rigida^ fuscescere, temperatiorum nigrescere. 

11. C. rigida (Good. Transact. Linn. Soc. H.), stolonifera, 

culmo tirrno rigido acutangulo basi foliato, foliis latis planis 

carinatis ligidis, margine recurvis siccitate revolutis, spicis ar¬ 

rectis, fructibus oblongis subcarinato-triquetiis enervibus squa¬ 

mam oblongam obtusam æquantibus brevioribusve. 

— infera!pina^ elatior, foliis bracteisque prælongis erec¬ 

tis, spicis inferioribus pedunculatis clavatis. Uerb, Norm. IX. 

— saxal ilis ^ media, foliis cxcurvis, bracteis foliaceis, spi¬ 

cis oblongis subscssilibus, ima subpedunculata. 
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sessilibus, squamis fructum semper obtegentibus. Herb. Norm. 

VIII. 

A paludibus inferalpinis ad summa alpium cacumina bæ 

seriem contiguam efficiunt. 

12. C. Hajbsa (n. sp.), stolonifera, culmo rigido gracili 

foliis strictis canaliculalo-compressis late carinatis, margine pla¬ 

no siccitate excurvo, spicis gracilibus arrectis, fructibus pedi- 

cellatis adpressis ovatis acutis lævibus exlus gibbis squamam su¬ 

perantibus. Herb. JSorm. X. 

In paludibus turfosis cum C. limosa^ chordorhiza^ Heleo- 

nasti elc. Copiosissime in palude Läbyensi prope llpsaliam a 

me observata. 

Species distinctissima cum nulla aUa facile comparanda. 
Adest sæpe pedunculus elongatus e vagina summa more C. vul¬ 
garis^ sed rigiditas C. siriciæ. Culmi solitarii, apice sæpe in¬ 
curvi, stolonibus longisT — Est sine dubio >hæc de qua Dreyer 
(Car. bor. p. 458) loquitur ut speciem ad C. cæspi/osam, acu¬ 
tam et siriclum accedentem, a singula vero distinctissimam. 

C. lurfasa Gmel. est nomen obscurum et obsoletum, qua¬ 
re alii plaiilæ imponere liceat. 

*** Polyphyllopodæ^ vaginis culmi omnibus foliiferis efi- 

brillosis; imis emarcidis densi fasciculi 1. coronæ instar 

culmum cingentibus, superioribus bractei^que (junioribus spatbæ 

instar spicas ample^tentibus) siccitate margine involutis. Spi- 

cæ semper arrcctæ. 

13. C. aquatilis (Wahl.I Lapp. p. 246), stolonifera, cul¬ 

mo oblusangulo lævi foliato, vaginis omnibus foliiferis efibrillo- 

sis, foliis angustis margine incurvis, siccitate involutis, bracteis 

spalhaceis ima amplexicauli, fructibus subrotundis compressis 

enervibus squama obtusa longioribus acutave latioribus. 

C. anguillata Drey. Car. bor. p. 454; exacte hunc lusum 

a C. F. Nyman Holmiæ lectum accepi. 

— cuspidata^ elatior, foliis explanalis, squamis cuspidatis, 

fructibus majoribus. 
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— salina, humilis, obesa, foliis involutis, fructibus prioris. 

C. salina JVahl, Cariro^t\ — C. salina /9 Wahl. Lapp.p.^liQ, 

Ad aquas Sueciæ borealis copiose, mediæ et auslro-occiden- 

talis in maritimis raro. 

Capsulæ duplici forma occurrunt, præter descriptas aliæ 
conspicue majores ovatæ haud prorsus enerves, saltim nervo me¬ 
dio conspicuo. An capsulæ minores" aborlivæ? 

14. C epigejos, stolonifera, culmo kiferne foliato obtus- 

angulo lævi, superne acutangulo (subinde scabro), vaginis om¬ 

nibus foliiferis efibrillosis, foliis bracteisque, ima vaginante, pla¬ 

nis, spica mascula solitaria, basi subfcminea, fructibus ova¬ 

tis enervibus squamam oblongam obtusam superantibus, tlerb, 

Norm. X. 
i 

C. aquatilis ^ epigejos l^æslad! Ad. Holm, 1822. p. 

339. Hartm, Scand., Wahl. Sner. etc. 

G. aquatilis. Hook, Brit. 4. //. 336. 

In alpeslribus Lapponiæ, Norvegiæ. 

Formam epigejos^ nostratibus notissimam, in Nov. Mant, 
Ill ut subspeciem ‘ modo proposui, jam vero distinguo collatis 
formis e diversissimis arcticis terris, etiam iis in quibus C. aqua¬ 
tilis dcest. Semper definita manet, interdum C. vulgari et C. 
saxatili æque accedens. — C. stans Drey.I Car. boreal. p. 458 
c descriptione huc plene pertinet, verum specimina ejusdem a 
me visa spicis atris, squamis fructum obtegentibus, C. saxati¬ 
lem omnino referunt. In genuina culmi basi denso fasciculo fo¬ 
liorum emarcidorum , vaginis ferrugineis cinguntur. 

15. C. vulgaris (Fr. — Cfr. Nov. Mant. 111. p. 153), sto¬ 

lonifera, culmo acutangulo scabro basi foliato, vaginis omnibus 

foliiferis efibrillosis, foliis concavis ccarinatis bracteisque primo 

subspathaceis siccitate involutis, spicis cylindricis, fi uclibus ellip¬ 

ticis epunctatis nervosis extus gibbis squamam obtusam muticam 

conspicue superantibus. Herb ISorm. f III. 

— tornata, elatior, foliis explanatis, spicis compactis, 

^ juncella, tenella, foliis tenuissimis longissimis convolu¬ 

tis filiformibus. Herb. A'. X, G. cæspitosa nardifolia' Ltcst. 

Ubique vulgatissima, sed perperam limitata, et cum sqii., 

n. 12, 0 elc. coxmimVAidi iC. cæspitosa tum Liunæi, ({uum Goo- 
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denoiighii alienæ sunt), el in pliires species'divulsa. Sic forma 

vulgaris Gayo est C, Go()denoughu\ forma C- acula 

nardifolia e. s. p. ficsc, quæ mine pro C. nquvJifi w nardi- 

folia vulgo venditur, manifeste non est primaria Wa h len berg ii. 

16. C, elijfroidea Tn. sp.), slolonifera, culmo acutangulo 

subla&vi basi foliato, vaginis omnibus foiiifcris efibrillosis, foliis 

bracleisque subspalbaceis latis planis, spicis clavatis, fructibus : 

obovatis compressis enervibus C?) elevato-punclalis, margine i 

scabris, squama sublanceolata alra oblusa mucronalave obtectis. : 

Herb. JSorm, X. 

Ad lilora maris occidentalis Haflandiæ inundata olim legi; 

nuper in ripa Ihivii Upsalieusis infra molendinam Ulva mixta 

cum 'C. acula c l vul^an\ ab ulraque constante i’ diversa. 

Hæc pro C. vu/^ari et C. saNaa vulgo sumla s[>ecies plu¬ 
rimis notis convenit cum C. reducia Drej.! e Gröillandia , ule 
descriptione klenlicas linxerim. Iterum ilerumque mibi lustranti 
specimina bujus aulbenlica dislinguendæ nunc videntur. C. re¬ 
ducia^ ut jam nomen indicat, est stirps maxime diminuta et 
sujiina , inter C. vu/gatem et subspalhaceatn media , squamæ 
nervo lato virescente. Nostra loto babilu recedit, media quasi 
inter C. ris^idatn q\. sahtiajn, squamis longioribus aterrimis, ner¬ 
vo angustissimo purpurascente. Jam ante 20 annos misit Cei. ' 
Nolle inscriptam ’t'iGarea:—.^, cæspilona isl es ftic/ils.hi Her¬ 
ba enim hujus, sed squamæ et fructus ad arcticam seriem du¬ 
cunt. — Ob capsulas, rnore elylrorum variorum Coleoplerorum, 
sub lente subtiliter elevalo-punclalas, elylroidem dixi. — Culmi ' 
semper solitarie degunt. Scabrities in margine fructus (‘jusdem, 
indolis ac C. g/aueæ. 

17. C. salina (Aucti, pr. p.), slolonifera, culmo .aculangu- 

lo scabro inferne foliato , vaginis omnibus foliiferis ellbrillosis, - 

foliis planis, bracteis subvaginanlibus, spicis spissis pedunculalis, 

fructu obovalo-subrolundo compresso nervoso squama oblonga ^ 

fusca obtusa mutica mucronalave oblecto. Herb, Xorm. ViU. j 
1 

— ? cuspidala^ latior, mollior, squamis cuspidatis. — C. cu¬ 

spidata IVali/, Carie, — C. salina Schk. WiUd, 

Ad mare occidentale a Finmarkia ad Hallandiam. 

Vix exstat titulus, ne quidem C. ca>spilosæ ^ magis ain- ; 
biguus, quam C, salina. Primitivam ad C, aqualifem cum 
Læsla dio cx oniui descripliouc referam. Jam Sehkuhr 1 
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cum C. cusjridala Wahlonb. commiilabal, e quo lempore bæc 
vulgo pro sa/ina sumta, illuslr. inventor quoque suam in 
FI. Lapp. cum bæc conjunxit. Cel.Hartman, C. stnhapathaceam 
ad C. anlinn/n genuinam ducit. — Sub C. ciisjridalæ demum 
nomine veniunt formæ valde recedentes ut alias pro formis 
pumilis C. cryplocarpæ ^ alias pro C, marilimæ sumeres. Ha- 
benms sub boc nomine specimina a Blytlio nervo excurrente 
aristalo serrato! quæ (J. lineolæ G. A. Meyer! plene respondent. 
An dislinguendæ sint, innatura observantes dijudicent. Formam 
svhmulicam pro speciei typo sumimus. 

18. C. subapajhacea (Fl.Dau.! 1.1530), slolonifera, cw///io 

obhiisangitlo lævi foliolo, vaginis omnibus foliiferis efibrillcsis, 

foliis planis siccilaleve involulis, spica mascula solitaria, brac- 

ieis basi dilatalis spalhoceis nervosis, squamis convexis muti¬ 

cis mucronalisve basi ampleclenlibus^ fruclos ellipticos convexo- 
* 

planos enerves^ excedentes, rostro brevi subemarginalo. 

— phmifolia, foliis planis, spicis elongatis subpeduncu- 

lalis. Drey.! 1. c. Kunz. Cor. T. 24. v 

— nardifolia, foliis eonvolulo-filiformibus, spicis abbrevi¬ 

atis sessilibus. Wah/enh. fVil/d. C. Hoppnerii Hooh. iV. Am. 

boreal. /. 220. 
V ' 

Ad lilora maris glacialis copiose, in alpes maritimas ad- 

scendens locis irriguis. 

Tenerrima nostratium, a priori bene diveisa. C. vulgaris 
juncella, nunc vulgo pro'C. nnrdifolia. sumta, a primaria lu¬ 
culenter dilferl. Nervus squamarum latus viridis carinatus, ut 
jn C. reducia Drey. (non in C. elylrojdey, sed in C. suhspa- 
Ihacea ut vulgo quoque in C. utari/iwa marginatus, bine squa- 
mæ dicuntur Irinerves. 

Sequuntur C. rujina Dreyer! (eximia species e Gionlandia) 

et C. bicolor Allion., spica terminali androgyna, basi mascula, 

a præcedenlibus distinctissiniæ et facile recognoscendæ. Addere 

vero juvabit observationem memorabilem. Cor. ursinam Dewey, 

Hook. FI. Bor. Am. t. 210. Drey., I. c. p. 439. omnino esse 

C. bicolorem spicis lateralibus aboilivis! Species characteribus# 

nimis eximiis, ut C. ursina, sensper suspeetæ. 

Cum præcedenlibus commutari facile possunt sc<]uenles ty- 

pice Iristigmclicæ, sed dislylæ' variæ: 
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a. C. pa/udosa. — C. æmiilans f)rey,! Sæ//. hujus s(alus 

singularis. 

. b. C. glauca. Maxime memorabilem hujus varielalem (?) : 

, habeo non modo disligmalicam, sed spicis simul subsessilibus | 

eredis. ! 

c. C. afy/osff C. A. MeyerI G. nigrilella Drey.I 1. c. Vix 

dubie in La{)ponia adesi I Hahilus prorsus C. cæspitosæ^ vagi- 

næ fibrillosæ. In C. cæspilosa capsulæ slylo pariler vulgo 
s 

rosLralæ. 

Multas micrologicas vulgo laudatas nolas e rostro fructus, 

ore integro emarginatove e. s. p. in hac synopsi omisi, cum pa¬ 

rum palpabiles, sæpe ambigui (unde Auctores admodum variani) 

et specie ipsa rite explorata aliquantulum pollent. Eliam ner¬ 

vositas fructus sæpe diOicilis est, in siccis sæp.e anceps et con¬ 

spicuus, ubi in vivis deesse videtur. Characteres e vegetationis 

rationibus sumtis longe magis et essentiales et palpabiles tingo. 

Fulcrum pedunculorum quoad formam non vilipendendum, in 

n. 1—4 semper est ochrea integra, in'n. 5 bractea lata ample- 

xicaulis, in n. 6 bracleæ duæ non ampleclenles e. s. p., sed 

in spicis sessilibus hoc fulcrum a squamis, a quarum metamor¬ 

phosi ortum, discerni nequii. Sed alia vice plenius pergam. 

Ad conspectum facililandum addere juvabit dispositionem c 

squamis: ' 

A. Squamæ fructum obte¬ 

gentes omnino 1. obvolulæ: 

Cryptocarpæ. 

B. Squamæ fructu breviores 
‘i 

anguslioresve adpressæ:i 
' '4 

nerocurpæ. ^ 

1. C. maritima. 1. C. prolixa. 

2. C. Lyngbyei. 2. C. acula. 

3. G. spiculosa. 3. G. Iricoslata. 

4. G. cryplocarpa. 4. C. aquatilis. 

(C. liæmalolepis). 5. C. silicia. 

5. C. hyperborea. - 6. G. cæspitosa. 

• 6. G. saxatilis. 7. G. lurfosa. 

7. C. elylroides. 8. C. epigejos. 

8. G. salina. 9. C. vulgaris. 

. 9. G. subspathacea. 10. C. bicolor. 

\ 
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Sppciebiis nu merosi s - Caricum, quibus Flora Scamlinaviæ 

iTcenlius aucla, ut cculuriam jam excedauT, addenda sequens 
** * 

vuigo, ut videtur, pro C. Oderi sumla: 

C. fepidovarpa Tauscb: spica mascula solitaria longe^ ex¬ 

serta trigona, fcluincis 2—3 subglobosis confertis, bracteis erec- 

lo-palenlibus, sligm. 3, fructibus trigono-ellipsoideis inflatis ner¬ 

vosis squama «ovata longioribus, rostro incurvo patenti-bidentato, 

culmo triquetro, foliis angustis. — Kun%e Cur, t. 13 fv^, 2 

ubi plena expositio. 

Ad lilora lacus Håknasjön prope pagum Håknaböke ^in Par. 

Femsjö Smolandiæ occid. pro C, Oderi var. a me olim sumta. 

C. Oderi humilior est, foliis latioribus rigidioribus, brac-. 

teis palenlo-refraclis, rostro recto margine scabro indentes rec¬ 

tos iisso.' 

2. Notis ofver tvenue hestamda aiiaio'ga former af Carices 

spica androgyna composita s:j}iculis basi mascnlis; 

af E. Fries. 

Redan för trettio år sedan fann jag vid Almas, en af de 

intressantaste ocb Carexrikasle punkter i den torftiga Femsjö- 

floran, en spädare form, med grönhvita ax af C. leporina, som 

'sedermera skildes i Fl. Dan. under namn af C. ary;yro<^/o- 

chin ^ ehuru dess identitet med C, leporina icke kan be- 

Iviflas, hvarföre den ock af mig’ i S/irp, Agr.' femsjonefi- 

sis dermed förenades. — AVimmer upgifver i sin förlräöli- 

ga Schlesiska flora , all C, Brizoides Linné icke är annal än 
' \ 

en dylik albinos-varietet af C. Sebreheri, och en dylik graci¬ 

lare blek form af C. lagopina antog Horne mann för C. mi- 

crostaebya, som af Dreyer rikligt återförts till sin stamart. 

Alt Carea: canescens äfven forekommer med brunak liga ax har 

lange varil bekant; denna är säkert C. Gehhardi Hoppe (nec 

Schkuhr); C, Gebhardi Harim. åler är väl skild från C, ca- 
% 

nescens och en brun form af vår C, vitilis, TNov. Mant. IH. 

anmärkte jag, all C, glareosa-^ från Bottniska viken, vanligen 

erhållcs (= C, heleonastes Liljebl.') hvitaktig, men från Fin- 
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marken brun d. v. s. den äkla C, glareosa Wahlenb. Dersam- 

maslädes beskref jag en brun form af C. sleNnlala; efter ■ 

Langs noggranna granskning af C\ Grypos Schkuhr är denna 

jusl en dylik brun form af C. sle/iu/ala. På elt lorrl solöp- 

pet ställe vid Femsjö fans äfven en brunaklig,form af C. remo- 

fa; den var lågvext, styf;— om den fåll egel namn är mig icke 

med säkerhel bekant. Under mina ulllygter efler Carites denna 

vår IrälTades i Läbyiräsk en albinos-liifva af C, he/eotias/es och 

huru jag" skulJe kunna skilja den från Cnrex lenuifioro är mig i 
« 

icke ännu klart. Efter denna erfarenhet tvekar jag icke antaga j 

alt, in potes!ale åtminstone, samtliga arterne förekomma under 

dessa båda b(‘slämda och till utseendet afvikande former. Då ut- \ 

böjda småax ellei' frukter äro just något karakteristiskt för alla 

albinosvarielelerne, utom en större spenslighel och vekhet i al¬ 

la delar, mera utdraget strå, otydligare nerver o. s. v., rinner 

mig i sinnet, alt C, lUinnighansiana möjligen är en dylik al- 

binos-form af C, elongatn. Det fuUhomligt sähra är, all jag 

i vår vid Quarnbo samlat exemplar af C. e/ongnla med de ne- 

d,ra axen gyllrade och bladigl skärm, blekt hvitakliga» fjäll och 

omogna nervlösa frukter,-så lika C. Bönnighaiisiana, all jag ! 

icke linner lingasle skillnad, utom den lägre vexlen. C, norve- 

gica och C. loliacea äro de enda som jag icke känner under 

dessa båda former, men de böra eftersökas. Jag bör härvid 

likväl fästa upmärksamhelen deruppå, all en del exemplar af 

C* canescens Jirtna visa den mest förvånande likhet, om man t 

abstraherar färgen, med C> norcegica. Här äi likväl varsam- | 

het nödig; jag skiljer derföre imellan dem som bevisligen och 

säkert äro idenliska — och dem som ännu endast kunna be- • 

traktas som analoga. 

Vi hafva redan anmärkt, all dessa analoga former icke 

blott skilja sig genom färgen, ulan ock genom andra karakterer , 

som återkomma hos de motsvarande. Albinos-varieterne synas 

förekomma mest på kallare, för solljuset mindre öppna lokalile- , 

ter. Del märkvärdiga är, all dessa former äro bestämda, icke 

direkt öfvergående uti bvarandra, ulan i likhet Orchis sam¬ 

bucina rnhra och Hava s Alrinlex hortensis viridis och rnbra, ; 
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flera 7W^5-o;/?/w-formrr, ehuru vexando hland hvaraudra, antin¬ 

gen tillhöra den ena yllerligheten eller den andra. Äfven in¬ 

om de öfrige Carex-grupperne visa sig dyliUa analoga former, 

som för sin inbördes motsvarighet måste förenas, f. e. bland 

åckIcb: en med gulaktig och en med blåaktig vext, en med 

grönaktiga och en med sotfårgade frukter o. s. v. 

Denna idé, om dubbla bestämda former, som uplräda ana¬ 

loga hos alla förvanta arter af samma grupp, anser jag af hög¬ 

sta vigt. Jag har framvisat dessa i flera polymorfa slaglen bland 

S(i/ices, Polygono ^ Vtolæ, Jemför Nov. Mani. 111. p. 119. En¬ 

dast genom dessas rikliga urskiljande är del möjligt utreda de 

verkliga arterne. Nyböi^jaren, som endast fäster sid vid yt¬ 

tre utseendet, sammanblandar alltid de analoga formerne af 

skiljda arter, och åtskiljer de sammanhörande. 

Till närmare pröfning af dessa arters sammanhang lemna 

vi här en schematisk öfversigt''af de båda formerne; för en del 

arter svnes likväl den bruna, för andra den hvita formen vara 

typisk! Den atypiska ulmärkes med kursiv stil: 

1. C. Brizoides L. albinos-form af C. Schreberi. 

2. C. (iryyroy;fuchiii Horn. — — — T. leporina. 

3. C. microfdachya Horn. (nec Ehrh.)— C. lagopina. 

1. C. HeJeotKiales Liljebl. -- — — 

5. C. Bönni^hausiana analog med 

6. C. canescens albinos-form af 

7. C. vit ilis *) — — — 

8. C. stellulata — — — 

9. C. ieuuijiora W. analog med 

10. C. canescens firma analog med 

För den brunakliga formen af C. remota känna vi intet 

syiionynr och någon analog af C. foliacea är oss icke bekant. 

G. glareosa. 

C. e 1 0 n g a t a. 

C. Gebhardi Hopp. 

r., Gebhardi Harlm. 

C. grypos Schk. 

C. h e I e o n a s t e s. 

C. norvegica. 

*) Genom skriflel citeras till denna i Nov, Mant. 111. C.&alina Bong, 

i Ktället för glareo$a (två namn som jag vanligen förvexlar fast ej 

vexterna); i anmärkningen nedanför står riktigt C. glareosa. Äf¬ 

ven anhåller jag få rätta ett annat skriffel af Hunneberg för Mös- 

seberg som vextställe för Orobanche Cirsii, 



II. Anmälan. 1 

Plan till Aktie-1 echnhig for erhällande af torkade Vea ter ^ \ 
Pfön och Conrhylier frän Sodra Europa. 

N a l u r a I h is l or i e n s och horlik ullur ens iclkare och 
vänner inbjudas härmed vördsamt till lecknande al’ aklie-bidrag 
för en resa, som underlecknad, tili insamlande af Vexter^ . 
Eran och Conchylier^ kommer att förelaga genom olika delar 
a f S ö d r a E u r o p a. . * : 

Aktierna fördelas i hela ä 100 R:dr B:ko^ halfvn a 50 
d'.o och fjerdedels ä 25 d:i). | 

Hvarje hel aktie erhåller i 1) torkade Vexter: en sam- | 
ling af »//■//iV 1200 exlra-skandinaviska, faneibgama arier, i 
fullständiga, väl konserverade och med namn- ocli lokal-elikel- 
ler försedda exemplar, samt dessutom ett obeslämdt antal kryp- i 
togamer; i 2j ErÖn och 3) Conchylier: samlingar af allt hvad 
derulaf under resan anträffas. Palf och fjerdedels aktie er¬ 
håller samlingar af motsvarande värde, beräknadt efter grun-| 
den för hel aktie. 

Resan anträdes i höst, och är ämnad utsträckas till alla 
Södra Europas bufvudländer: Italien med Alperna^ Greklahd^ ^ 
Södra Erankrike ^ Spanien och Portug^al. f; 

Hvarje deltagare eger att, efter eget val, vid tecknandet i 
bestämma sig för sandingar från. alla dessa länder eller före-r; 
tradesvis från näy^ra vissa deraf, äfvensom (hvad vexter 
frön beträflai) för allmännare samlingar, eller för mera speci- 
el la af vissa familjer o. s. v. ' t 

Samlingarna blifva, allt efter aktie-egarnes olika önskan, 
antingen hemsäuda (mot frakt-omkoslnadernas erlä 
det antingen till hvar en säiskildl, efter upgifven 

äggande), och 
1 adress, eller ^ 

till ett ställe, för att sedan spridas, eller ock blifva de af den«^ 
resande hemförda. ‘ g 

De, hvilka godhetsfullt behaga befrämja företagets fram-| 
gång genom förskaffande af så många aktie-bidrag som möjligt, | 
erhålla gratis-samlingar af hvilken afdelning som helst. | 

Slutligen (år jag anhålla alt de tecknade bidragen benäget| 
insändas till undertecknad uti rekommenderade bref och så snart 
som möjligt, efter nedanstående adress. 

Stockholm den 20 Juni 1843. 

C. F. N y m a n, 
Med. Ph. Cand. 

(Adr. Sfvck/toint, Lndu^ardslands Skeppar- 
s^ata, S’:o S.) | 

Lista till anteckning är att tillgå hos Utg. af Rot. Notiser. | 

LUND, tryckt uti Lundberg ska Boktryckeriet, 1843. 



BOTANISKA NOTISER 

UTGIFNE AF 

AL. ED. LINDBLOM. 

N:o 8. . Lund Augusti 1845* 

I. Original-Afhandling. 

Plantæ Suecanæ ex lllustr, Kochii Fhree Germanicæ 

Synops-iy ed, 2, iflnslratæ\ Auctore E. Fries. 

Fesfos dies cu\(jue. Botanicorum pnrant ill. Kochii 

scripta; laudata classici operis nova editio jam omnium 

manu sine dubio teritur. Illustrationes, etiam plantas Sue- 

canas spectantes, sigillatim citare longe nimis deduceret; 

ex ejusmodi opere excerpta modo colligere opus foret pror¬ 

sus superfluum éc inane. Videntes v-ero priorem editionem 

sæpe sine necessario salis grano transcriptam alienisque 

plantis applicatam quædam specialius notare utile duximus. 

Exemplo sit Rosa tornentosa Suec., quam a Kochii fructu 

præcoci pulposo, petalis subcilialis e. s. p. differe jam pri¬ 

dem docuimus, nihilo tamen minus sub Kochiano nomine d& 

diagnosi apud ,nos vulgo propositam 'vidimus. Sed de hac 

Rosa, totius generis facile vulgatissima per Europam borea- 

fem, inulta in synonymis extricandis restant; magna pars 

synonymoruiiL /?. tomentosee ab Ill. Kochio adscripta ad 

hanc speciem pertinet. Hac ratione varia .operis Kochiani 

cuin Flora nostra componere eo magis mihi injunctum sentio, 

cum humanissimo Auctori debeo largam collectionem speci¬ 

minum, novitates operis citati illustrantium, quibus compa¬ 

ratio nostrarum facillima facta est éc tutissima. 

1. Thalictra y T, minori aflinia, eodem tempore & 

pari ratione in Flora Germanica Æ Suecica reformata. Re¬ 

stat igitur modo synonymiam componere. Th. sylvaivcum 

Koch , sec. locupletissima ipsius specimina, in Suecia non¬ 

dum lectum est. Th, minus Koch. Syn. & Nov. Mant.^ 

l 
«• 
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prorsus idem, eodenique modo limitatum. T//. majns Koch 

(Jacquini e formis majoribus d; hujus di praecedentis compo¬ 

situm est) est Th» flexuosum dumosum Nov. Mant. III.; nos 

enim hoc educavimus e semine humilis plantae, iconi TÄ. jlexuo- 

^/Reich. (Bernhardi numquani descripsit di vario tempore varia 

sub hoc nomine distribuisse videtur) di speciminibus Aucto¬ 

ris Th. collini VVallr. exacte respondentis. Ad T/i. Jac- 

quinianum Koch pertinet T. Kochii nostrum, sed forma 

, quaedam iconi Jacquinianae respondens in Sueeia haudiecta est. 

^ 2. Balrachia Siiecana sec. Koch Syn. augenda UanUn- 

culo paucistamineo Tausch di /?. Peliveri Koch, quos B. 

aquatico subsumsimus. At sine novo examine in floram 

nostram haud insererem; B. eradicatum^ e Lapponia, his 

insignius videtur. ' 

3. Si formae transitoriae transitum spccierum demon¬ 

strent, Banuncuhis flammula di B. reptans numquam essent 

distinguendi, sed fallaces sunt in speciebus determinandis 
\ 

ubique ct‘e characteribus male exceptis originem ducunt. Sic 

Ranunculus flammula ludit caule reptante, foliis linearibus, /?. 

reptans autem caule libero demerso foliis ovato-lanceolatis 

natantibus. Cardo differentiae posita est in foliatione diversa 

fructuque,, primo observante Cei. Lindblom ^ quem Kochius 

secutus est. Observandum vero est varia specimina B, flam- 

mulæ Auet. ad /?. reptantem^ multaque i?, reptant is ad R, 

flammulam pertinere, ut non ad priscos, sed secundum novos 

•limites determinandi. Porro in singulo capitulo fere i?, re¬ 

ptantis occurrunt carpella abortiva iis /?. flammulæ sat 

similia, nec haec verum transitum offerunt. 

4. Fons synonymi Aconiti Cammari L. ad A. StUrhea- 

nnm citati, est traditio apinl nos. a Linnæi usque tempori¬ 

bus in hortis pharmaceuticis servata ; jam ante quadra^inta 

annos docet divus Swartzius^ in Sv. Bot. t. 46, A, kapellus 

, Störkii sistere verum A. Cammarum L.!, qui suam speciem 

non ab exotica sed e planta culta d: nobis oflicinali deler- 
• / 

minavit! 

5. JFumaria Petteri Koch est nostra- F. media Nov. 

/ 
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1 Mant. III. Æ hanc sistere ^e^iainain F. mediam s. F. capre- 

I olalam occidentalem e spec. anglicis certi sumus. F, Petteri 

I Reich., e Kochio prioris var. niicrantha, in septentrione haud 

legitur. 

6. Naslfirtifim terrestre^ N. Armoracio ides Æ N. Par- 

bareoides Tausch in Suecia iV, ancipiti Wahienb. suhsumsi- 

imis iSc summo jure videtur Kochius de horum differentia 

dubitare. 

7. Eximiis speciminibus Arabidum e grege A. hirsutæ 

a Kochio largitis munito formas apud nos obvias plena cer¬ 

titudine determinare licet. Doiendum modo geographicam 

distributionem intra patriam haud satis esse exploratam. In 

hunc finem addo definitiones synopticas: 
i 

a. A» sagittata Decand. Koch!, foliis sessilibus basi 

profunde cordatis sagittatisque, auriculis patentissimis^ se- 

ininibuä punctatis undique alatis. 

— glaberrima Herb, Norm. Ji. Promiscua Cum analoga 

forma seq. in Olandia, & T, hirsnta glaberrima'Åwcc.wimm- 

que complectitur. 

b. A. hirsuta L. Koch! foliis sessilibus basi cordatis 

truncatisque, auriculis patulis, seminibus inipunctatis apice 

subalatis. 

~ glaberrima Herb, Norm, IV. Certissime est hujus 

varietas; dissentio de specifica' differentia A, sudeticee com- 

poni tamen tantum potest inquirpndo utrum hujus 1. alius 

sit var. glabrata, indicando qualem ante oculos habet A.' 

hirsutam. Plurimi dissensus verorum observatorum de spe- 

cihca differentia pendent e diversis plantis ante oculos po¬ 

sitis. 

c. A, glastifoliia Reich. foliis sessilibus basi cordatis, 

auriculis postice porrectis, seminibus apteris linea obscuriori 

cinctis. Herb. Norm. X. — Specimina hujus a me etiam 

lecta ad A. sagittatam citat Decand. in Syst. Veg. II. 

Arabis ciliata Rrown, Koch! ad præcedentem Se habet 

fere ut A. hirsuta ad A. sagittatam statura minori, siliquis 

duplo brevioribus d-auriculis ad basin nullis. Ad hujus va- 
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rielateiii pilosam ppriinpf A,cnrlisiUqna Oec.! Syst. cnjiis panca 

specimina, omnia qnæ sunt collecta, unica vice in rupibus ad 

Öfvedskloster Scaniæ reperi, at dein frustra sæpius quæsivi. 

Ad varietatem glabram pertinet A» c///«/« l)ec., quæ etiam a 

Linnæo in Gottiandia collecta, dein vero non visa, Tnrrilis 

alpina Linn, Herb. omnino ad veram A. ciliatam pertineat, 

nec ad A. hirsutam glabratam. Arabis curtisiliqucB nomen 

huic, speciei aptius foret, quam ciliaicc, ad formam glabra¬ 

tam atypicam pertinentis. 

A» Grcrr/rrf/Bess. Koch! pilis caulinis adpressis, semini- 

.biis reticulato-punctatis alatis in Suecia non lecta est. 

8. Nulla e novis Kocbii Violis, quas singulas largitus 

est, in Suecia hactenus lecta, sed singula sedulo inquirenda. 

9. Polygala calcarea Schultz, Koch! est P. amara 

Reich. cfe Nov, FI, Snec. — Et hujus éc E. depressæ ditfe- 

rentia a P. vulgari mihi adhuc dubia manet. P, amara ve¬ 

ra nullibi in Suecia lecta, nam ab alpibus ad Scaniam modo 

adest P, uliginosa, quam quidem III. Koch propter charac¬ 

teres acutos nondum cognitos P. amaræ subscripsit, de 

identitate vero non plene convictus est. Cfr Bot. Zeit. 1831. 

Hinc in floris Suecicis sub P. uligmosa servandam flngimus. 

De Lepigonis in peculiaai schedula de plantis Varbergii 

hac æstate observatis disseram^ 

10. Cerastium braehypetalum Desp., Pers. dc. ct- C. 

barbatulum a WahI. Carp, ad C. ovale eglandulosum, nec 

Kochi anam plantam certo pertinent. C. glutinosum c<. ob- 
•• 

scurum Koch est planta Olandica; /9. pallens Koch est 

Scanica , Hallandica. — C, glutinosum Kunih est alia planta, 

serius denominata, parum cognita, quæ. nomen mutet. 

I I. Malva fasligiala Cav., a Kochio il/. Alcece nunc 

subscripta, est FI. Scandinaviae civis; e Golilandia Æ Slesvigo 

(Poulsen) reportata. 

12. Tilia parvifolia /9. Koch., ob characteres essentia¬ 

les pedunculi, bracteae drc. neglectos, non potest esse 

nostra T, vulgaris. 
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13. Ononn spinosa FCocli non est O. sprnosa Siiecor* 

(lanlum ??ad O. aniiquoruin accedcns?? Fl. Scan. h. I.) éc an 

liæc Linnæo cognita fuerit, dubitemus. O. campestrem, 

antiquo Kochiano nomine, dictam mallem. In horto Llpsalien- 

si, ubi antiquitus ut nostro ævo tantum adfuit O. repens 
9 

spinosa <&. mitis, cum O. arvensi vulgo confusa, facile intel- 

ligitur, cur omnes nostras species sub O. arvensis nomine 

in ultimo opere, S^st. V>g. XII, conjunxerit. Ononid. re¬ 

pentem e Dillenio recepit, vix vidit ipse, alias sine dubio 

perspexisset identitatem plantae in Suecia vulgatae tfe in horto 

Ups, cultae. Hnj us Ononid. arvensis Linn. S. N. tres habe¬ 

mus formas, ab O. hircina O, spinosa Koch clare diversas: 

— dumelorurn^ erecta, ramosissima, inermis, floribus ge¬ 

minis infra apicem^ ramorum comosorum dense spicatis. Si¬ 

millima O. hircinæ Æ sa?pe commutata (etiam demum a 

Linnæo cujus primaria O. arvensis FI. Suec., dc. sine dubio 

O. hircina), sed diflert caulibus lignescentibus, spicis apice 

comosis, vexillo numquam emarginato. 

— spinosa^ adscendens, vage ramosa, spinosa, floribus 

alaribus solitariis sparsis. O. spinosa L. Suec. 

— repens, subradicans, bie\e sat dense .ramo¬ 

sa, villosior, spinis obsoletis nullisve, flor. pr. Obrepens L. d 

Auctt. , 

14. Maxime gaudemus genera naturalissima Viciæ 

Krvi d Orobi immutata ab Auctore-esse servata. Cum ge¬ 

nera sunt naturalia, hæc ad characteres reformare J’suminani 

Botanicis hæresinu dixit Linnæus. ?iGenus enim dabit 

characterem, nec character genusu d cum genus clarum, 

non violemus naturam ad nostra fragilia s}stematica prin¬ 

cipia. Characteres acuti utique amici, sed magis amica na- 

turæ vestigia. Quam multa, quæ verbis deiiionstiare non licet, 

credere cogimur!; d qui genera naturalissima rejiciunt 

ob characterum (nobis adhuc cognitorum! sed cognitio 

nostra admodum finita est) tenuitatem haXid absimiles iis, 

(jui omnia sibi incognita denegant. —r Lathyrus latifolius 

FI. ISuec. distinguitur a Kochio sub nomine L. plntyphylh 
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Kelz. Hic apud nos L. helerophyl/o Æ L, silvestri mullo 

serius (Sept.) florei. Exsiant vero inier Lalhyrum silvestrem^ 

platyphyllum cfe heterophyUum tot formæ inediæ, ut oliiii 

omnes conjunxerim, nec graviter errat, qui hos omnes 'con- 

junctim tractat. Sed si plures distinguentur, utique tres 

distinguendæ. 

15. Potent illa collina d; sordida (Giintheri) a Koc.hio iterum 

conjunguntur d: communis patria unionem suadet. In vivo 

vero P, collina nostra^ æque facile in P. vernam, quam P, 

sordida in P. argenteam inclinat. Specimen P. collinæ. 

Wib., a Kochio liberaliter oblatum, ad P. sordidam 

nostra Potent illa collina, nobis a Cei. Lehmanno determina¬ 

ta est d; cum descr. in laudati viri monogr. Potentill. opti¬ 

me congruit. 

P'ragaria Hagenbachiana Koch! sec. spec. tota facie 

convenit cum »Frag. n. sp. inter Pr. elatiorem d; F, collinam 

media;? ab eximio Blyttio prope Christianiam lecta. Cha¬ 

racter essentialis, foliol. intermed. distincte pejtiolatum, etiam 

in Norvegica adest, at peliolulus non adeo constanter elonga- 

tus ac in Kochiana planta. De identitate haud dubitem. 

16. Agrimonia odorata Koch! est omnino A. procera 

Wallr., sed ut Kochius plene demonstravit wyh A. odorata, 

quod nomen in Agr. repentem perperam transtulit Wallioth, 

quemque nos in Nov. Mant. 111 nimis creduli imitati sumus. 

17. Ad continuandum jus civitatis Posce lucidce (H, bal- 

licæ Roth) in Flora Eiiropæa, observem eandem jam ante 

plures annos lectam ad litora freti Öresund in Scania, nem¬ 

pe a Cei. Uingio ad Helsingborg, a Lib. Bar. Gyllen- 

stjerna ad Krapperup etc.; sed Aineiicanain {»lantam in 

flora, nostra recipere, analoga auctoritate haud præsente, du¬ 

bitavimus. 

18. Rosam inollissimam nostram, quando Kochio inno¬ 

tuerat, ab hoc ingenuo observatore fore,distinctam a P. /o- 

mentosa Koch, numquam dubitare nobis' licuit. Dicitur P. 

ciliato-petala Bess., sed nomen hybridum, e giæca et latina 

lingua, Æ incongruum (petala variant integerrima) ægte 
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ndniitlerem, præcipne cum pxslent innumera anliqiiiorn sy¬ 

nonyma apiiora. Huo enitn II, villosa Linn. Suec., WahL 

Sil ec., Rosa toinentosa St/ec, flec.^ et oninia Swartziana sy- 

^ nonyma a Kochio in Fl. Geriii. ad R. (omentosain duela. 

i; Poiro Ilosa mollis Smitii! ex authentico tpec. efe plurimæ e 

\ Rosis \illosis Woodsii; itidem /?. mollissimæ de. Botanic. IGermaniæ borealis; est nempe hæc Rosæ species per omnem 

Europam borealem inter affines ubique longe vulgatissima, E, 

lomenlosa autem ad litora maxime australia rarissima; ubi 

bæe Milgatior, ut in Germania .australi, /?. mollissimam ex¬ 

cludere videtur. 

Rosa mollissima y, Nov, El. Suec, ulterius inquirenda; 

siccaiif modo vidi. iSinguliim verbum ll, spinuiifoliæ Dema- 

I ira, Koeli syn ed. J. in specim. præsens quadrat. 

19. Collatis speciminibus Kochianis Sedi maximi^ S, 

I purpurascentis d* S, Fcbariæ^ duas recipimus in FI. Scandi- 

j nav., S, maximum d S, purpurascens (IS. purpureum Fl. Hali., 

i JScan.); *S\ Eabitria apud nos haud lectum est. 

I 20, Pastinaca opaca Kocb omnino est P. sativa silve- 
\ I 

stlis iVou. Pl, Suec, — Aliam habemus simul P, sativam 

j prorsus silvestrem, sed hujus folia ne subtus quidem pubc- 

I scentia, sed utiinque glaberrima d nitida. P. opaca differt 

a P, saliva^ ut Pimpinella nigra^ itidem a Kochio nunc di¬ 

stincta, a P,‘saxi/ijfga; apud nos- Pimp. nigra d Past. opa¬ 

ca quoque lantuiii in eadem regione et in eodem solo obvi¬ 

am veniunt. 
V 

121. Kochio docente nunc distinguimus binas species 

sub Heracleo sibirico hactenus conjunctas > in Herb. Norm. 

sub variis formis exponendas; alterum H, sibiricum 

alterum appellamus H, Suecicum (H. sibeiicum Herb, Norm. 

IV), quod per Sueeiam proprie sic dictam vulgatissimum, 

nunc latifolium, nunc angustifolium, sed exceptis oris proxi¬ 

mis orientalibus ne quidem in Gothiam descendit. Multa 

memorabilia restant in Heracleorum historia, suo. loco enar¬ 

randa. - 

22, Valeriana exaltata Mik. est V. officinalis altissi- 

0 
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iiia' Fl. Scan. — Communis nosfra F. oJJicinaUs unicaulis 

est, at stolonibus 'ulgo destituta; sed specimina stolonifera 

nuper legit C. F. N) in a n cfc inquiratur an in planta sero¬ 

tina demum explicentur. 

23. Gjiaphalium Hoppeaniim Koch promiscue cum G, 

sw/>iViO e Norvegia recepi di; dubius pro forma tenella G, Nor- 
I 

vegici sum si. 

24. Postquam 111. Koch agnovit identitatem Erigeri 

drÖbachensis s. elongat i mei, foliis glaberrimis, margine quo¬ 

que prorsus detonso, cum E, anguloso Syn. ed. 1., gaude¬ 

mus nobis licere huc prorsus reducere E, acrem angusta¬ 

tum^ quem cum hoc 'seriem efficere prorsus contiguam in 

Nov. Mant. III jam indicavi, sed planta ipsa viva haud visa 

ab aliorum auctoritate in proponendi modu recedere non 

ausus sum. Specimina minora distincte ciliata sunt, media 

obsolete pilis brevissimis incurvis, majora prorsus glabra cfr. 

descriptiones in Nov, Mant, 111, Hæc est planta annua 1. 

biennis — dc bine necesse omnino fit distinguere E.glahra- 

inm Hook. Has species nunc sequenti ratione in nuperius 

distributis exempl. Herb. Norm. disposui* 

E, drÖbachensis s. elongatus (Annuus), caule tereti lævi 

glabrato racemoso paniculatoque-cor} mboso, foliis subline- 

aribus elongatis integerrimis strictis; inferioribus in petiolum 

attenuatis; involucris glabriusculis terminali majori; radio 

erecto discum æquante vel paulo superante; fioribus femineis 

interioribus filiformibus nutnerosis. 

a. major, subpaniculatus, foliis glaberrimis margineque 

nudis. El, Dan, i, 874. E. elongatus Ledeb, — var. a. Nov, 

Mant, 111, 

b. minor, gracilior, simplex, foliis margine ciliatis. £. 

acris v. angustatus Hartm, 

Nomen E, DrÖbachensis antiquissimum, E2, elongat i 

aptissimum, perinde mihi erit cui præferas. 

E, politus (Perennis) glabratus, caule leviter angulato 

lævi racemoso, foliis lanceolatis subserrntis inferioribus laxis, 

radicalibus subovalibus in petiolum attenuatis, involucris 

/ 



121 

æqualibus nudis, radio siibpatente discutu conspicue supe¬ 

rante, floribus femineis interioribus iiliforiiiibus numerosis. 

Merb, Norm. VIII. suppi, n. i. b. E. glabratiim Hook. Fl. 

Bor. Am. nec Hoppe. E. Villarsii Hartm. nec Bellard. Erig. 

elongatus b. Nov. Mant. III. Quid E. elongalus ad E, 

acrem ^ id E. polilm ad E. alpinum & E. glabralns Hoppe 

ad E. nnijlorum ^ nempe status elatior, magis multiflorus 

glabratus, licet singulum bonam efflcere speciem non du¬ 

bitem. 

25. E descriptione Kochiana Malricurice Chamomillce 

Parisiensis s. M. coronalæ Gay (cfr. Nov. Mant. lllj patet 

hanc a M. maritima L. «sse diversam; addere vero liceat 

etiam in JH. Chamomillce nostiæ acheniis immaturis radii 

adesse coronam membranaceam dentato-partitam achenio Ion-- 

giorem. Kochius in AI. Chamomilla numerat 5 lineas eleva¬ 

tas s. costas, nos 1. c. modo tres, eadem tamen est planta, 

nos enim 2 extimas costas pro angulis ipsius achenii sum- 

simus. Nostram Alatr. maritimum cum Pyrethro maritimo 

Smith identicam habet Koch. 

■ Plurima, quæ ceterum e plantis Kochianis didici, dif¬ 

feram , donec pars altera Synopseos publicata. Addem mo¬ 

do Hieracinm bifurcum Koch! esse H. brachiatum Bertol., 

a me ad H. Jallax citatum. 

II. Utdrag ur utländska arbeten. 
Instruktioner for iakttagelser bf ver periodiska fenomener 

inom vextverlden f//' Q u e I e 1 e I och Spring. 

Vid flera lillfällen under de sednasl förflutna åren har Utg. 

upmanat Skandinaviens Botanister atl anställa iakttagelser öfver 

vårens utveckling, och sökt visa vigtcn af desså och likartade 

observationer. Till ju flera fenomener sådana iakttagelser öf¬ 

ver vegetationens förhållander utsträckas, desto intressantare 

och mera uplysande blifva de, äfveusom på jit flera särskildta 

ställen de samtidigt anställas; men skola de i sådant fall få nå¬ 

got verkligt värde, så är det nödvändigt, att de allestädes verk- 
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ställas efter samma plan och på samma säll. — Afven i ullandet 

har upraäi;ksamhe(en nu åler rik lats åt delta ämne; och då del 

i vetenskapligt hänseende vore af hög vigt, alt de iakllagelser, 

som göras hos oss, sältas i sammanhang med dem hos ullän- 

ningarne', så har Utg. ansett det ej vara ur vägen all här i öf- 

versältning meddela det hufvndsakligasle af ell i N:r 1 af inne¬ 

varande årgång af Flora oder Bol. Zeilung infördi uldrag ur en 

i BuUetins de Pacadefnie royale de Bruxelles inlagen afhand¬ 

ling innehållande de af Urir Q ve le let och Spring meddela¬ 

de instruktioner, som ligga till grund för hilhörantle observatio¬ 

ner på mångfaldiga ställen i Belgien äfvensom i Regensburg. — 

HrQvetelets framställning innefaHar hufvudsakligen följande. 

' Under del jorden fulländar siti årliga omlopp, utvecklas 

på dess yta eA rad af företeelser, som årstidernas periodiska 

återkomst regelmässigt ålerförer i samma ordning. Dessa feno¬ 

mener hafva, betraktade isolerade, i alla tider utgjort föremål 

för forskarnes upmärksamhet; men i allmänhet har man försum¬ 

mat att studera dem såsom tillhopa utgörande cll helt, och man 

har ej försökt all upfalla lagarna för deras beroende och öm¬ 

sesidiga förhållande till hvarandra. Ltfnadsfenomenen hos den 

ringaste Aphis, det oansenligaste insekt äro bundna vid lifsfc-' 

nomenen hos den vexl, som gifver den näring; denna vexl åter 

är i sin småningom skeende utveckling på vist säll att betrak¬ 

ta som en produkt af alla de säll, hvarpå solen och atmosieren 

förut inverkat. Ett studium, som omfattade alla de periodiska 

fenomenen, vare sig dagliga eller årliga, skulle vara högst in¬ 

tressant. 

Alt iakttagelserna anställas Ith/ldlgl på en stor mängd en¬ 

skilda punkter, är en'om^sländigbei, som företrädesvis gifver 
\ 

dessa undersökningar en hög grad af vigt. Redan en enda vexl 

med noggrannhet studerad skulla lemna de intressantaste resul¬ 

tater^ man skulle på jordytan kunna updraga synkronisliska 

linier för dess löfsprickning, blomning, fruktmognad, o. s. v. 

Syrenen (Syriitga vuly;aris) l. ex. blommar i trakten af Briissel 

d. 5 Maj; nu kan man föreställa sig på jorden en linia, på hvil¬ 

ken denna buskes blomning infaller på samma lid, äfvensom 
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andra Jinier, för hvilka blomningstiden iiili äffar 19, 20 eller 30 

dagar tidigare eller sednare. Månne dessa linier komma all in¬ 

laga lika långt afstand från hvarandra? blifva de analoga med 

de isolerma? i hvilka förhållander komma de all bero af hvar-' 

andra? *) — Komma å andra sidan de isanthetiaka linierna el¬ 

ler de för lika blomningstid all fortgå parallell med dem för 

löfsprickningen eller andra tydligt framstående fenomener i in¬ 

dividets utveckling? Under del l. ex. Syrenen i Briissel börjar 

all blomma d. 5 Maj, utvecklar samma buske på många nord¬ 

ligi derifrån belägna punkter under samma tid endast blad; den 

linie, som drages genom dessa ställen, står såledss iförhållande 

lill den isanlhetiska. Vidare upslår den frågan, om på desläl- 

len, der löfsprickningen inträffar på en och samma dag, äfven 

blomutvecklingen och fruktnfognaden eger rum på samma da¬ 

gar. Redan häraf finner man, äfven då man blott fäster sig 
\ 

vid de enklaste upgifler, huru många märkvärdiga förhållander 

skola kunna härledas ur ett system af liklidiga iakttagelser an¬ 

ställda efter en storartad måttstock. Ingalunda mindre märkliga 

resultater skulle företeelserna inom djurvcrldcn, särdeles fiytl- 

fåglarnes låg, erbjuda. 

Studerandet aUde periodiska företeelserna förutsätter en 

lemligen djup kännedom om de meteorologiska fenomenen, eme¬ 

dan de förra hufvudsakligen bero på de sednare. Meteorologien 

måste derföre fortgå parallell med nu ifrågavarande observatio¬ 

ner, och såsom en ledning för omdömet öfver de observerade 

lesullalerna vid hvarje steg visa, huuivida de almosferiska infly¬ 

telserna äro i sitt normala tillstånd eller förete någon anomali. 

För all efter en större måttstock kunna åstadkomma hit- 

börandc iakttagelser har Hr Q ve te le t förmått flera både in- 

och ul-ländska forskare all anställa sådana. Då det framförallt 

är af vigt all en och samma plan ligger till grund för alla dy- 
/ 

lika , emedan de i annan händelse ej duga lill jeranförelse eller 

lill deducerande af några allmänna lesullaler, så har del varil 

Huniboldt, Schouw ni. fl. hafva gifvit exempel på analoga 

undersökningar i fi^åga om gränseu för vinrankans, olivens ni. fl. 

odling och dessas förhållande till de isoterma linierna» 
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nödigt alt framställa några inslruklioner för iakllagelsernas an¬ 

ställande. Hr Qvetelet har ock upsalt sådana hvaraf följande 

är det hufviidsakliga. ' 

Med hänseende tdl meteorologi och fysik. Bland hithö¬ 

rande instrumenter tillkommer främsta rummet termometern; 

det är mest ändamål&enligt om luftens och jordens temperatur 

liklidigt bestämmes. I fråga om den förra torde det vara nog" 

att dagligen annolera varmen blott _pä en bestämd timma, hvar- 

till kl. 9 f. m. torde vara mest passande. Men dessutom måste 

man genom en derlill inrättad termometer dagligen bestämma 

' dess maximum och minimum. — En särdeles upmärksamhel för- 

Ijenar jordtemperaturen förnämligast i de lager, hvari trädens 

rötter intränga. Ganska intressant vore alt hvarje dag observe¬ 

ra gången af 3 eller 4 termometrar, hvars kulor voro i verti¬ 

kal linie lika långt aflägsnade från hvarandra; den förstes kula 

skulle vara omedelbart under jordytan och den sistes i ett djup 

af 6~8 decimelrer. För sådana iakttagelser konstrueras sär¬ 

skilda lerhiometrar med skalor, som slå ofvan jordytan, och 

kulor, som i förhållande till rören ega en temlig stor kapasitet. 

BäsL nedsättas de på jenan mark, som är skyddad mot solens 

direkta påverkan. Kunde man observera med 2 serier af ler-» 

mometrar, en i «kuggan och en i solen, vore det så mycket 

bättre. — Observationstiden bör vara kl. 9 f. m. 

Äfven barometern bör dagligen observeras åtminstone på 

en viss bestämd limma ^ äfven med hänseende till den bör dess 

högsta och lägsta stånd iakttagas. -- Likaledeå bör upmärksam- 

helen fästas på .hygromelern eller, ännu bättre, psykromelern. 

— Mängden af nederbörden undersökes medelst udoineler. 

Vindens riktning och styrka bör sorgfälligt antecknas; äf- 

vensom väderlekens tillstånd. För alt angifva graden af himla- 

hvalfvels renhet och klarhet, kan decimalbråk användas, så alt 

cu fullkomligt klar himmel ulmärkcs genom 1 och en alldeles 

molnbeläckt med 0; inellangraderne ullryckas medelst decima¬ 

ler. — Stormiga, töckniga, o. s. v., dagar böra också antecknas. 

Utom dessa vore'det intressant om lufleleklricilel, jordmag- 

DClism, sljerufall, nordljus, källors,, vexlers och djurs tempera- 
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Itir» ebb och flod, ni. m. observerades; hvilket dock i allmän¬ 

het ej kan ske af andra än dem, som aro i tillfälle" alt nästan 

helt ocb bållet egna sig åt meleorologiska och fysiska obser¬ 

vationer. 

Aled hänseende till vexlrikef. Specielt hithörande iakt- 
# \ 

lageiser kiinna hänföras under Ivenne synpunklei-, allteftersom 

de afse vexlernas årliga eller dagliga perioder. En årsperiod 

är den, som förflyter mellan Ivenne på hvarannan följande för¬ 

nyelser af blad, blommor och frukter. — Den dagliga perioden 

fortfar till återinträdandet af den limma eller stund på dagen, 

då vissa slag af blommor öppna sig; ty liksom alla vexter ha 

bestämda tidpunkter för deras löfsprickning ocb blom^ning, likså 

öppna och tillsluta vissa vextarler sina blommor på bestämda 

stunder på dygnet ocb pa samma ställe alltid på samma limma. 

Resullaterna, som dessa företeelser lemna, äro af stort intresse 

ej blott för meteorologien, ulan ock för vexlgeografien. 

Hufvudsaken vid studerandet af dessa företeelser är alt gö¬ 

ra iakttagelserna korresponderande, så alt de resultater, som 

i de på ett ställe anställda erbjuda, kunna sältas i förhållande 

j med de på andra trakter erhållna. För all lättare ernå delta 

syftemål tjena följande anvisningar. 

1 dp;a om de årlis:a ferioderna. — Från hithörande iakt¬ 

tagelser böra ulan undanlag alla enåriga vexter uteslutas, eme- 

I dan de upskjnla ganska olika allt efter tiden, då de såddes, 

I hvadan de från dem hämtade upgifler ej egna sig till jemnfö- 

j relser^ af samma orsak böra äfven tvååriga vexter uteslutas; 

hv;arvid dock undanlag bör göras i fråga om vinlersäd, såsom 

vinlcrråg och vinlerhvete, emedan de alltid sås vid samma lid 

och derjemnte äro de allmännast kultiverade vexter. — Således 

återstå perenna och Irädarlade vexter, bland hvilka de sistnämn¬ 

da äro de vigligaste, emedan de äro mera utsatta för den dub¬ 

bla inverkan af luft och jord och emedan de i fråga om löf¬ 

sprickning äro lättare alt observera. Men äfven bland dessa, bör 

man laga sig tillvara alt ej observera andra än dem, som åt¬ 

minstone ett år förut varit planterade.— Bland de perenna bör 

man utgallra alla sådana, som blomma, under hela året och bil- 
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dat knopparna före vintern, såsom Leontodon Taraæ.^ Si ella- 

ria media^ Senecio vulgaris^ emedan dessa ej ha några be¬ 

stämda epoker och deras blomningstid icke är regelmässig vid 

vårens början. — Bland odlade vexler bör man utesluta sådana, 

som genom kulturen frarhbringa varieteter, emedan man, för all 

få fullt tillförlitliga resultater, på alla ställen borde observera 

alldeles samma slags varietet. Slutligen bör man ej anställa 

sina observationer på sådana arter, hvilka antingen äro svåra 

ätt skilja från sina slamsäglingar eller hvilkas arträtt är under¬ 

kastad tvist, emedan man i annat fall möjligen på olika ställen 

observerade olika arter, ehuru under samma namn. — I enlighet 

härmed meddelas en förteckning på en del vexter utur alla de 

särskilda familjerna, hvilka Förf. anser isynnerhet egnade till 

anställande af de ifrågavarande observationer. Ref. vill här ne¬ 

dan meddela elt utdrag af denna lista, såvidt den afser svenska 

eller i Sverge allmännare odlade vexter. 

Förf. öfvergår derefter till framställningen af några punk¬ 

ter, som böra iakttagas vid sjelfva oLservalioner.— Linné antog 

fyra observalionsmomenter: löfsprickningen, blomningen, frukt¬ 

mognaden och bladfällningen. — Andra hafva gått längre och 

mångfaldigat dessa momenter, hvilket.dock synes vara hvarken 

nödvändigt eller nylligt, ty derigenom uphöra observationerna 

att vara komparativa och förlora således sin hufvudkarakter. 

Redan bland de af Linné upgifna äro några som äro användba¬ 

ra allenast på ett litet antal vexter; sålunda kunna bladulveck-' 

lingen och bladfällningen endast bestämmas för trädaktiga vex¬ 

ler. Förf. anser derföre tillräckligt att antaga de fyra af Lin¬ 

né anmärkta, hvarvid särdeles sorgfällighet bör riktas på blad¬ 

utvecklingen, såsom den vigtigaste och som i npdfall kan vara 

ensam tillfyllestgörande.,— Vid anställandet af sjelfva iaktta¬ 

gelserna kunna två metoder användas, i det alt. man kan obser¬ 

vera vexterna antingen i vildt eller odladt tillstånd. Den förra . 

synes ej erbjuda tillräckliga bjelpmedel och vara underkastad 

alltför stor osäkerhet, emedan iakttagaren hvarje dag har alt i 

genomse ganska skiljaktiga trakter och aldrig är säker alt på 

samwä vext kunna anställa en ny observation. Förf. anser der¬ 

före, alt iakttagelserna böra göras på individer i en väl luftig i 

trädgård, der de hvarken äro skyddade för vädrets inverkan ej ! 

heller få vara utsalla för någon mot söder belägen mur. Ifrå-l| 
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; ga om skogsträden, så böra de väljas på fria (altet, ej ini sko- 

i gar, emedan väderlekens inverkan här är ganska olika. 

Herr Q ve tel et anser att löfsprickningsepoken bör utsättas 

då de första bladen utvecklat sig, och , blomningsepoken ^ dä 

I första blommorna utslagit. Fruktmognaden bestämmes hos vex- 

I ter med frukter, ^om öpna sig, efter fruktgömmenas upsprin- 

I gande, men hos vexter, hvars fruktgömmen ej öpnas, då man 

i tydligen kan antaga frukten som mogen. , LöfTällningen anses 

i inträffa , då.största delen af bladen affalla; denna epok gäller dock 

j blott om trädartade vexter, och bland dessa får man helt och 

? hållet utesluta dem med ständigt giönskandeblad. 

I fru^a om de da^Ii^a perioderfia anmärkes, att det vo- 

' re af stort intresse alt känna den timma då vissa plantor, hvil- 

! ka ega förmåga att på en bestämd stund öppna och tillslfita sina 

* blommor , på hvarje särskildt ställe fullgöra detta. Men som 

i det skulle vara för mycket besvär, att för hvaije dag anställa 

i dessa iakttagelser, så föreslås alt de göras allenast vid dagjem- - 

f ningen och sommarsolslåndrt. — Med afseende på de vexter, 

I som kunna utgöra föremål för sådana observationer, anmärkes 

i allenast alt de böra vara fullkomligt friska och utsatta för fria 

i luften ; Leoiit, taraxacnm ånföres såsom särdeles passande. 

Härefter följer förteckningar på de vexter, hvilka Hr Qve- 

: lelel anser särdeles passande för ätt med dem anställa ofvan- 

! nämnde iakttagelser, hvaraf Ref. vill här lemna ett efter sven- 

I ska floran lämpadt utdrag; de med kursiv stil utmärkte' äro 
♦ 

' sådana , som företrädesvis böra observeras. 
^ ' 0 ■ ' 

I Med hänseende till de årliga perioderna: Ahies Larix; 

i Taxus baccata, Ahii/s ^hrlinösa^ Retula alba. Salix caprea^ 

»amygdalina; Populus alba. Corylus avellana. Quercus Robur, 

I Fagus silvatica ; Ulmus campestris; Chenop. bonus Henricus, Po- 

j lygon, bislorta; Lamium album; Nepeta calaria, Giechoma hede- 

jrac., Pigilalis purpurea, Scrophularia nodosa, Verbasc. Thapsus, 

iSolanum Dulcamara.; Symphytum officin., Pulmon offic., Echium 

I vulgare. Convolvulus sepium, Planlagö major, Polemon, cærul., 

i Cynanchum Vinceloxic., Springa vnharis^ Fraxinus excelsior, 

I Ligustrum vulgare. Primula elatior, Stalice armeria, Erica vu/- 

jg77r/V, Vaccin, myrtillus, Campan. persieæfolia , Tussilago petasi- 

les, Chrysanth. Leucanlh., Scabiosa succisa, Lonicera Pericly¬ 

menum, xylosteum, Vibflrnum opulus. Sambucus nigra. Cornus 

sanguinea. Hedera Helix, Archangelica offic-. Sedum Telephium,^ 
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Saxifraga crassifolia, PhiJadelphns coronarim^ Epilobium angii- 

slifol., Cratægus oxyacanlha, Rosa cenlifolia, Fragaria vesca, 

Rubus idæus, Prunus Padus, Orobus vernus, Trifolium praten¬ 

se, Rhamnus Frangula, Evonyrous europ., Ribes rubrum, 

sempervirens^ Geran. pratense. Malva silvestris, Tilia parvifiora, 

Hypericum perforatum, Æscuhts hippocast,, Dianthus caryo- 

pbyllus. Stellaria holostea, Ftola odorata, Helianlhemi vulga¬ 

re, Anemone nemorosa, Ranunc, Ficaria, Berberis vulg.. Che¬ 

lidon. majus, Nuphar luteum, Paris quadrifolia, Hydrocharis 

morsus ranæ, Alisma Plantago, Orchis latifolia, Narcissus pseu- 

donarcissus. Galanthus iiivalis. Secale cereaJe, Triticum hy~ 

hernum . Arum inacui.-, Equiset. arvense, hiemale. 

Med hänseende lill dagliga perioden: Anagallis phocnicea, 

Calendula arvensis, Campanula Speculum, Cichorium Endivia, 

Convolvulus Iricolor, Lactuca saliva, Leoni, larax., Nymphæa 

alba, Oenolhera biennis, Ornilhog. umbellalum. Portulaca ole¬ 

racea sativa. Sonchus oleraceus, Tragopogon porrifolius, pratensis. 

(Foris.) 

IIL Hvarjehiin(]a* 
1. Doc.Liebman hemkom i Juli med en rik skörd, nied 

hvars ordnande och redigerande af gjorda observationer han 
nu är sysslosatt. Det kan anses som en ovanlig lycka, at 
alla de remisser af lefvande och inlagde vexter, frö, m. in 
som han under sin resa tid efter annan hemsändt, ankommit 
oskadade, med undantag af en enda, hvaraf dock ganska 
mycket var konserveradt och andvändbart. 

2. .Prof. Koch har utgifvit första afdeloingen af 2:a 
upl. af Synopais flores german, et helv. Den oii fattar till 
och med Compositæ corytnhiferæ. 

3. Doc. Arrhenius har utgifvit en atlas Öfver vext- 
rikets terminologi och Herr Tors sel 1 en förteckning på 
alla skandinaviska lafvar. 

Orsaken till det oförlåtliga dröjsmålet med utgifvan- 
dct af närvarande nummer är att söka dels deri att utglfva- 
ren tillbragt på landet största delen af sommaren, dels ocb ’ 
hufvudsakligen deri , att arbetet på tryckeriet måst afhrytas ^ 

'• till följe af flera arbetares iråkade sjukdom. September num-j 
ret är under arbete och Oktober numret skall ock oförtöf- ,■ 
vadt utkomma: ett literaturbihang skall åtfölja ‘ ett bland 
dessa num ror. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1843. 
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BOTANISKA NOTISER 
UTGIFNE AF 

AL. ED. LINDBLOM. 

^•0 9. Lund September 1845- 

-1. Original-Afhandlin^ar. 
1. Äofts om Sfäglet Schedonorus; <7/’E. Fries, 

t 

Uli myckel naturliga och stora familjer möler det vanli- 

ligen mycken svårighet att fördela dessa i naturliga slägten. 

Bland JJmbellif'eræ hzT man, för att vinna någon reda, varit 

nödsakad alt opgifva hoppet derom; så alt endast de mest i 

ögonen fallande, såsom Bupleiirum^ bibehållas ulan afseende 

pa karaklerernas afvikelse. För konseqvensens skull har man 

bland Crucifevæ måst öfverflylta vissa arter Jill andra slägten 

än som naturen tydligen anvisat, f. ex. Sinapis nigra^ Arabis 

ihahana; och för nya tidens fordran på karakterer vill man 

bland Legtiminosæ utplåna de mest naturliga slägten, på hvil- 

kas sjelfsländighet och begränsning ingen enda Botanist under 

-flere sekler förr Iviflal, såsom Orobus, Lalhyrus, Krvutn, FV- 

cia. Det är tidsandans fordran på kontroller I Helt olika är 

åler förhållandet med Gräsen, De sönderfalla icke blott i na¬ 

turliga slägten, ulan dessa låta äfven genom karakterer skarpt 

begränsa sig. Det ligger i sakens natur alt Linné, som nä¬ 

stan först ordnade gräsens slägten, måste bilda dessa kollekti¬ 

va; men icke dess mindre bihehöllos de allmänneligen lemlig^en 

oförändrade till Palisot anställde den revision, som sedan 

alltjemt fortgått. Palisots många nya slägten blcfvo i bör¬ 

jan lemligen allmänt ogillade; men hafva sedan småningom blif- 

vit icke blott antagne ulan äfven “ ökade, hvarigenom Agroslo- 

logien onekligen vunnit. 

Bland de af Palisot bestämda men ej allmänt antagna 

slägten utmärker sig Schedonorus i så många afseenden, att 

% 



del icke lämpligen kan förenas livarken med Bromits eller Fe¬ 

stuca, Det är icke egentligen alt anse som medelform imel- 

lan dessa begge slaglen, då det genom sina hoptryckta valvler 

och synnerligast genom sina iipåt vidgade små-ax (en hufviid- 

karakler, som äfvcn bestämmer iinderafdelningar inom den¬ 

na familj och närmar del nägol Avefiece') från båda afviker och 

visar sig- vara ell verkligt sjelfständigl slägte. Upfalladt från 

denna syijpunkt måste flere lill Schedouorus räknade arier 

återföras till Festuca^ såsom Festuca prat ensis,til orea^ g;i^an- ' 

iea, men å andra sidan delsamma riktas med flere, för verkli¬ 

ga Bromi ansedda arier, såsom Bromus sterilis, tectorum, \ 

Madritensis, m. fl. Vid forsla påseendet kan denna förening ! 

synas artificiel; men vid närmare granskning finner man läll, i 

att skilnaden endast beror af den ellåriga eller fleråriga rolen, | 

hvarefler slägtet synes oss lämpligast fördelas i tvenne seklio- 1 

ner. Hvad som yllerligare bestyrker dessa sektioners nalurli- | 

ga samband är, alt uli dem båda blomvippan parallell fram-* 

går från slyft iipräll, såsom Sc/udonori erecti och Mitdriten- ] 

sis, Ull slak och hängande, såsom hos Schedouorus asper, 

tectorum och sterilis, 

ScJied, laxus (Bromus Horn.') är perenn men har fullkom¬ 

ligt utseendet af do sistnämnde. Samma förhållande eger rumij 

inom släglena Bromus och Festuca, j 
i ‘ 

Af följande korla diagnos!ik hoppas vi skillnaden-blifva 

fullt klar: 

Bromus: Panicula verticillata, rachi lereli contigua. Spiculæ 

mullifloræ, sursum decrescentes, gluma inferiori 

nervosa. Valvulæ venlricosæ oblusæ, apice bifidae,, 

arisla dorsali. Styli c lalere germinis. (B, secali-^ 

nus, hrachystachys, arvensis, pratensis, racemosus,, 

mollis, hordeaceus), i 
T 

Schedouorus: Panicula verlicillato-racemosa, rachi edenlula 

Spiculæ mullifloræ, , swow/;* dilatatæ, gluma inf^ 
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riori uninervi. Valviilæ compressæ^ lanceolalæ, sur¬ 

sum altenualæ, nervis fribns mediis in aristam 

• stihapica/em confluentibus, Slyli e lalere germinis 

egressi. * - 

Species Svecanæ: 

* Perennes: 

1. S, inermis, (Bromus L.) — 2. S, asper, (Bromus 

Murr.) — 3. S, erectus, (Bromus Sm.) 

** Annui: 

4. Ä, st er il is (Bromus L.). — 5. S. tectorum (Bro¬ 

mus L.). 

Obs, Bromus erectus subrectus Nov. Mant. III videtur 

nova species. 

Fest u ca: Panicula racemosa, rachi excisodentata. Spiculæ 
X. 

multifloræ, sursum decrescentes. Valvula exterior 

vcnlricoso-teres, acuminata, nervis in arislam ter¬ 

minalem confluentibus. , Stylis terminalis. 
A 

✓ 

A ' ' 

J 
K 

I 

2. Anmärkningar ofrer bestämmandet af slägtnamnen Arun¬ 

do och Coeloglossum; af E. Fries. 

t 

Under fördelandet af en' del äldre kollektiva vextsläglen 

uti smärre naturligare kommer man ofta i tvist och villrådighet 

om det förut bekanta namnets beslämmande. Slagtet Arundo 

erbjuder bäruppå ett i ögonen fallande bevis; det har blifvit 

öfverfördt på samtliga de slaglen, som af det gamla Linneanska 

upslålt. Härvid borde på namnens äldsta historiska uprinnelse 

och bruk läggas hufvudsaklig vigt, helst när de som och 

' Phrngmites hafva sin rot ända ned i Grekiska fornåldern. Phra^- 

mites har väl nu allmän^ blifvit anlaget; men släglnamnet Do- 

naa:j såsom det af det nya släglels grundläggare (Palisol) i 

sin äldsta mening riktigt användes, har förkastats; emedan man 
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* 

redan hade ell InsekIslagte Donax, Billigare synes dock varit, 

att delta, som saknade Grässläglets vördnadsvärda anor allt 

från den Homerska liden, fåll vika. Ville man dock icke än- 

' dra insektnamnel, borde del gamla Dunax bibehållits med en 

lindrig flexion eller tillägg t. ex. Donacium eller Ei/donaXy 

hvilket sednaie kunde ansels hänlyda på dess urgamla anor 

(liksom ett von Donox till skillnad från parveniisläglel helt 

simpelt Donax'), Namnet -«drr///r/o åter har, liksom det mot¬ 

svarande y,(xl(xf.wg, alltid varit kollektivt, aldrig afscll någon 

bestämd art, men redan af Plinius tillagts ji. epip^ejos, och ! 

just derföre borde del bibehållits för största delen eller lägre | 

massan af Linneanska slagtet, enligt Linneanska grundsatsen, I 

alt då ett större slägle fördelas i flera bör namnc't bibehållas ; 

för del, som bibehåller största antalet af arterne. Med verk- »i 

lig fägnad hafva vi sett det af några de nyaste författare åler- 

släldt och del olyckliga Calamagroslis förkasladt. 

Med del sednare från Arundo skiljda Psonima Palis, bar i 

man råkat illa ut. Nämnde Palisolska äldsta namn förkastades ; 

dels för homonymiens skull, dels för dess abstrakta belydcl- : 

sc af Sandy som icke var lämplig på någon vext.' Del ändra- ; 

des derför till' Jmmophila ^ hvilket nu är allmänt -anlaget; 

men detta är ännu mera förvillande, då man har ell homonymt, 

allmänt bekant rner än femlioårigt Inseklslägle, som just Cnnes 

på samma lokalitet: Delta sednare slägtes arters vistelseort ^ 

måste således angifvas efter den antagna nomenklaturen på föl- ^ 

jande sätt: Ammophilæ (insekterne) 'habilani inter Am~ 
? 

viophilas (gräsen). - - . 

' Jag frågar hvarje spiåkkännare, om del har är möjligt sä¬ 

ga om del är gräset Ammophila som finnes bland Insekten, 

eller tvärtom. Utrumque rede dicitur — men förvillelsen i 

vetenskap är derigenom så myckel mer flagrant. Rättelsen kan i 

dock ske med lati band genom ordagrant bibehållande af båda 

namnen, hvaraf upkommer VsammophiUu Då delta slagte ickc ; 

SS 

ii 

I, 

K 

« 
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^ : är anlaget i v3ra Floror, men i flera afseenden Väl skildl, up- 

ij 1^1?^ ''i här dess karakter och utmärka dess arter: 

itj Psammophila (Palisot + Host). Panicula veiiicillalo- 

Ihyrsoidea. Spiculæ sesqvifloræ, perfecto inferiori hermaphro¬ 

dito pilis stipato, incompleto terminali penicillato. Glumæ flo¬ 

rem superantes , carinalce^ inferior minor iininervis^ superior 

Irinervis. Valvuiæ glumis homogenecBy carHlogineæ^ inferior 

carinata 5-nervis, superior bicarinata. Lodiculae 2, lanceola- 

læ in apicem integrum protractae. Stigmata sessilia plumosa. 

Semen liberum. - ’ 

Af denna tillokla karakteristik torde dess väscndlliga skill¬ 

nad från Calamagroslis blifva fullt klar. Svenska arterne äro; 

1, Psammophila arenaria. Arundo Linn. 
^ * 

2. Psammophila ballica. Ar. Schracl. (Vexlslället Var- 

berg för denna art är oriktigt).' ' 

Hvad vi anmärkt om de äldre namnens olika' tillämpning 

bos nyare författare, bland gräsen, gäMer uti ännu högre grad 

bland Orchideæ. Vi behöfva blott erinra Satyrium^ Serapias ^ 

Ophrys^ m. fl. Grunden härtill måste sökas l den missaktning 

man vanligen hyser för historiska lärdomen och kritiska forsk¬ 

ningen, grundad till en del på hyperkrilikens öfverdrifler, till 

en del på dess oläglighcl för dilettantismens jagande blott efter 

det nyaste. Äfven här finna vi flera homonymer, som dels hlif- 

vit rättade såsom Liparis till S/urmia; , dels ölversedde såsom 

iCeralium, för hvilket vi öfverlåla åt andra föreslå något pas- 

isande namn, helst vi icke känna vexlen *). Vi sliola här en¬ 

dast fästa oss vid namnet Coelogossum. Detta tillades af Dr 

Ilart man först ett mycket naturligt slägle, hvars arter seder¬ 

mera blifvit fördelade på helt olika släglen. Lindley öfver- 

*) Namnet Spadonia h\dnå Compositæ nv förut begagnat bland Svatn* 

parne och torde deiföre kunna öfversättas till Eunuchia. 
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förde namnet derigenom på ell hell annat slågle, men Blume 

ålerstälde sedermera Coe/oglossnm fullt efter Dr Har t mans 

begränsning, fast under ett nytt namn Ferhtylus. Då likväl ; 
- - t 

Har t mans ^benämning är vida äldie, af alla skandinaviske. I 

Botanister anlagen och till en del af Tyske Författare, t. ex. j 

IVimmer, måste Lindleys Coe/oglossum erhålla ett nytt. Vi j 
* I 

tveka icke, alt det vinner Botanisternas bifall då vi benämna ! 

det efter den fortjente utgifvaren af denna Tidskrift: 
\ 

Lindblom i a (Goeloglossum Lindi, Orch. p, Ehu¬ 

ru närbeslägladt m,ed Coeloglossum Haiim. afviker det i flera i 

väsendlliga delar och har icke dess korta punglika sporre. Ro¬ 

ten består af Ivenne heja knölar (tubera). Yäsendtligasle skill¬ 

naden ligger likväl i läppens alldeles egna bildning. Den är 

köttig, i synnerhet dess klo, som är urholkad med ojemn glan- 

dulös kant, frä^n hvilken utga tvenne klubblika köttiga ulvexler. 

Alt den således icke kan förenas med Coe/og/ossnm Hartm. är 

tydligt. Öfver dess förhållande till öfrige och främmande släg- ■ 

len måste Lindley jemnföras, till hvars Orchid. .sid, 297,; 
\ 

302 vi för denna orsak hänvisa. Flera, hos Lindley beskrif- 

na arter, finnas i Ostindien. j 

3. Förleckniiig på sällsyntare vexler funna omkring 

Söderlelje; af H. Ho f be r g. 

/ 

1. Eriopltorum latifolium förekommer sällsynt i Söderman¬ 

land; ymnig i Ströms äng nära Söderlelje. 

2. Hierochloa horealis, S:lelje S:n Ströms äng; Salems S:n . 

Tegelslorps hage i sjöslrand. 

3. Melica unifora. Salems S:n Korpberget. 

4. Sessleria coerulea, Salems S:n Viksbergs äng. 

5. Triticum caninum, Vesljerlelje S:n Kiliolms park. 

6. Asperula odorata. Korpebergel. 

T. Galium trifidum. Vid del s. k. Korpel utanför staden, 

' några få exemplar 1843. ^ ■ 
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8. Couvoivuhts Sepium, Tegehorps hage vid sjön. 

9. Campamda Cervicario, Veslei lelje S;n Lina gärde. 

10. — latifolia, Kiholms park. 
_ 

11. ^ — Tracheiium, Salems-S:n Viksbergs äng. 

12. Viola caniua \zv\f rus1rajiea Wg. Tcgellorps hage, 

13. Ribes nigrum. Vid en bäckrännil jcmle gångstigen mellan 

Lina ocb SOdertelje. 

14. Hedera Helix i fugliga husksnar i mcllersla afsalsen af 

Korpeberget ymnig. 
\ 

15. Myrrliis odorata. Kiholms Park förvildad. 

16. Convallaria multifiora. Salems S:n Viksbergs och Kägcl- 

boda ängen; V:lelje S:n Kiholms park. 

17. Luzula campestris f pallens. Damkärrs äng i Yllre En¬ 

hörna S:n. 
N 

18. Rurnex obtusifolins. Ymnig, nedanför Lina qvarnar. 

19. Chrysosplenium alternifolium, Kiholms park. 

20. Ry rola umbellala, Yllre Enhörna S:n Ekeby sk og. 

21. Monolropa HypopUhys. Vileljc S:n Kiholms park, Yllre 

V Enhörna S:n Ekeby skog. 

22. Stellaria nemorum. Vilclje S:n vid dammen t)fvanför 

Lina qvarnar; Sodcrlcljc S:n vid cn bäckrännil i Sladslyc- 

korna söder om Sladen; Salems S:n Viksbergs äng, på al¬ 

la slällena yrnnig. 

23. Sedum album. Korpebergel. 

24. Aqvilegia vulgaris. Kiholms park; på kanalbankarna i 

SOderlelje. 

25. Tbalictrum simplex. Slröms äng. 

26. Rulsalilta vulgaris flereslädes onikring Sladen. 

27. Anemone ranunculo ides. Lina hagar. 

28. Lathræa Sqvamaria. ‘ Kiholms park. 

29. Draba muralis. Korpebergel, yninig. 

30. Nasturtium Armoracia nedanför Lina qvarnar. 

.31. Cardamine silvatica. Kiholro i parken. 

32. Dentaria bulbifera. Parken vid Kiholm. 

33. Sinapis arvensis ft ambigua, Kiholms gärde bland vår¬ 

säd, ymnig. 
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34. Geranium lucidum. Korpebergcl. 

35. Polygala uliginosa, I ängen emellan Ekeby och YllrcEn¬ 

hörna Preslgård. 

36. Hieracium stolonijiorum. Kiholms gård. 

3T. — rigidum. På samma ställe som förcg. 

38. Onopordon Acanthium, Salems S:n vid Ilögtorp. 

39. Eupalorium cannahinum. Långhälls,udde i Björkfjärden i 

Mälaren. ! 

40. Centaurea Scabiosa, Högst sällsynt inom Södermanland.' 
\ 

Källvreteu vid Kiholm. ' . 

41. Coeloglossum viride. Saleras S:n Tegeltorps gärde. 

42. Lislera cordata. Salems S:n skogskärr nedanför Korpe- 

hcrgel; Södertelje S:n'Näsels hage ner vid saltsjön. i 

43. Lilorellu lacusiris, 1 sjöslrand nedanför Viksbcrg. 

(.Betula nana^ som enligt^ Prof. Wahl en berg skulle 

vexa vid Viksbergs helsobi unn, har af mig hlifvit förgäfvcs 

eftersökt. Troligen har den hlifvit utrotad genom den om- | 

kringliggande mossens upodling.) 

44. ' Salix viminalis. Omkring Lina qvarnar. ’ 

45. Humulus Lupiilus, 1 stfand bland - albuskar nedanför Ki¬ 

holms tegelbruk. i 

46. Mercurialis perennis, Salems S:n Kägelboda äng ymnig. 

47. Asplenium Breynii. Korpeberget. 

48. Strutliiopteris germ,anica. Tillsamman med Stell, nemo¬ 

rum på alla för densamma upgifna vexlställen. 

4. Tillägg vid upgift ernn of ver Strengnäs-troktens 

veget al ion; af H. Hofberg. 

(8e Bot, i\ot. 1842. N:r 4 samt 1843 N:r 3 ) 
I 

96. Anemone Hepatica var, glabra, Olivehälls park. 

97. Leontodon iara,vacum var. lågvcxt, elt par tum bog, 

hyllefjällen äggrunda tilltryckta, bladfiikarne fina åtskilda. 

Gorsingeholms Ekbacke ymnig. 

98. Corallorhiza innata i mossan på Olivehälls skog ymnig. 
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99. Carex montana, Gorsinge äng nära landsvägen. 

100. Aspidinm crislalim, Slrengnäs S:n Piparmossarne; Tho-’ 

resund S:n och liraxensjön. 

101. Aspleuinm Breynii. Finningc-bergen nära' staden. 

102. Ophioglossum vtttgalum. Toslerön Tynäs-äng. 

Anm. Draba incana i Tynnelsö djurgård Öfvcrselö S:n åter¬ 

fanns 1842 högst ymnig. Draba muralis anträffades äf- 

ven samma år på det af Carlsson i Fl. Strengn. upgifna 

vextstället. 

Vid'Gripsholms Fabrik nära Mariefred är funnen en 

rekryt för Svenska Floran neml. Votentilla inclinata 

Koch. 

II, Utdrag ur utländska arbeten, 

Beitray; zur B'esfstellun^ naturlicher Gatlunden unter den 

Sileneen von A. Brann in Cartsruhe, Begensb, Bot. 

Zeit. 1843 n, 22, 23. 

(Meddeladt af Id,. Fries). 

Närvarande vigtiga upsals är särdeles fortjent af en särskild 

anmälan.' Sistlidne år lemnade vi i denna Tidskrift ett försök 

att naturenligare i slägten fördela vära inhemska Sileneer, 

' Genom nu ifrågavarande, i nämnde vexters natur och metamor¬ 

fos djupt inträngande, afhandling öfver SUeneernes släg^ten i 

allmänhet har vår upsats redan blifvit antiqverad. Vårt bemö¬ 

dande inskränkte sig till att efter redan antaglib grunder refor¬ 

mera de förhandvarande, bringa dessa i harmoni med Ahine-' 

ernes ^ och återställa några Linneanska. Herr Brann åter har 

öpnal en alldeles ny bana, hänvisat på en mängd hittills öf- 

versedde karakterer och från grunden upfört en ny byggnad. 

Flera af nämnde karakterer voro mig visst icke, som Braun 

under Agrostemma antyder, alldeles obekante, men dels lade 

jag ingen vigt deruppå, såsom sidoflikarne på kronbladens klo 

hos Ay;vostemma fredan begagnade som karakter för sektionen 

Githago af Du by ra. fl.) emedan nämnde karakter i en del an- 
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dra närbesläglade slaglen föga belyder; dels var del mig dA ej 

möjligt konseqvent iilföra andra såsom æslivalio corollæ, bvars 

praktiska användbarhet ‘) syntes mig tillika tvifvelaktig. Se¬ 

dan detta likväl nu skett är det mig ett stort nöje att resi¬ 

gnera för så genomgripande och välgrundade resul taler, som 

nämnde afhandling innehåller. För milt försök är det nog smick¬ 

rande, att ha erhållit Herr Bra uns intyg, alt det i åtskilliga 

delar närmare slutar sig till naturen än mina föregångares; ty ' 

hvarje arbete bör endast bedömas lelativt till dessa; ej till sina 

eflerlrädares. Ehuru ett och annat i Bra uns upsats icke än¬ 

nu hlifvit mig fullt klart, 1. ex. Lychnidis ' cæfi rosæ plals ^ 

bland Silene-arterne vore dock obehörigt, utan ingående i 

full granskning af Brauns nya ideer och efter nya observatio¬ 

ner i naturen, anmäla några reservationer. Men jag anser för | 

min pligt, alt fästa upmärksamheten på nämnde afhandling, som i 

gör vår öfverflödig, då det beståndande deruli redan ingålt i | 

Herr Bra uris. j 

N ! 
I 

I 
Efler en ulförlig pröfning af de för slägtena användbara- ! 

karaktererne, hvaraf ett uldrag icke är möjligt, då hvaxje ord ; 

deraf är vigtigt, öfvergår Bra un till Sileneernes fördelning i j 
t 

tvenne naturliga grupper med förkastande af Fenzls Irenne. | 

Resultaterne af Bra uns undersökningar äro nedlagde i näran¬ 

de afdelningars och slägtenas karakterer, hvilka i ett uldrag , 

det endast är tillbörligt uplaga. De vigligaslc nya karakterer 

Specielt gäller detta oni Gastrolychnis, hvilken jag just efter 

Brauns åsigt i'det till But. Not. först ^nedsända nvscr. hänfört 

till Melandrium, antagande tandernes par^i.sa sauununvexning, 

inen, såsom praktiskt lätt förvillande, genom en sedermera ned- 

sänd rättelse undrade. 

Med dess fröhus slutliga upspringande i ett dubbelt antal parvis 

förenta tänder är förhållandet ungefär detsamma s«)iii h^^Mala- 

chium. Lychnii affini» och apetala åter förhålla sig till Melan¬ 

drium som Haliantfiiis till Arenaria* 
\ ^ 
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Braun begagnat äro fruktbladens naotsatla eller alternerande 

ställning till kronbladen, blomfodernerverne och blomkronans 

æstivation. 1 dessa sistnämnde hänseenden afviker Saponaria 

ofjicinnlis från Silene^ hvarigenom del blir lätt all återföra 
I 

denna till Saponaria, fast den efter förut bekante karakterer ^ 

(äfven Braun har funnit deh med 3—4 pistiller) i allo var 

en Si/ene. 

Del är ett missförstånd, då Braun upgifver, att jag af 

Silenece antager flera sektioner (endast Drypis ansåg jag va¬ 

ra typ för en «gen sektion); tvärtom ansåg jag dem utgöra ett 

så sammanhängande helt, att endast en analys efter de lättast 

i ögonen fallande karakterer till släglenas beslänämande kunde 

admitleras. Jlelt annat blir förhållandet nu, då vi genom Brauns 
_ \ 

undersökningar erhållit 2:ne så bestämda sektioner, som dess v 

Lychnideæ och Dianiheee, hvilkas karakteristik vi helst åter- 

gifva med dess egna ord, då alllid lält genom en öfversältning. 

Ivifvel kan väckas om författarens mening. 

A, Lychnideæ» 'Drehung der Corolle wechselwendig ^); 

'Kelch mit Coramissuralrippen; Blume meist mit Krönehen, nur ~ 

"^in einem Fall mil Fliigelleislen am Nagel; Frucht 3- oder 

*5-zählig; Keimling immer gekrummi, fast kreisformig, in 

"einem Fall Spiral*. 

”Das Gesetz der Drehung ist ein dcjpijeltes, entweder nämlich ist 

”die Drehung eine selbstuiidige und constante d. h. in allen Blii- 

”then gleich und zwar rechts (Diantheo’)— oder die Drehung der 

”Petala ist uhhangig von der Wendung der Blattstellung der Blu- 

”the, und da in der Inflorescenz der Sileneen «las Gesetz der An- 

”tidromie herrscht d. h. der GegenluuHgkeit. der Blattstellung ge- 

”geniiberstehender BlUthen, s») ist auch die Drehung der Corolle 

”in derselben Inflorescenz eine verändliche oder v\e('hsel^^endige, 

”indeni die ihrer Blattstellung nach rechtswendigen Bliitheii auch 

”rechtsgedrehte Æstivation, die linkswendigen linksgedrehte 
\ 

”Æstivation haben"(Ly chnideæ)”. 
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B. Diunlheæ. •Drchung derCorolleconslanl(rechls); Kclch 

*ohne Commisuralrippcn; Blumeubläller meisl mit Fliigelleislen 

“am NagcJ, selten zugleich mit Krönlein; Frucht 2-zäliIig; Keim- 

“ling kreisförmig gekrummt oder' ausgeslreckt. 

Till Lychnideæ höra följande svenska slaglen: Agroslem- 

ma h.y Coronaria L. sensu Brauni, Melandrium ^ Silene^ Vi¬ 

scaria» — Till Dianiheæ: Saponaria^ GypsopJiila ^ Tunica, 

Dianthus, Hvaruli Brauns begränsningar afvika från våra 

anse vi nödigt här anmärka. 

Agroslemma (Gilhago Desfont., Brauti olim) ålerslalirs 

här i likhet med vår upsals i sin ursprungliga Linneanska me¬ 

ning (Hort. Ups.), men som hufvudsakliga karakterer tilläggas 

af Herr Braun: kronbladens klo vingad och foderbladen alter- 
/ 

nerande med fruktbladen. 

Släglet Lychnis försvinner efter Brauns upslällning ur 

Svenska Floran; Lychnis F/os cuculi föres, jemte Agrost. Co¬ 

ronaria och F/os jovis till Coronaria, en förening som B ra u n 

sjelf angifver synas paradox —; och Gaslro/ychnis Fenzl un¬ 

derordnas Melandriuni. Släglet Coronaria Braun (non Fries) 

skiljer sig från Ijychnis genom flackt lilllryckt coronula och 

hufvudsakligen derigenom, alt foderflikarne liksom hos Lych- 

nis väl ursprungligen äro molsalta karpellarbladenmen sedan 

vrida sig något snedl (“durch einer sclnvache Drchung der Basis 

des Fruchlknolens*) ^). 

Till Me/andrium räknas icke blott i likhet med vår up¬ 

sals Silene nociiflora, ulan äfven Gaslro/ychnis ^). 

*) Mig synes, åtminstone i Svenska Floran, Coronaria Braun svår¬ 

ligen skiljbar från Lychnis y då vi fiista oss vid del primitiva y 

soni är lika, helst utseendet ur helt och hållet afvikande imellau 

arterne af Coronaria Braun. 

Hos våra Svenska arter hafva vi aldrig sett tätiderne fritt klyf- 

va sig; ehuru utseendet tydligen liknar Melandrium, så ufvika 

\ 

\ 
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Coronaria, sensu noslro, förenas som en egen sektion med 

Silene Föröfrigl afsöndrar författaren från slagtet Silene 

Saponaria^ jemle,-efter frön, andra icke till vår Flora hörande. 

Hvad "frön hos Silene Armeria beträffar , är Förf. anmärkning 

visserligen riklig, atl de i sin strängaste mening icke äro Jævia 

(lævissima), men dervid ^ör tilläggas, alt delsamma gäller äf- 

ven^ om Silene rupealris ^ som har frön finstrimmiga. Vi 

åler hafva. här tagit benämningen lævia, i likhet med de bäste 

författare om Silenernes frön f. e. Hornemann Hort. Hnjn., 

som relalivt mot de granulerade; fullkomligt släla hafva vi 

benämnt lævissima. Här är icke fråga om sak, ulan om benäm¬ 

ningens lämplighet. 

Viscaria begränsas i likhet med i vår nämnde upsals. 

Sapot^aria återfår, sedan Braun upgifvit flera hillills 

okände karaklerer för della slägle, med allt skäl S. ofjici- 

nalis 

tillika frön hos våra Svenska arter genom sin utbredda radierande 

kant, ”qualeni in nulla alia planta Caryophyllea vidi” Wahl, I.app. 

Dess skillnad fi ån Agrostemma ^ Lyc/niis och Viscaria Ur fullt 

klar — men i vår öfvertygelse rättfärdigar dess utseende af Agro- 

stemma jeiute fodrets bildning dess skillnad till eget slagte äfven 

från Silene. Den afviker ieke blott genom bestämdt 5tal (isome- 

riskt) i bloinmorne (h(»s Silene maritima och öfrige af Braun 

anförde exempel är det tillfälligt), utan tillika n>ed primitivt par¬ 

tis förenade tänder. — Då namnet Coronaria af tiraun blifvit 

användt för ett annat slägle än af oss och då det rättare tillkoni' 

mer det förra, äfven om det betraktas som underslägte af Lych¬ 

nis y benäjona ri Agrostemma coeli rosa L., en skön trädgårds- 

vext, till tacksam erinran af den Man, som af alla mest verkat 

för svenska hortikulturens framsteg: 

Pontinia. Habitus et calyx Agrostemmatis. Styli 5, Cap. 

, sula Silenes, sed dentibus primitus geminatim connatis dehiscens. 

— Lychnis Dec. — Viscaria Fenzl. — Silene Braun. 

Denna omflyttning hos alla författare från det ena till det 

andra slägtet torde bäst antyda, att den är typ för ett eget. 

Braun räknar äfven till Saponaria, ehuru enligt upgift kon¬ 

stant trigyn, Silene pumilio, emedan blomfodrets nervering öfver- 
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Gypsophila lages af Braun efler dess vanliga begränsning. 

Till Tunica räknas äfven Dianthus prolifer. All vi i 

var upslällning bibehöllo den under Dianlhjis, skedde endasl 
% 

från Svenska Florans synpunkt, uU hvilken vi ej ville införa 

elt slagte, hvaraf vi icke egde några af de mera' normala ar¬ 

ter, ulan endast denna öfvergångsart lill Dianthus, 

Alt redovisa i öfrigt för den grundligbet och mångsidighet, 

hvarmed författaren studerat, och behandlat denna familj, skulle 

vida öfverskrida gränsorne för en anmälan. Vi kunna endast 

hänvisa hvar och en, som önskar verklig kännedom öfver des¬ 

sa vexlejs förvandlskap, lill cn afhandling, hvars epigraf borde 

vara: in parvo copia. 

P. S, Den af Förfall, i lillägg omnämnda Mantissa II till 

EndMchcrs genera p/antarum, hvaruli Feiizl äfven efter 

likartade prinsiper omarbetat Sileneernes slaglen, är mig ve¬ 

terligen icke ännu anländ lill Sverge. 'I saknad deraf kunna 

vi icke nu ingå i några närmare detaljer. Vi blott anmärka, 
« 

alt, med anlagande af Bra uns bägge sektioner, kapslens u'p- 
f 

springande lämpligast begagnas som analys för slägtenas bestäm¬ 

mande, äfven om man sedermera efler närmare frändskap vill 

omkasta deras ordning, f. e. Viscaria enligt Brauns åsigt från 

Lychnidis till Silenes närmaste granne. Hvad som nu' mera ef¬ 

ler Braun är alldeles obestridligt är, alt slagtet Lychnis i 

sin äldre form är belasladl af de. mest heterogena former och 
• • 

omöjligen kan beslå. Afv^n Gastro/ychnis synes oss nödigt an¬ 

taga som eget slagte, hvilket har flera arler, egendomliga för 

enssläninier nu'd Saponarta och ej ined Melatidrium ^ till hvilket 

slagte vi, med förbiseende af fodrets nerver, hänfört den. Dess 

plats ur , äfven efter Rraiin, ännu något oviss. — Att blomkro¬ 

nans vridning är konstant beror väl af dess ensamma utgång från 

stjelkens topp; efter allt hvad jag kan sluta måste den äfven vara 

konstant af samma orsak hos Wahlbergellaf Silene acaulisy men 

härom har jag inga egna observationer. ‘ 
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arktiska zonen. Men som släglnamn kan sektionsnamnet Ga- 

sirolychnis icke bibehållas, och i Lede bonrs Flora liossica 

är det af Fcnzl sjelf öfvergifvet, der slagtet med Melandri- 

um sammanflulil. Vi önska derföre benämna detta slägle efter 

vår berömde botanist, Norske och Lappske fjällarncs utmärkte 

forskare. Professor P. F. Wahlberg, men på det delta namn 

ej må furvexlas med Wahlenbergia liksom de båda Bota- 

nislernc, hvars namn de bära, af flera utländska författare för¬ 

blandas, hafva vi nödgats gifva det en något ovanlig leimina- 

lion, Wa h 1 be r g e 11 a. Till slut bifoga vi en analys ^f våra 

inhemska släglen , efter Bra uns och våra egna bestämningar: 

A. Fröhusets valvler udda (3, 5), (se föröfrigt Lychnideæ 

Bra un), upspringande 

— a: i lika många hela tänder med stiften: 

1. Agroiitemma, Fi öhuset enrummigl, val vierne motsat¬ 

ta kronbladen. 

2. Lychnis, Fröhuset enrummigl, valvlerne motsatta fo¬ 

derbladen. (Vår ail hörer till Coronaria Braun). 

3. Viscaria, Fröhuset vid basen 5>rummigl. 

— b: i lika många tänder med stiften, men slutligen kliifne 

eller delbara i 2 (eller snarare dubbelt så många, 

men parvis sammanvexte på samma sätt som hos Ha- 

lianlhus, Malachium). 

(Coronaria L. Fries. Fröhuset 5-rummigl. Frön ovin- 

gade.) 

4. iVahlhergella, Fröhuset enrunimigt. Fröns egen¬ 

domligt utplattade kant skiljer IV, unifiora och IF* 

affinis från alla inhemska Sileneer. 

— c: i dubbelt så många fria tänder som stiften: 

5. Melandrinm, Fröhuset enrummigt. 

6. Silene, Fröhuset Ircrummigt. ' 

B. Fröhusets valvler (2) och tänder (4) jemnpariga (se Dian. 

theæ Braun), 

— a : Frön sidofästade. 

7. Saponaria, Kronbladen med åtskild uprätt klp, platt 

skifva. 
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8. Gypsopliila, Kronbladen mot basen jemnlafsmalnande, 

klåcklikl ställde. 

— b: frön sköldlikt vidfästade: 

9. Tunica. Kronblad som Gypsophila. 
✓ 

10. Dianlhus. Kronblad som Saponaria. 

Upsala Augusti 1843. 

III. Hvarjehanda. 
\ 

.1. Den nya fjerde uplagan af Dr Hart mans Skandinavi¬ 

ska Flora är nu färdigtryckt och i bokhandeln utkommen. 

2. Herr D:r Hartnian bar meddelat underrättelse, 

att han under sommarens förlopp i Roslagen funnit Batrdchinin 

marinum Yr. ^ Plalanlhera chlorunla.i Angelica liloralis Fr., 

m. fl. i mängd — Gymnasii Adjunkten i Hernösand P. Engman 

har i mängd återfunnit virginicnm Sm. vid Tåsjöber- 
o 

get i Ångermanland på dess första fundorl^ likaledes bar han 
o 

i Ångermanland funnit Glyceria norvegica Somfl., som dock 
r 

Læsta dius påstår sig redan 1824 der hafva anmärkt. 

3. Bland vexler, hvilka Hr Lilja anmärkt i trakten af 

Billinge här i Skåne (se tidning för trädgårdsskötsel dc sid 46) 

torde här böra nämnas: Symphyfum ojjicinole^ Dianlhus su^ 

perbus ^ Barburæa stridaCrepis biennis vid Billinge; Bosa 

pomifera vid Stödhaf, Slralioles aloides i mängd vid Rönne- 

holm, ni. fl. — I ett följande nummer skall Utg. redogöra för 

de af honom under sommarens lopp anmärkta vexter. 

4. J. V a h 1 i Köpenhamn har bliTvit kallad till ledamot 

af Botaniska Sällskapet i Regensburg. 

5. Andra delen af Schleiden’s Grundzuge der wissen- 

scliafllichen Botanik lärer vara utkommen, men ännu ej hit 

ankommen. , - 

6. Under hela sommaren har en stor mängd arbetare va¬ 

rit (sysslosatte alt jemna och fylla planen, der Trädgårdsföre¬ 

ningen i Göteborg skall anlägga sin Irädgåid. 

/ 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1843. 
I 



UTGIFNE AF 

AL. ED. LINDBLOM. 

x\:o 10. Lund Oktober 1845 

I. Korrespondens^ 

ÖJver de i särskilda irakier af Sverge i år företagna 

I Ilo/aniska resor. Ur bref frän Prof, E. Fries. 

Luleå Lappmark besöktes innevarande sommar af Herjr- 

Professor C. P. Wahlberg, jcmle Studeranden Andersq^, 

! hufvudsakligen i entoniologiskl afseende, men äfven af vex^c 

(gjordes i Qvickjocks trakten en rik skörd, hvaribland flera 

sällsyntaste, t. ex. Arnica alpina^ Antennaria carpaihica^ Ru’^ 

hus castorens^ m. fl. Som ny'för- Svenska Floran anmärktes 

Carex bullala læviroslris. Af Stellaria juncea insamlades äf¬ 

ven talrika och sköna exemplar, hvilka göra sannolikt att denna 
t 

utgör en från St, graminea^ hvarunder vi i Nov. Maut. Ill up- 

lagil den, verkligen skiljd art. 

Jemtlands vestliga fjällar besöktes af Herr Slads-Nolari- 

en Bcurling från Stockholm och Studeranden Lagerbeim, 

Oviksfjällen undersöktes af Studeranden C. Backman. Bada 

insamlade en rik skörd; de förre funno pa Areskutan Salix 

Pyrenaica hehelica eller ovala Ser.; den sistnämnde, an¬ 

tecknade flera märkvärdiga, stationer, t. ex. för Ranunculus lap- 

poyicus^ hyperboreusy o. s. v. Samlingen är-ännu icke till Up- 

sala anländ. 

Anscermanland undersöktes af Herr Mag. P. Engman i 

Hernösand, som vid Ångermans-elfven i Bjertrå Socken uptäck- 

le den sköna, för Svenska Floran nya Glyceria remota. Un¬ 

der en resa, i sällskap med'Stud. Berlin till del natursköna 

Tåssjöberget (på Lappska och Jemtländska gränsen) insamlades 

Botrychium virginicum i oförliknelig prakt. Salix canescens 
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är jemle den ursprungliga «S. majalis mod glalla kapsler af 

Herr Engmän upläckl i gr.anskapol,af Hornösand. 

Dalarne bosökles af Herr Kandidat Sä ve, som mod Herr 

C la sons ledning samlade Kpipogium aphyllum på det gamla . 
•• 

vcxlslället. Ofver Dalarnes vegetation hafva vi nu erhållit en 

ypperlig öfversigt i den af Herr Häradshöfdiiig Kröningsvärd,, 

nyligen ulgifna Flora Daleharlica ^ ett resultat af , mångåriga 

resor ocli forskningar i denna provins. Häri äro äfven uptagne 

de fynd, som Hr Liedström gjort under sina resor i de af- 

lägsnaste delar af provinsen, lår har denne hesökt Transtrands- 

fjällen. 

Eoslagsshäre?i äro undersökte af Herr P. C. Afzclius, 

synnerligasl trakten kring Grisslehamn, der Ranuncnltis cassu- 

hieus tinnes i största mängd och yppighel. Föröfrigt anmärktes i 

dess skär Eatrachinm marinum (som af de flesta, hvilka bota¬ 

niserat vid Östersjöns kust, hlifvit hemförd), Any;elica litoralis^ 

Silene viscosa m. fl. Brassica Bapa h. är i denna trakt myc- 
/ 

ket ymnig och vild hland säden, och af stamformen Br, cam¬ 

pestris förekomma tvenne utmärkta varieteter. 

IVeslmanland besöktes af mig som hastigast under en un¬ 

dersökningsresa med Akademiens Landlbönder i provinsen. Jag 

hade derunder tillfälle noga undersöka Alopecnri nigricant is 

veri från Ah pratensis helt och hållet afvikande vegetation, 

hvarigenom den' pä 100 lots afstand lätleligen urskiljes, — 

samt anmärkte Snitellcria hastifolia, samt vid Strömsholms 

Stuteri stänglar af en alldeles förtorkad Fedia^ som till fruk¬ 

ten afviker från våra kända svenska arter. 

1 Södermanland har Herr Mag. Kingstrand fortsatt sina 

rastlösa forskningar. Utom'^ en mängd intressanta lokaliteter har 

Salix holosericea (ny för Skandinaviens flora) hlifvit insamlad 

vid Nyqvarnsbruk, der den väl troligen är ursprungligen plan¬ 

terad men förekommer i mängd. — Sistlidne år insamlades myc¬ 

ket sparsamt vid Gripsholm en Boi enl illa ^ intermediär imel- 

lan P. intermedia L. och P. inclinata Vill., men är i år noga 

och förgäfves eftersökt. Bland flera intressanta af Herr Inde- 
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^osa Hln 3 (non Wahl.)» som är mycket utmärkt, en medel- 

Ibrm mellan C, Halteriann och C. silvatica. 

Från Golfland bar Studeranden Westöö medfört betyd¬ 

liga insamlingar, afven af Scolopendrium; bland annat före¬ 

kommer en med Alopecurus agresfis närmast beslägtad art, 

hVarål vid ledighet skail egnas närmare undersökning. 
• - 

I Osferguflatid har Studeranden H. Holmgren fortsatt 

sina undersökningar i den genom dess förra upsalser väl kända 

Motala-trakten, som erhållit flera nya rekryter, l. ex. Carex^ 

panictifala^ sparsiffora (snarare varietet af C, va^inata^ än af 

C, panicea') m. fl. Särdeles intressant är Juncus alralus Krock. 

1 (Det är till denna som J, ni^rilellus Don hörer enligt äkta 

engelska exemplar och ej till den form af Juncus supinus dit 

den oriktigt blifvil öfverförd). Herr Holmgren har tilli¬ 

ka meddelat mig Schedonorns erectus^ insamlad vid Marmor¬ 

bruket, och från Linköpingsträkten en Gagea stenopefala med 

iveune rotblad, enblommig stängel och kortare kronblad lik¬ 

nande G, höhemicæ. Nämnde Gagea är beskrifven som egen 

i art af Fingerhulh. 

j Semper aliquid novi c Veslrogothia ÆaMathesioI Un- 

1 'der min resa genom Vestergötland denna sommar, hvarundei>: 
i o ' 
j några ännu icke tillräckligen granskade vextformer insamlades* 

I iCarex undufala Kunze liknar fullkomligt. en form af C, pal- 

i lescens, som insamlades pä Billingeu) hade jag det nöjet sam- 

I manträtfa med Herr Mathesius i Skara. Ej långt (| niil) 

! från Skara var Moricanda arvensis funnen på en åker, men 

geografiska förhållanden motstrida allt för mycket dess uplagan- 

de som inhemsk vext. Orohanche Cirsii var äfven i år insam¬ 

lad; men det märkvärdigaste fynd var Iris siberica som efter 

upmaning och hänvisning af Studeranden N. J. V etter q vis t 

blifvit af en ung Lilzén i en stor kärrtrakt vid Larf (äldsta 

vextslälletI) återfunnen; den lärer der blomma i stor mängd. 

Skåne är i år besökt af Kammarherren Baron Gyllen- 

sljerna, som ännu icke är återkommen.. Enligt ingångna un- 
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dcrrällelser bar Asplenium Adiauthum uigrrtm i år blifvil fun¬ 

nen öfver hela Kullabeig, och särdeles frodig i Bokskogen. *) ] 

Magr Areschoug har en längre tid af sommaren, vistats 

i Norra Bohnsläns skärgård för atl fortsätta sina algologiska 

.undersökningar* af denna kust, åt hvilka han nu under flera år 

egnat en del af hvarje sommar. Ehuru fördelaktig väderleken 

än var för sådana forskningar, bafva de dock ej lemnat honom 

särdeles mycket nytt, hvilket tyckes visa att hans ihärdighet 

uttömt hafvets skatter'. 

Norra Halland undersöktes af Kniggeanska Stipendiaten 

Mag. Sieurin, som derunder anmärkte flera dels för Hallands 

Flora nya artei', t. ex. Rubus thyrsoideus^ dels flera märkjvär- 

diga stationer. Valeriana samhucifolia är numera en gemen 

vext. Alriplex crassifolia^ den praktfullaste arlen i delta el¬ 

jest plebejiska slägle, faus särdeles ymnig och luxurierande i 

Onsala trakten. Rosa inodora samlades flereslädes och Zanni- 
^ N 

chellia polycarpa ålerfans, men likväl endast på gamla vext- 

släilel. 

Under milt vistande i Vurberg fortsatte jag, så mycket 

min vacklande helsa tillät, mina undersökningar af dess omgif- 

ning, ehuru nu mer föga nytt återstod. Söm nämnde stad är 

en af våra berömdaste Badorter, som åi ligen besökes af Bota¬ 

nister, skall framdeles meddelas till dessas tjensl en speciel an¬ 

visning på nejdens intressantaste vexler, emedan Botanisten van¬ 

ligen söker sitt sällskap i fria naturen'. Här skola vi anteckna 

blott några nya- observationer som för Svenska Floran kunna 

ega allmännare intresse. 

' Tragopogon porrifolins . tinunes i stor mängd på slraud- 

klipporne bakom Varbergs slott. Hess tidigt slutna blommor 

må förklara hurO den förra gangerne kunnat undgå mig. 

Rliinantlius major v. aplerus var vid Varberg ymnig och 

dess der vanligen rödbruna blomskärm gåfyo den utseende af 

JMelampyruni arvense. 

Af Raphanus marilimus funnos några exemplar på slran- 

Se vidare Utg. tillägg jid slutet af denna artikel. 



149 

den. Rolen lill form och smak fullkomligen lik en Radis, men 

i min ofverlygelse är den endast en bienn form af /?. rapha- 

fiisht/f/iy motsvarande Br. Bapr/» I strandåkrar fans /?. Ba~ 

phanistrum stundom foliis inlerrupte’pinnatis. 

Sagina maritima Engl. Bol.!, som endast fans på fuktiga, 

myckel salla ställen vid hafvel, af'iker vida mer än jag förr 

förmodat från Sagina stricta^ som mest vexer pä torra ställen 

och derföre hastigt, före midsommar, försvinner. <S. maritima 

deremot lillvexer och blommar hela sommaren och inpå senhö¬ 

sten , liksom Ä. proeumhens. Orsaken härtill är, att den lik¬ 

som 5. procumbens har en vegetatio indefinita d. v. s., alt den 

i centren har en vanligen steril bladrosett, utanför hvilken oaf- 

hrulel tillvexa nya stänglar, vanligen nedliggande, injen aldrig 

rolslående, eljest lika S, procumbent is. Central-rosettens blad 

äro tydligen cilierade, och de före blomningen slaka blomskaf¬ 

ten äro finludna, men hlifva afblomstrade uprätla, som den van¬ 

ligare S. strietæ. 

Lepigonum medium är kring Varberg den ymnigaste ar¬ 

ten, srm frodigare utvexl äfven får plattade grenar. Bland fle¬ 

ra 1000 frön fans intet enda här med ringkanl; hvilken åter 

aldrig saknades hos L. salinum^ hvilken endast fan« i de yttre 

skären. 

Bosa coflina fans imellan staden och slottet, blandad 

med B. canina^ här i hög grad utmärkt af sina hängande fruk¬ 

ter, som på /?. canina voro uprätla. Bladen 'variera, som 

Koch anmärker, liksom på /?. canina y enkelt, dubbelt sågade 

hvaruppå ingen vigt ligger. Men den i Herb. Norm. VI lem- 

nade form närmar sig mera till B. tomentosa vera (non Suee.}. 

Af Epi/obium palustre finnes vid Varberg en utmärkt 

slorblommig form, analog med E.^rivulare. E. virgatum var 

uptäckt af Kand. Johnson vid Hvalinge och vi skulle önska 
/ 

all do, som betvifla dess skillnad från E. tetrago?i?im^ der hade 

tillfälle se den lefvando. Allt hvad man i niellersla och östra 

Sverge tagit för E. virgatum förmodar jag endast vara en form 

af E. tetragonum. (Herr Kandidat J.obnson meddelade flera 

intressanta stationer från trakten af Hvalinge). 



Rumex acnlm eller crislatiis ar kring Varberg ymnig 

och högsl karakteristisk. Polygonum Persicaria minus fans i 

år utan gräns sammanflyta med biformis. 

Atriplex prostrata är, synnerligen i yltre skären, allmän¬ 

naste arten af~ slägtet. Del lyckades mig i år finna bestämda 

karakterer, hvarigenom denna art skiljes både -från A. hastata 
I 

L. och patula L., med hvilka båda den synes-sammanflyla ef¬ 

ter bladforrara. Från A, patula skiljes den genom bladens form 

och den nedre utdragna sido-landen, som alltid går rakt ut (ej 

framåt riktad); från A. hastata genom små svarta släta glän¬ 

sande frön, som hos A. hastata äro dubbelt större, opaka, 

skr,ynkligl-slräfva. Atriplex microsperma Waldsl. Kilaib. sam¬ 

manfaller troligen med Air. prostrata^ som på salla ställen får . 

köttiga purpurröda blad. 

Triticum laxum torde i allmänhet sammanflyta med Tr. 

repens^ ty utom de fina hårpunklerne efter nerverne har den j 

ofta en enkel rad af längre hår och på Billingen fans tid Sparr- i 
säler en ren Trilicum repens med bladbeklädnad af Trit. 

i 

junceum !y ulan längre hår. Men på Gelleiön fans en väl skild j 

form af Tr. laxum. !i 

Åtskilliga andra vexler, under sommaren insamlade, har 

icke ännu varit tillfälle närmare undersöka. De inlressanlaslc I 
( 

resultater lemnade likväl mina historiska forskningar öfverHal- ; 

lands förra vegetation. På delta ställe vill jag med afseende 

härpå allenast anföra, att den ulanföre Vaiberg belägna väder¬ 

bitna Gellerön, der'nu knappast en fotshög planta framkom¬ 

mer, ännu år 1596 var beläckt med yppig ekeskog. Nyaste , 

forskningar i del inre af Ryssland bafva ock lärt alt slepperna 

fordom varit skogbevuxna. Vi bafva således en mängd nya fak¬ 

ta tiir bestyrkande af de grundsatser, hvilka vi uttalat i den 

bland Botaniska ulfl^gler uplagn? afhandlingen om vexlernas 

fädernesland. - 

Sedan föregående i början af månaden anlände.. har Prof : 

Fries i ett sednare bref meddelat, att Kandidat Ångström, 

som i sommar i sällskap med Magister Nylander på Cesarc- 
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vilsch Alexanders bekosinad, borest tÖ. Finland, Ladogas, 

Onegas och Hvila hafvels kusier ända lill Kandalax, lyckligen 

ålefkomrait lill fäderneslandel. Denna resa har icke varit min- 

dre skördrik än Herr Nylanders förra, hvarom fullständig 

berällelse säkerligen begärligen afvaklas. Bloll för all slegra 

uyGkenhclen närane vi Li^uiaria stberica och Carex dtsperma. 

Tillägg af UtgifvareD. 
Såsom tillägg till föregående meddelanden vill Ulg. bär 

korlligpn redogöra för de botaniska forskningar, hvilka under 

sommarens lopp anställts i Skåne, såvidt de kommit till Ulgif- 

varens kunskap. Dessa äio lyvärr hvarken så omfaltande eller 

inlressanla, soin man kunnat önska, men de visa dock alt det 

bolahisku lifvel icke här i provinsen är rent af uldOdt och vi 
V 

böra ho])pas, all det skall med sin fordnå krafl och ifver åler 

framträda. 

Studeranden Borgström har under årets lopp besökt dels 

Hven, dels kuslen.ål Cimbrishamn och Yslad. På förra stället 

sökle han förgäfves TJialiclrnm Jiextiosuin mén deremot fann 

han på St. Ibhs kyrkogård några slånd afen annan ThaUclrum^ 

som dock ännu saknade både blommor och figkt samt således 

för närvarande ej med säkerhet kunde bestämmas. — Blandad 

med den vanliga större,formen af VrvneUa vul^arU med vio- 

Iclla blommor vexle en lilen i liera hänseendon utmärkt. He¬ 

la vexlen vida mindre och lili alla delar mera slräf än den 

vanliga; skärm och blomfoder gröna; blommorna små, hvila, 

med ljusröda slåndaiknappar; den rad af hår, som på den van¬ 

liga formen förelinnes ofvanpå kronans öfra läpp, saknas på 
A 

denna, hvilken synes vara densamma med /^r. purviflora Poir., 

Lej., hvilken anförrs i Merl. efe Koch Deulschl. Fl. 4 sid. .335. 

— Lamium incisum var högst ymnig, allmännare än L, pur¬ 

pureum; L. iniermedium förmärkles deremot icke.— Af Bro- 

mus mollis förekom allenast en enkel form, fullkomligt analog 

med Br» prafensis var, simplex, — 1 Ysladslraklen anmärktes 

B'edia olitoria (j, lasiocarpa Koch vid Krageholm, hvafomkring 



152 
• \ 

Valeriana samhucifolia var högsl allmän, hvilket äfven är för¬ 

hållandet kring Eleckeberga sjö. — iMefisia officinulis vextc 

på slengärdesgårdärne kring Ystad, säkerligen förvildad. — Jnn- 

' cus balticus var, minor (J. inundatus Drejer) vexle på stran¬ 

den vid Ystad blandad med den vanliga större formen; nå^ra 

egentliga öfvergångar föraiärktcs här, ej. — Föröfrigt har Hr 

Borgström anmärkt Geranium pratense på kyrkogården i 

Dalby, och här vid Lund en Bromus, möjligen en form af/ir. 

arvensis, ehuru den i åtskilliga delar dcrifiån afviker; ännu 

mindre passar den in på Br, patulus sådan den beskrifves i 

Mcrt. et Koch Deulsclil. Fl. Tiden har dock ännu ej tillåtit 

att vederbörligen undersöka denna, lika så litet som åtskilliga 

andra under sommaren insamlade anmärkningsvärda former. _ 

Hr Borgström studerar äfven med ifver mossorna och har 

bland dem gjort åtskilliga fynd, för hvilka en annan gång skall 

redogöras. ,, - 

Magister Dybeck fortsätter allljcmnt sina hryologiska 

forskningar,, om hvilka Ulg. dock ej ännji erhållit några speci- 

elare underrättelser, utom den, att Hr Dybeck på en exkur¬ 

sion al Hallandsas funnit Hookeria lucens. 

Redan i ett föregående nummer har Utg. anfört en del 

af de anmärkningsvärdare vexter Hr Lilja observerat krin" 

Billinge. ■ . 

Ulgifvaren, hvilken lillbragl en del af sommaren i trakten 

af Gudmundlorp, har bland andra iakttagit följande vexter: Jve- 

na intermedia Lindgr. kring Pugerup allmän bland Av, fatua, 

hvarilVån den synes väl skiljd; Foa sudetica sällsynt vid Pine- 

Jienia midt emot vägen till Ornp ungefär 60 steg nordost från 

Kungskällan, kring hvilken Carex paludosa, Ghjeeria plicata 

Fr. (i bela trakten bogst allmän och utmärkt),' m. 0. vexa i 

utmärkt frodighel; Carex silvatica, remota, fulva, m. fl. 

allmänna; C, ihleri Ehrb. mindre allmän. Bvhus fruticosus 

allmän, men R, discolor Weihe sällsynt kring Pugerup; af R, 

cæsius förekomma flera former, som torde förtjena närmare iip- 

märksamhel. Potent illa procumbens Siblh. allmän och frodig 

kring Pugerup, ofta blandad med Galium saxatile; Cardami- 



ne hirsuta clandestina och silvatica här och der i hokskogar- 

ne ofla blommande ända lill slulel af Augusti; Gentiana Pneu- 

monanthe så väl vid Pugerup, som vid Fogdarp i Bosjoklo- 

slcrs socken; Mentha sativa ej sällsynt särdeles bland potalis 

kring Pugeriip: Epifobium tetragonum i Gudmundlorps by säll¬ 

synt; Sedum purpurascens Koch nära ett torp vid gångstigen 

mellan Pugerup och Wemberga, men hvarest allenast en enda 

tufva anmärktes vid en stenmur, måhända från början plante¬ 

rad; Sison inundatum vid gångstigen mellan Broslorp och Pu¬ 

gerup jemle Oenanthe Jistutosaj Centunculus minimus och Ba~ 

diola millegrana sällsynta; Plaianthera chlorantha 

än /V. hifolia; Aspidium- cristatum Sw. sällsynt; Struthiop~ 

teris germanica allmänBlechnum horeale högst sällsynt i en 

björkdunge mellan Gudmundlorp och Pugerup; andra all förliga. 

När liden medgifvit ett närmare granskande och jemnförande, 

skola måhända några fytografiska anmärkningar lemnas rörande 

såväl flera bland de i sommar samlade som en del andra vexter.— 

Här vid Lund insamlade jag i lergropar en alldeles ovanligt 

småblommig form af Batrachium aquatile pantothrix^ måhän- 
\ 

da Banuneulus jiaucistaminens Tausch; tält utmed i andra 

gropar,'ja till och med i samma grop vexle den vanliga^ Ba- 

trach. aquatile, ulan all någon öfvergång visade sig. 

Studeranden J. W el ler q vist (densamme, som föranledt 
4 

ålerfinnandcl aCIris siherica vid Larf) har benäget meddelat 

en upgift på några.sällsyntare vexler Under sednasle åren funna 

i Veslergölland och nya lokaler för andra; Ulg. vill begagna 

della lillfälle för all derur bär anföra iolpude:' Stipa pennata 

fnnnen vid Vabllorp i Slenslorps församling, Eriophorum al~ 

pinum i Larfs sokn, Echium vulgare vid Agnelsiad nära Fal¬ 

köping, Selinum Carvifolia Vahlbeig i Larfs sokn, Ane-‘ 

mone vernalis'\ stor mängd på Larfs hedar, Litorella lacustris 

Lida ån nära Algulslorps gäslgifvaregårcL; Betula nana om¬ 

kring Tosseryds sjö i Vånga församling af Veslergölland, och ,i 

Dumme måsse i Småland; Pinus Abies /^. viminalis fyra Iräd i 

skogen vid Mulseryd i Småland; allmogen, som kallar Irädet 

för Tysk gran, äfven Jegran, hade inflyllal ell på kyrkogår- 
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den; alla förutnämnda hade Hr Wetlerqvist sjelf anmärkt, 

äfvensora Pyrola umhellala vid Påarp i Elfsborgs län; denna 

sistnämnde var äfven af Hr Löfvenskjold anmärkt vid Bu- 

gatorp i Hassle församling i Vestergötland. — Stud. O. Ham¬ 

mar har utom andra vexler samlat Fedia denlata på Kinne- 

kulle och Capsella pelræa Fr. på Vislberget nära Ulricehamn, i 

hvilken trakt han äfven säger sig hafva funnit Arenaria golhica Fr. 

II. Utdrag ur utländska arbeten, 
* 

Inslruk/ioner o. s. v. af Quelelet och Spring. 

(Slut fr. N:r 8). 

Hr Spring ansåg atl, i fråga om de årliga perioderna, 

iakttagelserna borde utsträckas något längre och han har på föl¬ 

jande sätt framställt sina åsigler: 
* _ 1 

De hithörande botaniska observationerna måste indelas i 2 f 

klasser. Första klassen innefat lar iakttagelser, som afse hela j] 

ett lands Hora, och således måste sträcka sig till ett stort antal ! 

vexler. — Lifvet hos hvarje vext företer, åtminstone i vårt : 

icke-tropiska klimat, tvenne stora perioder, hvilka slå i närma- ! 

ste sammanhang med vår planets årliga omlopp, med medeltem- ; 

peraturens höjd och med årstidernas vexlande följd, och som | 

bättre än något-annat fenomen karakterisera klimatet och året; i 

dessa äro vexlingen mellan vintersömnen och hvad man skulle , 
f 

kunna kalla den verksamma vegetationen, — Säkerligen skul- | 

le en mängd intressanta frågor och problemer blifva lösta, om 

man på en gång kunde stödja sig på ett betydligt antal hilhö- j 

rande lika observationer, helst om man vore i tillfälle altjeran- 

föra dera med resultalerna af meteorologiska iakttagelser. För ; 

att här anföra allenast en sådan fråga, skulle det säkerligen va¬ 

ra af intresse att kunna bestämma, om den medeltemperatur, 

som om hösten medförer vintersömnen, är lika med den som , 

om våren slutar densamma. — Det kan ej nekas, atl dessa bå¬ 

da perioder äro svåra alt observera ifråga om ettåriga : 
\ 

men om man likväl antecknar liden, då de första bladen visa , 

sig ofvan jord, och den då vexten börjar vissna, hvilket vanli- : 
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gen angifvcs genom fröns ulsläppning, så vore della nog foralt 

bedöma varaklighelen af den verksamma vegelalionen. Af sam¬ 

ma grund ar dot i fråga om cerealierna af vigt alt ej blolt an- 

gifva skördeliden, ulan äfven när man om höst eller vårsår.— 

För tvååriga vexler aro de ofvannämnda två perioderna redan 

Jällare alt iakllaga; de noggrannasle resullalerna erhållas dock 

genom de dikol}’ledona Irädslagen. Man måste dervid beslärn- 

ma följandfe tidpunkter: l:o Safvens npsligande om våren: elt 

fenomen, som aldrig kan undgå bolanislen, emedan det karak¬ 

teriseras genom flera sekundära företeelser såsom knopparnas 

svallning, afsöndring af egendomliga safler, o. s. v. 2:o Bla^ 

dens färgförändring om hösten^ hvarigenom vintersömnens bör¬ 

jan angifves, enär färgförändringen ej är något annat, än en 

verkan af uphörandet af assimilalionsfunkliqnerna i vexlceller- 

na. — Man måste således för det möjligen största antal vexler 

anteckna: , , 

1: safvans upsligande em våren, och såsom sekundära pe¬ 

rioder: 

a) iöfsprickningen, 

b) blomningen. 

2: vintersömnens början, för ettåriga vexlerna betecknad 

' genom fiö-släppningen, och för de dikolyledona träden 

genom bladens färgförändring; såsom sekundär period 

antecknas 

c) bladfällningen. 
/ 

Iakttagandet af dessa Irenne sekundära perioder har ett 

blott underordnadt syftemål neml. dels all Ijena som kontroller 

för observerandet af de två hufvudepokerna, dels all fullslän- 

diggöra detsamma i fråga om sådana vexler, hos hvilka dessa 

bufvudepoker äro svåra all observera; ty dessa Ivenne slora 

perioder måste betraktas såsom förnämsta och hufvudsakliga 

syftet för denna första klass af iakttagelser. — För att kunna 

utsträcka dessa till ett betydligt stort antal vexler, hvilket är 

nödvändigt för all vinna en god karakteristik af ett lands flora^ 

torde man ej kuftna begära en upgift om mera än upgifna fem 

utvecklingsepoker. — Hithörande iakttagelser kunna endast an- 
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slällas af dem, som äro föreståndare för en botanisk trägård, 

eller ock af pligt eller lust företaga regelmässiga botaniska 

exkursioner. 
* s 

Den andra k/assen. Man inskränker sina iakttagelser tilf 

ett litet antal väl valda vexter, men gifver dervid akt på alla 

vegetations-fenomener. Härvid bör följande anmärkas: 

1. Det tyckes vara af stor vigt, att man icke allenast an¬ 

tecknar tidpunkten för blomningen, löfsprickningen, o. s. v., utan' 

ock huru länge hvarje af dessa perioder fortfar? ty denna sista 

omständighet bidrager måhända väsendtligafe än den förra att 

karakterisera klimatet och året. För att kunna erhålla en så¬ 

dan karakter måste man så mycket som möjligt mångfaldiga de 

tidpunkter man har alt observera och framför allt särskildi an- 

'gifva tiden, då t. ex. den första blomman visar sig, och den då 
^ / 

blommorna allmänt utvecklat sig på en vext. 

2. Del synes vidare också vara af intresse alt noga obser- 
* 

vera en viss bestämd blomma , som man på hvarje vexl särskildt j 
j 

utvalt, samt angifva tiden för dess utveckling och öfverblom- 

ning. Så inträtTar det t. ex. alt cerealierna under ett år tidigt 

drifvit blommor, men all skörden ändock inlräfiar sent. Orsa¬ 

ken är pfla'derlill regnig väderlek, som fördröjer fekundalio- 

nen, oaktadl blomman tidigt varit fullt utvecklad. 

.3. Då tidpunkten för fekundationen hos .flertalet bland- 

vexterna är svår alt iakttaga, torde del vafa ändamålsenligt alt 

med större omsorg afse de fenomener, som upkomma af befrukt- | 
/ 

ningen, och anteckna liden då följderna af denna lifsakt bli 

märkbara , d. v. s. blommans kolorit börjar förlora sig, blom- j 

kronan förvissnar, slåndarne afiTalla eller förtorka och fruktäm- j 

nel börjar svälla. • i 

4. Det är omöjligt alt i fråga ora knopparne bestämma j 

liden för bildningen; del synes dock vara af intresse alt ålmin- J 

stonc för några bland de vigligaste träden angifva, huruvida £ 

dessa organer vid slutet af den goda årstiden äro föga ellef myc- | 

ket utvecklade. För delta ändamål kunde man t. ex. mot slu- " 

let af Oktober undersöka och anteckna deras storlek med hän- 1 
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seende lill längd ocli Ivardianieler. Dessa npgifter få värde der- 

igenom, all bladens lidigi» franikonisl och sjelfva löfspricknings- 

perioden om våren mindre beror af denna årslids lemperalur 

än af den grad af utveckling, som knoj)parrie biinnit före vin¬ 
tersömnen. 

5. Det bJir lätt att om våren observera æslivalionen eller 

den lid då knopparne svälla och fjllas med saft. Denna epok 

sammanfaller med safvens upsligande, således med vintersöm¬ 

nens slut; del ar i delta sista hänseende som denna observation 

isynnerhet är af vigt. 

6. I fråga om löfsprickningen, bör man observera ej blott 

utvecklingen af de första bladen ulan ock den lid då alla bla¬ 

den erhållit sin normala konsistens, form och färg. — Vid som¬ 

marens slut observere man fäjglörändringens början och' liden 

da den blifvit allmän ; vidare början och slutet af hladfällningen. 

7. Utom de af Quelelet antagna periodiska företeelser i 

gifves det Ivenne, som synas vara af vigt. Träd och buskar 

bnnas nemligen, som hafva en dubbel löfsprickning, en om vå¬ 

ren och en vid solslåndel. De sednare skottens blad skiljasdill- 

läckligl från de förres. Så l. ex. hafva bos videarterna de pm 

sommaren utvecklade bladen stipler, som saknas om våren, Tid¬ 

punkten för den sednaie bladulvecklingen är intressant derföre, 

all den betecknar sommarens och den staikare hettans början; 

den torde äfven slå i ett märkligt förhållande till flera perio¬ 

diska fenomener inom djurriket, isynnerhet tili vissa insekters, 

framkomst. — Den andra periodiska företeelsen, som dock är 

af mindre vigt än den nyss nämnda, bestämmes af sliplerna, ^ 

och det torde vara gagnande all anmärka den tidpunkt då des¬ 

sa aflalla, naturligtvis på sådana träd, der icke (såsom på all¬ 

männa linden) blad och stipler på samma gång affalla. 

I ofverenss^ämnmlse med det nu anförda' har Hr Spring 

lemnal planen till en tabell, hvari alla de särskildla momen- 

lerna uptagas under sina egna rubriker. Den har följande ut¬ 

seende. 
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nr. Hvarjehanda. 
1. I Köpenhamns botaniska trädgård hafva nya drifhus 

blifvil iipförda, nemligen ett varm-hus och ett Orchid-hus; ehu¬ 

ru dessa i efterhost komma ujider tak , kunna de dock icke i 

vinter begagnas, bvarigenom vårdandet och förvarandet af den 

mängd tropiska vexter, hvilka genom Hr Liebmanns resa 

vunnits, blir svårt och besvärligt.— Sjelfva den botaniska trädgår¬ 

den skall också till omfånget utvidgas medelst omkring | tunneland 

jord, som den till nyårel erhåller af så kallade Gammel holmen. 

2. Det namn Psommophila ^ hvilket Prof. Fries föresla¬ 

git för Ariindp arenaria och ballica^ i ställe för det med ett 

slägtnamn bland insekterna homonyma Ammophila^ 'måste väl 

Ock just af samma anledning förkastas, enär ett insektslagte 

bland Hymenoptera redan 1840 hlifvit kalladt Psammophila; 

jfr Hymenoptera europæa anet. Dahlbom fase. 1. 

3. Slägtnamnet Pont inia ^ hvilket af Prof. Fries i förra 

numret af denra tidskrift föreslogs för A^rostemma cæJi rosa 

torde för prioritetens skuld nödgas vika för namnet PJndiant/ie, 

hvilket hos Reichenbach betecknade eh sektion af Lych¬ 

nis, men af Fenzl i andra supplementet till EndUchers ge¬ 

nera plantarum (utgifvet 1842) uphöjls till ett eget släglc med 

arterna, Agr. cceli rosa L. och Lychnis læta Ait. — I sam¬ 

manhang härmed torde det ej vara ur vägen att här kortligen 

angifva, huru Fenzl i nyssnämnde supplement'fördelar de till 

tribus l^ychnideæ hörande vexter samt sålunda angifva i hvad 

mån hans åsigter härorn afvika från dem, hvilka i sjelfva Ge¬ 

nera plantarum äro framställda, helst Prof. Fries, som då 

ännu saknade tillgång till detta supplement, ej dervid kunde 

fästa upmärksamheten i sin i föregående nummer lemnade re¬ 

dogörelse för Bra uns upställning. Diantlieæ betraktas som 

en egen tribus af Siteneæ och komma således eJ ifråga bland 

lAichnideæ ^ h vartill följande slaglen hänföj as: 1. Gypsophila 

L. så begränsad t som i genera pl. — 2. Saponaria L. innefat¬ 

tar allenast subgenus Smegmanthe i Gen. pl., de andra båda 

äro frånskiljda: Melandrinm som eget slägte och Silenanilie 

såsom sektion af Silene.— 3. Vacearia Medik. oförändradi.— 
» 
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4. Siletie L. mod följande afdelningar: a. Nano^ilene: b. Be- 

henanlhe; c. Oiites; d. Cotiiomorpha; e. Elisanthe; {.Slachy- 

tnorpha; g. Rupif ragn; h. Heliosperma; i. Siphonotnorpha; 

k. Atocion^ bland hvilka a, c och h i Gen. plant, hänfördes ' 

till Sapouaria och gemensamt bildade dess sektion Si/enan/he. 

— 5. Melandrium Röhl. innefattar *SV//?owflrrf<E subgenus c. iT/e- 

landrium och Lychnidis subgenus d. i Gen. plant, 

—- 6. Eudianlhe ulgöres af Viscariæ subgenus b. Eudiaulhe 

i Gen. plant. — 7. Viscaria Röhl. innefattar allenast arterna 

Lychnis viscaria L. och L. alpina L. af slagtet Viscaria^ så¬ 

dant det i Gen, plantar. är framstäldt. — 8. Pelrocoplis Braun 

utgöres allenast af arlen Lychnis pyrenaica Berg., hvilken i 

Gen. plant, hänfördes till afdeln. Euiychnis under Lychnis, — 

9. Lychnis Tournef. L. med sektionerna: a. Euiychnis (excl. L. 

pyren.); b. Agrosiemma (Agr. coronaria L.). — 10. Gilhago 
r 

Desf. innefattande Lychnidis secl: a, i Gen. plant. (Agrosl. 

Gilhago L.). — 11. Cucubalus Tournef. oförändradt. 

5. Från Ingeniör Vahlberg, som är sladd på vetenskap¬ 

lig resa i södra, Afrika, har för icke länge sedan ankommit 
/ 

bref skrifvet i Natal, hvari han redogör för sin resa. Detta 
f 

bref afser mest del zoologiska, men man finner deraf ock dels 
/ 

all han ingalunda lemnar botaniken ulan tillbörlig upmärksam- 

het, dels ock'alt en af honom nyligen afsänd ny remiss med 

naturalier afven innelråller många vexlfröh. 

6. Såsom bevis på huru långsam kommunikationen här i | 

Sverge är, kan Ijena, alt vi ännu icke här i Lund erhållit j 
Arrhenii atlas Öfver vext-lerminologien; lirÖnihgsvärds E'la-- 

' ra Dulekarlica, Harlmans Flora A:e edil ionen för alt ej j 

tala om utländska arbeten; så t. ex. har allenast 1 häfte af ; 
I» 

Linnæa för innevarande år ankommit; 40:de fascikeln af Elorn jij 

Danica är ännu ej anländ, o. s. v. Dessa omständigheter få j 

tjena som ursägt alt 11:0 3 af Lileralurbihangel ännu ej ulgif- ^ 

vils, emedan Ulg. gerna önskade deri kunna referera åtminsto- 5 

ne och i främsta rummet de i Sverge ulgifna botaniska arbeten. : 

LUND, tryckt uti'Luiidbergska Boktryckeriet, 1813. 

i 

t 
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I. Original-Afhandling. 

Underrättelser om de nyaste bearbetningar af EngeU 

ska El or an; ^{/’E. Fries. 

Forsla slyckel. 

Nära 40 år var Engelska vexternas bearbetande ett mono¬ 

polium i den berömde J. Smiths hand. Delta gaf Engelska ^ 

Floran en lemligeu ensidig riktning och genom slafviskt bruk 

af Linnés Herbarium inkommo derigenom i vetenskapen flera 

förvillande bestämningar*. Ehuru Smith visserligen icke envist 

vidhöll sina egna och förra bestämningar, ligger dock i sakens natur, 

alt en så öfvervägande auktoritet skulle verka förtryckande pä 

vetenskapens fortskridande utveckling. Efter J. Smiths död 

öfvcrtog den berömde Hook er, som förut ulgifvit en Skotsk 

Flora, redaktionen af en Engelsk Flora, som inom kort lid up- 

lefvat 5 stora uplagor, men riktningen blef i det hela hufvud- 

sakligen densamma och då Hook er hörer till vårt lidehvarfs 

mest universele Botanister, lilläto dess vidtfamnande studier 
/ 

föga alt egna sig ål ett Speciell studium af Engelska' vexterne 

i naturen, ulan är han mer redaktör af de honom meddelade 

resultater af anJras forskningar, hvilka underordnas de allmänt 

antagne åsiglerne, än sjelfständig bearbelare af Engelska vege¬ 

tationen. Efter Smiths död väcktes likväl ett lifligare intres¬ 

se för Engelska Floran; man har erhållit en stor mängd speci- 

al-floror *) och både i London och Edinburgh bildas sällskaper 

*) Flera af dessa äro af stort värde, t. ex. G re wilies Flora öfyer 

Ediuburgs trakten, Johnstons öfver Berrwick, Mackay öfver 

Irland, G. E. Smith öfver Kent, Leigton öfver Shropshire, 
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liufvudsakligen for'Engelska Floraps bearbetande» äfvensom des¬ 

sas och andra Tidskrifter mycket fullständigt redogöra för nya 

vexlarter. Men man inskränker sig icke härtill, ulan förenar 

dermed noggranna kritiska undersökningar öfver misskända ar¬ 

ter^), hvarigenom de icke blott hafva ett lokalt intresse, hvil¬ 

ket vi framdeles torde få styrka med utdrag. Särdeles vigliga 

äro flera monografier, l. ex. Newmabs öfver de Engelske /^V- 

lices^ Parnells öfver Skollands, gräs o. s. v. Dessutom ut¬ 

kommer alltfort ett supplement till English Botany^ uti' hvil¬ 

ket alla nyare fynd skyndsamt publiceras, men då text och^ 

figurer meddelas derlill af snart sagdt alla Engelska flotanisler, 

är redaktionen något ojemn. En Synopais öfver Engelska vex¬ 

terne är äfven lemnad af Lindley, hvaraf Ivenne uplagor äro 

oss bekante. Den innehåller dock föga grundadt på egna un¬ 

dersökningar i naturen, då författaren bar ett rikare fält för 

Då i ^-nya bestämningar i Londons stora museum och trädgärdar. 

Engelska floran har en så stor öfverenslänimelse med vår, tor¬ 

de del anförda vara tillräckligt för all visa viglen af en nogare 

kännedom af Engelska Florans nyaste bearbetningar för Skandina¬ 

viens. För alt icke utsträcka oss ulöfvcr e,n större yla, än som 

kan lämpligen rymmas inom denna Tidskrift, skola vi, denna 

gång endast fästa upmärksamhelen vid Ch. Babingtons arbe¬ 

ten, som lofva en ny epok för Engelska floran. Efter ulgifvan- 

det af PrimilicB P/oræ Sarniensis London 1839 och en mäned 

smärre monografier har jian nu i sommar afslutat en J^lanual 

of Botany London 1843, som förljenar all egas af hvarje Skan¬ 

dinavisk Botanist. Den får ett särskildt värde derigenom, alt 

Författaren, så vidt det ej strider emot dess egen erfarenhet, 

slutar sig till Koch Synopsis P/oræ Germanicæ^ fast en akt- 

soiji genom figurer öfver de vigtigaste delarne hos större svårare 

slägtens arter, är mycket utmärkt, ni. fl. Anmärkningsvärdt är, 

att dessa till v största delen äfven uptaga fullständigt Kryptoga- 

n»erne. 

**) Benthams, Berkeleys, Dons, Shu^teAvoods m. fl. up- 

satser äro af synnerlig vigt. 
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j ningsvUrd pielcl formåil Förfall, all icke afvika från Engelske 

i förfallarc, då han ej sjeif hafl lillfalle ofverlyga sig om riklig- 

helen af hvarje förändring, 1. e. bland Salices. 

I Men innan vi öfvergå lill dess Briliska ffora böra vi lera- 

njr några uplysande anmärkningar, hämlade ur dess Frimitice 

F/oræ Saruicasls, som egentligen är en bloll katalog med vext- 

slallen, men flera vigliga observationer linnas dock deruli in- 

slrödde. Så uplysas vi alt i Linnes Herbarium finnas både 

pericntn quadran^altim och jH. letraplerum under förra nam¬ 

net, men på den förslnämde slår med Linnes egen band skrif- 

vit H. quadrangulum Spec. PI., på den sednare dess synonym 

ur Hortiis Cliffortianus (som ock af beskrifningen tydligen bö- 

rer lill H. f el rapt erum'). Under Geranium rotundifolium 

förekommer i Linnes herbarium hufvudsakligen G. molle och 

G. pusillum^ men afven G. viscidulnm. (G. molle Herh. 
\ • • 

Linn. är G. pijrenaicum.) — Ofver Ruhi^ Loli^ CallilrichcBy 

Herniariæ m. fl. finnas vigliga uplysningar. Bupi eurum 

aristatum som B. odonliles Rec. finnas under sednare namnet 

i Linnes herbarium, men det liil den förstnämnda hörande exem- 

^dar har Linné sjeif beleknat med Au? — Daud marilimi 

arlskillnad sälles ulom Ivifvel och D. dentatus Berk. cileras 

som synonym. — Lamium amplexicaule ^ intermedium ^ pur¬ 

pureum och incisum skiljas mycket noga; hos alla äro äfven 

frön afviknnde; men Lamium incisum Keich. dc. förenas myc¬ 

kel rikligt med Lamium purpureum. — Af Armeriæ uptagas 

endast Arm. maritima och A. planta^^inea (? närmar sig äfven 
• • 

Arm. elongata). — Ofver Atriplices och Foly^ona förekom¬ 

ma synnerligen värderika observalioncr; Atriplex deltoidea 

synes sammanfalla med A. longipes Drey. — Allium ampelo- 

prasum finnes verkligen vild på Guernsey och Allium spJiæro- 

cephalum på Jersey. — Potamogelon oblongus och F, planta- 

ginens (= coloralus) äro nya för Engelska floran. Till slut 

lemnas en lisla på de på Normanniske öarne funna Lafarler. 

Som alla florors begränsning efter politiska gränsor är något 

helt och hållet ovetenskapligt och i många fall blir löjligt, l. e. 

\ Tyskland, i hvars flora äfven Elsas med skäl uplages, så sy- 
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nas oss niimntle öar icke tillhöra Engelska utan Franska floran t 
\ 

deromot ville vi räki>a Färöarnc till Encelska fioran. Likalilct 

som politisk geografi någonsin kan blifva velenakap^ lika litet 

kunna politiska gränsor vclenskapligen utgöra en fioras; i så 

fall kunde en Napoleon dagligen med ett pendrag förändra fior- 

gebilerne, men vetenskapen måste vara öfver alla dvlika tillfäl¬ 

ligheter. Från vetenskaplig synpunkt höra Norge och Finland 

lika mycket eller lika litet till Skandinarviska fioran, onj de slå 

under den ena eller andra dynastien. En fioras politiska gränsor 

äro en pendent till de artificicla systemerne. 

Ur Babiitglons Manual of Brilbh Bolany lemna vi här 

blotl några notiser, som kunna vara af intresse för Skandinavi¬ 

ska fioran. 

Arenaria norvegica uptages som bestämdi skiljd från A, 

ciliata. Cerastium atrovirens är vår C. glutinosuf/i, från 

hvilken C. pumilum Curt. anses för skiljd art. Smiths. Cer«- 

stium latifolium är en varietet af C. al pinum. — Hyper ieum 

quadrangulum uplöses i Ivenue arter: | 

H. maculatum — — sepal. reflexed ovatc-Ianccolate deu-j 

ticulnl obluse mucronate. — — I 
H. dubium — — sepal. refiexed broad elliplical obluse 

quite enljre. — •— — ' 

Den förstnämnde torde vara. H. commutatum Nolle; jag 

anser mig hafva selt den i Småland bredvid vågen från Husquarna 

till Ingaryd på,fuktiga ställen. 

Af Dryas forekommer en ny art, D. depressa (med gula 

blommor??), hvars hufvudskillnad skall vara ”base of Ihe ca¬ 

lyx truncate nearly flat”, då den på D. octopetala beskrifves 

’hemisphærical.” — Alchemilla conjuncta Bab. är alldeles lik 

A. alpina, men frodigare, bladen handlikt delta och icke fin- 

gerlikl, mera silfverhvita på undra sidan. Här kan man få en 

ny hybridilet imellan A. alpina och vulgaris. — Af Bubi,\ 

som med omsorg än bearbetade, uplagas 21 spec. fruticosce. 

JRosæ uplagas efter Borrers bearbetning hos Hooker. ^ ! 

Af Callitriche uplagas C. verna, C. plalycarpa (hvarmed; 

C. stagnalis förenas), C. peduneulala (= C. hamulala, mens 

' ' . i 
I 

/ 
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C peduficulat a saknar alUid braclræ enligl Da b ing ton), och 

C. aulumna/is. 

Hern utria ciliata n. sp. är redan bekant genom Hooliers 

HriL Flora, — Oaktadt stark reduktion af de Smitbske Saxi- 
\ 

fragæ återstår en mängd för oss främmande arter. Saxifr. 

pedalijida skall vara alldeles skiljd från S. Iddauifera^ med 

hvilken den af Ser inge hos Dec a n d o 11 e förenas. 

Till Galium Moliufiro y (som är vår var. clivale^ hän- 

föres som säkert synonym G. insubrieum G and. Tioch. Jemf. 

Bot. Not. 1841 sid. 183 der vi antydde denna identitet, liksom 

G. leneri meiX G. Aparine^ som i andra edit. af Spnops.,F/. 

Germ. blifvit erkänd. 

Galium Wilheringii Sm. bänföres bestämdt till G. paln- 

sire ^ ej (ill G. nliginosum \ G. cinereum Smith (ill G. erec- 

lum, som är en från G. lucidum skiljd art. Under Galium 

jiusillum L. uptages G. silvestre*^ Referenten. är mi i tillfälle 

att- hevisa att G, ppgmæum är G. pusillum L. och alt 

den misskända, bortkomna G. monlanum jkr ingen annan än 

G. siheslre (In Germania, Gallia, Anglia L. Uti ingendera af 
* 1 

dessa länder finnes någon annan art, till hvilken Linnés be- 

skrifning passar. Också logs den af äldre f. e. U^7/«r5 för Lin¬ 

nés G. monlatium ^ tills man genom Linnés herbarium kom pä 

villspår). - . 

' Valerianella denlala återfår nu öfverallt sill gamla namn* 

V, denlata Decand. är endast en form deraf. Ulom de vanliga 

arterna har Engelska floran V. carinala. Auricula, eriocarpa. 

Gnnphalium Hoppeanum Köch uptages af Da bin g ton 

föröden äkta G. supinum L.; Gnaph. supinum Koch under 

namn af Gn. pusillum Hänke. ^Jemför man Willd. spec. kom¬ 

mer man äfven till detta resultat. 

Carduus crispus förenas oriktigt med C, acanlhoides. 

Den förra finnes icke i England. C. Forsieri synes efter be- 

skrifning nära sluta sig till den Norrska Cirs. se Lind bl. 

Bot. Not. 1811 sid. 1. 

Tragopogon major hänföres till 1\ minor. Ofver Hierar 

1 



166 

cia PnlmonarecB värderika observationer och flera hos oss icke 

urskiljda arier. 

Krica carnea Britlan. förenas med A’, medilerranca, 

Menziesia ccei'vlea iiplages under slägfel Phyllodoce Salisb. 

— Ingen annan Genliana Amarella än G» ^ermanica skall fin¬ 

nas i England. . ^ 

Cuscula Iiplages som vaiielel af C. A/y/V///////?////, 

men anses snarare vara egen arl. Myckel allmän i England på 

Trifoliece, 
\ 

Namnet Sleeuhamcria skrifves efler vanlighelen orikligt 

(äfvcn af släglels berömde monograf), bör skrifvas 

riff, såsom benämndi efler Ivennc ulmärkla Svenska Bolanislen, 

fraihlidne Professor Slenhammar och dess ännu lefyande Bro¬ 

der Proslen Slenhammar. Delta släglnamn är både äldre än 

Hippog/ossam och allmänl anlagel. J^^Iyosolis repens bibehål¬ 

ies som arl; Förf. exemplar öfverensslämma fullkomligt med 

exemplar af mig samlade vid Varberg. J/. a/peslris Engl. Bot. 

skiljes från M. sUpatica under namn af 31. suevebiens Kil. 

Orobanche barbata är ny för Eng. Fl., som nu bar 8 ar¬ 

ter. ^‘Scrö7y/z7//z?rzVz Ba/b/sii llorn. Koch. antages för den verk¬ 

liga, i Epgland vanligaste Scrophul. aqnutica; Sc. aquatica 

Koch benämnes Scrojth. Rhrliarti. — Af 3Ieiampyrum pratense 

har man sKiljt en M. montanum och en 31. commutatum ^ hvil- 

ka förenas med den förstnämnda med frågetecken? Äfven af 

Sommerfelt sändes mig en såsom ny art af denna grupp, 

men efler lorkade exem[)lar vågade jag intet* omdöme. — Af 

Phinauthus major finnes i England endast P. major stenopjle- 

rus, som Förf. förmbdar vara skiljd art. 
/ 

31entha crispa L., så xida kringkastad, föres till 31. ro- 

iundifoUa och en fullständig serie af exemplar från Förf. be¬ 

styrka denna åsigt fullkomligen. — Ballola ruderalis finnes i 

England införd med barlast, just motsatsen mol i Sverge! — 

Teucrium Scor dium Smi lb är T. Scordioides Schreb. 

Primula scotica^ anses för en olvifvelaktig arl. — Öfver 

/ 
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I S/a/ice skola vi yllra oss i en följande upsals; båda våra arler 

' vexa i England och aro skiljde från 67. spalhula!a. Vi ega 

i samlltge i fullslandiga exemplar från Förfallaren. 

! Ofver de Engelska arierne af släglct Alrlplex bar furfal- 

I taren ulgifvit eh särskild monografi, jemle figurer, hvaröfver 

j vi särskildi skola redogöra. Air. rosea Rab. är efter mig med- 

I delade exemplar A. crcssi/o/ia, lill hvilken efler Babington 

( horer A. palula y. Smilh. — Bumices behandlas efler nyare 

i åsiglerne fullständigare än i äldre Engelska floror. — Af Uhni 

* 7 spec, efler F^indley, hvilka dock läll låla reducera sig lill 

j Ulm. viohlana och U. campestris. -— 1 fråga om Salices 

j en förening försökt af Kochs och vår beaibelning med Bor- 

S rers. — Quercas '^iatermedia Don är elL medium mellan Q. 

i Bobur och sessiliflora; denna är vid Femsjö den vanligaste 

j Eken.— Betula humilis föres lill Betula naua såsom /?. Lin- 

! næatin., ty i Linnes Herb. finnes ingen annan B: naua l! 
I t 
j 

Orchis Traunstei?ieri anses för varielel af 0. an^iistifo- 

lia Krock.; vi måsle ock lillslå all vi soll exemplar från Ösler- 

'r gölland, som ej med säkerhet kunna urskiljas.-Af JKpipacfis 

/<7///‘o/m framställas 4 arler, nemligen A". latffolia^ K. media 

* Fr., R. purpurata Sm., R. oval is. — Af Allium en skön ny 

< arl, A, Halleri eller Hall. All. 16, n. 2, A. Scorodoprasum 

i (6. L. från Isles of Arran, Gallovvay. Denna är A. carinatum 

’ flook. Bril. 5, men har, som den närmast beslaglade A. Sco- 

" rodopras. slamina Irifurcala, men fullkomligt trinda slidor. 

) Förf. bestyrker likaledes vår upgift all J.nigritellus Don (J. 

al ral lis, Kr.) är alldeles skiljd från Kochs arl, som är en form 

' af ./. supinus. ' ' 

Släglel Polamogeton är med synnerlig omsorg ularbeladl; 

I B. zosteraceus ^ B. pectinatus och B. marinus tydligen ålskil j- 

1 da genom frukten. 
j 

i Ofver Scirpi flera vigliga observationer. Scirpus parvu- 

i lus fanns en gang i England i mängd, men försvann sedermera, 
/ 

liksom hos oss. Den bör räknas lill sa'mma klass af sporadiska 

vallenvexlcr, som Coleanthus^ Scirpus Michelianus o. s. v.— 
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-Carex Gibsoni liknar C, vulgaris^ men fruklen lanccolal, 

jemnt afsmalnande lill elt odeladt spröt; nölen är obovat. 

Phieum alpinuin Åv ej den äkla» ulan Phieutn commuln- 

inm Gaud. Calabrosa aquatica v, minor = v. sublilis Fr. Af 

Poa icke mindre än fyra nya arter efter Parnell uplagne. 

Till Glyceria i?orré’r^ citeras vär G, conferta^ Förf. exemplar 

intyga ock identiteten. —* Festuca loliacea hänföres som var. 

lill F, elatior^ äfvensom bvilket likalitel lärer vin¬ 

na bifall, som förf. förening af Bromus mot/is, racemosus och 

pratensis \€\xi Flora Sarn., hvilka nu i Brit. Fl. riktigt urskil¬ 

jas, men under ett nytt slagte SerrafalcusV^vVåVove, Egentligen 

motsvarar delta slägle Bromus i vår mening och Bromus 

Parn. Schedonorus, 

TUl Pjqutsehim Drumondii Hook. anser Yov^. Fqu. arvense 

Herb. Linn. höra (månne således E. pratense^t^, Öfver Filices 

är Newmans monografi föröfrigl följd. Cystopteris dentata 

och angustata Smith* återföras till C, fragilis, 

.Delta flygtigt gjorda utdrag torde lillräckeligen visa hvil¬ 

ken rikedom af egna och nya i naturen gjwda observationer 

delta arbete innehåller, inen då vi. på långt när ej kunnat ut¬ 

tömma den lilla boken torde det anförda vara tillräckligt, alt 

visa arbetets oumbärlighet för Skandinaviska Bolanislerne. 

Som prof på Författarens sätt alt behandla arterne må 

anföras: 

Epilobium ^» tetragonum L. leaves oblonge-lanceolale — 

-a rounded base sessile, denticulate, inlermediale 1. short- 

ly decurrent ^ st. wilh 2 or 4 elevaled decurrent lines, stigma 

undivided, root somewhat ereeping. — E, Bot, t, 1948. The 

inlermediale 1. are Iruly decurrent and often combine so as to 

produce one line on each side of (he slem common lo bolb of 

Ihem. Slem l~2 feet high. ^cions short ^ springing from Ihe 

rpot und terminating in rose-shaped tufts of leaves. Dampy 

places. 

E, 7. virgatum Fries, 1. lanceolale narrowing upward, 

from a rounded base sessile denticulate not decurrent, slem 
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with 2 or 4 clevaled lines, stigma undivided or slighlly palent 

4 ^ scions Jiliform. Florig, Brit. f. 624. The leaves are 

nol decurrent and Ihe elevaled lines on Ihe slem are often 

fainl. St. 1—3 fect high, oflen decumbent and rooling; Scions 

from Ihe lower joints of Ihe slem, nol from Ihe rool, very 

blender^ nol lerminating lu a roseshaped luft of leaves. Deep 

dilches in pealhog, Lincoln, Kerry, Twidale, Dumfries. 

Belula 1 alba L. 1, rhomhoid-trian^nlar doublly serrate 

acuminate, scales of the fem. calkins 3“lobed, lateral lobes de- 

flexcd, middle lobe adscending, fr, obovaio-eliiplical shorler 

thaii the rounded. membranoiis margin. E, B. 2198 (upper 

fig.). L. usually glabrous, oflen covered with resinous spots abo¬ 

ve, always having a manifest lendency lo a rhomboidal form. 

Young shools moslly with resinous lubercules. Readly dislin- 

guished from Ihe following by ils leaves, but more ccrlainly 

by Ihe fruit. — Ralher common. While Eirch, 

B, 2 glutinosa Wallr. L. cordale-ovale unequally serrate 

acute, scales of the fem. calkins 3-jobed, lateral lobés ascen- 

ding middle lobe patent or ieficxed; '/r. broadly -obovate as 

long as the rounded membranous~ margin. Ej. B. 2198 (lewer 

fig.). B. pubescens Rock. L. usually glabrous always more or 

less ovale. Not so elegant a Iree as the preceding. Twigs so- 

melimes pendulous. — /?. pubescens, 1, peduncles und young 

twigs downy. B. pubescens Elirh. Common. Common Bircji. 

II* Utdrag ur utländska arbeten* 

J[. Om slagtet Tubercularia af 1. Koch -j Jever. (Mohls 

. ocb Schlechlendahls Botanische Zeilunc' 1813 N:r 10), 

På en förtorkad gren af Cytisus Laburnum fann Förf. 

Sphæria cinnabarrina och Tubercularia vulgaris, båda stadda 

i fullkomlig utbildning, vexande än ålskiljda, än blandade om 
\ 

hvarandra och det till den grad, all båda framkommo i samma 

hop och från samma underlag; i delta fall intog Tubercularia 

de hos Sphaeriaii felande perilheciernas ställe, och visade sig än 
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i cenlern än mol kanlen , mon likvål äfvon i sin forsla pnnkl- 

formiga början igonkänlig af Ijnsl logolröd färg, då Spbærian 

doremol var mörkröd. Vid genomskärning visade båda sin van¬ 

liga egendomliga byggnad, Spbærian sina med sporer läll fyllda 

bylsor, Tubercularian sina nakna sporer, som visade sig mindre 

än den förras. — Nu är del visserligen' ingenling ovanligi bland 

svamparne, aft en arl vexer på en annan, men Förf. förmenar 

alt det nu ifrågavarande fallet ej kan hänföras Onder denna ka¬ 

tegori , utan har sin grund i en direkt förvandling. Ett myce¬ 

lium lill en viss beslämd svamp kan säkert icke villkorligt 

frambringa andra skilda arier; i det fall då svampar fraravexa 

ur eller på svampar, bar den, hvarpå den andra vexer, förlo¬ 

rat sin lifskrafl, ålminslone den del deraf, hvai ifrån den andra 

har sin uprinnelsc. Annat är förbållandel med Spbærian och 

Tubercnlaria; båda njölo del friskasle lif och icke någol spår 

lill ens en parliel oplosning furefanns; den förra höll uppen- 

- barligen på all ur gelalinan utveckla sina spoihylsor, och hån j 

Tubercularian afiösle sig i vallen allenast del öfversla lagret i 

med lällhel, lill bevis all ej heller den var hell och hållel | 

fullbildad. Det är mycket vanligt att arter af Tvbercularia j 

förekomma i grannskapet af arter af Sphæria^ och Förf. förmo- j 

dar all della är vida oflare förhållandei än man i allmänhet | 

anlager , emedan man för den slörre ljusare färgade Tubercula- I 
rjen Öfverser den mindre och mörkare Spbærian. — Till slyrko . 

för sill anlagande all Tubercularia ej ar annal än en förvaiid- 

ling af Sp/iærza, anförer Förf. analoga fall, nemligen bland laf- 

varne VarioUiria^ söm är allmänt erkänd för all endast vara ' 

en förändring eller uplösning af PertiisariOy men som ofla före- j 

kommer i vida slörre mängd och utan all man hland den knapl 
\ 

kan upläcka någon nlhildad Perluftaria; vidare bland svampar- | 

ne Fries’ yllrade förmodan all Pusarinm lal eril tum ej äran- ! 

nat än ell deliquescerande lillslånd af Dacrymyces sltlldluit. ' 

*— Förf. anmärker vidare, all såsom karakler för Tubercularia 1 
N ! 

upgifves, all de nakna sporerna ligga i elt lält lager utanpå i 

fäslel, hvarifrån de småningom skilja sig; visserligen varseblir , 

man också blott sporer eller någol långa korn, då man bort- i 

I 
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slryker ylan af rn äldre Tiihercu/aria;'m^\^ om man förul up- 

mjukar hela Tuberciilarian och sedan lager deraf llna Ivårsnill^ 

ser man ganska -lydligt en mängd uprättslående greniga Irådar 

bcläckla eller omgifna af de så kallade sporerna, bvari de för¬ 

ra säkerligen bålla på alt uplösa sig. Sedan Förf. sökt visa alt 

en sådan nplösning bland de kryplogama vexlerna ej är något 

så alldeles ovanligt, såsom exempel hvarpå Otdium, iMonilia, 

Helminlhosporium ^ Cladosporium åberopas, och alt man såle¬ 

des kan anlaga all conidii cellerna hos Tubercvlaria bildas ur 

de sönderfallande långslräckta Irådcellerna, yIlrar han alt han 

ej kan beslämma om del sker genom frånskiljandet af på för¬ 

hand bildade leder, eller om afskiljandel i leder genast öfver- 
t 

går lill en fullkomlig söndring. Den mörkare färgade ring, 

som vid genomskärningen af torra Tubereularier visar sig, an- 

gifver huru långt uplösningen slräckt sig. Belraklar man delta stäl¬ 

le under vallen, så visar sig på ena sidan fäslels lager, som fram- 

slår såsom homogeni, och på den andra de med gonidier täll be¬ 

strödda Irådarne. Förf. lager derefter i betraktande den mot- 
• • 

svarande delen hos Sphæria cinnahuri'ina. Afven der ser man 

elt dylikt fasle af samma omfång som perilhecierna, mol mid¬ 

len vanligen af en ljusare i gult öfvergående färg. Om man an^ 

lar, alt fäslels slem bilcjar kåfnan som genom en egen epidermis 

begränsar sig, och all först med kärnans gelatina gifves tillfäU 

le för spoihylsorna alt bilda sig bland de redan för handen va¬ 

rande safllrådarne, ända tills de i öfverhuden bilda sig en myn^ 

ning, så kan man redan nu falla processen vid ombildningen 

till en Tubercnlaria. Då del vid denna ej hipner lill bildnin¬ 

gen af någon kärna och således ej heller öfverhud, så är 

icke tillfälle för utvecklingen af några hylsor. Deremol kunna 

trådar, som bilda slroma och sannolikt äro identiska med pa- 

raphyses deslo bällre forivexa, emedan de föjblifva fria; och 

det är lill följe häraf, som man vid genomskärningen af Sphæ^ 

rier, der redan några perilhecier förvandlats i Tubercnlaria, 

på dessa ställen finner slroma mycket uphöjdare är der verkliga 

perilhecier äro, ehuru i öfrigt helt och hållet sammanhängande. 

I 
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2. ()?n Sciero f ii/m r//* Le v ei 11 é. (Se Mohls och Schlechlen- 

dahls BoUn. Zeilung 1813. N:r 17). 

I sammanhang med föregående- vill Ref. här meddela del 

uldrag, som på anförda slällcl finnes ulur 'Comples rendus" 

inlaget rörande etl i YclenskapsAkademien i Paris d. 21 Mars 

1842 hållel föredrag af Leveillé öfver Scierotium:—De hit¬ 

tills i detla slägle förenade vexler äro af ganska olika beskaf¬ 

fenhet och kunna ej förenas i ett slägte. Man skulle kunna hän¬ 

föra Sclerolierna under 4 afdelningaix ,Den första beslår af pa¬ 

tologiska förändringar, förorsakade af insekter eller parasiliska 

svampar; den andra af unga eller i sin utveckling hämmade 

svampar; den Iredje af svampar, som tillhöra andra slaglen; 

' den fjerde af former, som endast äro varieteter. Den plats 

Scierotium hittills 1 svampsyslemel intagit är helt och hållet 

opassande. Sclerolierna äro ofullkomliga frambringelser, som ej 

ega något spår till fruklifikalionWganer, men ändock un¬ 

der vissa omständigheter vegetera ånyo och frambringa fullkom¬ 

liga svampar. Sålunda föranleder Seler, fungorum upkomslen 

af Agarieus parasiticus, Scl. lacunosum af Ag. racemosus, 

Scl. pustula af Feziza Candolleana, Scl, durum af Bot ryt is 

cinerea, Leveillé jemnför Sclerolierna med andra äfvenle- 

des sterila modifikationer af svampväfnaden; de. äro ej annat än 

formQr af myceliumr, som till följe af vexlställe, öfverfföd eller 

brist på ljus, fuktighet, o. s. v., antagit denna beskaffenhet. — 

Han skiljer mellan 4 former af mycelium: I. mycelium fila¬ 

mentosum s. nemotoideum som ulgöres af hvila eller färgade, 

ledade, anastomoserande trådar: hil höra släglena Athei ia ^ Hy- 

pha y Himantia, o. s. v. — 2. myc^ membranaceum s. hyrne- 

noideum bildar mer eller mindre tjocka membraner, b vilka 

man betecknar med namnen Racodium, IJylostromn; 3. myc, 

tuberculaccum s. scleroideum ulgöres af bårda knötar; bil bör 

Scierotium; 4. myc. pulposum s. malacoideum y som är köttigt 

och mjukt och framstår hos Rhlebia och Mesenterica. — Le¬ 

veillé betraktar'dessutom äfven Acrosnermumy Bhizoctoniay 

Fibrillaria och Rliizomorpha såsom mycelier. 
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Ilf. Hvarjehanda^ 
I 

1. F ö r li a u (i J i n g a r vid de Skandinaviske Natui’- 

f o r s k'a r n es tredje ni ö I e , i Stockholm den 13—19 Juli 

1812 aro nu på Bokhandlaren Bagges Törla^ utgifna. De utgöra 

en volyrn af 906'sidor 8:o I 

2. I Herb. Norm. fase. 7 N:o 89 anför Prof. Fries Ave- 
✓ 

7i(t hirsnla Aspegr. Blek. Flora sid. T såsom synonym med 

Avena intermedia Lindg. Härtill torde någon förblandning 

gifvit anledning, åtminstone har Utg. erhållit af Aspegren 

och med af honom egenhändigt skrifven etikett under namn 

af Av. hirsuta en form af Av. fatna nied nästan ensidig blom¬ 

klase och blomskälen mera lätt ludna än på den vanliga for¬ 

men. Del tyckes äfven svårt all förklara, huruledes Aspö- 

gren skulle kunnat såsom Av. hirsuta^ hvilken af alla förfat¬ 

tare beskrifves såsom hafvande blomkronskalen mycket hårigare 

än Av. /atna, bcslämina en form nVed nämnde skaT alldeles 

nakna , utom den vid basin kring sjelfva vidfäslningspunklen va¬ 

rande penseln af smärre hår. Vida mera anledning vore alt, 

till följe äf de beskrifningar, som man ej sällan hos förfallarne 

finner på Avena fatna., antaga det Av. intermedia af många 

ansetts för den verkliga Av. fatna, delta synes nästan va¬ 

ra det enda limliga sätt alt förklara,, alt denna säkerligen in¬ 

galunda sällsynta form så länge undgått upmärksamhelen. 
X 

3. Den af Sch 1 ech t enda h 1 och H. Mohl redigerade 

Botanische Xeitnug innehåller många intressanta originalaf- 

handlingar; men nästan ännu mera intresse erhåller den derige- 

nom, alt deri meddelas upgifler på de botaniska opsatser, hvil- 

ka äro intagna i tidsskrifter och sällskapers handlingar, och af 

denna anledning blifva okända för en stor del af den botaniska 

publiken, om den icke här sattes i tillfälle alt förskaffa sig 

kunskap om deras innehåll. Lileralurafdelningen af Linnæa 

har i,och med detsamma uphörl, så alt i densamma hädanefter 

endast inrymmas original-upsalser. 

1. Vid Vetenskapsakademiens sammankomst d. 11,Oktober 

öCvcrIcmnade Prof. P. F. Va hl berg de vextmålningar, som 
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nyssförflulna sommar blifvil ulförde af arlislen C.'O. Gardon 

linder ledning af Prof. Fries. Sannolikl aro dessa ämnade alt 
\ 

ulgöra en del af det slora och dyrbara bolaniska planchverk, 

som skall komma alt efterlräcia den numera afbrulna Svensk Bo¬ 

tanik. — Vid samma tillfälle beslöt Vel. Åkad., på förslag af 

Friherre Berzeliiis, alt åt en komité, beslående af Frib. 

Vrede och Prof. Se lander för de meteorologiska, Prof. P. 

F. Va hl her g för de bolaniska och Prof. Sundevall för de 

zoologiska periodiska fenomenen, öfverlemna Quelelels in- 

slruklioner för anställande af observalioner öfver pefiod. fenome¬ 

ner, för all derefter ullåta sig, huruvida del vore af vigt alt 

Akademien slulade sig liil den förening för dylika observatio¬ 

ners anställande, som nu håller på alt bilda sig i olika Irakier 

af Europa. 

, 5. Dr Fenzl har så väl i Flora oder allgemeine Bota- 

nische Zeitung; 1843 AVr 24, som i Mohls och Schlechlen- 

dahis Bolanische Zeilnng'\%^Z N:r 19, i sammanhang med | 

några af honom publiserade diagnoser öfver cxlra-europeiska | 

vexler, framslälll de grunder, hvarföre han i sina diagnoser i 

meddelar kännetecknen \ nominativen och icke, så som hillilk ' j 

alltjemnl varit vanligt, i ablalive.n. Dessa grunder aro: all ab- j 

laliven efter Irivialnanmens införande hell och hållet förlorat | 

sin grammalikaliska belydelse vid ariernas karaklerisering, ly 

Irivialnamnet föielräder numera de förut i ablativen ullryck- 

da karaklerernas slälic;4 alla andra språk begagnar man nomi- | 

naliven och det är allenast i de lalinska diagnoserna, som man 

ännu lill följe af gammal vana, men ulan något det ringaste j 

behof, använder ablativen; genom bruket af nominaliven vinna j 

tvärtom diagnoserna i besläm.dhel, lydlighel och fullsländighel, ; 

ulan att blifva släpande eller Iröllande; enhvar finner del slut- j 

ligen vara i sin fulla ordning, alt släglkaraktererna framställas j 

i nbminalivén, och månne ej arlkarakleren har för arlen allde- | 

" les samma värde och belydelse, som släglkarakleren för släg- | 

tel? Då nu båda dessas qvalilativa värde endasl skiljer sig med 

hänseende lill subordinalionsgraden under hvarandra, så tyckes 

i 

l 
t 
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dei vara svårt all inse, hvarforc en olika grammalikalisk kon- 

slruklion i hvardera skall ega rum. 

6. I sammanhang med en anmälan af Dielrichs Stjnop-- 

Sis' p/anlarum och Walpers lleperlurium, af hvilka den förra 

i'många fall kan anses misslyckad och det sednare allenast har 

lill föremål att ulgöra elt supplement till Decandolles prodro¬ 

mus, framställer Dr Steudel i Flora oder allg. Bot, Zelt. 

1843 iV;r l4 ett förslag lill ularbelande och ulgifvande af en 

synopsis plantarum i likhet med Persoons arbete. Den sknllo 

inom del möjligen minsta omfång' innefatta allt, som intill när¬ 

varande slund är presteradt med hänseende lill vexternas speci** 
v. 

elkännedom; fullständighet skulle således förbindas med kort¬ 

het, tydlighet med precision; arbetets fulländande och publise- 

rande skulle ske inom den möjligen kortaste lid, och en fort¬ 

farande förening af botanister skulle lid, efter annan efter sam¬ 

ma plan bearbeta och utgifva nödiga supplementer. — Ur den 

upgifna planen för Ijearbelningen vill ref. anföra följande; An¬ 

ordningen ^sker efter naturliga systemet, hvarvid Meisners 

och End lic hers arbeten kunna läggas lill grund, dock med 

rättighet för hvarje bearbelare all härvid göra de modilikalio- 

ner, som enligl hans åsigl synas nödiga. För familjerna upla- 

gas deras väsendlliga karaklerer, men härvid, liksom i öfrigl i 

hela verkel, undvikes alltför stor vidlyftighel. Diagnosen för 

hvarje slägle sälles näst framföre dilhörande arter; men för alt 

öka den praktiska brukbarheten, lemnas vid slutet af aibelel 

en analytisk öfversigt af alla genera efter sexualsystemet. Arl- 

karaklererna,, hvarlill samma organer och i samma ordning, 

såvidt ske kan, begagnas, angifvas fullständigt, rnen såvidt det 

ulan alt skada den nödvändiga klarheten är möjligt, kort; ka¬ 

rakterer, som utmärka hela sektioner, åleruprepas icke. Så¬ 

dana familjer eller större slaglen, som nyligen monograliskt 

behandlats, omarbetas ej, ulan blott nödiga tillägg och förän¬ 

dringar göres. Endast rent af nödvändiga synonymer uplagas, 

äfvenså varieteter. Artens auklor anföres, dock utan hänvis- 
✓ 

ning till del arbete, der aVlen först beskrifvils, utom i fråga 
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om nya arter eller sådana, som först blifvil beskrifna i sällsyn¬ 

ta, voluminösa eller periodiska skrifter och icke ännu uptagits 

i systematiske, verken. Tvifvelaktiga och föga bekanta arter ute- 

lemnas, såvida ej särskilda omständigheter göra dem förtjen- 

la af upmärksamhet. — Bearbetningen skall ske af många med¬ 

arbetare, af hvilka hvardera utväljer någon eller några famil¬ 

jer, hvarom de, £om ombesörja sjelfva redaktionen, underrättas 

för att förekomma kollision, och så snart så många deltagare 

anmält sig alt alla eller de flesta familjer ha erhållik sina be- 

arbetare, erhåller enhvar bland dessa en förteckning, sä all 

hvarje familjs bearbelare må blifva för honom känd. Man må¬ 

ste IrälFa sådana anstalter, all tryckningen, då den-en gång 

börjat, utan afbrolt må kunna fortsättas, hvarföre hvarje med¬ 

arbetare måste vara' beredd alt, vid den lid han bestamdt, hafva 

^sihå bidrag färdiga och han ensam blir ansvarig för del afbrotl, 

"5bm genom hans' underlåtenhet förorsakas. Ordningen i arbetet 

skulle blifva samma som eger rum bland familjerna hos Endlieher 

eller Meisner, så all följaktligen de, som lagd på sin lott de 

första familjerne hos dessa, få mindre lid, än de som vall de 

efterföljande. Tryckningen borde, om möjligt, börjas inom ett 

år. — Flera medarbetare lära redan anmält sig och Dr Sleu- 

del erbjuder alt åtaga sig hufvudredaklionen, i händelse ingen 

annan skulle vilja. — Slutligen upgöres en beräkning, hvarige- 

nom visas alt hela arbetet skulle kunna sammanfallas på om¬ 

kring 1820 sidor ined perlslil. En solid bokhandel har erbju¬ 

dit sig som förläggare. — Dr Sleudel upmanar dem, som 

skulle vilja deltaga i arbetet, att derom underrätta honom. 

7. Hr Lilja-har i Billinge börjat anlägga en trädgård huf- 

■vudsakligen till odlande af praklvexler, hvilka han ämnar hålla 

till afsalu. 

Rätlehe. N:o 10 sid. 145 rad. 5 slår C. P. Va hl berg 

läs P. F. Va'h 1 b e r g. • 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1843. 

I 
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I. Oiii^inal-Afhandling. 
1. Upmaniitg till anställande af observationer Öfver 

renQ ankomst;^[Jlgifvaren*). 

Få äro de företeelser i naturen, hvilka, ehuru hvarje åf^ 

återkommande, lifligare inverka på menniskan, än den ankom- 

mandte våren. Den ingjuter ny lifskraft icke blott i den 

vintern stelnade naturen, utan äfven hos menniskorna 

hvilka lefnadslust och hopp liksom återupväckas. Marf^lord^S 

derföre oek, såsom något vederlag för den glädje den skankei^ 

böra ål densamma egna någon mera upmärksambet än hillills 

i allmänhet varit förhållandet. Vi hafva alla erfarit huru dch 

under olika år återvänder på olika lider, huru den än hastiga¬ 

re än långsammare utvecklar sig, huru den på ett ställe tyc¬ 

kes inställa sig tidigare och all jag så må säga intensivare än 

på ett annat, fastän bå^a ligga under ungefär samma latitud, 

o. s. V. Den harmoni, som allestädes uppenbarar sig i naturen, 

den lagbundenhet, som man alltmera uptäcker inom alla dess 

fenomener, tvinga oss att antaga, del ingenting der är laglöst, 

eller godtyckligt, ehuru del ännu icke för oss varit möjligt alt 

öfverallt upsöka de lagar, som jigga till grund för fénomener- 

na; del tillhörer doék oss alt oförtrutet eflerforska dem och 

*) Denua upsats, som föredrogs inom botaniska sektionen vid Skand. 

Nuturforsk. möte i Stockholm förra året och finnes tryckt i ”För- 

handlingarne”, införes äfven har för att än ytterligare rikta up- 

murksamheten på dess syftemåls Man har ej utan goda skäl an¬ 

märkt, att de egentl. meteorologiska observationerna böra lemnas 

at Fysikerne, hvareniot Botanisterna bpra sysslosätta sig med de 

botaniska. Måtte de blott göra detta med besked! 
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söka alt derunder hänföra och medelst dem förklara de sken¬ 

bara abnornoitelcr, som någon gång framträda. Detta är dock 

något som, äfven då vi allenast fästa oss vid en enda kläss af 

fenomener, öTversliger en ensam menniskaS krafter, ulan, liksom 

så mycket annat i menniskornes ej mindre än i vetenskapens 

och statens lif, erfordrar föreningen af fleras gemensamma verk¬ 

samhet; det är icke blott genom ett, ulan genom inånga års 

fortsatta observationer, anställda icke blott på ett ulan på mån¬ 

ga olika Ställen, som man han hoppas komma till något till¬ 

fredsställande resultat. Af denna anledning är det, som jag, 

med afseende på vårens utveckling och den hastighet, hvarmed 

den framgår, vågar vända mig till den vördade samlingen af 

naturforskare, med anhållan om deras gemensamma biträde och 

medverkan till utrönande af de lagar naturen dervid inom 

Skandinavien följer. Väl ega vi strödda bidrag för delta ända¬ 

mål, men dels äro de ej inrättade efter någon bestämd plan, 
f 

dels äroide alltför isolerade, för att kunna Ijena till basis för 

några ens approximativa slutsatser. Det synes således nödvän¬ 

digt att åler börja hithörande observationer och del så allmänt 

och efter så vidsträckt plan som möjligt. 

Del är hufvudsäkligen inom vextverlden, som vårens ut¬ 

veckling mest faller i ögonen, och det är äfven inom den, som 
i 

observationer i delta afseende mest blifvil anställda. För alt ej 

tala om äldre, vill jag här endast antyda de iakttagelser öfver 

vårens framsteg, som på föranstaltande och upmaning af Pro¬ 

fessor Schiibler i Tiibingen anställdes på flora ställen i Tysk¬ 

land, och hvaraf resultalerna blifvil genom Schiibler olfcntlig- 

gjorda i en upsalls, införd i Flora oder Bolanische Zeilung 

för år 1830; men de hafva icke, så vidt jag känner, sederme¬ 

ra blifvil fortsatta, åtminstone ieke publicerade; och några få 

års observalioer, ehuru oskalfbara malerialier do än erbjuda, 

äro dock, såsom jag redan yllral, icke för ändamålet tillfyllest- 

görande. Här i Sverige är del Piof. E. Er tes, som den för- 

tjcnslcn tillkommer alt först hafva riktat upmärksamheleu . åt 1 

detta håll, dels genom Ivemie iipsalser, under lilei *Vårcns 

anlåg",'införda Botaniska notiser (N:o 1 för 1839 och N:o 5 för 
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1840), dels genom en i Upsala ulgifven akademisk af¬ 

handling. Några forskare hafva häraf föranlåtils alt med hithö¬ 

rande iaklagelser sysslosalla sig, bland hvilka Studeranden Borg- 

ström och Doklor Harlman i samma Noliser lalit införa de 
/ 

observationer, som den förre i Karlslad gjort år 1810 (so Rot. 

Not. 1811 N:o 4) och den sednare i Gefle åren 1840—41 (se 

samma stalle 1812 N:o 4). Så väl enskildt, som offentligt har 

jag upraanat Botanikens idkare i olika delar af Sverge alt ar¬ 

beta för det gemensamma målet och jag har haft den tillfrcd- 

slällelsen alt från några redan motlaga sådana anteckningar, hvilka 

i sinom lid skola publiceras i sammanhang med de Oera jag 

eger anledning införvänla. Jag hyser äfven grundade förhopp¬ 

ningar, alt de forskare, som nu börjat häråt egna sin upmärk- 

sainhet, äfven framdeles år från ar skola fortsätta härmed, och 

således hvar i sin mån bidraga till närmandet af det eflerslräf- 

vade målet. Älen det vore alt önska, all dessa iakttagelser an¬ 

ställdes på så många orter som möjligt, äfvensom att de ej in¬ 

skränkte sig till blott Sverge, ulan utvidgades till hela Skan¬ 

dinavien, således äfven omfattades af Danmarks och Norges Na- 
\ 

lurforskare, på del man i en framlid måtte försättas i tillfälle 

all draga slutsatser, som gälde för alla tre dessa riken. Det 

ligger i sakens natur, alt dessa lesullaler blifva i vetenskapligt 

hänseende af så myckel större vigt och betydelse, ju större 

gebit de omfatta; de kiinna derigenom äfven lättare kombineras 

med andra dylika observationer, som möjligen anställas i andra 

länder, och kunna slutligen leda till utfinnandet af den, åt- 

miöslonc inom en hel zon af jordytan, gällande allmänna na¬ 

turlagen för vårens utveckling och de orsaker,^ som häiifrån 

kunOa föranleda aberrationer. 

För alt göra dessa observationer sä allmänt gagnande 

och inleressanla som möjligt, böra de ej inskränkas allenast till 

vexlerna och deras blom- och löf-utveckling, ulan omfatta alla 
* 

ändra fenomener, som kunna sprida ljus öfver hufvudsyflemålet. 

Hil höra l. ex. iakttagelser öfver flyllfoglars ankomst, insekters 

franjkomsl, islossning, käl-lossning, såningslid, sädesslagens ax- 

skjulande, skördetid, m. m. Vidare aktgifvande på meteoro- 

/ 
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logiska ocli leroperalur-förhållandrn; — mod få ord; alla fe 

nomener, som i mor eller mindre mån bidraga till kunskapen 

om hvarje orls fysiska konslitulion, hvarom man endasl genom 

mångsidigl och under flera år forlsalla observalioner kan vinna 

någorlunda klar och tillförlitlig insigt. 

Men skola dessa observalioner kunna användas till inbör¬ 

des jémförelse och sålunda läggas lill grundval för allmänna 

slutföljder, är del nödvändigt att de, så vidt någonsin ske kan, , 

allestädes inrättas efter enahanda plan. 1 detta hänseende må 

del tillåtas mig förslagsvis anföra följande: 

Vexternes utvecklingsperioder äro icke allenast bland de 

företeelser, som under vårens början och framskridande mest 

ådraga sig upmärksamhelen, ulan äfven, särdeles på lands- 

byggden, lällasl observeras; hufvudsakligl afseende torde der- 

före böra härpå fästas, för all icke tala derom, alt dessa för 

Botanisten hafva del närnåasle intresset. Men det är ej nog alt 

anmärka, när man sett elt individ utveckla den första blom¬ 

ma , eller etl träd utslå de första löfveu <— delta kan bero af 

de mesl speciela lokalilels-förhållandcn, t. ex. elt mot solsidan 

myckel öppet läge, o. s. v., ulan man bör fastmera se på när 

en arl på flera lokaler'och i betydligare mängd utvecklar sina 

blommor eller elt trädslag utslår sina löf. Älldrafullständigast 

vore att annolera både dagen för första blomman pch dagen då , 

arlen mera allmänt utbreder sina kronblad; för korthetens 

skull, kunde man i tabellen utmärka dessa båda omständigheter 

med särskildla tecken vid hvardera dagen l. ex. tecknet T för 

första blomman och en asterisk.* för deh allmänna blomnin¬ 

gen. Fruktträden och allmännare odlade vexter böra härvid 

äfven tagas i betraktande. Tabellen öfyer yexlutvecklingarne 

skulle kunna inrättas efter följande schem; 

Vexten» 
Uloinningstid. Löfspri ckniis .‘jStid. 

namn. , Febr. Mars A pr. Maj Juni Frbr. Mar* \pr. Maj Juni 

Tussilago Far¬ 

fa ra . 

Daphne Meze- 

runi . . 4 . . 

- 

4T10* 

10 
. t 

Det behöfver ej nämnas, att bladsprickningen endast annoleras 

Vid träden, äfvensora all så snart 'icke något tecken slår vid 
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dagen, är meningen att artens blommor eller blad dä i allmöi- 

bet utvecklats. 

Tabellen ofver meteorologiska och andra observationer bör 

inrättas pä annal sätt; 1. ex. efter följande sebem: 

Månad, dato 
Term. 

C. 
Barom. 

Luftens beskaffenhet, 

nederbörd'åska Æc. 

Vindens 

riktning 

Särskilda 

observat* 

April 7 1 + 0,3 25,5 6 nmlet, regn, mot afto- 

ne>i något snob’andadt. 

N.O. 

+ 0,5^ 25,6 7 N.V. Göken 

+ 0,5 

/ 

hördes. 

Hvad termometer- (den 100® bör användas) oeb barometer-ob¬ 

servationerna angår, är det, för alt åstadkomma enbet, bögst 

nödvändigt, alt de anställas på alla ställen vid samma lid, i 

annat fall kan man icke derifrån vid jemförelser hämta några 

tillförlitliga resultater. Man synes i allmänhet vara ense derom 

alt sådana kunna vinnas om observationerna anställas trenne 

gånger om dygnet; om timmarne är man deremot mindre öf- 

ver-ens. Mig skulle tyckas, alt de mest passande vore något 

före solens upgång, kl. 2—3 e. m., samt något efter solens 

nedgång. I alla händelser bör observatören icke underlåta, alt 

uttryckligen anteckna timmarne för deras anställande, äfvensom 

.han icke godtyckligt bör variera dem. i^å samma gång, som 

dessa anställas^ kunna lämpligast luftens och vindens beskaffen¬ 

het antecknas. Till slut bör ej blott hela årets medellempera- 

lur anmärkas, ulan äfven de särskilda månadernas och årstider¬ 

nas (livprvid till våren torde böra räknas Mars—Maj, till som¬ 

maren Juni—Augusti, till hösten Seplcmbcr—November, till 

vintern Deceniber—Februari). Har man tillgång till observatio¬ 

ner anställda efter samma plan för en series af flera år, bör 

äfven medeltemperaturen, så väl för alla dessa som för de sär¬ 

skilda månaderne under denna series anmärkas. Ganska vigtigt 

är del slutligen alt, der tillfälle derlill erbjuder sig, observera 

ordlcmperalureu i goda kallkälior, grufvor eller andra för 
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della ändamål passande slällcn; älven della bör sl<e 2 å S gån- 
/ 

ger dagligen, hclsl någorlunda liklidigl med lufUcmperaluren. 

Dessa observationer böra, under öfvcrskrifl ’jordlenjperalur”, 

inrymmas i en egen kolumn. 

Dä man nu äfven redogör för ortens böjd öfvGr bafvel, 

dess longilud och lalitud, samt de omgifuingar, geologiska och 

andra lokala förhållanden, som pä dess fysiska, konstitution kun¬ 

na vara af inflytande, så kan man genom fleråriga observatio- 

ner komma till en åtminstone approximativt ganska fullständig 

kännedom om densamma* Jag behöfver icke tillägga, alt man, 

då vårens utveckling ensamt afses, ej behöfver dylika tempera¬ 

tur- och meteorologiska observationer för längre lid än vårmå¬ 

naderna; men del är i alla sådana hänseenden alltid bättre' alt 

göra förmycket än förlilel, och i ju högre grad man kan bi¬ 

draga alt sprida ljus och utvidga kännedom om sitt fosterland, 

desto större blir anspråket på erkTänsIa och desto mera nytta 

har man åstadkommit. 

Sedan jag sålunda framställt mina åsigter rörande ett, som 

mig tyckes, ej ovigligt ämne, återstår allenast alt tillägga, 

att jag mfed största tillfredsställelse och erkänsla skall i Bo¬ 

taniska Notiser offentliggöra hit hörande ^bidrag, i händelse 

de till mig öfverlemnas, och detta antingen så, att, i fall 

så önskas, hvarje särskild observators anteckningar skola tryc¬ 

kas för sig, eller "också alt de till mig insända, på olika stäl¬ 

len och af olika observatörer anställda, iakttagelserna af mig 

så vidl ske kan oi dnas till ett helt och tryckas i elL sammanhang. 

3. TilHigg och aimärkningar Ull Botaniska Notiser 1843';/. 

10, 11; af E. Fries. 

Med anledning af de p. 152 omnämnda Thaliclra^ vore' 

önskligt all Hrr Botanister behagade meddela nug exemplar 

från alla stationer för de till Th, ?ni/ioris grupp hörande, på \ 

det arternes géogiafiska utbredning måtte närmare bestämmas. | 

Framför allt måste man vid bestämmandet af arterne 'abstrahe- • 

ra allt afseende å storleken o. d.; 77/. flexuosum (jemf. Keich. 1 

( 

i 
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1. c.) är ofta småbladig. Frän de flesta provinser, der Th, mi¬ 

nns angifves, hafva dess inhemske Botanister försäkrat mig 

alt end^asl Th. simplex förekommer. 
I ^ * 

Vid erhållande af exemplar af Bromns hracJiystachys frän 

Tyskland igenkände jag deruti genast en för 25 år sedan *) 

'^vid Lund' af mig insamlad art, ulan all närmare erinra mig 

I hvar. Mina exemplar hafva endast något slakare vippa än de 

I Tyska och mera elliptiska småax (lika />*. secalini till for¬ 

men, ehuru med Bromns arvensis efter hela utseendet närmast 

I heslägtad), förmodligen såsom mera mogna. 1 N. 9 införde jag 

I den derföre imellan dessa arter. Bet vore högst intressant alt 

! få iiplysning om del kan vara denna som Hr Borgström in- 

i samlat i år. Bromns arvensis v, patulus Fl. Scan. är ett mot¬ 

satt extrem af B, arvensis\ den vexer i,dy, ofta till hälften 
t 

(såsom 1810 imellan Lund och Spoletorp i djupa diken) ned- 

'sänkt i vatten. Då hos vår borsten väl utspärra, men aldrig 

böja sig tillbaka, förmodar jag K och» B. patulus vara en 

bättre, egen art,'ehuru. exemplaren äro svårligen skiljbara. 

I (W i mm er yrkar bestämdi deras förening), 

i Ytterligare några ord om Avena hirsuta Aspegr, När 

: Herr Lindgren åtskiljt Av* intermedia erinrade jag mig, alt 

! Aspegren redan före ulgifvandet af sin flora Blekingica sändt 

mig tvenne under Avena fatna förvexlade former, som skiljda 

arter, men båda under namn af A. fatua^ hvaraf den ena var 

A. intermedia den andra A^ fatua. Då all beskrifning sakna- 

*) Jag måste likväl reservera mig mot den föi niodan , att jag nämner 

detta som jag ville tillegna mig aran af artens nptäckande. Jag 

känner intet löjligare än detta anspråk på prioritet af arter, som 

man insamlat, ulan att bestämma eller ifise sitt fy,ndsTärde. Efter 

denna prinsip borde väl oxar och gräsätande djuren få prioritets- 

äran för första insanjiandet af de fleste vexter. Prioritet kan al- 

drig tillkomma någon annan än den, som först bestämmer och be¬ 

kantgör en vext : alla andra påståenden, att man förut uptäckt en 

vext misskänt!) äro post fatalia anmälde. Så veta vi att 

Cbniosetinum före B 1 y 11'var insamlad för Carum carvi var.^ nten 

vi kunna icke derför tveka tillägga förste bestämmaren Blytt 

äran af dess uptäckande inom Skandinavien, o* s. v. 
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des Tar ické möjligt antaga annaj än alt dess var don 

vanliga och den andra arlen dess A. hirsuta, Efier det sednare 

Adjunkt Lind bl om meddelade exemplar, synes föibållandet 

likväl vara omvändl, Hufvudsaken är likväl här, alt Aspe- 

gren redan skiljt dessa båda Avetiæ^ hvilkel beslyrker Herr 

Lindgrens åsigl, utan alt beröfva honom priorilelen förderas 

rikliga bestämmande. 

Då jag förut intresserat mig för de iaklagelser, hvarför 

Herrar Quetelet och Spring Icmnal inslruklioner, hade jag 

många anmärkningar dervid all framställa, men inskränker mig 

blott till en. 1 alla dylika förelag är arbelels fördelning icke 

bloll nödvändig för noggranbelen, ty ingen kan fullkomligt 

medhinna alla; ulan äfven nyllig för kontrollen. Vid mötet i 

S^lockholm'sisll. år diskuterades äfven denna fråga och Fysiker¬ 

ne yttrade sig med mycken skonsamhel, då "Bolanislerne ta¬ 

lade om sina meteorologiska observationer, men nog var del 

klart, att, med den fullsländighet och noggranhet som Fysiker¬ 

ne besörja om de förras anställande öfver hela landet efter en 
m 

stor plan hvarje limma och med yppersta instrumenter, alt sä¬ 

ger jag, våra Botanisters befallning dermed blefve lika gagnlös, 

som bara fusk" och dilellanleri. Må de egna desto större up- 

märksamhet på de vegetabiliske förhållanderne; båda må sedan 

af andra sammanbindas till ett helt; hvilket är säkrare än alt 
4 — 

hvar för sig drager sina- resultater af ofullsländigare obser¬ 

vationer. , 

Innan vi upgifva det Palisot-Hosliska namnet 

som från andra synpunkter har prioritet, torde böra afvaktas 
I 

•om del föga bekanta föreslagna liknamniga inseklsläglel blir all¬ 

mänt anlaget. Efter de stränga prioritets begreppen räknade 

efter dato och limma har namnet Coronaria^ hvarmed slagtet 

Pontinia af oss först bestämdes, prioritet. 

Det är mig synnerligen kärt, all allljeml finna, all de af 
✓ 

mig för längesedan i stort och som ett helt framställde metamor¬ 

foser och anamorfoser af de lägre svamparne, af hvars slaglen vi 

, derföre reducerade 40 å 50 stycken, hvilket man då icke ville 

lyssna till, nu gång efter gång utminuteras i små 'memoirer' i 
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denna fdr Mykologien lorfliga liden; — och gerna (orlå/a vi 

alt de icke nämna källan (Redaklorerne af , Journalerne känna 

vanligen lika lilct som Läsarne lileraturcn i,denna väg). Van¬ 

ligen äro dessa memoirer förfallade af personer, som lillfälligt- 

vis gjort en observalion, som de skynda att publicera säsom 

något nyltj ulan alt hafva tillfälle efterse hvad som förut är 

bekant. Ser'man åler på innehållet, så förefaller del vanligen 

som blott en oraskrifning af det för längesedan bekanta, och af 

denna art äro de fleste mykologiske upsalser i dagens journaler. 

Tvenne dylika prof Icmnas ur Bot. Zeit. i Bot. Not. n. 11. Vill 

man hafva~någon fulUländigare uplysning om delta ämne och 

icke blott om Tuberculariæ vulgaris utan samtlige Tubercula- 

riernes betydelse, kan man se Klench, fung. 2. 1828 p, 79 

och följande. Man tycker sig igenkänna hvarenda tanka. Så 

heter det t. ex. i anförde skrift p. 80: *Non dubilo fore ple- 

rosque y qui dubii enl de idenlilale status Sphæriæ d: Tu- 
% 

bercu/ariæ præcedenlium mullarumque aliarum, sed præler 

experimenta directa unionem contestantur utriusque formæ 

proventus noti tantum in eadem matrice, sed eisdem tantum 

. regionibus. Paucis: Tuberculariæ fungorum sunt prorsus 

.anologæ cum Variolariis Lichenum* o. s. v. Om Tubercula- 

ria vulgaris, hvarom J. Koch' endast talar, heler det s\s\,*Fluri- 

mis observationibus plene persuasum habeo Tuberculariam 

non esse autonornam plantam, sed statum Sph. cinnabarrinæ 

Qhortivum; bvarefler anföres en mängd rön lill dess bestyrkan¬ 

de. Hvad man hos J. Kocb Cnner blolt efter en tillfällig föga 

bevisande observation, finner man på anvisia stället sammanbundet 

och utfört till alla Svenska, Schweitziska, Engelska aiiero. s. v, 

af slagtet; äfvensom bevis, all 1 ubereularier äfven upkomma 

af Dolhideer: Se /. c. p. 122. 

Annu mera förvånande vore för mig oin Lcveillé sjelf 

ansåge och upgäfvc sina observationer som något nytt, då så 

väl i 8yst, Myc. 1820, som Syst, orb. veg. , och Llenchus 

Jungorum (på den liden tvärtemot alla Mykologers åsigl) alla 

dessa slaglen Hypha , Atelia, Himanlia, Racodium , Xy lost ro¬ 

ma, Mesenterica, Phlebomorpha (men platt icke Phlebia, 
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som författaren af förhastande shrifver), Fibri/laria, Rhizo- 

morpha o. s. v. på det klaraste och bestämdaste iipgifyas on¬ 

dast som mycelier och de olika arternes till sina typiske former 

återföras, hvaruppå bland andra etl märkligt exempel kan ses 

i Elench, Fung. p. 159. Fast andra upfattat delta som nå¬ 

got nytt, kunna vi omöjligen anse för Förf:s afsigt, alt så fram- 
% 

ställa delta, ulan blott skaffa dessa åsigler inträde bland den 

publik, som ej läser större vetenskapliga skrifter. Del är en 

stor skada i vår lid, alt man här ej lid läsa större arbeten, 

för dessa små journal-memoirer, der vår lid vill nedlägga och 

hämta all sin vishet. — Myceliernes indelning är likväl lika 

ofullständig, som inkorrekt; vill man se något fullständigt f. e. 

om Förf. Mycelium pulposum så få vi hänvisa lill Sysl. Myc. 

III. art. Myxogaslcr. Mycelium maculare circumscriplum m, 

fl. aro uteglömde, men 1 och 2 äro ej skiljbara. Hvad nu 

särskildi Sclerolierne beträffar, så är en del bekanta saker (så¬ 

som alt före oss Gallæ, exanlhemer m. m. räknades till 

Sclerotia) ^ men anser Förf. alla Sciero/ier för mycelia (lik¬ 

som . Acrospermer och Rhizomorpher) så misslager han sig 

högeligen. Deras plals är blaiid Coniomycles i Systemet (se 

Fl. Scan.); Scleroiium durum afsöndrar tydliga s^oridier från 

ylan; den är visst icke mycelium till någon Hyphomycet (ty 

alla dessa hafva etl mycelium fibrillosumi) fast, förf. deruppå 

funnit Bolrylis cinerea (som^ oftare förekommer utan Scle- 

' roliura), Sommerfelt Penicellium fasciculalum, jag andra 

arter. ^ 

All man i de' flesta npsalser af denna art förbigår källor- 

ne kan hafva sin förklaring deruti, all man anser dem bekanta. 

Oförklailigare blir den kände Cordas beteende, alt påhörda 

^ författare niolsalsen af hvad de yttrat och den i det speciela 

föga bevandrade Phæbi ordrylteri. Jag får i dylika fall hänvisa 

till Epicris. Fuug. p. 530 obs. 2. som slutar med orden: Cui 
O 

hono nalurum sedulo & f del il er observare? Åtminstone bör 

man icke nedlägga ett helt lifs observationer, ulan utprångla 

hvarje notis i små tidningsartiklar. Man kunde vara frestad 

förlvifla om all redlighet i historiska upgifter i dessa; så f. e. up- 
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ger Kiilzing i en npsals i M&hJ och ^chlecht. Eo/. Ze//.^ 
all jag fra mslälll den iiiiga äsigl» all de lägre Noslocarlenic 
och andra elemenlar-alger äio sjelfsländiga vexlcr* ihurii för- 
håHondel ar rahl mofstall. Man racHVågar icke källorne, ulan 
hämlar sina upgifler ur luften eller epitomalorer, som slympat 
och föl Vl idit förlällai ens framslällning, hvilket eudasl lörkiaiar 
huru det varit möjligt för Schleiden att kasta ållöje 
11, p. ^27) öfver Ehycomater och Byssi meleorici (som den¬ 
na benämning ingeiislädes föitkomer hos mig, är tydligt, all 
Schleiden eudasl hämlal sin upgifl ur någon epilomalor), ly 
hos mig finnes helt annat i detla fall; under min granskning 
af dessa former, som orätl blrfvil havfvrde liU sje/fstandiga 
vexler^ måsle jag uplaga dessa, likväl med den heslärnda för¬ 
klaring, alt de icke voro sådaue; så heter del om \\\. Byssacea 
falsæ S. O. V. p. 311 (Hyssi meleorici nänines af mig ingen¬ 
städes) ’formalioues natiiræ inorganicae, aereæ, Byssaceas^ re¬ 
ferentes, sed in producto ahsolulæ adeoque vita deslilulæ/ 
Och då jag anmärkte elenienlar-gonidier sarskildt, rnåsle del ske 
med den primitiva gelalinösa matrix [Phycomalér) ^ uti hvil¬ 
ken inga gonodier ulbildal sig, (likväl med beslänidaslc reser¬ 
vation emot någonderas autonomi), efter de så föiekomma i 
naturen, är det alldeles icke milt fel all End lic her, Rei- 
chenbach med fl. upräkna dessa som särskildla slägten, mot 
JivUhas antojioi.ni jag; proleslernl. Ett märkligt exempel på 
redligheten i en del historiska framställningar erbjuda FltyUe- 
riaeeæ, om hvilka man endast upi epal hvad jag redan 1819 
framslälde i en afhandling om Rost, i Sysl. Myc., Sysl. Orbis 
veg., tnen all I id f(jrlcg;al ,viin jorhlaring; af dem. Många blad 
skulle kunna fyllas med exempel af denna art. Lileratur ur 
källorne öfver ett decennium tillbaka är de fleste Botanisters 
svaga sida. Difllcile est satyram non scriberel:' 

Hvaijehanda* 
l. Enligt underrättelse från Prof. Fries, fann Baron G yl- 

se n stjerna under sitt besök i Skåne sisll. sommar Rabns 
\Si)reng€Ui \Yeil<e på K ull a berg. Denna, hvilken är ny för 
svenska floran, eikännes äfven af Magr Arrhenius såsom en 
sjelfsländig art. 

2. Äfvenledes har Prof. Fries i bref meddelat, alt Hr 
Cardo n under hans ledning sisll. sommar vid Vaiberg teckna¬ 
de följa nde vexler till den (illämnade fortsätt ningen af Svmisk 
Botanik: Scirpns fiiiilaus., Glycerin plicaln.^ Humex oblii- 
sifolius och crislalus (i ytterst karakteristiska fornjer), Silene 
marilima, rnpeslris, Lepig onam medium (K o c h s bör sanno¬ 
likt till denna, ej till vår !j, salinum).^ Stellaria crassifoUa s 
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Raphanus maritimus^ Brassica campestris pure silvestris, Traf- 
gopogon 'porri/olius; Corydalis pumila tecknades vid Upsala. 

3. Lektorn i Botanik vid Kristiania Universitet Hr N. 
Lund har ankommit till Upsala för atl der ett års tid under 
ledning af Prof. Fries studera Botanik. 

4. Den småblominiga form af Balrnchium aquatile pan- 
tothrix^ som Utgifvaren funnit vid Lund (se Not. N:r 10 sid. 
153) ^r llanunc. PeHveri Koch, hvilken dock i sin nyligen 
utkomna Taschenbuch återförer den till Ranunc, aquatilis, 

5. JShisa paradisiaeny som i våras blommat i härvarande 
botaniska trädgård, har bär äfven mognat sin frukt, hvilken 
nådde storleken och formen af gurkor och den 1 December 
afplockades. Den bar visserligen förr här satt frukt, men som 
blifvit endast af en medelmåttig fingers storlek. 

6. Bland Botanister, hvilkas död förut i dessa blad ej an¬ 
förts, torde här böra nämnas: Apotekaren Karl Hering dog 

.i Sliillgard 5 Mars 18 53; han var född derslädes 1796, vinlade 
sig isynnerhet om Algerna ; hans eflerlemnade algsamling är in¬ 
köpt af Senator Binder i Hamburg. — Hofrådet Gartendirek- 
tor Karl Zeyher dog i Schwetzin^en 20 April i sitt 73 ål¬ 
ders år; han egde stora samlingar och insatte staden Schwet- 
zingen till universalarvinge. Han var farbroder till den Zeyher, 
som botaniserar på Goda hopps udden. — Dr Vilhelm Lud¬ 
vig Ewald Schmidt dog i Stettin 5 Juni, 40 år gammal. 
Han har författat en afhandling dé Krythræa 1828; jenile 
Rostkow ulgifvit Flora Sedine/isis 1834, samt dessutom fle¬ 
ra entomologiska afhandlingar. — E. O. Biblioteks Amanuensen 
i Upsala Magr Carl Wessén dog i Upsala 26 Nov. nära 31^ 
år gammal. Én mycket lofvande man, som 1838 utgaf Synop¬ 
sis plantarum cotyled. in paroecia Osftogolhiæ Kärna. 

Rättel&er, 

8 rad. 14 
11 ~ 2 

115 — 30 
119 — 14 
145 — 5 
176 — 26 

står Hopscidet; läs: Hopseidet. 
— SJroseraceæ: läs: Dioscoreæ, 
— glasfifolii(t\ läs: glastifoHa. 
•MM 2 
~ C. P, V a h 1 b e r g: läs: P. F. V a h 1 b c r g. 
— Steudcl: läs: Steudel. 

V 
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Register öf^cr Botaniska Notiser för år 1843^ 

Af handlingar, 
Diiben, exkursion i Bohuslän 1841. . . . 49,65,81. 
Fries< anmärkningar öfver släglnamnen Arundo t)ch 

Cæloglossmn . . . .... 131. 
— , nolis orn slägfel Schedonorus . . ^ . 129. 
-- , notis öfver Ivå analoga former af Carices spica 

androgyna composita spiculis basi masculis . 109. 
(X — , planlæ snecanæ ex Kochii Synopsi FI. Germ. 

ed. 2 illustratae . . ... . 113. 
^ — , Synopsis Caricum disligmalicarura spicis sexu 

disl indis . . . . . . . 91. 
— , tillägg och anmärkningar vid Bol. Nol. N:r > 

10, 11 . • . . . . . . 182. 
— , underrättelse om de^ nyasie bearbciningarne 

af engelska floran, l:a stycket . -. . 106. 
— , öfver de i Sverge 1813 företagna botaniska 

resor ........ 115. 
Hamnslröm, förteckning öfver vexler kring Skehuinge 11, 33. 
Hofberg, sällsyntare fanerogamer omkring Slrengnäs 38,136. 

— , sällsyntare vexler kring Södertelje . . 134. 
ifolmgren, vegetationen i Motala-traklen .' . 54. 

^ Lindblom, anteckningar öfver Norges vegelalions- 
förhällander . .' . . . . . ,1,24. 

— , onå exkursioner i Skåne . . ^ . .151. 
— ■ , upmaning till anställande af observationer 

öfver vårens ankomst ..... 111. 
Lindgren, fortsatta exkursioner vid Venern . . 1. 
Torsell, förteckning å några för Upsala-fioran nya 

Lafa^rler . . . . ' . . . 40. 
Uefordringar och hedersberisningar. 

Diiben 96. — Fries 80. — Harlrnan 31. — Lilja 96. — 
Vahl 114. 

Dödsfall. 
Grabovvski 80. — Hering 188. — Kirilow 80. — Menzies 

80. —- Scdnnidl 188. — Wessén 188. — Zeyher 188. 

Resande NaturforsJiare, 
P. C. Afzelius 146. — Arescboug 96, 148. — Backman 115.— 

Beurling 145.^— Borgström 151. — Diiben 96. — Engman 115. — 
Fries 146, 148. — Gyllenstjerna 141. — Holmgren 141. — 
Kamphövenér 32. — Licbinan 96, 128. — Liedslröm 146. — 
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Malhosius 117. — Nylander et Angsiröm 150. — Ringslrand 
116. — Sieurin 118. — Säve 116. — Vahlherg KH). — P. F. 
Vahlbcrg 115. — VVeslöö 117. — Wetlerqnist ,153. 

Smärre npaatser ock notiser. 
Areschoug Algjp scandinavicæ exsiccalæ fase. 3. 15. 
llolaniska li-ädgarden i Kö[)enhamn . . . 159. 
Fenzl om nominalivens begagnande i arldiagnoser 171. 
Fries, om vexlernas naturliga anordning . . 9. 

— , herbarium normale fascic. 9. . . .11. 
— , om Sclerolium och om mycelium . . 185. 
— , om Tuberculariæ .... .181. 

Fördelningen af göromälen mellan Bolaniees Pro- ' 
fessoim och Demonstralorn i Lund. . .15. 

Notis om Fries’s 'Botaniska ulBygter’ . 95. 
Nyman, om Ajuga replans'på Goltland . . 9. 

— , plan till aktier för erhållande af vexler 
från södra Eu?’opa . . . . .112. 

Om Avena hirsuta Aspegren Blek. Fl. . . 173, 183. 
Om Botanische Zeiluug von Sclilechtendahl und 
Mohl.16, 173. 

Om Flora oder allgemeine Botanische Zeilung . 32. 
Om Ponlinia Fr. . ' . . . ' . . 159, 181. 
Om Psammophila Fr. . . . . . 159, 181. 
Pisangen blommat och [nognat frukt i Lunds bo¬ 

taniska trädgård . . . . . 96, 188. 
Steiidel, förslag all utarbeta en Synopsis plan¬ 

tarum . ...... 175. 
Understöd lemnadl till ulgifvande af Borån. No¬ 

tiser 1813 . . . . . . 61. 
Vetenskaps Akademien nedsatt komité rörande 

observerande af periodisk 
Vexler funna i Skåne 

— — i öfra Sverge 
Vexlteckningar af Cardon . 

Braun, öfver Sileneæ 
I)öll, om Vicieæ , . 
Fenzl, öfver Lychnideæ 
J. Roch, om Tubrreularia 
W. D. 1. Koch, om Fragaria 

— , om Thaliclri 
Lang, om Cailces 
Leveillé, om Sclerolium 
Löhr, om Cirsium Kochianiim 
Maly, orn Urtica oblongata , 
Om Carex Gebhardi Auelt. 

fenomener . 171. 
• • . 96, 111, 187. 
9 • . 111. 
• • . 17.3, 187. 

in dska skrifter. 
• • . 137. 
• • . 76. 
• • . 159. 
• • . 169, 181. 
• • . 16. 

flavum . 17. 
t • . 17, 77. 
9 • . 172, 185. 

acr. . 15. 
i • . 15. 
• . 11. 

I 
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Om Carex Ihuringiaca Willd. . . . . 46. 
Ouelclcl och Spring insl rukl ioner för observeran¬ 

de af periodiska fenomco inom vcxtverlden 121, 152, 184. 
Ta usel) , orn Anemone ..... 43. 
Wallroll), orn Hhinanlhus Aleclorolophus et buc- 

' calis . . . . « . . 45. 
I 

Utmärlitare veætnamn. 

Aconitum Cammarum 114, — Agrimonia odorata 118. — 
AgiTslemma 110, 143. — Ajuga alpina 50. — Ajuga reptans 9. 
— Alchemilla alpina 05. — Alchom. conjuncta 164. — Alliiun 
Halleri 16T. — Alnus glutinosa et incana 90, 92. — Arnmo- 
phila 132. — Anemone vernalis et aff. 43. — Aquilegia vulga¬ 
ris 96. — Arabides 115. — Aiundo 131 följ: — Aspidia '8, 
24. — Asplenia 25. — Ati iplex crassifolia 118. — Air. prostra¬ 
ta et aff. 150. — Avena vclalior 4. — Avena 'intermedia 152, 
173. — Avena hirsuta Aspegr. 173, 183. 

Batracliia 11^. — O.ilr. Peliveri 188.— Blcchnum 27. — 
Bolrychia 28. — Botrycliium virginicum 144, 145. — Brassica 
Rapa 116. — Bromus 130, 168. — Bromus bracliystachys 183. 
— Bromus glabratus 5. — Bupleurum Odonlites 163. — Buj^bau- 
mia foliosa 92, 

Calamagiost. lanceolalæ aff. 4. — Cardui 165. — Carex 
bullata 145, — Ca)*. Gebhardi Auctt. 41. — Car. Hornschuchi- 
ana 15. — C. Posooni 41, 17. — C. reftexa Hoppe 45. — C. 
lljuringiaca Willd. 46. — Carices 47, 77 följ,, 109 följ., — Ca¬ 
rices disligmaticæ spicis sexu distinctis 97 följ. — Ceraslia 116, 
161. — Cirsium bulbosum, Kochianum, palustre 45. — Coclo- 
glossum 133 följ. — Coronaria 140, 143, 184. 

Daiicus maritimus 163. — Diantheæ 140./— Dianlhus del- 
loides et glauctis 81. — Digitalis pmpurea 72. 

Epilobia 119. — Equiseta 29, 168. — Erigerones 120. — 
Eudbinlhc 159. — Euonymus europ. 69. 

Festuca 131* — Fragariæ 46^ följ. — Frag. Hagenbachia-, 
na 118. — Fumaria Petteri 114. 

Galia 165. — Geranium rolundifolium 163. — Glyceria 
norvegica 144. — Gl. remota 145, — Gnaphalium Hoppeannm 
120, 165. 

Heraclea 119. — Ilieraciurn bifurcum vl21. — Hierochloa 
borealis 2, 5. — Hippoglossum 75. — Hookeria lucens 152. — 
Hymenoi)l)yllun) *Wilsoni 27. — Hypericum dubium et macula¬ 
tum 164. — Hyper. quadrangulare et letrapterum 163. 

Ilis Siberica 147. — Juncus atratus 147. — J. nigrileilus 167, 
Lalliyrus heterophyllus et aff. 59, 117. — Ledum palustre 

96. — Ligustrum 74, 82, 85. - Lindblomia 134. ~ Lychnideæ 
139, 159. — Lycopodia 28. — Lycopodium selaginoides 88. 

Malva fasligiata 116. — Malva mosebata 74.— Malricariæ 
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121. — Melampyrum pratense 166. — Melandrium 110, 143, 
160. — Moricanda arvensis 14T. 

Nasturtia 115. — Nepeta Cataria och cilriodora 68. 
• Ononides 65, IIT. — Ophioglossum vulgatura 28. — Oro- 

banche Cirsii 141. — Ortholricha 1, 5 följ. Ort. gymnoslo- 
mum 58. — Osmunda regalis 21. , * / 

Parmelia rugosa 50. — Pastinaca opaca 119. — Perislylus 
134. — Pclrocoplis 160. Phleura arenarium 88. — Pinus 
Abies viminalis 60, 153. — Pisum raarilimun 89. — Platanthe- 
ræ 3. — 5'olygala amara, calcarea 116. — Polypodia 8. — 
Pontinia 141, 159, 184. — Polentilla collina et sordida 118.— ' 
Pot. inclinata 131, 146. — Pot. procumbens 152. — Prunella ; 
vulgaris var. 151. — Psararaophila 133, 159, 181. 

Ranunculus flammula et reptans 111. — Raphanus mariti- ' 
mus 148. — Rhinanlhus buccalis et atf. 45. — Rosa canina el i 
collina 149. — R. inodora 148.*—Rosa lucida 118. — Rosa n)ol- * 
lissima 118. — Rubi 152. — Rubus Sprengelii 181. 

Sagina maritima'149. — Salix eanescens 145. — S. holo- 
sericea 146. — S. ovata 145. — Saponaria 141, 159. — Scbe- 
donorus 129 folj. — .Sclied. erectus 141. — §cbistoslega 63. — 
Scleroliura 112, 185. — Sedum maximum cl atf. 119. — Sed. ’ 
purpurascens 153. — Senecio Jacobæa 52. — Sileneæ 152 följ. I 
— Sorbus aria 81.— Stellaria juncea 115. — Slruthiopleris 23. 

Thalictrura flavum 11.~ Thal. minus et atf. 85, 113, 182. 
Tilia parvifolia /3 Koch 116. — Tragopogon porrifolius 148. — 
Trilicum laxum 150. — Tubercularia 169 följ., 181. — Tunica 142 

Urtica oblongata 45. 
Vahlbergella 143. — Valeriana exaltata et oflicinalis 119. 

— Val. sambucifolia 1, 3, 148, 15.3. — Vicieæ 16 följ. — 
Woodsiæ 25. 

Botaniska Notiser med dertill hörande Lite- 

RATURBIHANG fortsättas linder år 1844 efter samma 
plan som för innevarande år. Prenumerationspri¬ 
set å tidskriften jemte biliang blir såsom hittills 
1: 32 B:ko odi kan erläggas hos Herrar Bokhand¬ 
lare eller ock direkte till Herr C, JV. K, Gleerups 
Bolihandel i Lund^ som ohibesörjer utdelandet och 
till hvilken således alla requisitioner böra insändas. 
— På postkontoren tillägges postförvaltarearvode. — 
Med största tacksamhet mottagas opsatser och no^ 
tiser såsom bidrag tilLtidsskriften; och böra sådana 
adresseras till Ahad. Adj. A. E. Lindblom i Lund. 

LUND, tryckt uti Lmndbergska Roklryckeriet, 1813. 
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BOTANISKA NOTISER. 

N:o 1. Lund. 1845> 
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1. Eliæ Fries Noviliæ Eloræ Suecicæ, Continuatio sistens 

Mantissam /, //, III uno volumine comprehensas* Ac¬ 

cedunt de stirpibus in Norve^ia recentius detectis præ- 

7iotiones e maxima parte communicatæ a Math* N* Blyit* 

, , Lundæ & Upsaliæ 1832—1842. 8:o. 

i Delta allmänna'lilelbla«! föregår den nu afslulade och Ref. 

i nyligen tillhandakomna Mantissa tertia till Prof. Fries’s 

; Novitiæ F/oræ Suecicæ. Redan i N:o 4 åf Literaturbihaiiget 

för 1842 redogjorde Ref. för de då utkomna 3 arken af detta 

intressanta och rikhaltiga arbete; och han vill nu på samma 

^ätt referera de sedermera ulgifna 9 l/2 arken (sid. 49—204)^ 

men som häri fram^lälles en sådan mängd af dels för Skandina¬ 

vien nya arter, dels nya anordningar, dels ock intressanta och 

gedigna anmärkningar, sladnar Ref.' i villrådighet huru han, 

utan att göra denna anmälan alltför vidlyftig, skall kunna re¬ 

dogöra för detta arbete^ ingen skandinavisk Botanist kan dock 

undvara detsamma och af denna anledning torde det vara 

tillräckligt att här angifva allenast följande. 

Diagnos meddelas på en_ny art Thalictrum glomerulosum^ 

som Förf. funnjt i gamla svenska herbarier utan'' angifvelse af 

något specielt vexlslälle,; sjelfva vexlen öfverensstämmer med 

Th. minus, men blomrnorpas fördelning med Th. flavum. — 
* 

Bannnculus lanuginosus Siiec. från Gollland bestämmes till R, 

nemorosus DC. Koch, och dess diagnos meddelas^ likaledes för 

en annan art /?. fllvalicus Thuill., hvilken hittills allenast an¬ 

märkts ”in cultis (fe ruderatis’ kring Upsala; .den slår närmast/?. 

acris ^ men skiljer sig derifrån isynnerhet ”rhizomate crasso car- 



noso repenle”. — Karakterer iipgifvas för slagtet Batrachium \ 

Wimni. (se Bot. Not. 1842 N:o 11 sid. 181) och diagnoser med- J 
I 

delas för de 4 inhemska arlerna. — Aju^n alpina L. beskrif- 

ves: dess diagnos är följande: sarmcnloso-replaus, caulibus 

adscendenlibus, foliis oblongo-ovalis lævibus glabris, radicalibus 

emarcidis, sloloiiuni Æ caulium mediis maximis, verticillis de- 

cemfloris distantibus. — In ^'egionibus mpnlosis Æ alpinis, solo 

granilico formationis primævæ. Styrsö extra Golhoburgum: M. 

V. Dii ben. In Norvegia aliquot locis lecta. — Den förhåller 

sig till A. pyramidalis som yl. replans lill A. genevensis, — 

Ap alpina Audi. rec., Fr. Nov. p. 1T4 hör till A, geneven- 

sis, hvillien endast förekommer i lägre regioner på öfvergångs- 

cller nyare formationen. — M enl ha rolnndifolia L., funnen 
o 

på Bornholm, beskrifves. — Åtskilliga anmärkningar meddelas 

öfver ÅL silveslris cfc alf. — ÅL geni il is L., hvars storblom- 

miga typiska form är ÅL Agardhiajia Fr., skiljer sig från ÅL 

rnbra ”foliis sterilibus distincte petiolalis* och från Ål. saliva 

L. ”foliis floralibus sessilibus”, — Af slagtet Orohanche, hvilket 

hittills ej i Sverge representerats af mera än 1 säker art „fram¬ 

ställas här 4 arter, hvilka sålunda diagnostiseras: O. major L. 

sepal. bifidis binervibus, cor. tubulosa dorso arcuata, labiis 

porrectis, superiori crenulalo-crispo, inferiori tricrenalo, fila¬ 

mentis infra medium tubi insertis, latere exteriori pilosis, stylo 

pilosello, stigmatis lobis globosis glabris. (O. elatior Snllon. — 

K. B.'). Plurimis Scaniæ locis; semper in Cenlaurea Scabiosa. 

O. Cirsii: sep.^ uninervibus simplicibus, cor. venlricoso-ar- 

cuala-ringente, labio superiori bifido lævi, inferiori deflexo pro- 
/ 

funde trilobo, slamin. prope basiu. insertis styloque glabris, 

stigmatis lobis explanatis glabris. — Iri ladicibns Cirsii hele- 

rophylli in monte Hunneberg Vesirogothiæ (1841,1842) detexit j 
Ma thesi us. — Xatlar i storlek med föregående men är alltid ,| 

h 

gracilare. — O. minor Sutl.: sep. plurinervibus e basi ovata su- 
' ^ i 

bulatis, cor. tubulosa arcuata, labiis obtuse-denticulatis venosis 

undulatis, superiori bilobo porrecto, lobis labii infer, subrotun- ' 

dis subæqualibus, staminibus sub medio tubi insertis glabris ■ 

inferne pilis sparsis obsitis. — ”Unicum possideo specimen in i 
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insula Haglands Väderö aule 30 annos a Cl. Ljung fil. lectum; 

de novo quærend<a. In qua nalum planla nescimus". — ”Ab O. 

majori primo oblnlu dignoscitur statura gracili A; superiori 

caulis parte velulino*. — 0. Epiihywum DC. Kocb: sep. pluri- 

nervibus lanceolalo-acuminalis tubo cojollæ longioribus, cor. 

campanulala dorso leviter arcuala exlus labioque superiori in¬ 

tus glanduloso-pilosa, labiis inæqualibus acute dentatis margine 

crispatis, superiori sursum subcurvato bilobo, lobo intermedio 

labii inferioris lateralibus duplo longiori, slam. sparsim pilosis 

apice slyloque glanduloso-pilosis, stigmate velulino. -— Supra 

radices Thymi Serpy/Ii cC JMedica^mis falcalæ in monte Thors- 

borg Golllandiæ detexit Zetlerstedt. — 

Skillnaden mellan Rhinanihus major och ////wor framslälles 

och arterna med tillhörande varieteter diagnostiseras. Det an- 

märkes alt man ej får lägga för mycken vigf, på karaklererna' 

som hämtas af frukten eller fröns hinnkant; af /?//. major an¬ 

tagas 3 var.: plahyplerns , alenopterus^ apterus, ~, Euphrasia 

, gracil is diagnostiseras. — Äfvenledes Cochlearia arctica och 

C. anglica, CochL arclica Schlechl. siliculis ovalo oblongove 

j lanceolalis utrinque acutis lævibus, stylo distincto apiculåtis, 

j fol. radie, ovalis peliolalis, caulinis sessilibus subunidenlatis. 

(C. anglica Harlm. Ska/id.- ed. 3.). Ad Tromsö Finmarkiæ. — 

C, anglica L. siliculis 'oblongatis ventricosis venoso-reliculatis 

obtusis, stylo subelongato apiculalis, fol. radie, ovalis, caulinis 

V amplexicaulibus sinuato-dentatis. (C. fenestrata Bj\ DC. — 

C. anglica IVahl. Lnpp. est var. C. officin a lis). ^— In Fin- 

markia orient, prope Alten in Elvebakken: Blytt. — Förf. för- 

svarar sin åsigt all C. armoracia ^ macrocarpa och tnicrocarpa 

böra hänföras lill släglet JSasiurlium, — En monografisk öfver- 

sigt lemnas af de skandinaviska arterna af släglet Camelina; 

Irenne antagas med följande diagnoser: C. 'silvestris: siliculis 

elongalo-pyi iformibus rigidis punctalo-scabris, margine compres¬ 

so ancipilibus,^ apice integris, stylo elongato persistente rigido 

rostralis, racemo solitario, pedicellis fructiferis suberectis stric¬ 

tis, foliis basi sagittata sessilibus conferiis lanceolalis subinleger- 

rimis eneTvibus cauleque rigido strictis subhirto-scabris. (Myagr. 
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s. Gam. saliva AncU. p, p. Sv. /i. — var. «. L. — DC. Bras¬ 

sica cam'peslris /^7. 1). /. 5.50 excl. col. cl siliquis seors. piclis. 

C. rpicrocarpa l^edeh. Rnss.') — Var. simplicissimum, 

slrigoso-hirsulum, siliculis duplo minoribus. (G. microc. DC. 

G. silvestris IVallr.'). In campis arenosis, clivis et ruderatis gru¬ 

mosis, læniis marrilimis (ex. gr. Roslagiæ) Sueciæ tanlum orien¬ 

talis,* cerle silveslris; nec non in agris v. c. Uplandiæ passim, 

numquam vero inter Linum et segeles annuas. Flor. Majo. — C. 

foetida: silic. obovato-subglobosis inflatis punctatis flaccidis, ob 

valvulas maxime convexas immarginatis, apice retusis, stylo 

brevi-terminalis, demum in pedicellis patulis laxis subpendulis, 

caule vage ramoso foliisque elongatis, infimis subdenlatis versus 

basin sagittatam attenuatis, laxis lævibus subpilosis. (Gochl. foetida 

Schkuhr. Myagr. sal. y. L. Spec.') a. infc^rfolia fol. integer¬ 

rimis infimisve dentalis. M. sat. L, 8ver. Wahh Svec. Fl. D, 

1038. — b. pinualifida fol. inferioribus lyralo-pinnatifidis. M. 

pinnatif. Ehrh. Gam. pinnatifida Horn. — C. dentata Rec. pr. 

p. var ^ DC. ayst. Sponte in lutosis arenosisve ad ripas raro; 

sed per omnem Scandinaviam, quousque Linum colitur, cum 

hoc invito disseminata. Pdor. Jul. Aug. — C. sativa: silic: 

obovalis ventricosis duris, ob‘valvulas maxime convexas æquali- 

bus (nec ancipitibus) tenuo marginalis, apice integris stylo bre- 

, vi terminalis, pedicellis patulis subflexuosis rigidis, caule rigido 

pubescente apice paniculato-iamoso, fol. a basi sagittata elon-. 

galis patentibus acutis subdenlatis glabi is. (Myagr. sal. ^ L. M. dent. 

WiUd. Gam. dent. florn.Ji/. Dan ■.— var cc DC. C. sal. Ancti 

pr. p, Ledeb. G., macrocarpa Reich Tetr.'). In provine, auslra- 

.lior. Sveciæ aliquot locis colitur; raro inter segetes annuas et 

Linum quasi sponte, v. c. Scaniæ, Halland, dc. Floret Jun.Jul. 

— \2iT. microphiilhun och St foliam af AV?.v////7. officinaleU'?im- 

slällas. — 'Aljjssani calyciunm är funnen vid F'undbosjon i fjp- 

land; Tlilaspi perfoliatnm på samma ställe äfvensom i trakten 

af Stockholm. Thi. al pest re L. funnen 'vid Norrköping beskrif- 

ves: caule simplici basi caudiculos cæspilosos enitente, fol. caul. 

sessilibus, racemis elongatis, siliqua triangulo-cordata lale emar- 

ginata , stylo exserto.— Barbaræa prcecox framslalles historiskt. 
/ 
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— Af Arabis pelræa karakteriseras var. ambigua: elatior, fol. 

radic. lyrato-sinualis, caulinis subdentatis, radice tenuiori (Ar. 

ambigua • DC. Hook.} — Ar. arenosa Scop. Koch erhåller 

följ. diagnos: caule pilis simplicibus hirto, foliis pube ramosa 

adspersis radic. rosulatis lyrato-runcinalis, lobis utrinque 5—9, 

caulinis in petiolum breve allenualis, superioribus integerrimis» 

siliquis strictis anguste linearibus planiusculis, nervo longitudi¬ 

nali tenuissimo. — -var. borea/is: glabrior, siliquis suberectis; 

vexer vid Norrköping; hit hörer högst sannolikt Sisi/mbr. are¬ 

nosum L. Sv. — Sisymbr. Araboides Hook. (Arab. lyrata L. 

A. Kamschalica Fisch. Ledeb. A. ambigua Bong.) funnen i 

Kamschalka och N. Amerika, bcskrifves för jemnförcisens skull. 

För Sis. Tkalianta/i var. /yra/um^lcimvAS följande karakterer: 

hirtum, pilis caulis simplicibus, foliorum 2-3-furcalis, fol, radic. 

obovato-oblongis pinuatilido-Iyratis dentatis, caulinis numerosis 

cunealo-lanccolatis, pedicellis elongatis patentibus, siliquis ad- 

scendentibus. Vexer i mellersta Sverge. — Hesjferis malrona- 

tis uplages. — Frys. hieraeifoHum v. durum beskrifves och 

anmälkes att Cheiranfhus afpinus Sm. är en form af Fr, hie- 
f 

racifolium. — Sinapis arvensis var. incisa fol. acute-incisis, 

siliquis longioribus erectiusculis jncurvisqne, rostro tereliusculo 

(S. orientalis ^ DC. S. Schkuhriana Reich.^l') upiages såsom 

vexande ”in arvis Scaniæ*. — Följ. arter af Corydalis beskrif- 

vas: C. solida Sm. rad. tuberosa solida, racemo elongato laxi- 

(loro erecto multifloro, bracteis flore brevioribus, pedicellis , 

fruclif. laxis siliquam angusle-lanceolatain æquantibus, pet. infer. 
> 

ijasi gibbo, calcare curvato, stylo a basi geniculata deflexo ad- 

scendenle. (Fum. solida L. mscpl. Curi. Ffirh. F. B. Cor. di¬ 

gitata Bers. Beicit. Bulbocapn. Halleri Drej. Bol. Not.). Ron- ' 

neby Blekingiæ. — Såsom underart bäraf frainställes: C. laxa: 

rad. prioris, racemo conferto cernuo, bracl. maximis inæquali- 

ler incisis integerrimisve flores æquantibus, pedicellis tenuibus, 

fructif. recurvis, siliquam lanceol. dimidiam æquantibus, calcare 

slyloque rectis. In nemoribus Sueeiæ - mediæ. — C. pumila 

Host: rad. tuber, solida, racemo conferto multifloro, pedicellis 

firmis caps. ovato-lanceolato triplo brevioribus, demum recurvo- 
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paliilis^ calc. reclo, peK irifer. basi subæqiiafi, slylo simpliciter 

adscendenle. (Bulboc. Lobelii Drej, Cor. 1. Fum. Halleri Fl,D, 

Hartm,), n, ohesa: curta robusta, racemo arrecto compacto (C. 

Lobelii TaffurJi), b. macifenla: gracilis laxior, racemo laxiori 

cernuo (C. pumila Koch,^ Weich.), In nemor. Sueeiæ orient, a 

Scania ad Uplandiam. Obesa præcipue insignis in Gollandia. — 

C. alpina G^y hörer till en form af C. fabacea. — Ulex 

evropæns L. uptages; den lärer fordom funnits på Hallands 

Väderö. Förf. visar, att man bör vara högst varsam att ute¬ 

sluta vexter ur ett lands ftora.— De wx\(\eY 3!(dica^o sativa och 

falcata förblandade arter karakteriseras sålunda: J/. sativa L. 

pedunc. racemosis, corollæ vexillo oblongato violttceo-sl riat o ^ 

legum, spiraliler tortis, caule fistuloso suberecto aculangulo her¬ 

baceo ramis teretibus. — Var. b. decolorans: caule subdecum- 

bente, fol. sæpe angustioribus (M. media DC), In pratis Scaniæ, 

Gottlandiæ olim sala. — 31. silvestris Fr. pedunc. laxe race¬ 

mosis, vexillo cor. oblongato atroviridi-sfriato, legum, anuu- 
/ \ 

laribus semicirculaiibusve, caule farcio crectiusculo, sursum 
/ 

ramisque teretibus. (M. falcata Snt. Reicli, dc.). Var. procum¬ 

bens: caule decumbente, flor, sæpe versicoloribus. (M. sal. 

versicol. DC, M. falcata Hess.), In Scania, Ölandia , Golllandia, 

rarissime in Uplandia; prorsuS silvestris. — ^31. falcata L* 

pedunc. corymboso-racemosis, vexillo cor. ovato breve badio- 

striato j leg. falcato-recliusculis (interdum tortis nec annulari¬ 

bus), caule procumbente tereti solido demum indurato-rigido. 

(M. intermedia Scbult. DC. M. procumbens Hess. M. glomerata 

Balbis DC). Præcipue in Sueeia orientali, in occidentali raris¬ 

sime; vix in Norvegia. — 3led. ornUhopodioides funnen på 

Krisliansör vid Bornholm, beskrifves. — Rörande slagtet Die- 

racium anföras flera intressanta anmärkningar. Förf. som anser 

att alltför många arter (t. ex. af Ta usch , Frölich) blifvit 

åtskiljda, granskar värdet af de karakterer, som i allmänhet 

begagnats; han anmärker vidare, alt man ej får vara för fri¬ 

kostig med antagandet af hybrida former, hvarken i delta eller 

de fleste andra slaglen. Som Prof. Blytt i Kristiania bearbe¬ 

tar en monografi-öfver de skandinaviska arterna, hvarlill Förf. 
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kommer atl lemna sina bidrag, vilJ han ej nu ingå i några 

specialilcler; han anmärlier alienasl alt i karakteren på afdel- 

ningrn Pifose/la i Mant. 2. pag. 43 hafva orden ”limbrillifero- 

denlatum in omnibus, præter 1-2, quibus' vid tryckningen ute- 

lemnats och böra derföre insättas mellan 'receptaculum' och 

'punclalo-areolalum'. — H, aurauUitJcnm är funnen vid Eksjö i 

Småland; den karakteriseras för all framställa skillnaden från den 

i Norge förekommande vexten, hvilken antages såsom underart 

JSorve^ieum och är H, multijlurnm Schleich. •— En för Skan¬ 

dinaviens flora ny art uplages från Norge i/.' glanduliferum 

Hoppe: caule monocephalo subaphyllo superne l'omenloso glan- 

dulifero, fol. subsessilibus lanceolatis aculis eglandulosis, capi¬ 

tulo snbgloboso imbricato lanalo, ligulis glabris. (H. alpinum 

A//. Ped, — P/. Dan sec. PrUL). — Slnlligen anmärkes, alt 

Förf. numera antager AjihyUojtoda såsom en från Pu/monarea 

skiljd sektion. — Af G naphal, alpinitm anföres en, var. corytn-- 

^bosum analog med formen af Gn, dioicnm, — Senecio bar- 

bareæfolius Kiock. (S. erraticus BerloL Rcicli. DC.) radio pa¬ 

tente, achæuiis subglabris, corymbo divergenle, fol. lyratis 

pinnatifidis inciso-denlalis, inferiorum lobo terminali cordalo- 

ovalo maximo, lateralibus patentibus obovato-oblongis. In Scaniæ 
i 

pralis iiumidis raro; ad Yngsjö legil llingslrand. — Cineraria 

auran!lacu Hoppe, Willd. beskrifves^ del är denna som hit- 
1 

tilis anselis för C. campestris vexande i Finmarken. — Af So- 

lidago virgdiirea uptages var. Uloraljs från Kalmare läns skär¬ 

gård. — Öfver de skandinaviska arterna af släglel Erigeron 

meddelas en monografi; följande antagas: E. canadensis L., 

pj. acris L., El. rigidus Fr^ (Norge), Pl. an g u! a tus Ledeb., PH. 

a/pinus L., Pl. tiniflorus L. Vid ett annat tillfälle torde Kef. 

få återkomma till dem. — Af AchiHea iMi/lefolium uplagas 3 

varieteter, och af Anlheinis Unctoria var. discolor. Släglet 

Matricariæ Skand. arUr (il/. inodora^ maritima och Chamo- 

//////«) jnonografiseras äfven. — Likaledes de" lill afdelningen 

Caninæ hörande arter af Viola. — 'Viola epipsila' från Böriin- 

ge i Skåne beskrifves såsom en underart (ehuru med frågetec¬ 

ken) a f V. palustris med namnet Scanica: fol. maximis reni- 
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forniibus glabris, serotinis cordalo-reniforinibus, petiolis alato- 

marginatis, sepalis lateralibus aculiusculis, cor. speciosa cæru- 

lescente. — Rörande Orchis latifolia L. d; aff. framslallas in¬ 

tressanta anmärkningar, samt följande iipslällning: "[* foliis basi 

angustatis, sursum plus minus lalesceniibus, spica elongala 

æquaji, flor, typice purpureis! Sp. 1. 0. latifolia L. (O. maja¬ 

lis Beich.')\ 2. 0. august folia Reich. (O. Traunstcineri Saut* 

0. incarnata fr. Maut. 2.). 3. 0. sambucina L. (0. latifolia 

L. 0/., tl. Suec.,\.') ■— "l* "I* foliis a basi (vulgo dilatata) 

attenuatis, spica condensala sursum allenuala; flor, typice 

carneis. Sp. 4. 0, incarnata L. — a. latifolia (O. latif. Boi\ 

vulgo. H. N. 7. N:o 66) — b. august folia (O. anguslif. 

Vulg. H. N. 7. IS:o 65J. 5. 0. cruenta Miill. — En ny ari 

lillagges; 0. cordigera: labello cordalo-ovalo crenulalo, cal¬ 

care conico ovario breviori, perigonii laciniis superioribus eredis, 

lateralibus counivenlibus, bracleis trinervibus flore longioribus, 

caule fistuloso 3-5-folio, fol. lanceolalis oblusiusculis palenli- 

bus, tuberibus pälmalis. (O. cruenta Roch, Bannat.). Fran 

Gollland. — En af B 1 y 11'vid Kaafjord i Finmarken funnen för 

Skand. ny art af Flatanthera beskrifves: Fl. ohtusata Lindi. 

folio oblongo-obovalo solitario, spica laxiuscula, perig. laciniis 

oblongo-ovalis acutis, calc. conico labellum lineare æquanle, 

germine breviori. Afven beskrifves Fl, chloranlhd.— Likaledes 

Zostera nana Koch: fol. 1-nerviis,'spalhæ pedunculo æqualis 

longitudinis, nucibus lævibus (sub lenle modo strialulis). (Z. 

Nollei Fl. J).J. Funnen vid Bohuslänska kusien f79(). — Såsom 

vårr. af Zannichellia pedicellata Fr. uplagas Z. pedunculata 

Reich. och Z. reptans Wallm. — Rörande släglet Carex före¬ 

komma inlressanla och vidlyftiga anmärkningar, hvilka utrym¬ 

met ej tillåter här anföra. C. gynocrales Wormsk. (närmast 

C. dioica') från Lappland och Saltdalen; C. dioica subsp. (’. 

isogyna från Virihjaur i, Luleå Lappmark; C. arclica Deinb. 

mscpl. Bly It från Finmarken^ C\ festiva Dew. från Lappland 

och Finmarken, C. vitilis Fr. från Norge och nordliga Sverge 

(hit hänföres C. Gebhardi Harlm. Skand. 3); C. atrata var, 

nigra (C. nigra All.') från Dovre och Lappland; C. punctata 

I 
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Gaiid. från ArendaJ i Norge; C* sparsiflora (C, panicea /? 

Wahlenh,') mellersla och norra Sverge; C irri^Mii Hoppe (C. 

limosa y Wahlenh.') norra och veslra Sverge; C, islygia n. sp., 

från Finmarken, med C. rariflorn Sm. som underart; C. t^esi- 

caria var. alpi^ena (C. membranacea Hook, C.^ hymenocarpa 

Drej.} från fjälllraklerne; C. paludosa var. spadicea (G. spa- 

dicea RoUi^ C Kochiana DC.) från Skåne och Veslergölland, 

beskrifvas. — Derefter följer en exkurs öfver C, acula L. Æ 

affin.; de fleste af dessa med tillhörande varieteter beskrifvas. 

Dessa arler fördelås på följande sätt: t arciicæ: perigynio vir¬ 

gineo obovalo, fructu obtusissimo: Sp. 1 C, maritima Miill. 2. 

C, salina Wahl. a. cuspidata: b. submutica. 3. C. aquatilis 

Wåbl. med var. salina (G. sal. /? Wahl, Lupp,) och underarten 

C. epig;ejos. 4. C. riy;ida Good. (G. saxatilis Vulgo nec med 

3 former. 5. C. snbspalhacea Wormsk. med vårr. (i Nordlanden ' 

och Finmarken). 6. C. bicolor All. — ternperalæ: perig. 

virgineo lanceolato 1. apicem versus attenuato subacuto, stylis 

consta'ntius 2. Sp. 7. C. si rid a Good. — 8. C. prolixa Fr. 

(Bleking). — 9. C. aenta L. med 2 vårr. — 10. C. Iricosiala 

Fr. (Blek., Smål., Öslergötl., Upland). — 11. C. vulgaris Fr. 

(G. acula ^ L. — G. cæspilosa Recent, nec L.') — Allmän. — 

11. C. cæspilosa L. (G. pacilica i)pej.}. — Rörande Salices 

framställas några allmänna anmärkningar. — Af Populus tre¬ 

mula beskrifves en var. villosa från Halland. — Efter några 

reflexioner öfver den konfusion , som genom Smith förorsakats i 

fråga om Alriplex patula och hastala L., beskrifvas tv^nne 

arter: A. crassifolia G. A. Meyer: herbacea, subprostrala, 

lepidolo-incana, fol. ovato-lriangulis carnosis sinuato-denlalis 

summisque bracleisque hastatis, cal. feniin. rbombeis Iriparlilo- 

subhaslalis denticulatis, dorso subtnberculalis. — Utanför Var- 

berg i Halland. — A. calol/uca Fr. herbacea, patulo-ramosa 

subprostrala, fol. triaiigulari-sagillalis sinuato-denlatis, supremis 

integerrimis i flor. terminalibus spicatis, cal. fem. triangularibus 

in dentes acuminatos subulatosve laciniatis. (A.bast. var. calotheca 

liajn. A. laciniala L. Suee. A. hastata Æ Rec. nec L.'). 

Långs kusten från Skåne lill Norska Nordlanden. — Slagtet 
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Cyslopleris Bornh. antages och karakteriseras, raed följande för¬ 
ut till Aspidium förda arler: C. creuala^ C, monlnna, t\ a/- 
pt/t((, C. fru^i/is. — Af P/eria aquilina frarnslälles var. puhe- 
sceiia: pub., rigida, frondis ramis erectis, foliolis angustioribus 
subdellexis. Gollland på Thorsburg. — fhjmenophyUinn IVil~ 
soui Hook. beskrifves. Afvenså Kquiisetuin silvulicuin var. ca¬ 
pillare: caule apice subarcuato, ramis numerosissimis ranuilis- 
que tenuissimis capillaribus stridis triquelris. In.fagelis Scaniæ, 
Smolandiæ locis uliginosis. — Equis, riparium: caule fruclilic. 
evascnlari aph^llo persistente, demum ramulos paucos exserente, 
vaginis quadrifidis cipclo, sterilibus distortis pauci- cfc vage-ramu- 
losis, ramis subsimplicibus triquetris, caule longioribus. Ad ri¬ 
pas provine, occident. VrC. Smolandiæ, Veslrogotbiæ. 

Slutligen meddelas (sid. 169—202) åtskilliga tillägg. — 
Förf. visar alt Veronica agrestis Ten. är V. polita Fr., hvare- 
mot den förres V. didy ma synes vara V. ay;restis eahjeida. — 
Fedia carinata Koch, hvaraf Retzius förvaial 2 ex. från Gim- 
brishamn, beskiifves. — Eriophorum russeolum Fr. ålérlages 
såsorn sjelfständig arl, enär E. Chamissonis C. A. Meyer är sam¬ 
ma som den Svenska K. capitatum.— Af Jgroslis spica vent i 
beskrilvas 2 varr. — Anmärkningar framställas öfveV Hlyltiu 
Fr. — Slägtet Catahrosa Pal. B, karakteriseras och dess arter 
upräknas; de tre skandinaviska beskrifvas: C. latifolia Fr. (Agrosl. 
paradoxa /ir., Colpod. latifolium Br., Tritt.) funnen af Lund 
vid Tänaelv i Finmarken; C. aquatica P. B. (Aira />. Molinia 
Wahlenb. Glyceria M. K., Colpodium Trin.) med var. subti¬ 
lis; C. algida Fr. (Agroslis Soland., Pbippsia /ir.)— Samtlige 
till Glyceria hörande arter ordnas och upräknas. — Anmärk¬ 
ningar mecldelas om Aira cæspitosa L., i sammanhang hvarmed 
upslällning och karakterer meddelas öfvtr de inhemska till Ave- 
naceæ hörande genera, nertil.: t Valvula exteriori apice integra 
acuminata. Gen. 1. Holcus L. 2. Vahiodea Fr» (Aira alpopur- 
purea Wahl). 3. Coiynephorus P. B- Valv» exi. apice bi¬ 
fida L truncata multidenlata. 4» Aira L. (typi A^ cæspitosa d: 
A. flexuosa). .5. Airopsis Desv. i^Aira caryophyllæa L. Æ A. 
præcox L) 6» Trisetnm Pers* iAvena flavescens L* Avena 
agrosfidea Læslad* Fr., Aira subspicala L ) T* Avena L. (ty¬ 
pi A‘ sativa, pubescens, elatior L ) — * Bromus erectus? 1. 
subrectus från LIpland beskrifves. — Den sanna Br. erectus 
vexer på Gollland. — l^eplurus incurvatus var* gracilis från' 
Hvcllinge i Skåne beskrifvesv — Vid Anagallis cærnlea an- 
märkes alt den är funnen vid Lyngsjö i Skåne (ej Yngsjö, så- 
.som genom tryckfel upgifves). Förf. anser den som skiljd arl* 
— Chenopod. urbicum [j, intermedium och Helosciadium inun¬ 
datum var. fluitans beskrifves; äfvenledes Luzula glabratu 
Hoppe, till hvilken all Skandinavisk /j* spadicea hörer. Alla 
skand» arter af afdclningen Lysimachion under EpHobium ord- 
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nas och upräknas jemlc .hifo^adc anmärkningar» Af Kp> lelra- 
gonum upföres var* obacurjtm^ Kp> Smft» nec Fl* Pan* (?) 
erhällcr här ell äldre namn K> lineare Muhlcnb* Ep^ purpu¬ 
ream Fr. Fl. Hall. åleruplages som egen ail- — Alla under 
E/aline hijdropiper L. förenade arier diagnosliseras, liufvudsak- 
ligen i enlig^het med Diihens framslälliiing, ulom del all -hans 
AV. orlhospermu häuföies såsom underarl lill E. Injdropiper* — 
Si/eue mari/imaWiW). och .S\ Saponaria Fr» beskrifvas. — Ar¬ 
terna af släglet S/el/ftri(f genomgås; mänga nya former och in- 
Iressanla anmärkningar meddelas Sle/I, a/pesiris delas i 2 ar¬ 
ter: kSV, alp> och S/. borea/is Bigel. — Hasa tomen!osa var* 
scabriusrula beskrifves. Likaledes TiUa vu/garis Hayne och 
T, parvifo/ia Ehih. — Af Hrassien IS apas anföres var* annua 
(Br. præcox Horn) bland säden i L;f)land. — Geranium 
macrorliizii,m L. funnen vid Holmestrand i Norge diagnostiseras. 
Af An{hy.l/is vahierUria L» anföres var* ochrofeuca med 2 for¬ 
mer. — Slutligen namnes alt Tha!ivlrum flexuosum b är af 
Nolte funnen på Hven. — Till slut bifogas register öfver alla 
3 n>anti{;sorna. 

Elrinu denna anmälan kan synas vidlyftig, har dock Ref. 
nödgats för utrymmets skull förbigå en stor del af den massa 
af intressanta observationer och anmärkningar, som i delta ar¬ 
bete öfveiilöda, och i del Ref. på det allvarligaste upmanar 
isynnerhet de yngre bolanislerne alt med soigfällighet studera 
detsamma, slutar han sin anmälan med en innerlig önskan, alt 
den frejdade Förf. måtte fä behålla helsa och krafter fö^' att 
ännu under många år rikta ej blott svenska Borån utan hela 
den botaniska lileraluron med sina gedigna arbeten och i den 
fria naturen anställda observationer. 

•• 

2. Ofversigt af Växtfamiljerna^ med afseende pä deras an¬ 
vändande vid växt ernås undersökning och best ämningj 
enligt Prof Eries spsPem utarbetpd af CarP Ercdr. ISy- 
man. Stockh. Bagge 1843. X, 118 sid. 8:o. 

Det äi’ en fägnande företeelse, att den förr inom Sverge 
alllförmycket vanvårdade naturliga metoden för vexlernes ord¬ 
nande och bestämmande gör sig alltmera gällande och att allt 
flera hjelpmedel för dess inhämtande och användande beredas* 
Närvarande arbete har för afsigt, alt göra densamma förtrogen 
för de yngre bolanislerne, hvilka ännu sakna förmåga eller till¬ 
fälle all anställa de frnklanalyser, hvarpå den lill en hufviid- 
saklig del hvilar, hvarföre dessa äfven, såvidt möjligt varit, 
lemnals ur sigte och för de särskilda familjerna fjamslällts ka¬ 
rakterer hämtade från öfriga mera i ögonen fallande delar. — 
Klasserna äro upslällda efter Fries’ anordning, men familjerna 
icke efter frändskapen utan efter karaklerernå. Under hvarje 
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familj anföras exempelvis några af dilhörande slaglen* — Men* 
som elt bihang (sid» 87—103) meddelas en *öfversigt af famil¬ 
jerna efter frändskapen, med förteckning på bvarje familjs alla 
skandinaviska samt förnämsta utländska slägten', hvari alla de 
bland sislnämnda, hvilka antingen alldeles icke eller blott som 
odlade förekomma inom Sverge äro med särskildla lecken ut¬ 
märkta* — Slutligen lemnas register dels öfver familjerna, dels 
öfver slägtena- — Säkerligen skall detta arbete, särdeles för ny¬ 
börjaren, underlätta den första insigten i den naturliga metoden 
för vexternas ordnande^ men på den väg Förf» valt kunna inga 
koncisa och bestämda karakterer vinnas, bvarföi e man snart trött¬ 
nar eller ock vänder sig till den rent vetenskapliga bearbetning, 
som Diibens handbok erbjuder. — Det yttre är snyggt och'än¬ 
damålsenligt» 

3. Utkaal Ull Vnxlrikets Terminologi af Arrhenius^ Do¬ 
cens i Botanik vid Upsala universitet^ Törra häftets Up- 
salo. VahlstrÖm Æ Låstbom. 1842* 80 sid» lit. 8.-o* 

Detta redan under loppet af sistförflulna året utkonina ar¬ 
bete skulle långt för detta anmälts, om ej Ref» .väntat att fä se 
det sednare häftet för att på en gång kunna redogöra för det 
heta, men som det ännu ej hitkommit, anser Ref» sig ej längre 
böra fördröja omnämnandet af det för handen- varande* — Se-' 
dan Förf» i kort inledning (sid. 1—3) föiklaral hvad man för¬ 
står med terminologi, äfvensom de hos vexterna förekommande 
organsystemer, afhandlas de termer, som afse roten (sid. 3—1.3), 
stjelken (13—32), stjelkens och öfriga vextdelarnes vapen (33—35), 
grenarne och starnmen med hänseende till dem (35—38) samt 
bladen (39—80)* — De hufvudsakliga och vigtigare tetmerna 
för de särskilda delarne tyckas vara rätt fullsländigl uptagna och 
forklaringarne adæquata och goda och all Förf. ej uplagit hela 
massan af de i sednare lider till följe af lina nyanser bildade 
egna termer, är något, som man ej kan'lägga bonom till last. 

En annan fråga är, huruvida ett sådant arbete egentligen 
är af behofvet påkatladt, helst man i inledningen till Harlmans 
Flora har så pass mycken terminologi, som för undersökningen 
och bestämmandet af svenska Horans vexter synes vara behöllig, 
och den, som för vexlbeskrifningars utarbetande, o» s» v», anser 
sig vara i behof af en utförligaie handledning, har all tillgå en 
mängd utländske arbeten i denna gren. Förf» säger i förordet 
att 'närvarande utkast afser endast och allenast den första ele¬ 
mentarundervisningen, hvilken i Botaniken lämpligast börjas med 
terminologien»’ Denna åsigt kan Ref» ej bifalla; han anser alt 
terminologien bäst inhämtas praktiskt och all, i händelse nalu- 
ralhisloriens studium skall börja tned lärandet af de särskilda 
termernas betydelse, kornmer Inigen för en vetenskaplig känne¬ 
dom af naturprodukterna att dödas i sin födsel, liksom man svår¬ 
ligen kan medgifva all studiet af elt språk lämpligast och än* 
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damålsenligasl börjas mod lärandet af ordens betydelse i elt le¬ 
xikon. 

. Hvad det yttre angår, motsvarar detta arbete ingalunda 
nutidens fordjingar i det alt papperet är groft och full. 

4. Neue Theorie der ~ Befrnchtung der Pflanzen* Gegriiii- 
del auf ver^leichende Untersuchun^ der 'wesenllichslen 
Verschiedenheilen im Bmie der weih/ichen Geschlechts- 
Iheile; von Dr* Th. Harlig, Braunschw. Vieweg. 1842. 
44 pag., 1 pK 4:o. 

Bland de fenomener inom vexlverlden, som redan från äl¬ 
dre lider ådragit sig upmärksamhelen, intaga sexual-förhållan- 
dcrna och det sätt, hvarpå fröbildningen för sig går, ett ganska 
vigtigt rum. Då Linné grundade hela sin systematiska indel¬ 
ning af vexlriket på dessa sexualförhållander, vunno dessa der- 
igenom ännu mera ökad vigt. Han betraktade pollens inverkan 
på märket, såsom nödvändigt för befröningen hos alla fanerogama 
vexler, ulan alt just så noga redogöra för sättet, hvarpå denna 
inverkan försiggick, men hvarvid slåndareknappen ined sitt pol¬ 
len alltid ansågs representera de manliga och stylus med stigma 
de quinliga könsorganerna. Det var en lång följd af år, hvar- 
under man blindt fastade sig vid Mästarens åsigl och ord och 
de få invänningar, som då och då höjdes deremol, funno icke 
något gehör och föranledde icke eh gång till någon skarpare 
och mera genomträngande undersökning af förhållandet. Det var 
en sednare lid förbehållet, alt i delta, liksom så många andra 
hänseenden, företaga noggranna forskningar, för alt skalfa viss¬ 
het ål hvad man förut hardt nära pä god tro antagit. Sådana 
undersökningar kunde icke heller med den nödiga precisionen 
anställas förrän mikroskoperna hunnit en betydligare grad af 
förbättring ach det är åfven från denna period, som de med 
allvar och icke tröttnande ifver företagits och fortsatts. Men i 
och med detsamma hafva de mest motsatta och stridiga teorier 
framslällls och försvarats. Del hör.icke hit all framställa alla 
de särskilda åsigler som framlagts; ulan Bef. vill allenast i all¬ 
mänhet antyda hufvudskiljakligheten mellan de lvenne sednasl 
omfattade, föV att derifrån öfvergå till redogörande för del ar¬ 
bete, hvars titel här ofvan är uplagen. 

Amici, B ro ngn iar t och Ho b. Brown visade att pol¬ 
lensäcken (d. V. s. den säck som pollenkulan i del all den kom¬ 
mer i beröring med 'märket bildar derigenom att dess inre hud 
utträder genom öpningarhe på den yltre och utve7j.er till en li¬ 
ten säck) inträngde i del inre af sjelfva vexlägget eller embryo, 
på det sält all, sedan den trängt ned genom slyli kai^al ända 
till fl örummet, ingår den i embryos groddöppning och genom 
öfverförandet af den befruktande vätskan förmedlar upkomslen 
af den blifvande vexlens grodd på groddsäckens innersida. — 
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Sch le i den har framslällt den meningen, all pollensäcken icke 
allenast fortgick lill embryos groddsäck ulan inträngde i den¬ 
samma och alt grodden lill den blifvande vexten bildade sig ej 
i groddsäck en ulan i ändan af pollcnsäcken, som inlrängt i och 
omgafs af groddsäcken; hvarifrån åler den slutsats drogs, alt de 
quinliga organerna i sjelfva verket utgjordes af ståndare och 
pollen; således ett mol vanliga anlagandel alldeles omvändl för¬ 
hållande. 

Denne motsättning i åsiglernc föranledde H a r l i g lill ansläl- 
lande af sina observationer, hvars resullaler han framställer i 
nu ifrågavarande afhandling, och hvilka gå ut på all ådagaläg¬ 
ga, alt ståndare och pollen äro alt betrakta såsom manliga, 
samt pistillen säsom innefattande dc qvinliga generationsorgancrna. 

Han antager hos fanerogama vexler en fyrfaldig olikhet i 
a fleisen : neml. conceptio cndonyita ^ con(\ epiy;yna ^ conc, pe- 
rJgyna och cojic, /lypogyna, hvilka i särskilda afdelningar af- 
handlas.^ 

Till concepi io endogyna hänföras alla de fall då del be¬ 
fruktande ämnet uplages af germens inre delar, d. v. s. af em¬ 
bryo eller placenta. Förra eger jum då den af pollen bildade 
såcken omedelbart kommer lill embryo, inträder genom dess 
groddöppning ända lill del ställe, der lillfölje af befruktningen ; 
grodden skall bilda sig; l. e. hos Coniferæ^ Sednare fallet in- 
Irälfar åler, sä snart man kan varseblifva pollensäckarne ända 
in i placenta, utan att de visa sig i embryos groddöppning; 
t. ex. hos Oenothera. 

Såsom en concepi io epigyna beliaktar Förf. de fall, då j 
stylus, stigma'eller de på stigma varande sughåren framställa sig 
såsom ingeslionsorganer vid befruktningen. Såsom exempel på ] 
delta befruklningssätt medelst sjelfva stylus kunna isynnerhet 
Campanuloceæ ljena,.hos hvilka pollenkulorna fästa sig på de 
hår, hvilka bekläda stylus. Dessa hår draga sig derefter tillba¬ 
ka in i stylus ungefär så som då man på en handske intrycker 
fingertutan från spetsen inål, till följe hvaraf stylus slutligen 
visar sig med alldeles glatt yla; de pollenkorn, som fastnat på 
håret, följa med delsammå och inneslutas deraf; sjelfva del be¬ 
fruktande ämnet måste man väl antaga genom cellväfnaden vi¬ 
dare forlledäs lill sin bestämmelseort, emedan någon annan kom¬ 
munikationsväg ej är all tillgå. — Befruktning medelst sjelfva 
stigma eger rum i de fall, då icke någon bildning af {)ollrn- 
säckar kan varseblifvas på ett stigma, som ej är beklädl med 
hår utan naket; l. ex. bos Nicoliana . Alropa m. fl., hvilkas 
stigma befruklningsliden är läckt af ett klibbigt slem, hvilket 
uplager det'befruktande ämnet, som derifrån ledes lill sin be¬ 
stämmelse. — Vid befruktningen med lillhjelp af dc på stigma 
hos många vexler befintliga sughår eller papiller eger stundom 
en bildning af pollensäckar rum, men stundom icke, hvilka 



särskildta fall af Förf. särskilcll genomg«^s och utvecklas. Hos 
de flesle Composiiæ eger ingen sådan säckbildning runa. 

Concepi 10 peri^yna: en-sådan ansér "Förf. förekomma hos 
Besedd odorata^ hvaresl kamfoi'inigl upliöjda rader af papill- 
formigt framstående celler gå i rak linia från karpellbladc^ns 
öfra föreningspunkl ända till nära basen af gerineii, precist mot¬ 
svarande ställningen af placenta och midtför de på inra sidan 
fästade ovula. På dessa fäster sig pollen, så att all anledning är all an¬ 
taga all dess innehåll medelst dessa papillarlade celler ledes till 

• de midlemol varande fröämnena. 
Conceptio hypogyna^ eller då befruktningen skulle ske 

med tillhjelp af nedom germen varande blomdelar, tror Förf. 
sig hafva upläckt hos Passifiora ^ hos hvilket slagte den nedan- 
före ståndarne varande och för delta genus egna strålkrans tor¬ 
de utgöra det organ, som mottager pollenkulorna och leder dem 
till sin bestämmelse. Flera omständigheter åberopas, sorn gifva 
styrka ål detta antagande. 

l en särskild afdelning framställas anmärkningar rörande 
den olika naturen af de på och i pistillen förekommande säck¬ 
lika bildnin gar. 

Den nu lemnåde korta öfversigten må vara nog för alt fä¬ 
sta upmärksamheten vid delta arbete, hvars innehåll omöjligen 
kan på ett tillfredsställande och klart sätt framställas utan en 
alltför stor vidlyflighet. De på den bifogade planchen med¬ 
delade teckningar äro äfven nästan oundvikligt nödvändiga för 
att få en tydlig insigt rörande de i arbetet framställda satser. 

5. Suppletnenle der Riedgräser zu Schknhrs JSIonografie ^ 
von Dr Gnstav Kunze. Leipz, 1842. l:r Band 3:e Lief. 
pag. 83—122, lab. 21—30. 8:o. 

I delta häfte meddelas utförliga beskrifningar och noggran¬ 
na figurer öfver följande arter: Tab. 21 Uncinia lennis Pöpp. 

, från Anderna i Chile; Tab. 22 Bönninghanseniand^^eWiG 
I först upläckt af Fries vid Stehag i Skåne, men ej beskrifven; 

derefter funnen i Weslfaleil och Bajern, samt slutligen i Dan- 
i mark; Tab. 23. C. rnfina Drejer från Grönland, och C. nardi¬ 

na Fj‘. från Junkersdalen i Norge och Virijanr i Luleå Lappmark, 
; Rocky mountains samt Grönland i Norra Amerika: lab. 21 C’. 

snbspa/kacea Hornem.v från Grönland och andra trakter af nord¬ 
ligaste Amerika; lab. 25. C. Warmskjöldiana Horn. (kallas på 
lab. C\ Michaulii Schwein.) särdeles i arktiska delar af Norra 
Amerika; \.2^.C. setifo!ia Kze från Chile; tab. C. Careyana 
Dewey Newyork och Ohio i Noi damerika; lab. 28 C. esstiva/is 
Curt. i Nord-Karolina dc. i norra Ameiika; lab. 29 C\ slylosn 
C. A. Meyer från Unalaschka; en varietet (C nigrilel/a Drej.) 
förekommer i Grönland; lab. C, Schiedeana Kzc från Mexiko. 

; — Ur texten till dessa arter vill Ref. här anföra följande: Carex 
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B’önninghausenin7ia anses af Fries sasom en underart under 
C axillaria (se Mani. Nov. altera pag. 57); Författaren deremot 
anser dem såsom skiljda arter, ehuru han medgifver alt de sins- 
imellan slå i den närmasle förvanlskap; C. axillaris skiljer sig 
genom hladakliga bracleer, honaxens fjäll mörkare, frukterna 
sammantryckta, endast uptill itied slräfva kanter, i spetsen två- 
klufna med från hvarandra utstående tänder (dessa äro hos C. 
Bönnin^h, alldeles nprättslående och liggande lätt intill hvaran¬ 
dra). Förf. beskrifning och diagnos skiljer sig från den af F r i es 
på anförda slället meddeJade genom 'spiculis plerisqtie basi aj)i- 
ceque masculis^ superioribus sæpe mere masculis, inferioribus 
raro femineis*. I fråga om C\ nardina och dess synonymi om¬ 
fattar Förf. den af Drejer framställda och mot Fries försva¬ 
rade åsigl (se Bot. Not. 1812). .— C. subspalhacea Horn. dia¬ 
gnostiseras sålunda: spica mase. solitaria lineari, femineis 2—3 
breviter pedunculatis erectis oblongis rarius ovatis; sligm. 3 
(s. 2); utriculis subellipticis plano-convexis, breviter rostratis 
ore subemarginatis; squama ovata mucronata Irinervi basi am- 
pleclente longioribus; bracteis foliaceis spathaceis nervosis; cul¬ 
mo lævi; foliis planis apice scabris, caudice slolonifero. Den är 
närmast C. salina^ men derifiån skiljd genom flera karakterer, 
och Förf. anser osannolikt att C. salina mnlic.a Whinbg hö¬ 
rer till närvarande art, hvilken är ännu mera långt skiljd från 
C» vaginal a och C. livida^ hvarmed några författare velat före¬ 
na den. — C\ W orm skjol dia na är en dioecisk aJf, som från öfriga 
af samma afdelning skiljer sig genom helt och hållet håriga fruk¬ 
ter. — C. Careynjia står närmast C. plantagine a Lam. och 
C, oligocarpa Schk. — (?.' cesfivalis åter är mest besläglad 
med gracriUima Schwein. — Som C. shjlosn måhända kan 
förefinnas i de nordligare delarne af Skandinavien, anser Ref. ej 
ur vägen alt här reprodusera dess diagnos. Spica mascula soli¬ 
taria; femineis 2—3 pedunculatis oblongo-cylindraceis erectis 
infima bracteata, bractea foliacea vagina squamiformi-auriculala; 
sligm. 3; utriculis breviter slipitatis ellipsoideo-lrigonis granula- 
tis brevi-roslralis, ore subiniegerrimis, stylo peisistenle exserto 
mucronatis, squama ovato-oblonga oblusa sublongioribus; cijlmo 
triquetro apice scabro basi foliato; foliis angustis linearibus mar¬ 
gine scaberrimis; caudice repente cæspiloso. — Var. spicis femi¬ 
neis s. androgynis arrectis plerumque 3, utriculi rostro ore sub- 
cmarginato; culmo humili valido, (C. nigritella Drej.) — Förf. 
anser denna art slå i lemlig nära förvandlskap med C, glaara 
Scop., ehuru derifrån tillräckligt skiljd. " 

Del häfte, hvars innehåll nu är anmäldt, motsvarar i alla 
hänseenden de Ivenne förut ulgifne; Ref. hoppas alt snart få 
omtala ett nytt häfte af detta intressanta arbete. 

LUND, tryckt uti Lundberg sk a Boktryckeriet, 1843. 
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' (Meddeladt.) 

T). Die Gattuugeii der fossilen Pflanzen vcrglichen mit de- 

nen der Jelzicelt und durch Ahhildun^en erlimtert von 

H* C, Goeppert, Bonn 1841* A:lo ohl, Lief. 1, 2. pp. 

30, 36. med 18 lit. pi. — Lief. 3, 4. med 18 lil. pi. 

FörfaUaren lill della verk har redan gjorl sig fördelaktigt 

känd genom (lera ai'belen öfvcr de fossila vexlerna. 1 närvaran¬ 

de arbete har han velal lemna en fullständig genera 1-öfvefsigt af 

alla hittills kända Vexlpetrifikaler. På de noggrannt utförda 

plancherna har han äfven för jemnförelsens skull afbildat delar 

af nu lefvande närförvandla vexler. Texten ulgöres först af en 

inledning, på 30 sidd., hvaraf en motstående fransysk öfversätt- 

ning bifogas; derefter följer under särskild paginering, som kan 

bortskäras vid inbindning, beskrifning öfver släglena, ulan någon 

bestämd följd, naen så anordnad, alt den, sedan arbetet blifver 

färdigt , kan rangeras jemte plancherne i syslemalisk följd. In¬ 

om 3:ne år skall verket utkomma komplett då liil slut skall 

vidfogas en systematisk öfversigt sarnt utförliga geognosliska och 

komparativa botaniska _ uplysningar. Texten , (i 11 pl ancherne in¬ 

nehåller diagnoser och fundort på latin, synonymi och en utför¬ 

ligare beskrifning på tyska och franska. För alt icke blott lem¬ 

na kopior ger förf. teckningar af exemplar ur hans egen samling, 

hvilken han sjelf säger vara ”iiberaus reich*, och blott då han saknar 

exemplar gifver han kopior. Något öfverflödigt tyckes det lik¬ 

väl vara, alt han i förklaringen öfver plancherne aldrig under¬ 

låtit alt anföra nummern på de exemplar, som förvaras i hans 

samling, ungefär som noggra^nna bibliognosler då de anföra nå- 
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gra gamla manuskripler i oU hihliolrk. — 1 afseende på be¬ 

nämningen af genera skiljer sig förf. från Brongniart deri, 

alt han icke underordnar vexlaflrycken under liknande nu lef- 

vande slaglen, ulan gör dem lill nya släglen. 

Pag. 1 beskrifves det lillslånd, hvari de fossila vexlerna be¬ 

finnas. Slammar, blad, blommor och frukter, lagrade mellan slen- 

och jord-schichl, förekomma af böjlig, svag bränd beskalTenhel ända 

till alla grader af förkolning. — I Skifferleret och' Thoneisen- 

stein af äldre Stenkolsformation finna vi de urtarlade delarne 

af vexlerne vanligen mer eller mindre förkolade; högst sällan 

ser man vexlerne i denna formation ligga ännu fullkomligt böj¬ 

liga mellan lagren, svagt branda, eller såsom torkade. Aftryck 

på eller i stenkol finner man ej ofla. De utgöras för del me¬ 

sta af Sf igmaria^ Lepidodendra^ Sip;iflaria^ Ormbunkar ganska 

sällan, men myckel oftare ganska väl bibehållna fina blad af 

Monokotyledoner äfvensom Gräs. Sällan ersät tes den vegetabi¬ 

liska substansen af någon metallisk. — Keuperformaiion synes 

vara mindre gynnsam för erhållandet af fullständiga vexlpetri- 

fikaler. Aflrycken sakna, ehuru blott svagt brände, största de¬ 

len af sin vegetativa substans. Svarlgljrnsande fann Förf. dem 

deremot i Oolilk- och Lin^-formafionen i England och trakten 

kring Bayreuth, brnnaktig i /ilo^rafisk sten vid Pappenheim 

och i Oenin^en-schiefern. — I hrHformalion synes del orga¬ 

niska saknas, och blott aftryck finnas qvar. Blott i Öfre Schle- 

siens Gipa såg Förf. väl bibehållna dikolyledoniska blad, såsom 

händelsen vanligen är i Brnnkolsformation; hvilket man t. ex. 

ser i Blädkolel från Salzhausen, om man utsätter stycket för 

inverkan af vallenångor, då man finner det på 1 tums tjocklek 

beslå af 20—30 öfver hvarandra liggande hlad. Vanligen finner 

man bland dern äfven andra, och då väl bibehållna vexler, äf¬ 

vensom blommor af B(dnlaceer ocli Coniferer, pä hvilka man 

ännu kan se pollen på anthererna , äfvensom särskilda högar af 

pollen af Pinus-arter, blandade med frön af olika slag i jordar- 

tadt Brunkol vid Salzhausen. Eh ren berg fann frömjöl af Orm- 
/ 

bunkar i Bladkol från Westervvalde blandadt med sammanbaka- 

de skal af infusionsdjur af slagtet Navinnla, oc'h redan förut isven- 
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ska, finska, böhmiska och nordamerikanska infusoiielager, men 

i alldeles oerhörd mängd vid Ebsdorf på Liineburgerheden, i 

jeranförelse hvarmed våra bekanta svafvelregn och dylika sam¬ 

lingar af frömjöl utaf ormbunkar alldeles försvinna. 

Pag. 7. Om bildningen af de fossila vexterne kan man 

lätt göra sig ett begrepp, då man lägger lefvande vextcr, hvar- 

till Ormbunkar bäst passa, mellan skifvor af mjukt ler och ut¬ 

sätter dem för starkare eller svagare hetta. Häraf vill Förf. 

likväl icke sluta, alt alla förkolade vexlaftryck bildats på det 

sättet, utan att de flesta troligen skett genom vattens inverkan, 

ehuru en del säkerligen vant utsatte för lägre temperatur. Förf. 

inneslöt också vexter imellan lager af lerskifvor och nedsänk- 
\ 

te dem under 1 års tid 6 fot djupt under vattenytan i vallgraf- 

ven vid botaniska trägården ixBreslau, och han fick deraf sam¬ 

ma resultat. 

Träd i den äldre Kolfor mat ion äro verkligen petriticera- 

de, sällaiT förkolade, och då Förf. förr var benägen, alt för- 

klara de konsentriska ringarne på många arter af stenkol för 

grenfästen, eller ock trodde sig se sammantryckte slammar af 

dikolyledoner i åtskilliga stenkol, erkänner han nu sitt misstag. 
v' , 

Dessa konseiilriska ringar synas blott tillhöra brott-ylorne, som 

höra till serien af s. k. oorganiska afsöndringar, och hvilka ofta 

till förvånande grad likna organiska former. Verkligt förkoladt 

träd i-Slenkols-formalion har Förf. endast funnit i de s. k. Fa- 

serkohle vid Radnitz i liohlensamiste^n ^ hvilka ega strukturen 

af Araucaria, — I Keuper-^ Oolilh- och Bjunkol-formalion 

träffas ofta förstenade träd, äfven bituminösa, mer eller mindre 

svarta eller bruna, i sednare fallet sådane, all de stundom kun¬ 

na bearbetas. Med fullkomligt hvit färg, såsom hos friskt träd 

nu för tiden, har Förf. exemplar inneslulne i Bernslcn. 1 Bern- 

slen förvandladt träd finnes ej (hvilket likväl Ayke påstår i dess 

Fragment s. Nat. Gesch. d. Bernsleins. Danz. 18.35 pr 29, 

54, 55.); men väl med Bernslen starkt fyllda trädcelluler. — 

I gamla bergverk, såsom i stenkolsgrufvorne vid Charlotlenbrunn, 

öfvergå Irädlemningar efter förlimringar i Brunkol. Inom 50 — 

60 år hade trädet öfvergått i glänsande harlsarladt Pechkohl, lik- 
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nande Brunkol. Pechkolilcl ger, liksom öfvérhufvud Brunkoleilt 

elt delsamma egel brunl slreck. Del förvandlas i Svartkol, om 

man glödgar det i slutet rum. Förf. redogör vidare fullständityl 

för Pechkohlels ölVergång i strnkturlöst Briinkpl derigehom att 

de inre lagren af trädet lossna från hvarandra och småningom 

förändras och genom angripande af närliggande delar äfven små* 

ningorn förvandla dem. 

Större delen af de i Stenkol förekommande slammar utgö¬ 

ra blott aftryck af barken, då det inre är förstörd* och antin¬ 

gen elt hål återstår, eller är del upfylldt med stenmassa. I 

yngre formationer aftager i allmänhet denna bildning, så att 

Förf. aldrig funnit den i Brunkolsformalion. Deh organiska 

kroppen råkade mellan de mjuka schichlen, hvarigenoin ett af¬ 

tryck af barken upkom, hvarefler det inre sannolik förstörts 

genom förrutlning och ersatts af oorganiska i närheten varande, 

i allmänhet lillhårdnandé substanser. Stammens bark är anlin- 

gen förvandlad i en stenkol liknande massa och visar dä ännu 

så mycket af sin fordna struktur, som man med obeväpnadt öga 

kan se hos lefvande vexler, eller ock är den förstörd och blott 

ett kolpulver qvar, som ligger mellan aflrycket och stenkärnan. 

Aflrycken äro alltid konkava, och sXenkarnan, söm intagit stam¬ 

mens ställe, motsvarar noga aflryckels form, då det tydligen 

först bildats efter delta, l det inre af stenkärnan finner man 

ofta dessutom lemningar af andri vexler, och i slammar af Ca- 

lamiler några yngie grenar af samma arl. Slammar af Lépido- 

dendrer och Sigillarier förekomma sällan i deras ursprungliga 

runda form, likval alltid beläckla ilied bark. Den tryckning, 

som gifver dem den plalla formen, måslö skett sedan fyllningen 

försiggått. Deremol'hos alldeles plaltryckta slåmmur af Calami- 

ter inträffade delta tryck omedelbart efter affallandet af del in¬ 

re, då båda ylorne ligga på hvarandra. — Men huru skalk man 

förklara, säger Förf., att då den tjocka, Irädarlade cellulväfnaden 

hos' stora Lepidodendrer, Sigillarier och Calamilslammar förrutt¬ 

nat, de veka äf parenkyraatös cellväf beslående grenarne och 

bladen af dem, äfvensom de tallösa späda Ormbiinkarne före- 

konima väl bibehållna i samma slen? Huru öftä ser man icke 

9 
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här slammen , ja ofta den blott 1 linie tjocka rbachis af orm¬ 

bunkar utfylld och dedervid sittande späda småbladen och fruk“ 

lifikalion qvarsittande. 

De särskilda vexldelarne, cellulér och kärl, ärO upfyllda 

med stenmassa. Den förstenande vätskan inträngde i vexternas 

inre, tillhårdnade, och på det sättet lemnade spår efter sig. Fyll¬ 

ningen sker genom åtskilliga ininenaliska, i vallen uplösta äm¬ 

nen, oftast Kiseljord, mera sällan Kalk och Gips, Jernoxid, 

sällsyntast af Lera, hvari blott sällan något litet Kiseljord är 

inblandad, eller ock af en blandning af fiere af ofvannämnde 

ämnen. Förf. talar vidlöftigare om utseendet hos de genom det 

ena eller andra fyllningsmedlet upkomna petrifikaterne. y— Ge¬ 

nom användning af Saltsyra på petrifikaterne erhöll Förf. Iräd- 

fihrerne befriade från fyllnadsmaterialet, och de lemnade efter 

förbränning ett likadant vextskelott, som träd af nuvarande ve¬ 

getation. För att undersöka vexlpelrifikalernes struktur utsatte 

Förf. dem för utspädd syra, helst saltsyra, hvarigenom fyllnads- 

medlel uplösles och vextskeletlel qvarslod. Härigenom slipper 

man den besvärliga slipningen för alt undersöka vexlpelrifika¬ 

lernes struktur. — Afven har Förf. observerat förstening af cel- 

lulväfnad ulan kärl^ såsom i blad af Siigmaria^ åtminstone i 

xJem, som äro förvandlade i kolsyrad kalk. 

Spår af försteningar af förut bearbetadt träd, som kunnat 

hänföras till anlediluvianska bildningar,, har Förf: aldrig obser¬ 

verat. Smärre grenar äro äfven sä sällsynta, som rotstycken. 

Wexlpetrifikaler rncd märken efter insekters iverkan på 

det lefvande trädet har Förf. hittills ej observerat h var ken hos 

träd från Ofvergångs- eller Slenkols-formalion, men väl i de 

uti nordiska Geschiebe förekommande träd, äfvensom i den rhen- 

ska trädopalen, särdeles i Schlesiens och Sachsens Qvarsten, 

äfvensom i Grönsanden vid Aachen och vid Howali i Ungern. 

Undersöka vi nu genom hvad medel dessa' i vatten nästan 

ouplösliga förstenande mineralier i sådan mängd tillförts vexterne, 

så tror Förf. alt det skett under inverkan af likartade natur¬ 

krafter, som nu för liden, nemligen genom vallen, ehuru under 

en ganska lång lid, och all forntidens vatten ej egde större up- 



22 

lösande kraft, än nutidens. Kiseljorden var uptagen i vattnet 

(nrW Kirwan), Jern, Kalk, Koppar, ijnder medverkan af 

Kolsyra, hvilka ämnen efter Kolsyrans afdunslning afsätta sig i 

vexternas kärl. — För öfrigJ, yttrar Förf., finnes t. ex. i Equi- 

selum hyemale och flere CÄrrro-arter' ofta mera oorganisk ma¬ 

terie, än i många fossila, mer eller mindie' förstenade vexter. 

För att äfven på syntetisk väg komma till samma resujtat, som, 

på analytisk väg, bragte Förf. vegetabiliska särdeles trädaktiga 

delar i konsentrerade uplösningar af icke flygtiga metalliska el¬ 

ler jordarlade saltef, b vilkas syra lättast förstöres genom hettan, 

och hölj dem deri en längre tid, hvarefter han glödgade dem 

ända till förbränning af det organiska, hvarefter, sedan præpa¬ 

ratet afkvils, man finner oxiden i den använda vexlens form» 
r 

Förf. anställde försök med uplösning af Kiseljord i Kali, lösning 

af svafvelsyrad jernoxidul, som naturligt förvandlades i oxid, ät¬ 

tiksyrad kalk och ättiksyrad harytjord, i Kolsyreföreningar, ät¬ 

tiksyrad lerjord, svafvelsyrad lalkjord och Zinkoxid i basiska sal¬ 

ter, ättiksyrad kopparoxid i Jarun, ältiksyrad nickeioxid och surt 

chromsyradt Kali i olivegrön, ätliksyrad blyoxid i gul oxid, ko¬ 

bolt och molybden likaledes i oxid; salpetersyrad silfveroxid, 

guldchlorid och plalinachlorid förvandlades likaledes i regulier 

form. Ju mera kärl och fibrer och ju mindre cellväf en vexl- 

del innehåller desto fullkomligare resultat lemna dessa experi¬ 

menter. Med mycket fina delar erfordras flere dagar och vid 

dem af större omfång en längre tid för delta experiment. Så¬ 

som särdeles tjenligt fann förf., att oftare uttaga vexten ur vät¬ 

skan, torka och åler nedsänka den, emedan derigenom den lång¬ 

samma anskjulningen befordras af den t. ex. vid Jernoxidulsal- 
« 

ler redan i luften i oiiplösliga oxidsalter öfvergående, i del 

inre innehållna, substansen. — Imellertid nekar Förf., att han 

någonsin sett något vextpetrifikat på detta sätt beredt, ulan alt 

de nalurenligt tillkommit på våla vägen. — Uplösning af Jern 

i kolsyrehalligt vallen skulle, i anseende till den ringa mängden 

af den deri innehållna jernoxiduln blott sent lemna något resul¬ 

tat. Genom försök fann Förf., alt man äfven kunde inom vex- 

lernas väfnad fälla oxider af metalliska ämnen, och begagnade 
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sig af (lella förhållande alt söka fälla den möjligast största qvan- 

lilet jernoxid genoin impregnering med svafvelsyrad jernoxidul 

och fällning inoin vexter medelst kolsyradt natron eller ammo¬ 

niak, så all trädet inom få veckor anlog en rödaklig färg; men 

det var likväl icke ännu nog fast, ehuru, som man fann vid när¬ 

mare undersökning, endast väggarne (Wandungen) och icke cel- 

liilernes ocii kärlens inre voro upfyllda, hvarlill tydligt en län¬ 

gre tid ålgår. Förf. fäster deras upmärksamhet häepå, som sys¬ 

selsätta sig med försök öfver' Irädvirkes konsolidering, emedan 

man härigenom kan få en vida slörre mängd oorganiska ämnen 

in i trädet, än genom blott nedsänkning i en välska. Afven är 

det nödvändigi, för atl l^efordra slörre samlande af oorganiska 

ämnen i irädcellulernes och kärlens inre, ^ll ofla utlaga och 

torka trädet, för alt låta det fällda få lid li!l konsolidering. 

Efter denna interessanla inledning börjar Icxlen till plan¬ 

cherne, hvilken lemnar genus-karakter samt diagnos för den af- 

bildade arten på lal in, synonymi och lokalitet, hvarefter följer 

en vidlyftigare beskrifniiig, uplagande nunrjrels derivation, ariens 

likhet med nu lefvande vexter, mera detaljerad beskrifning på 

sjelfva föremålet för planchen, dess förekomst o. s., v., och slut¬ 

ligen en ”Erklärung der Tafeln." -De här afhandlade slagteri aro 

följande: - ' 

T h a u m a t o p t e r i s Goepp. Tabb. 1—3. Char, Frondes 

stipilalæ pedalo-digitalæ. Pinnæ pinnalifidæ ferliU^s a sterilibus 

haud' diversa*. Nervi primarii validi decurrentes, secundarii in 

maculas inæqualiter hexagonoideas bi-vel Iri-seriales anaslomo- 

sanles, maculis coslæ proximis elongatis maximis mediis latiori¬ 

bus ex angulis superioribus nervulos simplices vel furcatos mar¬ 

ginem versus emitlentibns. Sporangiä per tolam paginam infe¬ 

riorem frondis sparsa, rotunda, sessilia (uti videlur), annulo mul- 

tiarticulato completo instructa. — Delia slägle öfv-eiensslämmer på 

baksidan, i afseendc på fördelningen af nerverne , med 

men i afseende på fruktifikalion med Acroalichum Sw.; lili sin 

öfriga habitus liknar den något Polijpodium conjugalum Klf. 

och af fornvcrldens släglet Ph/ebopteris Brogn. Men delta sed- 

nare har enradiga rundakliga sorer, då hos det föira sporangi- 



24 

erna äro spridda ofvør hola Idadols undre sida, försedda med 

fullkomlig, mångledad ring. — Af 77/. Mcri anföras 3 va- 

ricleler: a. nhbi evinta = Phlcbopteris brevipinnala Miinsl. (Bronn 

cfe Leonh. Zeitschr.) — /7. elon^afa — Phleb. speciosa Miinsl. 

(1. c.). —- y. f Olidissima — Phleb. serrala Miinsl. Förekommer 
% 

i Lellenkohle, hörande lill Liasformalionen vid Bayröiith. — På 

plancherne lemnas noggranna, äfven förstorade figurer af nyss¬ 

nämnde arl och för jemförelse ell blad af LonchHis pubescens 

och en bil af Acrostichum Yapurense förstorad, samt elt tvär¬ 

snitt af öfre delen af slammen af Struthiopteris Germanica för 

jemförelse med en afbriiten stam af Th. Milnsteri. 

Oligocarpia Goepp. Tab, IV. Cbm\ Frons bipinnata, 

pinnulis æqualibus. Nervi primarii flexuosi apicem versus in di- 

chotomias soluli, nervi secundarii simplices dichotomive, inferio¬ 

res simplices ante margine evanescenies apice sorigeri, superio¬ 

res dicholomi excurrentes. Sori e 4—5 sporangiis rotundis mul- 

liarliculalis compositi. — i). / Goepp. Liknar mest 

fijpodium Presl. Förekommer i en hvit skiffer vid Zwickau. 

För jemförelse uptager Tab. en figur af Pofypod. pectinatum. 

Neu ro pier a acntifotia Brongn. Tab. V. figg. 6—8. Fö¬ 

rekommer i Svarlkollager vid Zwickau. ' 

Laccopteris Presl. Tab. V. Char. Frons pinnala. Nervi 

primarii excurrentes, nervi secundarii dicholomi, ramulis furca- 

lis simplicibusve, niediis in medio dorso soriferis. Sori biseri- 

ales, foveæ semiglobosæ immersi, e sporangiis cotnposili.— Ijqcc. 

Braunii Goepp. Liknar i afseende på frukten närmast Astero- 

carpus. Förekommer i Liasformalionen vid Bayreuth, För jem¬ 

förelse uplager Tab. en teckning af Alertensia flexuosa MarL 

— Lacc. gY/7,v/V/////.? Goepp. Tab. VI. = Heplacarpus seplemfi- 

dus Bra un. Förekommer på samma slälle som föregående. För 

jemförelse är Pteris ferrulata Kaqlf. aftecknad. 

Asterocarpus Goepp, Tab. VII. Char. Frons bi I. Iri- 

pinnala. Sporangia in dorso frondis III—VIII stellalim collocata, 

lateribus connala, capsularum III—Vlll-locularium faciem præben- 

tia, — A. muttirudiatus Goepp. Förekommer i Slenkolsskif- 

fer vid Ilmenau. 
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Slig mar Brongu. Tabb. VIII—XVI. — Sf. Jicoidea 
• • 

Brongn. Ofver donna lomnar Förf. on utförlig, ganska inter,os- 

sant beskrifning och en mängd förträffligt uplysande figurer. 

Don förekommer på många slälJan i Grauwacke- och Stenkols- 

formalion. — För jomförelse aftecknas äfvon strukturen hos 

Chnoophora excelsa Mohl. 

A n c i s 11 0 p h y 11 u m Goopp. Tab. XVII. Cliar. Ti unoi ar¬ 

borei teretes, foliis unco similibus (subcarnosis) in linea spirali 

dispositis vestiti, axique percursi. Axis, ex quo vasorum cellu¬ 

larumque fasciculi versus folia angulo recto exeunt, cicatricibus 

rotundatis umbilicatis (similibus iis Sligmariæ corticis) notatus. 

(Monocotyledoneæ Cryplogamæ. Fam. Stigmarieæ Goopp.) — A. 

stigmariaiforme Goopp. Häraf äro endast 2 exemplar kända. 

Didymophyllum Goepp. Tab. XVIII. Char» Trunci ar¬ 

borei, teretes, foliis binis (subcarnosis?) basi unitis, in linea spi¬ 

rali dispositis, appressis lecti, axique fasciculos vasorum versus 

folia angulo recto emittente instructi. Axis cicatricibus vertica¬ 

libus linearibus binis approximalis notatus. (Monoc. Cryptog. 

Fam. Stigmarieæ Goepp.) — /). Schoititii Gbepp. Förekommer 

1 Grauwacke vid Landshut i Schlesien. 

I 3—4 Häftet afbildas och beskrifvas: 

Knorria Sternb. — K. imhrtcala Sternb. FI. d. Forw.— 

Tab. I—II. l Grauwacke på flere ställen. För jemförelse lem¬ 

nar planchen äfven en teckiiing af Araucaria imhricafa. 

Decbenia Goepp. Char. Trunci arborei foliorum cicatri¬ 

cibus in lineis spiralibus quaternariis contiguis dispositis obtecti. 

Cicatrices oblongo-rotundiuscula^ tuberculatæ striis obscure con¬ 

centricis insignes, in quorum medio cfe summo apice verosimili- 

ter folia cylindrica ipsa adnala erant. (Lycopodiaceæ?) — D. 

enphorbioides Goepp. Tab. III. f. 1. Förekommer i Grauwacke 

vid Landshut. Slagtet är upkalladt efter den om Geologien och 

Petrifikatläran fö/ljenle Bergshauptman von Dechen. — Fig. 

2 på tabellen framställer för jemnförelse en teckning af Kn- 
phorbia C/ava, 

Taeniopleris Brongn. — T. Muaslert GoQ\)p. Tab. IV, 

/ 
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Anträffas i LeljLenkohle uti Liasformalioneii vid Bayreuth. Tab. 

uplager äfyen en teckning af Angiopleris er eet (u 

Hymenophylliles Goepp. C/mr. Frons tenerrima membra¬ 

nacea, 2—3 pinnata, I. in egnlariler inciso-lobata, 1. pinnatitida, pin¬ 

nis I. laciniis in rhachi substricta ffliformi decurrentibus. Nervi 

pinnati excurrentes in singula lacinia solitarii rarius dichotomi. 

Sori subrotundi loborum laciniarum apicibus insidentes. —^ //. 

Humholdtii Goepp. T.. V: 1', 2. Finnes i Stenkolslagren vid 

Waldenburg i Schlesien. — H. Zohelii Goepp. T. V. f. 3, 4» 

Denna art är upkallad efter Bergmästaren Zobel, som fann den 

vid Waldenburg. — Smärre uphöjningar på bladen, hvilka • äf- 

ven syntes insankta, i bladet, har Förf. förmodat vara en 'blad¬ 

svamp, hvilken förmodan Presidenten von Ese nb e c k äfven bi¬ 

fallit. Den liknade närmast Excipula^ ett slagte mellan Sp/tæ- 

ria och Peziza. Förf. kallar den der före 

Exci pul i tes Goepp. Char, Subpinnati, sessiles, nudi, vascnli- 

formes. Perithecia cornea? subelausa, demum aperta ore orbicu¬ 

lare integerrimo. Exc, Neesii. T. V. f. 4. På bladen af Hy- 

menophyllitis Zobelii. Den synes närmast likna Excipula sphæ- 

roides Fr., af hvilken en afritning bifogas på planchen. — För jern-' 

förelse med Hym. Humholdlii föreställes på planchen en teck¬ 

ning af Hymenophy/him hirsutum Sw. 

Trichomanites G.oepp. Char, Frons tenet'a bi- 1. .3-pinnala 1. 

supradecomposita rhachi tereti. Pinnulæ dichotome parlitæ fili¬ 

formes linearesve, nervis pinnatis simplicibus. Sori laciniarum 

apicibus insidentes.— T. Be///er/'Goepp. Tab. VI. f. 1. I Sten- 

kolslager vid Charlollenbrunn i Schlesien. Upkallad efter up- 

finnaren. Apotekaren Beinert. Den slår närmast Tricliomaues 

tenellum Hedw. och Tr, capillaceum Sw., af hvilken figur lem- 

nas. — T. bifidus Goepp. T. VI. f. 2, 2 a. Förekommer i Li- 

'mestone vid Edinburg. 

Steffensia Goepp. Char. Frons bi-lri-pinnala. Pinnulæ pinna- 

lifidæ ovatæ, nervis secundariis in singula lacinia pinnatis radia- 
I 

lim excurrentibus marginem versus soriferis. Sori subroluudi. 

~ .V. duvaHioides Goepp. T. VII f. I, 2. l Stenkol vid Wal- 
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denburg i Schlesien. För jemförelse lemnas en teckning af Dr/- 

va/lia heterophylla Sw. 

Al ni les Goepp. — A* Kefersteinii Goepp., Tab. VIII, 

från Salzhausen i Wellerau. För jemförelsen uptager planchen en 

blommande gren af Aluns glulinosa. 

Be lul i tes Goepp. — B. Snlzhausensis Goepp. T. IX, i 

Brunko! vid Salzhausen. Eff blommande gren af Belula alb,a 

ar för jemförcise äfvenledes aftecknad på tabellen. 

Sphenopteris Brongn. — a) lAavalUoides med följande 

arter: <S. Davallkt Goepp. T. XI f. 2, .3, i Stenkol vid, Ghar- 

lollenbrunn. — S. distaus Slernb. T. XI f. 1, i Stenkol vid II- 

menau och Waldenburg, samt Charlottenbrunn. — Braunii 

Goepp. T* X. f. 1, 2, i Keupermergel vid Bayreuth. — S. spi¬ 

nosa Goepp. T. XII, i Stenkol vid Saarbriick. — b) - Cheilan- 
\ 

thoides med arterna: ä. lyralifolia Goepp. T. XIII, i Slenkol 
t 

vid Saarbriick. — S, /?r/>/ce/?.v Sternb. Æ Presl. T.-, i Keuper¬ 

mergel vid Bayreuth. — c) Dicksonioides I. Aspidioides med 

följ. arter: »S. paleulksima Goepp. T. X. f. 8, i Keupermergel 

vid Bayreuth. — 8’. lalifolia Brongn. T. XIV f. 5, 6, i slenkol 

på flere ställen i England och Tyskland.— *8. KirchueriGoe'p^, 

T. XIV. f. 3, i Keupersandsten nära Bayreuth. — <8. iricarpa 

Kirchner cfe Goepp. T. XIV f. 1, 2, i Keupersandsten vid Bam- 

berg. 

Asplenites Goepp. Char, Sori lineares, in dorso nervo¬ 

rum secundariorum adnali, indusiati. Indusium lineare, laterali- 

ter? longitudinaliter adnatiim, margine interiore liberum. Nervi 

pinnati in singula quaque pinnula oblique adscendenles, simpli¬ 

ces dichotomive, ad marginem excurrentes. Frons pinnata, bi- 

l. tri-pinnata. (Ord. Pecopterides). — A. radniceusis Goepp., T. 

XV. f. 1, i slenkol vid Brzas nära Radnitz i Böhmen. — A, 

Beicliiauns Goepp. T. XVI f. ], i stenkol vid; Zwickau. — A* 

divaricalns Goepp. T. XVI f. 2, i stenkol vid Waldenburg i 

Schlesien. — För jernförelse har Förf. äfven uplagit en fig- äf 

Asplenium sibericum Kze. 

Camptopteris Presl. T. XVII. Texten till denna planch 

kommer först i nästa häfte. 
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Be inertia Goepp. Char. Frons pinnata. Nervi pinnati 

nervis secundariis e nervo primario excurrente oblique adscen- 

dentibus, undulato-flexuosis, dicholomo-furcatis marginem versus 

transversis parallelis.— B. ^ymno^rnmmoides Goepp. T. XVIII, 

i stenkol vid Charlollenbrunn i Schlesien. För jemförelse har 

Förf. aftecknat ett småblad af Gymno^ramma calomelanoa. 

Pag. 45 (3 häftet) lemnar Förf. en ny indelning af de' fos¬ 

sila ormbunkarne. Den svårighet, som yppade sig vid bestäm¬ 

mandet af grupper, slaglen och arter bland de fossila Ormbun¬ 

karne, då man sällan eihöll dem med tydlig fruklifikation, för¬ 

mådde Adph. Brougn iart och derefter Grefve Ster n berg, 

alt i brist af fniklexemplar begagna sig af bladnerverne vid di- 
• • 

agnostiken. Anda till 18.34 hade de blott funnit t arter med 

frukt, men samma år lyckades det Prof. Goeppert all finna 

ioke mindre än .30 fossila ormbunkar med frukt, hvarföre han 

beslöt begagna sig af fruklifikationen vid upslällandet af genus- 

karakterer för de fossila ormbunkarne, för all derigenom kunna 

återföra Brongniarls allt för generell tagna släglen mera be- 

slämdt till nutidens former. Prof. Goeppert indelade först (i 

Act. Nat. Gur. XVII Tom. Supl.) ormbunkarne i Ij FiUceh' de- 

sciseenf es ^ 2) Danæaceæ, .3J Ghichenieæ. Neurojilerides 

Goepp. Sphenop/erides, 6J Pecop/ef'ides, bvilka tillsammans 

innehöllo '34 släglen. Efter ytterligare noggrannl Studium både 

af fossila och änniir lefvande ormbunkar har Förf. sedan blifvil 

föranledd att göra flere förändringar. Han anser PresPs af¬ 

handling föga brukbar för bestämningar af de fossila ormbun¬ 

karne, hvarföre han i stället här lemnar en ny upslällning, hvil¬ 

ken slutar sig till Brongniarls, och hvari han återställer flere 

af honom i ofvan cit. afh. i Äcl. Nat. Cur. indragna slagter 

Hans nya indelning är följande: 

I, Danaeaceae: Nervi secundarii ejiervo medio strictissi¬ 

mo egredientes. Hit höra: Glockeria, Danai il es^ Tæniopleris 

och sannolikt Anomopleris* 

II. ^ Glcichen ia ceæ: Nervi secundarii suboblique e nervo 

medio reclo exeuntes 1. simplices apice soriferi aul ab ima basi 

,bis furcati ramulo medio sorifero. W\\\\öv^: A^terocarpns^ Phi- • 
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' niopteris Pi'esl., haccopteris Presl., Parfséhia Presl. (Gleiche- 

nia ulgår). 

IH. Neuropterides: Nervis secundariis'serialim enervo 

medio apicem Versus evanescente exorienlibus, vel nervis omni- 

' bus ab ima basi flabellatis dichotomis nervoque medio baud di¬ 

stincto. 

*) Nervus medius evanescens: IS eur opteris^ Odontopleris, 

**) Nervus medius nullus: Sc/itzopleris, Cychpleris^ Di~ 

cly opteris. 

IV. Spbenopterides: Nervo medio valde notato. Hit 

höra: SpkeUopleris^ Cheilanthites^ Hymenophyliiles^ Tricho- 

mauites^ Sleffénsia, , 

Genom de förträffliga figurerne, noggranna bestärnningariie 

af slägtena samt den mängd af vigtiga anmärkningar, hvaraf tex¬ 

ten utmärker sig, synes delta verk blifva e^i oumbärlig bandhok 

för dem, som önska studera vextpelrilikalefne. Arbetet synes 

påkalla lika så väl geologens som botanistens synnerliga up- 

märksamhet. Det typografiska är vårdädt, menv formatet, i lik¬ 

het med vanliga skolatlaser, något obequäml. G. T. 

7. Observationes stirpium circa Chris!inehamn provenien^ 

tium^ præside G. IVahleuberg^ proponit Auctor Carolus 

Andersson. Ups. 1842. 10 sid. 4.0. 

Länge saknade man någon fullständigare kännedom om 

Vermlands vegetation; Professor Wahlenberg Icmnade de för¬ 

sta ehuru strödda underrättelserna om här förekommande vex- 

ter; Myrin deremot meddelade i Vet. Akad. Handl. 18.11 en 

fullständig upgift på de vexter, b vilka ditintills anmärkts i 

Vermland och Dalsland: hvarefler Har din. Borgström och 

slutligen Andersson vidare ökat och konipletterat kunskapen 

härom. Den trakt, som ditintills minst undersökts var den öst¬ 

liga vid Venern, och det är denna, som Förf. till nu ifrågava¬ 

rande intressanta disputation gjort till föremål för sina forsk¬ 

ningar, hvilkas resultat med afseende på fanerogamer och mos¬ 

sor här framställas. Dessa observationer afse Kristinehamn och 
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socknarne Varnum* Olme och Vissnum, nemligen de delar af 

sistnämnda,'som ligga långs Venern. — Som denna afhandling 

endast bör betraktas som elt tillägg till Myri ns vexlförteck- 

ning, så anmärkas ej andra vexler, än sådana, som antingen der 

ej äro uptagna eller ock äro sällsynta i öfriga Vermland. Förf. 

upräknar äfven i förordet de vexler, som saknas i Kristinehamns 

trakten, men förekomma i andra delar af provinsen. Ref. anser 

sig böra här anföra de f^nerogama vexter, som i närvarande af¬ 

handling äro uptagna, men hvilka Myr in ej anför såsom Verm- 

ländska. Dessa äro: VlricAiJuria ne^lecla^ Valeriana samba- 

cifolia allm. (V, officinalis saknas alldeles och Förf. syjies tvifla 

på att den förekommer inom provinsen), Schoenus ferrugineus^ 

Scirpus Boeolhryou ^ Milium effusum^ Arundo_ Hal/eriana ^ 

Lolium perenne.^ L. arvetise, Galium spurium^ Cuscula Epi- 

linum^ Potamoy;, compressus Roth, Symphylum officinale^ An- 

chusa offic.^ My osol is collina^ strida^ Primula veris^ Pr.Ja- 

rinosa (vid Wall i Wissiuim), Campan. patula^ Pltamnus cU- 

thartieus^ Ribes nigrum ^ Chenopod^ urbicum^ rubrum^ ^lau-\ 

cum ^ Æy;opod. Poda^raria, Drosera intermedia. Berberis \ 
^ I 

vulgaris, Epi/ob, monl. f (Ep. roseum EV. Hull.), Polygo- \ 

num dumetorum, minus Huds., Adoxa moschatell., Edal. tri-\ 

andra, Bulomus umbéllatus, jMonotropa hypopilhys, Pyrola \ 

media. Silene noctiflora. Rubus suberectus (R. frutic. (3. eie- ! 

gans Alyrinp Potent illa alpeslris (Förf. anmärker att han icke i 

heller från Dalsland sell någon annan Pot. verna^ Geum ur¬ 

banum, Papaver dubium, Aquilegia vulgaris. Lamium inci¬ 

sum, Thymus Serpyllum, Euphrasia Odont it es, My agrum sa¬ 

tivum, Arabis iha/iana f hispida, EJrys. hieracifoL, Sinapis 

alba (hortorum aufnga), Ononis arvensis (möjligen införd från 

Vestérgötland med barlast). Pisum arvense. Ervum lelrasperm., 

Trifolium spadiceum, Tragopogon pratensis, l^eout. Tarax. /9. 

palustre, y. collinum, Hieracium rigidum, Chrysanth. segetum, 

(Plalanlh. brachyglossa och chl orant lia saknas alldeles, men/V. 

hifolia är Lemna polyrrhiza, Spargan. ramosum. Ca¬ 

rex vulpina, præcox, Buxbaumii, stricta, (C. limosa och 

irrigua anser Författaren som skiljda arter och meddelar 
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diagnoser öfver dem), MyriophylL alternif,^ Betnia alba var, 
lohulala: ”fol. deltoideis lobulato-incisis, lobulis numero plerum¬ 
que T, serratul is 1—2 in margine poslerioro instructis; est 
ba laciniata Myr. sed B. lacin. DalecarliccB valde dissimilis.” 
Hydrocliaris^ Slralioles aloides. —Afven bland mossorna till¬ 
komma många för Wermlands flora nya arter och former, deri- 
bland en för Svenska floran ny Orthotric/uim tenellum Bruch: 
perislom. duplici, interno 8-ciliato, caps immersa. Monoicum, 
minute pulvinatum. Caule brevi parce ramoso; fol. patulis sic¬ 
citate laxe imbricatis, lanceolalis, acutiusculis, carinatis; caps. 
emergente subcyfindracea late striata, siccitate costata; c^lyp- 
tra conico-campanulata subpilosa. In Gustafslund ad truncos 
Populi tremulæ. (Denna art är äfveu bär kring Lund ingalunda 
sällsynt, först urskiljd af Stud. Ferd. Borgström). — Utom 
dessa aro äfvcn uplagna ganska många i denna trakt förekom- ’ 
mande, men annorstädes i Vermland sällsynta vexter. 

Denna afhandling innefattar således mycket rikhaltiga bi¬ 
drag till Vermlands flora och utvisar alt denna provins har en 
vida rikare vegetation än man förmodat; och Ref. är öfvertygad, 
att ännu flera tillägg till densamma skola ske, så framt alla 
trakter bli lika sorgfälligt undersökta, som den, åt hvilken Förf; 
egnat sin upmärksamhet. 

8. Iconographia familiarum naturalium re^ni vegetabilis 
delineala atque adjectis familiarum cltdracleribus adno- 
talionihusque variis tum scientiam tum usum spectantibus 
exornata auctore Adalh, Schnizlein ^ Dr. Ph. — Abbil- 
dungen der naturlichen familien Bdnn, Henry et 
Cohen. 1843. Heft. 1. 22 blad och 20 pl. 4:o 
Med hvarje dag blir studerandet af vexternas s. k. natur¬ 

liga system allt mera allmänt och oundgängligt; men som mån¬ 
gen saknar tillfälle att, vare sig genom lefvande eller torra vex- 
ler, skaffa sig en fullständig och noggrann kännedom om alla de 
många särskilda, i synnerhet exlraeuropeiska, familjerna och der- 
igenom förvärfva en lefvande och verklig insigt rörande desam¬ 
mas skillnader och de af Författarne upgifna karakterer, så vär 
del ett af behofvel påkalladt och mångfaldigt gagnande företagande, 
alt utgifva en ikonografi öfver samtliga familjerna, der man har 
på ett ställe samlade tydliga bilder, genom hvilkas lillhjelp man 
sättes i tillfälle att göra sig en åskådlig föreställning af hvarje 
särskild familj och jemnföra dem med hvarandra. Man stadnar 
i stor förbindelse hos den Bokhandel, som åtagit sig förlaget för 
närvarande arbete, hvilket har för afsigt att afhjelpa denna brist 
inom den botaniska literaturen; sjelfva namnet på denna för- 
lagshandel, från hvilken man blifvit van att mottaga gedigna ar-’. 
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belen, utgör redan en garanti för värdet af närvarande verk, 
hvars först» häfte också rättfärdigar den väntan man hysl. 

I ett kort förord redogöres för arbetets plan. Förf. vill 
ej iemna något eget system, utan håller sig till den af (Bart- 
ling-) Endlicher i dess (ieuera planlarnm lemnade anoicb 
ning; af alla deri antagna familier, äfvensom af de deri icke 
under egna nummer upförda mindre mellanfamiljer, men som 
dock Decandolle, Lindley och andra ansett förljenla af 
att skiljas som egna, skola afbildningar meddelas för all fram¬ 
ställa deras habitus och de på analys grundade kännemärken. 
Såsom representanter för de särskilda familjerna utväljas för¬ 
nämligast sådana , som l:mo mest karakteristiskt uttrycka habi¬ 
tus, 2:0 äro* ollicinela eller annars nyttiga vexler,. 3:o hviikas 
analys tydligast återgifver karaktererna, och 4:o i morfologiski 
fysiologiskt eller anatomiskt hänseende äro märkvärdiga. Så vidt 
möjligt lemnas original-fignrer, i annan händelse trogna kopior 
ur de mest godkända planchverk; alla figurer äro af Förf. sjelf 
tecknade; på hvarje planch är med tecken utmärkt, huruvida 
figurerna äro original,, eller i mer eller mindre mån från andra håll 
lånade; och i texten angifves då hvarifrån de äro hämtade. I allmän¬ 
het innehåller hvarje planeh en familj, men då sådant är nödvändigt 
egnas Ivenne plancher ål saiinna familj, äfvensom, då så kanske, 
tvenne närslägtade familjer framställas på samma planch; arbe¬ 
tet är ämnadl alt innefatta 360 plancher som ulgifvas i fascik- 
lar, hvarje med 20 plancher och tillhörande text. Hvad denna 
angår, innehåller den familjkarakleren på lalin och tyska, hvar- 
jehanda kortare anmärkningar äfvensom förklaring öfver figurerna 
på sistnämnda språk, samt en upräkning af antingen alla eller, 
i större familjer, exempelvis utvalda dithörande släglen, och up- 
gift på de författare, hvilka speciell afhandlat familjen. Tex¬ 
ten för hvarje familj lemnas på särskildi blad. 

l närvarande första häfte meddelas figurer öfver följande 
naturliga familjer: Diatomeæ Ag., ISoslochinnt Ag. och Con- 
fervaceæ Endl. (på 1 planch), Characeæ Rich., U/vacece^ Ag. 
och FloridecB Lamx. (på 1 pk), Fucaceæ Lamx., Licheiiea Fr., 
Gynmomyretes Lk. och Hyphomycéles Lk. (på l pk), Gasle^ 
romycefes Fr., Cyreuouryce!es Fr., Hymenonnjreles Fr., Cyca- 
deæ Rich*, Gi/Iiesiaqece Lindk, Hætnodoraceee Br. (fe Ve/lo- 
zieæ Don, Aqui/arineæ Br., Nepeniheæ Lindk, Soj)olaceee 
Juss., Lardiznbaleæ DeCaisne, Schizandraceæ Blurne, Heaumu- 
riaceæ Ehrnbg., Bnrseraceæ Kth med Amyrideæ Klh. 

Hvad utförandet angår synes del vara passande och ända¬ 
målsenligt; någon mera analys skulle man stundom kunna ön¬ 
ska, äfvensom all korrekturen vore bättre läst. Det yllre är 
snyggt och priset, 2 Thaier för hvarje fascikel, tyckes ej vara 
för högt tilltaget. 

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1843. 
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8. Botaniska uljiygter. En samling af strödda tillfällu 

hets-skrifter^ utgifne af Elias BVies, Första ban 

Upsala. Lukdeqvist, 1843. 328 sid, 8:o h, ^ 

Detta arbete, i vetenskapligt hänseenite lika iitma>^, 

som i fråga om stil och framställningssätt, har redan und^^ 

flera månader varit i bokhandeln tillgängligt och har med 

välförtjenta loford hlifvit anmäldt i flera hland de allmänna 

tidningarne, så att det med säkerhet kan antagas vara kändt 

och studeradt icke allenast af den botaniska, utan äfven af 

den större allmänheten; ty deri ligger just en hland d^ss 

mest framstående karakterer, att det populära sätt och det 

sannt poetiska språk, hvari de i detsamma afhandlade veten¬ 

skapliga ämnen framställas, göra det till en lika intressant 

och instruktiv lektyr för den i vetenskapen oinvigda, som 

for den verklige vetenskapsmannen. Ref. torde icke hehöfva 

att här vidare redogöra för innehållet af detta i så många 

hänseenden intressanta och, som* han hoppas, allmänt sprid- 

da arbete, än allenast upgifva öfverskrifterna på de särskilda 

deri uptagna afhandlingarne, hvaraf en stor del förut under 

form af dispntationer utgifvits. — Detta band innehåller föl¬ 

jande 8 afhandiningar: \, Är o naturvetenskaperna något bild’^ 

ningsmedel? 2. Grunddragen of Aristotelis vexllura, 3. Ö/^ 

ver Grekernas Nymphæaceer, 4. Öfver vexternas namn, 5. 

Vexternas ursprung, 6. Våren^ en botanisk betraktelse, 7. 
En blick i vexlernas verkstad, 8. Vexternas fädernesland, 

— Att här särskildt utmärka'någon viss bland dessa upsat- 

ser, torde vara alldeles ändamålslöst, emedan de alla äro 

lika berättigade till upmärksamhet och hvar för sig tilldra- 
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ger sig och fangslar liisarens iniresse — Jcntle det 

llef. ej kan nog prisa den cålgärden af Pi of. Fries alt på 

ett stalle sainla och lillhopa utgifva de flera populära afhand¬ 

lingar han i sin velenskap författat, hoppas han också alt 

närvarande band må vinna den afsällning, alt förläggaren 

finner sig l>elåten, och allmänheten till följe deraf snart må 

kunna motse ulgifningen af fortsättningen, hvaraf ett eller 

par band aro ämnade alt iHgöras af niera rent ekonomiska 

upsatser. 

Det yttre är vackert, men (rycket något inkorrekt. 

9. Handbok i Skandinaviens Flora, innefattande Sveriges 

och Norriges veater, till och med Mossorna* Af C.J. 

Harttnan. Fjerde npl., rättad och förökad* Med tvän- 

ne i af or* Stockholm* HceggstrÖm* 1843. 33 och 482 

sid* 8/0 h* 

10. Utkast till Botanologien, eller veoctluran i allmänhet 

med särskildt afseende på Förf:s Handbok i Skandina- 

viens Flora* Af C, J* Hartman, Fjerde npl. med 2 

t aflor* Stockholm* Hwggström* 1843. 271 sid* S:o h* 

, Bland bevis på den ifver och iniresse, hvarmed Botani¬ 

kens studium i Sverge bedrifves, kan man med skäl äfven 

anföra det, alt fyra iiplagor af Dr Dartmans flora inomen 

tidrymd af några och 20 år af behofvet påkallats, men den¬ 

na omständighet vitnar äfven på ett fördelaktigt sätt för än¬ 

damålsenligheten och dugligheten af delta arbete. Alla Sver¬ 

ges nu lefvande yngre Botanister hafva med dess tillhjelp 

initierat sig i kännedom om fäderneslandets vegetation, och 

om de äfven sedan under sin fortgående utbildning måhända 

i inånga frågor omfattat andra åsigter och upfattat mycket 

ur en annan synpunkt, så blicka de dock gerna med erkän¬ 

sla och tacksamhet på det arbete, som varit deras första 

vägledning och som i sjelfva verket i så hög grad bidragit 

att inom Sverge sprida och lifva kärleken för botaniken. 
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Författaren har också å sin sida sökt att återgälda det för« 

troende, hvarmed hans arbete omfattats, genom att lemna all 
/ ■* 

möda ospard för att med hvarje ny iiplaga göra det alit full¬ 

ständigare och mera motsvarande sin bestämmelse. Han vid¬ 

hänger ingalunda envist sina en gång uttalade åsigter, utan 

ändrar dem dä han hlifvit öfvertygad om deras oriktighet; 

han stödjer sig i främsta rummet vid sin egen erfarenhet; 

men då så väl hans högt mot norden belägna hembygd, som 

ock hans trägna tjenståligganden sätta honom ur stånd att 

i den lefvande naturen observera en mängd, särdeles sydli¬ 

gare, vextfornier, så slutar han sig i fråga om sådana till 

'den mest godkända auktoritet; i sådana fall är det ganska 

ursägtligt om han mera lutar till den konservativa sidan: 

d. V. s. helre omfattar en äldre än en ny åsigt, helre före¬ 

nar än åtskiljer. Man hör också icke glömma, att hufvud- 

afsigten med arbetet icke är att framställa eller göra gällan¬ 

de några egna åsigter, utan att lemna en lärobok och hand¬ 

ledning, genom hvars begagnande nyhegynnaren sättes i till¬ 

fälle att på egen hand göra sig bekant med skandinaviska 

floran. Häri innehålles orsaken, så väl till det sätt, hvarpå 

vextfysiologi, organografi och geografi behandlats, som ock 

till användandet af det Linneanska systemet, äfvensom der- 

till att ej alla af de i nyaste tider särskiljda arter antagits 

såsom egna, ulan ofta förenats med de närmast förvandla. 

Det biologiska momentet utgör utan all motsägelse ett det 

allravigtigaste för bestämmande af yextfonners arträtlighet» 

en vigt som först i sednare tider blifvit erkänd; men för att 

kunna rätt upfatta de biologiska karaktererne fordras en er¬ 

farenhet och en ihera öfvad blick, som nybörjaren saknar 

I och först framdeles förvärfvar; han behöfver således yttre, 

genast mera i ögonen fallande karakterer för att åtskilja ar- 

i ter; och det är hans behof som Förf. afsett ide fall, da han 

j tyckes förbise eller lemna utan upmärksamhet de biologiska 

skilja itigheter, som i fråga om mycket närbeslägtade (eller 

kanske ^rättare analoga) former under sednasle åren fram¬ 

ställts. — Med få ord: för att göra Förf. och hans tillgöran- 

- 
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den full rällvisn, måste man vid bedömandet af arbetet all¬ 

tid hafva dess biifiudsakliga sj'fieniål för Ögonen, och dä 

komma många af de anmärkningar all bortfalla, hvilka man an¬ 

nars skulle vilja deremol framställa. 

Ref. behöfver icke bär redogöra för anordningen i den¬ 

na uplaga; den är samma, som i den tredje och således 

fullkomligt bekant för alla Skandinaviens Botanister; icke 

heller är det Ref. afsigt att ingå i någon egentlig eller full¬ 

ständig kritik Öfver arbetets innehåll; ty dels skulle en så¬ 

dan uptaga väl mycken plats, dels ock har ai;betet så nyli- 

gen hit anländt, att Ref. ej hunnit attmed den noggrannhet, 

soin i så fall vore af nöden, genomgå och granska det. Vis¬ 

serligen afvika Ref. åsigter, särdeles i fråga oin artbegräris- 

ningar, i åtskilliga fall från de af Förf. omfattade; men häri 

ingår det subjektiva allt mera och mera och man bör vara nöjd, 

så snart allenast konsequens i tillämpningen hos hvarje Förf. 

eger rum, och en sådan får man i allmänhet ej frånkänna 

Förf., liksom han förtjenar det vitsord, att han sökt gå en 

niedelväg mellan allt för starkt åtskiljande och allt för långt 

drifvet sammandragande af arter! — Ref. vill alltså inskrän¬ 

ka sig till följande obetydliga anmärkningar, hvilka vid ett 

flygtigt genombläildrande framställt sig: 

Scirpus pungens Vahl hade icke utan skäl kunnat an¬ 

tingen alldeles uteslutas eller ock få plats sig Unvisad 
f 

bland de i särskildt tillägg uptagna t\if\ elaktiga vexler, 

helst den från början genom misstag upgifvils från Örö, hvil¬ 

ket äfven Prof. Fries, om Ref. ej missminner sig, på nå¬ 

got ställe anmärkt. — Avena inlermedia Lindgr. torde likså 

väl som många andra arter bland Graminece förtjent att up- 

tagas som skiljdt species. — I\lolinia plicaJu Utn är allmän 

i Skåne och troligen i flera trakter af Sverge. — Vextstäl- 

let för Anugallis arv. cvBrulea J^FIädje?? och »Fjäligeu är 

ett och samma. — Luzula hyperborea Br. och L. arcuata 

Sw. stå så nära hvårandra och dem imellan förekomma så 

inånga öfvergångar, att de enligt Ref. åsigt knapt kunna så¬ 

som arter åtskiljas. — L. parviflora Desv. är säkerligen vi- 



Ha allmännare i Norge än L, spadicea DC; Ref. har ådnin- 

slone ej på sina vandringar träffat den, men erhållit ex. 

deraf af Som mer felt; speciela vextställen torde derföre 

snarare hafva hort utsättas vid den sednare än den förra.— 

-Und er EpUohinm alpinnm äro vä! ailiför många former sam¬ 

manförda. — Saxifr» hieracjfotia Kit.- Sollselsätren ligger i 

I Loni och ej i Vaage; Gr^esvigsätern på gränsen mellan Gud- 

hrandsdal och Valders, men ej vid Tofte. — S. adscendens 

lulea har Ref. funnit vid Kongsvold på Dovre, ehuru myc¬ 

ket sällsynt. — Af Sagina nivalis anträffade Ref. 1839 vid 

utloppet af Nystuebäck bland Cerast. latifolium en större m'e- 

} ra grenad och utbredd form , vid första anblicken mest lik- 

I nande <5. slriclft Fr., hvilken än mera öfverlygade Ref. om 

i vextens arträtt, — Cotou, vulgaris nigra vexer på flera 

ställen vid Ronneby i Bleking. — Deremot finnes derstädes 

alldeles icke Rubus discolor Weihe, utan allenast /?. Radu¬ 

la, äfvenscin /?. corylifolius Sm. — Det gläder Ref. att se 
I \ 

Pourrets namn Polenlilla maculata uptaget; det är E. 

Meyer, som i Plant, Ijabrad. p. 76 visat tillbörligheten att 

uptaga detta namn. — Lamium incisum Willd. får yäl er¬ 

hålla värdighet af egen art.-Någon Öfveren^stämmelse 

mellan Förf. och Ref. olika åsigler rörande hirla L. 

lärer ej kunna åstadkommas. Här är icke platsen för Ref. 

att än vidare utveckla sina skäl; blott det vilT han nämna, 

att han sett och undersökt exemplar från Sverge af den 

art han måste anse såsom Dr. hirta L., äfvensom att han 

numera anser Dr. scandinavica och laxa såsom former af 

'Dr, rupestris Br. alldeles ej såsom skiljda arter, hvilket 

man af Förf. uttryck skulle kunna Iro. — Arabis petræa 

Lam. finnes blott på nordvestra foten af Dovre, men på Filefjeld 

vid Nystuen. — Gnaphalium norvegicmn Retz. qvarstår sonr 

var. under Gn. silvaticum; Ref. skulle vilja omfatta deras me¬ 

ning, som skilja dem, — Erigerou elongatus Ledeb. Ic. fl. 

Alt. öfverensstämmer i alla delar fullkomligt med den nor¬ 

ska vexten, sådan Ref. samlat den både på Dovre, i Valders 

och Filefjeld; men huruvida Erig, Dröbachense Fl. D. bör 
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hitforas synes for Ref. ännu ej vara satt uloin allt tvifvel; 

vid Vang i Valders har Ref. samlat några fä ex. af en form 

som nära ofverensstainmer med sistnämnda figur, men som 

han icke kan förena med Erig, e/origattis, — Förf. betrak¬ 

tar ännu Mairicaria marilima L. såsom en form af 31. ino¬ 

dora. — Carex virens Lam. förekommer äfven i Bleking 

kring Ronneby. ■— C. festiva V)e\\. bar Ref. samlat^ på fjäl¬ 

len åfvanför Leirdalsören i Sogn i Norge. — C. rariflora 

Sin." på Ilecbfjeld i Kristiansands stift. — Splachnum vascu¬ 

losum L. har han samlat i trakten af Ronneby i Bleking. — 

Jungermanniæ äro bibehållna i ett slägte, men i en not har 

Förf. iipgifvit korta karakterer på de inånga genera, hvari 

de i sednare tider blifvit fördelade, samt äfven gifvit anvis¬ 

ning pä de arter, som böra till bvardera. Samma «förhål¬ 

lande eger rum i fråga om Marchanliæ. — Till Botanologien 

' är lemnadt ett tillägg, innehållande en 97kort terminologi öf- 

ver Algerna och Svamparneu, hvarföre man äfven stadnar i , 

förbindelse hos Förf. — Plancherna i båda delarne äro de- i 

samma och höra till terminologien. 

^ Hvad det yttre angår, är denna uplaga alldeles lik den 

tredje; trycket är mycket kompakt men redigt; korrekturen ;| 

synes vara med omsorg läst. — Ref. önskar att Dr Hart-! 
1 

man ännu må uplefva flera nya editioner af sin flora, hvil-i 

ken verkat och alltjemnt verkar så mycket till lifvande och i| 

underhållande af hågen för botanikens studium och till spri- I 

dande af kännedom om Skandinaviens vegetation. 

11. Svensk Elora^ innefattande Sveriges Phanerogamvexter; 

med en hort^ förberedande vexllära. För nybörjare 

utarbetad och utgifven af l). Högberg. Örebro. Lindh. 

1843. ''Fllf 92 och 296 sid. samt 3 tab. S:o h. 

Med detta arbete upträder en botanisk författare, som 

Ref., upriktigt sagdt, aldrig förr hört omtalas, en okunnig¬ 

het som lärer delas af många andra; åtminstone bar Ref* 

genom bref från verkliga Botanister i Upsala erfarit alt man 

I 
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pj heller <ler, hvarifran han likväl daterar silt arbete, afvetat 

honom förrän han med ens framstod fiillhildad och författare 

till en hel flora. Redan denna omständighet lälcr förmoda 

att hela arbetet torde sakna värde, ty för att utarbeta en flo¬ 

ra med något värdé, fordras att slå i beröring med botani¬ 

sterna i landet; det är ock ej annat än ett misslyckadt samman¬ 

drag och kompilation af Ha rim ans flora 3:e ed., med in¬ 

blandande af ett och annat, söm skulle vara något nyare, 

men derjemle med förbiseende (troligen till följe af okunnig¬ 

het) af en mängd vida vigtigare. Man måste beklaga den 

forlagshandel som blir narrad att öfvertaga ett dylikt arbete, 

hvilket icke bör hafva och säkerligen ej heller får någon afsätt- 

ning; ty utan fråga köper en hvar vida helre Har t mans 

flora, sotu är fullständig och tillförlitlig, än denna bok, som 

ej blott är ofullständig ulan ock vanstäld af misstag. 

Ordningen är alldeles densamma, som i Hartmans flora. 

Rland syslemerna redogöres för Linnés, Tourneforts, Fries’s 

och lleichenbachs (Decandolles förbigås alldeles); vid de si¬ 

sta båda upräknas allenast ordningar och familjer. Slägt- 

och art-diagnoserna äro i allmänhet någorlunda; i de sedna- 

re ingå ofta habituela kännemärken. Ingen konseqvens är 

följd i fråga om formers betraktande som arter eller blott 

som varieteter; många särdeles bland de i sednare lider så¬ 

som sjelfständiga arter frcmslällda vextformer äro nted full¬ 

komlig tystnad förbigångna; men det oaktadt har den sig så 

kallande författaren ej kunnat låta bli att upställa sjelf nå¬ 

gra nya arter, väl i den afsigt att sålunda förvärfva sigden 

slags odödlighet som synonymiken kan skänka. Sådana ar¬ 

ter äro: Rrylhræa minima och 7?. r//rÄo/o7//r/bildade af Æ*. 

cheila; Saxifraga gracilis möjligen S,adsceudens (som ej fin¬ 

nes omnämnd); Rosa varia me A syn. R. coriifolia Fr,^ R. 

collina Jaer/., R. sepium Sw.^ R. canina pubescens ; 

Vicia tenuior närmast F. cassubica, — Stipa pemiata står 

ännu bland Ivifvelakliga vexler i Sverge! — Vid arternas 

anordning inom större slagten är vanligen ingen grund följd, 

sä alt de i sjelfva verket mest närsläglade ofta äro skiljda från 
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hvarandra genom flera andra. Men Ref. har redan uppe¬ 

hållit sig vid delta arhele vida längre än det förljenar, och 

han har här iiptagit det luifvudsakligen för att deiigenom 

kunna afhålla en eller annan från att på detsaininas anskaf¬ 

fande bortkasta penningar utan gagn. 

\ 

12. J^Örhandlingar vid de Ska/iditiaviske I^aiurforskarnes 

tredje mÖle^ i Stockho/m den 13—19 Ju/i 1842. Stock- 

ho/m* Bag^e, 1843. XI och 906 sid, med 2 iab, S:o h, ' 

Då man ser denna digra volj m, är det förlåtligt om den 

frågan upstår, huruvida den egentliga meningen nfed dessa 

de lärdes sammankomster är, alt dervid upläsa vidlyftiga af- 

handlingar för att sedan få dessa tryckta bland 7)förhandlin- 

garne». Så synes det icke Kef., som upfattat afsigten och 

gagnet med dessa möten bufvudsakligen innefattas i det till¬ 

fälle, som bercdes vetenskapsmännen att formera personlig 

bekantskap, under diskusioner öfver vetenskapliga ämnen 

utbyta åsigter, undanrödja tvifvel och missförstånd, lemna 

och erhålla iiplysningar, och sålunda inbördes för hvarannan 

underlätta sträfvandet efter sanning inom vetenskapernas ge¬ 

bit; och att afhandlingar böra inlaga en mera underordnad 

plats, ja i ujånget fall kunna betraktas som en hindrande 

barlast. Den vidare utvecklingen af detta ämne hör dock 

icke hit., utan vill Ref. öfveigå till ett kort angifvande af 

den botaniska delen af dessa förhandlingars innehåll. 

Vid de allmänna sammankomsterna hölls allenast ett 

föredrag som hörde inom Botanikens område: ’0m de pom¬ 

pejanske planter, hj Prof, Sc h o u vv. Förf. söker att, med led¬ 

ning dels af de i Pompeji, Herculanum och Stabiæ funna 

målningar oeh andra framställningar af vexter, dels af der 

funna vextlemningar, utreda hvilka v( xter som voro kända 

för dåtidens innevånare, och hvilka hos dem saknades; till 

dessa sednare höra Bonuillsvexten, muli.ärstiädet, Majs, 

Ris, samt Oranger (Apelsiner, citroner Æc.), af hvilka all¬ 

deles inga afbildningar förekomma. 
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Inom botaniska sektionen, der Prof. Schoiiw fungera¬ 

de som Ordförande, Dr. Va hl som Dansk-norsk och 

Demonstrator J. Agardh som svensk sekreterare, höllos sju 

sammankomster (den sista i Upsala), hvarvid en mängd län¬ 

gre och kortare föredrag höllos och åtskilliga intressanta dis- 

^ kussioner egde rum. Ref. vill här nämna följande. — Prof. 
y V 

Schopw iipkastade fråga om ruderalvexternas egentliga 

slamland ; Prof. Fries trodde dem härstamma från hafsslränder- 

na, men ansåg frågan om, hvarifrän de i begynnelsen utgått, 

ligga- iitom botanikens gebit. 1 sammanhang härmed upstod 

en intressant diskussion öfver de orsaker, som utöfva vä- 

sendtligt inflytande på vegetationen och dess förändringar. — 

Prof. Mornschuch bragte på bane de af Hr Berg gjorda 

iakttagelser att Ei'vum Letis öfvergår i Vida saliva^ m. m., 

mot hvilket påstående flere bland de närvarande gjorde in¬ 

kast. — Prof. Horaninow fästade dels npmärksamheten på 

en del abnorma eller ovanliga bildningar af vextorgäner som 

iiiisstydas, dels framställde grunderna för ett nytt naturligt 

system kalladt Telractys naluræ. — Adjunkt Agardh sök¬ 

te från Algerna deducera några lagar för allmän vextfysio- 

logi. — Kand. Nyman förevisade några märkliga vextfor- 

mer från Stockholmstrakten. — För sammanträdet i Upsala 

är redan i Bot. Not. redogjordl. —De föredrag, som intagits 

i sin helhet eller i vidlyftigare utdrag, äro följande: Upma- 

niiig lUl anslliUande of observationer öfver vurens ankomst- 

in$änd från P*eferenten\ En plante^eogrof sk skildring af vuL 

kanen Orizaba i Mexiko^ insänd från Hr Lieb m a n n ; gan¬ 

ska intressant; Bemerkninger om vinstockens beskjæring i 

Skandinavien^ af R o t h e; Observat ioner Öfver de förändrin¬ 

gar vexterne äro underkastade genom kulturen^ af D. Mul¬ 

ler; Iakttagelser rörande lafvarnes historia och utbredning^ 

af Qhr, S t e n h a m mar; Om en ätbar alg^ BrornicoUa a- 

leutica Eichic., frän ön Uniniah, r//'E i c h w a l d ; (den är gelé- 

ariad och vexer 12 tum eller mera iin<ler gräslorfven); De 

italienska Naaletræers geografiska och historiska forhold^ af 

Scbouw (i utdrag); Iagttagelser over Vegetationens for- 
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deling i Öresundel af K, Örsted; StochhoIms\ dorans 

Fysiognomik af V, J. Beurling; Over Charaklerenog Skfon- 

heden i den ældre Havekunst^ ve((C, Molbech; Bemærk¬ 

ninger angående Begr-ehet * Gartnerkunst* og hvor densande 

skjönhed deri er at finde ^ tfr/‘Rothe. Ulrynnnet tillater éj 

att här lemna nägra utdrag af dessa upsatser. — Slutligen 

torde här böra nämnas; att förslag väcktes om längre mel¬ 

lantider för mötena, hvarigenorn mpn hoppades kunna för¬ 

säkra sällskapet om en fortfarande varaktighet och äfven alt 

intresset Jör detsamma och dess förhandlingar skulle ökas. 

Detta förslag kommer atl; hvila till nästa sammanträde, hvil¬ 

ket instundande år kommer att ega rum i Kristiania, och 

hvartill Prof. Hansteen utsågs till förste, Prof. Holst 

till andre Ordförande samt Prof. Boeck till Sekreterare. 

‘ 13. Utkast till viiaatrikets terminologi af J, Arrhenius. Sed- 

nare häftet, Upsala, Wahlström dc Lästbom, 1843. sid, 

81—235, i il en 8:o h, 

14. Atlas öfver växtrikets terminologi^ af J, Arrhenius, 

Bitad of J, A, JSchagerström, Graf verad vid Generul- 

stabens litografisha inrättning i Stockholm, Upsala. 

Wahlslröm dc Låstbom, 8 sid, och 8 pl. A:o h. 

Första häftet af H:r Arrhenii vext-terniinologi har för¬ 

ut i dessa blad (sid. 12) anmälts. Närvarande häfte afhand- 

lar: skärmbladen Ts. 81—85), stiplerna (86—88), knoppar- 

ne (88—93), blomningssältet (93—1'03), Fröredningsdelarne: 

a. Fanerogarnernas blommor (104—141): b. Fanerogamernas 

fruk^(I4l —170)'och, såsom bihang, blommornas bidelar 

(170—173): c. Kryptogamernas frukter och frön (173—199); 

Kryptogamernas vegetativa organer (199—204) ; ■ vextdelarnes 

färgor (204—208); Vextsyslematik; Sexualsystemet (208—^ 

-217). Till slut meddelas register (218—235). — 1 särskild 

förbindelse stadnar man hos Förf. för det han uptagit kryp¬ 

togamernas terminologi , helst ingen här i Sverge, sedan 

Liljeblads flora, i sin helhet afhandlat detta ämne; 
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iy Hart ni an har endast redogjort för ormbnnkarnes och 

mossornas, tilis i sista iiplagan då han just utur Arrhenii 

arhete gjort ett saininandrag för de ofriga familjerna hiand 

kr}'ptogamerna. Mangen, som skulle önskat skafta sig kän¬ 

nedom äfven om Kryptogamerna, har afhållits derifrån genom 

saknaden af all förklaring ofver termerna. 

J4vad angår den sarskildt utgifna Atlas^ så är den re¬ 

dig, vacker och figurerna både väl och adæquat gjorda , så att 

den i allo motsvarar sitt ändamål. Allenast mot några få 

skulle man kunna anmärka att de ej med tillbörlig tydlighet 

åskådliggöra bvad de borde, inen detta gäller blott om högst 

få. Hvad man skulle önskat, hade varit en tabell öfverfär¬ 

gerna, hvilkas riktiga bestämmande för flera än nybörjaren 

är ofta ganska kinkigt. — Priset 40 sk. b:ko är ovanligt lågt 

och billigt; så att man, ehvad afseende fästes på det inre 
^ 't 

eller yttre’, ej kan annat än anse denna atlas som en verk¬ 

lig vinst för svenska botaniska literaturen. 

15. Synopsis Floræ Germanicæ di Heheiicce dcc. Anciore 

IV, J), J. Koch, Edilio secunda. Pars prima, Frank¬ 

furt atu Mayn, fFilmans, 1843. LX och 452 pag. S:o h. 

Andra uplagan af detta förträffliga allmänt kända och be¬ 

gagnade arbete slutar sig så nära som möjligt till den för* 

sta, så att samma behandlingssätt och, så vidt ske kunnat, 

samma anordning i fråga om slagter och arter är bibehållen , 

men alla arter äro underkastade ny kritik och resultaterna 

deraf äro, liksom tillkomna nya arter och former, införda på 

sina ställen; och om den tillvext, som denna uplaga, hvar- 

af^dock blott första delen ännu utkommit, vunnit, kan inan 

redan sluta deraf att de häri afliandlade vexler (till och med 

Senecio') uptaga betydligt större sidotal än i förra up¬ 

lagan. Att här särskildt redogöra för de förändringar och 

tillägg, som skett, skulle leda till större vidlyftighet än ut¬ 

rymmet tillåter och torde äfven vara öfverflödigt, emedan en 

hvar botanist säkerligen skyndar att föiskafta sig denna nya 
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annat, som kan för skandinaviska floran vara af särskildt 

intresse. — Bland Thnliclra är Th, wiitns e ed. 1 iiplag- 

na som egna arter, T/;, silvaticum Kocli och TÄ. Jacqii. 

— Th. Jacquinianum Koch (Th. minus Jacq.) är antagen i 

ställe för 77/. collinum, Th, medium Jacq. uteslutes såsom ej 

funnen inom florans gebit. Th, exaltatum Gaud. tinkommer. 

— Jlanunc, Petiteri Koch (R. tripartitus Nolte) och P. pau~ 

cistamineus Tausch uptagas som sjelfsländiga ar.ter; äfvenle- 

des /?. reptans L. — Corydalis pumila Host uptages, äfven- 

som Fumaria Reichb. — Nasturtium siifoliurnPeicUh, 

hänföres som var. till iV. ofjicinale^ men N, Armoracioides 

Tausch och N, terrestre Tausch uptagas. — Arabis sagit¬ 

tata DC. betraktas nu som skiljd art. — Erysima ha under¬ 

gått åtskilliga förändringar. — Draba Traunsteineri uptages. 

Dr, Jiadniz,^ lapp. och loevigata förenas med Dr. Wahlen- 

hergii; Dr stylaris Gay. (Dr, confusa ed. I) erhåller nam¬ 

net Dr, Thomasii, — Med Cochlearia förenas Armoracia ^ 

Kernera och Phizobotrya, — Viola epipsila Led. och V, 

Schulzii Bill. uptagas. J\ hirta et aft’. fördelas på sätt som 

Förf. i jpn upsats i Regenshurger Flora gjort. — V, stricta 

Horn. antages i ställe för V. Buppii ed. I, — Drosera nbo- 

' vata hWr var‘. af D, longifolia, — Polygala calcarea'^c\\\\\\7, 

antages. — Silene livida Willd. hänföres som var. till 5. nu¬ 

tans, — Spergellæ Reichb. hänföras till Sagina, — JSIägtet 

hepigonnm antages med arterna h. segetale^ rubrum, medi¬ 

um , marginatum, Äfven antages Halianthus Fr. — Cerasf. glu¬ 

tinosum Fr. uptages i stället för C, pumilum. — Bland 3Je- 

liloti Ayo följande namn antagna: M, macrorkiza Pers. för 

M, q/fcinalis ed. I; J/. alba Desrouss. för 31, vulgaris; 31, 

officinalis Desrouss. för 31. Petitpierrana, — Lotus tcfiui- 

folius Reichb. anses som skiljd an; likaled es Vida G er ar di 

DC. — Slagtet Ervum återuptages i sin gamla utsträckning. 

~ Fragaria Hagenbachiana Lang uptages. — Potent, Gun- 

theri förenas med P, collina Wib. — P, mixta Nolte (myc¬ 

ket nära P. reptans) uptages. — Tormentillæ förenas med 

i 
i 
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'VolenliUn, — Bland Rosæ tillkomma /?. spinulifolia Dem., 

i?, cilialo-pelala Bess. och /?. lucida Ehrh. — Sorbus scan- 

dica Fr. är funnen nära Danzig. — Monlia minor och r/- 

vularis anses sotii skiljda arter. — Sedum Telephium ed. l 

far nanmet S. purpurascens Koch. — Galium lenerum Schleich. 

förenas med G* aparine, — Erigeron angulosus Gaud. kallas 

E. drÖbachensis Fl. Dan. — Gnaphalium Hoppeanum Koch 

(Gn. supinum Hoppe hos Sturm) upslälles’ som egen art. 

Gnaph pilulare Wahlenh. förenas som var. nied Gn, uligi¬ 

nosum, — Men för att kunna inse rikhalligheten af de i den¬ 

na uplaga gjorda förbättringar och tillägg» får Ref. hänvisa 

till sjelfva arbetet, som bör finnas i hvarje Botanists ego. 

t ' 

16. Florce Danicce iconum fasciculus 40. Huvniæ 1843. Tai. 

2341—2400. Fag. 1 — 18. Folio. 
/ 

\ 

Åtskilliga omständigheter hafva förorsakat att utgifnin- 

gen af detta häfte fördröjts längre än vederbordl. På Prof. 

Horne manns derom gjorda ansökan hade Doc. Drejer 

blifvit förordnad att bitiäda honom vid utarbetandet, och dä 

den förre dog öfverfi) Itades hela arbetet på den sednare, 

som dock snart derefter också niled, sedan under hans op¬ 

sigt allenast en del af plancherna hunnit graveras. Den vi¬ 

dare bearbetningen af närvarande häfte updrogs då åt Vrof. 

Schoiiwoch Dr J. Vahl, hvilkas tid likväl derjemte var 
t 

uplagen af flera andra göromål, så att häftet först under 

sednare hälften af innevarande år hai\n blifva färdigt. Men 
✓ 

utom dessa har äfven Docenten Liebmann, åt hvilken he¬ 

la arbetet numera är opdraget, ombesö rjt fl era bland de i 

delta häftade lemnade plancher; i texten anföres under hvar¬ 

je vexl namnet pä den under bvars upsigt planchen ritats. 

I detta häfte, som med hänseende till figurer och allt 

öfrigt värdigt slutar sig |ill sina föregångare, lemnas figurer 

öfver följande vexler: Tab. 2341 Colpodium lalifolium R. 

Br., från Grönland. T. 2342 Poa laxa Hænke från Island. 
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T. 2343 Poa peiiditlma J. Vahl (Glyceria Læsfad.) fran 

Grönland. T. 2344 Pulmonaria angusfifolia L. Sælland. T. 

2345 Solanum Inmile Bornh. A mager. T. 2346 Caucalis 

daucoides L. Möen. T. 2347 Ihnnex maximus Schreb. Jut- 

land. T. 2348 /?. hydrolapathum Huds. Köpenhamn. T. 2349 

domesticus Htn Danmark, Grönland, Island. T. 2350 R. 

domest. var. Drej. Fl. hann. exc. Köpenhamn. T. 2351 Saxi- 

fraga hieracifolia W. cfe K. Spetsbergen. T. 2352 <S. Aizoon 

- Jacq, Grönland T. 2353 flagellaris Willd. Spetsbergen 

(äfven Grönland)^ T. 2354 S. stellaris comosa Willd. 

Grönland. T. 2355 Stellaria borealis Bigel. Grönland. T. 2356 

Melandrium iriflorum J. Vahl (Lychnis Irifl. R. Rr.?) Q\ön- 

land. (Lyclin. triflora Fl. Dan. t. 2170 är Melaiidr. affine 

J. Vahl semin. reliciilatis marginatis, marginibus inflatis), 

T. 2357 Ranunc. aquatilis var. phellandrifolia Schum. (R. 

paucistamincus Tausch) Sjæland. T. 2358 Lamium mcisum 

Willd. Köpenhamn. T. 2359 Fumaria capreolalu L. Mön, 

Holstein, Laiienbiirg. T. 2360 Platanthera solslilialis (Pi. 

bifolia Koch) laliflora Drej. Köpenhamn.'T. 2361 Pl. solst. 

^ densflora Drej. (Pl. bracliyglossa Reich.) — y. patula 

Drej. Sjæland. T. 2362 Pl. ehlorantha Cust. Köpenhamn. T. 

2363 Corallorrhiza virescens Dipj. (racemo paucifloro, an- 

droslylio incurvo-nulanle, labello oblongo emarginato indi¬ 

viso basin versus denticulo obtuso utrinque instructo, oVario 

striato, caule læviusculo — In silvis umbrosis insulæ Monæ). 

T. 2364 C. ericetorum Drej. (racemo paucifloro, androst3lio 

erecto bicurvo, labello oblongo subtrilobo, intermedio apice 

emarginato, ovario alato, alis crenatis, caule subsnlcato. — 

4n eiicetis arenosis prope Flaskekroen in Siællandia). — T. 

2365 Carex nardina F4*. Grönland. — T. 2366 C. leporina 

var. capitata Laueiiburg.— T. 2367. Devvey. Grön¬ 

land. — T. 2368 C. pratensis Drej. Grönland. — T. 2369 

C. nigritella Drej. Grönland.—C. heemalolæpisDio]. 

Grönland. — T. 2371 C. filipendula a variegata Drej. Is¬ 

land. — T. 2372 C. fllipend. y. concolor Drej. Grönland. — 

T. 2373 C. fuliginosa Sternb. éc Hoppe. Grönland. — T. 
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2374 C. cupilturis L. Grönland — flera former« — T. 2375 

—2392 Mossor. — T. 2393—2400 AlgeV. 

s 

17. Genera Plantarum floræ germanicæ iconibus cfe descrip* 

tionibus illustrata Auctore T, P'r, L. Nees ah Esen^ 

beck. Opus post auctoris mortem a P'r. C. Ij. Spenner^ 

ds post hujus, obitum ab Al. Putteriick ds St. Endlicher 

continuatum. Fasciculus 22. Bonn^ Henry ds Cohen* 

1843. 20 pl. och 20 !>Iad lexi. 8:o. / 

Detta fort'iaftliga verk, h,vars iitgifvande for flera år 

tillhaka börjades och, sä länge dess förste utgifvare Prof. 

Nees von Esenbeck lefde, med rastlös ifver fortsattes, 

har derefter lidit tvenne afbrott först genom dennes död och 

sedermera genom dert nye ntgifvarens Prof. S pe n n e r s från- 

fälle; detta sista afbrott har isynnerhet varit långvarigt och 

man började frukta att arbetet skulle alldeles afstadna. Det 

var således högst glädjande, att genom den nu ifrågavaran¬ 

de fasciklen finna att man. med säkerhet kan motse dess 

fortsättning,' h\ilken man hoppas utan några nya långa uppe¬ 

håll må fortgå. — Närvarande fascikel äi; bearbetad alldeles 

efter samma grunder och på lika sätt som dess föregångare. 

I texten, hvaraf ett blad hörer till hvarje planch, leinnas 

en fullständig karakter öfver slagtet, samt korta upgifter pä 

merd hahituela karakterer, slägtets geografiska utbredning 

samt ofta på den eller de kännemärken, hvaiigenom det 

skilj es från de närmast beslägtade, hvilket isynnerhet sker 
i 

i del fall att slägtet blifvit afskiljdt från något annat; vidare 

Icmnas en kort synonymi. Slutligen följer >5explicatio figu¬ 

rarum.?) Sjelfva planchen, som är litografierad, innehåller 

figurer öfver blomningssättet, samt blommans och fruktens 

alla för karakteristiken af slägtet vigtiga delar, dessa i för¬ 

storad skala. I delta häfte, som är bearbetadt till en del af 

Spenner och till en del af Pulterlick, meddelas be- 

skrifningar och figurer öfver följande slägten: Arundo L. 

(D onax P. B.), Trisetum Pers., Ventenata KöJ., Avena L., 
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Gaudmia P* B., Danihonia DC., Lophochloa Reich., K'ole^ 

ria Pers., Diplachne P. B., Pers., BelUdiaztrnm 

Michel., Asier Nees, Galalel/a ^ecSy Tripolium Nees-, So- 

Udngo L., Linosyris Lob., DC., Pulicaria Gärtn., Inula 

Gärtn., Conyzja L., Asieriscus Mönch. — Genom de här af- 

handlade gräs-slägten hafva Tyska florans Gramineæ hlif- 

vit kompletterade, sä alt denna familj, äfvensom CyperaceWy 

Hel oh iæ och Coronariæy nu äro i detta arbete fullständigt 

framställda, hvadan äfven' särskildta titelblad och förtecknin¬ 

gar öfver dessa afdelningar åtfölja denna fascikel. — En 

hel mängd andra familjer hafva under arbetets fortgång blif- 

vit mer eller mindre komplett afhandlade. — Det yttre är 

vackert, figurerna trogna och tydliga. 

18. Icones Floræ Germanicae Æc. AucC Lud, neichenhach* 

Leipzig, Hojmeister 184.3. Cent. VI. Dec. 5—10. Pag". 

49^64. Tah. CCLXXI^CCCXXX. 4:o. 

Under N:o 34 i förra årgangen uptogos de 4 första de- 

kaderna af denna centuria. I de n'u ifrågavarande fortsättas 

och afslutas CaryopliylleoBy hvarefter , meddelas Theacece 

(slagtet Euonymus) y TiliaceOB y samt påbörjas HyperitmeoBy 

dit Förf. äfven hänförer Lineæy af hvilka här framställas 

slägtena Padiola, Calhariolinum Heich. och några arter af 

Linum. — Särskildt torde följande här böra anmärkas. Af 

Silene rupesfris L. framställes var.micranihu petalis mi¬ 

noribus pallidioribus albidis. Af Silene inflata Sm. afbildas 

flera former. — Agroslemma cæli rosa lé. fratnställes såsom 

utgörande eget slagte Eudianthe Agroslemma Gitliago 

L. bl ir Gitliago segetum Desf. — Af Euonymus europæus 

L. afbildas äfven formerna /?. angustifolius Schulz och y. 

macropliyllus Schleich. — En mängd former af Tilia äro 

afbildade, bland hvilka Förf. dock T. parcifol ia yint er¬ 

media och plalyphylla vara de förnämsta; de flesta äro i 

största korthet karakteriserade, eller ock äro korta anmärk- 
N 

ningar 



ningar tillagfla. — Vid framslällningon af de till Luieæ hö¬ 

rande genera är det sätt, hvarpa Foifaltaren i sin '>*>Hand- 

huch des naturlicheu PJIa/ixensys/ems» behandlat dem, lagdt 

till grund. Vid de särskilda arterna af Calharlolinnm (dit 

Lin. cnlhCiVlicum L. horer under namn C.pratense Keith.) 

och Linum äi q anmärkningar'i texten bifogade. Vid Lin. 

angusiif'olium Huds. dc 5Sm, yttras: »Ex omni parte L* usi¬ 

tatissimo simillimum eC; fere nisi capsula minore, clausa, 

seminibus regularibus castaneo-nitidissimis éc radice perenni 

distinctum. Sed etiam in aliis Lini speciebus perennibus! 

facile observatur ut inter specituina sata quædain floreant 

primo anno. , Fateor itaque post iteratas disquisitio¬ 

nes, Lin. humile Mili., quod simul est L. arvense Bauh. dj 

L. gracile Schott sen., a riosivo L. angustifolio Huds., quale 

in Istria crescit, distinguere me non posse»; och vid L. 

usilalissimum anföros: »Hæc species orientalis, fere ubique 

culta, est verum L. usilatissimum L., L. salivum Bauh. d? 

propter capsulas crepitantes majores L. usil. crepitans 

Scluibl. Hujus semina majora, basi irregularia obliqua brun- 

noa vix nitida, ntagis ac illa præcedentis (L. angustifolii) 

opaca». — En ny art L. cribrosum lleich. från Istrien och 

Italien beskrifves; Förf. anser'den hittills hafva blifvit för¬ 

blandad med L. august ifolinm. Fortsättningen af arter¬ 

na af Linum skall följa i nästa dekad. 

19. Bry ol og in Europcca seu genera 31uscorum europæorum 

monogropJiice illustrata ^ and oribus ^Bruch d; iV. P. 
Schimper. Lascic. 16 cum iab, X, St ut t g. Schiceizerb'art 

1842. — Fase. 17 c. tirb. X. K. l. l843. F'asc. 18— 

20 adjectis observatiotiibus Clar. Tli. Gutnbel. c, tah, 

XXXIL E. /.1843. 

Detta vackra arbete fortgår ganska raskt. I 16 häftet 

beskrifvas och afbildas följande: Af Hypnees slagtet Climacium 

\V. M, med den enda europeiska arten Cl. dendroides» 

2 
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FöVff. anmärka att CL americanum Brid. slår så nära denna 

att det måhända allenast hör betraktas som dess varietet. 

Beträffande åter CL snicalum .\\\'\i\. synes det vara tvifvel-. 

aktigt, huruvida det ens hörer till delta slägle, hvaremot är 

säkert, att CL loiigiroslrtim Brid. och Cl. neckeroides Brid. 

alldeles icke höra hit, — Af Fontinoleæ afhandlas slägtena 

Fo7itinali8 L. och Dichelyma Myr. Det förra med arterna 

F. gyniJiost07/ia Br. éc Sch. (från Guiana i S. Amerika), som 

framdeles torde bli att anse som typ för eget slägle; F. an- 

iipyrelica L-, och F. squamosa L. r— Dichelyma har arter¬ 

na D. falcatum Myr., 7). capillaceum Myr. med var. 

, suhulifolium (fol. angustioribus in subulum longiorem pro- 

^ ductis), hvilken endast är funnen i Sverge, under det huf- 

vudarten allenast förekommer i Norra Amerika; samt D, 

suhulaluiti Myr. från Förenta Staterna. I fråga om D. di¬ 

stichum Myr. tro FörffV den vara en Fo/ilinalis, må¬ 

hända en smalbladig form af Fontinalis squamosa. — Slagtet 

Cinclidotks^ hörande till gruppen Ripariaceæ^ monografieras 

slutligen ock i delta häfte, och deraf uptagas 3 tirter: C. 

aquaticus Br. iSc Sch. (Anoectangiinii Hedw.^ Gymnostomum 

B/jid.) från södra och mellersta Europa; C.' fontinaloides P. 

- B. och C. riparius W. Arn., hvilka äfven förekomma i 

Skandinavien. Af den sista beskrifves en var. terrestris: 

plantæ humiliores, subcæspitosæ, erectæ, minus ramosæ, 

fol. tenerioribus siccitate subcontortis, læte viridibus"; caps. 

in pedicello pallido longiore tenuiore altius elata (Barbula 

Brebissonii B/id. Racomitiium flavipes Brid.). 

I 17 fascikeln innehållas följande: gruppen Fissidenleæ 

med slägtena F'issidens Hedw. och Oclodiceids Brid.; grup- 
t 

pen Schistostegeæ med slagtet Schistostega Mohr I art; Te- 

traphideæ med gen. Tetraphis Medv. 1 art oqIi Tetrodontium 

Schwägr. med 2 arter. — Under Fissidens uptagas arterna: 

1. F'. incurvus Schwägr. pusillus, caule subsimpliéi, adscen-- 

dente I. declinato; fol. complanatis 1. incurvis, lamina ap¬ 

pendiculari scalpelliformi, ejusdem longitudinis ac folium, 

margine ut folium limbo apice eroso-denticulato evanido 
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circumducta; cnps. obliqua, horizontali 1. omnino erecta, 

pusilla, ovali, operculo recte I. oblique rostcllato; flore 

masculo'terminali. — I bela-Europa och'Amerika. — Ynr, 

^fonlanus: major, fol. latius marginatis, obtuse dentatis; 

caps. minori, brevius pedicellata. Duriack i Baden. — 2. 

hryoides Hedw. foliis toto ambitu marginatis, integerri¬ 

mis, costa excurrente mucronatis; caps. erecta, subobliqua; 

flor, masc, axillaribus. Vexer med föregående;'ofta blandad 

med den. Hit horer åtminstone lili en del V, exilis Hedw. 

■—. 3. F. osmundoides Hedw. med var. /?. inicrocarpus. — 4. 

F, iaxifolius Hedw.'— 5. F, adianioides ,Hedw. — samt — 

såsom bihang — 6 F. grandifrons Biid. (Frankrike) och 7 

F. lineal is Br. cfe Sch. (Goda F^oppsudden), h vilka båda än¬ 

nu icke äro funna med frukt och således till slagtet osäkra; 

i det yttre närma de sig dock mest till Fissidens. — Oclo-- 

diceras har allenast en europeisk art O, julianum Brid., 

som finnes i Italien och Frankrike, samt nyligen blifvit fun¬ 

nen pä ett par ställen i Tyskland. — Teiraphis har den en¬ 

da arten T. pellucida. — Tetrodonlium har 2 arter: T. re¬ 

pandum Scbwägr. (Tyskland), och T. Schwägr. 

dit Teiraphis ovala hänföies såsom synonym. 

Fasciklarne 18—20 afhandla; af gruppen Trichoslomece 

släglena Trichoslomum Hedw. med 16 och Desmatodon 

Brid. med 7 arter; samt af gruppen PoUiaceæ slägtena 

Pollia Eluh. med 6 och Anacalypla RöhI. med 4 arter. Med 

afseende pä dessa vill Ref. här meddela följande: Slagtet 

Trichoslomum sammanfaller med Didymodou Hooi^er; flera 

hithörande arter äro från Sardinien, funna af Muller. Till 

Skand. floran höra följande: Tr. lophaceum Brid,, T. rigi- 

dulum Sm., Tr. torlile Schrad.' hvarlill Tr. pusillum Hedw\ 

{Didymodoti pus. Hedw., Barbula curia Hedw.) hanförés så¬ 

som var. ^ pusillum; Tr. flexicaule Br. (fe Sch. (Didymodon 

Bridel) ^ Tr. hotnomallum Br. (fe Sch. (Didymodon Hedw.) 

dit JVeissia heleromalla Hedw. hänföres som synonym; Tr, 

2^ 
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pallidum Hcciw. och Tr. glaucesceus Fledw. — Bland arter¬ 

na af Desmatodon torde här höra nämnas: D, laiifolius 

Blid. med var. ^ muUcns Brid. (caule alliore graciliore ma¬ 

gisque diviso, fol. evanidicostatis), hvilka former innefatta 

Didytn. Wahlenh. och Didym. spathulatus Hartiu. — 

Desmat. cernuus Br. (fe Schimp. är Didymadon latifolius 

Wahlenb. Hartm.— Desm. Lawrerj Br. (fe Sch. dense cæspitu- 

losus caiile dicholome ramoso, tota longitudine radiculoso; 

fol. conferiis ovali-ohlongis, ex apice obtuso apiculatis, con¬ 

cavis, margine revolulo-reflexis, costa evanida 1. in apicu- 

lum excurrente instructis, utraque pagina papillosis^ caps. 

nutante 1. in pedicello arcuato pendula, ovali, operculo par¬ 

vulo brevirostro; peristomio sinistrorsum tortili. — Triciios- 

lomuin Laureri' ÅV7/W//2:. — Ad Kongsvold Norv egiæ legit 

K u r r. — Följande arter samitianfattas under Fotlia: 1. P. 

s?ihsessilis Br. (fe Sch. (G}rnnostoinum Schiecigr. ^— Schistidi- 

um Brid.). 2 P. cavtfolia Ebrh. (Gymn. ovatum Hedw.'). 3 

P. minutula Br. (fe Sch. (Gymn. Scliudigr.) med varr. /? ru¬ 

fescens (Gymn. ruf. Bryol. Germ.J x)ch y. conica (Gyiun. co¬ 

nicum Schieagr., Br. germ.). 4 P. truncata Br. (fe Sch. (Gymu. 

Hedw., G. truncatulum Hook. d- Tayl.) med var. /9 major 

(Gymn. intermedium Schwdgr., Bryol. germ.). 5 P. Wihoni 

Br. (fe Sch. (Gymn. Hook) — blott funnen i England. —- 6 

P, Heimii Br. (fe Sch. (Gymn. FJeimii (fe affif»e/ir?/o/. Germ. 

Gymn. obtusum Turn., Nedwig). — Till Anacalypta hänfö¬ 

ras: 1 A. Starkeana I^ryol. germ. (Weisia Hedw. — Grim- 

inia fV. éc 31.) med var. /9 brachyodus (Weisia affinis 

Hook. (fe Tayl.) — 2 A. cæspitosa Bruch. Bryol. germ. (Wei¬ 

sia Brid.) — 3 A. lanceolala Bobl. (G rimmia lanc. (fe aci- 

phylla fF. 3h Coscinodon lanc., acipbyllus (fe* connatus Brid.) 

-med var. /9 angustata (Éulosthymenium mucronifolium 3lul- 

ler). 4 A. latifolia Bryol. germ. (Weisia Sckwägr. — Giim- 

inia tv. 31. Didymodon bulbosus Hin.) med var. ^pilifera 

(Coscinodon pilifer Brid.). 



20. Äaffir^etreue Ahbildun^en der vorzli^licfisten essbaren^ 

verdiichli^en Pihe. Voti C. A. F. Harzer 

Dresden Pielzsch, 1842—43. Heft. V—IX. Tab.2\—4[b. 

Pag. 33—72. 4.*o. 

'Afven detta instruktiva arbete fortgår utan afbrott. I 

niirvarande häften äro följande svampar afbildaife. I 5:e häf¬ 

tet: t. 24 Agaricus comains Miill., t. 22 Ag. flavovirens 

Schwein., t. 23 Hydnum repnndnm L., t. 24 Agar. foetens 

Pers., t. 25 Boletus scaber var. aurantiacus Bull. I 6:e 

häftet: t. 26 Agaricus integer L. var? sanguineus Batsch, t. 

27 Lycoperdon gemmatum Fr. var. excipuJiforme Scop., t. 

28 Ag. scorodonius Fr. och Ag. conicust. 29 Ag. 

collinitus Sow., t. 30 Ag. nudus Bull. —I 7.e häftet: t. 

31 Ag. rutilans Schæff., t. 32 PoJyportis giganteus'Pers. ^ t. 

33 Agaricus fascicularis Huds., t. 34 Boletus subtomentosus 

L., t. 35 Agar, splendens Pers. — I 8:e häftet: t, 36 Ama- 

nita rubescens Pers., t. 37 Agaricus Juscescens Schæff., t. 

38 Ag. purus Pers., t.. 39 Ag. piperatus Scop., t. 40 Bole¬ 

tus edulis Bull. — I 9:e häftet: t. 41 Bol. edulis Bull., t. 

42 Agaricus aeruginosus Curt., t. 43 Ag. flexuosus Pers., t. 

44 Ag. granulosus Pers. och Ag. cristatus Bolt., t. 45 Kxi-. 

dia auricula Fr. — I texten fortsattes beskrifningen på de i 

foregående häftem afbildade svampar och sträcker sig till och 

med Ag. piperatus.^ som är afbildad på t. 39 i 8:e häftet.— 

Behandlingen och utförandet äro alldeles som i de förut ut¬ 

komna häften,'för hvilka Ref. i det föregående redogjort och ' 

dit det derföre torde vara 'nog att hänvisa. 

21. Flora Rossica 6cc. Auctore C. F'. a Ledebour. Stutt¬ 

gart. Scliweizerbart. 1843. Voluminis I Fase. Z:us cum 

mappa geographica. Pag. 17—22, 481—790. 8.'0. 

Med närvarande häfte är första volumen af detta rikhal¬ 

tiga och intressanta arbete fulländad, hvarföre äfven titelblad 

för hela bandet medföljer, äfvensom regis:er öfver de ord- 
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ningar och slägtcn som i detsamma äro afhandlade. Liksom 

vid refereringen af de Ivenne föregående häftena vill Ilef här. 

meddela innehållet af det närvarande, samt derefter specielt 

angifva det,’som kan vara af särskildt intresse för skandi¬ 

naviska floran. ' ' , 

Såsom vanligt fortsättes \ Conspectus generum Æ speci- 
\ 

erum opräknandet fif alia till floran hörande slägter och ar¬ 

ter. — I sjelfva floran karakteidseras i detta häfte följande 

'familjer: Butsamineæ med 3 arter af Impatiens \ OxaJidece 

med 2 arter af Oxal is \ Zygophyllaceæ med slagtet Zygo- 

phyllum 9, Tribulus 1 och såsom hihang Bihersleinia 2 ar¬ 

ter; Bulacece med Peganum 2, Bula 2^ Haplophy/lum 8 och 

Tetradiclis 2 arter; Diosmeæ med Dictamnus I art. Der- 
/ 

efter följer subclassis 2 CalyciflorcB med Slaphyleacece med 

1 art af S/aphylea; Celastrineæ: Euonymus 6 arter; Bham- 

neæ : Paliurus I, Zizyphus 1, Bhamnus I och, såsom hihang, 

Nitraria 1 art; Juglandineæ: Juglans 1^* Pterocarya 1 art; 

Anacardiaeeæ: Pistacia I, Bhus 2 arter; Papitionaceæ: 

Thermopsis 3, Lupinus 3, Leohordea 1, Ononis 4, U/ex 1, 
Spartium I, Sarothamnus 1, Genista 5, Trichasma 1, Cy¬ 

tisus 9, AnthyUis 1, Jledicago 20, Trigonella 13, Jlelilo- 

ius 14, Trifolium 54, Doryenium 2, Lotus 7, Tetragono- 
\ 

lobus 2, Psoralea 3, Gilldenslædlia 2, Glycyrrhiza 5, K- 

versmannia 1 , Galega 2, Caragana 9, Halimodendron I , 

Calophaca 2, Colutea 2, Sphærophysa 2, Eremosparlon 1, 

Phaca 6, Oxytropis 61, Astragalus 168, Cicer 2, Pisum 4, 

Ervum 9, Vicia 42, Lathyrus 21, 0robus 19, Scorpiurus 2, 

Coronilla 7, Ornithopus 1, Hippocrepis 3, Bonaveria 1, 

Hedysarum 24, Onobrychis l4, Lespedeza 3, Alhagi 2, So- 

phora 2, Ammodendron Z^ Cereis 1, 'Gleditschia 1 (således 

lillho'pa 56S arter af Papilionaceæ); Mimoseæ med Lagouy- 

chium 1 och Acacia I art. — Efter framställningen af dessa 

meddelas (sid. 725—787) tillägg och rättelser, hvaribland fö¬ 

rekomma flera i sednaste tider iiptäckta arter och former. 

x4f Ononis iiptagas O, hircina Jacq. i 2 former: a iner¬ 

mis (O. arvensis L.) och spinescens (O. spinosa Bieb.) y 



o, repens L. med a spinescens (O. procurrens JVallr,) ocli 

/5. inermis \ 0. spinosa L. om hvilken Förf. dock är tviflahde 

huruvida den ryska är densamma som den (yska, och O, 

Co/umncB A Ii. — 31edicago media Pers. och J/. procumbetis 

Pesser, DC. upta^as som varr. af M. fnlcata^ —,3L Will- 

denowiana Bönningh, var^ 'eS. 3L lupulina. — Meliloliin^xxAx- 
✓ 

gen de arter som äro gemensamma med tyska floran) äro 

benäfiinda och upfatlade på samma sätt som i 5:e delen af 

Mert, di Koch Deulschl. Fl. «— Trifolium alpestre hj. nr ^xW- 

inän i hela mellersta och sydliga flyssland och ända till flo¬ 

den Irlysch. — Lotus major Scop. och L. palustris VVilfd. 

anses såsom skiljda arter från L. corniculatus^ hvarmed L. 

tenuis W. K. förhlir förenad. — Af Pliaca frigida framstäl¬ 

las 4 varieteter. — O xy t ropis lapponica Gaud. (Phaca IVah- 

lenb.) är endast funnen i ryska lappmarken och (med fråge¬ 

tecken) vid Ochotzk. Oa:ytr. sordida DC. (= O. borealis 

1)C.^ Ast>agalus uralensis L. fl. Suec.) uplages som var. af 

O. campestris — Astragalus orobo ides Horn. vexer i hela 

norra Pyssiand till Lena, i Davurien, Altai och Kaukasus. 

A. arenarius allenast i mellersta Ryssland till Kasan. — 

Pisum maritimum L. hihehålles qvar i detta slägte. — Af 

Vida augustifolia anföras a segetalis och Bobartii. — 

V. pisiformis vexer i mellersta och södra Ryssland och i 

Kaukasus; F. dumetorum äfven i hela Siherien. V. tenuifo- 

Ua i .mellersta och södra delarne, Kaukasiska provinserna, 

Altai, Baikal och Davurien; i dessa sista saknas F. villo¬ 

sa. V. Orobus förekommer alhleles icke i Ryssland. 

Biand tilläggen uptages en Thalictrum agreste Karel. & 

Kiril. pl; Alt. glabrum viride, radico repente, caule tereti 

aut suhsulcato, foliolis ovalo-cuneiformibus acutis dentatis- 

que, floribus 4—5-gynrs nutantibus, fructibus oblongis æqui- 

lateris utrinque aeutiusculis, stylo brevi. — A Th. simplici.^ 

cui valde afflue, <lignoscitur fructibus majoribus longioribus 

atque paucioribus, nempe 4—5, nec 6—8. — Vm Ranunculus 

fraternns Schrenk beskrifves, oni hvilken yttras: »Affinis 

hinc i?, nivali vel potius /?. sulfureo.^ illinc /?. altaico; ab 
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illis distinguitur petalis circiter 15 angustioribus longissime 

cuneatis; ab hoc gynophoro glaberrimo aliisque notis”. — 

Draba rupestris allaica FI. Alt. uphöjes till rang af egen 

art Dr, Jliaica Eunge. Di\ hirsuta Turez. uptages: ”calyce 

persistente éc siliculis rectis brevioribus a proxima D, con^ 

fusa Ehrh. (Dr. incana L.) distinguitur”. — Geranium sa.xa- 

iiie Kar. Æ Kir. uptages afven; den är mycket närbeslägtad 

ined G, pratense och Förf misstänker att den är allenast en 

varietet af den sistnämnda. — Utom dessa innehålles i det¬ 

ta häfte en mängd nya arter, för hvilka utrymmet här ej till- 

låter Ref. att redogöra, utan , får han hänvisa ^ läsaren till 

sjelfva arbetet, som ej bör saknas pä någon Botanists bok¬ 

hylla. — Den medföljande kartan har hufvudsakligen för af- 

sigt alt åskådliggöra de särskilda regioner, hvaii Förf. med 

afseende på Floran indelat hela ryska riket. 

22. Flora Rossica, Auctore C. F. a Ledebour. VoL 2:i 

fasc. i. Stuttgart. Sc/iweizerbart. 1843. Fag. 1 —104, 

1_4. S:o h. 
j 

, Sedan föregående redan^ var lemnadt till tryckning, er¬ 

höll Ref. första häftet af andra bandet, hvars anmälande Ref. 

ej vill fördröja. Detta häfte bÖi jar med Amygdalece ^ som 

bar slägtena Amygdalus med 3, Persica I och Prunus 14 

arter; Rosaceæ med Spiræa 18, Dryas 3, Co/uria 1, Geum 

5, Sieversia 4, IValdsteinia 2, Polerium 2, Sanguisorba 4, 

AlchemiUa 5, Agrimonia 4, Sibbaldia 2, Dryadanlhe 1. 

Chamærrhodos b ^ Polenlilla CO, Comarum 2, F'ragaria 3, 

Rubus IQfIhljhemia I, Rosa 17 iwier ;^Pofnaceæ: Cralægus 

14, Cotoneas/er 5, Amelanchier 1, Mespilus 2, Pyrus 19, 
% 

Cydonia 1 ari; Granal eæ: Punica I art; Onagrariæ: Epi- 

lobium 17, Oenolliera 1, Tsiiardid 1, Cireæa 3, Trapa 1 art; 

Halorageæ: Myriophyllum 2; Hippurideæ: Hippuris S/Ce/Z- 

lilrichineæ: Calli'riche 5; Ceralophylleæ : CeratophyHum 

3; Lythrarieæ: Peplis 2, Middendorfia 1, Ameletia I, Am- 
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mania 2, Lyt hrum 9 arter; Tamariscineæ: Myricaria 

marix 10; Reaumuriaceæ\ Hololachna Reaumuria Eich- 

waldia 1; Vhiladelpheæ: Philade/phus 1; CucurbitacecB: 

Rryonia 3, Ecbalium^ Luffa^ 'Lagenaria^ Cucumis^ Cucur¬ 

bita^ Siryos hvardera 1 art; Portulaceæ: Aizoo/iA, Portu¬ 

laca i, Claytonia 11, Moniia ^ Glinus^ Mollugo hvardera 

1 art; Sclera/iihece: Scieranihus 2 ; Paronychieæ: Corrigiola 

1, Herniaria 4, lUecebrum ^ Paronychia^ Pteranthus^ Tele- 

phium^ PoIycarpoH ^ hvardera 1, Spergularia 5, Spergula 2 

arler; Crasmlacecei Rulliarda 1, Crassula I, Umbilicus 12, 

Sedum 38, Sempervivum 7; Grossularieæ: Ribes 18 arter. 

Specielt rörande arterna torde följande förtjena anmär¬ 

kas: Prunus insit ilia L. förekommer hufvudsakligen 1 Tauri- 

en och Kaukasiska länderna; i mellersta Ryssland och Po- 

dolien synes den vara förvildad. — Till Spiræa hänföres 

Saxifraga pectinatja Pursh (Liitkea Eriogynia//ooÄ.^. 

•— En Dryas Drummondii Richards, med gula blommor vexer 

i östliga Sibeiien. — Geum strictum Ait. (caule ramisque 

robustis, pet. ovato-oihiculatis calyce longioribus, recepta* 

culo pilis hreviusculis patentissimis dense oblecto, carpellis 

superne pilis longis adspersis, styli articulo superiore pilo¬ 

so) vexer i mellersta Ryssland (Liffland, Kurland Æc.), 

Kauk asus, Ural, Altai, hela Siberien, och erhåller som 

synonymer G. intermedium Besser, DC. prodr. 2 /?.,550, G. 

ranunculoides Ser. DC. prodr. 2. 551, G. canadense Chq- 

miss. in Linnæa, G. aleppicum Jacq. miscell. — Agrimonia 

odorata .Mill. vexer i l^odolien,' Taurien och norra Kauka¬ 

sus; A. pilosa Lt^^deb. f)C. (A. davurica DC. A. glabrata 

Spreng.) \id Petersbuig, i Lifliland, o. s. v. — Polen- 

tilla supina L. förekommer från Ösel öfver nästan hela 

mellersta och södra Ryssland samt Siberien, äfvensom P. 

norvcgica, som derjemte vexer i Finland. P. inclinata'^\\\. 
N 

från Petersburg till Kaukasus och Altai. Föröfiigt äro ar- 
\ 

terna af detta slägte särdeles talrika i Siberien och Kauka¬ 

sus, hvarifrån åtskilliga nya beskrifvas. — Af Rubi uptagas 

några fä af de Weihiska arterna. — Rosa ciiialo-petala 
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Bess. hanfores som synonym till-/?, 'pomifera^ som vexer i 

Litauen, Taurien och KaukaSlis. — Pyrus Aria Ehrh. finsi 

Taiirien, Kaukasus och Altai; P, intermedia Ehrh. (Sorhus 

scandica /^r.) i Finland och på Osel. — Epi/obium virgatum 

Fr. i Litauen och Kaukasus. — Myriophyllum alteruiflorum 

uptages ej. — Hippuris maritima Hellen, anses deremot som 

egen art. — Porinlacece^ Scieranthece och Paronychieæ aro, 

bearbetade afFenzl. Lepigona föras till Spergularia, — 

Delta häfte innehåller, liksom första bandet, mycket som för 

Skandinaviens botanister är af intresse. — Flera nya arter 

uptagas, ehuru Förf. ingalunda är att räkna bland dem, som 

slösa med sådana, utan i allmänhet är mera böjd för att 

förena. 

^-23. Spicilegium plantarum fennicarum. Auctore E'redr. Ny¬ 

lander, Centuria prima, Helsingfors, Frenckell, 1843.31. 

pag, 8:o, 
\ 

Uli Botaniska Notiser har något refererats om den resa 

Magr. Nylande|r under förlidna året företog till Hvila haf- 

vets kusier. En del af derunder gjorda observationer äf- 

vensom andra under resor i olika trakter' af Finland 

meddelas i den. under disputationsform utgifna afhandling, 

hvars titel vi här anfört. 1 en kort inledning nämner FöiL 

alt han har för afsigt att framdeles utarbeta en finsk flora, 

då han derlill hunnit samla tillräckliga nialerialier, och som 

hastigast omtalas Kalms och Prytz’ tillgöranden för finska 

floran. — I sjelfva afhandlingen uptagas dels för Finlands 

flora nya arter och former, dels nya vextslällen, hvarjemle 

flera intressanta fytografiska anmärkningar bifogas, och har 

Förf. i allmänhet utgått ifvån och hfgt till grund de af Prof. 

Fries omfattade åsigter. 

Följande nya arter upställas: Sanguisorba polygama: 

fol. curn impari pinnatis, foliolis basi oblique subcordatis ova¬ 

tis I. lanceolalis, stipellatis, spicis polygamis sanguineis 
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globoso oblongis, tubo calycis fructiferi marginato, stamini¬ 

bus calycis laciniis subbrevioribus* —In pratis hurnidis Lapp. 

Hoss. ad Imandra, Kandalax; ad mare album. A. 5^. dif¬ 

fert spicis sanguineis, tubo cal. fructif. marginato, squamis 

lineari-Ianceolatis Æ colore totius berbæ lætiori. — Leouto- 

doti Kerelinus: rad. prærnorsa, fol. elongato-lanceolatis, in¬ 

terioribus grosso-dentatis, exterioribus subintegris, scapis 

1—2-cepbalis unacum pedunculis sursum leviter incrassatis 

nutantibus, involucri squamis fusco-hirsutis, intimis apice 

albo tactis, ligulis convolutis aurantiacis. — Ad pagum cfe flu¬ 

vium Keret juxta mare album. — Oporiiice pralensi Lessi 

proximum a qua tailien diflert flor, semper nutantibus, apice 

foliorum involucri intimorum 6c colori florum saturatiori. 

—> Viola Fennica: acaulis pubescens, fol. late cordatis, sinu- 

lato, remote adpresse serratis, stip. lanceolatis, pedunculo 

supra medium bracteato folia superante, fructifero erecto, 

sep. ovato-Ianceolatis acutiusculis; stigm. oblique truncato, 

caps. obtusa. — In Ostrobotnia boreali ad ripas rivulorum. 

— A. epipsila proxima differt pubescentia, fol. acutiori¬ 

bus, sep. acutiusculis, stigm, oblique truncato nec patellifor- 

mi d:c. ~ Potamo^, sparganifolitis anses som form af P. ' 

natans» — Gnaphal. pilnlare af Gn. uliginosum. 

De många och i ntressanta observationer, som innefattas 

i denna afhandling, göra fortsättningen efterlängtad, helst 

Förf. under sin i år företagna resa säkerligen hämtat en 

ny rik skörd af observationer. 

Rättelse. Sid. 7 rad. 28 siar: angulosus: hU: elo/igat us. 
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